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Chiều 12/07/2018, Lễ vinh danh và trao giải TMA Star Performer QII 2018 đã được tổ chức tại 
hall A, Lab 6 với sự tham gia của các anh chị trong Ban giám đốc, 25 cá nhân tập thể xuất sắc 
trong quý II cùng đông đảo các bạn đồng nghiệp.

Tiết mục hòa tấu Violin – Guitar mở màn của 
các thành viên TIC và CLB Guitar đã góp phần 
làm cho không khí buổi lễ thêm vui tươi và hào 
hứng. Tại buổi lễ, anh Việt Phạm - đại diện ban 
lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn cũng như 
hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng, gặt hái 
được nhiều thành công hơn nữa trong tương 
lai. Anh cũng mong rằng mỗi thành viên TMA 
đều sẽ trở thành Star Performer. 

Tại phần vinh danh, trao giải, đại diện các dự án 
vô cùng xúc động khi nhớ lại những tháng 
ngày khó khăn, cùng nỗ lực đêm ngày khi 
khách hàng giao việc gấp, thiếu nhân lực. Cùng 
với đó, các anh/ chị cũng không dấu được sự tự 
hào khi “khoe” với mọi người về những thành 
tích vượt trội mà thành viên DC mình đạt được 
và tự tay trao bằng khen, phần thưởng đến các 
bạn.

Xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới 
những nỗ lực không ngừng và đóng góp 
quan trọng của các bạn cho sự phát 
triển của công ty. Quý I, II đã có gần 50 
ngôi sao sáng được vinh danh, hãy tiếp 
tục làm việc, cống hiến và trở thành cái 
tên tiếp theo trên bảng vàng TMA Star 
Performer QIII 2018 bạn nhé!

TMA STAR PERFORMER QII 2018
TMA tự hào vì các bạn
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TMA ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ MỚI
cho sinh viên đại học Quy Nhơn

Tháng 6 vừa qua, TMA đã phối hợp cùng trường đại học Quy Nhơn tổ chức khóa học ngắn 
hạn hè miễn phí cho sinh viên, cựu sinh viên, học viên cao học thuộc các khoa Công nghệ 
thông tin, Toán, Kỹ thuật - Công nghệ và học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn. Đặc biệt, khóa học cũng chào đón các bạn sinh viên các trường đại học Phú 
Yên, Phạm Văn Đồng có quan tâm. Chương trình thu hút gần 120 học viên tham gia. 

Ngoài tiếp thu kiến thức, các học 
viên sẽ được hướng dẫn thực hành 
trực tiếp ngay trên máy tính, các 
chuyên gia từ TIC cũng luôn tận tình 
giải đáp thắc mắc của mọi học viên. 
Hoàn thành khóa học, học viên sẽ 
được TMA và trường đại học Quy 
Nhơn cấp giấy chứng nhận. Đây 
cũng là cơ sở quan trọng để TMA 
xem xét tuyển dụng khi sinh viên, 
học viên tốt nghiệp ra trường.  
Hy vọng các bạn sinh viên đã có 
những ngày hè thật bổ ích với khóa 
học ngắn hạn từ TMA. Rất mong 
được gặp lại các bạn tại TMA Bình 
Định hoặc TP.HCM vào một ngày 
không xa.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ TMA 
Innovation Center (TIC), khóa học được chia ra làm 
nhiều buổi, nhiều phần với những kiến thức liên quan 
đến IOT, Trí thông minh nhân tạo (Artificial 
Intelligence); Cách tạo một Chatbot.
Giới thiệu về IoT (9 giờ/3 khóa)
      - Introduction to IoT and Embedded Fundamentals
      - IoT Connectivity and Communication Protocols
      - AWS IoT Quick Start
Giới thiệu về Artificial Intelligence (15 giờ/3 khóa)
      - Introduction to Python and Numpy
      - Linear and Logistic Regression
      - Non-supervised learning
      - Decision Trees and Random Forests
      - Mathematics for Machine Learning
Cách tạo Chatbot (6 giờ/2 khóa)
      - Introduction to DialogFlow
      - Building a Digital Assistant
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SINH VIÊN TỪ NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN THAM QUAN TMA

Tháng 6, TMA rất vui khi được chào đón sinh viên từ các trường Đại học Hoa Sen, Đại học Giao 
thông Vận tải, Đại học HUTECH, ISC Quang Trung đến tham quan, tìm hiểu về công ty.

