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Theo kế hoạch phát triển thị trường Đông Nam Á, năm nay chúng 
ta sẽ tập trung vào 4 thị trường: Thailand, Singapore, Malaysia và 
Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, dù không quảng bá nhưng TMA đã thực 
hiện thành công nhiều dự án cho Lotte E-Commerce, Prudential, 
VinECom…đặc biệt là việc ứng dụng các công nghệ mới.

Công ty mong muốn các bạn giới thiệu năng lực của TMA đến các 
khách hàng tiềm năng tại Việt Nam. Nếu các bạn có bạn bè, người 
quen làm việc trong các công ty lớn, hãy giới thiệu cho Phòng kinh 
doanh TMA (bdu@tma.com.vn). Phòng kinh doanh sẽ có các món 
quà giá trị cho các bạn.

Ngày 20 – 21/03 vừa qua, chú Nguyễn Hữu Lệ đã cùng phái đoàn 
các nhà đầu tư Đức và châu Âu đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh 
Bình Định. 

Tại đây, đoàn đã đến tham quan và làm việc tại trường đại học 
Quy Nhơn, Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn, trung tâm quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE. Đặc biệt, đoàn đã mục 
sở thị Công viên sáng tạo TMA, hiện đang trong quá trình xây 
dựng. Chú Lệ đã giới thiệu một cách trực quan và sinh động với 
các thành viên trong đoàn về hình hài cũng như định hướng phát 
triển của Công viên Sáng tạo TMA sau này. 

Thay mặt đoàn các nhà đầu tư Đức và châu Âu, ông Marko Walde - Trưởng 
đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam đánh giá cao 
các tiềm năng, lợi thế về thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh của Bình 
Định. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Khu Thung lũng sáng tạo 
Quy Nhơn và dự án Công viên sáng tạo TMA chuyên về lĩnh vực công nghệ 
phần mềm. 

TMA pháT Triển 
Thị Trường 
Đông nAM á

CáC nhà Đầu Tư ĐứC và Châu âu Đến 
ThAM quAn Công viên Sáng Tạo TMA

Nhịp sống TMA   |
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Trong 10 năm qua, TMA đã thực hiện thành công một số dự án về nông nghiệp công nghệ 
cao trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, TMA đã thành lập 
Agritech Center với mục tiêu triển khai các công nghệ mới cho ngành nông nghiệp.

 Từ năm 2018, TIC đã đầu tư vào Agri-SCM, giải pháp toàn diện về chuỗi cung ứng sản phẩm 
nông nghiệp Việt Nam. Giải pháp này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của các chuyên gia 
nông nghiệp trong và ngoài nước, và gần đây đã lọt vào chung kết cuộc thi Blockchain Open-Call 
của Châu Âu.

Với tiêu chí dễ dàng sử dụng, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí, Agri-SCM sẽ là một ứng dụng vô 
cùng ý nghĩa và có ích cho người nông dân Việt Nam hay quốc tế. Với khả năng mang lại sự tối 
ưu hóa trong mùa vụ, khả năng truy xuất thông tin, nguồn gốc sản phẩm cao, Agri-SCM sẽ giúp 
người sử dụng từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt được các chuẩn nông nghiệp 
như VietGAP, GlobalGAP, GS1,…

Thành lập AgriTeCh CenTer
Nhịp sống TMA   |

nâng CAo Môi Trường làM 
việC Tại TMA
Vừa qua, 150 manager của công ty đã tham gia TMA Working Environment Survey 2019, đóng góp hơn 230 ý 
kiến nhằm khắc phục, cải thiện những mặt hạn chế liên quan đến môi trường làm việc của công ty. Từ những ý 
kiến đóng góp này, IC đã phối hợp với bộ phận T-design, Admin và ITS để đưa ra các hành động cụ thể như sau: 

1. phòng họp và phòng làm việc
 lab 6
Hall A và một số phòng làm việc đang được nghiên cứu sơn sửa đẹp hơn, hiện đại hơn

 phú nhuận

     Sẽ gắn 1 quạt hút trong phòng Galway để thông gió, thoáng mát hơn
     Standford đã được sơn sửa sạch đẹp
     Helsinki đã được sơn lại, sẽ ốp sàn gỗ đảm bảo vệ sinh
     Bảo vệ sẽ mở màn cửa các phòng vào cuối tuần để đón nắng làm sạch không khí

2. Bãi đậu xe
Đã thi công mái che cho khu vực để xe trước sân tòa nhà Lab 8 hiện tại
3. Ăn uống
 phú nhuận
     Các thiết bị hư hỏng đều được kiểm tra sửa chửa và thay thế
     Đã cho vệ sinh tủ lạnh và lò vi sóng thường xuyên
 lab6 
     Khu vực Pantry đang được nghiên cứu triển khai
     Đã bổ sung 1 bộ bàn ghế đá tại khu Garden
4. phòng vệ sinh

Các vấn đề về vệ sinh Admin sẽ kiểm tra và chỉnh đốn, cũng rất mong tinh thần tự giác giữ gìn vệ sinh của 
các bạn.
Kế hoạch làm mới, làm đẹp hơn các phòng vệ sinh cũng đang được nghiên cứu triển khai

5. Máy tính, máy chiếu và đường truyền
Chuẩn máy tính của TMA hiện nay là Core I5 và Ram 8GB. Các máy dưới cấu hình này đã có lộ trình thay 
thế từ 2 năm nay và đang được tiếp tục
Màn hình TMA chuẩn là 23 inch, công ty đã tiến hành thay thế cùng với các PC cấu hình cũ. Còn hơn 100 
màn hình dưới chuẩn 23 inch sẽ được thay thế hoàn toàn trong năm nay
ITS đã làm proposal nâng cấp đường truyền để nâng cao chất lượng đường truyền và ổn định của hệ thống
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TMA DevOps Service Center (TMA – DSC) được thành lập từ năm 2018 nhằm mục đích cung cấp các khóa đào 
tạo DevOps, các dịch vụ liên quan đến Devops chuyên nghiệp và quảng bá khả năng làm về DevOps của TMA 
đến khách hàng.

