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TMA được vinh danh trong
“Top 50 doanh nghiệp CNTT
hàng đầu Việt Nam 2018”
Ngày 17/09, TMA tự hào được vinh danh là “Top 50
doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018”, giải
thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT
Việt Nam (VINASA) bình chọn.

Chương trình được phát động đầu tháng 6/2018 và tiến hành bình chọn 50+10 doanh nghiệp hàng đầu trong
4 nhóm lĩnh vực: (1) BPO, IT Outsourcing và KPO; (2) Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT; (3) Nội dung số,
ứng dụng, giải pháp cho mobile; (4) 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu. TMA thuộc top các
công ty trong lĩnh vực BPO, IT Outsourcing và KPO.
Ngoài các tiêu chí “truyền thống” như: nhân lực, thị trường và khách hàng, công nghệ và sản phẩm, tăng
trưởng doanh thu, công tác quản trị doanh nghiệp…, chương trình bình chọn năm nay còn tập trung vào việc
phát hiện các “điểm sáng” là những doanh nghiệp tiêu biểu về năng lực công nghệ 4.0, thông qua các sản
phẩm – giải pháp sử dụng các công nghệ mới (AI, IoT, Big Data, Blockchain…) để giải quyết những “bài toán”
đang tồn tại trong xã hội.

4 |

Nhịp sống TMA

Nhịp sống TMA | 5

Bạn đã sẵn sàng cho

TMA Technology Day 2018
Chỉ còn vài tháng nữa, TMA Technology Day 2018 sẽ được tổ chức ngay tại TMA. Ngày hội công nghệ lớn
nhất TMA - nơi gặp gỡ, giao lưu của những người yêu công nghệ năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị!
Chủ đề

Innovative Enterprise Solutions
With Industry 4.0 wave, enterprises are adopting new technologies and
creating innovative solutions so be more competitive. The main topic of
TMA Technology Day 2018 is to apply latest technologies (big data, AI/
ML, IoT, Blockchain…) to propose new ideas and solutions to our clients
in various industries (telecom, e-commerce, healthcare, education, etc.)
to demonstrate our abilities in creating higher values to our existing and
new clients.

Thời gian
& Chương trình

Sáng thứ 7 ngày 5/1/2019
- Chung kết sản phẩm – giải pháp
- Bầu chọn gian hàng ấn tượng
- Nhiều seminar công nghệ mới do các chuyên gia trong và
ngoài TMA
- Thuyết trình các giải pháp – công nghệ sáng tạo từ TMA
- Enterprise Product Commercialization từ các nhà đầu tư
- Lucky Draw

Đối tượng tham dự

Nhân viên TMA
Các chuyên gia công nghệ
Các nhà đầu tư
Các kỹ sư CNTT làm việc tại QTSC

Giải thưởng

Tổng trị giá giải thưởng và quà tặng: trên 150 triệu đồng
Cho các cá nhân và nhóm có giải pháp hay và các gian hàng ấn tượng

Tiêu chí cho
Sản phẩm Giải pháp

Tính thiết thực, khả thi cao các khách hàng hiện tại và tiềm năng của
TMA có thể áp dụng

Hỗ trợ

BTC sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho tất cả các bạn tham gia:
- Tư vấn về Business và Technical giúp các bạn hoàn thiện ý
tưởng – giải pháp
- Hỗ trợ về công nghệ mới từ TMA Innovation Center (TIC) giúp
các bạn thực hiện giải pháp

Đăng ký

Send to techday2018@tma.com.vn
Sản phẩm - Giải pháp
- Tên và mô tả giải pháp: 15/10
- Thuyết trình ý tưởng giải pháp: trước ngày 9/11
- Chung kết: trước ngày 28/12
Gian hàng giới thiệu Giải pháp - Công nghệ từ các DC:
- Chủ đề: 15/10
- Thuyết trình sơ bộ: trước ngày 15/11

Ban tổ chức

TMA Innovation Center (TIC)
Các chuyên gia kỹ thuật từ các DC
IC
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Vợ chồng GS.Trần Thanh Vân
thăm TMA
Chiều ngày 8/9/2018, vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc, người đưa chương trình Gặp
gỡ Việt Nam về Việt Nam với hàng ngàn nhà khoa học quốc tế qua 14 lần tổ chức, tác giả của Trung tâm khoa
học quốc tế và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn (Bình Định), đã đến thăm TMA và TMA Innovation
Center (TIC). Hai giáo sư rất ấn tượng với sự phát triển của TMA và đưa ra nhiều lời khuyên cho nhóm TIC.

BIHUB talk
Chiều ngày 18/9/2018, anh Trần Phúc Hồng đã có buổi nói chuyện với các thành viên của BIHUB
(Binhdinh Innovation Hub) về công nghệ IoT:
• Vai trò của công nghệ IoT trong công nghiệp 4.0
• Xu hướng IoT của thế giới và Việt Nam
• Tiềm năng triển khai IoT tại Bình Định và các tỉnh miền Trung
• Các dự án IoT mà TMA đã thực hiện
• 03 mô hình ứng dụng IoT
• Cách thức triển khai 1 dự án IoT
Anh Hồng cũng trao đổi với các bạn trẻ yêu thích công nghệ IoT tại Bình Định về cách thức ứng dụng
công nghệ mới tại địa phương.
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TMA tiếp đón sinh viên MBA từ
ĐH Imperial Business College
(London, Anh)

