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Sau hơn 1 năm “dùi mài kinh sử”, dưới sự dìu dắt của chú Lệ, anh Lạc Bùi, anh Việt Phạm, anh Hồng Trần cùng 
các DG Heads, 5 acting Director đã chính thức “xuống núi” vào trưa 16/10/2018, để nhận trọng trách Director. 
Đây là kết quả của chương trình đào tạo “Next Generation Leader” của TMA, bắt đầu từ tháng 08/2017. 
Chương trình này là nơi các ứng viên sáng giá được đào tạo bài bản và toàn diện, sẵn sàng trở thành những 
leader thực thụ.

5 Director mới gồm có:

tMA có thêM 5 Director
Nhịp sống TMA   |

Nguyễn Thị
Tường Vân

Dc1

Hồ
Ngọc Thành

Dc8

Trần
Phú Phước

Dc17
Nguyễn

Đăng Khoa
Dc16

Nguyễn
Thanh San

Dc18

Trong không khí thân mật, ấm cúng tại phòng chú Lệ, 5 anh, chị Director mới đã được đích thân Chú trao 
bằng, trao trọn niềm tin rằng các anh, chị sẽ là thuyền trưởng tài ba của con tàu DC mình. 

Xin chúc mừng các anh, chị. Chúc anh, chị sẽ luôn thành công trong vai trò mới, dẫn dắt các DC tiến nhanh, 
tiến chắc, tạo ra nhiều bước đột phá, giúp TMA ngày càng phát triển hơn nữa. 

KHácH HàNg mới TroNg 
THáNg 10

(DG3) công ty phần mềm xe hơi AWTc của 
Mỹ để xây dựng các hệ thống Car Navigation 
thông minh thế hệ mới

(DG2) Phần mềm VPN cho cá nhân 
hàng đầu ExpressVPN (Hong Kong)

(DG3) công ty 3D inspection/
measurement hàng đầu của 
Hàn Quốc – Koh Young

(Lab 8) Tư vấn về Quy trình Phần mềm 
cho Tổng công ty Điện lực miền Trung 
tại Đà Nẵng
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Ngày 10/10/2018, công ty giải pháp Blockchain WhaleTech (Úc) và TMA thành lập Blockchain Develoment 
Center – tư vấn và cung cấp các giải pháp Blockchain cho các lĩnh vực khác nhau.

Trong Quý 3, TIC và Blockchain Develoment Center đã đào tạo 50 developers về Blockchain qua các khóa học 
từ cơ bản đến nâng cao và tổ chức hội thảo Blockchain for Enterprise.

TMA đã gửi các kỹ sư Blockchain qua Thailand để thực hiện các dự án Fintech cho ngân hàng hàng đầu của 
Thailand.

Trong tháng 11 nhóm TIC và BA sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu các ứng dụng Blockchain cho các managers.

TmA THàNH lậP BlocKcHAiN DeVeloPmeNT ceNTer

Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) Singapore đã đến thăm TMA và tìm hiểu 
về sự phát triển công nghệ cao tại Việt Nam và thảo luận các mô hình hợp tác Việt Nam – 
Singapore về Innovation & Smart Cities.

Thương vụ Úc (Austrade) đến thăm TMA để tìm hiểu về các mô hình hợp tác R&D giữa 
TMA với các công ty và đại học Úc (ĐH Adelaide, ĐH Flinders, ĐH Monash, ĐH Deakin).

Bà Leow Siu Lin, tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM đã đến thăm TMA để tìm hiểu về khả năng hợp 
tác R&D của TMA với các công ty công nghệ cao của Singapore. Bà Leow ủng hộ các đề xuất của 
TMA về việc xây dựng các Khu công nghệ cao Singapore tại Việt Nam tương tự như mô hình VSIP 
(Vietnam – Singapore Industrial Park) hiện đang có 7 khu tại Việt Nam. Lãnh sự quán cũng sẽ mời 
các trường đại học Singapore đến Trung tâm khoa học quốc tế và giáo dục liên ngành (ICISE) tại 
Quy Nhơn để hội thảo về hợp tác R&D với các ĐH Việt Nam.

TmA ĐóN TiếP NHiều ĐoàN
KHácH quốc Tế
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TMA Technology Day, ngày hội công nghệ lớn nhất TMA, sẽ diễn ra thứ 7 ngày 5/1/2019 với tổng giá trị giải 
thưởng lên đến 150 triệu đồng. 

Cuộc thi sáng tạo Sản phẩm – Giải pháp đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn với 37 ý tưởng 
cho cuộc thi này. Tuần tới, các bạn sẽ thuyết trình ý tưởng tại Lab 6 và Lab 4. 

Các sản phẩm – giải pháp vào vòng chung kết sẽ được thuyết trình và chấm giải tại TechDay 2018. Ban giám 
khảo sẽ chính là các khách hàng, các chuyên gia đầu tư và công nghệ trong, ngoài TMA. BTC sẽ hỗ trợ các bạn 
trong việc chuẩn bị cho các buổi thuyết trình.

Chúc các bạn chuẩn bị thật tốt cho Sản phẩm – Giải pháp của mình, mang lại cho TMA TechDay 2018 nhiều ý 
tưởng hay và có giá trị thực tiễn. 