Theo đó, trung tâm sẽ được quản lý và điều hành theo orgchart dưới đây:

Để trở thành một kỹ sư Devops, các bạn cần có những kiến thức và kỹ năng:

TMA - DSC sẽ thường xuyên phối hợp với TMA Upskills để tổ chức các khóa học liên quan đến Devops cho 
toàn thể nhân viên TMA. Các bạn quan tâm nhớ theo dõi thông báo từ TMA Upskills để tham gia nhé! 

Mô hình hoạT Động
TMA DevopS ServiCe CenTer

Nhịp sống TMA   |

Triển khAi MCAfee enDpoinT 
SeCuriTy 10 Cho Toàn Công Ty
Tháng 3, bộ phận IT đã tiến hành triển khai McAfee Endpoint Security 10 (ENS), thay thế McAfee VSE cho 
toàn công ty. Hơn 2.000 PCs/Laptops đã được cài đặt thành công bản cập nhật này. 

Nền tảng bảo mật thiết bị đầu cuối với McAfee ENS nổi bật với các tính năng như:

Phòng chống virus, spyware và các phầm mềm nguy hại khác cho hệ thống máy tính

Tính năng tường lửa cá nhân kiểm soát toàn diện luồng dữ liệu vào ra máy chủ/máy trạm, 
phát hiện và ngăn chặn các luồng dữ liệu bất hợp pháp vào ra hệ thống

Cảnh báo người dùng về mức độ an toàn của website trước khi truy cập (giám sát tất cả lịch 
sử trình duyệt, các danh mục web và chặn hoặc cho phép các danh mục này)

Bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ mất cắp thông qua việc điều khiển các thiết bị ngoại vi như: USB, 
DVDs, MP3 Player, CDs

So với phiên bản cũ (VSE), McAfee ENS nhanh hơn; 
trực quan và dễ sử dụng hơn; file VSE DAT được thay 
thế bằng Amcore. Đặc biệt, McAfee ENS có trình điều 
khiển chế độ common kernel cho tất cả các thành 
phần/modul giúp nâng cao hiệu suất. 

Server McAfee VSE sẽ ngừng hoạt động vào 30/4/2019. 
Những máy chưa được cài đặt McAfee Endpoint 
Security 10 (do không join Domain/máy trong Lab/
chưa kết nối được với SCCM...) vui lòng liên hệ bộ phận 
IT các Lab để được hỗ trợ nâng cấp phiên bản mới. 

(Bộ phận hỗ trợ: TMA Ext 5525 / 5345 / 5989, email: 
it-dept@tma.com.vn)

Đầu tháng 5/2019, bộ phận Security sẽ tiến hành kiểm 
tra McAfee Endpoint Security 10 trên toàn hệ thống.
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Tháng 3 Bận rộn với nhiều 
hoạT Động khắp CáC 
Trường Đại họC CủA TMA

Đầu tháng 3, TMA đã có chuỗi hội thảo tại các 
trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Tôn Đức 
Thắng… Tại đây, chị Trang Bùi – Trưởng bộ phận đào 
tạo TMA Solutions và chị Yến Hồ - đại diện TMA 
Innovation Center đã đem đến cho các bạn sinh viên 
cơ hội được tiếp xúc với một ngành cực hot hiện nay: 
Khoa học dữ liệu (Data Science). Một bức tranh tổng 
quan nhất về ngành này, quy trình phát triển và đào 
tạo của một Data Science Engineer thực thụ cùng 
nhiều cơ hội thực tập, nghề nghiệp hấp dẫn đã được 
giới thiệu một các trực quan, dễ hiểu đến toàn bộ 
sinh viên.

Tiếp đó, TMA có dịp tiếp xúc với các bạn sinh viên Bách Khoa tại buổi Gala OISP Industry Night ngày 16/3, các 
bạn sinh viên Văn Hiến tại hội thảo về “Nhu cầu nhân lực CNTT hiện nay” vào ngày 21/03 và hơn 1200 sinh 
viên HUTECH tại hội thảo “Định hướng nghề nghiệp & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng” vào ngày 29/3 
trong chuỗi các hoạt động tại HUTECH IT OPEN Day 2019. Anh Cường Bùi, anh Khoa Nguyễn, anh Minh Hà và 
anh Hiệp Phan đã có những chia sẻ hết sức chân thành và thẳng thắn tới các bạn sinh viên IT trước những trăn 
trở và thắc mắc của các bạn về nhu cầu nhân lực, bí quyết thành công nghề IT, những kỹ năng cần thiết mà các 
bạn cần chuẩn bị ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Tháng 3, TMA cũng xông xáo tham gia ngày hội việc làm tại ĐH Khoa học Huế (16/03), ĐH Văn Hiến (21/3) 
và OISP Mini Job Fair (30/3). Trong các sự kiện này, TMA đã thu hút hơn 100 CV ứng tuyển với nhiều CV chất 
lượng cao, hứa hẹn sẽ là nguồn nhân lực tiềm năng.

