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TMA có khách hàng đầu Tiên 
Từ đài LoAn

TMA innovATion PArk dần 
thàNh hìNh

Trong quý 2 TMA đã ký hợp đồng với 9 khách hàng mới từ Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Singapore, VN và 
KKday là khách hàng đầu tiên từ Đài Loan.

KKday thành lập 2014, cung cấp 20,000+ dịch vụ du lịch tự túc đến 80+ nước, 500+ thành phố trên thế giới và 
đang tự tin là một trong những công ty cung cấp tour du lịch hàng đầu Châu Á.

Các khách hàng khác TMA mới ký hợp đồng có DHL, là công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới với 
360,000 nhân viên; Sephora, là công ty phân phối mỹ phẩm hàng đầu (Louis Vuitton, Christian Dior, Clinique, 
Estée Lauder, L’Oreal, Lancôme Cosmetics…) với doanh số 4 tỷ USD.

Đến tháng 06/2019, việc xây dựng TMA Innovation Park vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ. Theo đó, Trung tâm 
Phần mềm đã dần hiện hình khi cốp pha, cốt thép cột tầng 1 trục đã được lắp đặt. Cùng với đó, bê tông dầm 
sàn tầng 2 cũng được làm xong và đang trong quá trình bảo dưỡng.

Dự kiến đến quý I/2020, TMA Innovation Park sẽ đi vào hoạt động và mở ra nhiều dự án công nghệ hiện đại 
tại quê hương Bình Định thân yêu. Cùng chờ đón ngày được chiêm ngưỡng TMA Innovation Park “bằng xương 
bằng thịt” và giới thiệu bạn bè, người thân đầu quân cho TMA Bình Định nhé! 
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gS. ngô Bảo châu và gS. hiền Trần 
đến ThăM TMA, chiA Sẻ kiến Thức về 
việc áP dụng Toán học vào các giải 
PháP công nghiệP 4.0

Nhịp sống TMA   |

Ngày 15/06/2019, TMA hân hạnh tiếp đón GS. Ngô Bảo Châu đến tham quan công ty. Trong buổi gặp mặt này, 
chú Lệ, anh Hồng Trần cùng TMA Innovation Center đã có nhiều trao đổi với Giáo sư về việc áp dụng toán học 
vào các giải pháp Công nghiệp 4.0. Giáo sư cũng bày tỏ mong muốn TMA cũng như các công ty công nghệ 
trong nước ngày càng thành công, đóng góp vào sự phát triển của công nghệ cao tại Việt Nam.

Tiếp đến, trong ngày 18/06/2019, TMA lại có vinh hạnh 
chào đón GS. Hiền Trần, Giám đốc Trung tâm nghiên 
cứu tính toán khoa học, Giáo sư toán học, ĐH bang Bắc 
Carolina Raleigh, Bắc Carolina. Tại TMA, Giáo sư đã chia 
sẻ đến các bạn kỹ sư TMA và QTSC những kiến thức 
thực tiễn, kinh nghiệm về Machine Learning thông qua 
buổi hội thảo “Modeling, Machine Learning and Control: 
Real-World Applications” như:

- Các dự án mà Giáo sư cùng các cộng sự hợp tác tại Mỹ 
liên quan đến Machine Learning, các công cụ tính toán

- Ví dự thực tiễn về việc thực hiện các phương pháp 
điều khiển real-time cho sự cân bằng

Phần trình bày sinh động cùng những phần trao đổi sôi nổi đã mang lại cho các thành viên những kiến thức vô 
cùng hữu ích. 

Nền tảng của cuộc cách mang Công nghiệp 4.0 là toán học. Hy vọng với những kinh nghiệm được chia sẻ bởi 
2 giáo sư toán học kỳ cựu, TMA sẽ áp dụng toán học tốt hơn vào những nghiên cứu, ứng dụng của mình. 
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Ngày 18-20/06 vừa qua, TMA và TMA Innovation Center đã có mặt tại ConnecTechAsia 2019 - Siêu 
sự kiện công nghệ Châu Á được tổ chức tại Marina Bay Sands – Singapore. Đây là sự kiện công nghệ 
lớn với sự góp mặt của các công ty công nghệ đến từ 40 quốc gia trên thế giới. 

Tại đây, TMA mang đến gian hàng trình diễn công nghệ với nhiều thành tựu nổi bật liên quan đến 
công nghiệp 4.0 như Document parser, Agri-scm, Smart devices framework, Smart camera… Trong 
3 ngày diễn ra sự kiện, gian hàng của TMA thu hút gần 1000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu, 
trong đó có rất nhiều khách hàng tiềm năng. Con số này vượt xa KPI đặt ra ban đầu của TMA trước 
khi tham gia sự kiện. 

