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TMA PROMOTION CEREMONY 2017
VINH DANH GẦN 500 NHÂN VIÊN
XUẤT SẮC
Chiều 25/01/2018, TMA Promotion Ceremony 2017 đã diễn ra trong không khí thân mật,
ấm áp tại sân trước Lab 6 với sự tham gia của cô Ngọc Anh, chú Lệ, BGĐ và hàng trăm
nhân viên TMA.

Tại đây, gần 500 nhân viên có thành tích làm việc tốt đã được xướng tên để nhận bằng từ các Director
của mình trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Buổi lễ đã trao lần lượt bằng cho các nhân viên
đạt vị trí Senior Manager, Principal Consultant, Project Manager, Senior Consultant, Consultant và
Senior Engineer.
Bên cạnh trao bằng Promotion, buổi lễ cũng đã tuyên dương, trao thưởng cho các bạn đạt PA5, các
bạn đạt 2 lần PA5 (Super performer), 3 lần đạt PA5 (Super star performer). Cũng trong khuôn khổ buổi
lễ, 25 Star Performer của QIV 2017 đã được long trọng công bố và trao thưởng.
Các tiết mục văn nghệ sôi động và phần tea break ấm cúng đã giúp không khí càng thêm phần vui
tươi và hào hứng.

Trong những thời khắc cuối cùng của năm cũ, Promotion Ceremony là dịp để công ty gửi lời cảm ơn
đến tất cả nhân viên, đặc biệt là những bạn đã nỗ lực không ngừng để đạt thành tích cao, cống hiến
cho sự phát triển của công ty. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện,
gắn kết với nhau hơn.
Xin chúc mừng và cảm ơn
các bạn. Hy vọng các bạn
sẽ tiếp tục cố gắng và đạt
được nhiều thành tích cao
hơn nữa!
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TMA
BÌNH ĐỊNH
Lab 7 – TMA Bình Định đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân viên TMA
cũng như các bạn ứng viên bên ngoài. Đây là cơ hội để các bạn quê Bình Định phát
triển sự nghiệp thuận tiện hơn trên chính quê hương mình, cũng là điểm đến của
những người yêu thích CNTT miền Trung cũng như cả nước. Đến nay, Lab 7 đã được
chính quyền tỉnh cấp phép xây dựng và đang nhanh chóng hoàn thiện những giai
đoạn còn lại để đi vào hoạt động đúng với kế hoạch.
Để có thể giải đáp trực tiếp những thắc mắc của các bạn liên quan đến TMA Bình
Định, sáng 15/01, tại phòng Library - Lab 6, chú Lệ đã có buổi gặp gỡ với những bạn
đã đăng ký làm việc ở Lab7 - TMA Bình Định để chia sẻ, giải đáp những thắc mắc của
các bạn xoay quanh vấn đề chuyển về làm việc tại đây.
Bên cạnh đó, ngày 30/01/2018, chú Lệ cũng đã chủ trì buổi livestream ngay tại trang
fanpage của TMA (www.facebook.com/tmasolutions) để trực tiếp trả lời câu hỏi của
các bạn trong cũng như ngoài công ty.
Hiện tại công ty vẫn tiếp tục nhận đăng ký làm việc tại Lab7 - Bình Định, các bạn hãy
nhanh chóng gửi CV của mình về recruit@tma.com.vn nhé!
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THÔNG TIN CÁC KHÓA TRAINING THÁNG 1
TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG TMA-PMP CHO
CÁC HỌC VIÊN KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

KHAI GIẢNG KHÓA 1 LỚP MANAGEMENT
TRAINING PROGRAM NĂM 2018

Chiều 16/01, buổi tổng kết và trao bằng cho
các học viên khóa học Project Management
Professional (PMP) của quý 4 năm 2017 đã diễn
ra tại Lab 6 với sự hiện diện của các khách mời
từ các DC gồm anh Hiền Phạm, Thế Đồng và 2
trainer là anh Quý Hoàng và Duy Trần.
TMA-PMP là khóa học do TMA xây dựng nhằm
trang bị cho các anh chị đang hoặc sẽ là Project
Manager (PM) kiến thức và kỹ năng quản lý dự án
chuyên nghiệp theo chuẩn PMBOK của học viện
quản lý dự án PMI (Mỹ). Khóa học kéo dài trong 3
tháng, đã đào tạo cho 20 học viên.

TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG KHÓA HỌC PSD QUÝ 4 2017

PSD là khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng quản lý và làm việc theo phương
pháp phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum). Trên cơ sở đó, học viên có thể làm việc hiệu quả
hơn, hạn chế tối đa các sai sót, tăng năng suất cũng như mức độ hài lòng của khách hàng
Tại TMA, khóa học thu hút gần 20 học viên tham gia. Ngày 15/01/2018, các học viên xuất sắc vượt
qua kỳ thi cuối khóa đã được trao chứng chỉ TMA-PSD trong buổi tổng kết. Sau khi nhận chứng chỉ
TMA-PSD, học viên có thể tự tin để thi lấy bằng PSD quốc tế (Professional Scrum Developer) hoặc
CSD (Certified Scrum Developer)

Ngày 9/1/2018, khóa đầu tiên trong năm 2018 của lớp Management Training Program đã được
khai giảng tại Lab 6. Khóa học thu hút 40 học viên và dự kiến kéo dài trong 6 tháng.
Đây là khóa học nhằm cung cấp các kỹ năng quản lý cho các ứng viên của vị trí Project Manager nhằm
tăng hiệu suất của dự án/phòng ban, hạn chế tối thiểu khiếu nại từ khách hàng và tổn thất cho dự án
(project failures). Bao gồm các kỹ năng sau:
Quản lý nhân sự/ đội nhóm
Quản lý chung
Quản lý dự án

Các kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

KẾ HOẠCH CÁC LỚP TRAINING THÁNG 2
Trong tháng 2, TMA Training Center sẽ tiếp tục mở các lớp:
AngularJS 2					
IoT Connectivity and Communication Protocols
Advanced AngularJS 2			
Introduction to Python and Numpy
Basic SQL Programming			
Linear and Logistic Regression
Jquery						
AWS IoT Quick Start
Python for Testers				
Random Forests
Spring Data JPA				
K-Means Clustering
IoT Introduction and
Embedded Fundamentals
Các bạn có thể đăng ký tham gia bằng cách truy cập:
https://training.tma.com.vn
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TMA ĐẾN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI
LÂM ĐỒNG, BẾN TRE - KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XUÂN YÊU THƯƠNG 2018

Vừa qua, TMA đã có những chuyến từ thiện trong vòng 2 tuần liên tiếp đến với bệnh nhân trại tâm thần

Trọng Đức - Đức Trọng, Lâm Đồng, cô nhi viện Lục Hòa, Đức Trọng, Lâm Đồng, trại tâm thần xã Hữu Định,
Bến Tre và trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Bến Tre. Tại đây, quỹ từ thiện TMA đã trích 10 triệu

đồng, cùng với đó là đóng góp của một số thành viên BGĐ và bạn bè thân hữu để mang thức ăn, nhu yếu
phẩm để giúp đỡ trên 800 mảnh đời khó khăn.

Tại trung tâm nuôi dưỡng
người già neo đơn, mỗi cụ
già đều nhận được 1 bộ
quần áo, 100gr chà bông,
bánh mì, dầu ăn, nước
tương…

Cụ thể, tại trại tâm thần Trọng Đức (Đức Trọng, Lâm Đồng), TMA đã đem đến cho 400 bệnh

nhân mỗi người 1 ổ bánh mì và sữa để nâng cao chất lượng bữa ăn. Tại cô nhi viện Lục Hòa, Đức
Trọng, Lâm Đồng, các em nhỏ háo hức nhận từ TMA bánh, sữa. Chúng ta cũng ủng hộ cho ban

quản lý cô nhi viện 2 triệu đồng để góp chút công ích, đỡ đần việc nuôi dưỡng các em nhỏ. Đời
sống của các em nhỏ ở đây cũng như các bệnh nhân tại trại tâm thần là vô cùng khó khăn nên
TMA dự định sẽ tiếp tục có chuyến từ thiện tại đây vào tháng 3 tới.