Không chỉ đến gặp trực tiếp các bạn sinh viên, TMA cũng hân hoan chào đón các bạn đến tham quan công ty. 
Vượt hơn 600km từ Bình Định, 200 bạn sinh viên từ ĐH Quy Nhơn đã đến tham quan TMA. Những hình ảnh trực 
quan từ buổi Lab Tour và sự nhiệt tình của các anh, chị quản lý dự án đã truyền cảm hứng rất nhiều cho các bạn 
sinh viên tham gia. Ngay sau đó vào ngày 15/3, TMA cũng đã tiếp đón hơn 50 bạn sinh viên ĐH Bạc Liêu.

Đầu tháng 4, TMA tiếp tục tham gia HUTECH IT OPEN DAY 2019 (ngày 06/04) với cương vị Nhà tài trợ kim 
cương, Hội chợ việc làm ĐH Cần Thơ (ngày 06/04). Tại các trường đại học này, TMA đã trở nên “quen mặt” và 
rất gần gũi với các bạn sinh viên. Sắp tới, TMA cũng sẽ tham gia Bach Khoa Innovation 2019 với cương vị tài trợ 
vàng và rất nhiều chương trình khác. Cùng chờ đón và tham gia những hoạt động hấp dẫn này cùng TMA nhé! 
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Trong tháng 3 vừa qua, khóa học Data Science Level 
1 do TMA Innovation Center tổ chức đã diễn ra thành 
công, với những kiến thức cơ bản mà một Data 
Scientist cần phải nắm rõ đã được các kĩ sư và chuyên 
gia của TIC trình bày cụ thể trong khóa học này. Tổng 
cộng khóa học với 4 buổi học, các nội dung khóa học 
mang đến với các thành viên tham gia lần lượt là: 

phương pháp Data Science: thống kê cơ bản và các bước để giải quyết các vấn đề Data Science
giới thiệu python cho Data Science: thư viện cơ bản và thư viện cho Data Science
Data visualization và python: sơ đồ hóa dữ liệu với thư viện Matplotlib
Thao tác dữ liệu với python: làm việc với Data frames trong Pandas
Machine learning với python: thuật toán cơ bản với thư viện học Scikit, đánh giá mô hình
poC cho Data Science ứng dụng: Regression & Classification (Hồi quy & phân loại)

Quý 1 vừa qua, TIC đã tổ chức Tech Sharing nhằm cập nhật tiến độ các dự án của TMA và các công nghệ mới 
đến toàn thể thành viên TMA. 
Tại đây, David Levett – Data Scientist và các chuyên gia công nghệ từ TIC đã giới thiệu đến người tham gia các 
chủ đề: 
 Data extraction from large volume of documents
 Auto Resume Parser and how we apply in TMA to reduce HR effort in entering CV data to database 
 Event Streaming technology and how to apply to build an event-driven information systems
 How to quickly build a Data Lake in AWS
 Time series forecasting using Prophet
 Reinforce Learning technique and case study
Cùng với đó, buổi sharing “Kambria framework for Robotics” từ VietAI cũng đã nhận được sự quan tâm của 
đông đảo các thành viên TMA. 

1. Các khóa đào tạo “hot”

Trong tháng 3, bộ phận Training (Upskills) đã mở các khóa đào tạo liên quan đến những công nghệ hot hiện 
nay cho toàn thể nhân viên như: Data Science; Blockchain Developer; Python Programming; Go Programming; 
Fundamental DevOps

Tháng 4 này, những khóa học về Smart Contracts on Hyperledger Fabric và Robot Framework sẽ được khai 
giảng cho những bạn quan tâm. Nhớ theo dõi thông báo từ TMA Upskills để đăng ký nhé!  

2. khai giảng Management Training program khóa 1/2019:

Ngày 06/03 vừa qua, lớp đầu tiên của Management Training Program trong năm 2019 đã được khai giảng với 
sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ các DG và Department. Khóa học dự kiến kéo dài trong 5 tháng nhằm 
rèn luyện, nâng cao kỹ năng quản lý cho các manager. Từ đó, hiệu suất làm việc của các nhóm, dự án sẽ được 
nâng cao, hạn chế tối đa những phản hồi tiêu cực từ khách hàng…

3. english Toastmasters club vẫn đang hoạt động đều đặn hằng tuần với sự hưởng ứng của đông đảo thành 
viên TMA. Các bạn có thể truy cập https://training.tma.com.vn để đăng ký

4. khóa thực tập thứ 2 của bộ phận industry internship (SDC cũ) vẫn đang trong quá trình nhận CV,   
phỏng vấn và sẽ sớm bắt đầu trong thời gian tới. 

khóA họC DATA SCienCe 
level 1 Từ TiC

TiC qi TeCh ShAring

hoạT Động Đào Tạo nổi BậT 
Tháng 3
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TMA Tạo nhiều
Dấu ấn Tại hội ThAo

qTSC 2019
Sáng 29/03/2019, đoàn VĐV TMA đã có mặt từ rất sớm tại vòng xoay trung 

tâm, khu công viên phần mềm Quang Trung để tham gia các bộ môn vận động 
trong khuôn khổ hội thao QTSC 2019. Hòa cùng không khí vô cùng sôi động tại 

đây, chúng ta tham gia hầu hết các môn thi, từ Đua xe đạp chậm nam nữ, Kéo co, Điền 
kinh và Cắm hoa. 