Ngoài tham gia gian hàng trình diễn công nghệ, các thành viên TMA cũng góp mặt tại các buổi 
conference, seminar với những chủ đề công nghệ hot.

Là một trong những gian hàng làm về lĩnh vực công nghiệp 4.0 thành công nhất tại ConnecTechAsia 
2019, TMA đã quảng bá tên tuổi của mình với nhiều khách hàng trên thế giới.  

TMA TìM được nhiều 
khách hàng TiềM năng Tại 
connecTechASiA 2019

Nhịp sống TMA   |
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Tic Tổ chức Ai SeMinAr Tại QTSc

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án AI cho các doanh nghiệp tại Công viên Phần mềm 
Quang Trung (QTSC), chiều thứ 4 (26/6/2019), TMA Innovation Center (TIC) đã phối hợp với QTSC 
đã tố chức rất thành công hội thảo “Kinh nghiệm triển khai các dự án trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Hội thảo gồm các bài trình bày về cách thức triển khai các dự án AI, kinh nghiệm về đào 
tạo AI. Đặc biệt, hội thảo cũng đưa ra thảo luận về việc thành lập câu lạc bộ về công nghệ 
mới nhằm thúc đẩy việc hợp tác giữa các doanh nghiệp – trường – viện tại QTSC để đưa 
QTSC trở thành trung tâm mạnh của Việt Nam về các công nghệ mới.

Với chủ đề hấp dẫn và thiết thực, hội thảo dự kiến thu hút khoảng 50 người tham dự, 
nhưng con số thực tế đã lên đến trên 100 người từ gần 20 công ty, trong đó có rất nhiều 
thành viên ngoài QTSC và ngoài TP.HCM.
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Những tuần cuối tháng 6, TMA đã tiếp đón hơn 250 bạn sinh viên đến tham quan. Trong đó phải kể đến 
chuyến tham quan của đoàn ĐH Cần Thơ với hơn 120 sinh viên, giảng viên thuộc bộ môn Tự động hóa vào 
sáng ngày 19/06. Tại TMA, đoàn đã được nghe những chia sẻ thiết thực từ anh Phong Lê – Quản lý Dự án và 
đặc biệt là chị Tuyền Nguyễn – Giám đốc Cấp cao của TMA. Họ đều là cựu sinh viên của ĐH Cần Thơ và mong 
muốn truyền được thật nhiều lửa cho đàn em của mình. Từ những kiến thức chuyên môn, đến các chương 
trình tuyển dụng của TMA và vấn đề lương dành cho các bạn mới ra trường đều được trao đổi sôi nổi. Chuyến 
tham quan kết thúc trong sự hào hứng sau khi đến thăm phòng làm việc tại TMA Innovation Center, các dự án 
phát triển phần mềm và đặc biệt là dự án làm về IoT, liên quan trực tiếp tới bộ môn các bạn đang theo học. 
Trước đó, vào ngày 12/6, các bạn sinh viên năm 2 khoa Điện tử Viễn thông - ĐH Công nghiệp cũng có chuyến 
kiến tập của mình tại TMA. Các bạn rất hào hứng với TMA và đặt nhiều câu hỏi thú vị cho anh Hiệp Phan - 
Trưởng ban hợp tác Đại học. Đặc biệt, để các bạn hiểu rõ hơn về những hành trang cần thiết từ khi còn đi học 
đến lúc bước chân vào làm việc thực tế, TMA đã mang đến những khoảnh khắc chia sẻ đầy thân mật và chân 
thật từ chính các cựu sinh viên IUH. Có lẽ những môn khó nhằn như Trường điện từ, Mạch điện hay Kỹ thuật số 
sẽ khiến các bạn chùn bước nhưng chắc chắn những tips “qua môn” của các anh cựu sinh viên sẽ rất có ích.
Đồng hành xuyên suốt cuộc thi Bach Khoa Innovation trong 3 tháng với tư cách nhà Tài trợ Vàng, thứ 6 vừa 
qua, TMA đã có dịp đón tiếp Top 20 đội thi xuất sắc nhất đến tham quan trung tâm R&D của công ty. Sau khi 
được anh Trung Lê – Giám đốc Dự án chia sẻ về TMA, các bạn đã được mục sở thị những mô hình “xịn sò” từ 
các dự án thực tế tại TIC như cánh tay robot, mô hình nông nghiệp thông minh… Ngoài ra, các bạn còn được 
tìm hiểu chi tiết về dự án Smart dryer, một dự án áp dụng công nghệ AI/ML để giảm thiểu thời gian và tăng 
hiệu quả sấy quần áo. Dự án này đã có được sự đánh giá cao từ phía khách hàng. 
Hy vọng các buổi tham quan TMA sẽ giúp các bạn học hỏi được nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích, cùng với 
đó là định hướng nghề nghiệp thật tốt cho bản thân. Hẹn gặp các bạn tại TMA Solutions vào một ngày sớm 
nhất.

