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tMA PAreNts’ DAy 2017: 
“Năm sau gặp lại Nhé!”

“Năm sau gặp lại nhé!” là câu 
nói mà nhiều Cha Mẹ đã gửi 
gắm tới Cô Ngọc Anh, Chú 
Hữu Lệ và Ban Tổ chức sau 
khi TMA Parents’ Day 2017 
khép lại. Chương trình diễn 
ra vào Thứ 7, 24/06 tại Lab 6. 
Hơn 300 Cha Mẹ cùng nhân 
viên TMA đã sum họp tại 
ngày hội ý nghĩa này.

Tuy 10 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng 
từ sáng sớm, nhiều gia đình đã đến Lab 6 
để tham quan, trò chuyện và gặp gỡ nhau. 
Có những Bác, những Cô, Chú đã trở thành 
“khách quen” của chương trình và mỗi lần 
tham gia đều mang đến những món quà hết 
sức thú vị bằng bài thơ, tiếng hát. 

Đến với ngày hội, Cha Mẹ đã cùng trò chuyện 
trực tiếp với các bậc quản lý con mình, tham 
quan nơi con mình gắn bó làm việc mỗi ngày, 
bên cạnh đó là bảo tàng, thư viện và mục sở 
thị những công nghệ hướng đến phục vụ đời 
sống đang được thực hiện bởi TMA.

Sau bữa cơm thân mật cùng những cuộc 
trò chuyện rôm rả, TMA Parents’ Day 
2017 đã khép lại với những cái ôm, cái 
bắt tay và lời chào đầy quyến luyến. Năm 
nay là năm thứ 4 chương trình được liên 
tục tổ chức, sự ủng hộ và tham gia đông 
đảo của các gia đình luôn là lời động viên 
lớn nhất để ngày hội được tổ chức ngày 
một tốt hơn, chu đáo hơn.

Xin cảm ơn quý Cha Mẹ cùng các bạn 
đã đến với TMA Parents’ Day 2017. 
Chúc các gia đình luôn hạnh phúc! Và 
theo như lời Chú Hữu Lệ, hy vọng rằng 
quý Cha Mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, các 
bạn nhân viên sẽ luôn gắn bó với công 
ty để cùng tham gia TMA Parents’ Day 
nhiều hơn nữa.

Sau đó, tất cả các Cha Mẹ cùng tụ họp để gặp 
gỡ Cô Ngọc Anh, Chú Hữu Lệ và BGĐ công ty. 
Với những đổi mới về nội dung chương trình, 
Cha Mẹ có cơ hội hiểu nhiều hơn về đời sống 
TMA, ngôi nhà thứ 2 của con mình, không chỉ 
trong công việc mà còn cả rất nhiều các hoạt 
động ngoài giờ làm việc khác như thể thao, 
văn nghệ, dã ngoại, từ thiện, v.v... tất cả những 
điều đó đã khiến cho không khí chương trình 
thêm phần ấm áp. 
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Cập Nhật CáC
hoạt độNg E-sat

1. Cơ sở vật chất

2. Cơ sở hạ tầng mạng

3. đào tạo

4. hoạt động thể chất, vui chơi giải trí

IC xin tiếp tục được cập nhật đến các bạn những thông tin mới nhất về hoạt động của các phòng 
ban theo ý kiến đề xuất từ ESAT Survey 2016

Bãi giữ xe ngoài trời của Lab 6: 

 • Đã làm bãi giữ xe tạm có gắn mái che để tránh mưa nắng,   
    hiện đang bị di dời một phần do QTSC lấy lại đất trước thời hạn

 • Hiện nay công ty đang cân nhắc phương án khác để có bãi xe   
    mang tính lâu dài ổn định ở phía sau tòa nhà TMA

Bàn, ghế, phòng làm việc sẽ được kiểm tra thường xuyên để kịp thời thay thế 
sửa chữa

Phòng vệ sinh cũng đã có lịch vệ sinh đều đặn và được tăng cường kiểm tra 
chất lượng. Đã gắn một số vòi xịt tại các phòng vệ sinh nữ tại các lab 

