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TMA tham gia nhiều hoạt động tuyển dụng và
quảng bá hình ảnh ở các trường đại học
Với mục tiêu thực hiện thành công MISSION 2000 - đáp ứng nhu
cầu nhân lực rất lớn hiện nay từ các dự án, tháng 11 vừa qua, TMA
đã liên tục tham gia các sự kiện tuyển dụng và quảng bá hình
ảnh công ty ở nhiều trường đại học như đại học RMIT (Barcamp
Saigon 2016), đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (hội thảo chuyên
ngành) và đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (IT Day 2016).
Tại đây, TMA đã giới thiệu rộng rãi về hình ảnh và nhu cầu tuyển
dụng của công ty đến các ứng viên bằng nhiều hình thức như qua
clip, brochure, hình ảnh, trao đổi trực tiếp, phỏng vấn tại chỗ v.v…
Nằm trong khuôn khổ của các chương trình này, các chuyên gia
của chúng ta cũng giới thiệu về nhiều chủ đề công nghệ mới qua
hình thức hội thảo như Enterprise App and Cloud; How to build an
IoT and Smart Home Solution & Demos. Những buổi hội thảo này
thu hút rất đông các bạn yêu công nghệ tham gia.

Tháng 11, cuộc khảo sát Employee Satisfaction Survey
(E-SAT) 2016 đã có được những tổng hợp kết quả đầu tiên:
Đã có tất cả 864 bạn tham gia khảo sát.
Điều đặc biệt hơn là lần khảo sát này chúng ta đã ghi
nhận một con số kỷ lục: 5.292 ý kiến kiến nghị, đóng
góp từ toàn thể nhân viên với nhiều giải pháp và đề
xuất cải tiến có giá trị để xây dựng công ty.
Phòng CDO (Corporate Development Office) đã phân tích
toàn bộ các ý kiến đóng góp và đã báo cáo chi tiết. Ban
Giám Đốc và các bộ phận liên quan đang tích cực trao đổi và
lên kế hoạch hành động phù hợp. IC sẽ thông tin cụ thể đến
tất cả các bạn trong thời gian sớm nhất.
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Đại hội thể thao TMA bước vào giai
đoạn cao trào với nhiều tân vô địch
Giải Cờ vua, Bi-da, Ném phi tiêu, Đá
cầu, Bóng bàn và Quần vợt đã xướng
tên được chủ nhân của những danh
hiệu cao quý trong tháng 11 vừa qua.
Đây là tháng sôi động nhất của đại
hội thể thao TMA khi các môn thi đều
bước vào giai đoạn nước rút.

Với sự tham gia của nhiều gương mặt mới tài năng, hầu hết các giải thể thao đều tìm được nhà vô địch mới.
Đặc biệt, ở bộ môn Ném phi tiêu, danh hiệu “tiểu lý phi tiêu” không thuộc về đại trượng phu nào mà được
trao cho một bạn nữ liễu yếu đào tơ – Đỗ Thị Nga (DC1). Bộ môn Bi-da cũng có sự góp mặt của một bạn nữ
rất dễ thương nhưng đáng gờm là Phan Thị Bích Liên (DC12). Bạn nữ này cùng đồng đội của mình đã xuất
sắc giành giải ba ở bộ môn Pool Doubles.
Đại hội thể thao TMA là phong trào thể thao truyền thống lớn nhất TMA, thu hút hơn 500 nhân viên TMA
tham gia ở nhiều bộ môn khác nhau. Tháng 12, giải sẽ tiếp tục diễn ra hai bộ môn Cờ tướng và Cờ úp. Các
bạn nhớ chú ý theo dõi thông tin để cỗ vũ cho các VĐV nhé!