37 ý TưởNg SảN PHẩm – giải PHáP 
THAm giA TmA TecHNology DAy 2018

TmA cùNg ĐoàN DoANH NgHiệP VNiTo 
THAm quAN, làm Việc Tại BìNH ĐịNH

1. Dự án nền tảng công nghệ lập trình Rubin

2. Water Music System – RMS

3. Auto Tree Watering - Remote Management   
    System (RMS)

4. API Bot test tool

5. Automated Test Workflow

6. Mobile Framework

7. Simple Automated Testing (SAT) Solution

8. Codelabs

9. Smart Receptionist

10. IOT For Agriculture

11. Enable GUI automation for Accedian framework

12. TMA Chatbot Platform

13. FY Everything

14. Face Search

15. Energy Saving for Office

16. Indoor Geolocation

17.   Phần Mềm Chấm Điểm Thi Trắc Nghiệm TOEIC

18.   Data Marketplace Using Event Streaming

19. IoT Ecosystem based on TiP  

20. BLE Mesh Network

21. TiP – An IoT Platform for Students

22. Test Bot 2.0

23. Automation Analytic Server

24. Blockchain Bond Trading Platform

25. Chat bot support for working in Sierra Wireless

26. Log Analysis  System for SWV team

27. AMR- Automatic Meter Reader for Electric     
       Monitoring at TMA Building

28. Bus Monitoring System for Smart City

29. HR Robot v2.0

30. Recommender System & Chat bot

31. Car Infotainment System

32. DC4 Contests

33. Deploy Scalable Applications (Microservices)       
      With Jenkins, Docker And Kubernetes

34. Search Engine

35. AWS DevOps – Replicate test beds automatically

36. Anti-Counterfeiting

37. TMACare 1.0  - Employee Health Support System

Ngày 03-04/11 vừa qua, TMA cùng Liên minh Xuất khẩu Phần mềm VNITO đã tổ chức chương trình tham 
quan và làm việc tại Bình Định. Đây là dịp để các thành viên VNITO 3 miền gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về 
Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn và các cơ hội đầu tư về CNTT.

Đoàn với 16 công ty CNTT hàng đầu VN đã giao lưu với 500 SV trường ĐH Quy Nhơn; Tham gia Hội thảo về 
đầu tư CNTT tại Bình Định và tham quan Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn.
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TmA STAr Performer quý iii- 2018: 
lễ TrAo giải Đầy Niềm Vui Và Tự Hào

Cuối buổi lễ, các star và đồng nghiệp đã có thời gian ngồi lại để giao lưu trò chuyện và dùng tiệc nhẹ trong 
không khí thân mật, vui vẻ.
Những nỗ lực và thành tích của các bạn đã đóng góp rất lớn cho sự vươn xa và vươn cao của TMA. Xin chúc 
mừng và cảm ơn các bạn về những đóng góp này, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng và đạt được nhiều 
thành công hơn nữa!

Sau một tuần được công bố danh tính rộng rãi trên tất cả các kênh truyền thông của công 
ty, chiều 16/10/2018, 21 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhất của quý III - 2018 đã 
cùng nhau hội tụ tại buổi lễ vinh danh TMA Quarterly Star Performer, được tổ chức tại Hall A, 
Lab6. Buổi lễ có sự hiện diện của chú Lệ, ban lãnh đạo công ty và rất nhiều anh chị em đồng 
nghiệp.
Tại phần phát biểu, chú Lệ không giấu được niềm vui và sự tự hào khi gặp gỡ và chứng kiến 
thời khắc vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc trong quý này. Bên cạnh đó, chú cũng 
bày tỏ mong muốn công ty có thêm nhiều star và super star trong tương lai. 
Ở lần trao giải này, các Star Performer được nhận giải theo DG và được chính Senior Director 
của DG mình vinh danh, trao thưởng. Các anh chị quản lý đã có những chia sẻ đầy đủ và 
không kém phần hài hước về những thành tích “khủng”, những khả năng siêu phàm hay tài 
lẻ ít người biết của thành viên DG mình. Cùng với đó, các Star Performer cũng có cơ hội để 
giới thiệu về bản thân, những nỗ lực mà mình cùng đồng nghiệp đã bỏ ra để mang thành 
công về cho dự án.
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Hiệu TrưởNg Và giảNg ViêN TrườNg 
ĐH NguyễN TấT THàNH ĐếN THăm TmA

TmA THAm giA Ngày Hội Việc làm ĐH 
KHTN Và “BắT TAy” Với NHiều Đại Học

Hiệu trưởng, trưởng khoa CNTT và viện trưởng Viện 4.0 và gần 20 giảng viên của trường ĐH Nguyễn Tất 
Thành đã đến tham quan, làm việc tại TMA và bàn kế hoạch hợp tác trong việc đào tạo các công nghệ mới. 
Với gần 2,000 SV CNTT, trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại Q12 và Q4 sẽ trở thành nguồn cung cấp nhân lực 
lớn cho TMA.
Viện 4.0 cũng đã gửi 4 giảng viên đến thực tập tại TMA Innovation Center.