Tại đây, các bạn sinh viên đã được nghe giới thiệu về TMA, môi trường làm việc cũng như chương 
trình thực tập SDC (Student Development Center) và đào tạo TFT (TMA Foundation Training).

Ngoài ra, các bạn còn được nghe chia sẻ từ các anh chị cựu sinh viên của trường - nay đều giữ các 
chức vụ cao tại TMA về kinh nghiệm làm việc, career path của bản thân...

Cuối cùng, một vòng lab tour tham quan phòng làm việc tại TMA là không thể thiếu. Các bạn đã 
được trải nghiệm không khí làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần sôi nổi, nhiều sản 
phẩm độc đáo, thú vị từ các công nghệ mới như Blockchain, Big Data, Machine Learning, hay IOT…

Mong rằng chuyến tham quan tại TMA đã để lại được nhiều kỉ niệm đẹp và giúp các bạn có cái nhìn 
rõ ràng hơn về nghề nghiệp trong tương lai. 



Tháng 6, hòa cùng không khí sôi động của mùa giải FIFA World Cup 2018, giải đấu TMA Futsal 
League 2018 cũng tiếp tục bước vào những vòng trong, hơn nửa lượt đi của chặng đường tìm kiếm 
nhà vô địch đã ghi nhận bao nỗ lực của các cầu thủ.

Dù chỉ mới trải qua 4 vòng đấu nhưng các đội bóng đã mang đến cho người hâm mộ những trận 
đấu kịch tính, hấp dẫn đến nghẹt thở và những chiến thắng bất ngờ đến vỡ òa, tất cả ra sân với sự 
quyết chiến, nỗ lực hết mình và tinh thần fair play trong mọi khoảnh khắc.
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TMA Futsal League 2018: NHỮNG MÀN TĂNG TỐC ẤN TƯỢNG

Tại League A, vốn là chiến trường khốc liệt với 
các trận cầu một mất một còn giữa các ông lớn 
cũng đã tìm được những cái tên xứng đáng 
nắm giữ vị trí top đầu của bảng xếp hạng với 
thứ tự lần lượt: DC4, DC6, DC3. Nhà đương kim 
vô địch DC6 với sự “thay máu” về đội hình đang 
thể hiện sự tụt dốc không phanh khi tới thời 
điểm hiện tại chỉ giậm chân ở vị trí thứ 2 và để 
DC4 vượt qua với điểm số cách biệt 6 điểm. Các 
chiến binh đến từ DC3 hiện vẫn đang giữ được 
phong độ và cho người hâm mộ thấy được sự 
cố gắng không ngừng qua từng trận đấu. Cùng 
với đó, các đội DC1, DC11, DEP, DC15, DC2, DC7 
cũng đang rất nỗ lực và quyết tâm thực hiện 
những cú lội ngược dòng mãn nhãn, nâng cao 
thứ hạng của mình.

Không kém cạnh, League B cũng chứng kiến 
cuộc chạy đua sít sao giữa DC17, DC8 và DC9 
khi mà những vị trí cao nhất trong bảng xếp 
hạng chỉ cách nhau từ 0 đến 1 điểm. Đặc biệt, 
với sự xuất hiện của DC17- đội bóng trẻ lần 
đầu tham gia vào sân chơi lớn nhưng đã có 
được thành tích đáng nể, vượt mặt 2 đàn anh 
DC8, DC9 và đứng ở vị trí quán quân sau khi 
trải qua 4 vòng đấu càng làm cho đoạn đường 
tới chiếc cúp vô địch thêm phần hấp dẫn và 
khó đoán. Các đội DC14, DC18, DC5, DC12 và 
Senior FC tuy có nhiều cố gắng nhưng có lẽ 
may mắn vẫn chưa mỉm cười, hy vọng các anh 
sẽ làm nên chuyện tại trong những vòng đấu 
tiếp theo.