Sinh viên các Trường đại học nô 
nức đến ThAM QuAn TMA



|    Nhịp sống TMA Nhịp sống TMA   |12 13

1. các khóa học hot được tổ chức đều đặn
Các khóa đã mở trong tháng 6: Data Warehouse 
in Basic; DevOps; Data Science - Exploratory 
Data Analysis & Dimension Reduction 
Specialization; Go ORM
Để tham gia các khóa học vào tháng 7, các bạn 
có thể truy cập 
https://training.tma.com.vn/#/upcomingcourse 
Ngoài ra, có rất nhiều khóa học online bổ ích 
đang được bổ sung tại Smart Learning  System: 
http://smartlearning.tma.com.vn

2. TMA Monthly Technical Sharing
Với mục đích chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm thực hiện các dự án giữa các nhóm, monthly tech sharing 
thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo kỹ sư TMA. Seminar vào tháng 6 vừa qua đã có sự góp mặt 
của khoảng 50 thành viên với những phần thảo luận hết sức sôi nổi.

3. Management training program batch 1/2019
Hiện tại, Management training program batch 1/2019 đã hoàn thành 75% tiến trình. Các học viên đã được tìm 
hiểu thêm về Quản lý con người và thảo luận trực tiếp với các BOD – những người có kinh nghiệm dày dặn 
trong việc quản lý dự án. Các buổi training trong tháng 6 còn có sự góp mặt của chú Lệ với nhiều lời khuyên 
bổ ích. 

hoạT động đào Tạo nổi BậT 
tháNg 6
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Mùa giải TMA Futsal League 
2019 bước vào tháng 6 với 
những vòng đấu nước rút để 
khép lại lượt đi. Tất cả 18 đội 
bóng đều tăng tốc để đạt 
được kết quả tốt nhất nhằm 
chuẩn bị sẵn sàng cho lượt về. 
Tại đây, họ đã cống hiến cho 
khán giả những màn tranh tài 
sôi động và mãn nhãn.

Tại League A, với 20 điểm, DC4 hiên ngang mang về cho mình vị trí quán quân lượt đi sau thời gian 
dài giữ vững phong độ. Vị trí á quân thuộc về DC6, với cùng số điểm, lượt về sẽ là cơ hội để họ bứt 
phá và thực hiện mục tiêu chạm vào ngôi vương của mình. Nỗ lực không ngừng tại những trận đá bù 
cuối lượt đi, DC18 đã thành công giành được vị trí thứ 3 từ tay DC2. Về phía DC2, họ ngậm ngùi lui 
về vị trí thứ 4 và hạ quyết tâm sẽ lấy lại những gì đã mất tại lượt về. Nếu như được nhận xét có phần 
thể hiện tốt hơn người bạn DC18 ở nửa đầu lượt đi thì càng về cuối, phong độ của DC17 càng không 
có sự ổn định, với những kết quả thắng thua thất thường, họ đang đứng ở giữa bảng xếp hạng với vị 
trí thứ 5. Tại vị trí thứ 6, DEP là đội bóng được mệnh danh là đội bóng “thích hòa” với số trận hòa cao 
nhất tại cả 2 League A, B tính tới thời điểm hiện tại. Không có được trận thắng nào trong cả tháng 6, 
DC11 hiện đang giậm chân tại vị trí thứ 7, hy vọng vấn đề chưa bao giờ cũ: thiếu hụt lực lượng sẽ sớm 
được giải quyết và giúp họ có thể khởi sắc trong tương lai. 2 vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về DC9 và 
DC1, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi sự trở mình từ phía họ.