Tháng 10 này, TMA tưng bừng tiếp đón các bạn sinh viên trường ĐH Công Nghiệp, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tài 
Chính – Marketing, ĐH Trà Vinh và Aptech Việt Nam đến tham quan công ty. Nhiều kiến thức bổ ích và kinh 
nghiệm thực tiễn đã được các anh, chị đại diện TMA, đại diện các dự án như TIC, NOC, GBST… truyền đạt tận 
tình tới các bạn. 
Ngoài việc giúp các bạn sinh viên “mục sở thị” TMA, chúng ta cũng đến với các bạn sinh viên Khoa Công 
Nghệ Thông Tin - trường ĐH Sư Phạm để chia sẻ về văn hóa, môi trường và cơ hội nghề nghiệp tại TMA. Tại 
đây, các bạn không khỏi ngạc nhiên về những công nghệ mà TMA Innovation Center đang áp dụng và bày tỏ 
mong muốn được tham gia vào những dự án AI/ML, Blockchain, Big Data, IoT thực tế.
Cùng với đó, TMA cũng có mặt tại ngày hội “Sinh viên & Doanh nghiệp 2018” tại trường ĐH KHTN trong 
tháng 10 vừa qua. Các bạn ứng viên tiềm năng đã được phỏng vấn trực tiếp, nhận về cho mình cơ hội việc làm 
và nhiều phần quà hấp dẫn. Không chỉ có ngành CNTT, TMA còn thu hút được sự quan tâm của các bạn đến 
từ nhiều ngành khác với mong muốn tìm hiểu về công ty và cơ hội việc làm với nhiều vị trí hot. 
Sắp tới, TMA sẽ tiếp tục tổ chức, tham gia nhiều hoạt động thú vị dành cho các bạn sinh viên, đừng bỏ lỡ nhé!
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các KHóA Đào Tạo/SHAriNg Từ 
TmA iNNoVATioN ceNTer (tic)

Tháng 10 vừa qua, TIC đã tổ chức buổi workshop “Blockchain for enterprises” do Bernard Peh 
(Founder of Whaletech), Yến Hồ, Tiến Mai trình bày. Buổi workshop mang lại kiến thức tổng 
quát về thị trường cũng như độ lớn mạnh của công nghệ Blockchain trên toàn thế giới qua 
góc nhìn của một người kinh doanh. Qua buổi Workshop này, người tham gia phân biệt được 
“blockchain” và “bitcoin” – vấn đề mà đại đa số hiện nay còn nhầm lẫn. Ngoài ra, hiểu được đặc 
tính của blockchain và ứng dụng của nó là mục đích của buổi “Blockchain for enterprise”. Người 
tham gia không những là các thành viên của TIC mà còn có sự góp mặt của nhiều thành viên 
TMA.
Buổi kéo dài chỉ trong 1,5 giờ nhưng không khí luôn sôi động với những câu hỏi và đáp giữa 
người trình bày và người nghe. Mong rằng, trong thời gian sắp tới TIC có thể tổ chức nhiều 
buổi workshop hơn, hoành tráng hơn cho các thành viên TMA.

Tháng 10, Computer Vision team của TMA Innovation Center đã tổ chức rất nhiều các khóa 
training/sharing với các chủ đề như: Facial Landmark Detection: Thuật toán nhằm xác định các 
điểm trên khuôn mặt, giúp bạn mô phỏng khuôn mặt chi tiết hơn, áp dụng trong nhận diện 
khuôn mặt, cảm xúc…; Face Frontalization: Thuật toán xoay và tái hiện khuôn mặt từ hướng 
chụp ngang sang hướng chụp trực diện; Face Tracking: Thuật toán giúp theo dõi, xác định và 
bám theo một khuôn mặt, áp dụng rộng rãi trong các camera giám sát. 
Ngoài ra các buổi sharing khác cũng được đầu tư kĩ lưỡng, nhằm mang lại kiến thức rộng hơn 
và sâu hơn cho các thành viên không chỉ của TIC và toàn TMA. Các buổi sharing tiêu biểu: 
Cloud-Based Caller Authentication to prevent spoofing calls; Reinforcement learning Overview, 
Word embedding - Word2Vec. 

1. Workshop: Blockchain for enterprises

2. các khóa training/sharing từ computer Vision team
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TmA THAm giA Hội cHợ 
Việc làm ĐH cầN THơ

TemPlATeS 2018

KHAi TrươNg THe 
cAPiTAl coffee Tại qTSc

Ngày 03/11 vừa qua, TMA đã “thân chinh” đến miền sông 
nước Cần Thơ để tham gia Hội chợ việc làm 2018, được 
tổ chức ngay tại trường đại học Cần Thơ. Đây là “cái nôi” 
nguồn nhân lực rất lớn của TMA trong nhiều năm nay. 
Với những vị trí tuyển dụng cực hot như Developer (.Net, 
Java, Python, Node Js, C++,…), Test Engineer, System 
Administrator, AI & Big Data Engineer, Automotive 
Embedded Engineer, gian hàng của TMA luôn thu hút rất 
đông các bạn sinh viên đến tham quan, tìm hiểu, gửi CV 
cũng như phỏng vấn trực tiếp. 
Rất nhiều CV đã được gửi về cho TMA trong ngày hội này. 
Hy vọng chúng ta sẽ sớm kết nạp được thật nhiều nhân tài 
vào đại gia đình TMA trong tương lai.

