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LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
TMA INNOVATION PARK - LAB 8

Chiều 02/03, TMA vinh dự nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công viên sáng tạo TMA 
Bình Định (TMA Innovation Park) - Lab 8. Buổi lễ có sự hiện diện của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - ông 
Hồ Quốc Dũng cùng đoàn đại biểu; cô Ngọc Anh, chú Lệ và các anh chị trong BGĐ công ty. Các bạn TMA 
quan tâm đến dự án TMA Bình Định cũng hào hứng tham gia.  
 
Trong không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, chú Lệ không giấu được sự xúc động khi 
giấc mơ đưa TMA vươn cao, vươn xa hơn, tạo điều kiện để những người yêu công nghệ khắp cả nước có 
thể tiếp cận được với những kỹ thuật hiện đại đã phần nào trở thành hiện thực. Đại diện phía tỉnh Bình 
Định cũng rất vui mừng khi từ nay, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh sẽ được khai thác hiệu quả 
hơn. Ông Hồ Quốc Dũng cũng đặt hy vọng dự án này sẽ tạo bước ngoặt quan trọng cho việc phát triển 
ngành công nghệ thông tin tại Bình Định, giúp các kỹ sư CNTT của tỉnh có nơi làm việc ổn định, chất lượng 
ngay trên chính quê hương mình. 
 
Dự án TMA Innovation Park triển khai tại Khu Đô thị khoa học và Giáo dục Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng 
(TP.Quy Nhơn) với diện tích hơn 15 ha, bao gồm các hạng mục như: Khu sản xuất và xuất khẩu phần mềm, 
trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trung tâm khoa học dữ liệu, trung 
tâm trí tuệ nhân tạo, trung tâm ứng dụng IoT (Internet of Things) nhằm cung cấp phần mềm cho các đối 
tác trong và ngoài nước, nhà khách cho chuyên gia và nhân viên… Dự án có tổng vốn thực hiện hơn 154 tỉ 
đồng. Đây là dự án CNTT đầu tiên của Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, TMA hy vọng dự án này sẽ 
thu hút các công ty công nghệ cao khác đầu tư vào Bình Định, xây dựng Quy Nhơn Innovation City theo 
mô hình Công viên Phần mềm Quang Trung, góp phần phát triển công nghệ cao tại miền Trung.
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TMA THẮNG THẦU DỰ ÁN PHẦN MỀM PHÒNG 
CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT QUỐC TẾ

Sau khi khảo sát nhiều công ty phần mềm, 
TMA đã được chọn nhờ kinh nghiệm hơn 20 
năm xây dựng nhiều trung tâm phát triển 
phần mềm cho nhiều khách hàng quôc tế và 
năng lực kỹ thuật. Dự án này sẽ do DG1 thực 
hiện.

Qua dự án này, TMA mong muốn áp dụng 
công nghệ góp phần giảm dịch bệnh sốt 
xuất huyết hiện đang rất phổ biến tại Việt 
Nam và nhiều nước nhiệt đới.

Vừa qua, TMA đã trúng thầu xây dựng trung tâm phát triển phần mềm phục vụ chương trình phòng chống sốt 
xuất huyết quốc tế (World Mosquito Program, http://www.eliminatedengue.com/program, http://www.eliminat-
edengue.com/viet-nam/trang-chu). Đây là chương trình được tài trợ bởi The Bill & Melinda Gates Foundation 
và được nghiên cứu tại đại học Monash (Úc), đang triển khai tại 11 nước trong đó có Việt Nam. Bệnh sốt xuất 
huyết là bệnh phổ biến và gây tử vong hàng đầu thế giới với 3,9 tỷ người trên 100 quốc gia có nguy cơ mắc 
bệnh, 0,5 triệu người mắc bệnh và trên 25.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới.

TMA HACKDAY #3
Năm 2017, TMA HackDay đã tổ chức thành công 2 số đầu tiên và 
nhận được rất nhiều ý tưởng hay, sáng tạo của nhân viên TMA.

