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Cập nhật TMA Delivery
Organization Chart
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn lực trong thời gian qua, cơ cấu tổ chức của các TMA Delivery cũng có
nhiều sự thay đổi. Nhiều DC đã được tách/hợp nhất hoặc đổi tên, một số vị trí quản lý của các dự án cũng có
sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại. Cụ thể:

DG1:
DC3 tách ra thành:
DC3A, đổi tên thành DC3, quản lý bởi Tâm Đỗ
DC3B, hợp nhất cùng DAC và đổi tên thành DC13, quản lý bởi Khánh Lê
Đổi tên DC7 thành DC21, quản lý bởi Nhân Phạm

DG3:
DG head: Hiền Phạm
Hợp nhất DC20 - Lab 6 vào DC5
Hợp nhất DC6 PG2, DC6 PG3 vào DC6, quản lý bởi Khoa Trịnh
Đổi tên DC12A, DC12B, DC6 PG1 thành Bushido, Fuji, Redbull team
Thành lập SWAT team, quản lý bởi Vũ Nguyễn nhằm xây dựng một đội ngũ dev consultant vững mạnh

DG2 và DG4 cũng có một số thay đổi trong đội ngũ quản lý nhằm xây dựng một DG ngày càng lớn mạnh.

Để xem thêm cập nhật orgchart của các DG. Các bạn có thể truy cập:
https://intranet.tma.com.vn > Our Company > Organization Chart
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Đại Học SKKU (Hàn Quốc) và
Đại học Chung Cheng (Đài
Loan) thăm TMA
Trong tháng 1, TMA đã tiếp đón 4 đoàn MBA của
Mỹ và Úc đến thăm, tìm hiểu mô hình thành công
của TMA – phát triển liên tục 22 năm qua trong thị
trường phần mềm quốc tế.
Tháng 2, TMA tiếp tục đón đại học SKKU (Hàn
Quốc) và đại học Chung Cheng (Đài Loan) để bàn
về hợp tác R&D, internship, training. Cả 2 đại học
đếu rất ấn tượng với mô hình TMA đang hợp tác
với các trường đại học nước ngoài và mong muốn
áp dụng tương tự.

TMA tham gia tổ chức VNITO
Conference 2019
TMA tham gia sáng lập Liên minh Phần mềm VNITO năm 2015 và đã tổ chức rất thành công 2 hội thảo quốc
tế: VNITO Conference 2015 (http://vnito2015.vnito.org) và VNITO Conference 2017 (http://vnito2017.vnito.org)
để quảng bá ngành phần mềm Việt Nam ra thế giới.
Năm nay, VNITO Conference có chủ đề Vietnam – An Emerging Destination for Innovation sẽ diễn ra ngày
4-5 tháng 7 tại Adora Center. Ngoài việc tham gia tổ chức chung, TMA còn chủ trì 2 panels: Innovation (AI,
data science, IoT, Blockchain), AgriTech và hỗ trợ các panel Fintech, Digital Transformation, Automotive,
E-Commerce.
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TMA thúc đẩy hoạt động hợp tác
với các trường đại học sau tết

Ngay sau kì nghỉ Tết nguyên đán, TMA đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các trường ĐH,
hứa hẹn một năm đầy sôi động.

Ngày 23/02, TMA tham dự lễ phát động cuộc thi Bách Khoa Innovation với cương vị nhà tài trợ

vàng. Cuộc thi được tổ chức bởi Văn Phòng đào tạo quốc tế ĐH Bách Khoa (OISP) với mục đích

thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo và triển khai ứng dụng thực tế của sinh viên. Cuộc thi sẽ

chọn ra tối đa 20 đội xứng đáng để bước vào vòng chung kết với nhiều giải thưởng hấp dẫn. TMA
cũng sẽ tiếp đón các bạn đến thăm TMA Innovation Center vào ngày 22/06/2019 tới.

Tiếp đó, TMA cũng tiếp đón gần 100 bạn sinh viên từ trường ĐH Công nghiệp đến tham quan vào
ngày 28/02. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều câu hỏi về các cơ hội thực tập

và tuyển dụng tại TMA. Không chỉ có vậy, các bạn cũng được tham quan TMA Network Operation

Center và TIC, trao đổi với các anh, chị phụ trách nhằm trang bị cho mình một định hướng rõ ràng
trong sự nghiệp sau này.