HoạT ĐộNg Đào Tạo Nổi BậT 
THáNg 10
1. online Smart learning
Tháng 10 vừa qua, Training đã thực hiện một sự thay đổi lớn khi chuyển các 
khóa đào tạo sang hệ thống online Smart Learning. 
Smart Learning giúp các học viên:

• Có thể học mọi lúc, mọi nơi
• Chủ động trong việc học, không phụ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ  
 điều gì
• Xây dựng tốc độ học tập của riêng bạn
• Có thể học bao nhiêu lần tùy ý
• Đề xuất lộ trình học tập riêng dựa trên khả năng của bạn

Theo đó, hệ thống Smart Learning đã đi vào hoạt động với:
• Hơn 100 khóa học sẵn có và được phân chia theo domain
• Bạn có thể xem và đăng ký học những lộ trình học tập có sẵn hoặc      
 từng khóa học riêng lẻ
• Tính năng thống kê tiến độ học tập của học viên

Không dừng lại ở đó, Smart Learning vẫn đang tiếp tục hoàn thiện chức năng 
xây dựng và điều chỉnh lộ trình học tập cho mỗi học viên dựa trên khả năng 
của từng người cũng như nhu cầu của dự án. 
Ngay bây giờ, các bạn có thể khám phá tại: https://smartlearning.tma.com.vn

2. câu lạc bộ Toastmasters diễn ra đều đặn hàng tuần
Được đánh giá là mang lại hiệu quả tích cực trong việc cải thiện khả năng 
giao tiếp tiếng Anh của các thành viên, câu lạc bộ (CLB) Toasmasters vẫn 
tiếp tục diễn ra vào thứ 6 hàng tuần với sự tham gia của rất đông anh chị 
em TMA. 
Để tăng tính hấp dẫn, CLB thường xuyên thay đổi nội dung, chủ đề sao cho 
hấp dẫn nhất. Đặc biệt, ngày 26/10, một buổi chơi “Ma sói” thú vị đã mang 
lại cho người chơi những tràng cười không ngớt. 

Để tham gia câu lạc bộ, các bạn có thể đăng ký từ thứ 2 đến thứ 4 tại hàng 
tuần tại https://training.tma.com.vn

https://box.tma.com.vn/index.php/s/ee94JDMIBHspey8

Trong công việc hàng ngày tại TMA, các bạn thường xuyên 
phải thuyết trình hay gửi document, CV đến khách hàng, 
đồng nghiệp và mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho 
mình những slide, CV… sao cho hoàn hảo nhất. 
Nhằm tạo sự tiện lợi, chuyên nghiệp và sự đồng bộ trong 
tất cả những văn bản này, công ty đã thiết kế và cho ra mắt 
bộ templates cho PowerPoint, Word, CV dành cho tất cả 
nhân viên TMA.
Bộ templates mới gồm có 2 mẫu CV, 5 mẫu Power point, 3 
mẫu Word cùng 10 mẫu Slide cover. Các thiết kế mới đều 
rất trẻ trung với màu sắc bắt mắt, bố cục hiện đại và hứa 
hẹn sẽ giúp cho phần trình bày cũng như hình ảnh của bạn 
thêm chuyên nghiệp trước khách hàng, đồng nghiệp.
Bạn có thể xem và tải mẫu mới tại đây.

Ngày 14/11/2018 tại QTSC R&D Labs – nhà 5 sẽ khai trương 
quán The Capital Coffee.
Ngoài thưởng thức các loại thức uống tại chỗ, các bạn còn 
có thể đặt hàng trực tuyến tại website www.3click.vn hoặc 
liên hệ qua số Hotline: 0789247474. 
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Bế mạc TmA fuTSAl leAgue 2018: 
Dc11 làm NêN lịcH Sử!
Sáng 27/10, sân K334 đông như trẩy hội khi các cầu thủ, cổ động viên lũ lượt kéo về tham gia vòng đấu cuối 
và lễ bế mạc TMA Futsal League 2018. Bất chấp thời tiết nắng nóng, bãi để xe không còn một chỗ trống, khắp 
trên sân là những gương mặt hân hoan, những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Với những cảm xúc vỡ òa, 
đây xứng đáng là vòng đấu cuối với những trận cầu “chung kết” mang tính quyết định. Đây cũng là thời khắc 
DC11 làm nên lịch sử khi bước một bước dài từ đội vô địch league B, thành đội vô địch league A danh giá.
5 tháng với tổng cộng 128 trận đấu gay cấn, TMA Futsal League 2018 chứng kiến sự trưởng thành, sự nỗ lực và 
đoàn kết của 17 đội bóng ở cả 2 league A, B. Dù ở chiến trường nào, người hâm mộ cũng được cảm nhận một 
tinh thần chiến đấu kiên cường, vì màu cờ sắc áo, vì một khát khao chiến thắng mãnh liệt của các cầu thủ. Khát 
khao ấy thực sự thăng hoa trong trận đấu – xứng đáng được ví là trận chung kết - giữa DC11 và DEP. Với tính 
chất quan trọng của trận đấu này, cả 2 đã cống hiến cho đến sức lực cuối cùng để cứu bóng, để sút bóng, đưa 
bóng vào khung thành đối phương. Và, giây phút trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu khi DC11 đang dẫn trước 
4-3 đã làm nên một bầu không khí khó tả nhất trên sân K334. DC11 tràn ra sân với niềm vui khôn xiết, DC6 cúi 
đầu chấp nhận về nhì, DEP không nói nên lời… Tuy vậy, đây cũng chưa phải là ngày tàn của DEP khi ở phần 
sân kế bên, DC15 bại trận trước DC1, được trao cho tấm vé dù họ không muốn nhận để vào đấu trận play-off 
giành quyền ở lại league A. 
Ở league B, DC18 cũng có chiến thắng cách biệt 4-0 trước DC8 để có cơ hội gặp DC15 ở trận play-off. DC17 
– vốn đã vô địch chơi có phần thoải mái trước DC14 và có thêm một trận thua trước đối thủ truyền kiếp này. 
DC14 cũng là đội duy nhất quật ngã được đội vô địch DC17 ở cả lượt đi và về (5-0 và 5-2). Đây là một sự nỗ 
lực rất đáng khen cho DC14. 
Cũng tại giải TMA Futsal League 2018, chúng ta ghi nhận tổng cộng 275 bàn thắng ở league B và 329 bàn ở 
league A. Đóng góp đến 7.5% số bàn thắng ở league A (25 bàn), cầu thủ Chiến Nguyễn (DC11) xuất sắc được 
vinh danh là Vua phá lưới của giải. Chính anh cũng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất sau quá trình bình 
chọn công bằng của BTC và các đội. 