Tại trại tâm thần Bến Tre, chúng ta trích 10 triệu đồng từ quỹ Khát vọng để mua thức ăn và nhu
yếu phẩm cho các bệnh nhân. Đoàn từ thiện còn nấu tặng một bữa ăn thật ngon để các bệnh
nhân được một bữa cơm đầm ấm.

Đây là những hoạt động khởi
động cho chuỗi hoạt động từ
thiện Xuân của TMA. Từ đây
đến trước Tết Mậu Tuất 2018,
chúng ta sẽ thực hiện thêm
nhiều chương trình từ thiện
để có thể giúp nhiều bà con
khó khăn có thể đón một cái
Tết thật vui tươi, đủ đầy. Cụ
thể, sau hội chợ từ thiện Xuân
yêu thương, BTC đã nhận
được hơn 40 triệu đồng tiền
quyên góp từ các gian hàng.
Quỹ Khát vọng TMA cũng sẽ trích ra thêm 15 triệu đồng để:
Tặng quà tết cho 35 hộ nghèo (mỗi hộ 500K) huyện Krông Bông, Dak Lak và trao 5 học bổng 		
(mỗi học bổng 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học.
Tặng quần áo mới và thức ăn cho 90 trẻ mồ côi ở chùa Lâm Quang, Q.7
Tặng thức ăn cho bệnh nhân trung tâm tâm thần Bến Tre
Đặc biệt, từ năm 2018, TMA sẽ trích 20 triệu đồng mỗi năm từ quỹ từ thiện khát vọng TMA để hỗ trợ
học bổng cho trẻ khuyết tật CLB Aikido.
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TMA MANG NỤ CƯỜI ĐẾN BÀ CON THÔN CƯ TÊ, HUYỆN CƯ PUI,
KRONG BONG, DAKLAK
Cuối tháng 1, sau thành công từ hội chợ từ thiện “Xuân yêu thương”, TMA đã đến thăm và tặng

quà tận tay cho bà con cùng các em học sinh nghèo đồng bào thôn Cư Tê, huyện Cư Pui, Krong

Bong, Daklak. Gần 70 triệu đồng (trong đó có 22.5 triệu trích từ đóng góp của anh chị em tại hội

chợ “Xuân yêu thương”, số còn lại do nhân viên TMA và bạn bè bên ngoài đóng góp) được dùng
để mua quà, nhu yếu phẩm đã phần nào giúp bà con có cái Tết ấm no hơn, hạnh phúc hơn.

Thôn Cư Tê là vùng chịu ảnh hưởng lũ quét rất nặng nề
trong 2 năm liên tiếp 2016 và 2017. Do đường sá đi lại
khó khăn nên nơi này rất ít khi nhận được sự giúp đỡ

của các mạnh thường quân. Với những phần quà thiết
thực như tiền mặt, nhu yếu phẩm, gạo, bánh kẹo Tết,
học bổng… TMA đã mang lại nụ cười cho bà con và

các em học sinh, khích lệ mọi người đón Tết Mậu Tuất
thêm phần ấm áp.

Từ đây cho đến trước Tết, TMA sẽ tiếp tục thực
hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp những
mảnh đời bất hạnh có thêm động lực sống và
vươn lên trong cuộc sống.
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TMA HACKDAY #3

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, TMA đang tuyển dung nhiều vị trí như:

AI & Data

Business

Web/Mobile

Full Stack

Science Engineer

Analyst

Developer

Web Developer

Nối tiếp thành công của 2 kỳ HackDay vừa qua, HackDay #3 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2018. Chủ

đề ưu tiên của Hack Day #3 là các sản phẩm và giải pháp đột phá phục vụ công đồng hoặc có thể ứng
dụng cho các khách hàng của công ty.