Bảng xếp hạng TMA Futsal League 2018 qua 
mỗi tuần lại có thêm sự thay đổi về vị trí, thứ 
hạng; ai sẽ là người bước lên bục vinh quang 
của mùa giải năm nay còn là một ẩn số lớn. 
Hãy tiếp tục đến theo dõi, cổ vũ và hòa vào 
không khí cuồng nhiệt của những trận tranh 
tài tiếp theo bạn nhé!



Tháng 6, bộ phận tuyển dụng của TMA đã có mặt đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương để chiêu mộ nhân tài 
cho công ty. 

Tại đây, TMA đã tiến hành nhận CV và phỏng vấn tại chỗ để đảm bảo không bỏ lỡ ứng viên tiềm năng nào. 

Tiếp đến, vào ngày 15/07 này, TMA sẽ đến với các bạn ứng viên tại đại học Mở TP.HCM. 
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. 

Sáng mặc thật đẹp để đi làm, thì trời bỗng dở chứng với cơn mưa không ngớt? 
World Cup đến, bạn đang ái ngại khi muốn ra ngoài xem bóng đá mà trời lại mưa?
Đừng lo! Áo mưa TMA đã sẵn sàng để đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường.
Liên hệ Admin các Lab để sở hữu ngay áo mưa TMA 2018 nhé!
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TMA tham gia NGÀY HỘI VIỆC LÀM
tại Đại Học Thủ Dầu Một

Vượt qua mùa mưa cùng
ÁO MƯA TMA 2018
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HOẠT ĐỘNG TRAINING nổi bật trong tháng 6

1. Tổng kết khóa học Mastering Agile Project 
Management (MAPM)

MAPM là khóa học học nhằm trang bị cho các học 
viên tư tưởng, kiến thức thực tiễn tốt nhất để quản 
lý dự án hiệu quả bằng cách sử dụng các phương 
pháp phát triển phần mềm linh hoạt (Agile). Khóa 
học thu hút 20 học viên tham gia, kéo dài trong hơn 
1 tháng và đã kết thúc ngày 22/6. 
Tại buổi tổng kết khóa học, các anh chị xuất sắc 
hoàn thành tốt đã được vinh danh.  

3. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề

      Hội thảo về BA (BA seminar): Thu hút gần 50 thành viên tham gia. Tại đây, mọi người được chia sẻ 
những thông tin về nghề BA, hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để trở thành BA, những giá trị mà BA 
mang lại cho dự án, những khó khăn mà BA thường gặp và cách giải quyết. 

      Product Management - Technical Architect: Buổi hội thảo thu hút gần 100 nhân viên TMA tham 
gia. Thông qua hội thảo, người nghe được chia sẻ thông tin về quản lý sản phẩm và công việc kiến 
trúc sư kỹ thuật. Ngoài ra, những kiến thức như làm thế nào để mở rộng phạm vi thuê ngoài hiện tại, 
những gì ta có thể làm nhiều hơn cho khách hàng của mình, khách hàng làm gì và nhóm thuê ngoài 
làm gì; sự khác biệt giữa Kiến trúc sư kỹ thuật, Kiến trúc sư giải pháp, Kiến trúc sư doanh nghiệp và vai 
trò/lộ trình/chứng chỉ của những vị trí này cũng được chia sẻ và thảo luận. 

      GDPR and Personal Data handling best practices: Là buổi hội thảo về bảo mật thông tin, thu hút 
hơn 60 người tham gia. Tại đây, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề bảo mật thông 
tin cá nhân của khách hàng đến mọi người. 

2. Tổng kết khóa học Management Training dành cho ứng cử viên của vị trí PM

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, bao gồm những kiến thức về quản lý dự án, 
đội nhóm, quản lý con người, kỹ năng làm việc, tư duy lãnh đạo. 
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. 

