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Ngày 17,11, TMA đã tiếp đón chủ tịch UBND tỉnh Binh Định Hồ Quốc Dũng và đoàn 
đại biểu đến tham quan, làm việc tại công ty. 

Chủ tịCh UBNd tỉNh BìNh ĐịNh 
ĐếN thăM tMa

Tại đây, chú Lệ đã giới thiệu những 
điểm nhấn mới của TMA trong phát 
triển công nghệ phần mềm với các 
trung tâm sáng tạo (TIC), trung tâm đào 
tạo (TTC)… Bên cạnh đó, TMA đã cụ thể 
hóa chương trình hợp tác cùng ĐH Quy 
Nhơn bằng cách tạo điều kiện để sinh 
viên thực tập, mở hội thảo, hướng dẫn 
đề án, tham gia đào tạo, nghiên cứu đề 
án khoa học và tuyển dụng sinh viên 
CNTT, toán - tin và toán ứng dụng. 

Phía Bình Định cũng đã thông tin về tình hình 
phát triển CNTT của tỉnh và kế hoạch tuyển 
dụng nhân sự, các bước triển khai trong các 
nội dung hợp tác với TMA. 

Hy vọng trong thời gian tới, TMA và tỉnh Bình 
Định sẽ có nhiều đề án hợp tác thành công. 
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Ngày 20 – 22/11, đoàn từ thiện TMA đã có mặt tại các địa phương thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định 
và Khánh Hòa để trực tiếp cứu trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. Gần 300 triệu 
đồng tiền mặt (trong đó có 140 triệu từ Cô Ngọc Anh, chú Lệ và hơn 140 triệu từ Ban giám đốc cùng 
toàn thể anh chị em TMA) đã vượt gần ngàn cây số để đến tận tay bà con.

Những địa phương mà TMA hỗ 
trợ gồm xã Khánh Nam, huyện 
Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; xã 
Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, 
tỉnh Phú Yên và xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
Đây đều là những vùng sâu vùng 
xa, ít hoặc chưa nhận được sự hỗ 
trợ nào từ Nhà nước và các tổ 
chức khác. Đến nay, hậu quả của 
cơn bão số 12 vẫn còn in hằn trên 
những mảnh đất này, người dân 
vẫn đang phải gồng mình để khắc 
phục hậu quả và ổn định cuộc 
sống. Riêng tại xã Khánh Nam, 
Khánh Hòa, 80% dân số là đồng 
bào dân tộc ít người. Bão đã tàn 
phá hoàn toàn các vùng trồng 
cây keo, 180 ha hoa màu, 4.7 ha 
mía đường – nguồn thu nhập và 
lương thực chính của bà con. 

Tại Khánh Hòa, chúng ta ủng hộ 
200 gia đình khó khăn nhất 100 
triệu đồng (mỗi hộ 500 nghìn 
đồng). Ngoài ra, công ty cũng 
đã hỗ trợ UBND xã Khánh Nam 
5 triệu đồng nhằm góp phần 
khắc phục hậu quả thiên tai. Tại 
Phú Yên và Bình Định, 312 bao 
thư (mỗi phần 500 nghìn đồng) 
đã được trao tận nay cho 312 
hộ dân khó khăn. 

Ngoài ra, biết được một số thành viên TMA có gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão lần này, công ty 
đã hỗ trợ kịp thời tổng cộng 15 triệu đồng, phần nào giúp các bạn và gia đình có thể sớm vượt qua giai đoạn 
khó khăn. 
Sau chương trình ủng hộ bão lũ miền Trung lần này, số tiền đóng góp còn lại đã được đưa vào quỹ Khát vọng 
TMA để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác trong những chương trình từ thiện tới. 
Tấm lòng của gần 2000 nhân viên TMA cùng bạn bè đã mang lại tiếng cười, niềm vui và động lực cho rất nhiều 
hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung thân yêu. Hy vọng bà con nơi đây sẽ nhanh chóng vực dậy về cả tinh thần 
và kinh tế. Rất cảm ơn tất cả các bạn vì đã nhiệt tình ủng hộ, giữ gìn và phát huy truyền thống tương thân 
tương ái của công ty.

tMa hỗ trợ Bà CoN vùNg Bão lũ 
gầN 300 triệU ĐồNg
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Tháng 11, TMA đã gặp gỡ, giao lưu với 11 trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM để đẩy mạnh mối 
quan hệ hợp tác giữa TMA với nhà trường ở các nội dung: thực tập, hội thảo công nghệ, hướng dẫn luận văn, 
nghiên cứu khoa học của sinh viên...