Sáng ngày 19/9/2018, 34 sinh viên MBA từ ĐH Imperial Business College (London, Anh) lần thứ 2 đến thăm
TMA để tìm hiểu về sự phát triển của ngành phần mềm Việt Nam và kinh tế tư nhân. Đoàn rất ấn tượng về sự
phát triển của TMA và khả năng cạnh tranh trong thị trường công nghệ cao quốc tế. Các sinh viên MBA cũng
dành nhiều thời gian thảo luận về Innovation và chiến lược đầu tư vào công nghệ mới của TMA.
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Chương trình
khám sức khỏe định kỳ 2018
Đầu tháng 9 vừa qua, toàn thể nhân viên TMA đã tham gia Khám sức khỏe định kỳ 2018 do công ty phối hợp
với phòng khám đa khoa Đại Phước tổ chức. Chương trình được bố trí dàn trải ở các Lab 1, Lab 3, Lab 4 và
Lab 6. Với lịch khám linh hoạt, các thành viên có thể sắp xếp thời gian tham gia ở bất cứ địa điểm nào thuận
tiện nhất.
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe với các trang thiết bị
y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và nội dung khám mở rộng chuyên sâu cho phần khám
chuyên khoa, cận lâm sàng.
Năm nay, chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nhân viên TMA. Hầu hết anh chị em
đều tham gia đầy đủ và nghiêm túc.
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TMA mở rộng hợp tác với các
trường ĐH, CĐ trong tháng 9
TMA đã có một tháng 9 thật sôi động với
nhiều hoạt động hợp tác với các trường
ĐH, CĐ trong thành phố.
Ngày 10/9/2018, TMA tham gia hoạt
động tuyển dụng tại ngày hội Doanh
nghiệp và Sinh viên năm 2018. Cùng
hòa vào không khí khai giảng rộn ràng
của trường Đại học Kinh tế - Luật, gian
hàng của TMA cũng có rất đông các bạn
sinh viên tham quan. Không chỉ có các
bạn SV năm 3, năm 4 đến phỏng vấn
mà thậm chí các bạn sinh viên năm 1, 2
cũng rất thích thú khi được tư vấn về định
hướng nghề nghiệp sau này và đem về
nhà nhiều phần quà hấp dẫn. Sáng cùng
ngày, tại chương trình “ Sinh hoạt công
dân sinh viên”của trường ĐH Công nghệ
Thông tin, TMA đã nhận được gần 100
CV, hứa hẹn bổ sung nguồn nhân lực, trẻ,
tài năng.

Mới đây, hơn 100 sinh viên từ trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cũng đã được nghe chị Trang Bùi – Trưởng bộ
phận đào tạo của TMA cung cấp nhiều kiến thức quý báu để trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết
trong thời đại công nghệ 4.0. Cơ hội thực tập và chương trình đào tạo dành cho sinh viên mới ra trường tại
TMA cũng rất thu hút sự quan tâm của các bạn.
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Chưa hết, tại “ Ngày hội chào đón Tân SV
khoa CNTT” của ĐH HUTECH, đại diện TMA
đã trao hai suất học bổng ý nghĩa đến các
bạn sinh viên có thành tích học tập tốt và
có những chia sẻ ý nghĩa về nghề nghiệp,
tạo niềm tin cho các em vững bước trên con
đường mình đã chọn.
Không chỉ đến trực tiếp các trường ĐH, CĐ để
gặp gỡ các bạn sinh viên, TMA còn nhiệt tình
tiếp đón rất nhiều trường đến tham quan, tìm
hiểu công ty. Để mở đầu cho quá trình hợp
tác lâu dài, Ban giám hiệu trường ĐH Nguyễn
Tất Thành và ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã có
chuyến tham quan và làm việc tại TMA, nhiều
vấn đề đã được đưa ra trao đổi, thảo luận
trong buổi gặp mặt này.
Vào các ngày 11, 12, 13 và 25/9, TMA vui
mừng chào đón gần 500 bạn sinh viên năm
nhất ngành Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật
Phần mềm - ĐH Văn Lang cùng 50 bạn sinh
viên năm cuối Cao đẳng Viễn Đông. Tham gia
Lab Tour tại TMA, không chỉ được các anh chị
giới thiệu về môi trường và văn hóa công ty,
các bạn còn được nghe chia sẻ từ chính cựu
sinh viên đang làm việc tại TMA. Đặc biệt, chú
Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch công ty cũng gửi
đến các bạn những chia sẻ hết sức gần gũi.
Với những nỗ lực hợp tác này, TMA tin rằng
công ty và nhà trường có thể tạo điều kiện
tốt nhất để các bạn sinh viên nâng cao kiến
thức thực tiễn, trau dồi kinh nghiệm và kỹ
năng để có thể định hướng tốt nghề nghiệp
trong tương lai.

