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TMA lần thứ 15 liên tiếp đạt
“Top ICT Việt Nam”

TMA tổ chức thi
tiếng Anh định kỳ 2018

Nhịp sống TMA | 3

Ngày 24 – 25/07 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2018 của TMA đã được tổ chức tại Lab 3 (dành
cho các lab khu vực Phú Nhuận) và trường đại học FPT (dành cho các lab khu vực Quang Trung). Hàng trăm
nhân viên TMA đã nô nức chuẩn bị, tham gia kỳ thi này.

Trước một tháng diễn ra cuộc thi, không khí ôn luyện tiếng Anh tràn ngập khắp các nhóm, dự án. Hầu hết các
thành viên lo lắng, hồi hộp không khác gì các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia.
Dù năm nay, cuộc thi diễn ra tập trung hơn, nhanh gọn hơn mọi năm với số lượng “sĩ tử” lên đến gần 200
người/phòng thi ở cơ sở Quang Trung, công tác tổ chức vẫn được tiến hành hết sức nghiêm ngặt, đảm bảo
đánh giá đúng năng lực tiếng Anh - góp phần đánh giá PA cuối năm của mỗi nhân viên.
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2018 sẽ sớm được thông báo đến tất cả các bạn trong thời gian tới.
Chúc các bạn đạt được kết quả như mong muốn!

Ngày 27/07 vừa qua, TMA tự hào được vinh danh với giải thưởng “Top ICT Việt Nam”, hạng
mục Doanh nghiệp gia công xuất khẩu phần mềm hàng đầu. Đây là năm thứ 15 liên tiếp
chúng ta vinh dự nhận danh hiệu này.
Giải thưởng TOP ICT Việt Nam 2018 do Hội Tin Học TP.HCM (HCA) tổ chức xét chọn và trao
giải có tầm vóc quốc gia, dựa trên tiêu chí doanh số đạt được của các doanh nghiệp và sản
phẩm, dịch vụ dự thi. Tổng doanh thu trung bình của các đơn vị đạt giải hàng năm chiếm gần
40% doanh thu toàn ngành, cho thấy tầm quan trọng và uy tín của giải thưởng.
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Đại diện trường Singapore
Republic Polytechnic và
Student Exchange Vietnam
(SE Vietnam) đến thăm TMA
Sáng ngày 17/7, TMA cùng đại diện từ trường Singapore Republic Polytechnic và tổ chức giáo dục
quốc tế Student Exchange Vietnam (SE Vietnam) đã có cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi các vấn đề liên
quan đến việc thực tập của sinh viên Singapore tại TMA.
Tại đây, đại diện từ Singapore Republic Polytechnic và SE Vietnam đã được tìm hiểu về lịch sử, văn
hóa cũng như tham quan môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại TMA qua 1 vòng
Labtour đến bảo tàng, phòng TIC và NOC. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ và sôi
nổi, cho thấy tiềm năng hợp tác lâu dài giữa hai bên. Đại diện TMA – anh Trần Phúc Hồng cũng cho
biết, TMA luôn chào đón các bạn sinh viên quốc tế đến thực tập, góp phần mở ra cơ hội tìm hiểu về
văn hóa, đất nước con người Việt Nam.
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TMA tham gia ngày hội việc làm
tại đại học Mở

Ngày 15/07, bộ phận tuyển dụng của TMA đã có
mặt đại học Mở TP.HCM để tham gia ngày hội
việc làm, chiêu mộ nhân tài cho công ty. 40 CV từ
các ứng viên tiềm năng đã được gửi trực tiếp tại
gian hàng TMA.
Tại đây, TMA đã giới thiệu đến các bạn sinh viên
về tổng quan công ty và chương trình đào tạo tại
TFT. Bên cạnh đó, đại diện từ các dự án luôn có
mặt để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, nhận hồ sơ và
trực tiếp phỏng vấn các ứng viên.
Hy vọng với việc tích cực tham gia các hoạt động
tuyển dụng từ bộ phận nhân sự, TMA sẽ đến gần
hơn với các bạn ứng viên, tạo dựng một hình ảnh
TMA thân thiện, chuyên nghiệp, tạo cơ hội để thật
nhiều ứng viên gia nhập đại gia đình TMA.
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Australian Department of Foreign Affairs
and Trade’s Chief Innovation Officer và
lãnh sự quan Úc đến thăm TMA
Ngày 10/7, tiến sĩ Sarah Pearson, Australian
Department of Foreign Affairs and Trade’s
Chief Innovation Officer và lãnh sự quan Úc
đã đến thăm TMA. Tại đây, đoàn đã cùng
tìm hiểu về kinh nghiệm của TMA trong
việc hợp tác với các công ty và ĐH Úc
trong hoạt động R&D.
Đoàn rất ấn tượng với những kết quả rất
cụ thể và thiết thực của các hoạt động hợp
tác này. Kinh nghiệm của TMA sẽ là mô
hình tốt trong việc hợp tác giữa Úc và Việt
Nam về Innovation.