Không kém phần hấp dẫn so với các đàn 
anh ở League A, League B nhanh gọn lẹ 
tìm được quán quân lượt đi- DC14 chỉ 
sau lượt đá bù đầu tiên. Mặc dù từng có 
giây phút sẩy chân tại vòng 8 nhưng họ 
đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và trở 
lại vị trí của mình ngay sau đó. Những 
cầu thủ trẻ đến từ TIC là chủ nhân của 
vị trí á quân, tương tự DC6 tại League A, 
khoảng cách 1 điểm so với ngôi vương 
sẽ là động lực lớn để họ đặt mục tiêu 
cao hơn cho mình tại lượt về. DC15 nắm 
giữ vị trí tiếp theo với 13 điểm, trong 
tháng 6 này, họ đã tham gia 2 trận đấu 
và cống hiến cho khán giả nhiều màn 
trình diễn mãn nhãn. DC21, TAC, DC3 là 3 
cái tên tiếp theo của bảng xếp hạng. Với 
phong độ chưa thực sự ổn định, những 
đội bóng này luôn mang đến cho khán 
giả những trận cầu với kết quả không 
thể nào đoán trước. Tiếp đó, DC12, 
DC16, DC13 là những đội bóng đứng ở 
vị trí tiếp theo, tất cả họ đang từng ngày 
cố gắng và nỗ lực hết mình trong từng 
trận đấu.
Lượt đi kết thúc cũng là lúc kỳ chuyển 
nhượng mùa mưa trở nên nóng hơn bao 
giờ hết, những sự thay đổi, bổ sung nhân 
lực chắc chắn sẽ khiến cho lượt về thêm 
phần kịch tính và hấp dẫn. Hãy cùng chờ 
đón những phần thể hiện tiếp theo của 
18 đội bóng bạn nhé!

TMA FuTSAL LeAgue 2019 Tháng 6: 
LượT đi khéP Lại gọi Tên 2 Quán Quân 
dc4 (LeAgue A), dc14 (LeAgue B)
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LớP Thiền Sức khỏe:
những giây PhúT Thư Thái
SAu giờ LàM việc
Các buổi tối từ ngày 01- 06/7 vừa qua, hơn 50 nhân viên TMA đã tham gia khóa học “Thiền sức khỏe” được tổ 
chức tại tầng 7, Block C - Lab6.

Tất cả các buổi học đều bao gồm cả 2 phần lý thuyết và thực hành để đảm bảo học viên nắm được những kiến 
thức, tác dụng cơ bản của thiền, qua đó có thể đạt hiệu quả cao nhất khi ngồi thiền. Có tới lớp mới thấy được 
sự tận tâm và nhiệt tình của các hướng dẫn viên, hơn 40 cô chú không quản ngại dù mưa nắng hay đường sá 
xa xôi đến lớp để hỗ trợ và hướng dẫn cho học viên. Mọi thắc mắc về phương pháp, cách thức, quá trình duy 
trì thiền tại nhà đều được chia sẻ và giải đáp cặn kẽ.

Với quy định phải tham gia đầy đủ 7 buổi học, các 
bạn học viên đều vô cùng nghiêm túc khi đến lớp. 
Những bạn làm việc tại các lab khác cũng tranh thủ 
để tham gia lớp học đúng giờ. Sau khóa học, các 
bạn đều cảm thấy thư giãn về tinh thần và có những 
trải nghiệm tích cực với bộ môn tuy quen mà lạ này.

Anh Tuấn Nguyễn (DC2) chia sẻ: “Sau những buổi 
tham gia lớp thiền, mình cảm nhận được tinh thần 
thư thái, nhẹ nhàng hơn. Ngồi thiền còn giúp mình 
hồi phục sức khỏe và giảm stress khá tốt. Các cô chú 
hướng dẫn tại lớp rất nhiệt tình, tận tâm. Hy vọng 
công ty sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều khóa học bổ 
ích như thế này trong thời gian tới.”

Xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn, chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe và tiếp tục ủng hộ những 
hoạt động tiếp theo của công ty!
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1. The icT Friendship 2019
Ngày 18/07 tới đây, TMA FC sẽ ra quân tại The ICT Friendship 2019 để tranh tài cùng Nexle Software – một tân 
binh của giải đấu. Phải lùi một bước ở giải đấu năm ngoái, các tuyển thủ TMA đang rất háo hức và quyết tâm 
cho giải đấu năm nay. 

Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân Celadon City, Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú, các bạn hãy theo dõi lịch thi đấu và 
đến cổ vũ cho các chàng trai của chúng ta nhé! 

2. TMA Parents’ day 2019
Năm nay, TMA Parents’ Day sẽ được tổ chức vào ngày 07/09/2019. Đây là dịp để công ty gửi lời cảm 
ơn đến các bậc cha mẹ – người đã sinh thành và nuôi dưỡng những nhân viên tài năng của TMA. 
Ngoài ra, TMA Parents’ Day cũng là cơ hội để các phụ huynh biết đến nơi con mình làm việc và giao 
lưu cùng các gia đình nhỏ khác của TMA.