Tranh tài cùng rất nhiều đối thủ đáng gờm, các VĐV Điền kinh đã xuất sắc mang về 1 giải 1 
giải nhì chạy 3000m nam (Sáng Lê – DC16), 1 giải nhì chạy 200m nam (Triết Đinh – DC2) và 1 giải 
ba chạy 800m nữ (Trinh Đoàn – DG2). Các VĐV ở các nội dung khác cũng đã đóng góp thật nhiều 

sắc màu cho TMA ở hội thao lần này.
Cùng với đó, thứ 7 và chủ nhật tiếp theo, các VĐV của TMA đã tham gia tranh tài ở các bộ 

môn Cờ vua, Cờ tướng, Bi-da và Bóng bàn. Kỳ thủ Hải Nguyễn (IT) – đương kim vô địch 
giải Cờ vua TMA tiếp tục mang danh về cho công ty khi trở thành nhà vô địch giải 

QTSC. Ở bộ môn Bóng bàn, cặp VĐV Việt Trần (DC12) – Cường Trần (DC15) xuất 
sắc giành giải nhì, Hòa Nguyễn (DC12) – Tân Nguyễn (DC21) mang về giải 3. 

Xin cảm ơn tất cả các VĐV với những nỗ lực tuyệt vời và các bạn cổ động 
viên nhiệt thành. TMA sẽ còn tham gia nhiều bộ môn khác ở hội thao 

QTSC 2019. 
Hãy sắp xếp thời gian đến xem và cổ vũ cho các VĐV của chúng 

ta nhé! 



|    Nhịp sống TMA Nhịp sống TMA   |14 15

TMA fuTSAl leAgue 2019: 
hào hứng với những vòng Đấu Đầu Tiên

Tháng 3 vừa qua thêm tưng bừng rộn rã với sự trở lại 
của TMA Futsal Legue 2019. Các DC, Department đều 
trong không khí khẩn trương chiêu quân, tập luyện để 
sẵn sàng bước vào mùa giải mới. Mùa giải năm nay 
chính thức khai mạc vào ngày 23/03/2019 tại sân K334 
thân thuộc với bao thế hệ cầu thủ TMA. Lễ khai mạc 
diễn ra vô cùng vui vẻ và hào hứng với sự tham gia của 
đại diện ban giám đốc công ty cùng 18 đội bóng và rất 
nhiều cổ động viên hùng hậu. 

Bên cạnh sự trụ hạng, lên hạng, xuống hạng của những cái tên quen thuộc tại mùa giải các năm, người hâm 
mộ cũng không khỏi nóng lòng trông ngóng sự thể hiên của những tân binh lần đầu chạm ngõ TMA Futsal 
League như TIC, TAC, DC16…

Kể từ sau lễ khai mạc, tính đến nay, có 14/18 đội bóng đã trải qua 2 vòng đấu với không ít buồn vui, thăng 
trầm. Tại League A, 2 ông lớn DC4 và DC6 tạm thời chia nhau lần lượt 2 vị trí đầu bảng sau 2 trận toàn thắng. 
Đặc biệt, DC4 đã có chiến thắng cách biệt trước đội bóng vô địch League B mùa giải 2018 - DC17 sau trận đấu 
nghẹt thở. Nắm giữ vị trí tiếp là DC2, bước vào mùa giải năm nay, DC2 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều 
mặt, họ bước vào mỗi trận đấu với lực lượng áp đảo và đồng đều khiến các đối thủ phải dè chừng. Nằm ở top 
giữa lần lượt là DC18, DC17, họ tuy chân ướt chân ráo bước lên League A nhưng không thể hiện quá nhiều 
sự lúng túng và đã có được những bước đi chắc chắn đầu tiên để chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước. 
Những chàng lãng tử đến từ DEP bắt đầu mùa giải với việc thu nạp được những chân sút có tiếng của làng 
thể thao TMA cùng những cầu thủ trẻ triển vọng là đội bóng nắm giữ vị trí tiếp theo. Với sự hao hụt lực lượng 
nòng cốt ngay từ đầu mùa giải, đương kim vô địch DC11 nhận kết quả thua ngay từ trận đầu ra quân và đứng 
7 trên bảng xếp hạng, để có thể lấy lại ánh hào quang năm xưa thì họ cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn 
nữa. DC9, DC1 là những cái tên cuối cùng trên bảng xếp hạng League A, cả 2 đội đều đang loay hoay để tìm 
cách khẳng định mình và tìm đến những thứ hạng cao hơn.

Về phần League B, tuy là sân chơi nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhưng không vì thế mà mất đi sự hấp 
dẫn và kịch tính tại mỗi vòng đấu. League B mùa giải này đón chào đến 3 thành viên mới và họ dù 
mới chỉ trải qua 2 vòng đấu nhưng cũng đã kịp gây được những ấn tượng nhất định trong lòng người 
hâm mộ. TIC, DC21, DC15 lần lượt là 3 cái tên dẫn đầu trong cuộc đua tới chiếc cúp vô địch. TIC với 
lực lượng đông đảo và trẻ khỏe, nhanh nhẹn đã có 2 chiến thắng đầu tiên và hứa hẹn sẽ là đối thủ 
đáng gờm cho những đội bóng còn lại. DC21 và DC15 là 2 đội bóng vừa trở về từ chuyến “du lịch” 1 
mùa giải tại League A, họ cũng đang toàn tâm toàn ý, dốc toàn lực lượng hướng tới mục tiêu thăng 
hạng vào mùa giải tới. DC16, DC12, DC14 - 3 vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng với điểm chung có 
được 1 trận thắng, 1 trận hòa. Họ là những cái tên thể hiện rõ quyết tâm và sự nỗ lực khi tại mỗi vòng 
đấu đều thi đấu hết sức lực và nhiệt huyết đến những giây phút cuối cùng. TAC, DC3, DC13 là những 
đội bóng tiếp theo trên bảng xếp hạng. Có lẽ những đội bóng này vẫn chưa kịp hòa nhập vào vòng 
xoáy tranh đấu, họ cần từng bước củng cố tinh thần và thể lực của toàn đội để cải thiện vị trí của 
mình.