Nội dung

Nhất

Nhì
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Ba

Bi-da
Carom
Doubles

Nguyễn Quyền Anh Nguyễn Hoàng Đại (DC9)

Nguyễn Văn Doanh Hồ Hải Trung (DC4B)

Bùi Minh Lạc - Phạm Vũ
Quốc Thắng (VP - DC8)
Lê Hoàng Vinh Huỳnh Thanh Hải (DC12)

Pool
Doubles

Trịnh Anh Khoa - Lâm
Toan Minh (DC4)

Nguyễn Văn Doanh Trương Hồng Giang
(DC4B)

Lê Đỗ Nguyên Vinh - Trần
Quốc Việt (DC12)
Phan Thị Bích Liên - Ngô
Thành Luân (DC12)

Carom
Singles

Phạm Vũ Quốc Thắng
(DC8)

Nguyễn Chí Khanh
(DC1)

Nguyễn Thanh Hiền (DC56)
Nguyễn Mạnh Cường
(Admin)

Pool
Singles

Lâm Toan Minh (DC4)

Nguyễn Quyền Anh
(DC9)

Trương Hồng Giang (DC4B)
Lê Xuân Công (DC4)

Cờ vua
Đơn

Huỳnh Trí Nhơn (IT)

Nguyễn Lê Huy (DC56)

Nguyễn Mạnh Thiết (DC4B)

Ném phi tiêu
Đơn

Đỗ Thị Nga (DC1)
Đá cầu

Đội

DC1D

DC1A

DC11

Quần vợt
Đơn nam

Nguyễn Văn Mẫn (DC9)

Nguyễn Hoài Nhân (DC4)

Nguyễn Ngọc Nhân (DC1)

Đôi nam

Lê Đình Long –
Phan Nghĩa Hiệp (IT)

Michael Lê (DC2) Nguyễn Văn Mẫn (DC9)

Trần Hoàng Tuấn Nguyễn Ngọc Nhân (DC1)

Bóng bàn
Đơn

Nguyễn Hòa (DC11)

Nguyễn Quốc Uy (DC4)

Đinh Ngọc Lân (DC9)

Đôi

Huỳnh Song Phương (DC4)
- Nguyễn Hòa (DC11)

Nguyễn Ngọc Nhân (DC1)
- Nguyễn Quốc Uy (DC4)

Trần Duy Long (DC9) Hương Nguyễn (DC2)
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TMA Futsal league 2016
tìm được nhà tân vô địch

We Play

Với 30 trận vòng bảng và 128 trận đá League, quy tụ 17 đội bóng từ khắp các DC, Department, TMA Futsal
League 2016 được đánh giá là một giải đấu lớn, vượt mặt cả V-League về quy mô và độ dài. Cũng trong
khoảng thời gian hơn nửa tuổi đời này, lưới của TMA Futsal League 2016 đã rung lên tổng cộng 919 lần với
182 bàn thắng ở vòng bảng, 355 bàn thắng ở League B và 382 bàn ở League A.
Một danh sách giải thưởng dài vời vợi đã được xướng lên để trao cho chủ nhân xứng đáng.
Giải

Cuối tháng 11, hàng trăm cầu thủ cùng người hâm mộ đã có mặt tại sân K334 để chứng kiến những trận thi
đấu cuối cùng và buổi trao giải hết sức hào hứng của TMA Futsal League 2016. Sau 7 tháng chiến đấu miệt
mài vào mỗi buổi sáng thứ 7, các đội đã chạm đến vạch đích và gặt hái được nhiều kết quả xứng đáng.
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League A

League B

Vô địch

DC6

DC4C

Nhì

DC4

DC2

Ba

DEP

DC4B

Phong cách

DC1

Thủ môn xuất sắc nhất

Tài Trương (DC6)

Vua phá lưới

Duy Trần (DC6)

Triều Nguyễn (DC2)

Cầu thủ xuất sắc nhất

Duy Trần (DC6)

Triều Nguyễn (DC2)

Cầu thủ trẻ triển vọng

Minh Trần (DC9)

Đội hình tiêu biểu

Tài Trương (DC6), Dương Lê (DC4),

Vũ Phạm (DC4C), Duy Đặng

Bình Phạm (DEP), Duy Trần (DC6),

(DC4C), Thường Hà (DC2), Triều

Minh Trần (DC9)