Chờ đón 
thông báo 
đăng ký từ IC 
và ghi danh 
cho cha mẹ 
mình tham 
gia chương 
trình nhé!

3. đại hội Thể thao – văn nghệ TMA 2019
Nhằm tạo cơ hội cho anh, chị, em TMA được tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa xuyên suốt năm, đại 
hội Thể thao –Văn nghệ 2019 dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 8, các môn thi sẽ diễn ra dàn trải để các VĐV có thể 
thử sức mình ở nhiều môn.

Tháng 7 có gì hoT?
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Tháng 6 vừa qua, lab 8 thêm rộn ràng khi đón chào thêm 7 thành viên mới. Các khóa thực tập của Trung 
tâm thực tập sinh viên tại TMA Bình Định cũng đang diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 22 sinh viên. Các 
bạn sẽ hoàn thành khóa thực tập và trở thành nhân viên chính thức của TMA Bình Định trong tháng 7 này.  

Để cung cấp nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kỹ thuật cho anh chị em, TMA Bình Định đều đặn tổ 
chức các lớp: Career Development, Assertiveness, Presentation, TMA Overview & Core Values, HR Policies 
& Security Awareness, Work Etiquette & Professional Communication. Cùng với đó, CLB Toastmaster vẫn 
diễn ra thường xuyên, tạo môi trường “Anh ngữ” lý tưởng cho các thành viên. 

Chào đón hè 2019, trong những ngày nắng đẹp của tháng 6, đại gia đình TMA Bình Định đã dắt tay 
nhau đến đảo Bình Hưng, Cam Ranh, Khánh Hòa. Hòa mình cùng gió biển, cát trắng và những làn 
sóng xanh mát rượi, các thành viên đã cùng tham gia nhiều hoạt động bổ ích, mang về những kỷ 
niệm khó quên. 

Không hổ danh miền đất 
võ, các kỹ sư tại đây cũng 
thường xuyên tổ chức 
trekking nhằm rèn luyện sức 
bền và sự dẻo dai. Núi Vũng 
Chua tiếp tục được lựa chọn 
là điểm đến cho các phượt 
thủ trong tháng 6 này. 

1. Tuyển dụng, đào tạo và thực tập

2. các hoạt động ngoại khóaLAB 8 corner
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1. DC1

1. DC4

2. DC9

Mùa hè đến cũng chính là lúc các TMA-er nói chung và DC1 nói riêng vô cùng phấn khởi vì các nhóm bắt đầu 
có những chuyến du lịch, team building để “xõa” sau những giờ làm việc căng thẳng.

Team global interop và cS1k TA đến với Phan rang – 
ninh Thuận
Đến với Phan Rang – vùng đất của nắng và gió, cả team đã 
được hòa mình cùng với nét đẹp hoang sơ như một bức 
tranh thủy mặc hữu tình của Vịnh Vĩnh Hy – nơi được xem là 
vịnh Hạ Long của miền Trung. 
Di chuyển một chút về phía nam, cả nhóm được ngắm nhìn 
vẻ đẹp kỳ vĩ của Hang Rái với những lớp đá dựng nối tiếp 
nhau tạo thành bức tường chắn sóng đẹp mắt, đây cũng là 
một trong những địa điểm hot mà những ai yêu thích nhiếp 
ảnh tìm đến. Và nếu đến đây rồi thì không thể không tham 
quan Vườn Nho Phan Rang, cả nhóm cũng không quên ghi 
lại những khoảnh khắc đẹp khi đến đây.

Team ucA-dviT vi vu đến thành phố ngàn hoa đà Lạt 
Sau bao ngày chờ đợi, nôn nao chuẩn bị, tìm kiếm các địa điểm cũng như chỗ nghỉ ngơi thì đầu tháng 6, 
UCA-DVIT team cũng đã đặt chân đến Đà Lạt, không chỉ để tránh nóng mà còn là dịp để cả nhóm tham quan 
phong cảnh hữu tình nên thơ ở những điểm đến như Làng hoa Cẩm Tú Cầu, café Mê Linh, Đồi Chè Cầu Đất, 
lên đỉnh Lang Biang, thác Datanla, Dinh Bảo Đại 1, Chùa Linh Phước… 