Đã tăng băng thông thêm 60 Mb kể từ đầu năm 2017, băng thông      
leased-line internet hiện tại của TMA

 • Băng thông quốc tế: 250 Mbps
 • Băng thông trong nước:  350 Mbps
 • Ngoài ra còn có 30 lines FTTH

Các kết nối mạng, đặc biệt là WIFI tại các phòng họp đã dược chuẩn hóa và đảm bảo cho các cuộc họp 
với khách hàng

Các giáo trình của Training đã được cải tiến, lấy nguồn từ các tổ chức dạy và thi 
chứng chỉ quốc tế. Các tài liệu như video, simulator, slides được chia sẻ trên các 
online training tool hay qua trang training.tma.com.vn

Training cũng đã mua rất nhiều online training courses cả về kỹ thuật lẫn kỹ 
năng mềm, phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức của nhân viên.

Training cũng đã làm bộ định nghĩa mới về các kỹ năng (skills) cần thiết cho 
từng vị trí, từ engineer đến director, tùy theo vị trí của mình mà các bạn có thể 
đối chiếu và chọn các online training courses phù hợp

Về các khóa học offline, training đã tăng cường các khóa học, mời chuyên gia 
bên ngoài đến chia sẻ

Chính sách hỗ trợ kinh phí để khuyến khích nhân viên thi chứng chỉ quốc tế, 
công ty chúng ta đã áp dụng từ trước đến nay, chính sách này được cập nhật 
phù hợp theo thời gian

Training Policy cũng đã và đang được công bố trên intranet tại đây 

Đã tăng cường thêm các câu lạc bộ Cờ tướng, Cờ vua sinh hoạt vào     
giờ nghỉ trưa hằng ngày và CLB Cầu Lông sinh hoạt vào sáng thứ 7 tại quận Tân Bình

Phòng Gym tại Lab 6 chuẩn bị được đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017

CLB Yoga đang tìm kiếm giảng viên phù hợp, dự kiến cũng bắt đầu trong tháng 7/2017

Chương trình giao lưu, tìm bạn “Bạn muốn hẹn hò” của TMA đã được khởi động từ đầu tháng 6

Chương trình “TMA Uber” - Chia sẻ phương tiện di chuyển với các bạn đi  làm cùng 1 cung 
đường cũng đã xong giai đoạn viết yêu cầu hệ thống, sẽ sớm gởi thông báo đến các bạn để tìm 
kiếm sự tình nguyện tham gia 

Các CLB hoạt động thường xuyên: Bóng đá nam, cầu lông, guitar, dancing, cờ vua, cờ tướng. CLB 
bóng đá nữ hiện tạm dừng sinh hoạt do thiếu cầu thủ tham gia

Giải bóng đá mini nam diễn ra trong 7 tháng liên tục

Đại hội thể thao với 12 môn thi đấu diễn ra hơn 2 tháng, dự kiến khởi động vào đầu tháng 8/2017

Các primes, hội nhóm đóng góp cho hoạt động công ty đều nhận được sự hỗ trợ.

https://access.tma.com.vn/cas/login?service=https://intranet.tma.com.vn/QMSWeb/TMA%20Training%20Center(TTC)/Policies/TR-PO-001-TMA%20Training%20Policy.pdf
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BEst pRoDUCt/FRamEWoRK: tổng giải thưởng 130 triệu BEst Booths: tổng giải thưởng 20 triệu1 2

Tiêu chí đánh giá: 

 • Tính sáng tạo, đột phá

 • Tính ứng dụng 

 • Tính kỹ thuật

 • Độ hoàn thiện: Design > PoC/Prototype/Demo > Alpha > Beta > Release

 • Kỹ năng thuyết trình

Đăng ký bằng cách gửi email đến techday@tma.com.vn: 31/07/2017

Gửi design, demo/prototype, product: 01/09/2017

Thuyết trình và demo sản phẩm: 06 – 08/09/2017

Công bố giải thưởng: 12/09/2017

Sẽ có gian hàng riêng để demo cho các sản phẩm lọt vào vòng 2

Các giải pháp có tiềm năng ứng dụng cao sẽ được công ty đầu tư để hoàn thiện

Tiêu chí đánh giá: độc đáo - hấp dẫn, thu hút nhiều người xem, thuyết trình sinh động