Tại đây, TMA cũng đã ký kết biên bản hợp tác (MOU) với nhà trường nhằm định hướng mối quan hệ chính 
thức, bền vững và lâu dài.

Song song với đó, Ban giám hiệu và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng cũng thường xuyên tới thăm 
TMA để trao đổi, tìm hiểu về công ty và môi trường làm việc tại TMA.

tMa Đẩy MạNh hợp táC với 
CáC trườNg Đại họC, Cao ĐẳNg
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Tháng 11 vừa qua, TMA đã tham gia Ngày hội 
việc làm được tổ chức tại Đại học Bách khoa 
TP.HCM (25/11) và Đại học Công nghệ thông tin 
TP.HCM (02/12).  

Gian hàng tuyển dụng của TMA tại đây luôn nhận 
được sự quan tâm đông đảo từ các bạn sinh viên 
- đặc biệt là sinh viên năm 3, năm 4. Đại diện các 
dự án cũng có mặt xuyên xuốt ngày hội để tư vấn 
cũng như phỏng vấn trực tiếp các ứng viên. Trong 
những ngày hội này, TMA nhận được gần 200 CV 
ứng tuyển, đã có nhiều bạn đạt yêu cầu và chuẩn 
bị cho những vòng phỏng vấn tiếp theo.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, khu vực 
Showcase của TMA với các sản phẩm công nghệ 
mới cũng luôn “tấp nập”, các bạn sinh viên đều 
tỏ ra rất tò mò và thích thú với những sản phẩm 
sáng tạo đến từ TMA.

Đặc biệt, buổi hội thảo, giao lưu với các bạn sinh viên 
về những chủ đề công nghệ mới tại Ngày hội việc làm 
Đại học Công nghệ thông tin không còn một chỗ trống, 
nhiều bạn đã phải đứng để nghe phần chia sẻ của các 
chuyên gia đến từ TMA.

Song song với đó, phần mini game nhận quà liền tay 
cũng giúp gian hàng của TMA thêm phần náo nhiệt, 
những phần quà ý nghĩa lần lượt có chủ và khép lại 
Ngày hội việc làm thành công với những ứng cử viên 
sáng giá sẵn sàng gia nhập vào TMA trong thời gian tới.

Cùng với Ngày hội việc làm, TMA cũng tích cực tham 
gia các hoạt động khác tại các trường đại học. Tiêu biểu, 
ngày 22/11, TMA đã cùng trò chuyện và gửi đến các 
bạn sinh viên khoa CNTT – Đại học Khoa học Tự nhiên 
TP.HCM chủ đề “Single page application”, đây là kiến 
thức gắn liền với môn học, hỗ trợ và tạo điều kiện cho 
sinh viên tiếp cận với những thông tin thiết thực nhất. 

tMa thaM gia Ngày hội việC làM 
tại CáC trườNg Đại họC
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ChiếN thẮNg Đầy thUyết phỤC, 
dC7 XUẤt sẮC giàNh ChiếC vÉ 
vào lEagUE a 2018

“lão tướNg” tMa Đá BóNg     
  giao hữU CùNg QtsC

Có lẽ không có trận đấu nào 
của mùa giải có lằn ranh lên và xuống rõ 

như trận play-off, nơi đội chiến thắng và đội thất 
bại cách nhau cả một hạng đấu. Chính vì thế, trận play-

off tranh vé vào League A giải 2018 giữa DC14 và DC7 đã 
diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt và nhiều cảm xúc. 

Mặc dù trời mưa nhưng trận đấu vẫn diễn ra theo lịch trình. Bước 
vào hiệp 1, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi 2 đội liên tiếp tấn công 

và đều ghi được những bàn thắng đầu tiên, kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 
1-1.

Bước vào hiệp 2, DC14 chủ động dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn 
thắng, trong khi đó DC7 đã có chiến thuật hợp lí hơn khi chủ động đá 

phòng thủ phản công. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn 
thắng DC14 đã liên tiếp nhận 3 bàn thua từ các pha phản công sắc 

bén của DC7. Nỗ lực của DC14 ở những phút cuối trận cũng 
chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 
còn 4-2. Chiến thắng cực kỳ quan trọng này đã giúp 

DC7 giành được tấm vé chính thức bước 
vào League A mùa giải TMA Futsal 

League 2018.

Chiều ngày 28/11, các cầu thủ “lão tướng” của TMA và 
QTSC đã có trận giao hữu hết sức vui vẻ nhưng không 
kém phần kịch tính tại sân futsal SaigonTech. 