Hãy cùng nhìn lại những thành tích đáng khen mà các đội đã có trong mùa giải vừa qua:

Vô địch
Á quân
Hạng 3
Phong cách
Cầu thủ xuất sắc nhất
Vua phá lưới
Thủ môn xuất sắc nhất

Đội hình tiêu biểu

Vô địch
Á quân
Hạng 3
Cầu thủ xuất sắc nhất

Đội hình tiêu biểu

A

B

giải thưởng
Kết quả TmA futsal league 2018

Đội/cầu thủleague
DC11
DC6
DC4
DC1
Chiến Nguyễn - DC11
Chiến Nguyễn - DC11
Đạt Trần - DC6
Thủ môn: Đạt Trần - DC6
Hậu vệ: Thi Nguyễn - DC6,  
Thiện Lê - DC11
Tiền đạo: Chiến Nguyễn - DC11, 
Khanh Nguyễn - DC1
DC17
DC9
DC18
Tây Tạ - DC18
Thủ môn: Nhí Nguyễn - DC17
Hậu vệ: Tây Tạ - DC18
Đạt Trần - DC17
Tiền đạo: Sáng Nguyễn - DC9 
Doanh Nguyễn - DC14

Dù kết quả thế nào, các cầu thủ TMA Futsal League 2018 cũng đã có một buổi gala vui vẻ, ý nghĩa bên nhau, 
khép lại một mùa giải thành công và đầy niềm vui. Từ tuần sau, sân K334 sẽ vắng bóng những gương mặt thân 
thuộc của TMA, nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ “oanh tạc” các cơ sở thể thao khác tại Đại hội Thể thao – Văn 
nghệ 2018. Hãy tiếp tục ủng hộ những bộ môn khác và hẹn gặp lại các cầu thủ tại TMA Futsal League 2019!
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KHAi mạc Đại Hội THỂ THAo – VăN NgHệ 2018

cầu lông, Bi-da, quần vợt dần lộ diện chủ nhân ngôi vương

Bộ môn Bi-da cũng đã thi đấu nội dung đầu tiên: Libre Doubles vào Chủ nhật vùa qua tại CLB Bi-da X.O, quận 

Phú Nhuận với sự tham gia của 5 cặp đối thủ. Sau 1 ngày thi đấu không cân sức với những màn rượt đuổi điểm 

số sát nút vô cùng gay cấn và nghẹt thở, nội dung thi đấu Libre Doubles cũng đã tìm được những vị trí đứng 

đầu. Cặp đôi xuất sắc giành được vị trí cao nhất là Trịnh Công Thương- Phùng Trọng Văn (DC14), á quân thuộc 

về cặp đôi Hồ Hải Trung - Dương Hữu Phước (DC14), đồng hạng 3 thuộc về cặp đôi Nguyễn Huy Sáng - Nguyễn 

Chí Khanh (DC9) và Nguyễn Văn Vũ - Nguyễn Xuân hiếu (DC4). Xin chúc mừng các cơ thủ!

Bộ môn Quần vợt đã tổ chức thi đấu nội dung đôi nam vào ngày 20 -10, trước khi lễ khai mạc diễn ra một tuần. 

Nội dung thi đấu đôi nam năm nay được chia làm 2 bảng A- B với 6 cặp đôi tham gia tranh tài, hầu hết các đối 

thủ đều đã quen mặt và bắt bài nhau, chính điều này khiến cho mỗi set đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và khó 

lòng đoán trước kết quả. Sau ngày thi đấu đầu tiên, 2 cặp đôi đứng đầu 2 bảng A - B lần lượt là cặp đôi đương 

kim vô địch Lê Đình Long- Phan Nghĩa Hiệp (IT), và Nguyễn Văn Mẫn - Nguyễn Đức Anh Kha (DC9). Các cặp đôi 

sẽ phải trải qua 1 ngày thi đấu nữa trước khi tìm được chủ nhân của chiếc cúp vô địch.