Mùa giải chỉ mới bắt đầu và chặng đường đi đến ngôi vô địch còn rất nhiều chông gai, bão tố. Hy 
vọng các cầu thủ “thắng không kiêu, bại không nản”, tiếp tục tập luyện để thi đấu và cống hiến vì 
màu cờ sắc áo của đội nhà! Hãy tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ ải TMA Futsal League 2019 
bằng cách đến sân K334 vào sáng thứ 7 hằng tuần bạn nhé!
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Ngày 16/03, sân cầu lông Viettel quận Tân Bình trở nên náo nhiệt hơn thường ngày bởi sự quy tụ của gần 40 
lông thủ TMA đến tham gia giải “TMA Badminton Mini Game - Lần 1/2019”.

Mặc kệ ngoài trời nắng nóng với nhiệt độ có lúc lên đến 36oC, các lông thủ vẫn giữ vững tay vợt và thi đấu vô 
cùng sung sức, máu lửa. Tại giải đấu lần này, các lông thủ được chia thành 6 bảng qua việc tự tay bốc thăm, 
trong đó có 2 bảng “tử thần” với sự góp mặt của một số lông thủ đã từng đạt giải cao tại Đại hội Thể thao 
TMA cũng như giải ICT các năm trước. Bên cạnh việc chiến đấu hết sức mình, các lông thủ còn phải tính toán 
các ván thắng/thua và hiệu số điểm số để “gài” các đối thủ ở vòng trong một cách hiệu quả nhất, do đó mỗi 
ván đấu đều chiêu đãi người hâm mộ những pha cầu “rát tai” và rất đẹp mắt.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ từ 8:30 sáng đến tối mịt, giải đấu khép lại  thành công với giải nhất thuộc 
về cặp đôi Trường Vy - Thơ Trần (DC21). Thiếu một chút may mắn ở trận đấu quyết định cùng với việc thể lực 
bị bào mòn suốt cả ngày dài, cặp đôi Huy Thái (DC4) - Gia Lâm (DC11) nhận ví trí thứ 2. Huy Khổng (DC21) - 
Hòa giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Từ đầu năm đến nay, 
CLB Cầu lông TMA 
cũng nhiều lần tổ chức 
thi đấu giao hữu với 
các công ty trên địa 
bàn thành phố như: 
Gameloft, Axon Active, 
Tiki… và đang lên lịch 
cho các trận đấu giao 
hữu với NashTech 
cùng KMS trong thời 
gian sắp tới. Hiện nay, 
CLB Cầu lông TMA 
vẫn đang đều đặn tập 
luyện vào sáng thứ 
Bảy hàng tuần tại sân 
cầu lông Viettel quận 
Tân Bình, các bạn yêu 
thích môn cầu lông và 
muốn tham gia so tài 
cùng các anh chị em 
TMA, vui lòng liên hệ 
đại diện CLB Cầu lông 
TMA - Duy Nguyễn 
(nqduy@tma.com.vn) 
để biết thêm chi tiết. 

lông Thủ TMA Cháy hếT Mình với 
TMA BADMinTon Mini gAMe
lần 1/2019
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1. TMA innovation Center tham gia ConnecTech Asia 18-20/6 

Để giới thiệu các sản phẩm – giải pháp mới cho các khách hàng tại Châu Á, TMA Innovation Center 
sẽ có gian hàng tại sự kiện công nghệ hàng đầu Châu Á -ConnecTech Asia (Singapore). 

Các nhóm có giải pháp hay có thể gửi TIC để trưng bày – giới thiệu tại sự kiện này. 

2. TMA Technology Day 2019

Bạn đã sẵn sàng cho thử thách mới? TMA 
Technology Day 2019 sẽ diễn ra trong Quý 4/2019 
và thông tin chi tiết sẽ được công bố trong tháng 
4. Các bạn chỉ cần chuẩn bị ý tưởng và giải pháp – 
chuyện giải thưởng và triển khai để BTC lo. 

3. TMA quarterly Star performer q1/2019

Được khởi xướng từ năm 2015, TMA Quarterly Star Performer là giải thưởng uy tín, danh giá dành 
cho các thành viên nổi trội, luôn nỗ lực trong công việc và có đóng góp lớn cho công ty, khách 
hàng. Nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân viên TMA, giải thưởng vẫn được duy trì hằng 
quý và sẽ vinh danh 100 cá nhân, tập thể tiêu biểu mỗi năm. Danh sách các ngôi sao sáng chói của 
quý 1/2019 đang dần hé lộ. Hãy cùng chờ đón để chúc mừng cho các đồng nghiệp tại lễ trao giải 
sẽ được tổ chức trong tháng 4. 

Chào Đón CáC hoạT Động Trong 
Thời giAn Tới CủA TMA

Incorporating
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2. DC12

1. DC2

1. DC1

2. DC4

4. DC11

3. DC5

5. DC18

Michael Murray từ Ribbon đã đến thăm DC2 
trong tháng 3. Ông đã có những cuộc họp và 
gặp mặt các thành viên trong dự án DC2, đặc 
biệt Michael đã tham dự sự kiện 8-3 và trực 
tiếp trao quà cho các bạn nữ trong ngày đặc 
biệt này.