Tuy tuổi đã không còn trẻ và do công việc bận rộn, các 
anh ít khi tập luyện đá bóng nhưng khi ra sân, ai nấy 
đều như một chiến binh và cống hiến cho khán giả 
những đường cầu vô cũng mãn nhãn. 

Hai đội liên tục uy hiếm khung thành đối phương và 
tạo ra những pha thót tim không ngớt. Tấn công nhanh 
và biết chớp thời cơ, TMA có ngay bàn thắng mở màn 
nhưng với sự quyết tâm và sức bền, QTSC lại gỡ được 1 
bàn, rồi sau đó 2, 3 bàn thắng được ghi nhận vào thành 
tích của họ. 

Dù không giành được chiến thắng, các cầu thủ TMA đều 
rất vui vẻ vì có những giây phúc thú vị trên sân bóng. 
Đây cũng là dịp các anh được rèn luyện sức khỏe và gắn 
kết tình đoàn kết giữa hai công ty. 
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Chung kết đôi nam là trận đấu khiến khán giả hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng mãn nhãn nhất, cả 2 cặp đôi đều 
kẻ tám lạng người nửa cân khi đã đánh bại rất nhiều đối thủ để có mặt ở trận đấu quyết định này. Sự kết hợp 
giữa tay vợt với những pha cứu cầu xuất thần - Huy Thái cùng chủ nhân những cú đánh đầy uy lực - Phương 
Phạm đã khiến cho cả trận đấu trở thành màn rượt đuổi gay cấn và hấp dẫn. Vào set cuối cùng, cặp đôi Huy Thái 
- Phương Phạm dẫn trước và dành chiến thắng thuyết phục trong sự vỡ òa sung sướng của khán giả có mặt tại 
sân thi đấu.

Ở nội dung đôi nam nữ, mặc dù thể lực đã có phần giảm sút vì 2 trận chung kết trước nhưng Huy Thái và Trang 
Thanh đã không làm khán giả thất vọng khi liên tục tấn công đối thủ và dành chiến thắng chỉ sau 2 set đấu.

Giải cầu lông The ICT Freindship Cup 2017 là sân chơi nhằm mục đích giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết 
với sự góp mặt của 23 đội tuyển đến từ các công ty công nghệ. Mặc dù mới tham gia lần thứ 2 nhưng đội tuyển 
cầu lông của TMA đã chứng minh được khả năng, bản lĩnh và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giới cầu lông CNTT 
thành phố. Chúc mừng các tay vợt và cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng của các bạn, góp phần làm rạng danh 
TMA trên đấu trường cầu lông trong ngành. 

Tại ngày thi đấu 10/12, đối thủ quá mạnh và thiếu một chút may 
mắn đã khiến cặp đôi nam Long Châu - Đăng Quang và đôi nam nữ 
Nhẫn Huỳnh- Trâm Lê phải dừng chân đầy tiếc nuối tại vòng bán 
kết. Tuy vậy, những nỗ lực không ngừng của các cặp đôi còn lại cũng 
giúp TMA giành được ba chiếc vé vào chung kết.

Bước vào trận chung kết đôi nữ, mặc dù đã chạm mặt ở vòng loại và 
“biết bài” nhau nhưng trước những pha tấn công mạnh mẽ và điêu 
luyện từ đối thủ, Trang Thanh và Như Trần vẫn đành ngậm ngùi nhận 
huy chương bạc chung cuộc.

Ngày 09, 10/12, đội tuyển cầu lông TMA đã lần thứ 2 tham dự giải cầu 
lông The ICT Friendship Cup được tổ chức tại sân cầu lông Hải Hiền, quận 
Tân Bình và giành chiến thắng vang dội với 2 huy chương vàng ở nội 
dung đôi nam, đôi nam nữ, 1 huy chương bạc nội dung đôi nữ.

Năm nay, đội tuyển TMA tham gia 5 cặp ở ba nội dung: đôi nam, đôi nữ 
và đôi nam nữ với sự tự tin và tinh thần quyết chiến cao độ. Tại ngày thi 
đấu vòng loại, mặc dù phải thi đấu cả ngày trong thời tiết nắng nóng 
nhưng đội tuyển TMA vẫn giành được những chiến thắng áp đảo và xuất 
sắc có trong tay cả 5 chiếc vé vào vòng trong. 