TMA đang triển khai rất nhiều hoạt động trong thời gian sắp tới:
Buổi chia sẻ về Data Science tại ĐH Tôn Đức Thắng - 15/03/2019
•

Ngày hội giao lưu và cơ hội việc làm 2019 tại ĐH Huế - 16/03/2019

•

HUTECH IT OPEN DAY – 06/04/2019

•

Ngày hội việc làm tại ĐH KHTN – 21/04/2019

Theo dõi trên fanpage TMA Solutions để luôn cập nhật những thông tin mới nhất và tham gia
cùng TMA nhé!
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Hoạt động đào tạo, thực tập
nổi bật tháng 2
1. Chuẩn bị cho các khóa training “Hot trend”
• Tháng 2: : Python programming, Blockchain Developer; Data Science
• Tháng 3: Python programming, Go programming

3. Thực tập
• Khóa thực tập đầu tiên của năm 2019 từ SDC đang đẩy mạnh việc tuyển dụng. Tất cả các bạn
sinh viên ngành CNTT đều có thể ứng tuyển qua email intern@tma.com.vn
• Ngoài ra, SDC đã mở rộng các lĩnh vực thực tập với Data science nhằm thu hút không chỉ sinh
viên CNTT mà còn tiếp cận các bạn học ngành Khoa học, Toán... Training và TIC sẽ đến trực tiếp
các trường đại học hàng đầu trong tháng 3 và tháng 4 tới để giới thiệu đến các bạn sinh viên.

2. English Toastmasters club tiếp tục nhận đăng ký
English Toastmasters club vẫn đang diễn ra hàng tuần và sẵn sàng
tiếp nhận đăng ký từ các thành viên TMA. Các bạn có thể truy cập
https://training.tma.com.vn để ghi danh ngay hôm nay!
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Giới thiệu ứng viên nhận bonus “HẤP DẪN”
đến 10.000.000 VNĐ
Điều kiện nhận thưởng

Nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng của công ty trong
năm 2019, TMA đang tuyển dụng rất nhiều vị trí hot
và cần đến “cánh tay” của tất cả các bạn nhân viên. Từ
01/03/2019 đến 31/03/2019, hãy giới thiệu ứng viên cho
các vị trí “HOT” và nhận phần thưởng Bonus hấp dẫn.

Ứng viên phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông,
tự động hóa, vật lý và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Đối với ứng viên tốt nghiệp cao đẳng phải có ít
nhất 3 năm kinh nghiệm.
Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với công ty.

• Developers: Golang, .Net, Java, PHP, Embedded, C++, iOS, Android, Python,
DevOps, Big Data (Data Analyst, AI, Machine Learning), Automotive, React.
• Telecom, Networking, Embedded, Automotive and Automation Tester.

Người giới thiệu sẽ được nhận 50% Bonus sau 1 tháng tính từ ngày ứng viên ký HĐLĐ chính thức với
công ty. Số tiền còn lại của phần Bonus (50%) sẽ nhận sau 4 tháng tính từ ngày ứng viên ký HĐLĐ
chính thức với công ty.
Chỉ áp dụng bonus cho những hồ sơ được giới thiệu và sắp xếp phỏng vấn trong thời gian diễn ra
chương trình bonus.

• Database Admin: được áp dụng cho DG1

Tên của người giới thiệu phải được ghi vào Đơn xin việc (Application form) và gửi về
recruit@Tma.com.vn

1/Giới thiệu ứng viên New Grads đã tốt nghiệp Đại học:

Chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên TMA

Đối với ứng viên mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm: khi giới thiệu thành công 5 ứng viên, bạn sẽ nhận
1.000.000 VNĐ. Từ 6 ứng viên trở lên, bạn sẽ được nhận 200.000 VNĐ/ 1 ứng viên, tối đa 3.000.000 VNĐ.
Không áp dụng đối với các ứng viên từ các trường Đại học có Job fair trong tháng 1 & 2/2019.

Người được giới thiệu từng là nhân viên của TMA thì người giới thiệu sẽ chỉ nhận thưởng 70%
Senior Director/Director/Manager giới thiệu cho dự án do họ quản lý thì Senior Director/Director/
Manager chỉ nhận 50%

2/ Giới thiệu ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên (tốt nghiệp Đại học):

4

5

6

3/ Giới thiệu ứng viên có kinh nghiệm tốt nghiệp Cao Đẳng:

4

7

10

TMA đến với TP. Huế để
chiêu mộ nhân tài
Ngày 16/3 tới đây, bộ phận tuyển dụng của TMA sẽ có mặt tại Đại học Khoa học Huế - TP.Huế nhằm giao
lưu, nhận CV và phỏng vấn các bạn sinh viên. Ngoài ra, TMA còn tổ chức test tiếng Anh trực tiếp để tạo
điều kiện cho các bạn sinh viên được thử sức.
Đại học Khoa học Huế đã cung cấp nguồn nhân lực rất lớn cho TMA trong nhiều năm qua. Hy vọng sau
chuyến đi này của bộ phận tuyển dụng, TMA sẽ có thêm nhiều nhân tài từ miền Trung yêu dấu.
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Thành viên TMA cùng
“lan tỏa yêu thương”
tại hội chợ từ thiện
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Chiều ngày 08/03 vừa qua, rất đông nhân viên TMA đã hòa mình vào hội chợ từ thiện Lan tỏa yêu thương
2019. Đây là sự kiện nhằm tạo điều kiện cho anh chị em TMA cùng đóng góp vào quỹ Khát vọng TMA. Đặc
biệt, được tổ chức vào đúng ngày 08/03, hội chợ cũng là nơi cánh mày râu TMA có thể bày tỏ tình cảm, sự
quan tâm với những người phụ nữ xung quanh mình.
Với hơn 25 gian hàng bày bán từ thức ăn, nước uống cho đến các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, hội chợ từ
thiện Lan tỏa yêu thương có một “sức hấp dẫn không thể chối từ” với mọi thành viên TMA. Với tinh thần vừa
mua hàng, vừa làm từ thiện, tất cả các thành viên đều rất vui vẻ, háo hức. Bên cạnh những gian hàng đa dạng
phong phú, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đến từ những bạn trẻ tài năng của TMA cũng là điểm
nhấn hấp dẫn của hội chợ Lan tỏa yêu thương lần này.

