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Lễ kỷ niệm 22 năm thành lập công ty
Khởi đầu mới cho những thành công mới
Trong không khí rộn
ràng của những ngày giáp tết, ngày
13/01/2020 vừa qua, hơn 2600 nhân viên TMA
tại cả 2 đầu cầu TP.HCM - Bình Định đã cùng tham
gia Lễ kỷ niệm 22 năm thành lập TMA “Tầm nhìn mới,
sứ mệnh mới” với nhiều cảm xúc và khoảnh khắc khó quên.
Buổi lễ với sự hiện diện của chú Lệ, cô Ngọc Anh, Ban giám đốc
công ty cùng đông đảo khách mời.
Năm 2019 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ khi TMA có thêm 2
DG mới là DG5 và DG6. Trong phần phát biểu của mình, chú Lệ đã
chia sẻ với toàn thể thành viên về Top những sự kiện nổi bật 2019
và “tầm nhìn mới - sứ mệnh mới” của TMA trong thời gian tới.
Hy vọng với những đổi mới quan trọng này, TMA sẽ ngày càng
khởi sắc, thành công và phát triển hơn nữa. Đặc biệt, buổi lễ
chứng kiến giây phút vô cùng lãng mạn và xúc động khi
cô Ngọc Anh cùng cả khán phòng hát vang khúc ca
mừng sinh nhật nhân dịp sinh nhật lần thứ 70
của Chú.

Năm 2019, chúng ta vui mừng có thêm 422 nhân viên được
promote, cùng với đó, chúng ta chứng kiến con số kỷ lục 103 cá nhân
được PA5. Những cá nhân đạt PA5 2 lần, 3 lần liên tiếp cũng được đặc biệt vinh
danh trước toàn thể anh chị em công ty. 27 anh chị có 10 năm gắn bó cùng TMA cũng
nhận được những phần quà ý nghĩa như lời cảm ơn chân thành nhất của công ty.
Buổi lễ cũng là dịp để công ty trao thưởng cho các cá nhân tập thể đã đạt giải cao trong các bộ
môn thuộc Đại hội thể thao- Văn nghệ TMA 2019 được tổ chức từ tháng 10. Vòng chung kết cuộc
thi văn nghệ năm nay ghi nhận nhiều tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc với sự đầu tư hoành
tráng đến từ DC1, DG4, DEP, Lab8, 18, 17… Tất cả các tiết mục đã mang đến không khí ngập tràn
sắc xuân tươi mới cho chương trình.
Sau phần Lucky Draw sôi động, kịch tính với nhiều tiếng cười, Lễ kỷ niệm 22 năm thành
lập TMA đã khép lại với nhiều niềm vui. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã góp phần làm
nên một Lễ kỷ niệm ấn tượng cũng như một năm thành công cho TMA. Hẹn
gặp lại các bạn trong những sự kiện tiếp theo của năm 2020.
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[Product – Solution Contest 2019]
Giải pháp AI về dinh dưỡng lên ngôi
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Vượt qua nhiều đối thủ “nặng kí” tại vòng Chung kết,
dự án “Food Nutrition Fact – Mobile App” của bạn
Trần Đăng Khoa – DC3 đã xuất sắc giành giải thưởng
cao nhất của cuộc thi Product – Solution Contest
2019, được tổ chức vào chiều 26/12 vừa qua một cách
đầy thuyết phục.
Trong suốt 04 tiếng đồng hồ, 10 đội thi xuất sắc nhất
(chọn lọc từ 37 sản phẩm dự thi) đã có cơ hội thể hiện
được phong độ cũng như khả năng của mình thông
qua các bài thuyết trình và demo sản phẩm ấn tượng.
Hầu hết các đội đều không gặp khó khăn trước
những câu hỏi khó của Ban giáo khảo hoặc khán giả,
cho thấy sự đầu tư vô cùng nghiêm túc và tâm huyết
với sản phẩm của mình.

Sau khi đánh giá dựa trên các tiêu chí: Lợi ích sản phẩm; Tính khả thi về mặt kỹ thuật và mức độ hoàn thiện của
sản phẩm, khả năng triển khai thực tế và Kỹ năng trình bày, Ban giám khảo đã tìm ra chủ nhân xứng đáng của
các giải thưởng như sau:
Giải Nhất: “Food Nutrition Fact - Mobile app” - Trần Đăng Khoa – DC3
Giải Nhì:

• “Xây dựng mạng CAN bus cho car controllers” - Phạm Đăng Nguyên, Trần Duy Khánh, Lê Công Hải ,
Lê Nguyễn Anh Trung, Hà Trung Hậu – DC2
• “Hydroponic Controller” - Lý Văn Tính – DG4

• “Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng AI” - DC17 – R&D Team – DC17

Giải Khuyến khích:

• “How to apply the BigchainDB techlogy into Supply Chain Tractability” - DC13 Blockchain Project –
DC13

• “Real time indoor location network use ultra wide band technology” - Nguyễn Đình Khoa – DC4
• “Build And Decor” - Lê Hoàng Giang và Đoàn Trần Bửu Lộc – DC21