Đội tUyểN tMa ChiếN thẮNg vaNg dội tại giải CầU lôNg
thE iCt FriENdship CUp 2017
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Các bạn thân mến,

Bắt đầu từ ngày 22/11, rất nhiều poster liên quan đến hành động, cách thức bảo vệ môi trường đã được 
đăng tải lên hệ thống TV của TMA tại các lab, đây chính là những poster nằm trong chương trình tuyên 
truyền vì một TMA, một môi trường xanh – TMA Go Green. 

Từ nay đến cuối năm, TMA sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm khích lệ nhân viên tăng cường ý thức bảo vệ 
môi trường. Chỉ một hành động nhỏ của chúng ta cũng đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện môi trường 
sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm và khiến Trái đất tươi xanh hơn. 

Hưởng ứng TMA Go Green, rất mong tất cả các bạn cùng chung tay thực hiện những hành động 
thiết thực như:

• Tắt máy tính trước khi ra về

• Tắt điều hòa, đèn khi không có ai trong phòng làm việc

• Tiết kiệm giấy in, giấy vệ sinh

• Đóng tủ lạnh sau khi dùng… 

Trong khuôn khổ chương trình TMA Go Green, công ty phát động cuộc thi “Phòng làm việc xanh 
– Vì một TMA xanh”. Đây là cơ hội để các bạn có động lực “refresh” nơi làm việc của mình và nhận 
những phần thưởng hấp dẫn. 

Theo đó, các bạn hãy “phủ xanh” nơi làm việc của mình bằng cách trồng nhiều cây xanh, sử dụng 
các sản phẩm thân thiện với môi trường, áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện, nước, giấy… và gửi 
hình ảnh về cho ic@tma.com.vn kèm caption không quá 100 chữ. Các bạn có thể thi theo cá nhân 
hoặc nhóm. 

Cơ cấu giải thưởng như sau:

tMa go grEEN
vì Một tMa XaNh - vì Một Môi trườNg XaNh

Hạn chót gửi hình dự thi: Hết ngày 15/12/2017

Rất mong các bạn nhiệt tình hưởng ứng, triển khai nhiều hành động thiết thực và gửi thật nhiều 
hình ảnh sống động cho BTC.

1 giải nhất: 3 triệu đồng

Giải phòng làm việc được yêu thích nhất (dựa theo lượt like, share trên facebook TMA): 
1 triệu đồng

1 giải nhì: 2 triệu đồng 1 giải ba: 1 triệu đồng
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Ngày 08/12 vừa qua, số đầu tiên của “Bạn muốn hẹn hò” phiên bản TMA – DIGI-TEXX đã “trình làng” 
tại Hall A, Lab 6. Chương trình thu hút rất đông sự quan tâm, theo dõi của khán giả 2 công ty. Ngay 
khi chương trình còn chưa bắt đầu, Hall A đã không còn một chỗ trống, ai nấy cũng háo hức xuống 
sớm “xí” chỗ để có thể quan sát và thưởng thức chương trình trọn vẹn nhất có thể. 

Ở số đầu tiên này, 2 cặp đôi may mắn đã được chọn lựa kỹ càng 
qua sở thích, tiêu chuẩn người yêu… để ông mai bà mối se duyên. 
Với sự dẫn dắt hài hước, tự nhiên, ông mai từ TMA cùng bà mối 
từ DIGI-TEXX đã đem lại cho người xem những tràng cười, những 
cảm xúc thăng hoa.

Có nhiều hòa hợp về tính cách, sở thích, Phùng Trọng Văn (TMA) cùng Trần Thị Kim Duyên (DIGI-TEXX) và 
Đặng Hồng Hải (TMA) cùng Bùi Thị Diệu Huyền (DIGI-TEXX) đã quyết định giơ trái tim đỏ để hẹn hò. Mỗi cặp 
đôi đều nhận được cặp Voucher xem phim tại tất cả các cụm rạp Galaxy, bút TMA phiên bản giới hạn và kẹo 
cao su để hẹn hò với hơi thở thơm tho nhất. Đặc biệt, cặp đôi Văn – Duyên còn trao nhau nụ hôn đầu ấm 
áp khiến người xem hết sức phấn khích. Hy vọng sau chương trình, các bạn sẽ có những tình bạn, tình đồng 
nghiệp, tình yêu đẹp. 

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho “Bạn muốn hẹn hò” phiên bản TMA và DIGI-TEXX. Lần đầu tiên tổ chức, 
chương trình không tránh khỏi những thiếu sót và sẽ hoàn thiện dần trong những số tới. Đặc biệt, BTC sẽ mời 
thêm nhiều công ty khác trong QTSC tham gia để tạo điều kiện cho các bạn thoát ế. Hãy tiếp tục đăng ký 
tham gia chương trình bằng cách điền form và gửi về cho ic@tma.com.vn nhé!