TMA tham dự
Lễ Khai giảng
ĐH Quy Nhơn

Sáng ngày 19/9/2018, trường Đại học Quy Nhơn
long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 20182019 cho hàng ngàn tân sinh viên. Trong buổi lễ
này, anh Trần Phúc Hồng đã đại diện nhà tuyển
dụng giới thiệu với các bạn sinh viên mới về các
cơ hội nghề nghiệp khi Việt Nam chuyển qua nền
kinh tế tri thức và khi Thung lũng Sáng tạo Quy
Nhơn hình thành, phát triển.
Anh Hồng cũng chia sẻ về định hướng học tâp và
các kỹ năng các bạn cần học hỏi để chuẩn bị hành
trang cho giai đoạn Công nghiệp 4.0.
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Các khóa training/hội thảo
từ TIC
1. Blockchain Internal Training
Với chủ trương “Nền công nghệ chia sẻ”, đội ngũ Blockchain tại TIC đã mở khóa training cho tất
cả mọi người thuộc tất cả DC với mục đích tạo dựng một nền tảng kiến thức và một góc nhìn tổng
quan về đặc tính của Blockchain. Sau 9 buổi training, 2 lớp học với sự tham gia của 25 người/lớp,
không những truyền đạt được nền tảng vững chắc cho mọi người, các học viên còn tự tay thực
hành tạo dựng được mạng lưới blockchain demo với những đặc tính khả dụng riêng biệt. Trong
thời gian tới sẽ có thêm nhiều những khóa training/sharing nữa về sự ứng dụng và cải tiến của
blockchain hiện thời.

2. Computer Vision Internal Training
Cũng như đội ngũ Blockchain, Computer Vision team từ TIC đang tổ chức
khóa training cho các thành viên TMA. Nhằm truyền đạt các kiến thức cơ
bản và nâng cao hơn về lĩnh vực này, các anh em CVers đang xây dựng các
bài giảng với đủ các tầng kiến thức sâu rộng nhằm đưa tới mọi TMAer một
cái nhìn sâu rộng mới về “Thị Giác Máy Tính”. Mong rằng mọi người sẽ tích
cực tham gia vào các buổi training sau của team Computer Vision.
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Hoạt động đào tạo tháng 9

Tháng 9, câu lạc bộ Toastmasters tiếp tục hoạt động sôi nổi trở lại. Tổ chức vào thứ 6 hàng tuần,
CLB thu hút rất đông các thành viên TMA tham gia.
Tại đây, các thành viên vừa được tự tin nói, vừa được các đồng nghiệp góp ý để hoàn thiện hơn và
tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn.
Từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, các bạn có thể truy cập https://training.tma.com.vn để đăng ký
tham gia.

Kế hoạch các lớp đào tạo tháng 10
1

Advance MultiThread in C#

2

Java code optimization

3

ReactJS

4

RESTful Services with ASP.NET Web API

5

Web Automation - Selenium

6

Networking Overview

7

[Seminar] Blockchain
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TMA tài trợ 80 triệu đồng, xây cầu
cho người dân nghèo Bến Tre
Đầu tháng 9 vừa qua, người dân ấp Giao Hiệp,
xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
vô cùng phấn khởi khi đã có thể đi qua rạch
Su Đũa trên cây cầu bê tông khang trang, chắc
chắn. Cũng trong thời gian này, TMA đã thăm
hỏi, trao quà cho các hoàn cảnh kém may mắn
tại tỉnh Bến Tre.

Tiếp đó, ngày 22/09, TMA đã tài trợ 10 triệu đồng và trực tiếp đồng hành với chuyến từ thiện “Trung thu cho
các trẻ em nghèo vùng xa” do liên minh VNITO (Vietnam IT Outsourcing) tổ chức tại 2 trường tiểu học thuộc
xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Được biết, đây là 1 trong những xã nghèo nhất của tỉnh
Bến Tre, các em học sinh tại đây còn gặp rất nhiều khó khăn khi đến trường… Tại đây, chúng ta đã cùng các
thành viên trong đoàn tặng hơn 1000 phần quà trung thu, lồng đèn, 500 tập vở mới và trao 10 suất học bổng
cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Những ánh mắt, nụ cười lấp lánh của các em học sinh khi
nhận quà từ TMA đã thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi được đón một mùa trung thu ấm áp, đủ đầy.
Bến Tre là quê hương của rất đông anh, chị, em TMA. Tỉnh còn khá nhiều địa phương khó khăn, cần đến tấm
lòng hảo tâm của các nhà tài trợ. Mong rằng những sự giúp sức này từ TMA sẽ giúp bà con có thêm động lực
để cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.

Cầu Rạch Su Đũa được xây dựng với tổng kinh
phí 80 triệu đồng, số tiền này được trích toàn bộ
từ quỹ Khát vọng TMA. Cầu dài 22m, rộng 2m,
người dân địa phương đã tự đóng góp 51 ngày
công để hoàn thiện. Ngày 08/09 vừa qua, cầu
được khánh thành với sự hiện diện của chị Phạm
Ngọc Như Uyển cùng chính quyền và người dân
địa phương. Bà con đều hết sức phấn khởi vì từ
nay, họ đã có thể đi bộ, thậm chí đi xe máy, xe
đạp trên cây cầu chắc chắn. Trẻ em có thể đến
trường an toàn mà không lo mưa gió, ngập lụt.
Những điều tưởng chừng như đơn giản này lại
là mơ ước từ rất lâu của người dân nơi đây.
Để tránh bị ngập trong mùa nước nổi và thuận
tiện cho ghe thuyền qua lại, cầu Rạch Su Đũa
được xây lên rất cao so với mặt nước. Thành cầu
cũng được xây cao kiên cố để tránh nguy hiểm
cho trẻ em, giúp người dân di chuyển an tâm
hơn, nhất là vào buổi tối.