Năm 2019, quỹ dự kiến sẽ thực hiện tiếp các chương trình từ thiện có ý nghĩa như chăm sóc các bệnh
nhân tâm thần tại các trại thuộc Lâm Đồng, Bến Tre; Trao học bổng, tặng máy tính cũ cho các em học
sinh nghèo trường số 2 Lê Hồng Phong, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai; Xây dựng một số cầu bê
tông thay thế cho cầu khỉ cheo leo của người dân miền Tây, tiếp tục giúp đỡ người thân của nhân
viên bị bệnh hiểm nghèo; giúp đỡ các em nhỏ mồ côi và khuyết tật, hỗ trợ học bổng cho các em học
sinh nghèo hiếu học... Toàn bộ số tiền quyên góp được từ hội chợ sẽ được sử dụng cho các chuyến từ
thiện này.
Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tạo nên một hội chợ thật vui tươi, đầm ấm. Hẹn gặp các bạn trong những
sự kiện tiếp theo.
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TMA Futsal League 2019:

18 đội bóng tham gia ở 2 league A, B
Từ ngày ra thông báo, TMA Futsal League 2019 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo thành
viên TMA. Từ già trẻ, gái trai, từ các anh chị quản lý đến các bạn nhân viên, tất cả đều chờ đợi cho giải đấu sắp
tới. Rất nhiều DC, DG đã tổ chức các giải nội bộ nhằm chọn mặt gửi vàng những cầu thủ xuất sắc nhất, đơn cử
có DC1 Futsal Cup, DG1 Tứ hùng Cup, DG4 Spring Cup, DC2 Championship Cup...
Đến nay, các đội đã hoàn tất việc đăng ký cho mùa giải năm nay. Theo đó, TMA Futsal League 2019 có 18 đội
tham gia. Những “ma cũ” và nhiều tân binh như DC16, TIC, TAC đang ráo riết tuyển quân, chọn trang phục để
ra quân thật “chất”.
TMA Futsal League 2019 sẽ chính thức khai mạc vào sáng thứ 7, ngày 23/03 tới đây. Hãy cùng chờ đón màn
thể hiện của các đội ở giải năm nay nhé!
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Danh sách các đội tham gia :

League A

League B

DC1

DC3

DC2

DC12

DC4

DC13

DC6

DC14

DC9

DC15

DC11

DC16

DC17

DC21

DC18

TIC

DEP

TAC
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CLB Cầu lông TMA giao lưu
cùng các công ty CNTT trên
địa bàn Thành phố
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Nhân viên TMA tại các lab
Phú Nhuận tham gia hiến máu
nhân đạo
Sáng sớm ngày 02/03/2019 vừa qua, gần 30 nhân viên TMA ở các lab 1, 2, 3, 4 đã tham gia ngày hội Hiến máu
nhân đạo ngay gần trụ sở chính của công ty. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức bởi UBND và hội

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CLB Cầu lông TMA đã tổ chức buổi thi đấu giao hữu
với các công ty Gameloft, Axon Active và Tiki. Buổi thi đấu thu hút rất đông các “lông thủ” của TMA
và các đội khách mời tham gia.

Dù được tổ chức ngay sau Tết, các “lông thủ” vẫn thi đấu rất dẻo dai, bền bỉ và đầy quyết tâm.
Các trận đấu đều hết sức gay cấn, ngang sức ngang tài. Trong tháng 3, CLB sẽ tiếp tục tổ chức

minigame nội bộ với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tất cả các thành viên đều có thể tham gia. Hy vọng
với khởi đầu đầy hào hứng này, các tay vợt của TMA sẽ tràn đầy năng lượng cho một năm làm việc

Chữ thập đỏ phường 15, quận Phú Nhuận.

Với tinh thần tương thân tương ái, không chỉ các bạn nam, rất đông các thành viên nữ cũng đã tình nguyện

tham gia hoạt động ý nghĩa ngày, góp phần cung cấp một lượng máu chất lượng vào ngân hàng máu, kịp thời
cấp cứu, điều trị các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể anh, chị, em. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những phong
trào, hoạt động của TMA và địa phương trong thời gian tới!

mới, cũng như các giải cầu lông TMA và khu vực sắp tới.