Không để các bạn phải đợi lâu, TMA HackDay #3 sẽ được tổ chức 
vào giữa tháng 3 năm nay. Theo góp ý của các bạn, các Hack Day 
năm nay sẽ có nhiều thay đổi. Một thay đổi lớn là mỗi Hack Day sẽ 
có 1 chủ đề chính. Ưu tiên của Hack Day tháng này là 2 nội dung:
     1)  Các đề xuất cho các sản phẩm của khách hàng
     Ví dụ: ứng dụng công nghệ mới, thêm tính năng mới
     2)  Giải pháp Smart Office áp dụng cho TMA
     Ví dụ: kiểm soát ra vào tiện lợi – bảo mật
Bất cứ thành viên TMA cũng có thể tham gia, các bạn hãy nhanh 
tay gửi đăng ký của mình đến hackday@tma.com.vn với các thông 
tin đơn giản như sau: 
        Tên bạn hoặc danh sách thành viên (nếu là nhóm) 
        Tên và mô tả tóm tắt về ý tưởng (giải pháp, lợi ích, cách  
        thực hiện – triển khai)

Tiêu chí: 
      Tính hữu dụng: lợi ích của ý   
      tưởng – sản phẩm (40%)
      Tính khả thi: khả năng thực   
      hiện – triển khai ý tưởng (40%)
      Tính sáng tạo: ý tưởng mới mẻ,   
      độc đáo (20%)

Giải thưởng sẽ được công bố 
trong vòng 15’-30’ sau khi các 
nhóm hoàn thành phần trình bày. 

Nhiều phần quà hấp dẫn đang 
chờ đón các bạn! Hãy gửi đăng 
ký ngay hôm nay!  

IOT & AI TRAINING COURSES FROM TIC
Tháng 2 và tháng 3 vừa qua TMA Innovation Center (TIC) đã tổ chức các lớp đào tạo đầu tiên về IoT và AI

Chương trình đã nhận được sự 
quan tâm và đánh giá khả quan 
từ các học viên. Nhằm giúp 
chương trình ngày càng hoàn 
thiện hơn, TIC dự kiến sẽ tăng 
thêm thời gian thực hành và 
ứng dụng thực tiễn.   Các lớp 
cơ bản và nâng cao dự kiến sẽ 
tiếp tục diễn ra trong quý 2.

IoT Introduction and Embedded Fun-
damentals

IoT Connectivity and Communication 
Protocols

AWS IoT Quickstart

Introduction to Python and Numpy

Linear and Logistic Regression

Random Forests

K-Means
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HỘI THAO QTSC 2018
Sau Tết - Mập bụng
Sau Tết - Cơ thể nặng nhọc?

Hội thao QTSC 2018 sẽ giúp bạn rèn luyện sức khỏe, lấy lại vóc dáng và bắt đầu một năm làm việc mới tràn 
đầy năng lượng.

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập công viên phần mền Quang Trung, QTSC tổ chức hội thao với nhiều môn 
vận động và thể thao hấp dẫn, bao gồm: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Cờ vua, Cờ tướng, Bi-da, 
Điền kinh, Nhảy bao bố, Đua xe đạp chậm, Kéo co, Cắm hoa. 

Danh sách vận động viên và thời gian thi đấu chính thức sẽ được cập nhật đến các bạn sớm.

KẾ HOẠCH TRAINING THÁNG 3
Trong tháng 3, TMA Training Center sẽ tổ chức nhiều khóa học bổ ích liên quan đến kỹ năng chuyên môn cũng 
như kỹ năng mềm. Các khóa học sẽ được mở đăng ký tại https://training.tma.com.vn. 
Hãy nhanh tay chọn cho mình khóa học phù hợp nhé!