Tại Trung tâm bảo trợ bệnh nhân tâm thần
tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến
Tre, chúng ta mang đến đây 185 phần cơm
tấm dinh dưỡng cùng 40kg cá khô + chà
bông để các bệnh nhân cải thiện bữa ăn.
Những vật phẩm này đều được mua từ 10
triệu đồng trích từ quỹ Khát vọng TMA cùng
với sự đóng góp thêm của cô Ngọc Anh, chị
Uyển và bạn bè. Các bệnh nhân đang điều trị
tại đây đều đã có một bữa cơm ngon miệng,
đầy đủ chất dinh dưỡng và khoảng thời gian
vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương.
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Hào hứng chờ đón Đại hội Thể thao – Văn nghệ TMA 2018

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối năm, anh chị em TMA lại háo hức
tập luyện, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao – Văn nghệ lớn nhất
TMA. Đây là nơi mà mọi người có thể thỏa sức thể hiện niềm
đam mê của mình và có dịp giao lưu, học hỏi những sở thích
cá nhân cùng đồng nghiệp. Đại hội cũng là cơ hội để những
“mọt máy tính” có thể thư giãn, vận động sau những giờ làm
việc căng thẳng.
Với 10 môn thể thao, phong phú về thể loại gồm: Cầu lông, Đá
cầu, Bi-da, Quần vợt, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Cờ úp, Ném
phi tiêu, Văn nghệ, Đại hội thể thao đã thu hút rất đông anh chị
em TMA đăng ký tham gia.
Tháng 10, 11 và 12 tới, Đại hội sẽ chính thức diễn ra. Nhớ
chuẩn bị thất tốt cho những trận thi đấu sắp tới nhé!
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TMA Futsal League 2018 tháng 9:

Nhiều biến động lớn ở bảng xếp hạng 2 league A, B
Theo dõi những trận đấu ở tháng 9 này, người hâm mộ TMA Futsal League phải liên tục lên cơn đau tim khi rất nhiều diễn biến bất ngờ
xảy ra. Đây cũng là tháng đánh dấu cú ngã ngựa của DC4 khi họ để tuột ngôi đầu vào tay DC11 – một sai lầm rất khó gỡ lại. DC17 cũng để
DC9 cướp vị trí đầu league B một tuần nhưng rất may đã có thể lấy lại ngay sau đó.
DC11 là đội đã thể hiện rất tốt trong những vòng đấu vừa rồi. Đánh chắc thắng
chắc từ đầu mùa giải đến nay, không ồn ào không phô trường, họ từng bước
khẳng định mình ở đấu trường league A khốc liệt. Có trận hòa với DC4 và liên
tục giành chiến thắng sau đó, cùng với đó là sự may mắn nhờ DC4 để thua trước
DC1, DC11 xuất sắc vươn lên dẫn đầu và giữ vững nó cho đến nay. DC4 dù đã
rất cố gắng nhưng vẫn chưa gỡ lại được sai lầm do chính mình gây ra. Tháng 9
cũng đánh dấu sự “trở lại” của DC6 sau rất nhiều tuần lao dốc không phanh. Được
bổ sung lực lượng, họ thi đấu kiên cường và hăng say như vốn có. Tuy vậy, họ
vẫn mới chỉ có thể góp mặt ở vị trí thứ 3 và rất có thể sẽ bị đá ra khỏi top 3 nếu
không dốc hết sức cho những trận đấu tới. Đội quyết định ngôi vô địch hiện tại,
có lẽ không phải là những “ông lớn” chúng ta thường nhắc đến, mà lại nằm trong
tay DC1 hay DEP. Chính DC1 đã khiến DC6, rồi DC4 phải lao đao để rồi bảng xếp
hạng có những thay đổi đáng kể. DEP với lối chơi khó lường vẫn quyết liệt tranh
đấu cho một vị trí trong top 3. DC15, DC3 và DC7 đang ở top nguy hiểm khi có
thể phải xuống hạng nếu không cố gắng hơn. Khi DC15 vẫn đang vùng vẫy vươn
lên thì DC3, DC7 có vẻ lại “chấp nhận số phận”.
Ở league B, DC17 và DC9 vẫn đang cạnh tranh khốc liệt cho
ngôi đầu. Hòa DC18 trong trận đấu ở vòng 12, DC17 bị DC9
cướp mất vị trí đang có nhưng DC9 còn chưa ngồi nóng chỗ,
DC17 đã kịp lấy lại danh dự cho đội nhà ngay tuần sau đó.
Có vẻ như với quyết tâm đang có, họ sẽ không bao giờ để
ai cướp mất ngôi vương một lần nào nữa. Có phong độ, có
đẳng cấp nhưng chưa thực sự may mắn, DC18 vẫn đang chật
vật chạy ra chạy vào top 3. Tuy vậy, đến cuối tháng 9, họ đã
có một chỗ đứng khá vững chắc ở vị trí thứ 3 và có thể thay
thế DC9 ở ngay dưới DC17. DC9 sau khi bị DC17 lấy lại ngôi
đầu thì khá buồn và rất khó cho họ để có thể vươn lên vị trí
ấy một lần nữa. Tuy vậy, họ vẫn đang hết mình với những
trận đấu còn lại, để lại cho người hâm mộ hình ảnh một đội
bóng quả cảm và đầy nỗ lực. Ở lưng chừng bảng xếp hạng
league B, DC14 và DC8 khá ngang tài ngang sức và có lẽ đã
tìm cho mình một vị trí “trụ hạng” khá an toàn. Trong khi đó,
DC12, DC5 và Senior FC vẫn chưa thể hiện được nhiều và
khó có thể thay đổi số phận khi giải đấu chỉ còn rất ngắn.
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TMA FC giao lưu cùng
Hội cổ động viên
chính thức của CLB
Manchester United
Trong tháng 9, TMA FC tiếp tục có những trận giao hữu diễn ra
vào Chủ Nhật hàng tuần như thường lệ, trong đó đáng chú ý là
trận đấu với Hội cổ động viên chính thức ở miền Nam của câu
lạc bộ nổi tiếng nước Anh Manchester United (MUSFCVN).
Do buổi tối trước ngày thi đấu mưa khá lớn, nên vào sáng hôm
sau, trận đấu phải diễn ra trong điều kiện sân bãi gần giống như
những mảnh ruộng sau khi được gặt lúa, cùng với đó là mùi bùn
đất hoà quyện với mùi cỏ tươi, góp phần làm cho anh em cầu
thủ như được trở về tuổi thơ những khi chơi dưới ruộng lúa.
Dù sân bãi không ủng hộ nhưng trận đấu vẫn diễn ra với không
khí vui vẻ và kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về TMA FC.
Đội bạn cũng đã hẹn ngày “tái ngộ” và hy vọng thời tiết khi ấy
sẽ tốt hơn để các cầu thủ có thể cống hiến những pha bóng hay.
Như thường lệ, bạn nào có mong muốn được tham gia TMA FC
để được thử sức đá sân 11 người có thể gửi mail cho anh Andy
Phan (ptanh@tma.com.vn) hoặc Triều Nguyễn (ntctrieu@tma.
com.vn) nhé, TMA FC luôn chào đón những thành viên mới tham
gia cùng đội.
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I. Công việc
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1. DC2
Tháng 9 vừa qua, anh Trung Lê - Director DC2
đã có chuyến công du đến Thổ Nhĩ Kỳ và
Canada để thăm và làm việc với khách hàng
Ribbon. Chuyến đi này ngoài mục đính thăm
khách hàng lâu năm của TMA thì anh Trung
Lê cũng đã có nhiều buổi làm việc với khách
hàng về việc phát triển Development projects
cho Ribbon.