Mời các bạn tiếp tục gửi ý tưởng cho Hack Day #3 về email hackday@tma.com.vn với các nội dung sau:
Tên bạn hoặc danh sách thành viên (nếu là nhóm)
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

Thông tin chi tiết, các bạn có thể xem thêm tại
http://tma.vn/Viec-lam/
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MỘT NGÀY RẤT ĐÁNG NHỚ TẠI TRẠI
MỒ CÔI THIÊN THẦN CỦA DG2
Quả thật những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười lém lĩnh của những em nhỏ ở trại Thiên Thần không
khỏi làm chúng tôi đôi chút bồi hồi lắng lại!
Các em nhỏ ở đây được sinh ra từ nhiều hoàn cảnh khác nhau và đến từ khắp mọi miền nhưng giờ lại
chung một mái ấm. Ở đó chúng tôi tin chắc rằng có nhiều lắm tình yêu thương vô điều kiện của một vị
thiên thần già mà lũ trẻ gọi bằng một cái tên thân thương: “Ba Hiệp”
Bác Hiệp kể rằng, ban đầu bác và vợ định dành dụm tiền để xây một căn nhà nhỏ để nhận nuôi chừng
10 cháu đổ lại. Nhưng vì không thể làm ngơ trước những hoàn cảnh khác mà giờ đây, trung tâm đã
nuôi dưỡng 66 bé. Các bé từ vài tuần tuổi, vài tháng tuổi cho đến bé lớn nhất là 6 tuổi (bằng với tuổi
đời của trung tâm). Bác có tâm nguyện là sẽ cố hết sức nuôi các em đến lúc 18 tuổi và phải dạy cho các
bé có ít nhất một cái nghề trước khi các em có thể rời trung tâm. Còn em nào muốn theo đuổi việc học
hành thì bác sẵn sàng theo tới cùng để chắp cánh ước mơ cho các bé.

Các bé ban đầu hơi lạ lẫm với các cô chú. Nhưng khi
được các cô chú bế lên tay rồi thì không muốn rời,
không muốn cho các cô chú đi. Những giọt nước

mắt trên má các bạn trẻ của chúng ta từ đó không
kìm nén thêm được nữa.

Tổng cộng số tiền quyên góp được cho chuyến đi

này là hơn 18 triệu đồng và nhiều đồ dùng khác từ
bạn bè đồng nghiệp DC2 cũng như từ nhiều dự án
khác. Con số này đã vượt qua dự kiến ban đầu của
nhóm. Nhưng thực sự thì nó không là gì cả so với
chi phí mà hàng tháng trung tâm chi tiêu cho các

em. Bác Hiệp tâm sự rằng, Mỗi tháng bác chi tiêu
tầm 150 triệu, nếu các bé bệnh phải nằm viện thì

chi phí phải lớn hơn. Và đã có những thời điểm bác

đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bác và vợ đã
phải bán đi cả tài sản trong nhà để gắng gượng và
duy trì trung tâm.

Mong sao bác luôn đủ sức khỏe và ngày
càng nhiều người biết đến trung tâm để
cùng chung tay giúp bác Hiệp chắp cánh
ước mơ cho các thiên thần nhỏ.
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I. Công việc

360 DC

1. DG4
Thời gian qua, DG4 vô cùng tất bật trong việc tuyển dụng nhằm gia tăng đội ngũ AOS embedded
development team. Bên canh đó, việc testing một sản phẩm được vận hành bởi Liferay Portal platform cũng là
những dấu hiệu tích cực trong việc phát triển dự án ICON trong năm 2018.
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2. DC9
Trong tháng 1 vừa qua, DC9 có 2 bạn đi onsite ở Ấn Độ là Phạm Tuấn Anh và Lê Chí Cảnh. Hi vọng
các bạn đã có một chuyến đi thật bổ ích và hỗ trợ nhiều cho công việc trong thời gian tới.
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II. Vui chơi giải trí
1. DC2

360 DC
Năm nay DC2 đã chọn khu du lịch Bến Xưa
để tổ chức tiệc Year End Party. Rất nhiều tập
thể, cá nhân đã được vinh danh bởi những
cống hiến không ngừng của mình trong năm
2017. Đây cũng là dịp các thành viên của đại
gia đình DC2 có cơ hội để ngồi lại bên nhau
nâng ly chúc mừng một mùa xuân nữa đang
đến.
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3. DC4
Trải qua một năm tất bật với nhiều thử thách và cũng đạt được không ít thành công, DC4 đã khép lại năm
2017 bằng một bữa tiệc ấm áp, quy tụ đông đảo các thành viên tham gia. Mọi người đã có một buổi tối cùng
nhau chia sẻ, nhìn lại chặng đường năm 2017 và tham gia hoạt động, trò chơi gắn kết. Bữa tiệc cũng là cơ hội
để vinh danh và trao giải cho những cá nhân, tập thể đã đạt giải trong hội thao mừng xuân DC4 diễn ra trước
đó.