Nguyễn (DC2), Tính Phạm (DC4C)
Xin chúc mừng các cầu thủ, các
đội bóng đã có một mùa thi đấu
thành công và tràn ngập tiếng
cười. Với sứ mệnh tạo sân chơi
mỗi dịp cuối tuần cho anh, chị,
em TMA đam mê môn thể thao
vua, góp phần làm phong phú
đời sống tinh thần của tất cả mọi
người, TMA Futsal League 2016
đã khép lại thành công tốt đẹp.
Hẹn gặp lại các bạn trong mùa
giải tới.
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Sôi nổi cuộc thi Văn nghệ và
MIC vàng TMA 2016
Ngày 25/11 vừa qua, buổi sơ duyệt văn
nghệ TMA đã diễn ra sôi nổi tại Hall A,
Lab 6. Tại đây, muôn màu muôn sắc từ
các DC, Department đã hội tụ, hứa hẹn
mang đến cho Lễ kỷ niệm 19 năm thành
lập TMA thật nhiều điều thú vị. Song song
với buổi sơ duyệt này, cuộc thi “MIC vàng
TMA 2016” cũng đã được tổ chức. 5 “tay
mic” tài năng đã cùng tranh tài, góp phần
giúp buổi sơ duyệt thêm phần hấp dẫn.
Đến với cuộc thi văn nghệ năm nay, các
nhóm, dự án đều rất nỗ lực tập luyện và
đóng góp nhiều tiết mục hay. DC12, DC3,
BA hay DG4 đều tham gia với rất nhiều
tiết mục mang đậm bản sắc DC mình. Đặc
biệt, nhằm thay đổi không khí của văn
nghệ mọi năm, DC1 lựa chọn một vở kịch
với kịch bản tự sáng tác đầy tính thời sự.
Những tiết mục được lựa chọn cho đêm
chung kết sẽ được thông báo sớm đến
toàn thể các bạn! Hãy chờ đón những
màn trình diễn đặc sắc nhất tại Lễ kỷ niệm
19 năm thành lập TMA.
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"Thả thính hay
Rinh ngay giải thưởng"
Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập TMA đang đến rất gần, không khí làm việc khẩn trương đang diễn ra ở hầu
hết các nhóm, dự án với mong muốn khép lại một năm thật rực rỡ, thành công.
Nhằm lưu giữ những hình ảnh sinh động, đáng nhớ trong công việc và vui chơi, giải trí từ khắp các DC,
Department, đặc biệt là tạo điều kiện cho các bạn “thả thính có thưởng”, công ty tổ chức cuộc thi “Thả
thính hay – Rinh ngay giải thưởng”, nằm trong khuôn khổ Đại hội văn hóa - thể thao TMA 2016.
Rất đơn giản, mỗi cá nhân/nhóm gửi một hình ảnh cho IC, kèm theo chú thích vui nhộn, ý nghĩa.
Tiêu chí: Ưu

tiên hình ảnh ý nghĩa, có liên quan đến TMA

Từ nay đến hết ngày 15/12, các bạn vui lòng gửi hình ảnh cho IC và gửi kèm chú thích ảnh (< 50 từ) trong
email.
BTC sẽ chọn ra những hình ảnh tốt nhất và liên tục post lên trang facebook của TMA. Lượt like của hình
ảnh trên facebook sẽ định đoạt giải thưởng cho các cá nhân/nhóm. Các cá nhân/nhóm gửi hình càng
sớm, hình ảnh sẽ càng sớm xuất hiện trên facebook.

Tủ thuốc đặt tại các Lab có gì?
Tủ thuốc y tế đặt tại mỗi Lab hiện nay gồm có các thuốc cơ bản sau:
Panadol : giảm đau, hạ sốt
Loperamide: thuốc tiêu chảy
Dầu gió
Băng keo cá nhân
Bông gòn và thuốc sát trùng
Các bạn có thể liên hệ Bảo vệ các Lab khi cần.
Bên cạnh đó, mặc dù công ty đã cho
vận hành toàn bộ thang máy của tòa
nhà nhưng tình trạng kẹt thang máy
vào giờ cao điểm vẫn xảy ra rất thường
xuyên. Do vậy, công ty khuyến khích
các bạn làm việc tại các tầng 1, 2 và 3
di chuyển bằng cầu thang bộ vào giờ
cao điểm.