“BạN MUốN hẹN hò”
phiêN BảN tMa – digi-tEXX 
táC hợp Cho 2 Cặp Đôi ĐầU tiêN Nhằm tạo thêm điều kiện giúp các bạn 

thư giãn đồng thời rèn luyện sức khỏe 
sau những giờ làm việc căng thẳng, Công 
ty đã bố trí thêm một số bàn bida và 
bóng bàn tại phòng gym, lầu 5, lab 6. 

Ngay từ hôm nay, những tín đồ của 2 
môn thể thao này có thể tranh thủ luyện 
tập và thể hiện tài lẻ tại chính nơi làm 
việc của mình. 

Chơi Bi-da, BóNg BàN 
Ngay tại laB 6

Các bạn lưu ý:

 Thời gian chơi: Giờ nghỉ trưa và ngoài giờ làm việc

 Đối với những bạn chơi bóng bàn: Tự chuẩn bị vợt và bóng

 Giữ gìn tài sản chung, để bi và cơ (Bi-da) gọn gàng sau khi chơi  

Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và thú vị tại đây!
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Từ tháng 12, TMA Innovation Center (TIC) sẽ tổ chức thường xuyên các seminar và khóa học về các công nghệ 
mới để giúp nhân viên TMA có thêm kỹ năng, sẵn sàng cho các dự án và giải pháp mới. 

Tham gia các khóa học này, bạn sẽ được: 

  Giới thiệu các công nghệ mới và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau: 

     • What are the differences between AI & Machine Learning & Deep Learning?

     • How people applying IoT to build smart devices, smart home, smart office, smart hospital,   
       smart city, smart nation?

     • How companies applying Big Data & Analytics to increase competitive advantages?

  Chia sẻ các công nghệ đang áp dụng trong các dự án tại TMA

  Trao đổi kinh nghiệm học và ứng dụng các công nghệ mới

  Phổ biến kế hoạch của TMA

Hãy đến Hall A, Lab 6 để được tiếp thu thật nhiều kiến thức bổ ích nhé! 

tMa iNNovatioN CENtEr (tiC) 
tổ ChứC NhiềU khóa họC 
troNg tháNg 12

Tháng 12 tới đây, TMA sẽ là nhà tài trợ chính cho Hutech IT Got Talent 2017. 

Đây là cuộc thi do trường Đại học Hutech tổ chức nhằm “đánh thức tiềm lực” của các bạn sinh viên đam 
mê công nghệ; tìm ra những gương mặt xuất sắc tham gia các sân chơi cấp Thành phố, cấp Quốc gia và 
đồng thời cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.

Với 2 vòng sơ tuyển và chung 
kết, 04 bảng thi riêng biệt ở 
các nội dung: Quản trị mạng 
máy tính & An toàn thông tin, 
Lập trình ứng dụng di động, 
Lập trình ứng dụng website, 
Lập trình ứng dụng IoT, Hutech 
IT Got Talent hứa hẹn sẽ là sân 
chơi giúp TMA phát hiện và 
chiêu nạp được nhiều nhân tài 
trong tương lai. 

tMa là Nhà tài trợ ChíNh 
hUtECh it got talENt 2017

14h – 15h30 ngày 12/12
ai & Machine learning seminar

14h - 15h30 ngày 14/12
iot & smart devices seminar

14h – 16h ngày 20/12
Big data & analytics seminar
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1. DC18
2. DC9

4. DG4

Để chuẩn bị cho những dự án mới 
trong thời gian tới, DC18 hiện tại 
đã tăng thêm 20% resource. Hy 
vọng với sự tăng trưởng này, DC18 
sẽ hoàn thành tốt những dự án 
được giao.

Tất cả dự án dồn tổng lực cho tháng cuối năm. Đây là 
thời điểm mà toàn bộ thành viên đều làm việc hăng 
say với mục tiêu hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong 
năm và mong muốn một năm mới sắp đến sẽ nhiều 
điều tốt đẹp hơn, hứa hẹn hơn.

Tháng vừa qua, DG4 tất bật với việc tuyển dụng để mở rộng các dự án 
hiện tại và chuẩn bị cho những cơ hội mới.