2. DG2
Sau một năm làm việc hiệu quả và mang lại nhiều thành công
cho dự án, DG2 đã tổ chức thành công kỳ nghỉ dưỡng, vui chơi
cho anh chị em nhằm khen thưởng và tổng kết năm 2017. Kỳ
nghĩ dưỡng đã diễn ra vô cùng thú vị và nhiều niềm vui tại resort
Long Hải, Vũng Tàu.
DC18: CLB bóng đá của DC18 tiếp tục được duy trì, phát triển và
đạt số lượng 20 thành viên tham gia thường xuyên hàng tuần.
UC Conferencing: Như một nét văn hóa riêng của UC
conferencing vào dịp giáng sinh, các thành viên sẽ chuẩn bị 1
phần quà và trao đổi ngẫu nhiên với các thành viên còn lại trong
team. Cùng với đó, một buổi tiệc nhỏ cũng giúp ấm lòng anh em
trong mùa giáng sinh.

Hòa chung niềm vui với U23 Việt Nam, DC4 cũng vừa
khép lại 1 loạt giải thể thao mừng xuân trong niềm
hân hoan của các “tuyển thủ” bóng đá, bida. Trải qua
3 tuần thi đấu, các bộ môn đã tìm ra được những cá
nhân/đội chơi xuất sắc, mang về những phần thưởng
xứng đáng.
Bên cạnh đó, các thành viên của DC4 cũng đã tích cực
tham gia hoạt động cầu lông trong khuôn khổ TMA
Badminton club, điển hình là giải Minigame quý vừa
qua.
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II. Vui chơi giải trí
4. DC9

360 DC
Tháng 1 vừa qua, giải bóng
đá thường niên vào dịp
năm mới của DC9 đã tìm ra
nhà vô địch, các trận đấu
phân hạng cũng đã khép
lại. Xin chúc mừng Planoicon đã trở thành quán
quân của mùa giải năm nay.

5. DC14
Vừa qua, dự án VitalSuite và
VitalQIP đã đón năm mới
bằng chuyến du lịch đến
quần đảo Nam Du. Các thành
viên đã được dịp ăn hải sản
tưng bừng, tắm biển không
ngừng và quan trọng hơn cả
là tinh thần đồng đội được
đẩy lên cao nhất khi họ cùng
nhau “lênh đênh” trên đảo
suốt 3 ngày 2 đêm. Mong
rằng chuyến đi đã tiếp thêm
sức mạnh để các chiến binh
có thể quay lại guồng làm
việc và đạt được những kết
quả cao nhất.
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6. DC16
Year end party 2017 là tất niên đầu tiên của DC16, với không khí ấm áp và vui vẻ, mọi người cùng
nhìn lại một năm đã qua với nhiều thành công và những dự định mới. Với các giải thưởng giá
trị và các tiết mục văn nghệ hoành tráng, cả team đã có những giây phút thật vui và ý nghĩa. Hy
vọng trong năm 2018, DC16 sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

22 |

Mẹo vặt

Mẹo vặt | 23

MẸO VẶT NGÀY TẾT

1. NGÂM MĂNG KHÔ
CHO MAU NỞ
Dùng nước gạo để ngâm,
măng rất mau nở và khi nấu
lại chóng nhừ. Nếu muốn để
lâu, đầu tiên cho măng vào
nồi nước đun sôi 30 phút sau
đó chuyển sang lửa nhỏ đun
tiếp một lát rồi vớt ra, cắt
bỏ những chỗ già, rửa sạch.
Dùng nước gạo hoặc nước
sôi ngâm ăn dần. Cứ 2-3
ngày thay nước một lần.