We Should Know

TMA lần đầu tham gia TMA
Friendship Badminton Cup
Những hạt giống Cầu lông TMA đang hăng say luyện tập để chuẩn bị cho ICT Friendship Badminton Cup được tổ chức vào ngày 17 – 18/12 tới. Tham gia giải đấu này, TMA góp mặt với 6 VĐV ưu
tú ở 4 nội dung: Đôi nam, Đơn nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ.
Đầu tháng 12, đại diện TMA sẽ có buổi họp với BTC để bốc thăm và thống nhất điều lệ giải đấu. ICT
Friendship Badminton Cup là một giải đấu lớn, giải năm nay quy tụ 24 công ty CNTT trên địa bàn
TP.HCM, đây là lần đầu tiên TMA tham gia giải này.
Ngoài giải Cầu lông TMA truyền thống được tổ chức hằng năm, hy vọng sân chơi ICT Friendship
Cup sẽ giúp tuyển cầu lông TMA được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Các bạn nhớ đến
cổ vũ cho các tay vợt của chúng ta nhé!
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Thứ 7:

TMA Corner

Khi đi ngang Làng bè Long Sơn, nhóm dừng lại để mua hào.
Hào được mua ngay tại bè nên rất tươi, 1 kg hào thịt 250K.
Nghỉ ngơi, chụp hình tung facebook các kiểu, AMS team
cùng đám hào lại lên đường thẳng tiến về căn hộ Sơn Thịnh
ở Vũng Tàu.
Có mặt tại Vũng Tàu 11h30, cả nhóm tắm rửa rồi chia nhau đi
chợ nấu cơm. Bạn hãy hỏi tìm đường ra chợ Lưới, đây là chợ
bán hải sản của dân địa phương, tuy nhỏ nhưng rất phong
phú và rẻ. Chợ bán nhiều loại hải sản nhất vào lúc 6 – 7 giờ
sáng và 4 – 5 giờ chiều, là giờ thuyền ghe đi biển về. Giá mực
là 170K, ghẹ thì 180K con vừa tay, bao tươi bao ngon.

Hành trình trốn nóng của

Ở sát ngay bãi sau, là bãi tắm đẹp và sạch nhất Vũng Tàu, cả nhóm đã có những giây phút thư giãn thật sự
khi thả mình vào làn nước, đón những con sóng vồ vập vào người. Sau khi tắm biển thỏa thích, cả nhóm
lên bờ về chuẩn bị cho bữa tiệc hải sản tại nhà cùng vài lon bia ướp lạnh mát tận cổ họng. Hào quá nhiều
nên 1 nửa được nướng cho buổi tiệc, còn 1 nửa để dành nấu cháo cho ngày sáng hôm sau. Chú ý là UBND
TP.Vũng Tàu đã không còn cho phép người dân và khách du lịch đốt lửa nấu nướng trên bãi biễn để bảo vệ
môi trường biển tại đây, nhằm tạo nên 1 Vũng Tàu sạch đẹp hơn.

AMS - DC4B

Hãy cùng theo chân AMS team của DC4B trải qua 2 ngày nghỉ tại địa điểm được chúa Nguyễn Phúc Trần
chinh phạt năm 1658 –Vũng Tàu để có thêm tư liệu cho những đượt team building hay đơn giản là chạy
trốn khỏi Sài Gòn hoa lệ ít ngày bên tình nhân. AMS team không đi hết tất cả những địa điểm nổi tiếng hay
những quán ăn ngon nhất tại Vũng Tàu, bài viết này chỉ ghi lại những gì AMS team đã trải qua như là một
bài tham khảo cho những ai đang và sẽ có dự định đi về đây.

Phương tiện di chuyển: xe máy. Sài Gòn cách Vũng Tàu 125km theo đường bộ. Tuy nhiên chỉ 80km theo
đường chim bay, nếu bạn có thể. Đường càng ra khỏi Sài Gòn thì càng đẹp. Có 2 cách di chuyển:
Hoặc là đi quốc lộ 1A --> Ngã 3 Vũng Tàu rẽ phải --> quốc lộ 51 và vi vu đến Tp du lịch Vũng Tàu. Hoặc là đi
qua Phà Cát Lái --> Nhơn Trạch (Đồng Nai) --> quốc lộ 51, đi thêm 100km là tới.
Tổng thời gian đi khoảng 3h tùy tinh tinh thần của xế và ôm.