Tất cả các gian hàng đều được hỗ trợ chi phí thiết kế - trang trí

BTC chấm trực tiếp tại TMA TechDay 2017 (ngày 16/09/2017)

2 CuộC thi hấp dẫN dàNh riêNg 
Cho NhâN viêN tma tại
tma tEChday 2017

Với tổng giải thưởng lên đến 150 
triệu, 2 cuộc thi dành riêng cho 
nhân viên TMA tại TMA TechDay 
2017 đang chờ đón các bạn đăng 
ký tham gia và rinh giải.
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Ngày 17/6 vừa qua, chú Lệ đã đích thân cùng các 
thành viên TMA đến tham dự HUTECH IT OpenDay 
2017. Tại đây, TMA góp mặt với tư cách là nhà tài 
trợ kim cương, mang đến gian hàng tuyển dụng 
với nhiều vị trí hấp dẫn. Gần 300 CV đã được gửi 
đến TMA ở cả kênh online và trực tiếp tại ngày hội.

Ngoài các hoạt động tuyển dụng sôi nổi, TMA còn tham gia triển lãm công nghệ với nhiều chủ đề HOT như: 
Smart IoT Traffic Monitor System, Smart Car Parking IoT System, DIY Kits to build smart home, Smart Air, 
Phone Spam Filtering - Machine Learning. Triển lãm thu hút sự quan tâm của rất đông sinh viên CNTT. 

Đặc biệt, tại ngày hội, chú Lệ cũng đã đại diện TMA ký kết 
việc hợp tác đào tạo và tuyển dụng với ĐH HUTECH, đánh 
dấu một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đây hoạt động vô 
cùng ý nghĩa, không những giúp các bạn sinh viên HUTECH 
có định hướng vững chắc hơn cho tương lai, mà còn góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TMA.

Cũng trong ngày 17/6, TMA đã tham gia ngày hội việc làm tại trường ĐH Thủ Dầu Một với những 
hoạt động tuyển dụng hấp dẫn.

tma là Nhà tài trợ kim CươNg Cho

hutECh it opEN day 2017
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Course date

Boostrap (Phú Nhuận)

Spring Data JPA (Phú Nhuận)

UML (Phú Nhuận)

Spring Data MongoDB (Phú Nhuận)

Available CI Tool Set (Phú Nhuận)

Boostrap (Lab 6)

Kafka Introduction (Phú Nhuận)

Makefile (Phú Nhuận)

Spring Data JPA (Lab 6)

Mean Stack (Lab 6)

Available CI Tool Set (Lab 6)

Mean Stack (Phú Nhuận)

Makefile (Lab 6)

Kafka Introduction (Lab 6)

UML (Lab 6)

Spring Data MongoDB (Lab 6)

17/07

18/07

18/07

19/07

19/07

24/07

24/07

25/07

25/07

26/07

26/07

27/07

27/07

28/07

31/07

31/07

khóa họC “kỹ NăNg phỏNg vấN 
và tuyểN dụNg hiệu quả”
Trong tiến trình xây dựng đội ngũ nhân lực hiệu quả 
cho doanh nghiệp, việc tìm kiếm, sàng lọc, phân loại, 
đánh giá ứng viên trong quá trình tuyển dụng luôn 
là thách thức lớn. Với nhu cầu nhân lực ngày càng 
cao từ các dự án, ngày 20/6, chị Tuyền Nguyễn (Sr. 
Director DG4) và anh Thành Phạm (SM – DC4B) đã 
tham gia khóa học “Kỹ năng phỏng vấn và tuyển 
dụng hiệu quả” do CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam 
(VCFO) tổ chức. 