2. GIỮ HOA QUẢ TƯƠI LÂU
Dưa chuột: lấy một cái tô đựng nước, pha chút muối nhạt, cắm phần
cuống trái dưa xuống nước ngập độ 1/3 trái dưa, để nơi thoáng mát
hoặc ngăn mát của tủ lạnh. Mỗi ngày nhớ thay nước một lần.
Táo, chuối, nấm, lê: sẽ không biến màu nâu, nếu tưới lên một chút
nước chanh.
Hồng: ngâm quả trong nước muối trong khoảng 5 phút. Dùng vải
mềm rửa sạch phần núm quả. Lau khô và gói quả thật kín trong túi
nilông và cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 150C.
Dưa hấu: ngâm cả quả vào dung dịch nước muối ăn có nồng độ 15%
trong nửa giờ. Lấy ra lau khô vỏ dưa và bỏ vào túi màng polyethyene
bảo quản ở nơi mát.

3. CÁCH GIỮ HOA TƯƠI LÂU

4. BÍ QUYẾT LUỘC GÀ CÚNG
Cứ mỗi lít nước cho vào 20g hành tím đã được nướng sơ, lột vỏ
ngoài cùng 1 muỗng cà phê muối. Hành sẽ làm thơm nước luộc
gà. Cho gà vào lúc nước nguội để da gà không bị nứt vỡ. Sau đó
luộc gà trong nước sôi lăn tăn không sủi bọt.
Để tạo cho gà có màu vàng óng, trông ngon mắt, tránh tình
trạng luộc xong da bị sạm, xỉn màu thì khi gà vừa chín tới, bạn
vớt ra khỏi nước sôi và ngâm ngay vào thau nước sạch, lạnh.
Ngâm đến khi nào thịt gà nguội hẳn mới nhấc ra để giữ màu da
không bị sậm xuống. Sau đó, để thịt ráo nước một chút, dùng
mỡ gà đã thắng quệt một lớp lên da, da gà sẽ có màu vàng
bóng và căng mượt.

5. KHỬ MÙI HÔI TỦ LẠNH

Cho vào lọ cắm một ít nước chè nguội.

Lấy 500g quýt tươi rửa sạch, lau khô và đặt nhiều nơi trong tủ
lạnh.

Nghiền nát viên aspirin cho vào nửa lít nước, lắc cho tan, cắm hoa vào
nước này.

Cắt chanh thành lát mỏng đặt vào các tầng ở tủ lạnh, mùi hôi sẽ
bị hút hết.

Cho một ít rượu hoặc bia vào bình nước cắm hoa. Chất cồn trong
rượu có thể khử trùng, tiêu diệt vi khuẩn trong lọ hoa đồng thời bổ
sung một số thành phần dinh dưỡng khác làm hoa tươi lâu.

Lấy 50g chè ướp hao đựng vào túi vải xô cho vào trong tủ lạnh,
mùi hôi cũng sẽ được khử hết.

Đối với một số loại hoa như đào, mai, bạn có thể áp dụng cách đốt
gốc.

Lấy ít giấm đựng vào lọ thủy tinh mở nắp đặt trong tủ lạnh, mùi
hôi cũng sẽ bay đi.

6. LÀM SẠCH ĐỒ GIA DỤNG
Phích đựng nước dùng lâu cũng
thường có cặn bám ruột phích, làm
khả năng giữ nhiệt bị giảm. Để tẩy
các cặn đó, bạn hãy rót 0,5l giấm đã
đun nóng vào phích, đậy nắp ngâm
một lúc rồi đổ đi, rửa sạch, các cặn
bám trong phích sẽ bong ra hết.
Để việc rửa chén trở nên dễ dàng
hơn, bạn hãy thêm vài muỗng giấm
vào nước rửa chén. Giấm sẽ giúp tẩy
sạch dầu mỡ nhanh hơn, đồng thời
khiến chén đĩa trông sáng và sạch
hơn.
Để làm sạch những vết ố trên ly, tách
hoặc ấm nước, hãy cho vào một ít
giấm và đun sôi. Giữ cho giấm sôi
nhẹ khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại
bằng nước sạch.
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NHỮNG LOÀI HOA NÊN TRỒNG NGÀY TẾT
Để trang trí nhà cho dịp Tết sắp tới hãy trồng những loài hoa dễ
trồng này ngay bây giờ để chúng kịp nở rộ đúng ngày khai xuân.