Ở: căn hộ tầng 19 cao ốc Sơn Thịnh, đường Thùy Vân, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là căn
hộ xây để bán, nhưng chưa bán được nên đem cho thuê. Giá thuê phòng là 2 triệu 1 ngày đêm, không giới
hạn số lượng người.

Chủ Nhật:
Sáng thức dậy sớm chuẩn bị cháo hào thơm phưng phức, cả bọn nạp đầy năng lượng chuẩn bị cho một
ngày năng động mới tại Hồ Mây. Hồ Mây là một trong những điểm đến thú vị nên khám phá khi đến Vũng
Tàu. Vừa được đi cáp treo ngắm cảnh, chơi trò chơi thoải mái lại còn được tắm hồ.
Vé đi cáp treo và vào cổng là 200K/ người. Vui chơi thỏa thích. Khởi động bằng màn đua xe công thức 1 thử
thách những tay lái cứng cựa nhất, cứng đến nỗi khúc cua không thèm bẻ lái luôn.
Các bạn cũng đừng quên trải nghiệm trượt máng,
một trò chơi hot phải xếp hàng khá dài nếu du khách
đông…hay phiêu linh giữa đất trời bằng trò mà không
phải ai cũng dám chơi: đu dây. Thả lỏng cơ thể và tận
hưởng cảm giác trôi qua thảm cỏ cây cối um tùm bên
dưới thật sự rất kích thích và thư giãn.
Sau khi chơi chán chê, ăn uống no nê. AMS team lại
khăn gói, hành trang chuẩn bị hành trì về lại Sài Gòn
trong cơn vẫy tay chào của cái nắng vào xế chiều
đang hắt từng bánh xe xuống đường đi. Tổng chi phí
cho một người vào khoảng 700K ăn chơi tẹt ga.
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I. Công việc

We Should Know

360 DC

3. DC2

2. DC3

Hack Day là 1 sự kiện lớn của
TechnologyOne, khuyến khích các thành
viên chia sẻ giải pháp để góp phần cải
thiện sản phẩm cũng như nâng cao chất
lượng môi trường làm việc. Ngày 18/11,
sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức tại
TechnologyOne - TMA. Các thành viên
của dự án đã thể hiện hết khả năng sáng
tạo và đóng góp rất nhiều giải pháp hay,
nhận được nhiều feedback tốt từ phía
khách hàng.

Tháng 11 vừa qua, DC3 đã có 6 bạn của 2 nhóm GBST-Syn~ và GBST-CM-Java đi onsite ở Úc. Dù bận công
việc cũng như onsite nhưng GBST-Syn~ đã rất cố gắng để tập luyện 2 tiết mục văn nghệ và gửi video cho
BTC, đóng góp thêm nhiều màu sắc cho Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập công ty.

4. DC8

1. DC1
Các nhóm dự án thuộc Avaya, Sierra Wireless
tiếp tục tăng trưởng mạnh và mở rộng nhu cầu
nhân lực. Các buổi presentation của các bạn được
promote lên Consultant đều hoàn thành tốt.
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Vừa qua, DC8 đã thành lập thêm một team BA với bốn thành viên.
Đây là nỗ lực rất lớn của team Adhis sau một thời gian thực hiện dự
án với các xử lý data về gene và thống kê - một trong những dự án
đầu tiên về Data Vault cùng với các kỹ thuật xử lý workflow trên SSIS.

Ngoài ra DC8 đang làm việc với
một khách hàng từ Mỹ - The Coral
Edge. Thời gian đầu, DC đã bàn
giao thành công 2 dự án theo
project base với phản hồi tốt từ
khách hàng. Do đó, dự án đã được
chuyển sang ODC, bắt đầu với năm
resources đáp ứng các yêu cầu công
nghệ như Angular2, Node.js, CI/CD
pipline, CakePHP và Integration.
Nhằm nhân rộng mô hình Agile
trong toàn DC, ban lãnh đạo DC8
đã đăng ký khóa học Professional
Scrum For Developer – PSD course
của TTC cho Dynamics Team. Sau
thành công thu được từ khóa học
này, DC8 tiếp tục đăng ký cho các
nhóm khác trong DC.