Nhịp sống TMA | 7

Các khóa training/sharing từ TIC
Sắp tới, TMA Innovation Center (TIC) sẽ tổ chức 2 khóa học rất bổ ích liên quan đến
Blockchain và Computer Vision. Các bạn nhớ theo dõi lịch và đăng ký tham gia nhé!

Blockchain Developer

Hyperledger, Ethereum, Smart Contract, DApps

Computer Vision

Image processing, image recognition, object detection, AI/ML in
computer vision

Seminar từ TIC
1. “Israeli Innovation Model “- Mr. Nir Babani - Wed, 1/Aug
Mang theo những kiến thức bổ ích về các Trung Tâm Sáng Tạo từ Israeli, vừa qua TMA Innovation
Center đã có một buổi gặp gỡ và nói chuyện thân mật với ông Nir Babani - Giám đốc điều hành, nhà
sáng lập của Creative Future (Israeli). Với sự tham gia đặc biệt của Chú Lệ cùng với rất nhiều phòng
ban của TMA, tạo nên một không khí thân mật chia sẻ những thắc mắc và khó khăn trong công việc,
sáng tạo.

2. “Beyond an ordinary image”
Dr. Minh Doan (Broad Institute)
Mon, 23 Jul
Anh Minh Đoàn, một kỹ sư nghiên cứu từ Broad
Institute MIT – Harvard đã chia sẻ về việc sử dụng
Computer Vision trong việc phát hiện các loại
bệnh qua hình ảnh bằng các công nghệ hình
ảnh. Ngoài ra, anh còn chia sẻ về những kỹ thuật
chuyên sâu giúp mở mang kiến thức cho team
Data Science, TIC trong các dự án sắp tới.
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TMA tiếc nuối chia tay The ICT Friendship 2018

Đến hẹn lại lên, tháng 7 vừa qua, chúng ta tiếp tục tham gia giải bóng đá dành riêng cho các công
ty CNTT TP.HCM - The ICT Friendship với cương vị nhà đương kim vô địch. Bên cạnh đó, TMA cũng
góp mặt với vai trò thành viên BTC ở mùa giải năm nay.
Sau 3 trận chiến quyết liệt với Spring, GCS và Gameloft, chúng ta đều giành chiến thắng với kết quả
lần lượt 11-0, 3-2 và 6-1. Với những nỗ lực này, TMA kết thúc vòng bảng thành công với vị trí nhất
bảng G và tiếp tục có trận đấu quyết định ở vòng 1/16. Tuy vậy, ở trận đấu quan trọng này, trước
một đối thủ Axon với lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt, chúng ta đã để thua đáng tiếc ở loạt đá
penalty cân não. Với kết quả này, chúng ta sẽ tiếp tục góp mặt ở serie B của giải.

Xuống chinh chiến ở Serie B, dù đã có
tấm vé đi đến vòng Tứ kết, chúng ta
với tinh thần không được như ý muốn
cộng với một chút không may mắn
đã phải dừng chân tại trận đấu quan
trọng này.
Trải qua 2 mùa giải sống động với 2
lần liên tiếp vô địch, TMA FC đã để
lại ấn tượng rất lớn đối với các công
ty bạn, điều này góp phần tạo dựng
hình ảnh một TMA thật năng động,
nhiệt huyết. Dù không thể tiếp tục
bảo vệ ngôi vương, các cầu thủ cũng
đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho
người hâm mộ những trận cầu hấp
dẫn. Cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn các
cổ động viên đã luôn đồng hành với
các chàng trai TMA!
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TMA Futsal League 2018 tháng 7:
Bùng nổ từng vòng đấu
Đồng hành với những trận đấu
cuồng nhiệt của sân chơi FIFA
World Cup 2018, 17 đội bóng
của giải đấu TMA Futsal League
2018 cũng bước vào tháng 7 với
những vòng đấu nước rút khép
lại lượt đi. Từng vòng đấu trôi
qua đã đem lại vô vàn cảm xúc
cho những cầu thủ, đội bóng và
tất cả những khán giả yêu mến
môn thể thao vua.