Đại hội thể thao - Văn nghệ là hoạt động thường niên của TMA hướng tới lễ kỷ niệm thành lập công ty với 10 

môn thể thao đa dạng từ đấu trí đến thử thách thể lực nhằm mục đích tạo sân chơi để toàn thể nhân viên có 

được thời gian giao lưu, vận động, rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Sáng thứ 7 27/10, lễ khai mạc Đại hội thể thao - Văn nghệ 2018 đã được tổ chức tại sân cầu lông Viettel, quận 

Tân Bình trong không khí hào hứng, vui vẻ với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo công ty cùng nhiều vận 

động viên và người hâm mộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Thành Hồ đã bày tỏ niềm vui khi mặt bằng vận động viên năm nay vẫn đông đảo 

về số lượng và lại có phần nhỉnh hơn về chất lượng so với mọi năm, anh hy vọng giải đấu diễn ra thành công và 

tìm được những nhà vô địch xứng đáng.

Cùng ngày, bộ môn Cầu lông đã diễn ra vòng đấu bảng với 5 nội dung thi đấu và sự tham gia của 80 vận động 

viên đến từ các DC/Department. Sau những ngày ròng rã “văn ôn võ luyện” đợi ngày xuất trận, các “lông thủ” 

TMA đã khiến sân cầu lông Viettel quận Tân Bình được một phen ồn ã bởi sự khốc liệt trong từng ván đấu. Tại 

mùa giải năm nay, các “lông thủ” đã có một bước tiến rất dài cả về thể lực và kỹ chiến thuật. Cặp đôi “ngựa ô” 

của giải Khổng Minh Huy/Nguyễn Minh Tân đã hoàn thành sứ mệnh khi đã làm náo loạn bảng đấu tử thần và 

tạo ra rất nhiều biến động không thể lường trước. Bất ngờ hơn, đôi nam cựu vô địch đã ngậm ngùi rời khỏi cuộc 

chơi ngay từ vòng đấu bảng, đôi nam đương kim vô địch cũng không khá khẩm hơn khi cũng suýt phải nhận vé  

   ra về… Tất cả tạo nên một mùa giải hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Sau ngày thi đấu đầu          

                    
                    

                 tiê
n, những cái  tên tiến vào vòng trong đã được xác định, 5 tân quán quân  

                          
       của các nội dung sẽ lộ diện vào cuối tuần sau. 
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1. DG4

2. DC12A

1. DC2

3. DC12

2. DC4

4. DC15

5. DC1 và DC18

Sau những kết quả tích cực của dự án hiện tại: 
ICON, giờ đây DG4 đã bắt đầu 2 dự án mới với 
ICON cho việc nghiên cứu lâm sàng, đó là ICON 
Pegatus và ICOTrial.

Song song với đó, DG4 đã hoàn thành chuyến đi 
thăm khách hàng ở Canada và US. Nhìn chung, 
DG4 đã và đang nhận được những phản hồi tích 
cực từ phía khách hàng. 

AWTC-USA: dự án PoC thứ 2 của AWTC-USA đã 
deliver thành công với đánh giá rất tốt từ phía 
khách hàng. Ngoài ra, DC12 cũng đã ký kết hợp 
đồng ODC với 11 kỹ sư cùng AWTC-USA, dự án 
bắt đầu từ tháng 11/2018. 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các chàng trai DC2 đã cùng nhau 
bàn tính và thực hiện một kế hoạch thú vị để đưa các bóng hồng đi 
từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không gian làm việc riêng của các 
bạn nữ đã được bí mật trang trí thật đẹp vào đêm hôm trước. Không 
những thế, một gameshow cắm bông đã được công bố bất ngờ làm 
cho không khi thật sự vui vẻ và nhiều tiếng cười. Những chậu hoa 
tươi thắm cùng với tình cảm thân thương như một gia đình đã làm 
một món quà ý nghĩa dành tặng các bạn nữ nhân ngày đặc biệt.

Nhân dịp Halloween, DC12A đã phát động trang trí văn phòng làm 
việc theo chủ đề ngày lễ. Bên cạnh đó còn hưởng ứng không khí 
ngày lễ Halloween bằng việc phát bánh, kẹo cho các anh, chị, em 
trong văn phòng.

Vừa qua, DC4 đã có một ngày 20-10 đáng nhớ thay cho lời chúc chân thành 
đến toàn thể chị em trong team. Còn gì bằng những đóa hồng tươi thắm và 
những phần quà bất ngờ được gửi đến các cô gái nhân ngày đặc biệt này. Các 
hoạt động như trò chơi, tặng quà, ăn uống đã góp phần làm cho bầu không 
khí trở nên vui tươi và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Vitamin Sea không bao giờ là đủ trong những ngày nắng nóng bức thế 
này. Chính vì vậy, team Accedian SQA đã chọn Vũng Tàu làm điểm đến 
để các thành viên được dịp vui chơi, tắm biển trong 2 ngày 1 đêm.

Tháng 10 này, team Accedian EMS đã có một buổi tiệc thân mật mừng 
SDV1.5.2 GA, SKA 1.4 sắp GA. Đây cũng là dịp để mọi người cùng chúc 
mừng các thành viên có sinh nhật trong tháng 10 và chào đón 1 thành 
viên vừa onsite trở về.

Hưởng ứng “ngày của phái đẹp”, các chàng 
trai DC15 đã mang đến bất ngờ cho các cô 
gái bằng những món quà thiệt ngộ nghĩnh, 
đáng yêu.  Chúc các bạn nữ của team luôn 
xinh đẹp và thành công trong công việc 
cũng như trong cuộc sống!