I. Công việc

5. DC2
Trong những ngày đầu tháng 11, DC2 đã chào 
đón hai vị khách quý là Paul Ensing & Keith 
Landau đến từ Genband Canada. Trong những 
ngày thăm và làm việc tại TMA những vị lãnh 
đạo cấp cao của Genband đã đem đến nhiều 
thông tin thú vị cho các thành viên Genband-
DC2 project, đặc biệt là câu chuyện “Ribbon 
Communications” ra đời từ sự sáp nhập giữa 
hai ông lớn Sonus và Genband được chia sẻ 
trong buổi gặp mặt toàn thể Genband project 
cùng với sự góp mặt của chú Lệ.

360 DC

3. DC8
Từ đầu tháng 10, TRAX - công ty chuyên về lĩnh 
vực quảng cáo đã hợp tác với TMA, bắt đầu với 2 
người: 1 người technical architect, với công việc 
giải quyết vấn đề về tốc độ và rà soát lại kiến trúc 
của hệ thống, 1 người phân tích yêu cầu để nắm 
nghiệp vụ của hệ thống. Sau 1 tháng thử thách, 
TRAX đã đồng ý mở ODC 5 người, làm việc với 
công nghệ PHP.
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1. DC18

2. DC9

3. DC4

Nhằm gắn kết tinh thần động đội và nâng cao sức khỏe cho anh 
em, DC18 đã tổ chức thành công và đang duy trì giải bóng đá mini 
thường xuyên vào tối thứ 3 hàng tuần tại sân bóng 917, Hoàng 
Hoa Thám.

DC18 cũng vừa thay đổi rèm cửa và trang trí lại phòng làm việc 
nhằm đem lại không gian làm việc mới mẻ, thoải mái cho anh em. 
Đặc biệt, không khí Giáng sinh đang tràn ngập các phòng làm việc 
của DC18 với những đồ trang trí xinh xắn. 

Sắp tới, DC9 sẽ có chuyến thăm Phan Thiết, công tác chuẩn bị đang diễn ra hết sức công phu từ 
poster mở màn cho đến các trò chơi ngay trong tháng 11 giúp thành viên tham gia có cơ hội được 
miễn phí tham gia chuyến đi này.

Đến hẹn lại lên, giải bóng đá cuối năm của DC9 là hoạt động được mong chờ nhất. Mọi công tác 
chuẩn bị trong tháng vừa qua từ poster cho đến tập hợp, chọn trang phục cho các đội bóng… đã 
hoàn thành và hứa hẹn sẽ đem lại một giải đấu hấp dẫn nhất.

Từ ngày 10/11, dự án Accedian ở lầu 4 ,5 của lab 4 đã chính 
thức khởi động chiến dịch vệ sinh phòng làm việc 2 lần/tháng 
vào chiều thứ 6. Từ những hành động nhỏ như lau dọn, sắp 
xếp tài liệu ngăn nắp đến công tác “phủ xanh” góc làm việc 
bằng những chậu hoa, cây kiểng tươi thắm đã góp phần trang 
hoàng lại không gian làm việc, mang đến bầu không khí tươi 
vui cho mọi người. Hai chiến binh xuất sắc với góc phòng 
“xanh” nhất của mỗi đợt sẽ mang về cho mình những phần 
quà xứng đáng, ghi danh vào bảng thành tích sống và làm 
việc theo phong cách “xanh, sạch, đẹp”.

Tủ sách Accedian: Đọc sách luôn là nhu cầu thiết yếu của mọi người nói chung và mỗi IT-er nói riêng. Chính 
vì lẽ đó, kệ sách Accedian đã chính thức đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện cho anh em cùng chia sẻ 
những đầu sách hay và bổ ích. Kệ sách Accedian ở lầu 5, lab 4 được lấp đầy bởi các loại sách từ nhiều lĩnh vực 
khác nhau như công nghệ, kinh tế, xã hội, truyện tranh,… Hy vọng tủ sách này sẽ phát huy tối đa tinh thần 
đọc sách, trau dồi kiến thức và cải thiện đời sống tinh thần của tất cả thành viên trong team.

II. Vui chơi giải trí

4. DC11A
DC11A vừa có chuyến DC trip tại bãi biển Lagi Sunset beach resort- tỉnh Bình Thuận. Chuyến đi là cơ hội để 
gắn kết tình cảm của các thành viên với nhau thông qua những trò chơi tập thể và đêm Gala nhiều kỷ niệm.

360 DC

Bên cạnh đó, DC18 tiếp tục duy trì các giải thưởng “Bug hunter”, 
“Best performance” nhằm khen thưởng kịp thời những anh em có 
thành tích làm việc tốt.
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MáCh BạN NhữNg Mẹo MUa sẮM trựC tUyếN
aN toàN CầN Bỏ túi

Hãy ghi nhớ ngay những mẹo mua sắm trực tuyến này để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, 
đánh cắp thông tin khi đang “săn” đồ giảm giá nhé.