Tại League A, cuộc đua giành những vị trí top đầu chưa bao giờ thôi khốc liệt, tháng 7 chứng kiến sự lên ngôi
của ông lớn DC4 với những trận thắng giòn giã và có được số điểm cách biệt trên bảng xếp hạng, nếu giữ
được phong độ như hiện tại ở những vòng đấu tiếp theo, chiếc cúp vô địch với họ là hoàn toàn có thể. Sự nỗ
lực trong từng vòng đấu đã giúp DC11 giành được vị trí á quân sau khi kết thúc lượt đi, đây là bước đệm vững
chắc để họ tăng tốc tại lượt về. Trong khi đó, sự thiếu hụt về lực lượng đã khiến nhà đương kim vô địch DC6
khó khăn lắm mới giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Về phía DC2, DC3, DEP và DC15, họ là những đội
bóng có phong độ chưa thực sự ổn định và cần có nhiều hơn những cố gắng và chiến thuật thi đấu hợp lý hơn
nếu muốn cải thiện thứ hạng của mình. Cùng chung cảnh ngộ xếp cuối bảng là DC1 và DC7, tuy sự nỗ lực được
họ chứng minh qua từng trận đấu nhưng vẫn chưa có được hiệu quả như mong muốn, hy vọng họ sẽ có những
bước chuyển mình tại lượt về của giải đấu.
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League B cũng không hề kém cạnh về độ
nóng bỏng khi chứng kiến quá trình gian
nan của cuộc chiến nắm giữ vị trí Top 3.
“Thua 1 trận đi vài bậc” diễn tả chính xác
tình cảnh của các cầu thủ trẻ DC17, trận
đấu đầu tiên của tháng 7 bất ngờ thất bại
nặng nề khiến DC17 từ vị trí quán quân
tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng,
rất may sau đó họ đã kịp xốc lại tinh thần
và chỉnh đốn kịp thời lối chơi tại các trận
đấu tiếp theo để giành lại vị trí đầu bảng
của mình. DC9 và DC8 vẫn giữ được phong
độ ổn định khi đang lần lượt nắm giữ 2 vị
trí tiếp theo của bảng xếp hạng, đặc biệt
là DC9, họ đã có phần nhỉnh hơn khi 3
tuần liền nắm giữ vị trí quán quân trước
khi DC17 giành lại. DC14, DC18, DC12,
DC5 trong tháng 7 đã có nhiều cố gắng
tuy nhiên vẫn chưa ghi được dấu ấn mạnh
mẽ. Cũng trong tháng này, các lão tướng
Senior FC đã có được chiến thắng đầu tiên
tại vòng đấu thứ 5, tuy được người hâm mộ
kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên chuyện nhưng
từ đó đến nay vẫn chưa thấy họ có thêm sự
bứt phá nào.

TMA Badminton
Club hào hứng với
Minigame

Để khởi động cho đại hội thể thao TMA trong thời gian
tới, vừa qua, TMA Badminton Club đã tổ chức minigame
với sự tham gia của 45 “lông thủ”, chia làm 4 đội.
Bằng hình thức vòng tròn tính điểm, với các nội dung
thi đấu gồm 2 đôi nam, 1 đôi nam nữ, 1 đôi nữ và 1 đơn
nam, các đội sẽ bắt cặp thi đấu để tính điểm, 2 đội có
điểm số cao nhất sẽ được chọn vào thi đấu chung kết.
Sau 7 tiếng thi đấu cật lực, các thành viên đội DC4-14-18
(gồm các thành viên từ DC4, DC14 và DC18) đã xuất sắc
giành chiến thắng.
TMA Badminton Club là câu lạc bộ cầu lông dành cho
các bạn yêu thích cầu lông của TMA. CLB sinh hoạt đều
đặn từ 9h-12h thứ 7 hằng tuần tại sân cầu lông Viettel,
Tân Bình. Nếu muốn đăng ký tham gia, các bạn có thể
gửi email về ic@tma.com.vn nhé!

Lượt về chỉ mới bắt đầu và hứa hẹn sẽ ẩn
chứa nhiều bất ngờ, hấp dẫn hơn nữa khi
mà chặng đường tới chiếc cúp vô địch ngày
càng gần. Hãy dành những buổi sáng thứ 7
của mình để đến sân bóng theo dõi và cổ
vũ cho những đội bóng yêu thích bạn nhé!
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Hoạt động training nổi bật trong tháng 7
1. Management Training
Tiếp nối khóa học Management Training đã kết thúc trong tháng 6, khóa 2 năm 2018 của lớp
Management Training đã khai giảng vào ngày 18/7, thu hút hơn 30 học viên tham gia. Chương trình
đào tạo dự kiến kéo dài trong 6 tháng.
Management Training là khóa học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết khi
đảm nhiệm vai trò mới là một nhà quản lý dự án, bao gồm những kiến thức về quản lý dự án, đội
nhóm, quản lý con người, kỹ năng làm việc, tư duy lãnh đạo.

2. Professional Scrum for
Developers

		

Khóa học Professional Scrum for Developers
(TMA-PSD) vừa kết thúc vào ngày 11/7 vừa
qua bằng việc trao bằng, vinh danh 12 anh chị
đã xuất sắc vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa.