2. DC4
Trong tháng 9 vừa qua, DG4 đã tổ chức Batch 2, Promotion presentation. Đặc biệt hơn, nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho Ban giám khảo cũng như ứng viên, đợt này DG4 đã thử nghiệm T-Pas tool được thực hiện bởi các
bạn developers của DC4 resource. Hiện tại, T-Pas tool sẽ được thử nghiệm trước ở DG4 trước khi hoàn thiện và
áp dụng rộng hơn trong tương lai nếu có thể.

3. DC9
DC9 vừa nhận thêm một dự án từ Nokia Video BU, hi vọng đây sẽ là “dự án mới, thành công mới”
cho DC9 nói riêng và TMA nói chung. Cùng với đó, Onix và ICON đều được khách hàng yêu cầu
tăng thêm người. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng khi chúng ta ngày một nhận được sự tin
tưởng từ phía khách hàng
Dự án lâu năm nhất của DC9 – AxS cũng có 1 tin vui cần phải kể đến đó là chúng ta có cơ hội tham
gia vào UX/UI design cho sản phẩm thế hệ tiếp theo của Nokia.
Trong tháng vừa qua, DC9 có 4 bạn onsite ở Chennai, India trong vòng 6 tháng. Onix cũng không
kém cạnh khi cũng có 2 bạn onsite tại US trong 1.5 tháng. Hi vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm
mới mẻ trong công việc và mang lại nhiều thành công cho DC9

4. TIC
Toasmasters Club: “Cuộc chiến nướng bánh” của TIC đã
được nâng lên phiên bản 2.0 với nhiều chủ đề với các thông
điệp truyền tải mang tính nhân văn. Đặc biệt, đề tài của
anh chàng thực tập sinh – du học sinh Bỉ: “Let’s go green
altogher – Hãy cùng nhau tạo một bức tranh xanh”, khẳng
định về những thói quen nhỏ như việc sử dụng ống hút
hằng ngày có thể tác động dài lâu tới môi trường. Một làn
sóng thay đổi đã bắt đầu từ việc sử dụng ống hút tre trong
sinh hoạt hằng ngày của các TICers, đánh dấu được bước
ngoặt phát triển trong khả năng truyền tải giá trị nhân
văn bằng sự thuyết phục trong lời nói, đặc biệt là trong
Toastmaster. Những chủ đề thú vị mới sẽ được chia sẻ tại
TIC vào 17h mỗi thứ 2 hằng tuần!
Đội ngũ Blockchain tại TIC vừa nhận được một tin vui –
đánh đấu bước ngoặt cho sự phát triển của cả đội, đó là lời
mời làm việc tại ngân hàng Bangkok, Thái Lan với thời gian
6 tháng. Sau quá trình tuyển chọn, 4 thành viên sáng giá
với sự dẫn dắt của anh Trường – Leader Blockchain team
đã vượt qua được vòng phỏng vấn về trình độ chuyên môn
cũng như khả năng giao tiếp trong lĩnh vực công nghệ 4.0
này. Chúng ta sẽ trông đợi trong vòng nửa năm tới, khi
những coder “Việt kiều Thái Lan” trở về, sẽ lan tỏa một làn
sóng công nghệ “swadika” tới với TIC.
Computer Vision team vừa qua đã tổ chức cuộc thi với các thành viên trong đội ngũ coder để so sánh các đặc
tính tạo dựng được trong quá trình làm project, đặc trưng là phân biệt giới tính, nhận diện cảm xúc và biểu
cảm, phát hiện gương mặt,… Mặc dù chỉ là một demo challenge nhỏ nhưng các anh em đã gần như hoàn
thiện các nền tảng của mình và đạt được nhiều mục tiêu nổi bật.
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II. Vui chơi giải trí