Team uc-conferencing có cuộc hành trình đầy niềm vui tại thành phố biển nha Trang 
Nhóm đã được chiêm ngưỡng nét đẹp nao lòng của những làn nước trong xanh bên bờ cát trắng, ai trong 
nhóm cũng phải thốt lên “Nha Trang đẹp thiệt!” Bọn mình đến với Hòn Chồng nơi có những hòn đá lớn xếp 
chồng lên nhau bên cạnh bờ biển trông rất lạ mắt, đối diện với thành phố Nha Trang hiện đại. Đến Vịnh San 
Hô, Bãi Tranh, cả nhóm đã có cơ hội lặn ngắm san hô với rất nhiều loại khác nhau và tắm biển thỏa thích trong 
làn nước xanh ngát. Lâu lâu được xõa, cả team thẳng tiến đến Tháp Bà để trải nghiệm cùng nhau tắm bùn và 
tắm nước khoáng, cảm giác Yomost vô cùng!
Kết thúc một ngày dài với đủ hoạt động, cả nhóm đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vô cùng ấm 
cúng cho các bạn có sinh nhật trong tháng Sáu như truyền thống của nhóm trước giờ. Sau chuyến đi chơi này 
chắc hẳn các thành viên của UC-Conferencing càng thân thiết và gắn kết với nhau hơn qua những trò chơi, 
những chuyến tham quan thật thú vị.

Trong không khí rộn ràng vui chơi khi hè đến, các thành viên DC4 vẫn đang tiếp tục tổ chức, tham gia các buổi 
ôn luyện TOEIC nhằm có đủ kiến thức và tự tin cho kì thi tiếng Anh sắp tới”

Với việc hoàn thành tốt tất cả các công việc và dự án được giao vừa qua, khách hàng ClearOne đã 
tin tưởng giao thêm nhiều dự án mới và tăng trưởng team size lên thêm 60% 
DC9 cũng vừa cộng tác cùng với DC3 tham gia một dự án mới của GBST
Ban lãnh đạo DC9 cũng ra quyết định thúc đẩy chương trình đào tạo Golang và Automation test 
nhằm cung cấp thêm kiến thức cho các team member
Trong tháng 6, DC9 còn cung cấp đề án để xây dựng lại toàn bộ ứng dụng MyViettel của Viettel. 
Hy vọng đề án của TMA sẽ được chọn để triển khai. 

I. Công việc 360 DC
II. Vui chơi giải trí
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5. DC13

6. DC21

7. TIC

2. DC3

3. DC8

4. DC9

Tháng 6 vừa qua, DC13 đã có chuyến dã ngoại đến xứ dừa Bến Tre. Đây là dịp để các thành viên thư giãn sau 
thời gian làm việc căng thẳng và có thêm nhiều năng lượng để chuẩn bị cho những dự án sắp tới.

Trong tháng 6, các cầu thủ 
DC21 cùng các ngôi sao DG1 
nhiệt tình tham gia giải đấu 
giao hữu với DG2 và đã giành 
chiến thắng 2-1 trước đối thủ 
siêu nặng ký.

Sau 2 tháng phát động, Deparment’s Got Talent đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp.
Không chỉ mang lại một sân chơi năng động và bổ ích, cuộc thi đã thật sự kết nối, thúc đẩy và truyền cảm 
hứng cho tất cả mọi người. Deparment’s Got Talent như một cầu nối, mang những con người có niềm đam mê 
với nghệ thuật đến gần nhau hơn.
TIC rất vinh dự đóng vai trò là ban tổ chức, và vô cùng may mắn khi mang về 4 giải: 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 
giải khuyến khích.
Mong rằng hoạt động ý nghĩa này sẽ luôn được duy trì và ngày càng phát triển để góp phần khích lệ, động 
viên tinh thần của thành viên TIC nói riêng và toàn thể TMA Solutions nói chung.
“Giờ hạnh phúc” của TIC lại diễn ra trong sự mong chờ và háo hức của tất cả các thành viên vào ngày 28/6 với 
nhiều món ăn hấp dẫn. Happy Hour & Monthly Birthday luôn được tổ chức định kỳ hằng tháng để giúp mọi 
người có những phút giây thư giãn và thoải mái sau 1 tháng làm việc “hết công suất”.