Trong không khí của ngày mà phụ nữ được tôn vinh - 20/10, các “nam thần” từ các dự án cũng bớt chút thời 
gian chuẩn bị những phần quà, những đóa hồng tươi thắm cũng như những tấm thiệp nhắn gởi những lời 
vàng ngọc đến những “quý phụ nữ” trong nhóm mình. Bên cạnh đó, team UC cũng đã tạo bất ngờ thú vị khi 
kết hợp tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh tháng 10 ngay trong bữa tiệc này. 

I. Công việc 360 DC

II. Vui chơi giải trí



lAB 8 corNer

Tháng 10 vừa qua, Lab 8 vui mừng chào đón thêm 3 thành viên mới, tham gia vào đại gia đình TMA 
tại Bình Định. Hy vọng các bạn sẽ làm việc thật tốt và có khoảng thời gian thật vui tươi, gắn bó với 
các đồng nghiệp tại đây.

Để đổi gió trong những ngày cuối tuần, ngày 13-14/10, các thành viên lab 8 đã hóa thân thành “phượt thủ” để 
đến với vùng đất Ninh Hòa – Khánh Hòa đầy nắng vàng và gió biển. Tại đây, đoàn vừa kết hợp đi chơi, vừa để 
đến thăm nhà một thành viên trong nhóm. Chuyến đi không thể thiếu đi những bữa cơm gia đình, những câu 
chuyện vui bất tận, giải tỏa những căng thẳng sau thời gian làm việc hết mình. 

Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên, tháng 10, lớp tiếng Nhật vẫn 
được duy trì. Bên cạnh đó, các thành viên mới cũng được tham gia nhiều lớp training 
khác như TMA Overview, Core Values, Security Awareness… Lab 8 cũng chào đón thêm 
2 bạn thực tập mới, nâng tổng số sinh viên thực tập tại đây lên 16. 
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1. chào đón nhiều thành viên mới

2. Vi vu đến Ninh Hòa – Khánh Hòa

3. Đào tạo và thực tập
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Ngoài những loại rác thải thường được thu gom để xử lí, tái chế như: thùng giấy, thủy tinh, kim loại, chai 
nhựa… thì một số lượng lớn vỏ hộp giấy đựng nước uống (hộp sữa, nước trái cây), ly nhựa 1 lần, rác thải điện 
tử, túi ni lông… lại không được thu gom vì chưa có nhiều cơ sở tiếp nhận tái chế.

Theo thống kê, mỗi năm TP. HCM thải ra 5 tỷ vỏ hộp giấy đựng nước uống, tương đương với 50.000 tấn rác. 
Phần lớn số lượng vỏ hộp sữa này đều bị thải trực tiếp ra môi trường hoặc bị chôn lấp tại các bãi rác và mất từ 
5- 50 năm mới có thể phân hủy hoàn toàn. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình hình trạng ô nhiễm môi trường 
do vỏ hộp giấy đựng nước uống gây ra, đoàn thanh niên Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM phát động 
chiến dịch thu gom vỏ hộp sữa tại các hộ gia đình, trường học để chuyển về nhà máy và tái chế chúng thành 
bột giấy, tấm lợp sinh thái. 

Dành một ít thời gian mỗi ngày để thu gom vỏ hộp giấy đựng nước uống trong gia đình và đem đến các điểm 
tiếp nhận là bạn đang bảo vệ môi trường sống của chính mình!

Các bước xử lí vỏ hộp giấy sau khi sử dụng:

 - Mở 2 tai trên của vỏ hộp

 - Mở 2 tai dưới của vỏ hộp (bẻ gập lên đối với vỏ đáy bằng)

 - Nhấn ống hút vào trong hộp

 - Xếp dẹp, dán che kín lỗ cắm ống hút bằng băng keo trong để tránh kiến, bốc mùi.

Địa điểm tiếp nhận:

- Quán café An Xanh, 58/9 Trương Định, Quận 1
- 47/96 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh
- 68/2 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận
- 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
- E 019 Chung cư Sơn Kỳ, đường CC5, P.Sơn Kỳ, Quận Tân Phú 

cHươNg TrìNH THu gom Vỏ HộP SữA Tại TP.Hcm

cácH xử lý Vỏ HộP giấy SAu KHi uốNg
(để gọn và không có mùi hôi khi lưu trữ)

Vỏ hộp 1 lít

uống
hết sữa

trước khi 
xử lý

Vỏ hộp cơ bản có 2 loại
khác nhau ở phần đáy

1 loại đáy bằng
1 loại có 2 tai

1. Mở 2 tai trên

2. Mở 2 tai dưới
    (với vỏ đáy bằng,
    bẻ gập lên)

3. Nhấn ống hút 
    vào trong hộp

4. Xếp dẹp,
    dán che kín
    lỗ cắm ống hút

Bước 1, 2, 3 tương tự
Bước 4. Xếp dẹp, đóng nắp

Vỏ hộp 110, 180ml
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1. giặt quần áo vào buổi sáng sớm

2. giặt đúng với khối lượng quần áo quy định trên máy giặt 

3. giặt đồ bằng nước nóng 4. Bóng tennis giúp quần áo khô nhanh

5. Dụng cụ phơi quần áo

6. Phơi ngược quần áo

7. Sử dụng máy sấy/máy giặt sấy

8. Ủi quần áo trước khi phơi

Dù là giặt tay hay giặt máy thì việc giặt quá nhiều quần áo cùng lúc cũng khiến chúng không 
sạch và không được vắt kỹ, điều này khiến quần áo lâu khô hơn và tiềm ẩn nguy cơ gây nấm 
mốc. Vì vậy, bạn nên chia nhỏ số lượng quần áo ra thành từng mẻ nhỏ để máy giặt hoạt động 
hiệu quả hơn. Bạn cũng nên áp dụng cách này đối với giặt tay và lưu ý ưu tiên giặt trước đối với 
những quần áo quan trọng.