5. DG4

6. DC9

Tháng 11, DG4 đã re-new contracts
với các khách hàng hiện tại, tìm
kiếm khách hàng mới và chuẩn bị
nhân lực cho Quý 1 năm sau. Cùng
với đó, DC4B cũng tiếp đón khách
hàng Vipul đến thăm để bàn về kế
hoạch làm việc và định hướng phát
triển cho năm sau.

Với mục đích định hướng cho sinh viên sắp ra trường có
một luận văn mang tính thực tiễn cao hơn, các thành viên
DC9 (đặc biệt là cựu sinh viên trường đại học Cần Thơ) đã
trao đổi và gợi ý nhiều đề tài luận văn tốt nghiệp cho sinh
viên. Hi vọng với việc làm thiết thực này, DC9 nói riêng và
TMA nói chung sẽ giúp được các em trong con đường sự
nghiệp sắp tới, đồng thời có thể kết nạp thêm nhiều nhân
tài cho đại gia đình TMA.
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3. DC8

II. Vui chơi giải trí

1. DC3
Các thành viên nhóm GBST WM-QA đã có chuyến đi
đến TP. Đà Lạt lãng mạn. Tại đây, nhóm đã cùng nhau
đổi gió với không khí se lạnh khác hẳn Sài Gòn và tham
gia nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa.
Hưởng ứng tinh thần làm hết sức, chơi hết mình, nhóm
GBST Syn~ cũng chọn cho mình địa điểm du hí lý
tưởng là đảo Phú Quốc xinh đẹp. Nhóm GBST COM
cũng có buổi gặp gỡ nhân dịp cuối tuần tại Nhà hàng
Bia điện ảnh. Những chuyến đi đã giúp các thành viên
gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn.

2. DC7
Vừa qua DC7 đã tổ chức một buổi dã ngoại BBQ vô cùng hào
hứng tại Khu du lịch Bình Quới 1. Đây là hoạt động không
chỉ dành cho mỗi cá nhân trong nhóm mà còn mở rộng cho
gia đình và người thân của nhân viên tham gia. Nhân dịp này,
các thành viên có cơ hội được tìm hiểu, giao lưu và học hỏi
về cuộc sống lẫn nhau. Từ đó tình thân và sự gắn bó giữa các
thành viên của DC7 ngày càng khắng khít, để mỗi người cảm
nhận được TMA-DC7 thực sự là “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Nhóm Novatti đã có một buổi dã ngoại tại
Bình Quới với hoạt động câu cá và BBQ.
Chuyến đi này mang giúp anh em trong nhóm
có những phút giây thư giãn thật thoải mái và
gắn kết nhau hơn.

4. DC9
Đến hẹn lại lên, tháng cuối năm là dịp để các cầu
thủ DC9 trổ tài tại giải bóng đá nội bộ truyền
thống “DC9 King Cup”. Năm nay, DC9 King Cup
đã tăng gấp đôi số đội tham gia, từ 4 lên lên 8. Hi
vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích cho các thành viên
DC9 nhân dịp Giáng Sinh và năm mới.
ClearOne đã có chuyến thăm thú Nam Du trong
tháng 11 vừa qua, các hoạt động tập thể hấp dẫn
cũng đã diễn ra tại đảo này. Hi vọng đây sẽ là một
chuyến đi khó quên và góp phần thắt chặt tình
anh em trong ClearOne

Tháng 11, DC7 tổ chức hoạt động chúc mừng sinh nhật cho các thành viên sinh trong tháng. Ngoài bánh,
nến, những tấm thiệp xinh và hàng trăm lời chúc mừng, các bạn còn được hòa quyện theo giai điệu ấm áp
của bài hát Happy Birthday được biểu diễn từ các “ca lẻ” của DC7.

5. DC12
Trong cuộc thi văn nghệ
của công ty vừa qua,
DC12 tham gia với số
lượng tiết mục đông nhất
- 4 tiết mục. Với những
bài hát, điệu nhảy mang
bản sắc rất riêng của
DC12 – Một DC với nhiều
dự án làm cùng khách
hàng Nhật Bản.
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