3. Hội thảo “Blockchain - Demystifying Smart Contracts”
Giữa tháng 7 vừa qua, hội thảo về “Blockchain - Demystifying Smart Contracts” đã diễn ra tại thư viện
lab 6 với sự dẫn dắt của 2 diễn giả: Bernard Peh và David Sapper. Buổi hội thảo kéo dài trong 2 tiếng
và thu hút 80 thành viên TMA tham gia.
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Giới thiệu ứng viên
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Developers: .Net, Java, JavaScript, Java Enterprise, Embedded, C++, iOS, SQL,

DevOps, NodeJS, ReactJS, AngularJS, CanJS, Ruby on Rail, Big Data (Data Analyst,
AI, Machine Learning), Automotive.

Telecom, Networking, Embedded, Automotive and Automation Tester.

Chi tiết chương trình

Điều kiện nhận thưởng:
Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với công ty

Đối với ứng viên mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm: khi giới thiệu thành công 5 ứng viên sẽ nhận
1.000.000 VNĐ. Từ 6 ứng viên trở lên cứ 1 ứng viên là thêm 200.000 VNĐ/ 1 ứng viên nhưng tối đa chỉ
3.000.000 VNĐ cho mỗi chương trình. Không áp dụng đối với các ứng viên từ các trường Đại học có Job fair
trong tháng 7 & tháng 8/2018.

Ứng viên tốt nghiệp đại học có kinh nghiệm:

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
Tên của người giới thiệu phải được ghi vào Đơn xin việc (Application form) và gửi về
recruit@tma.com.vn
Chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên TMA
Người được giới thiệu từng là nhân viên của TMA thì người giới thiệu sẽ chỉ nhận thưởng 70%

4

5

6

Ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng có kinh nghiệm:

4

7

10

Senior Director/Director/Manager giới thiệu cho dự án do họ quản lý thì Senior Director/
Director/Manager chỉ nhận 50%
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4. DC4
Từ con số 3, giờ đây đội ngũ thành viên của dự án ITK –DC4 đã phát triển lên đến 10 cho Mil testing. Vừa qua,
nhóm vinh dự đón tiếp Trainer từ ITK đến để training trong vòng 1 tháng về một dự án mới.
Song song đó, DC4 đã bắt đầu một dự án mới về Embedded với Hoan Vu Lab về Mass Spectrometry Detector.

1. DC1
Ngày 14/07 vừa qua, DC1 đã tham gia lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp của các bạn sinh viên trường đại học Khoa
học Tự nhiên. Qua đó, chúng ta đã tuyển dụng được 10 bạn sinh viên mới tốt nghiệp trong vòng 2 tuần.
Cũng trong tháng 7 vừa qua, với những nỗ lực của mình, TMA đã trở thành Standard Consulting
Partner của AWS. Thông tin các bạn có thể xem thêm tại https://aws.amazon.com/partners/find/
partnerdetails/?n=TMA%20Solutions&id=001E0000016ovPnIAI

2. DC2

3. DC3B

Sau khi Ribbon_Signaling team đi vào hoạt
động ổn định về mặt Testing thì nhóm
DSC_Dev bắt đầu được build up dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của thuyền trưởng Trung
Lê. Đây được coi là dự án coding đầu tiên
và quan trọng nhất của DC2 từ trước đến
nay. Các developer của dự án này ngoài
khả năng lập trình thì kiến thức về Telecom
cũng là một điều bắt buộc. Các thành viên
của DSC Dev team đang ngày đêm làm việc
cật lực để hoàn thành chương trình KT và
bắt đầu công việc đúng tiến độ vào đầu
tháng 9 tới.

Ngày 27/07 vừa qua, công ty chúng ta
vui mừng chào đón 2 vị khách quan
trọng – Bernard Peh và David Sapper. Cả
hai đến từ công ty chuyên làm về lĩnh
vực Block chain /Smart Contract /Crypto
currency – một lĩnh vực rất tiềm năng và
mới mẻ với tất cả anh em trong ngành
công nghệ thông tin của chúng ta. Nhân
dịp này, công ty chúng ta đã ký được một
dự án đầu tiên với họ - dự án về ví tiền
điện tử cho đồng tiền ảo của họ, dự án
này là sự hợp tác giữa DC3B và DC11. Với
những công nghệ nóng hổi cùng những
ý tưởng mới mẻ, các anh chị em trong dự
án đều hăng hái và quyết tâm hoàn thành
dự án thành công. Cố gắng hêt mình để
không những lấy được niềm tin từ khách
hàng mà còn duy trì được một account
về Blockchain/Smart Contract/Crypto
currency để anh chị em khác của TMA có
cơ hội học hỏi và nâng cao kiên thức về
lĩnh vực quan trọng này.

Hai thành viên Hiển Phạm và Việt Nguyễn
đang có chuyến công du đến Dubai để hỗ
trợ một khách hàng tiềm năng của Ribbon
là Etisilat. Các bạn sẽ hỗ trợ Etisilat build
up system với tư cách là Ribbon supporter.
Và một tin bên lề khá thú vị là chuyến đi
lần này, Hiển Phạm đã có một kỷ niệm
khó quên khi được các bạn đồng nghiệp ở
Dubai tổ chức sinh nhật tại một nơi sang
chảnh nhất thế giới.