CLB Cầu lông TMA hiện đang sinh hoạt từ 9g đến 13g, sáng thứ bảy hàng tuần tại sân Viettel

Hoàng Hoa Thám, Q. Tân Bình, chào đón tất cả các bạn từ chưa có kinh nghiệm đến dày dặn kinh
nghiệm chơi cầu lông. Đăng ký với ic@tma.com.vn ngay hôm nay để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu
cùng những đồng nghiệp chung sở thích nhé!

Phòng nghỉ dành riêng cho
nam và nữ tại Lab 6
Hiện nay, công ty có 2 phòng nghỉ tại lab 6 để các bạn nghỉ ngơi khi có vấn đề về sức khỏe, trong đó:
Phòng nghỉ Tầng trệt (phía sau thư viện): Dành cho nam
Phòng nghỉ lầu 5C: Dành cho nữ. Phòng cũng đã được trang bị ổ cắm điện, các mẹ bỉm sữa có thể hút
sữa tại đây khi có nhu cầu

Trong trường hợp cần dùng đến phòng nghỉ, các bạn có thể liên hệ bộ phận Admin để nhận chìa khóa và
nhớ gửi lại khi dùng xong nhé!
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360 DC

I. Công việc

1. DG1

2. DC2

Trong tháng 2, khách hàng KBTG - một ngân
hàng lớn của Thái Lan đã đến TMA và tham

quan TIC cùng 1 số dự án của DG1. Sau buổi

gặp gỡ với KBTG, DG1 đang tập trung lực lượng
cho Golang và một số ngôn ngữ lập trình khác
để có thể đáp ứng được nhu cầu mới từ phía
khách hàng.

Ông Pierre Laporte, là R&D Director của
DSC Project, một khách hàng lâu năm của
TMA từ Ribbon đã đến thăm và làm việc
tại DC2. Trong những ngày làm việc với dự
án DC2, bên cạnh việc cập nhật tình hình
hiện tại của Project, Pierre Laporte còn
thảo luận với management team của DC2
để triển khai kế hoạch thành lập một dự
án mới và cùng team đến tham quan nhiều
địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

II. Vui chơi giải trí

1. DG1
Để chuẩn bị cho mùa giải TMA Futsal League 2019 sắp tới, DG1
đã tổ chức DG1 Tứ hùng cup với sự tham gia của 4 DC: DC3, DC8,
DC13, DC21. Sau 2 tuần thi đấu vô cùng căng thẳng nhưng không
kém phần vui vẻ, đoàn kết, DC3 xuất sắc giành ngôi vô địch trong sự
tán thưởng của người hâm mộ. Không dừng lại ở đó, DG1 còn tiếp
tục tổ chức trận siêu cúp vô cùng đặc biệt trên sân 11 người giữa 2
đội DC3 + DC13 vs DC8 + DC21. Hoạt động này đã góp phần thắt
chặt tình đoàn kết, giúp các thành viên có một khởi đầu thật sung
cho năm làm việc mới. Bên cạnh đó, các đội bóng còn chọn ra được
những gương mặt ưu tú để thi đấu tại giải công ty trong tháng 3 tới.

2. DC3
Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, những phong bao lì xì đỏ rực đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đến
tận tay các thành viên DC3 thay cho lời chúc một năm mới nhiều thành công và như ý. Bên cạnh đó, như
thường lệ, party dành cho những bạn sinh nhật tháng 2 cũng được diễn ra đầm ấm và thân mật, thắt chặt
thêm tình đồng nghiệp giữa các anh chị em trong đại gia đình DC3
DC3 cũng tổ chức tiệc trà nhẹ, lãng mạn với rượu vang và trái cây vào ngày Valentine, để chia vui cùng
những người đang yêu và cả những người… chưa muốn yêu

3. DC9
Dự án Onix được tăng thêm 10 thành viên theo như yêu cầu từ phía khách hàng để phát triển Cloud

Search. Đây quả là một con số ấn tượng nhất từ trước đến nay của Onix.

DC9 đang tăng cường mở rộng kiến thức/kĩ năng về Golang cho một số thành viên với hi vọng sẽ

nắm bắt được xu thế trong tương lai. Một thành viên đã vượt qua vòng phỏng vấn với khách hàng và
chuẩn bị onsite tại Thailand trong vòng sáu tháng cho KTBG – một ngân hàng lớn ở Thái

Một thành viên của AxS sẽ có chuyến onsite tại Chennai, India vào tháng 3 này. Hi vọng đây sẽ là

một chuyến đi mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho dự án.