HOA CÚC
Hoa cúc có tên tiếng Anh là Asteraceae, có nghĩa là ngôi sao. Theo quan niệm phương đông, ngày tết trong
nhà có những chậu hoa cúc đẹp nhất sẽ mang lại cho gia đình may mắn và sung túc.
Đất phù hợp để trồng hoa cúc là đất thịt nhẹ, tơi xốp, đặc biệt là đất phù sa mới, bề mặt bằng phẳng, thoát
nước tốt, có nguồn nước tưới không bị ô nhiễm.

HOA LY
Để trồng hoa ly trong chậu tại nhà, bạn cầu đất tơi xốp, giàu dinh
dưỡng, thoát nước tốt. Trộn giá thể gồm 40% đất, 40% tro trấu, mụn
dừa và xỉ than tổ ong đập nhỏ, 10-20% phân bò ủ mục hoặc phân
trùn quế (nếu có).
Củ hoa ly giống đã được xử lý ra rễ mầm, ta cắt bớt chỉ chừa lại
khoảng 5cm rễ. Pha thuốc diệt nấm Ridomil hoặc Daconil với nồng
độ 1-2g/1 lit nước, ngâm củ 15-20 phút sau đó vớt ra để ráo rồi đem
trồng. Luôn phải giữ ẩm cho đất trong suốt quá trình trồng. Tưới cây
ở phần gốc, tránh làm lá và nụ bị ướt.

HOA ĐỖ QUYÊN
Hoa đỗ quyên hay còn gọi là sơn trà hoa hay mãn sơn hồng là
một trong những loại hoa cảnh được yêu thích mua vào dịp Tết
với ý nghĩa sung túc.
Đất trồng hoa đỗ quyên phải đảm bảo đủ các yếu tố sau: Đất tơi
xốp, thoát nước, thông thoáng gió, nhiều mùn, đủ phân bón. Độ
pH khoảng từ 4 – 5 là phù hợp nhất. Để tạo ra loại đất tốt nhất
cho cây đỗ quyên thì nên trộn đất với mùn của các loại lá cây họ
thông, tùng mục.
Rễ đỗ quyên mỏng manh nên cây sợ nước. Thiếu nước một chút
cây không sao, nhưng chỉ cần thừa nước là cây sẽ chết. Vì vậy mà
phải chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối mới được tưới cây,
chậu hoa phải có lỗ thoát nước.
Để có hoa to và đẹp thì cần bón một lượng phân phù hợp, cách
bón phân hợp lý mà theo kinh nghiệm của các nhà vườn là: Phân
khô bón ít, phân nước pha loãng.
Vào thời kỳ cây sinh trưởng, ra nụ, hoa cần tưới nước nhiều hơn.
Trong những ngày trời hanh khô cần phun nước nhiều quanh lá,
hoa, chậu và mặt đất để tăng độ ấm không khí và đặc biệt không
để cây dầm dưới trời mưa phùn lâu ngày với tiết trời mùa xuân.

Nếu muốn trồng hoa cúc vào chậu thì có thể trộn giá thể trồng theo công thức: ½ đất phù sa + ¼ phân
chuồng + ¼ xơ dừa. Ngoài ra, nên phun đều Ridomil (nồng độ 3g/lít) để xử lý nấm bệnh trong giá thể trước
khi trồng.
Sử dụng cây hoa cúc để giâm cành với chiều cao khoảng 5- 7cm, có 5-7 lá, đường kính thân 0,2cm, rễ dài 0,53cm, số rễ nhỏ hơn 4cm. Nên trồng vào những ngày râm mát, trước khi trồng tưới nước cho mặt luống đủ ẩm
(75%), sau đó dùng dầm để đào hốc, trồng xong dùng tay ấn nhẹ xung quanh gốc và phủ gốc bằng mùn rơm
rồi dùng ôdoa tưới nước đẫm mặt luống.
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Danh ngôn tháng 1
“ Ước mơ giống như những vì sao… ta có thể không bao giờ chạm tay vào được,
nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình.”
SAMUEL JOHNSON