5. DC8
Tháng 7 vừa qua, khách hàng SleevesUp đã có chuyến thăm và làm việc với offshore team.
Bên cạnh những good feedback về team, đại diện khách hàng, Brock Irwin (Chief Operating
Officer), cũng bày tỏ ý định mở rộng và hợp tác lâu dài với TMA. Ngay sau khi quay trở về từ
chuyến thăm, một dự án mới đã được lên plan và sẽ được kick off trong tháng tới, mở ra cơ
hội cho các bạn sang Úc làm việc trực tiếp với khách hàng, nâng cao kỹ thuật, kỹ năng giao
tiếp và thử thách bản thân.

18 |

Nhịp sống TMA

I. Công việc

6. DG1

Nhịp sống TMA | 19

360 DC

7. DC9
Suresh Dhayalan và Peter Michielsen đã có chuyến thăm AxS từ ngày 29/07/2018 đến 02/08/2018 và chia sẻ
về tình hình mới nhất cũng như định hướng trong tương lai gần của CP và EP (hai sản phẩm của Nokia). Đây
cũng là dịp kỉ kiệm 10 năm đánh dấu sự hợp tác giữa phía Nokia (tiền thân là Alcatel – Lucent) với TMA chúng
ta. AxS team và khách hàng đã có buổi tiệc đáng nhớ cho dấu mốc quan trọng này vào tối ngày 01/08/2018

Trong tháng 7 vừa qua các DC heads của DG1 đã trao bằng khen cho các anh chị hoàn thành xuất sắc khóa
học “Management Training Program” của công ty. Đây là khóa học kéo dài hơn 6 tháng nhằm trang bị cho
các học viên những kiến thức cần thiết khi đảm nhiệm vai trò mới là một nhà quản lý dự án. Hy vọng với
những kiến thức đã học hỏi được, các anh chị sẽ áp dụng có hiệu quả vào quá trình quản lý dự án của mình,
trở thành những nhà quản lý dự án tài giỏi trong tương lai. DG1 Heads chúc mọi người sẽ gặt hái thêm nhiều
thành công trên con đường sắp tới.
Ngày 5/7, DG1 đã tổ chức 1 buổi training về Blockchain cho các bạn engineer level 1, các bạn intern cũng như
các anh chị nhân viên muốn tìm hiểu về công nghệ mới này. Buổi học này trang bị cho các bạn những kiến
thức cơ bản về công nghệ Blockchain, những ứng dụng cùng với xu hướng sắp tới. Hy vọng với những kiến
thức mà anh Tâm đã chia sẻ, các bạn đã hiểu thêm về công nghệ Blockchain, những lợi ích mà công nghệ này
mang lại cũng như tầm quan trọng của nó.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Quân Nguyễn và Ân
Nguyễn có chuyến đi onsite ở Chennai, Ấn Độ
với mục đích chia sẻ kinh nghiệm làm việc cũng
như tham gia đào tạo trong lĩnh vực đang làm. Hi
vọng hai bạn đã có chuyến đi bổ ích và mang lại
hiệu quả trong tương lai

8. DC11

9. DC12

Dự án SofM (State of Matter) vừa nhận
được những lời feedback vô cùng tích
cực từ Grant – Practice Director of
SofM cho những nỗ lực không ngừng
nghỉ của nhóm trong thời gian qua.

Lớp tiếng Nhật N5 (H2-N5) là lớp cơ bản dành
cho anh chị em TMA có sự quan tâm đến tiếng
Nhật và yêu thích văn hóa Nhật. Kết thúc lớp
H1-N5 vào cuối tháng 6, lớp H2-N5 đã bắt đầu
vào giữa tháng 7 vừa rồi.

Nhóm KBTG Mobile đã có thêm 2
mobile developers và hiện tại, 5 thành
viên của nhóm đang có chuyến onsite
tại Thái Lan.

Nhằm tạo môi trường để các bạn luyện tập và
nói chuyện bằng tiếng Nhật, Japanese Kaiwa
Club đã được tổ chức và hoạt động thường
xuyên tại DC12. Đây là nơi kết nối, chia sẻ kinh
nghiệm làm việc và cuộc sống ở Nhật giữa các
thành viên với nhau. Hiện tại có 2 Kaiwa Club:

Nir Babani – Co-founder của
CreativeFuture (Một đối tác từ Israel
với văn phòng chính đặt tại Canada,
ngoài ra công ty này cũng có văn
phòng đặt tại QTSC) đã có chuyến
thăm đến TMA. DC11 đã hoàn thành
1 dự án thí điểm cùng CreativeFuture
và đang chờ đợi khách hàng mới được
giới thiệu bởi Nir.