Để quần áo nhanh khô, bạn có thể sử 
dụng chế độ giặt nước nóng của máy 
giặt để quần áo vừa được khử sạch vi 
khuẩn, vừa khô nhanh hơn.

Nếu nhà không có máy giặt hoặc máy 
không có chế độ giặt nước nóng, bạn 
cũng có thể nấu nước nóng (vừa đủ 
giặt tay), sau khi giặt xong nhúng quần 
áo vào rồi vắt ráo trước khi phơi, mẹo 
này sẽ khiến hơi nóng bốc hơi nhanh và 
khiến giúp quần áo nhanh khô hơn.

Sau khi máy giặt đã hoàn thành xong phần giặt 
nước và chuyển qua giai đoạn sấy khô, bạn hãy 
đặt ba quả bóng tennis vào bên trong máy giặt. 
Chúng có tác dụng tăng cường và phân phối nhiệt 
đồng đều, giúp cắt giảm thời gian đi một nửa. Bạn 
đừng lo lắng vì những quả bóng này không hề bị 
tan chảy hay phát nổ mặc dù nó phát ra tiếng động 
mạnh bên trong. Mẹo này giúp quần áo khô cực 
nhanh, tuy nhiên, nó có một nhược điểm là mùi 
bóng sẽ lưu lại trên áo quần.

Vì trời cứ mưa nên bạn không thể phơi quần áo bên ngoài, thay vào đó hãy tận dụng các vị trị cao trong 
nhà như thanh chắn cửa sổ hay cầu thang. Tuy nhiên, nếu phơi quần áo quá ướt trong nhà sẽ gây ra độ ẩm 
quá mức và dẫn đến sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn… Chính vì thế, bạn cần sấy quần áo bằng máy 
giặt trước khi phơi và mở cửa ra vào, cửa sổ để nhà được thông thoáng hơn. 

Đối với giày dép bị ướt, bạn có thể đặt chúng tại các khu vực ấm áp ở mặt sau đồ điện tử như tủ lạnh, máy 
tính, tivi… và không sử dụng quạt để hong khô quần áo bởi cách làm này chỉ khiến hơi nước xung quanh 
ngưng tụ lại nhiều hơn mà thôi.

Bạn nên vắt quần áo cho thật ráo nước, giũ thật mạnh để 
tránh nhăn rồi treo lên móc hoặc trải rộng ra dây phơi. 
Đối với quần jean, quần tây, áo thun dài tay... bạn có thể 
phơi ngược, dùng kẹp ghim lại để chúng nhanh ráo vào 
dễ khô hơn.

Ngoài ra, nếu trong nhà không có máy móc hỗ trợ, bạn 
có thể dùng chiếc khăn bông dày, ủ đồ cần phơi trong đó 
1 lúc cho khăn hút bớt ẩm rồi đem phơi...

Ngày nay, việc giặt giũ trở nên nhẹ nhàng 
hơn với những chiếc máy giặt, đặc biệt là 
máy giặt có kèm chức năng sấy hoặc bạn 
cũng có thể sắm riêng 1 chiếc máy sấy cho 
gia đình mình. Khi sử dụng máy sấy/máy 
giặt sấy sẽ giúp quần áo khô ngay lập tức 
hoặc phơi thêm vài phút sẽ khô (đối với 
quần áo dày). 

Trong trường hợp muốn quần áo khô gấp, 
sau khi giặt xong, bạn vắt thật ráo nước 
sau đó trải quần áo ra mặt phẳng, dùng 
bàn ủi khô hoặc chức năng ủi khô để ủi, 
sau khi hơi nóng phủ khắp quần áo thì 
mang ra phơi, lúc này quần áo của bạn sẽ 
khô rất nhanh.

Thời điểm tốt nhất để giặt và phơi quần áo chính là buổi sáng sớm. Đây là lúc thời tiết thường ít 
mưa, có đủ thời gian cả ngày để quần áo được khô đều nhất. 

Nhiều bạn vẫn nghĩ quần áo giặt từ đêm sẽ có thêm thời gian để khô, tuy nhiên buổi tối không 
có gió và ánh nắng mặt trời, không gian lại bị hạn chế, độ ẩm tăng cao sẽ khiến cho quần áo 
của bạn bị ẩm và gây mùi hôi khó chịu.

Thời tiết Sài Gòn gần đây mưa nhiều, không khí thường xuyên ẩm ướt khiến quần áo dù giặt 
bằng máy cũng lâu khô, đôi khi còn gây mùi hôi và nấm mốc khó chịu... Muốn quần áo khô 
nhanh, thơm tho sạch sẽ hơn, bạn hãy làm theo 8 mẹo dưới đây:

8 mẹo giúP quầN áo KHô NHANH 
TroNg mùA mưA ẩm
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Danh ngôn tháng 10

“Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, 
bạn trải qua nó.”

– Albert Camus –