1. DC2
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4. DC12
Nhân dịp Trung thu 2018, DC12A và DC12B đã kết hợp tổ chức chương trình mừng tết Trung thu cho tất cả
anh chị em đang làm việc trong DC với tên gọi Lễ hội Trăng Rằm. Chương trình đã đem đến cho mọi người rất
nhiều niềm vui. Ngoài thưởng thức trà và bánh, mọi người còn được dịp chơi vui vẻ với các trò chơi dân gian
vui nhộn như đá banh mini, ném vòng, tung hứng banh, phóng phi tiêu, xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, và
tự tay làm nên những chiếc lồng đèn ngôi sao, bươm bướm độc đáo và sáng tạo.

Với mong muốn mang không khí Trung Thu đến với thẻ em thiếu may mắn, nhóm các bạn trẻ DC2 đã cùng
nhau đến thăm mái ấm Mai Tâm - nơi nuôi dưỡng những em bé bị nhiễm HIV/AIDS. Các em cũng như bao
thiên thần nhỏ khác, vẫn rất hồn nhiên, rất thông minh và nụ cười em nào cũng sáng trong. Nhưng chỉ khác
một điều là các em bị nhiều người trong xã hội ruồng bỏ. Có em còn bị chính những người thân trong gia đình
mình bỏ rơi. Hy vọng chuyến thăm của các thành viên DC2 đã giúp các em có một mùa trung thu thật ý nghĩa,
tràn đầy tình thân.
Hòa chung không khí trung thu cùng với thiếu nhi trên khắp mọi miền tổ quốc, các nam thanh nữ tú của DC2
cũng đã cùng nhau phá cỗ thật hoành tráng ngay tại phòng làm việc với một tiệc Buffet đa dạng và phong
phú các món ăn.
DC2 Trunking Team đã đến Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 9 để được đắm mình trong cái lạnh của thành
phố mộng mơ. Mọi người đã có một chuyến đi thật vui và đáng nhớ khi được tham quan, khám phá và chụp
hình sống ảo ở những điểm du lịch mới toanh của Đà Lạt rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon từ
hè phố cho đến nhà hàng sang trọng.

2. DC4
Hưởng ứng bầu không khí nhộn nhịp của ngày
tết Trung Thu, team EMS đã tổ chức một bữa tiệc
thân mật nho nhỏ để mọi người có dịp tụ họp
với nhau. Bữa tiệc không thể thiếu đi những chiếc
bánh trung thu truyền thống, mang lại cảm giác
đón trung thu đúng nghĩa của những người-đãđi-làm.
Cách để giải tỏa đi những bộn bề của công việc là
đi thật xa cùng những người anh em. Và, Vitalsuite
CE đã có một chuyến đi như thế về với vùng đất
Trà Vinh. Chuyến đi lưu lại những khoảnh khắc
đẹp của cuộc hành trình và tiếp thêm nguồn năng
lượng để tiếp tục làm việc thật tốt.

5. DC14
Cách để giải tỏa đi những bộn bề của
công việc là đi thật xa cùng những
người anh em. Và, Vitalsuite CE đã có
một chuyến đi như thế về với vùng
đất Trà Vinh. Chuyến đi lưu lại những
khoảnh khắc đẹp của cuộc hành trình
và tiếp thêm nguồn năng lượng để
tiếp tục làm việc thật tốt.

6. DC18
Anh chị em UC đã trang trí lại phòng làm việc để đón
không khí Tết Trung Thu đang tràn ngập khắp nơi nơi.
Không quá ồn ào, rộn ràng nhưng mọi người cũng đã có
những giây phút vui vẻ và cùng lưu lại những tấm hình kỉ
niệm với đầy đủ thành viên trong mùa đoàn viên 2018.
Dù bộn bề công việc, các bạn trong nhóm UC đã dành
thời gian cùng nhóm tình nguyện “Bếp Nhân Ái” để vui
Trung Thu cùng trẻ em Đăk Nông.

3. DC9
Trong tháng trung thu vừa qua, DC9 đã có một
hoạt động nhỏ như một lời cảm ơn gửi đến
toàn bộ thành viên – tặng bánh trung thu. Với
món quà này, hi vọng các thành viên sẽ hiểu
được sự quan tâm của DC và nổ lực hơn nữa
trong công việc

7. TIC
TIC 1 Year Anniversary: “Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng
say” – lời nhạc của ca sĩ Vũ Cát Tường như đọng lại trong lòng
của các thành viên TIC trong buổi tiệc liên hoan chúc mừng 1
năm trung tâm R&D của TMA “ra đời” và phát triển bền vững
tới ngày hôm nay. Buổi tiệc còn có sự tham dự của anh Hồng
và chú Lệ với những chia sẽ mang tính thúc đẩy về sự phát triển
của nền công nghệ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
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Lab 8 Corner
2. Mở lớp tiếng Nhật cho các thành viên