Japanese Kaiwa Club (BrSE Class): Cho các
thành viên vừa hoàn thành khóa học BrSE
6 tháng.
Japanese Kaiwa Club (N2): Cho member
BrSE có trình độ tương đương N2 của
DC12B.
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II. Vui chơi giải trí

1. DC1
Tất cả các nhóm của DC1 đã tranh thủ những
ngày trời đẹp để anh chị em đổi gió tại thành phố
biển Phan Thiết, đảo Bình Ba và Nha Trang. Tại
đây, mọi người đã cùng vui chơi, ăn nhậu, quẩy
hết mình, thêm vitamin-sea cho những ngày làm
việc tháng 8.
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2. DC4
Vừa qua, team EMS đã có 1 bữa tiệc thân mật
chúc mừng release thành công 2 product lớn:
SKA 13 và SDM 1.5.1. Sau một quá trình cùng
nhau làm việc vất vả, đây là lúc cả team cùng
nâng ly và ăn mừng cho những thành quả đã
đạt được. Nhân bữa tiệc lớn này, team cũng
gửi lời chúc mừng đến các thành viên có sinh
nhật trong tháng 7 và chào đón 2 thành viên
onsite trở về.

5. DC12

7. DC18

Để nâng cao tinh thần làm việc, toàn thể thành viên trong
DC12A đã cùng nhau chung tay trang trí lại phòng làm việc
với phương châm tạo ra một không gian mới xanh, sạch,
đẹp và hiện đại.

Cơn bão World Cup 2018 đã càn quét khắp
mọi nơi trên thế giới và chắc chắn không
thể bỏ sót các nhóm dự án trong DC18.
Cơn bão đi qua cuốn theo biết bao phần
tiền tiết kiệm, tiền ăn sáng, ăn trưa cùng
nước mắt và nỗi đau của bao nhiêu con
người. Đổi lại không khí vui vẻ náo nhiệt
luôn tràn ngập các phòng làm việc của anh
chị em DC trong suyên suốt kỳ world cup.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho anh
chị em DC12 và members trong công ty, cũng như tạo 1
môi trường gắn kết cho mọi người sau giờ làm việc căng
thẳng và mệt mỏi, CLB Cầu lông DC12 đã đi vào hoạt động
vào tối thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.

6. DC14
Tháng 7 là tháng tưng bừng tiệc lớn tiệc nhỏ của
DC14.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới được nâng niu? Phái
mạnh cũng có ngày của riêng họ. Chính vì vậy,
chị em team VitalSuite đã lùi bước về sau để cánh
mày râu được dịp tỏa sáng bằng buổi tiệc nhỏ
cùng với những món quà bất ngờ vào một ngày
đặc biệt Happy Gentleman’s Day!

Góc phòng làm việc của nhóm UC
Messaging cũng trở nên phong phú, bắt
mắt, thư giãn… hay có thể là áp lực hơn với
poster “nội quy UC Messaging”.

3. DC8
Sau những ngày tháng làm việc không biết
mệt mỏi, Brightstar team đã cùng nhau trải
qua một cuối tuần đầy nắng gió, lên rừng
xuống biển ở thành phố Vũng Tàu thân quen.
Qua những hoạt động outdoor, team lại
càng gắn bó đoàn kết hơn để sát cánh bên
nhau đón chờ những thử thách mới, những
thành công mới!

4. DC11

Với sự “trở lại” của DC11 (thay cho DC11A), các thành viên DC11 đang gấp rút hoàn thành logo và
slogan mới cho DC mình.
Vì là newcomer của giải đấu khắc nghiệt TMA Futsal League A, ban lãnh đạo DC11 đã đặt ra mục
tiêu TOP3 cho đội bóng của mình. Với thành tích hiện tại, các cầu thủ đã làm tốt hơn rất nhiều so
với mong đợi và được ông bầu Điệp Nguyễn khích lệ với 5 triệu đồng.

Riêng UC Client, World Cup đầy máu lửa
và tàn khốc đi qua để lại cho UC một phần
quỹ khủng, để chuẩn bị cho chuyến đi out
door sắp tới hoành tráng hơn cũng như tổ
chức một buổi tiệc nho nhỏ cho anh chị
em cùng chung vui thành quả.