Kế hoạch mở các lớp Training trong tháng 7

Computer Vision 

Natural Language Processing

Block Chain 

Bootstrap

ReactJS 

Building Web Applications with Spring Boot 

C Programming in Linux

Web Automation

Socket

Thread  

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

10
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I.  Công việc

1. DC4

 Nhằm giúp các nhân viên trong công ty quan tâm đến tiếng Nhật và yêu thích  văn 
hóa Nhật được tiếp cận sâu hơn, DC12 đã tổ chức lớp tiếng Nhật N5. Lớp vừa thi cuối khóa 
và sẽ bắt đầu học lớp tiếp theo vào giữa tháng 7. CÙng với đó, nhằm giúp các bạn có trình 
độ tiếng Nhật tương đương N3 cũng cố kiến thức đã học để dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ 
quốc tế JLPT vào đầu tháng 7/2018, lớp luyện tiếng Nhật N3 cũng được khai giảng. 

3. DC12

360 DC  Tháng 6,  nhằm giúp anh chị em củng cố kiến thức để bước vào kỳ thi anh văn toàn công ty, DC18 
mở các lớp ôn thi Anh văn ở các nhóm và dự án, các lớp luôn thu hút rất đông thành viên tham gia.
Ngoài ra, để giúp DC có một “diện mạo mới”, DC18 đã tổ chức làm thẻ badge mới cho toàn thể anh em.

2. DC18

 Vừa qua, dự án Accedian đã hân hạnh 
chào đón chuyến thăm đến Việt Nam lần đầu tiên 
của Mr. Patrick Ostiguy (CEO và President)– một 
trong những khách hàng quan trọng của DC4. 
Đến với HCM team lần này, Patrick đã có buổi 
chia sẻ đầy thú vị tại GIS meeting với tất cả các 
thành viên. Dù chỉ vẻn vẹn trong 1 buổi nhưng tin 
chắc rằng các thành viên đã có dịp hiểu hơn về 
mục tiêu và định hướng phát triển của Acccedian 
giai đoạn 2018 – 2020.

 Dù còn hơn 1 tháng mới đến “Giờ G” nhưng không khí sôi sục chuẩn bị cho kì thi TOEIC sắp tới 
của DC4 đã bắt đầu. Tinh thần tự giác được đẩy lên cao độ khi số lượng người tham gia giải đề hay làm 
thử các bài test gần như đầy ắp phòng meeting. Hy vọng bằng quyết tâm và nỗ lực thực sự, các bạn sẽ 
đạt được kết quả cao như mong muốn trong kì thi này.



360 DC
 Danh Trần – một thành viên gắn bó lâu năm của DC1, 
cũng là thành viên cốt cán của TMA Dancing Club, không chỉ là 
một coder có năng lực mà còn là một dancer chuyên nghiệp. Để 
hiểu thêm về đồng nghiệp của mình, các bạn có thể tham khảo 
qua bài viết http://roadsandkingdoms.com/2018/disco-diva/

1. DC1
 Hòa chung không khí 
tưng bừng của World Cup 
2018, DC4 cũng có những hoạt 
động để gắn kết mọi người. 
Một trong những hoạt động 
“đặc sắc” nhất có thể kể đến đó 
là dự đoán tỉ số.

2. DC4

 Buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập DC2 đã được kết hợp cùng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm 
tại TTC Resort Ninh Thuận. Các thành viên DC2 đã được đặt chân đến những nơi có nắng vàng 
biển trong xanh và những khung cảnh thơ mộng trong suốt những ngày diễn ra sự kiện. 
Những trò chơi Teambuilding đã gắn kết mọi người lại gần nhau hơn và thực sự thăng hoa 
trong một đêm Gala nhiều điều ý nghĩa.
 Để phục vụ cho lực lượng đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn, DC2 đã build up 
hẳn 1 BET System  http://bet.thanhdon.com/ super Xịn cho bà con DC2 được thỏa sức hòa 
chung không khí Wolrd Cup. Ban tổ chức không ngờ rằng sức hút của trò chơi này không chỉ 
thu hút các thành viên trong DC mà còn lôi kéo được nhiều nam thanh nữ tú từ nhiều DC khác. 