ới sinh viên
v
u
lư
o
ia
1. G
Đồng
Phạm Văn

ọc
CNTT đại h

n và chị
Bình Nguyễ
h
n
a
–
8
b
tại La
nh viên
i diện TMA
ới các bạn si
v
u
lư
Vừa qua, đạ
o
ia
g
buổi
ội thảo
uyễn đã có
Ngãi qua h
g
n
ả
u
Q
,
Phượng Ng
g
n
nh
Đồ
ghiệp cho si
c Phạm Văn
n
ọ
g
h
n
i
ớ
ạ
ư
đ
h
g
à
n
trườ
khoa học v
nghiên cứu
g
n
ớ
ư
h
h
“Địn
CNTT”.
nghiệp mà
viên ngành
m về nghề
ê
th
rõ
u
iể
ường,
ch
sau khi ra tr
bạn đã đượ
i
c
ả
á
h
c
p
,
y
p
â
ặ
đ
g
i
Tạ
ững vấn đề
chọn và nh
g
học tập.
n
a
đ
h
ìn
m
n hơn trong
ắ
đ
g
n
ú
đ
i
ớng đ
từ đó có hư

Hiện tại, như các lab tại TP.HCM, Lab 8 cũng đã mở lớp tiếng
Nhật – Phục vu nhu cầu học ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa
đất nước mặt trời mọc của các thành viên. Lớp do Daisuke
Yamashita – một thành viên người Nhật mới của TMA giảng
dạy và thu hút rất đông anh chị em TMA tại lab 8 tham gia.
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Tiết kiệm thực phẩm góp phần bảo vệ môi trường
Nếu biết cách tiết kiệm thực phẩm, bạn không những giảm được chi tiêu gia đình trong thời buổi “bão giá” mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Mua sắm thông minh
Trước khi đi chợ hoặc siêu thị, cần xem lại tủ
lạnh hoặc tủ bếp có còn những thực phẩm
bạn dự định mua hay không để tránh lãng
phí. Đặc biệt, không nên đi mua sắm với
cái bụng đói, bạn sẽ có khuynh hướng mua
nhiều thức ăn hơn
Nên chọn mua trái cây và rau củ theo đúng
mùa để vừa tươi ngon vừa rẻ. Ngoài ra, nên
hạn chế mua rau quả đã gọt vỏ, cắt lát, vì giá
cả cao hơn và dễ bị hư úng nếu không dùng
hết trong ngày
Tận dụng cơ hội khuyến mãi giảm giá để
mua được nhiều thực phẩm hơn. Tham gia
mua sắm thường xuyên ở một số các cửa
hàng hoặc siêu thị để hưởng nhiều ưu đãi và
điểm tích lũy, giúp bạn tiết kiệm một khoản
nho nhỏ
Mua những loại thực phẩm dùng thường
xuyên với số lượng nhiều giá sẽ tốt hơn là
mua lắt nhắt, vừa mất thời gian vừa tốn kém

Tận dụng thực phẩm dư thừa
Thực phẩm mua về không nên “nhét đại” vào tủ lạnh hoặc tủ bếp, cần soạn lại
cho ngăn nắp, đem những thực phẩm còn tồn để ra ngoài, thực phẩm mới chất
vào trong, tránh tình trạng thực phẩm bị quá hạn hoặc hư hỏng, gây lãng phí
Sử dụng thức ăn thừa của hôm trước mang đi làm, đi học…, bạn sẽ có một bữa
cơm trưa “miễn phí”, rất hợp khẩu vị lại đảm bảo vệ sinh.
Không vứt bỏ thức ăn thừa mà hãy để chế biến thành những “món mới” hoặc sử
dụng vào những mục đích khác như:
Nếu còn thừa nhiều cà chua chín hoặc những phần không dùng hết khi chế
biến thức ăn, bạn hãy đem xay nhuyễn để làm xốt cà, để dành dùng dần,
vừa ngon lại vừa rẻ
Cơm nguội có thể chế biến thành những món cơm chiên nóng sốt hấp dẫn
Bánh mì cũ cắt ra từng miếng phơi khô làm món bánh mì hấp hoặc bánh
mì chiên ăn rất ngon. Những mẩu bánh mì vụn hoặc sandwich khô thì đem
nghiền vụn làm thành bột chiên xù
Chuối chín rục ăn không ngon bằng đem xay sinh tố hoặc làm bánh chuối
Vỏ táo dùng để pha trà sẽ có hương vị rất đặc biệt, hoặc dùng làm sạch
dụng cụ nấu bếp bằng nhôm rất hiệu quả
Vỏ cam, chanh, quýt, bưởi dùng ngâm rượu mùi hoặc ngâm giấm làm xà
lách hoặc bỏ vào thùng rác để khử mùi hôi

Bảo quản thực phẩm hiệu quả
Tủ đông hoặc ngăn đá tủ lạnh rất lý tưởng cho
việc bảo quản thực phẩm, nhưng cũng nên sắp
xếp hợp lý. Thực phẩm sau khi rửa sạch, phân
chia thành nhiều phần vừa đủ dùng, đem gói kín
và bỏ vào ngăn đá cất, khi cần chỉ lấy từng phần
nhỏ mà không làm hỏng phần còn lại.
Thức ăn nấu nhiều không ăn hết trong một bữa
thì nên múc vào hộp để riêng và cất vào ngăn
đá, vài bữa sau mới ăn lại, vừa không ngán vừa
tiết kiệm
Thức ăn dạng lỏng như cà phê, rượu vang, nước
xốt… cho vào khay đá khi đông lạnh, khi dùng
chỉ việc thả các viên đá vào nồi nấu, rất tiện
dụng
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6 điều nên tránh khi mang cơm trưa đi làm
Ở TMA, có rất nhiều anh, chị, em mang cơm trưa đi làm, vừa tiết
kiệm chi phí, vừa bảo đảm sức khỏe. Nhưng các bạn đã mang
cơm trưa và ăn trưa “đúng cách”?
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4. Mang đồ ăn dễ bị hỏng