Điều tối quan trong khi mua sắm online là bạn chỉ nên lựa 
chọn những địa chỉ lớn, có uy tín hoặc đã quen thuộc từ lâu. 
Điều này sẽ làm giảm thiểu khả năng bị kẻ xấu lợi dụng đánh 
cắp thông tin cũng như tiền bạc. Ngoài ra, nếu có vấn đề xảy 
ra sau khi mua hàng thì những doanh nghiệp này cũng sẽ có 
cách xử lý chuyên nghiệp, phù hợp hơn.

Với những trang bán hàng trực 
tuyến, điều tối cơ bản mà họ cần làm 
là tạo ra một kết nối an toàn giữa 
người mua và người bán. Trong quá 
trình “đi săn”, hãy để ý vào thanh địa 
chỉ của trình duyệt xem nó đang hiển 
thị HTTPS:// hay HTTP://.

Nếu chỉ là HTTP://, các thông tin 
của bạn sẽ có nguy cơ bị đánh cắp 
trong quá trình chuyển tới bên bán 
hàng, bao gồm cả số thẻ/tài khoản 
ngân hàng và các mật khẩu, mật mã 
liên quan. Vậy nên, hãy chú ý thật kỹ 
trước khi nhập bất kì thông tin thanh 
toán nào.

Ngoài ra, hãy để ý biểu tượng ổ khóa 
bên trái thanh địa chỉ. Nếu có thấy ổ 
khóa này và chứng chỉ HTTPS:// thì 
bạn có thể yên tâm rồi đó.

Hầu hết chúng ta đều “ham” Wifi miễn phí 
ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, độ bảo 
mật của những mạng wifi này không hề cao 
và hoàn toàn có thể bị kiểm soát bởi kẻ xấu. 
Thậm chí, chúng còn tự phát những mạng 
Wifi có tên rất “hấp dẫn” kiểu như FreeWifi 
để lôi kéo “con mồi”.

Nếu có thể, hãy chuyển sang sử dụng mạng 
di động 3G/4G để tiến hành thanh toán. 
Thông tin của bạn sẽ được bảo toàn hơn.

abc123, 12345678 hay password là những chuỗi 
“tối kị” khi đặt mật khẩu cho tài khoản mua hàng 
trực tuyến. Nếu tài khoản web đã gắn liền với 
thông tin thanh toán thì bạn cần phải tạo một mật 
khẩu thật khó đoán. Bạn cũng không nên lưu mật 
khẩu này vào máy tính hay điện thoại mà người 
khác có thể truy cập được dễ dàng.

Để bắt đầu mua sắm online, bạn chỉ cần 
cung cấp tên, địa chỉ nhận hàng, số điện 
thoại liên lạc và thông tin thanh toán. 
Những thông tin còn lại không hề quan 
trọng.

Nhiều website bán hàng cố tình hỏi thêm 
về nghề nghiệp, tuổi, giới tính và sở thích 
để rồi sau đó tự động giới thiệu những 
món hàng phù hợp. Tuy nhiên, những 
thông tin này có thể bị bán đi nhằm mục 
đích quảng cáo.

Dù là mua sắm qua smartphone hay máy tính, bạn 
luôn cần kiểm tra thật kĩ xem thiết bị có nhiễm 
virus hay malware không. Hãy thường xuyên kiểm 
tra bằng các phần mềm phổ biến và miễn phí như 
Kaspersky, Avira, MalwareBytes để bớt đi nỗi lo 
trong quá trình mua hàng.

Hầu hết các website bán hàng tại Việt 
Nam đều hỗ trợ “Ship COD”, tức là nhận 
hàng rồi mới trả tiền. Điều này sẽ giúp 
người dùng tránh việc phải nhập thông tin 
tài khoản ngân hàng trên website. Ngoài 
ra, bạn cũng có thể xem hàng trước, thấy 
ưng rồi mới thanh toán. Hãy liên lạc tới địa 
chỉ bán hàng để kiểm tra trước là được.