Nhóm GBST development team đã thành lập running club nhằm 
rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực để tiếp tục cống hiến cho 
GBST và TMA. CLB thu hút rất nhiều thành viên đăng ký tham gia, 
mỗi thành viên đều cam kết chạy/đi bộ ít nhất 10km mỗi tuần và 
sẽ phải đóng phạt nếu không hoàn thành cam kết đó. 
Team GBST-WM-QA không đi bộ nhưng cũng nỗ lực nâng cao 
đời sống tinh thần bằng chuyến du lịch đến Cần Thơ gạo trắng 
nước trong. Các thành viên đã hóa thân thành những cô ba chú 
bảy miệt vườn với nhiều hoạt động ngoài trời vui vẻ. 

“Tuổi trẻ này mình cùng nhau!!!” là câu slogan đã đồng hành cùng đại gia đình DC8 trong suốt chuyến du lịch 
đến vùng biển xanh, cát vàng Phan Thiết. Sau những ngày làm việc căng thẳng, DC trip đã mang đến cho các 
thành viên những giây phút thật tuyệt để thư giãn, vui chơi cùng nhau.

AxS QA và AxS Plano đã tổ chức chuyến du lịch hè cho các thành viên đến đảo Bình Hưng trong tháng 6 vừa 
qua. Không kém cạnh, ClearOne cũng đã tổ chức một chuyến du lịch trong ngày đến Làng Tre Việt. 
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giảM Thiểu hóA chấT khi 
chăM Sóc nhà cửA, 
vườn Tược với đường Trắng
Đường là một loại gia vị vô cùng quen thuộc đối với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, không chỉ 
dừng lại là một loại gia vị, đường trắng còn có công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc chăm sóc 
nhà cửa, vườn tược, giúp bạn giảm thiểu một lượng hóa chất đáng kể đấy.

1. khử mùi máy xay cà phê, 
    máy xay sinh tố
Sau khi xay thịt hoặc quá trình sử dụng lâu, những 
chiếc máy xay sinh tố, máy xay cà phê sẽ bám mùi rất 
khó chịu. Để giúp bạn bớt vất vả khi vệ sinh những 
thiết bị này, có một cách vô cùng đơn giản, đó là 
trước khi rửa sạch máy xay cà phê, máy xay sinh tố, 
bạn chỉ cần đổ đường vào và cho nó xay vài phút. 
Đường sẽ hấp thụ mùi khó chịu còn sót lại.

4. Tẩy vết ố, bẩn trên quần áo
Với những bộ đồ bị lấm bẩn, đặc biệt là đồ trắng, có 
một cách vô cùng đơn giản để loại bỏ đi vết bẩn trên 
đó. Hãy dùng nửa chén đường, cho nước vào pha thành 
hỗn hợp sền sệt rồi phết hỗn hợp đó lên chỗ bẩn. Sau 
30 phút thì đem đi giặt bình thường, lúc này quần áo sẽ 
“trắng sạch như mới”.

5. Tiêu diệt côn trùng
Có một cách vô cùng đơn giản để tiêu diệt những loại côn trùng đáng ghét sinh sống trên thân cây đó là lấy 
một lượng đường vừa phải, cho vào đất tức thì sẽ đuổi được hết sâu bọ trên cây. Hoặc bạn có thể làm bẫy bắt 
côn trùng bằng cách trộn mật ong, đường, nước đem đi đun sôi, đổ lên mặt dính của miếng giấy dán rồi treo 
lên tường, chẳng mấy chốc ruồi bay đến và bị dính vào ngay lập tức.

6. Bẫy ong
Ong thường rất thích những thứ ngọt, chính vì thế muốn bẫy được những con ong đáng ghét làm hại vườn 
cây của bạn, thì bạn có thể pha chế hỗn hợp sau: 1/2 chén đường với 2 chén nước và cho vào nồi đun sôi cùng 
với một chút hạt tiêu đen. Sau khi hỗn hợp nguội hẳn thì bạn đổ vào một cái lọ, mở nắp. Những con ong sẽ 
tìm đến bẫy đường và mắc kẹt trong dung dịch này.

2. Làm sạch vết bẩn trên tay
Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng tay dính đầy dầu, mỡ mà rửa đi rửa lại nhiều lần mà tay mãi vẫn không sạch 
chưa? Để loại bỏ cảm giác dính khó chịu này, thì hãy thêm một chút đường vào xà phòng rửa tay, xoa đều và 
chà xát lên những ngón tay. Bạn sẽ bất ngờ trước kết quả đem lại.