• “Automatic Meeting Minutes Generator (AMMG)” - Phan Thế Vinh, Trần Ngọc Đắc Huy và 		
Lê Minh Hưng – DC4
• “Automation Data Analytics (ADA)” - DC1 Automation Team – DC1
• “Indoor Geolocation Free Service” - DC1 IOT Team – DC1

Ngoài ra, 4 nhóm có sản phẩm, giải pháp liên quan đến những công nghệ ưu tiên (5G, AI/ML, Big Data,
Automotive and Robotics) đã nhận được giải thưởng riêng như đã thông báo từ khi phát động cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, chú Lệ chia sẻ: “Sau 22 năm hoạt động, TMA đã có đủ kinh nghiệm và khả năng để mở
rộng phạm vi dịch vụ, không chỉ gia công mà còn có thể tạo ra những giải pháp và sản phẩm. Chú mong đây
sẽ là môi trường, sân chơi để những người có tâm huyết, có niềm đam mê với công nghệ hiện thực hóa ý
tưởng của mình”. Anh Hồng Trần cũng cho biết, sau cuộc thi, những dự án tiềm năng sẽ được các DG và TIC
đầu tư, hoàn thiện để có thể áp dụng tại TMA và khách hàng, sau đó đưa ra thị trường, cũng như trưng bày tại
TMA Innovation Park - Bình Định.
Năm tới Product-Solution Contest sẽ có nhiều cải tiến với quy mô lớn hơn và được triển khai từ Q1 với nhiều
chủ đề hấp dẫn nên các bạn có ý tưởng hay cần chuẩn bị sớm để kịp hoàn thiện sản phẩm.
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Trung tâm AI TMA tham gia
Ngày hội CNTT-Trí tuệ nhân tạo TP.HCM
Chiếm vị trí mặt tiền Dinh Thống Nhất
với diện tích lớn nhất và thiết kế hoành
tráng, gian hàng Trung tâm AI TMA trở
thành ngôi sao của Ngày hội CNTTTrí tuệ nhân tạo TP.HCM với đông
đảo khách tham quan và nhiều báo
đài quay phim – chụp hình. Chủ tịch
UBND TP.HCM đã đến thăm gian hàng
của TMA và tìm hiểu 12 giải pháp
công nghệ mới từ TIC và các DC trưng
bày tại triển lãm. TMA cũng là doanh
nghiệp duy nhất được mời thuyết trình
tại hội thảo.
Từ năm 2020 TMA sẽ tăng cường đưa
các giải pháp và công nghệ mới triển
khai tại thị trường Việt Nam.
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Lễ vinh danh và trao giải TMA
Quarterly Star Performer QIV/2019

QUÝ sáng nhất năm với số ngôi sao vượt trội

Chiều
thứ 6
vừa qua
(03/01/2020),
trong không khí rộn ràng,
tươi mới của những ngày đầu năm, công ty đã tổ chức
Lễ vinh danh và trao giải TMA Quarterly Star
Performer – QIV/2019 tại Hall A, Lab 6.
Buổi lễ với sự tham gia của chú
Lệ, các anh chị trong BGĐ
công ty và 34 cá nhân, tập thể
xuất sắc nhất của quý IV/2019
cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Đặc biệt hơn các quý trước, quý IV/ 2019 kết nạp đến 34 ngôi sao sáng vào bầu trời sao TMA. Với con số này,
trong cả năm 2019, chúng ta đã có tổng cộng 109 Star Performer thay vì 100 như mọi năm. Đây là kết quả
đáng vui mừng và tự hào, thể hiện một quý cuối năm làm việc thật sung sức và thành công.
Trong phần phát biểu của mình, Chú đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các Star Performer cũng như hy vọng các
bạn sẽ tiếp tục cố gắng, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới 2020.
Tại phần trao giải, các anh chị quản lý đã chia sẻ vắn tắt nhưng không kém phần đầy đủ về những thành tích
“khủng” mà các bạn star trong nhóm mình đạt được. Các anh chị cũng vô cùng tự hào khoe với mọi người về
những lời khen ngợi cùng những đề nghị khen thưởng mà khách hàng gửi đến sau khi dự án hoàn thành.
Cuối buổi lễ, các star performer và đồng nghiệp đã có thời gian ngồi lại để giao lưu trò chuyện và dùng bữa
tiệc nhẹ do ban tổ chức chuẩn bị trong không khí thân mật, vui vẻ.
Những nỗ lực không ngơi nghỉ và thành tích của các bạn đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển
vươn xa, vươn cao của TMA trong năm 2019. 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!
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Tháng cuối năm bận rộn với hoạt
động cùng các trường đại học
của TMA

Nồng nhiệt chào đón sinh viên các trường đại học đến tham quan
Trong tháng 12, TMA đã chào đón hơn 300 sinh viên từ các trường đại học đến tham quan. Ngày
11/12, hơn 50 bạn sinh viên trường ĐH Văn Lang đã ghé tham quan TMA. Bên cạnh việc tìm hiểu môi
trường làm việc, văn hóa công ty, các bạn còn được anh Tuấn Lê – Chuyên viên đào tạo chia sẻ những
kinh nghiệm và kiến thức về Python - một ngôn ngữ lập trình được xem là vô cùng thân thiện, thiết
thực, dễ sử dụng và hứa hẹn mang lại mức thu nhập lí tưởng cho các developer tương lại.