Hy vọng với những kinh nghiệm thu được từ khóa học, DG4 sẽ chiêu mộ được thật nhiều nhân tài cho các 
dự án. 

Tại đây, 2 anh chị được tìm hiểu sâu hơn về 
phỏng vấn tuyển dụng theo mục tiêu và Mô hình 
phỏng vấn tuyển dụng STAR. Qua đó, nắm rõ 
mục đích và vai trò quan trọng của một hệ thống 
tuyển dụng đúng đối tượng; Xác lập tiêu chuẩn 
năng lực cho vị trí tuyển dụng; Xây dựng Ma trận 
phỏng vấn đánh giá; Áp dụng mô hình STAR để 
phỏng vấn thu thập thông tin ứng viên; Tổ chức 
phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả…

Vừa qua, Bernie Walden - Account Director thuộc văn phòng 
TMA tại Australia đã đến Việt Nam, tổ chức 2 buổi hội thảo 
vô cùng bổ ích cho nhân viên TMA. 

CáC khóa họC từ ÚC 

  1.    project management practices: 

Buổi hội thảo dành cho những anh, chị là quản lý dự án/ quản lý team và thường xuyên làm 
việc trực tiếp với khách hàng. 

  2.     how to become a solution Consultant?

Buổi hội thảo nhằm chia sẻ những lời khuyên thiết thực để trở thành một nhà tư vấn hiệu quả.

Mỗi buổi hội thảo thu hút hơn 50 thành viên TMA tham gia. 

CáC khóa traiNiNg Của tma troNg tháNg 7

Các bạn nhớ theo dõi thông báo từ Training để đăng ký tham gia khóa học phù hợp nhé!
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từ nay đến 31/07/2017
chỉ cần giới thiệu ứng viên cho các vị trí HOT của TMA, 

bạn có cơ hội nhận Bonus “cực khủng”:
Riêng đối với việc giới thiệu các ứng viên tiềm năng cho vị trí BSE - Bridge 

System Engineer, từ nay đến 31/08/2017, bạn có cơ hội nhận được: 

Ứng viên từ 1 đến dưới 
2 năm kinh nghiệm:

Ứng viên có chứng chỉ 
tiếng Nhật N1: 

4 triệu đồng

10 triệu đồng

Ứng viên từ 2 đến dưới 
5 năm kinh nghiệm:

Ứng viên có chứng chỉ 
tiếng Nhật N2: 

6 triệu đồng

6 triệu đồng

Ứng viên có từ 5 năm 
kinh nghiệm trở lên:

Ứng viên có chứng 
chỉ tiếng Nhật N3: 

10 triệu đồng

4 triệu đồng

CáC Vị tRí CầN tUyểN

ĐiềU KiệN NhậN thưởNg

giới thiệu ứNg viêN
NhậN boNus hấp dẫN

Developers testers

Các ứng viên phải tốt nghiệp Đại học và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, các ứng viên cho vị trí 
BSE phải có chứng chỉ tiếng Nhật (N1/N2/N3)

Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với công ty.

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 

Embedded

sQL

telecom

C++

mD aX

Networkingios

Devops EmbeddedBig Data

Javascript

android

Java.Net
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tma Futsal lEaguE 2017: 
tháNg 6 – NhữNg CuộC tăNg tốC 
Cuối lượt đi

Tháng 6, TMA Futsal League 
bước vào tháng thi đấu thứ 2 với 
nhiều trận đấu hấp dẫn. Lượt đi 
của giải cũng đã sắp kết thúc, 
các đội đang hết sức tăng tốc để 
có một “nền móng” vững chắc 
cho lượt về.

Hiện nay, tại League A, DC4 
đang chễm chệ ở vị trị dẫn đầu 
và bị bám đuổi rất sát bởi DC56. 
DC4C chứng tỏ được thực lực 
khi đứng ở vị trí thứ 3 và chưa 
hề tỏ ra sụt giảm về phong độ.