Tháng Ba có lẽ là một trong những tháng đẹp 
được mong chờ nhất trong năm với ngày Quốc 
tế Phụ nữ 8-3, các anh em DC1 được một dịp 
thể hiện sự ga lăng, khéo léo của mình với 
những món quà cực kỳ dễ thương, tự tay chuẩn 
bị và còn tranh thủ đi làm rất sớm để tạo những 
sự bất ngờ cho chị em.
Và để đáp lại tình cảm đó, chị em DC1 đã rất vui và gửi những lời cảm ơn đến các anh, đặc biệt, 
nhóm UCA-DVIT còn dành hẳn một ngày để tôn vinh cũng như cảm ơn “nam nhân” nhóm mình, các 
anh đã có những giây phút vô cùng thú vị với những món quà vô cùng bá đạo. Bên cạnh ngày Quốc 
tế Phụ nữ, các nhóm cũng tổ chức sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng Ba này.

8/3 vừa qua, DC4 đã cùng nhau tổ chức 1 buổi 
party nho nhỏ để mọi người có dịp sát lại gần 
nhau hơn. Cánh mày râu đã tận dụng cơ hội 
đặc biệt này để dành tặng đến chị em phụ nữ 
những bông hoa xinh xắn cùng những lời chúc 
thân thương không kém phần ngọt ngào.

DC11 vừa có chuyến đi đầu năm 
tới Hồ Tràm xinh đẹp. Tại đây, mọi 
người đã trải qua 2 ngày 1 đêm, 
cùng nhau vui chơi, ca hát và thắt 
chặt tình đoàn kết. Với những kỷ 
niệm khó quên sau chuyến đi, mọi 
người đã tràn đầy năng lượng để 
tiếp tục công việc và chờ đợi cho 
những lần “xõa” tới. 

Tháng 3 – tháng Mật Ngọt Yêu Thương đã diễn 
ra vô cùng ngọt ngào tại DC5 với sự kiện tôn 
vinh các chị em phụ nữ. Trong ngày này, các 
bạn nam DC5 đã gửi những lời chúc mừng có 
cánh đến toàn thể nữ DC5. Cùng với đó, giai 
điệu của tiếng đàn guitar và tiếng hát ngọt 
ngào của các bạn cũng đã làm xao động và ấm 
lòng các bông hoa xinh đẹp. 

Dù bộn bề trong công việc, những cánh mày râu của DC18 
vẫn không quên dành thời gian tổ chức một buổi tiệc nhỏ 
với nhiều hoa, nhiều quà, nhiều đồ ăn và nhiều trò chơi thú 
vị để tôn vinh những bóng hồng trong team mình.

I. Công việc 360 DC

II. Vui chơi giải trí

Ngày 29/3, DC12 đã tổ chức GIS meeting. Tại đây, ban 
lãnh đạo DC12 đã chia sẻ và cập nhật thông tin tổ chức, 
cấu trúc, nhân sự, chiến lược của DC12, đồng thời giải 
đáp các thắc mắc của mọi người trong quá trình làm 
việc trong thời gian qua vừa qua cũng như sắp tới.
Trong tháng 3, Techmatrix cũng tăng trưởng nhẹ với 2 
ODC, nâng tổng số thành viên và còn tiếp tục mở rộng 
trong tương lai. Techmatrix là team dự án gồm 23 thành 
viên (Tester và Developer) đang làm việc trên sản phẩm 
CRM hàng đầu Nhật Bản – FastHelp 5

Từ tháng 3/2019, một số manager và leader từ các dự án của DC12 đã được cử tham gia khóa 
Management Training Program - Batch 1. Khóa học kéo dài trong 5 tháng, nhằm trang bị, củng cố 
và nâng cao kỹ năng quản lý dự án, quản lý con người, làm việc với khách hàng, cùng nhiều kỹ năng 
khác cho các anh chị quản lý. 
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lAB 8 Corner

Trong tháng 3 vừa qua, TMA Bình Định tiếp tục tổ chức các lớp training chất lượng cho toàn thể 
các bạn nhân viên như Sierra Wireless, Kỹ năng mềm, Toastmaster. TTC Bình Định cũng đang 
được xây dựng để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao tại đây.

Khóa thực tập đầu tiên của SDC vẫn đang được tiếp tục với 34 sinh viên. Để chuẩn bị cho khóa 2, 
quá trình nhận CV, phỏng vấn đang được triển khai. 

Lab 8 đã cùng với bộ phận tuyển dụng của 
TMA tham gia ngày hội việc làm tại đại học 
Khoa học Huế để thu hút nhân tài. 

Để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, các thành viên Lab 8 đã có chuyến trekking đến núi Xuân Vân 
và Vũng Chua. Không chỉ thử sức với việc leo trèo, các thành viên còn tham gia vào những trò chơi tập thể thú 
vị khi đã lên tới đỉnh núi. 

Không kém cạnh các lab ở TP.HCM, đội bóng 
đá nam của lab 8 – DC20 FC đã được thành 
lập nhằm tạo điều kiện cho các bạn đam mê 
môn thể thao vua có thể giao lưu, thư giãn 
sau giờ làm. Sau thời gian tập luyện hăng 
say, DC20 FC đã “xuống núi”để tham gia giải 
bóng đá mừng kỷ niệm 20 năm thành lập 
khoa do khoa CNTT – trường đại học Quy 
Nhơn tổ chức. Giải có 6 đội tham gia và được 
chia làm 2 bảng. Ngày 06/04, DC20 FC đã có 
trận ra quân gặp BSVS tại giải đấu này. 