3. DC2

 Tháng 6 vừa qua là tháng diễn ra sự kiện lớn với làng túc cầu thế giới, đó là khai mạc 
vòng chung kết World Cup 2018, cùng hòa nhịp với không khí tưng bừng của ngày hội World 
Cup2018, nhiều team lớn nhỏ trong DC đã cùng nhau hòa nhịp với những phong cách riêng: 
đoán vui trúng thưởng, hâm mộ đội tuyển…
 Gạt bỏ công việc qua một bên và để gắn kết mọi người với nhau hơn, hiểu nhau hơn, 
trong đầu tháng 6 vừa rồi, DC12 tổ chức chương trình Teambuilding Trip 2018 tại Peace Resort 
Mũi Né, mọi người đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa, được chơi thả ga, quẩy nhiệt tình.
 Nhằm mục đich chăm lo đời sống tinh thần cho anh chị em, DC12A đã tổ chức chương 
trình trao quà cho những gia đình có em nhỏ nhân ngày Tết Thiếu Nhi 01/06/2018.

4. DC2
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II. Vui chơi giải trí



Rác thải sẽ trở thành nguồn tài nguyên tái chế phục vụ cho cuộc sống của con người nếu quy trình thu 
gom – vận chuyển – xử lý rác thải được thực hiện một cách khoa học và triệt để. 

Hiện tại trong TMA cũng đã có 2 thùng rác vô cơ và hữu cơ để các bạn tiện phân loại, góp phần bảo vệ 
môi trường. Các bạn có thể theo dõi bảng dưới đây và thực hiện nhé!

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI RÁC THẢI
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Phân loại rác thải

Rác hữu cơ

Khái niệm Nguồn gốc Ví dụ

Rác hữu cơ là loại rác dễ phân hủy và có thể  đưa vào tái chế để 
sử dụng cho việc chăm bón và làm thức ăn cho động vật.

- Phần bỏ đi của thực phẩm sau khi lấy đi phần có 
thể chế biến.
- Phần thực phẩm thừa hoặc hư hỏng không thể 
sử dụng cho con người.
- Các loại hoa, lá  cây, cỏ không được con người 
sử dụng sẽ trở thành rác thải trong môi trường.

- Các loại rau, củ quả đã bị hư, thối…
- Cơm/ canh/ thức ăn còn thừa hoặc bị 
thiu…. Các loại bã chè, bã cafe
- Cỏ cây bị xén/ chặt bỏ, hoa rụng….

Rác vô cơ

Rác vô cơ là những loại rác không thể sử dụng được nữa cũng 
không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang ra 
các khu chôn lấp rác thải

- Các loại vật liệu xây dựng không thể sử dụng 
hoặc đã qua sử dụng.
- Các loại túi nilong được bỏ đi sau khi con người 
dùng đựng thực phẩm
- Một số loại vật dụng/ thiết bị trong đời sống 
hàng ngày của con người.

Gạch/ đá, đồ sành/ sứ vỡ hoặc không còn 
giá trị sử dụng.
- Ly/ cốc/ bình thủy tinh vỡ…
- Các loại vỏ sò/ ốc, vỏ trứng…
- Đồ da, đồ cao su, đồng hồ hỏng, băng đĩa 
nhạc, radio… không thể sử dụng.

Rác tái chế

Là rác khó phân hủy nhưng có thể đưa vào tái chế để sử dụng. - Các loại giấy thải
- Các loại hộp/ chai/ vỏ lon thực phẩm bỏ đi
 

- Thùng carton, sách báo cũ.
- Hộp giấy, bì thư, bưu thiếp đã qua sử dụng
- Các loại vỏ lon nước ngọt/ lon bia/ vỏ hộp 
trà….
- Các loại ghế nhựa, thau/ chậu nhựa, quần 
áo và vải cũ….