Tai League B, ngay sau khi thất bại trước DC7 và bị tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng, DC11 đã lấy lại phong độ khi 
cầu thủ Minh Hà trở lại, quay về vị trí dẫn đầu sau chiến thắng trước Senior FC. DC3 và DC7 tiếp tục trở thành 
“của nợ” của nhau khi bám đuổi rất sát ở vị trí 2, 3. 

Cùng nhìn lại bảng xếp hạng cho đến thời điểm hiện tại:

league a

league b

Cũng trong tháng 6, BTC và các đội đã bầu chọn những gương mặt ưu tú nhất cho các giải thưởng: Thủ môn 
xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Chém gió đại hiệp. 

Chém gió đại hiệp: Duy Đặng – DC4C

đội

đội

lEaguE a

lEaguE b

DC4 

DC56 

DC4C 

DC1A 

DC2A 

DEP 

DC12 

DC4B 

DC9

DC11 

DC3 

DC7 

DC2B 

DC8 

Senior FC 

DC1B

THỦ MÔN

THỦ MÔN

CẦU THỦ

CẦU THỦ

Cường Trần-DC2A 

Đạm Trần-DC7

Quang Nguyễn-DEP 

Hiển Thân-DC3 

Minh Bùi-DC4

Thiện Lê-DC11

7

6

7

6

6

5

7

7

7

6

6

5

6

6

6

5

6 - 1 - 0

5 - 0 - 1

4 - 1 - 2

3 - 1 - 2

2 - 2 - 2

2 - 1 - 2

1 - 3 - 3

1 - 0 - 6

0 - 1 - 6

5 - 0 - 1

4 - 1 - 1

3 - 2 - 0

2 - 0 - 4

1 - 2 - 3

1 - 1 - 4

1 - 0 - 4

32/8 (+24) 

35/16 (+19) 

20/15 (+5) 

19/13 (+6) 

11/11 

13/8 (+5) 

14/16 (-2) 

14/37 (-23) 

10/44 (-34) 

24/11 (+13) 

22/9 (+13) 

12/6 (+6) 

12/19 (-7) 

10/16 (-6) 

11/19 (-8) 

6/17 (-11) 

19

15

13

10

8

7

6

3

1

15

13

11

6

5

4

3

trận

trận

t - h - b

t - h - b

điểm

điểm

+/-

+/-
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Đầu tháng 6, công ty đã có buổi gặp mặt thân mật với các nữ Manager, đại diện cho chị em phụ nữ toàn 
TMA. Qua đó, công ty đã tích cực lắng nghe ý kiến đóng góp từ chị em để có thể kịp thời có những hoạt 
động, thay đổi phù hợp với nhu cầu chung của toàn thể nhân viên nữ TMA.

Tại buổi họp, chị em đã đề xuất rất nhiều ý kiến và tất cả đều được ghi nhận, xem xét triển khai. Theo 
đó, có một số thay đổi đã được thực hiện từ cuối tháng 6 như: lắp thêm vòi xịt, tăng cường vệ sinh WC; 
Chuẩn bị cho hoạt động CLB Yoga và Gym; ưu tiên phụ nữ có thai nghỉ trưa trong phòng tạm nghỉ…

Nhằm tạo thêm chỗ nghỉ ngơi cho anh, chị, em Lab 6 trong giờ nghỉ, công ty đã cải tạo một phần của phía trái 
tòa nhà thành “resort sân vườn” thoáng mát. Tại đây, các bạn có thể gặp gỡ, trò chuyện, thư giãn. 