Cũng trong tháng 7,
team VitalSuite đã ăn
mừng đại tiệc release
một function quan trọng
là Big Data sau nhiều
ngày làm việc vất vả toát
mô hôi hột.
Cuối tháng rồi, vẫn
“phải” ăn tiệc: Bữa tiệc
thân mật hàng tháng
chúc mừng sinh nhật các
thành viên trong team.
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Lab 8 Corner
1. Cập nhật tình hình
Lab 8 tại 75 Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn, Bình Định hiện nay đang thu hút hơn 20 nhân lực, trong
đó có 50% là thành viên TMA chuyển ra từ các cơ sở TP.HCM, còn lại được tuyển dụng mới. Con số này
dự kiến sẽ tăng lên 40 trong thời gian tới đây. Văn phòng cũng đã tìm được nhân sự thích hợp cho vị trí
Admin, người phụ trách tổng quan các hoạt động hành chính, nhân sự tại Lab 8.
Để quảng bá TMA Bình Định đến các ứng viên trong tỉnh, TMA đã lắp đặt 5 bảng quảng cáo công ty tại
trường đại học Quy Nhơn. Chúng ta cũng hợp tác với trường đại học Quy Nhơn trong việc đào tạo bằng
cách cung cấp các khóa học online, offline; Nhận sinh viên, giảng viên thực tập…

2. Hoạt động ngoại khóa
Bên cạnh tích cực làm việc để hoàn
thành các delivery đúng hạn, lab 8 cũng
đã thành lập đội bóng riên nhằm giao
lưu, rèn luyện sức khỏe. Tháng 7 vừa
qua, chúng ta đã có trận giao hữu đầu
tiên với Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Bình Định.
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Tái chế rác thải điện tử an toàn
Việt Nam Tái Chế là (http://www.vietnamrecycles.com) là chương trình thu hồi và tái chế miễn phí
các sản phẩm điện tử bị lỗi hoặc đã qua sử dụng nhằm mục đích đảm bảo quy trình tái chế rác
thải điện tử an toàn và thân thiện với môi trường. Các sản phẩm điện tử bị lỗi hoặc đã qua sử dụng
sẽ được chương trình thu gom và xử lý theo một quy trình chuyên nghiệp và thân thiện với môi
trường nhằm đảm bảo tối đa hoá lượng tài nguyên thiên nhiên thu hồi được sau tái chế.

Lần đầu tiên trong năm 2018, Việt Nam Tái Chế cung cấp thí điểm dịch vụ thu gom tận nơi hoàn toàn
miễn phí cho các hộ gia đình trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội với các thiết bị điện tử lớn hoặc số
lượng nhiều.
Điều kiện thu gom: Hộ gia đình có ít nhất một thiết bị lớn (ví dụ: Tivi, Màn Hình, Máy vi tính, Máy in,
Máy Fax, Máy Scan, Photocopy) hoặc 10 thiết bị điện tử nhỏ khác (Lưu ý: pin điện tử các loại chỉ được
tính là 1 thiết bị).
Danh sách thu gom: Máy vi tính; Laptop; Màn hình TV CRT; Màn hình TV; Máy in, máy fax, máy scan;
Điện thoại di động, máy tính bảng; Máy photocopy; Máy nghe nhạc CD và các loại đầu đĩa khác; Máy
ảnh và máy quay phim; Pin điện tử các loại; Các phụ kiện khác liên quan đến công nghệ thông tin.
Khu vực thu gom:
TP.HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp
Hà Nội: Các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà
Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai, Từ Liêm, Long Biên
10 địa điểm thu gom thường xuyên của Việt Nam Tái Chế, bạn có thể mang rác thải điện tử đến đây
để được tái chế an toàn:
Tại TP.HCM:
UBND phường 9, Q. 3 (82 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3)
UBND phường 15, Q. 4 (132 Tôn Thất Thuyết, P.15, Q.4)
UBND phường 17, Q. Phú Nhuận (22 Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q.Phú Nhuận)
UBND phường 2, Q. Bình Thạnh (14 Phan Bội Châu, P.2, Q.Bình Thạnh)
Trung Tâm MM Mega Market An Phú (Khu B, KĐT mới An Phú-An Khánh, P.An Phú, Q.2)
Tại Hà Nội:
Nhà Văn hóa phường Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy (45 Nghĩa Tân, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy)
Ban quản lý công trình công ích, Hoàn Kiếm (1 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, 			
Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
UBND phường Quán Thánh, Q. Ba Đình(12-14 Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình)
UBND phường Thành Công, Q. Ba Đình (09 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình)
Chi Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội. (17 Trung Yên 3, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)
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10 mẹo vệ sinh thiết bị điện tử dễ làm
Việc vệ sinh các thiết bị điện tử là hoàn toàn cần thiết để đảm bảo sức khỏe cá nhân cũng như giúp cho chúng được bền tốt hơn.
Sau đây là 11 mẹo vệ sinh các thiết bị điện tử vô cùng đơn giản mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể thực hiện được:

6. Nên dùng vải sợi tổng hợp (microfiber) để lau màn hình
Nhiều bạn có thói quen dùng khăn giấy để lau màn hình thiết bị, tuy nhiên cách làm này sẽ khiến
bụi giấy rơi ra và bám đầy màn hình trông rất khó chịu. Thay vì sử dụng khăn giấy, hãy mua khăn
microfiber để lau màn hình máy tính, laptop hay màn hình điện thoại để chúng luôn sạch sẽ và đặc
biệt là không bị bám bụi giấy.