3. DC8
“Chiếc cân kì cục” là một sự kiện thường niên mà DC8 muốn thách thức các thành viên trong việc điều
chỉnh trọng lượng cơ thể trong mùa Tết. Đây là một sự kiện được tổ chức hoành tráng với tổng giá trị
giải thưởng trên dưới 3 triệu đồng dành cho những người chiến thắng.
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4. DC21
Để chào đón năm mới thật sôi động, DC21 đã tổ chức chương trình xổ lô tô cho những bạn đang đỏ tình
hẳn sẽ đen bạc, và những bạn đen bạc thì sẽ đen thui. Không thể thiếu, ngày sinh nhật chung cho các bạn sinh
vào tháng 2 cũng được tổ chức rất đầm ấm và vui vẻ.
Nhằm thỏa mãn niềm đam mê xê dịch, các trai xinh gái đẹp của NEC đã có chuyến dã ngoại thú vị đến
Tiền Giang, tại “gia trang” của một bạn rất tốt bụng trong team.

6. TIC
Vào những ngày cuối năm, toàn thể TIC đã có một buổi meeting để review lại những thành tựu đã

đạt được trong năm qua, nhìn nhận những mặt còn hạn chế và thiếu sót; cũng như đề xuất những kế

hoạch, chiến lược cho năm tiếp theo. Bên cạnh đó TIC cũng đã tiến hành khen thưởng và trao giải cho
các PoC xuất sắc trong Q4. Ngoài ra, để tô đậm ý nghĩa của Tết, TIC đã dành một buổi chiều để tất cả

các thành viên cùng nhau chuẩn bị và trang trí hoa mai, hoa đào cho cả văn phòng làm việc, với mong
muốn đem lại hơi thở, không khí của mùa xuân về với TIC.

5. DG4
Việc TMA Futsal League 2019 khai mạc sớm hơn mọi năm khiến không khí chuẩn bị của các DC hết sức
tưng bừng. Ở các lab Phú Nhuận, DG4 cũng nhanh chân tổ chức DG4 Spring Cup với sự tham gia của DC4,
DC9 (2 đội), DC14 (2 đội) và DC15. Giải được khai mạc vào ngày 25/02 và dự kiến kết thúc vào ngày 11/03 tới.
Cuộc đua cho ngôi vô địch đang hết sức gay cấn và là chủ đề bàn luận trên mọi nẻo đường. Hy vọng với bước
chạy đà kỹ lưỡng này, các đội bóng từ DG4 sẽ thể hiện thật tốt ở giải TMA Futsal League sắp tới.
Trở về guồng quay công việc sau những ngày nghỉ Tết, tháng Hai có lẽ là tháng để mọi người cùng nhau
khởi động “máy móc” sau khi đã nạp thật nhiều thật nhiều năng lượng tích cực cho bản thân. Tuy nhiên,
không khí Tết dường như còn vương vấn. Bằng chứng là các thành viên DC4 và DC14 vẫn được nhận lì xì may
mắn từ directors. Điều này chắc hẳn khiến mọi người cảm thấy có động lực nhiều hơn khi trở lại môi trường
làm việc sau Tết Nguyên Đán.
Trong bầu không khí còn chút gió xuân đó, team Accedian EMS đã tranh thủ quây quần bên nhau bằng
một buổi tiệc Tân niên hoành tráng để chào đón năm heo vàng Kỷ Hợi.

Ngày 14/2, Business Department bao gồm TIC, T-design, BDU và IC đã có một bữa tiệc Tân Niên

và Happy Valentine hết sức đặc biệt, vui vẻ.

Trong bữa tiệc, anh Trần Phúc Hồng – Vice President của TMA Solutions đã trình bày các kế hoạch

cần triển khai trong năm mới. Bên cạnh đó là phần Promotion Reward cho những cá nhân đã có

những biểu hiện xuất sắc trong năm qua. Trong buổi tiệc, mọi người đã gửi đến nhau những lời chúc
tốt lành, bên cạnh đó là phần trò chơi vô cùng sôi động, thú vị và tiệc ăn uống hoành tráng.

7. DC12
Hòa mình với không khí Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, DC12-

Bushido đã trang hoàng phòng làm việc với những gam màu đỏ
rực rỡ.

Sự tươi mới này phần nào tạo thêm động lực cho mọi người làm
việc hiệu quả hơn, vui tươi hơn.
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Đối với cuộc sống
1. Cuộc sống khi mới qua Nhật như thế nào?
- Khi mới qua nhật mọi thứ đều khác hoàn toàn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước về lối sống, văn
hoá, giao tiếp. Nhưng may mắn lúc đi, mình còn có các đồng nghiệp TMA khác nên vẫn có người
để trò chuyện, chia sẻ cùng nhau ở những giai đoạn đầu.
2. Anh có gặp khó khăn trong sinh hoạt hay không? Cụ thể là như thế nào?