Ngoài ra, công ty cũng đã chuẩn bị các bộ cờ vua, cờ tướng để những tín đồ của 2 bộ môn cờ này cờ có thể 
cùng giao lưu, đàm đạo vào giờ nghỉ trưa hoặc cuối tuần. Các bạn vui lòng liên hệ Admin để nhận và nhớ trả 
lại “nguyên vẹn” khi chơi xong nhé!

gặp mặt Nữ maNagEr

“rEsort sâN vườN” lý tưởNg tại lab 6

Thành công trong công việc là điều tất 
chúng ta đều phấn đấu để đạt được, 
nhưng cho dù vậy cuộc sống cũng vẫn sẽ 
tẻ nhạt biết bao nếu thiếu đi tình đồng 
nghiệp, tình bạn và đặc biệt là tình yêu. 
Hiểu được nỗi lòng của hàng trăm thanh 
niên FA tại TMA, công ty quyết định tổ 
chức chương trình “Bạn muốn hẹn hò” 
phiên bản TMA. Chương trình dựa theo 
format chương trình cùng tên của kênh 
truyền hình HTV7. Đây sẽ là cầu nối của 
những trái tim cô đơn lẻ bóng, mong 
muốn tìm một người để làm bạn, để yêu 
thương, để động lực hàng ngày tới công 
ty được nâng lên gấp bội.

“bạN muốN hẹN hò” phiêN bảN tma
Từ khi gửi thông báo đến nay, BTC đã nhận được thông 
tin đăng ký của một số bạn TMA. Để chương trình có 
thể được tổ chức thật “xôm tụ”, ngay từ bây giờ, các 
bạn hãy tiếp tục gửi thông tin đăng ký (xem email IC 
ngày 09/06/2017) cho ic@tma.com.vn nhé! Chương 
trình không giới hạn số lượng cũng như thời hạn đăng 
ký. Càng đăng kí sớm, bạn càng có nhiều cơ hội để 
nhanh chóng thoát kiếp FA. 

Tùy theo số lượng đăng ký mà BTC sẽ quyết định tần 
suất “lên sóng”. Nếu tổ chức thành công, BTC sẽ mời 
thêm các công ty bên ngoài tham dự để các bạn có 
thêm “cơ hội”.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất 
cả các bạn!
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1. DC1

2. DC2A

3. DC4C

4. DC9

Để nâng cao kỹ năng giao tiếp cho anh, chị, em 
DC1 và chuẩn bị cho kỳ thi anh văn toàn công ty 
sắp tới, DC1 vừa mở lại English Class IELTS, thu 
hút đông đảo các thành viên tham gia. CLB hoạt 
động vào sáng thứ 6 hằng tuần. 

Để chuẩn bị cho TMA TechDay sắp tới, các nhóm 
DC1 đang chuẩn bị project để tham gia dự thi. 
Project được giữ kín và sẽ public trong ngày 
diễn ra chương trình. 

Các nhóm tại lab4 đã triển khai ứng dụng Online 
UPS để tracking UPS từ xa, giúp anh em không 
phải nhọc công xuống tận lab để check nữa. 

Cuộc thi sáng tạo ý tưởng Hackathon được khơi 
nguồn bởi Chú Lệ với hội đồng ban giám khảo 
là ban lãnh đạo Genband-Canada đã diễn ra 
vào tháng 6 vừa qua. Cuộc thi nhằm tìm kiếm 
và xây dựng những ý tưởng mới để nâng cao 
chất lượng cũng như hiệu quả công việc cho 
dự án TMA-Genband. Tại Vòng sơ tuyển, TMA 
Genband Management team đã chọn ra được 7 ý 
tưởng chất lượng nhất để trình bày với Genband 
Managers. 3 Sản phẩm xuất sắc nhất sẽ sớm được 
công bố và trao những giải thưởng giá trị.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh của dự 
án Genband trong năm 2017, ý tưởng tiếp cận 
trực tiếp và phỏng vấn qua Skype Video Call đã 
mang lại hiệu quả cao khi dự án Genband đã 
tuyển được 8 ứng viên chất lượng từ Đại Học 
Huế. Đây cũng là bước khởi đầu cho việc hợp tác 
phát triển giữa TMA Solutions và Đại Học Huế. 

DC2A Bugfarm TaaS với Slogan “Xin lỗi anh chỉ 
là chàng Test dạo” đã được xây dựng với Domain 
kiến thức rộng để support cho bất kỳ dự án nào 
cần đến Testing. Đội ngũ này đã cho thấy sự 
hiệu quả trong công việc mà họ mang lại. Sắp 
tới Bugfram TaaS sẽ mở rộng phạm vi Support ra 
toàn TMA.