Linux Programming 
Building Web Services with Spring Framework
Ionic
Jquery
Node.js
Spring Data JPA
Spring Security and OAuth2
UML

Assertiveness & Time Management

Project Management Professional

Feature Development Process 

Japanese N5 Japanese N4

Kỹ thuật

Kỹ năng mềm

Quản lý dự án

Tiếng Nhật

Quy trình

Thể loại Khóa học
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Kể từ thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018, bộ phận IT/Security Lab6 sẽ thay đổi phòng làm việc.

       Vị trí mới là phòng B202, block B, Lab6 

       Bộ phận Inventory Lab6 cũng chuyển qua vị trí mới này

Các bạn lưu ý để thuận tiện hơn trong công việc nhé!

Sau 3 tháng triển khai và đưa vào hoạt động, dịch vụ Work-At-Home sử dụng Cloud DNS đã chứng minh 
được hiệu quả rất khả quan.

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2018, đối với dịch vụ Work-At-Home:

       ITS sẽ loại bỏ cổng kết nối thông qua IP: 203.162.139.106 

       Thay thế hoàn toàn cổng IP trên bằng vpn.tma.com.vn 

Để việc thay đổi diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, ITS đề nghị các bạn đang sử dụng dịch vụ Work-At-Home 
kiểm tra và thực hiện những việc dưới đây:

       Đối với users dùng IPSec VPN: chuyển VPN gateway sang: vpn.tma.com.vn

       Đối với users dùng SSL VPN: Chuyển VPN gateway sang: ssl.tma.com.vn

Những bạn quên không thực hiện những thay đổi trên thì sau ngày 12 tháng 3 năm 2018 sẽ không sử dụng 
được dịch vụ Work-At-Home.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ xin vui lòng liên hệ ITS – Bộ phận Security: 

Email: security@tma.com.vn or best@tma.com.vn, Hotline: 6034, Mobile: 0918.510.052

BỘ PHẬN ITS THAY ĐỔI PHÒNG LÀM VIỆC

DỊCH VỤ WORK-AT-HOME SỬ DỤNG CLOUD 
DNS THAY ĐỔI CỔNG KẾT NỐI

CHỊ EM TMA ĐƯỢC CHĂM SÓC DA MIỄN PHÍ
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, TMA đã phối hợp cùng thương hiệu mỹ phẩm và spa cao cấp Nhật Bản 
Menard mang đến cho chị em TMA liệu trình chăm sóc da đặc biệt trị giá 775.000 đồng hoàn toàn miễn phí.

Đây là mon quà vô cùng ý nghĩa thay cho lời chúc và lời cảm ơn đến toàn thể bóng hồng của TMA. Hy vọng 
các chị em TMA và “phu nhân” của các nam Manager sẽ có khoảng thời gian thư giãn thú vị, thêm tự tin và 
xinh đẹp. 

Tên liệu trình: Bổ sung năng lượng và tăng sức đề kháng cho làn da. Các chị em sẽ được massage bổ 
sung năng lượng với tinh chất hoa quỳnh trắng giúp ổn định chu trình chuyển hóa da và tăng cường 
sức đề kháng cho da

Đối tượng áp dụng: Toàn thể nhân viên nữ tại TMA và vợ của các nam Manager

TMA FC RA QUÂN SAU TẾT

Sau Tết, đội bóng TMA FC đã 

ngay lập tức có trận xuất quân 

mùa giải 2018 tại sân bóng 

QTSC. 

Với chiến thắng 4-0 trước đội 

MSC FC, trận đấu là bước chạy 

đà hoàn hảo, giúp các cầu thủ 

có thêm động lực để theo đuổi 

đam mê. Cả đội hy vọng sẽ gặt 

hái được nhiều thành công hơn 

nữa trong năm nay.
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Ngày 20/03/2018 tới đây, hơn 200 giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, trường đại học Quy 
Nhơn sẽ đến thăm và tìm hiểu môi trường làm việc tại TMA. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch hợp tác 
giữa TMA và trường đại học Quy Nhơn, là dịp để sinh viên tìm hiểu về môi trường làm việc thực tế, từ đó có 
sự chuẩn bị về kiến thức & kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các công ty/doanh nghiệp. 