Sau mùa Tết ấm áp sum vầy bên gia đình và người thân, DC12-Bushido đã chào đón 1 thành viên

trở về sau 1 năm rưỡi đi onsite. Mừng mừng tủi tủi, dù bận rộn công việc nhưng ai cũng không quên

dành thời gian hỏi thăm và chào đón Trung Kiều trở lại. DC12-Bushido đã có một buổi trò chuyện nho

nhỏ để có thể tìm hiểu cảm xúc của anh khi đi onsite cũng như khi trở về quê nhà. Hy vọng bài phỏng
vấn cũng sẽ cung cấp nhiều hành trang quý báu cho các bạn sắp đi onsite tại Nhật.

Đối với công việc
1. Trước khi đi onsite, anh đã chuẩn bị như thế nào?
- Trước khi đi thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý là công việc bên Nhật sẽ rất khó khăn và vất vả, tham gia
vào project, team mới, skill mới tất cả mọi thứ sẽ mới. Mình không có gì gọi là tự tin khi bước qua Nhật
để làm việc. Dù vậy, ý chí vẫn một lòng hướng tới nơi xứ người nên vẫn quyết tâm đi cho bằng được.
2. Cảm nhận của anh về công việc tại Nhật trong những tháng đầu?

- Trong thời gian đầu, mình gặp khó khăn về việc ăn uống, mua sắm, đi lại ở Tokyo. Hệ thống tàu
điện ở Tokyo rất phức tạp nên nhiều lần khi không có internet, mình đã bị lạc, cuối cùng phải đổi
tàu trở về điểm ban đầu rồi tiếp tục đi. Tuy cùng 1 line nhưng sẽ có lúc có tàu đi đến những điểm
khác nhau, việc lên nhầm tàu là khó tránh khỏi đối với người mới.
3. Anh hãy kể lại kỷ niệm vui nhất khi đi onsite?
- Đó là lần chuyển nhà của 1 người anh trong công ty vào dịp tết dương lịch vừa rồi. Trong 2 ngày,
mọi người đã cùng nhau ăn dầm nằm dề, tập trung giúp chuyển nhà và gói bánh chưng bánh tét
để đón năm mới (mặc dù là tết dương lịch). Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, thân thiết, ăn
chơi đến nỗi chủ nhà cũng phải sợ, và thông báo là “hết gạo rồi!”.
4. Anh hãy kể lại kỷ niệm không vui nhất khi đi onsite?
- Đó là vào đợt tết âm lịch 2017, mình không được về nhà ăn Tết. Cảm giác ở nhà xem cảnh mọi
người đón tết ở quê qua video call, tin tức nói chung là rất khó tả. Tuy vậy, năm nay mình nước về
nước đúng dịp Tết nên rất hứng khởi. Mong sớm về với gia đình, gặp gỡ lại bạn bè, cùng tâm sự,
kể về những chuyện mình đã được trải qua.

- Tất nhiên là rất là vất vả, vừa căng thẳng, vừa áp lực vì chưa kịp
thích nghi với môi trường, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, khác so với
sách vở. Nhưng cũng may mình đã có thể nhanh chóng bắt kịp,
hoà nhập và thích nghi, nên mọi thứ trở nên “dễ thở” hơn rất

Câu hỏi vui:

nhiều. Ngoài ra, Nhật vốn đã nổi tiếng về vấn đề tác phong và kỷ

1. Anh có gặp được người khác giới lý tưởng ở xứ sở Phù Tang không?

luôn luôn suy nghĩ cho người khác, vì lợi ích tập thể, cộng đồng.

- Vì không xác định sống lâu dài ở bên Nhật nên mình cũng không để ý nhiều. Tuy vậy, đôi khi đi
đường vẫn bị uống nhầm và say ánh mắt của người lạ.

cực hướng tới tập thể thì sẽ giúp công ty thay đổi tích cực hơn rất

2. Anh cảm thấy con gái nước Nhật như thế nào? (Dựa trên các cuộc trò chuyện, tiếp xúc với các cô gái
anh đã gặp)

3. Anh hãy cho biết dự định tiếp theo trong công việc của bản thân?

- Với những người con gái đã từng được tiếp xúc, họ rất nhiệt tình và cởi mở, giúp đỡ tận tình, và rất
kiến nhẫn. Họ cũng rất chăm chỉ vả cố gắng trong công việc.

luật nơi làm việc, là một đất nước có niềm tự hào dân tộc cao. Họ
Nếu ở TMA, mỗi cá nhân trong công ty đều có lối suy nghĩ tích
nhiều.

- Trở về sau chuyến onsite, mình sẽ tập trung vào công việc hiện
tại, cố gắng nâng cao trình độ tiếng Nhật. Bên cạnh đó, mình hy

vọng có thể giúp chia sẻ, thay đổi suy nghĩ của những người xung

Qua chuyến đi, Trung Kiều đã tích góp được rất nhiều kinh nghiệm làm việc nơi xứ người, cũng như kỷ niệm

ở bên đó. Mình cũng rất muốn gặp lại những người bạn, đồng

người tha phương lập nghiệp nhưng anh may mắn hơn vì có TMA bao bọc và có những người anh em giúp

quanh theo những điều hay mà mình đã được tiếp thu khi làm việc

hay làm quen được rất nhiều người. Người xưa có câu hoạn nạn mới thấy chân tình, Trung Kiều cũng như bao

nghiệp Nhật vào thời gian sắp tới.