1. Dùng cây lăn để lấy bụi
ra khỏi loa máy tính

2. Dùng bàn chải để vệ sinh
tai nghe

Có thể bạn không để ý, nhưng màng loa là
nơi rất dễ bám bụi. Để loại bỏ những mảng
bụi này, thường một số người sẽ dùng khăn
lau nhưng cách làm này sẽ vô tình khiến bụi
khăn lại dính vào thêm. Vì vậy nếu muốn giải
quyết triệt để, hãy nhờ đến sự trợ giúp của
cây lăn bụi quần áo, chỉ một vài đường lăn
thôi là mọi thứ sẽ sạch sẽ ngay.

Cũng giống như màng loa máy tính, màng
loa tai nghe cũng rất dễ bám nhiều bụi,
tuy nhiên việc sử dụng cây lăn bụi như
cách trên sẽ không khả thi với những vật
thể nhỏ như thế này. Thay vào đó, bạn hãy
dùng bàn chải đánh răng để xử lý chúng.
Lưu ý hãy đặt một tấm giấy hoặc tấm
khăn trên bàn, sau đó úp ngược màng loa
tai nghe xuống và chà nhẹ vào bàn chải,
bụi sẽ theo đó mà rơi ra ngoài.

3. Dây tai nghe bẩn ư?
Hãy nhờ đến cục tẩy
Dây tai nghe sau một thời gian sử dụng sẽ
bám bẩn và ố màu, thay vì dùng khăn lau,
hãy lấy cục tẩy rồi chà lên dây cáp và tai
nghe thử xem, bạn sẽ bất ngờ với kết quả
mà nó đem lại đấy!

5. Vệ sinh bàn phím với
băng dính
Tất cả bụi bẩn bám trên bàn phím sẽ bị
kéo trôi đi ngay lập tức chỉ với vài miếng
băng dính. Đây là cách làm nhanh và tiện
nhất, bạn không cần phải dùng khăn lau
hay dung dịch chùi rửa nào cả.

4. Cổng tai nghe trên 		
smartphone bị bẩn
Cổng tai nghe trên smartphone cũng có
khả năng bám bụi khá nhiều, tuy nhiên
bạn sẽ khó kiếm được thứ gì để vệ sinh
bên trong. Giấy à? Coi chừng bị kẹt lại.
Còn tăm bông? To quá không cho vào
vừa. Lúc này bạn hãy tìm đến tăm nha
khoa, với kích thước tương đương đầu
cắm 3,5 mm, những lông chải tí hon trên
vật dụng này sẽ giúp bạn đẩy hết các bụi
bẩn bên trong cổng tai nghe ra một cách
dễ dàng. Lưu ý: nhớ tắt nguồn thiết bị
trước khi vệ sinh nhé.

7. Ngoài khăn microfiber,
giấy lọc cà phê cũng 		
dùng để lau màn hình

8. Sử dụng giấy viết hàng
ngày để lau màn hình 		
điện thoại

Nếu bạn là người thích pha chế cà phê và
trong nhà lúc nào cũng có sẵn giấy lọc, hãy
thử dùng chúng để lau màn hình máy tính
thử xem, vừa hiệu nghiệm mà lại không làm
trầy xước màn hình.

Giấy viết hàng ngày cũng là một vật liệu
để bạn lau chùi màn hình điện thoại đấy.
Tuy nhiên chỉ lau trên bề mặt kính thôi
nhé, đối với các thiết bị có mặt lưng làm
bằng nhựa thì nên tránh xa khu vực ấy ra.
Với những vết trầy nhẹ trên màn hình, bạn
hãy chà nhẹ giấy lên bề mặt theo chuyển
động tròn, các vết này sẽ biến mất sau vài
phút “chữa trị”.

9. Sử dụng các chất đánh bóng
để loại bỏ vết xước trên
màn hình thiết bị điện tử

10. Dùng bàn chải đánh răng
loại bỏ bụi bẩn trên các
phím cứng điện thoại

Đầu tiên là tắt nguồn thiết bị để tránh các
linh kiện bên trong gặp phải trục trặc trong
quá trình “giải phẫu thẩm mỹ”. Tiếp theo bạn
cũng nên dùng băng dính dán các cổng tiếp
xúc như cổng tai nghe, cổng sạc, loa thoại...

Một lần nữa bàn chải đánh răng lại tỏ vẻ
hữu dụng trong việc vệ sinh thiết bị điện
tử. Không chỉ giúp bạn vệ sinh màng loa tai
nghe, bàn chải đánh răng còn giúp bạn loại
bỏ bụi bẩn bám dai dẳng trên các khe phím
của điện thoại.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cho một
ít chất đánh bóng lên màn hình rồi dùng vải
mềm đánh nhẹ trên vết xước theo chuyển
động tròn.
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Danh ngôn tháng 7
“Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện
bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có
chút hy vọng nào.”

Dale Carnegie