3. giữ hoa tươi lâu
Giấm, thuốc aspinrin... là những loại gia vị 
quen thuộc để giúp hoa có thể tươi lâu. 
Bên cạnh những loại gia vị đó thì hỗn hợp 
đường, giấm trắng và nước ấm cũng là 
một cách vô cùng đơn giản để bạn có thể 
lưu giữ được độ tươi của hoa. Đường đem 
lại chất dinh dưỡng cần thiết cho hoa, còn 
giấm thì hạn chế vi khuẩn sinh sôi, phát 
triển trong bình.
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Mẹo giúP giặT Quần áo không 
Bị nhăn khi giặT Bằng Máy giặT

Máy giặt là đồ gia dụng vô cùng cần thiết giúp chúng ta đỡ vất vả hơn trong công việc 
giặt giũ. Tuy nhiên, một điểm trừ không thể không nhắc đến đó là quần áo được giặt 
với máy giặt thường hay bị nhăn nhúm. Để giúp các bạn khắc phục được tình trạng 
này, “Mẹo vặt” tháng 6 sẽ đưa ra những mẹo đơn giản, dễ thực hiện giúp quần áo 
được phẳng phiu hơn khi giặt máy. 

3. Sử dụng túi giặt quần áo
Túi giặt được làm bằng vải lưới mỏng, dệt thưa và có những lỗ 
thủng, đủ to để cho nước, bột giặt và xà phòng có thể vào một cách 
dễ dàng, nhưng lại đủ nhỏ để ngăn không cho quần áo trong túi bị 
cuốn vào trong lồng máy. Nó đảm bảo cho quần áo bạn được giặt 
sạch mà không bị rối vào những đồ khác trong máy. Bên cạnh đó, túi 
giặt còn giúp tránh tình trạng quần áo bị méo mó, biến dạng hay bị 
quấn lại do tác dụng của cánh lồng giặt. 

4. Phơi ngay sau khi giặt xong
Sau khi quá trình giặt kết thúc bạn nên phơi quần áo ngay vì khi để lâu trong máy giặt, những nếp nhăn sẽ 
hình thành trên quần áo. Ngoài ra, khi phơi quần áo bạn nên giũ thật mạnh để quần áo được phẳng phiu hoặc 
có thể trải áo quần ra rồi dùng tay miết lên để giảm bớt các nếp nhăn. 

5. nên treo quần áo thay vì gấp
Khi quần áo đã được phơi khô bạn hãy treo chúng lên thay vì gấp lại để tránh hình thành nếp nhăn.

6. dùng máy giặt lồng ngang có tính năng giặt hơi nước
Máy giặt cửa trên thường thiết kế lồng giặt quay theo chiều thẳng đứng nên quần áo khi vắt sẽ dễ bị nhăn 
hơn. Ngược lại, máy giặt cửa trước được thiết kế theo lồng ngang nên khi vắt quần áo sẽ hạn chế được tình 
trạng quần áo bị xoắn rối vào nhau. 

Với công nghệ ngày càng hiện đại, một số dòng máy giặt lồng ngang đã được thiết kế cải tiến và có tính năng 
giặt hơi nước (Vapour Refresh). Tính năng này giúp làm mềm và giảm đến 99,9% tác nhân gây dị ứng trên 
quần áo. Đặc biệt, nó giúp xóa đi các vết nhăn bằng cách dùng một lượng hơi nước nhỏ tác động trực tiếp vào 
từng sợi vải trong quá trình hấp nóng áo quần.

2. Lựa chọn tốc độ vắt hợp lý
Sau khi đã phân loại chất liệu vải xong, bạn nên chọn các chế độ giặt dành riêng cho từng loại vải nếu chúng 
có sẵn trên máy giặt của bạn và chọn tốc độ vắt vừa phải. Tốt nhất bạn nên chọn chế độ vắt đồ len, với các 
loại quần áo có vải dễ nhăn thì nên chọn tốc độ quay thấp vì càng quay nhanh, chúng càng dễ bị xoắn vào 
nhau chặt hơn, nhăn nhiều hơn.

1. Phân loại quần áo theo chất liệu vải
Khi mua quần áo bạn nên lựa chọn kỹ chất liệu vải. Không nên chọn 
mua những loại quần áo làm từ chất liệu vải dễ nhăn. Nhưng nếu đã 
trót mua rồi thì bạn nên phân loại và giặt riêng theo từng chất liệu khác 
nhau.

Ví dụ: Các quần áo làm từ chất liệu vải thun mềm, vải cotton thì không 
nên giặt chung với vải Jean, vải Kaki. Nếu không chúng sẽ quấn vào 
nhau khiến cho đồ của bạn sẽ rất dễ nhăn nhúm. 
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“Tất cả kho báu trên Trái đất không thể 
nào sánh bằng hạnh phúc gia đình”

Calderon