đỡ mọi lúc. Hy vọng với chuyến đi để đời này, Trung Kiều sẽ tiếp tục làm việc thật tốt, giúp đỡ thật nhiều đồng
nghiệp thành công trong những chuyến onsite tới.
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Lab 8 Corner

2. Đào tạo và thực tập
Trung tâm thực tập sinh viên tại Bình Định đang chào đón 34 sinh viên đến thực tập khóa đầu tiên
với đầy đủ các mảng: Golang, NodeJS, Front-end, QC, Mobile, .Net, Data science

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo các thành viên, các khóa training vẫn liên tục được tổ chức, bao
gồm: Sierra Wireless, Technical skill (GIT & SVN), Toastmaster. Trung tâm đào tạo TMA tại Lab 8
cũng đang được xây dựng để mọi người có điều kiện học tập, tiếp thu kiến thức hơn.

Ngày 02/03 vừa qua, các thành viên Lab 8 đã cùng với trường đại học Quy Nhơn tư vấn tuyển sinh
cho các em học sinh cuối cấp. Tại đây, ngoài thông tin về các trường đại học, các em học sinh còn
được chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về TMA, về TMA Innovation Park. Ngoài ra, chúng ta còn có
cơ hội giao lưu, tạo mối liên hệ với các trường đại học khác ở miền Trung và Tây Nguyên

1. TMA Innovation Park
Hiện nay, tiến độ thi công san lấp mặt bằng của TMA Innovation Park đã đạt gần 25%. Việc thi
công ép cọc đại trà cũng đang được tiến hành song song với tiến độ 148/382 tim.
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Những cách tiết kiệm Gas
hiệu quả tại gia đình
Tiết kiệm gas vừa là giải pháp tiết kiệm chi phí cho gia đình, vừa là hành động
góp phần tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số cách bạn
có thể áp dụng để kéo dài thời gian sử dụng bình gas cho gia đình mình đấy!

1. Điều chỉnh ngọn lửa vừa phải
Khi nấu nướng, bạn hãy chú ý tới ngọn lửa, chỉ cần điều chỉnh núm vặn bếp gas sao cho ngọn lửa vừa với đáy
nồi và không lan ra ngoài. Ngọn lửa quá lớn sẽ làm tốn gas và khiến món ăn của bạn lại lâu chín bởi lượng
nhiệt thay vì tập trung vào đáy nồi lại bị phân tán ra xung quanh.

2. Chọn nồi nấu phù hợp
Nên chọn loại nồi có kích thước phù hợp với lượng thức ăn cần nấu, hạn chế nấu lượng thức ăn nhỏ trong
chiếc nồi to, như vậy sẽ rất lãng phí gas. Khi cần nấu những món hầm thì bạn nên nấu bằng nồi áp suất, chúng
giúp thức ăn nhanh chín hơn so với sử dụng bếp gas.

3. Rã đông thực phẩm hoàn toàn trước khi nấu
Việc rã đông thực phẩm trước khi nấu giúp tiết kiệm được một lượng gas đáng kể bởi nếu nấu trực tiếp thức
ăn vừa lấy từ ngăn đông lạnh cũng đồng nghĩa với việc bạn đang phí phạm gas để làm tan lớp nước đá. Chính
vì vậy, trước khi đun nấu, bạn nên rã đông thực phẩm trước trong lò vi sóng rồi mới sử dụng bếp gas để nấu.
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4. Thường xuyên vệ sinh bếp gas
Mỗi ngày sau khi nấu, bạn nên chùi rửa bếp gas. Nếu không lau chùi thường xuyên, lỗ khí sẽ dễ bị bít khiến
gas không ổn định, ngọn lửa cháy không đều dẫn tới việc nấu thức ăn lâu hơn và hao gas.

5. Không chế thêm nước trong khi đun nấu
Khi đun nấu, nên lường trước lượng nước cần sử dụng và chỉ chế thêm nước khi thật cần thiết. Nếu hấp thức
ăn, đặc biệt là hấp chín thực phẩm, bạn chỉ nên cho lượng nước đủ dùng vào nồi sao cho sau khi hấp xong,
trong nồi còn lại khoảng 1/2 bát nước là được.

6. Khóa bình gas sau khi nấu ăn
Sau khi nấu ăn xong, bạn nên khóa bình gas lại cẩn thận. Việc này một phần hạn chế được lượng gas bị thất
thoát ra bên ngoài, một phần đảm bảo được an toàn cho người sử dụng, tránh được tình trạng rò rỉ gas, gây
cháy nổ.