1. Đào tạo và thực tập

2. hoạt động ngoại khóa
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10 ThựC phẩM giải nhiệT Bạn 
nên Ăn nhiều Trong MùA hè

Sài Gòn đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, mọi hoạt động đều trở nên mệt mỏi, uể 
oải hơn, thời tiết này cũng khiến chúng ta rất dễ bị ốm, sức đề kháng giảm và không cảm thấy ngon 
miệng khi dùng bữa. Dưới đây là một số thực phẩm bạn nên bổ sung vào bữa ăn của gia đình mình 
để giảm thiểu tình trạng trên.

    1. Mướp đắng

Theo Đông y, mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) có tính hàn, vị đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, lương 
huyết, thanh tâm khử hỏa.

Sử dụng thường xuyên mướp đắng sẽ giúp giảm các bệnh ngoài da, giúp da mịn màng, sáng đẹp hơn. Nước 
sắc mướp đắng tươi còn có công dụng chữa ho, giải nhiệt, diệt trừ mụn trứng cá, ăn mướp đắng sẽ giúp kích 
thích ăn uống, giúp bạn ăn ngon hơn, đồng thời giúp hạ sốt, chống viêm .

    2. Bí đao

Với tính mát và thanh nhiệt, bí đao là lựa chọn thông minh vào những ngày thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. 

Ngoài những món ăn với bí đao như canh bí đao ninh xương, canh bí đao nấm hương, bí đao nấu thịt, bí đao 
luộc… bạn có thể làm nước ép bí đao để cung cấp năng lượng và làm mát cơ thể một cách nhanh nhất.

    3. Mồng tơi

Ngoài chức năng chính là thanh nhiệt, giải nhiệt thì mồng tơi còn chứa chất nhầy pectin giúp chữa trị và 
phòng ngừa một số bệnh liên quan đến dạ dày, nhuận tràng, chữa béo phì và rất tốt cho những người bị mỡ 
máu, đường huyết cao. 

Đây là loại rau vô cùng tốt để giải nhiệt mùa hè, bạn chỉ cần nấu canh, luộc rau mồng tơi ăn hàng ngày là đã 
có món ngon mát lành cho cả gia đình.

    4. Đậu đen

Hạt đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, giải độc, điều trung hạ khí, thanh nhiệt, giúp sáng 
mắt...

Không mất quá nhiều thời gian, món chè đậu đen, nước đậu đen siêu dễ nấu sẽ giúp bạn và gia đình nhanh 
chóng thanh lóc, làm mát cơ thể trong những ngày trời nắng. Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyên mọi người 
không nên ăn nhiều loại đậu cùng lúc, không đãi bỏ vỏ đậu vì sẽ mất hết tính giải nhiệt, giải độc.

    5. Đậu phụ

Đậu phụ có vị ngọt, mát có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo, bổ trung, giải độc. Ngoài ra, đậu phụ cũng rất 
dễ chế biến, có thể chần ăn sống, kho, chiên, nhồi thịt, sốt hoặc nấu canh với cà chua... Đậu phụ còn chế biến 
thành những món ăn vị thuốc để chữa bệnh, có tới 100 vị thuốc như canh đậu phụ rau dền, canh đậu phụ mộc 
nhĩ, đậu phụ cá trạch, đậu phụ nấm, đậu phụ chân giò...

    6. Dưa hấu

Dưa hấu được người xưa mệnh danh là “thiên nhiên bạch hổ thang”, ý muốn nói nó có tác dụng thanh nhiệt 
mạnh không kém gì bạch hổ thang, một trong những bài thuốc điển hình về thanh nhiệt tả hỏa. Ngoài tác 
dụng giải khát, dưa hấu còn giúp chữa say nắng, giải rượu, chữa viêm miệng… Vỏ dưa hấu cũng có công dụng 
chữa bệnh tương tự phần ruột, có thể thái mỏng phơi khô và tán bột để dùng dần.

Dưa hấu thực sự là món ăn ngon, giải khát, giải nóng ngày hè. Tuy nhiên, bạn cũng nên ăn dưa hấu điều độ, 
tránh ăn quá nhiều một lúc khiến đường huyết tăng cao.

    7. Chanh

Chanh có vị chua, tính bình, có tác dụng giải khát, thanh nhiệt, tiêu thực. Những người cơ địa nóng hay rối 
loạn tiêu hóa, chán ăn… nên dùng chanh ngậm với muối. Bạn có thể vắt chanh uống tươi, vắt chanh vào bình 
nước lớn, để cả vỏ và uống cả ngày để giải nhiệt.

    8. nước mía

Theo Đông y, mía vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng... Dùng rất tốt trong mùa hè để 
phòng chống các chứng bệnh viêm nhiệt, miệng khô họng khát, sốt cao mất nước, nóng trong người... 