Sau một thời gian dài làm 
việc chăm chỉ, release OV 
Capex 4.2.2 đã dần đi đến hồi 
kết và chuẩn bị bàn giao cho 
khách hàng. Hy vọng rằng sản 
phẩm lần này tiếp tục nhận 
được phản hôi tốt. Song song 
với việc bàn giao sản phẩm 
cũ, thì OmniVista team cũng 
đã bắt đầu đi vào giai đoạn 
implement cho sản phẩm mới 
là OV Cloud, sản phẩm lần này 
sẽ là bước đột phá cho dự án 
khi sẽ deploy lên Cloud. Đây là 
sản phẩm có yêu cầu tương đối 
phức tạp,  nhưng với nỗ lực của 
OV-Cloud team, những feature 
ban đầu đã bắt đầu hoàn 
thành, tạo tiền đề cho những 
feature chính tiếp theo.

AxS – một dự án lâu đời nhất 
và lớn nhất thuộc DC9 vừa 
hoàn thành một cột mốc 
quan trọng trong tháng 
vừa qua, đó là release AMS 
9.6.02, nhưng đó chỉ mới là 
một nửa chặng đường, toàn 
thể anh em trong dự án đang 
cố gắng hết sức để phát 
hành 9.6.03 – giai đoạn quan 
trọng bậc nhất hiện nay

I. Công việc II. Vui chơi giải trí360 DC

2. DC2A

1. DC1

3. DC9

Happy Hour Party của DC2A trong tháng 6 đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Các bạn có sinh 
nhật trong tháng nhận được những món quà để lại dấu ấn khó phai. Các bạn New members thì đã 
rất xúc động khi được chào đón tận tình chu đáo. 

Tháng 6 cũng đã một lần nữa khẳng định mái nhà Genband là nơi ươm mần tình yêu đẹp khi đôi 
uyên ương Thắng Bùi và Nguyên Phan chính thức về chung một nhà. Họ là cặp đôi thứ 3 trong 
năm nay của gia đình TMA nên duyên vợ chồng. Các thành viên của DC2A đã được dịp họp mặt 
trong một buổi tiệc đầm ấm và khó quên để cùng nâng ly rựơu mừng chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Để xua tan cái nóng ngày hè và nghỉ ngơi sau thời gian làm việc chăm 
chỉ, nhóm UC SoftClient đã có hành trình đầy thú vị đến thành phố Phan 
Thiết xinh đẹp. Tại đây, các thành viên đã có quãng thời gian vui chơi, 
thư giãn khó quên. 

Dev2 Omena vừa có chuyến đi tham quan  Tháp Ngà trong dịp “hạ chí” 
vừa qua… Chuyến đi chủ yếu để tham quan nhẹ nhàng thư giãn sau giờ 
làm việc căng thẳng.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, DC9 Dev 2 + QA có chuyến thăm Ninh 
Thuận đầy thú vị với những trò chơi độc đáo, hi vọng mọi người đã nạp 
đủ năng lượng cho chặng đường sắp tới trong dự án

4. IT
Để chào đón hè hoành tráng và rực rỡ, đầu tháng 
6 vừa qua, team ITS – IMS - ICP cùng gia đình đã 
có chuyến du ngoạn đến resort 4 sao Lan Rừng tại 
thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Tại đây, anh, chị 
em đã có thời gian vui chơi, quẩy xõa, ngủ nghỉ đầy 
thư giãn. 
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Năm 2016, đại hội Thể thao, Văn nghệ TMA tổ chức 11 môn thi đấu và nhận được sự ủng hộ của đông đảo anh, chị, em. 
Năm nay, để chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty diễn ra vào tháng 10 tới, đại hội sẽ tiếp tục được khởi tranh 
vào đầu tháng 7, với các môn dự kiến: Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn, Bi-da, Cờ vua, Cờ tướng, Cờ úp, Ném phi tiêu, Đá cầu, 
Hình ảnh, Văn nghệ. 

Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để hòa mình vào không khí thể thao, văn nghệ sôi động này nhé! 

đại hội thể thao 
văN Nghệ 2017 
kỷ Niệm 20 Năm 

thàNh lập CôNg ty

Hoạt động sắp tới Hoạt động sắp tới
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6 mẹo tâm lý giÚp CuộC sốNg   
văN phòNg trở NêN dễ dàNg hơN

Trong các buổi thảo luận, bạn 
thường hay đặt câu hỏi cho 
mọi người nhưng vô cùng hụt 
hẫng khi phải nhận những câu 
trả lời qua loa. Lúc này, thay vì 
lặp lại câu hỏi hay đặt một câu 
hỏi khác, bạn hãy tập trung 
nhìn vào mắt người mà mình 
đang hỏi, bởi lẽ, theo nghiên 
cứu, việc này tạo áp lực cho 
đối phương và khiến họ không 
ngừng tìm câu trả lời thỏa 
đáng nhất.

Trong các cuộc họp, sẽ có lúc chúng ta phải tham gia 
tranh luận cùng người đã từng nhiều lần áp đảo ý kiến 
của mình trong quá khứ. Đừng lo lắng, hãy chọn ngồi ở 
vị trí ngay bên cạnh họ, điều này làm đối phương cảm 
thấy bối rối.

Lớn tiếng xuất phát từ việc mất kiểm soát cơn giận dữ của bản 
thân. Tuy nhiên, loại cảm xúc này thường không kéo dài và 
người nóng giận sẽ nhanh chóng cảm thấy ăn năn. Rất có thể 
họ sẽ chủ động nói lời xin lỗi bạn trước, vì vậy bạn hãy cố gắng 
giữ trạng thái bình tĩnh để tránh dẫn đến những phản ứng tiêu 
cực nhé.

Theo nghiên cứu, việc chúng ta ghi nhớ và bắt đầu câu chuyện với một ai đó bằng cách gọi tên của họ 
sẽ tạo ra sự gắn kết và thân mật hơn cho mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, đừng bỏ sót tên của bất 
cứ ai, đặc biệt là những người mà bạn vô cùng yêu quý.

Bàn tay lạnh thường tạo cho chúng ta cảm giác không đáng tin tưởng, vì vậy, hãy chắc chắn rằng đôi tay 
của bạn đã được làm ấm trước khi bản thân có ý định bắt tay hay chạm vào người đối diện. Bên cạnh đó, 
sự ấm áp từ đôi bàn tay còn góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện giữa bạn và những người xung 
quanh.

Nhiều người thường nghĩ rằng sự đa dạng về các lựa chọn sẽ khiến cho mọi quyết định trở nên dễ 
dàng và đúng đắn hơn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược vì nhiều lựa chọn khiến họ càng trở 
nên phân vân, bối rối. Hãy tối thiểu hóa những lựa chọn khả thi nhất vì điều này tạo cơ hội cho chúng 
ta suy nghĩ, đánh giá kĩ càng về chúng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo: http://hrinsider.vietnamworks.com

giao tiếp bằNg mắt 
để NhậN đượC Câu 
trả lời thỏa đáNg

Ngồi gầN Người đaNg tìm CáCh áp đảo 
bạN để tự bảo vệ bảN thâN khỏi sự 
CôNg kíCh

phải hết sứC bìNh tĩNh khi phải 
lắNg NghE NhữNg lời to tiếNg

muốN đượC đồNg Nghiệp quý mếN, hãy thuộC Nằm lòNg têN Của họ

làm ấm đôi tay Của bạN trướC khi bắt tay với một Người bất kì

khi đưa ra quyết địNh, hãy tối thiểu hóa NhữNg lựa ChọN
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Quotes of June

“ We never know the love of a parent 
till we become parents ourselves.” 

Henry Ward Beecher