7. Không nên bật tắt bếp nhiều lần trong khi nấu
Trước khi bắt tay vào chế biến món ăn cho gia đình mình, bạn nên chuẩn bị sẵn đầy đủ nguyên liệu và lên kế
hoạch mình sẽ nấu những món ăn gì. Như vậy, khi bật bếp gas lên, bạn có thể cho thức ăn vào nồi nấu liên tục
và hạn chế việc bật tắt bếp nhiều lần, gây tốn gas.

8. Dùng vòng chắn gió cho bếp gas
Vòng chắn gió hay còn được gọi với tên khác là kiềng tiết kiệm gas được làm bằng kim loại, dùng bao xung
quanh đầu đốt, chúng sẽ giúp lượng nhiệt không bị tản khi đun, định hướng nhiệt đi thẳng lên đáy nồi và tiết
kiệm gas.
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Mẹo vặt

1. Luôn kéo rèm cửa sổ
Theo các chuyên gia năng lượng, 30% lượng khí nóng trong căn nhà đến từ phía cửa sổ, việc kéo
rèm để che ánh nắng chiếu vào nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm tới 7% tiền điện và hạ nhiệt độ trong
phòng xuống đến 2 độ. Đặc biệt chú ý đến cửa sổ phía nam và phía tây, hai hướng nắng nhất.

2. Để gió mát vào nhà vào buổi tối
Suốt những tháng hè, nhiệt độ chỉ giảm vào ban đêm, hãy nhớ điều này để mở tất cả cửa số ra
trước khi đi ngủ. Thậm chí bạn có thể tạo một đường dẫn gió vào thông thoáng các ngóc ngách
của ngôi nhà. Bạn cũng cần nhớ đóng kín lại các cửa và kéo rèm ngay khi thức dậy trước khi mặt
trời kịp chiếu vào nhà bạn vào ban ngày.

12 cách giúp
căn nhà
“giải nhiệt”
ngày nóng
Bạn cứ nghĩ rằng chỉ có điều hòa nhiệt độ và quạt
điện mới có thể chống lại cái nóng của mùa hè.
Thực tế, có rất nhiều cách giúp căn nhà của bạn mát
rượi mà không tốn điện đấy.

3. Thay chăn, ga, gối
Thay đổi ga, đệm theo mùa cũng là cách để biến đổi nhiệt độ trong phòng. Trong khi đệm bông
ép và chăn lông cừu phù hợp với mùa đông thì mùa hè bạn nên thay bằng chăn cotton cho
thoáng mát hơn. Bên cạnh đó, dùng gối hạt kiều mạch sẽ giúp chiếc giường của bạn mát mẻ hơn
bởi gối làm bằng hạt sẽ thoáng và không giữ nhiệt như gối thông thường.

4. Để quạt trần quay ngược chiều kim đồng hồ
Ít người biết rằng chiều quay của quạt trần có thể điều chỉnh theo mùa. Bạn nên đặt chế độ cho
quạt quay ngược chiều kim đồng hồ vào mùa hè sẽ giúp quạt quay mạnh hơn, luồng gió tạo ra
mát hơn.

5. Giảm nhiệt cho cơ thể bạn
Bạn có thể tự làm mát cho mình bằng cách uống nhiều nước hoặc dùng khăn đắp lên cổ, cổ tay
khi thấy quá nóng. Cùng với đó, việc mặc quần áo thoáng mát, màu sắc nhã nhặn cũng giúp bạn
cảm thấy thoải mái hơn.

6. Bật quạt thông gió
Sử dụng quạt thông gió trong nhà tắm hoặc quạt hút khói trong nhà bếp là cách hiệu quả để
giảm nhiệt độ trong nhà sau khi bạn nấu nướng, tắm giặt.

7. Thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact
Mùa hè chính là thời điểm thích hợp để bạn thay toàn bộ bóng đèn sợi đốt trong nhà bằng đèn
huỳnh quang compact. Đèn sợi đốt không chỉ tốn điện mà còn tỏa ra một lượng nhiệt lớn làm
nóng ngôi nhà của bạn, thay bóng đèn mới bạn vừa tiết kiệm vừa giúp ngôi nhà mát hơn.

8. Giảm nóng lâu dài bằng cây xanh
Nếu bạn không muốn sử dụng điều hòa nhiệt độ thì hãy chú ý đến các cách giảm nhiệt bền vững
cho ngôi nhà như dán phim cách nhiệt ở cửa sổ, thêm lớp cách nhiệt ở mái tôn hay sơn cách
nhiệt. Ngoài ra bạn cũng có thể trồng cây ở sân nhà, ban công, đặc biệt là các loại cây leo phủ kín
tường, chúng vừa mang lại vẻ đẹp lại vừa tránh ánh nắng chiếu vào nhà.
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“Một khi bạn lựa chọn hy vọng,
mọi thứ đều có thể xảy ra”

Christopher Reeve