Bên cạnh đó, những người bị ngộ độc do rượu cũng có thể uống nước mía để giải độc.
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1. Thẻ thành viên, thẻ giảm giá
Thật khó để tưởng tượng hiện có bao nhiêu thẻ nhựa đang tồn tại và bị chôn lấp ngoài môi trường. Mặc dù sẽ 
có một số khó khăn nếu cuộc sống của bạn không có thẻ tín dụng, nhưng kể cả thiếu đi thẻ thành viên hay thẻ 
tích điểm, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường. Chính vì vậy, hãy thay đổi việc tích trữ các loại thẻ nhựa, thay 
vào đó chỉ sử dụng phiếu giảm giá giấy hoặc mã giảm giá điện tử.
2. Túi nilon đựng rác
Có phải gia đình bạn vẫn đang đựng rác thải sinh hoạt bằng túi nilon? Hành động này tuy nhỏ nhưng lặp đi lặp 
lại hằng ngày cũng đủ khả năng gây ra ô nhiễm cho Trái Đất. Biện pháp thay thế đó là hãy sử dụng túi rác phân 
hủy sinh học và thân thiện với môi trường. Chúng đều đang được bày bán rất nhiều ở các cửa hàng, siêu thị.
3. quần áo từ vải tổng hợp
Các loại vải tổng hợp như polyester hoặc nylon được làm bằng polyethylene terephthalate (PET), loại vật liệu 
được sử dụng để sản xuất chai nhựa, bao bì đều không tốt cho môi trường. Lựa chọn vật liệu vải tự nhiên 
không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho Trái Đất.
4. Miếng rửa bát
Có thể bạn không nhận ra, nhưng vật dụng hàng ngày này chính là thứ gây hại rất lớn cho môi trường. Phần 
bọt của miếng bọt biển được làm bằng polyurethane, loại nhựa rất khó tái chế và khi đốt sẽ giải phóng các 
chất nguy hiểm như isocyanates và axit hydrocyanic. Để khắc phục, bạn có thể thay thế miếng bọt biển bằng 
xơ mướp, vừa thân thiện với môi trường vừa giúp bạn làm sạch chén bát hiệu quả.
5. Case điện thoại
Những năm gần đây, case điện thoại là mặt hàng rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Loại mặt hàng này vừa có 
thể trang trí lại có thể bảo vệ điện thoại di động nhưng sự thật là chúng đều được sản xuất từ những loại nhựa 
không hề thân thiện với môi trường. Bạn có thể thay thế chúng bằng việc sử dụng case gỗ, nhựa tái chế hoặc 
các chất liệu dễ dàng phân hủy.
6. Đồ chơi trẻ em
Mặc dù một số đồ chơi bằng gỗ có thể đắt hơn một chút so với những món đồ chơi bằng nhựa nhưng chúng 
lại có ưu điểm vượt trội chính là thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đồ chơi gỗ còn rất an toàn cho trẻ 
nhỏ, giúp trẻ em phát triển các giác quan tốt hơn, có độ bền hơn…
7. Túi trà
Tin xấu dành cho “team mê uống trà” đây! Hầu hết các túi trà đều chứa nhựa. Chính vì vậy, thói quen uống trà 
túi lọc cũng là một hành động trực tiếp thải rác nhựa ra môi trường. Để thay đổi điều này cũng sẽ rất dễ dàng 
thôi, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các nhãn hiệu trà có túi lọc không chứa nhựa hoặc đơn giản hơn là mua loại 
trà khô để pha.
8. Bút viết
Theo con số mà EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) thống kê, chỉ tính riêng ở Mỹ mỗi năm họ thải ra môi 
trường khoảng 1,6 tỷ cây bút. Chưa dừng lại ở đó, phần nhựa trong lõi bút cần đến 50 năm để hoàn toàn tiêu 
huỷ, con số khủng khiếp này hi vọng có thể giúp bạn chuyển sang dùng bút chì, bút tre...
9. Bàn chải đánh răng
Có thể trong 100 năm đến 200 năm nữa, những bàn chải đánh răng mà bạn bỏ đi sẽ vẫn còn tồn tại trên Trái 
Đất. Vì vậy, từ hôm nay bạn hãy thay đổi thói quen sử dụng bàn chải tre để biến Trái Đất mỗi ngày một sạch 
đẹp hơn nhé!
10. gói cà phê pha sẵn
Gói cà phê có vẻ rất thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày nhưng đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nhựa 
rất nặng nề. Vì vậy, để bảo vệ môi trường, bạn có thể mua bột cà phê và tự tay pha, hoặc nếu tiết kiệm thời 
gian, bạn hãy lựa chọn giải pháp mua cà phê ở cửa hàng và mang theo ly để đựng nhé.

10 Sản phẩM nhựA Bạn Có Thể ThAy Thế 
ngAy hôM nAy Để Cứu nguy Cho Trái ĐấT

TMA ThAM giA ngày hội 
Thu goM ráC Điện Tử

Ngày 04/04/2019 vừa qua, các thành viên TMA đã tham gia ngày hội Thu gom rác điện tử do Việt 
Nam Tái chế (Vietnam Recycles) tổ chức ngay tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Thay vì vứt vào thùng rác, rất nhiều bạn đã mang những vật dụng điện tử bỏ đi như laptop, sạc dự 
phòng, pin điện thoại đến chương trình để rác được xử lý đúng quy trình. 

Sau sự kiện này, bạn vẫn có thể bỏ rác điện tử vào thùng thu gom rác được đặt tại lô 10, QTSC. 

Mỗi một hành động nhỏ của chúng ta sẽ mang đến lợi ích không ngờ cho mẹ Trái Đất. Đừng tiện 
tay vứt những cục pin điện tử, những cục sạc, hay điện thoại hỏng… vào thùng rác chung với những 
loại rác khác. Thay đổi thói quen ngay từ hôm nay chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta và con 
em chúng ta! 
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Danh ngôn tháng 3 

“Thành công là khả năng đi từ
thất bại này đến thất bại khác

mà không đánh mất sự nhiệt huyết”
Winston Churchill 