1. Ăn cơm trưa tại bàn làm việc

Thức ăn mang đi làm thường được cất trong hộp kín và để ở môi trường bên ngoài trong thời gian
khá lâu. Mang những thực phẩm dễ bị chua, nhanh hỏng sẽ khiến thức ăn không để được lâu. Chúng
cũng là nguyên nhân khiến những thực phẩm để chung khác nhanh hỏng hơn.

Theo Boldsky, các nhà nghiên cứu cho biết ăn trưa tại bàn làm
việc đồng nghĩa với việc bạn ngồi nhiều hơn. Điều này thực sự
không tốt cho sức khỏe, bởi nếu như bạn ngồi một chỗ gần như
suốt ngày gây ra các bệnh tim, đau vai, lưng.

Những loại đồ ăn này khi đậy trong hộp kín và để ở nhiệt độ bình thường cũng khiến chúng kém
ngon hơn. Do đó, để không ảnh hưởng đến hương vị cũng như sức khỏe thì bạn hãy hạn chế mang
những đồ ăn nhanh hỏng. Nếu muốn dùng những món ăn này, bạn hãy cất chúng trong tủ lạnh ở cơ
quan và quay lại khi ăn để đảm bảo chất lượng.

Hơn nữa những người ăn trưa tại bàn làm việc có khuynh hướng
tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều chất béo, thiếu dinh dưỡng,
gây tổn hại tới hệ thống tiêu hóa. Thậm chí tăng nguy cơ mắc
cholesterol cao, cao huyết áp và tim mạch.

5. Để chung cơm và thức ăn
vào một hộp

Ngoài ra, bàn làm việc là nơi sinh sản và phát triển của vô số
vi khuẩn. Ăn trưa thường xuyên tại bàn sẽ vô tình lây nhiễm vi
khuẩn, gây mầm bệnh cho chính bạn.

2. Để thức ăn nóng vào hộp
Nhiều người vẫn thường có thói quen để đồ ăn còn nóng vào hộp
mà không biết thói quen này cũng gây ra không ít những tác hại.
Dùng hộp nhựa đựng đồ ăn nóng có thể khiến chúng bị méo, chảy.
Chúng cũng có thể gây thôi nhiễm hóa chất độc hại từ các sản
phẩm nhựa vào đồ ăn. Bên cạnh đó, để thức ăn nóng vào hộp trong
thời gian dài sẽ khiến chúng bị hấp hơi, kém ngon và có thể nhanh
hỏng hơn. Để tránh những tác hại này, bạn hãy đợi đồ ăn nguội
trước khi cất chúng vào hộp nhé.

Để tránh cồng kềnh và tiết kiệm hộp đựng,
nhiều người có thói quen để chung cơm và
thức ăn vào một hộp đựng. Tuy vậy, mỗi
món ăn có một thời điểm chế biến và thời
điểm hỏng, mốc, lên men khác nhau. Do đó,
nếu để chung, nguy cơ lây nhiễm khuẩn sẽ
tăng cao, nhất là khi để đồ xào nấu có nước
xốt chung với cơm trắng.
Chị em nội trợ nên lựa chọn loại hộp cơm
có nhiều ngăn hoặc dùng giấy bạc siêu thị
để gói riêng từng loại thực phẩm.

6. Quay nóng thức ăn sai cách
Nhiều văn phòng làm việc có trang bị lò vi
sóng nên các chị em có thể hâm nóng cơm
trưa dễ dàng. Tuy nhiên, một số thói quen
dùng lò quay sai cách như quay bằng hộp
nhựa không đảm bảo, để nguyên màng bọc
khi quay… có thể gây hại sức khỏe.
Những việc làm này có thể khiến hóa chất
trong đồ nhựa kém chất lượng ngấm vào
đồ ăn. Do đó, bạn hãy lưu ý dùng các sản
phẩm dành riêng cho lò vi sóng để hâm
nóng thức ăn an toàn hơn.

3. Mang theo một số món ăn để qua đêm
Mang thức ăn nấu sẵn từ bữa tối hôm trước là thói quen của nhiều người nhằm tiết kiệm thời gian.
Tuy nhiên, một số thực phẩm đã chế biến nếu để qua đêm sẽ bị biến chất và không có lợi cho sức
khỏe.
Những món ăn được nấu từ đậu phụ, hải sản, trứng… nên được hạn chế dùng khi đã để qua đêm.
Bởi chúng có thể làm biến đổi protein hoặc sản sinh ra vi khuẩn gây hại. Thay vì dùng lại đồ ăn từ tối
hôm trước, bạn nên chế biến mới đồ ăn cho bữa trưa để đảm bảo sức khỏe tốt hơn.

Theo doisongphapluat.com
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Danh ngôn tháng 9

“Tôi chưa thất bại.
Tôi chỉ là đã tìm ra
10,000 cách không hoạt động.”
Thomas Edison