Tại đây, các sinh viên sẽ được

       Tham quan công ty

       Giao lưu với đại diện TMA về:

 Tổng quan công ty, tư vấn hướng nghiệp, nhu cầu thực tập/tuyển dụng, quy trình thực tập/tuyển
 dụng;

 Công việc gia công phần mềm tại công ty

Ngoài ra, các chuyên gia của TMA sẽ cùng trao đổi với các giảng viên về các công nghệ TMA đang triển 
khai và khả năng hợp tác giữa giảng viên của Khoa với TMA trong việc nghiên cứu & ứng dụng (về Big Data, 
Machine Learning, Artificial Intelligent,…).

HƠN 200 SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN ĐẠI 
HỌC QUY NHƠN ĐẾN THĂM TMA
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Ngay trong tháng 1, dù Tết nguyên đán đã cận kề, TMA cũng tích cực đến với các bạn sinh viên đại 
học Nha Trang xa xôi để mang đến cho các bạn nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn. 

Với nhu cầu tuyển dụng cực lớn, TMA sẽ tiếp tục tích cực tham gia nhiều ngày hội việc làm tại các 
trường đại học trong thời gian tới.

Đặc biệt, ngày 17/03 sẽ là một ngày bận rộn với bộ phận tuyển dụng TMA khi “kẻ Trung người 
Nam”. Cụ thể, chúng ta sẽ tiếp cận các bạn sinh viên trường đại học Khoa học Huế và các bạn sinh 
viên đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). 

        Đại học Công nghệ TP.HCM: Từ 8h – 12h ngày 17/03

        Đại học Khoa học Huế: Từ 8h – 17h ngày 17/03

Tại đây, chúng ta không chỉ tham gia hoạt động tuyển dụng mà còn đến gần hơn với các bạn sinh 
viên qua các buổi hội thảo, triển lãm công nghệ hấp dẫn. 

TMA TÍCH CỰC THAM GIA CÁC NGÀY HỘI 
VIỆC LÀM TRONG THÁNG 3

KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC SAU TẾT Ở TMA
Sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, anh chị em TMA trở về làm việc với hành trang là quà quê, là lì xì, 
là cái không khí vương vấn mùi Tết khác hẳn với ngày thường. Tuy vậy, hiệu quả công việc vẫn không vì 
vậy mà giảm sút.

Ở DC6, một vài thành viên của nhóm ThinkTG đã “hi sinh thân mình” và có chuyến onsite ở New Zealand 
để support cho season start MQA của Zespri, bỏ lại sau lưng cái Tết rộn ràng ở quê nhà. Tài đây, nhiều 
training session đã được tổ chức giúp team hiểu sâu hơn về system cũng như các process của dự án.

Sau những giờ làm việc, khách hàng cũng đã giới thiệu nhiều thắng cảnh đẹp cho team khám phá như 
Rotorua, Waihi Gold Mine, với mong muốn phần nào bù đắp nỗi thèm khát Tết Việt của các thành viên.

Tại DC18, nhóm UC Clients có nhu cầu tăng trưởng resource mạn sau Tết, dự kiến tăng 30-40% (15 
người). Cùng với đó, sau tết, DC1 và DC18 cùng lì xì, chúc Tết nhau hết sức vui vẻ.
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Cũng trong tháng 2 vừa qua, DG4 đã 
thắng được một dự án mới từ khách 
hàng Nokia. Song song với đó, DG4 
cũng không ngừng theo sát những cơ 
hội mới đối với khách hàng hiện tại và 
khách hàng mới.
Hòa chung không khí tưng bừng của 
mùa xuân, DC14, DC15 đã cùng ngồi 
lại bên nhau trong bữa tiệc tất niên với 
nhiều hoạt động thú vị: Giọng ải giọng 
ai, đố vui có thưởng,…

KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC SAU TẾT Ở TMA

Ngoài những trận cười liên hoàn, những 
phút giây chia sẻ, buổi tiệc cũng là dịp để 
vinh danh và trao thưởng cho những cá nhân 
xuất sắc trong cuộc thi Code Fighter và Bug 
hunter 2017. Sau Tết, Vital team (DC15) đã tổ 
chức một buổi tiệc nho nhỏ thay cho lời chúc 
mừng đến tất cả các thành viên có sinh nhật 
trong tháng 2. Mọi người lại được dịp quây 
quần và trao những món quà ý nghĩa đến 
những nhân vật chính. Đây cũng được xem là 
món quà tinh thần cho các anh em, khởi đầu 
một năm mới với nhiều niềm vui và bất ngờ.
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Bên cạnh việc uống nước, bạn có thể cân nhắc thêm đến 
những món sinh tố và nước detox để giảm ngán, lại bổ 
sung vitamin và các dưỡng chất khác suốt cả ngày dài.

3. UỐNG NHIỀU SINH TỐ, NƯỚC DETOX

Hải sản, Thịt bò, Trứng, Ức gà

Súp hoa quả, Ngũ cốc ít béo như gạo lứt, ngô, khoai,…

Các loại hoa quả: đu đủ, chuối, táo, mận, ổi, bưởi, dâu tây, …

Các loại rau củ: bí đao, súp lơ, cà chua, …

Các loại nước bổ sung: nước chanh, nước lá sen, trà xanh, 
nước muối nhạt, nước gừng, tinh bột nghệ pha nước ấm,…

6. MỘT SỐ THỰC PHẨM CÓ TÁC DỤNG 
GIẢM CÂN

Cũng giống như việc uống nước trước bữa ăn, việc ăn 
các bữa phụ trong ngày sẽ giúp bạn cảm giác no lâu hơn. 
Hơn nữa, khi lựa chọn đồ ăn nhẹ, hãy để mắt đến những 
món salad rau quả, sữa chua ít đường hoặc không đường, 
các loại hoa quả sấy khô … thay vì những món fast food, 
không là “công cốc” ngay!

5. ĂN CÁC BỮA ĂN NHẸ XEN KẼ

Ăn mặn là kẻ thù tích muối và giữ 
trên dưới 2 lít nước trong cơ thể bạn. 
Vì thế, một mẹo nhỏ là bạn nên ăn 
nhạt đi chút xíu sẽ hạn chế sự tích trữ 
muối và loại bỏ số nước dư thừa.

4. HẠN CHẾ ĐỒ ĂN MẶN

Uống đủ nước 2 lít nước mỗi ngày không chỉ 
giúp nhanh chóng lấy lại vóc dáng, mà làn da 
cũng được cải thiện đáng kể đó. Uống đủ nước, 
đặc biệt là uống trước khi ăn sẽ giúp rửa ruột, tạo 
cảm giác no giả, hạn chế nạp thêm thực phẩm.

2. UỐNG ĐỦ NƯỚC

Không uống thức uống có đường.
Ăn nhiều rau củ, trái cây giàu dinh dưỡng, ít năng lượng 
và ít đường.
Bổ sung thực phẩm nguyên hạt thay cho các món ăn vặt, 
giúp bạn cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác đói.
Ăn chất đạm chứa ít calo.
Nên ăn các loại thực phẩm như trứng, thịt nạc, thịt gia 
cầm đã lột da, sản phẩm bơ sữa ít béo.
Đặc biệt, không được nhịn ăn. Hãy ăn sáng thật đầy đủ và 
giảm lượng thực phẩm dần về bữa tối bởi việc ăn sáng có 
thể mang lại nhiều lợi ích không ngờ.

1. CHẾ ĐỘ ĂN HỢP LÍ
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Thơ hay tháng 2

Đừng buồn nữa nhá 
Bác thợ mộc nói sai rồi 

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa 
Tại sao cây táo lại nở hoa 

Sao rãnh nước trong veo đến thế?
(Phố ta – Lưu Quang Vũ)