1. Chỉ nên chọn những website uy tín

2. hãy chú ý chứng chỉ 
    an toàn của website

3. tránh xa wifi công cộng

4. sử dụng mật khẩu thật mạnh 6. không nên cung cấp
    quá nhiều thông tin
    về bản thân

5. Đảm bảo rằng thiết bị không  
    nhiễm virus hay malware

7. lựa chọn hình thức  
    giao hàng Cod

(Theo Genk.vn)
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Để Có Một CăN Bếp troNg làNh, khôNg ChẤt ĐộC hại

Các loại bao bì và hộp đựng thực phẩm nhựa có thể 
chứa các hợp chất độc hại, ngấm vào bất kỳ thực phẩm 
nào tiếp xúc với chúng. Để sản xuất ra các sản phẩm 
nhựa, người ta sử dụng hàng trăm hóa chất khác nhau, 
trong đó nhiều loại được được chứng minh là có liên 
quan đến rối loạn nội tiết, ung thư và các bệnh mãn tính. 
Để đảm bảo an toàn, thay vì nhựa, bạn có thể lựa chọn 
các vật liệu như thủy tinh, gốm và kim loại ở mọi nơi. 
Các loại bao bì sinh học, giấy… cũng là giải pháp ổn hơn 
để thay thế cho nhựa.

Rất có thể bạn đã từng nghe nhắc tới 
những lo ngại về Teflon trong chảo rán, 
nhưng các loại lớp phủ ngoài chống dính 
khác cũng có thể gây ra những mối đe 
dọa đối với sức khoẻ con người. Những 
chất này thường được sử dụng để làm 
lớp phủ chống dính, không chỉ đối với 
chảo, mà còn cho các loại lò nướng, nồi 
cơm điện, và nồi hầm. Chúng cũng được 
sử dụng trên một số hộp bánh pizza và 
giấy gói thực phẩm.

Vì chúng ta biết rất ít thông tin về độ an 
toàn của lớp phủ ngoài chống dính nên 
các vật liệu như thép không gỉ, gang, 
thủy tinh và gốm là những lựa chọn khôn 
ngoan hơn.

Lò nướng gas và bếp gas đốt cháy các sản 
phẩm phụ, bao gồm carbon monoxide, 
vào căn bếp của bạn. Hãy đảm bảo chạy 
quạt thông gió trong quá trình nấu để loại 
bỏ khói, xem xét sử dụng bếp điện cũng là 
một ý kiến hay. Và nếu có thể, hãy mang 
một số cây xanh vào nhà bếp để cải thiện 
chất lượng không khí.

Ngoài ra bạn cũng nên chú ý đến các thiết 
bị nhỏ hơn trong bếp, chẳng hạn như ấm 
đun nước, máy pha cà phê… cũng nên ưu 
tiên chọn chất liệu kim loại thay vì nhựa.

Các chất tẩy rửa thương mại có chứa 
hàng ngàn hóa chất không được 
kiểm soát, nhiều trong số đó là các 
mối nguy hiểm về sức khoẻ, như 
1,4 dioxane và formaldehyde. Theo 
nguyên tắc chung, hãy tìm các loại 
xà phòng và chất tẩy rửa có nguồn 
gốc thực vật, phân huỷ sinh học. Bạn 
cũng có thể tự chế sản phẩm tẩy rửa 
homemade với các thành phần đơn 
giản thường thấy trong nhà bếp. Có 
rất nhiều công thức làm nước tẩy rửa 
hiệu quả mà đơn giản chỉ với nước, 
dấm và baking soda…

Hầu hết các côn trùng nhà bếp như kiến, muỗi, ruồi… có thể được kiểm soát bằng các 
loại tinh dầu và nguyên liệu tự nhiên như vỏ cam quýt, đất diatomaceous hoặc bẫy 
không độc. Ví dụ, bạc hà là khắc tinh của kiến – hãy thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào 
chất tẩy rửa khi lau chùi nhà bếp hoặc trồng một chậu bạc hà trong bếp của bạn.

Việc xây dựng nhà bếp sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng không khí trong nhà bạn suốt nhiều năm 
tới. Nếu có thể, hãy chọn quầy và tủ đựng đồ 
mà không sử dụng formaldehyde hoặc VOCs 
trong quá trình thi công. Các lựa chọn về sàn 
và sơn cũng nên hạn chế VOC và các hóa chất 
khác như PVC, có trong sàn vinyl. Đi tìm vật liệu 
tự nhiên và sử dụng các phụ kiện không độc hại 
bất cứ khi nào có thể.

1. tìm loại túi đựng an toàn hơn

2. hạn chế các dụng cụ  
    chống dính

3. Đun nấu an toàn hơn

4. tẩy rửa tự nhiên

6. áp dụng các giải pháp chống côn trùng tự nhiên

5. Chọn vật liệu nhà bếp 
    không độc hại
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“Hãy cố gắng trở thành cầu vồng trong 
đám mây của một ai đó” 

Maya Angelou