[Go Green]



Mẹo vặt cần biết
KHI ĐI DU LỊCH MÙA MƯA
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So với những ngày nắng ráo, du lịch mùa mưa sẽ khiến bạn vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, nói về mức 
độ thú vị thì du lịch mùa mưa lại ẩn chứa nhiều điều thú vị hấp dẫn mà những người thích khám phá 
luôn tìm tòi và thích thú.
Để có chuyến du lịch mùa mưa thú vị và nhiều kỷ niệm, bạn cần lưu ý một số vấn đề:

1. Luôn mang theo túi có chức năng chống thấm hoặc áo mưa, ô dù 

Việc chuẩn bị ba lô hoặc túi có chức năng chống thấm và có nhiều ngăn nhỏ là 
điều quan trọng bậc nhất cho những chuyến du lịch mùa mưa.
Với ba lô, bạn nên chọn loại có áo mưa nằm ở đáy để khi mưa có thể kéo lên trùm 
kín. Còn với túi chống thấm, tiện dụng nhất là loại có thể gập gọn để trong ngăn 
nhỏ của ba lô. Khi có sự cố về thời tiết, những chiếc túi này có thể dùng để đựng 
máy ảnh, điện thoại hay các đồ vật khác.

2. Mang theo giày chống trượt
Trời mưa sẽ khiến đường trơn nên giày chống trượt là vật dụng cần thiết cho 
những chuyến du lịch trong thời tiết này.
Khi chọn giày chống trượt nên chọn những đôi có đế mềm để tránh bị đau chân 
khi phải di chuyển nhiều. Nếu giày bị ướt, hãy lấy báo xé nhỏ rồi cho vào bên 
trong, khoảng 2 tiếng thay một lần để làm khô nhanh chóng.
Bên cạnh giày chống trượt cũng cần mang theo dép sandal nhựa để sử dụng 
khi du lịch bằng xe máy hoặc đi bộ nhiều giờ ở vùng đất lầy lội.

3. Khăn giấy
Khăn giấy được sử dụng trong những chuyến du lịch mùa mưa để lau đồ khi bị 
ướt mưa. Và cần lưu ý thêm, khi bị ướt mưa tuyệt đối không được sấy đồ dùng 
bị ướt bên cạnh bếp lửa, dưới bóng đèn điện, bếp ga vì như thế đồ đạc của bạn 
sẽ bị biến dạng mà cần sử dụng máy sấy tóc để làm khô đồ vì nó sẽ thổi khí 
nóng làm cho đồ dùng của bạn nhanh khô mà lại an toàn.

4. Khăn choàng
Sẽ giúp bạn giữ ấm khi trời mưa hay khi đi đường gió lạnh, đồng thời giúp bạn 
tránh bị cảm sốt do thời tiết thay đổi.

5. Luôn mang theo một phích nhỏ bằng inox
Phích nước nhỏ sẽ giúp bạn giữ ấm nước và rất cần khi đi trời lạnh hay bị ướt 
mưa. Cốc nước nóng uống lúc gặp trời mưa sẽ giúp bạn giữ ấm được cơ thể, 
tránh cảm lạnh.

6. Tuyệt đối tránh đi biển, leo núi vào ngày mưa bão
Thời tiết thất thường đôi khi không dự đoán trước được. Nếu đến vùng biển 
đúng vào ngày mưa bão, tốt nhất bạn không nên tắm biển hay ngủ đêm trên 
tàu hoặc ngoài đảo…

Ngoài ra, leo núi ngày mưa cũng rất nguy hiểm do đường trơn trượt và thường 
gặp nhiều bất trắc như lở đất, lở đá… Vì thế bạn nên tránh những nơi này khi 
gặp phải thời tiết xấu.

Theo Wikimeovat.com
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“Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui,
          ở đó có sáng tạo”

– Bregson –

 [ Danh ngôn tháng 6 ]