Trong không khí rộn rã của một năm cũ sắp khép
lại, TMA cũng không lơ là nhiệm vụ mang đến
những hoạt động sôi nổi dành cho các bạn sinh
viên không chỉ ở TP.HCM mà còn ở các tỉnh lân cận.

TMA tích cực tham gia ngày hội việc làm tại các trường đại học
Với mong muốn mang lại cơ hội nghề nghiệp tại TMA cho các bạn sinh viên, trong tháng 12 vừa qua,
TMA đã tham gia ngày hội việc làm tại trường ĐH Tài chính - Marketing và Văn Lang. Đặc biệt, TMA
đã vượt hơn 100km để có mặt tại trường ĐH Cần Thơ vào ngày 14/12, tiếp tục hành trình mang đến
những cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên đam mê Công nghệ thông tin tại các tỉnh miền Tây. Các
bạn sinh viên tại đây còn được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ anh Thái Bùi – Giám đốc dự án
tại buổi hội thảo ““From real Projects to School Projects: Best Practices”. Chắc chắn rằng những kinh
nghiệm và trải nghiệm thực tế này sẽ giúp các bạn sinh viên có thể chuẩn bị một cách đầy đủ nhất
hành trang để theo đuổi công việc mơ ước của mình.

Không ngại đường xá xa xôi, ngày 13/12, gần 100 bạn sinh viên trường ĐH Cần Thơ đã có mặt tại
TMA. Tuy phải khởi hành từ khá sớm, nhưng các bạn đã không giấu được sự hào hứng khi lần đầu
được tham quan một môi trường làm việc thực tế hoành tráng như TMA. Ngoài ra, TMA còn chào
đón hơn 70 sinh viên đến từ trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2, và 100 sinh viên đến từ trường ĐH
Hutech trong tháng vừa qua.

Hội thảo “5G and Its application in the industrial revolution 4.0”
Sáng ngày 13/12/2019, TMA đã phối
hợp cùng khoa Công nghệ Điện tử
- Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
tổ chức thành công buổi hội thảo về
5G dành riêng cho các bạn sinh viên
tại đây. Buổi hội thảo đã thu hút gần
200 bạn sinh viên từ các ngành: Công
nghệ Thông tin, Điện – Điện tử, Công
nghệ Điện tử… cùng các giảng viên
trong khoa, cho thấy sức hút cực lớn
của công nghệ này.
Tại buổi hội thảo, anh Vinh Võ – Trưởng nhóm dự án đã giúp các bạn sinh viên tìm hiểu về các cuộc cách mạng
công nghiệp từ trước đến nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự xuất hiện của 5G và
đặc biệt giới thiệu đến các bạn sinh viên những ứng dụng của nó như Xe hợi tự lái của Tesla, trợ lý ảo AI trong
X-Lab Helmet hay ứng dụng cho các thành phố thông minh…
Ngoài ra, chị Trang Bùi – Trưởng bộ phận đào tạo cũng đã có phần phần giới thiệu về công ty, đặc biệt là các
chương trình tuyển dụng intern, fresher. Nhiều bạn sinh viên quê ở các tỉnh miền trung như Phú Yên, Bình Định
cũng tỏ rõ niềm vui khi TMA Innovation Park sắp hoàn thành tại Quy Nhơn, đáp ứng mong muốn được làm
việc tại quê nhà của những người con xứ Nẫu.

“HUTECH IT Got Talent 2019” – TMA đồng hành và tìm ra Quán quân
xứng đáng
“HUTECH IT Got Talent” là một sân chơi thường niên do
khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Hutech tổ chức
nhằm mang đến những cơ hội rèn luyện, học hỏi và giao lưu
giữa các bạn sinh viên yêu thích CNTT. Tại cuộc thi năm nay,
TMA cử đến 4 chuyên gia hàng đầu: Anh Thành Hồ - Giám
đốc dự án, anh Thuyên Lê – Chuyên gia về mạng và bảo mật
tại TMA, anh Hậu Nguyễn và anh Vũ Nguyễn - Quản lý dự
án góp mặt với vai trò Ban giám khảo cùng đồng hành và
tìm kiếm ra những dự án xuất sắc nhất đến từ các đội thi.
Theo chia sẻ của anh Hậu Nguyễn sau cuộc thi, tuy thời gian cuộc thi còn hạn chế, nhưng ý tưởng nhưng sự
nỗ lực của các bạn sinh viên để hoàn thành đề tài là một điểm sáng đáng ghi nhận. Anh cũng hi vọng trong
những năm sau, các đội thi sẽ lựa chọn các đề tài phù hợp với thời gian cuộc thi hơn để có thể hoàn thiện đề
tài của mình và đưa vào demo, như vậy Ban giám khảo sẽ có thể đánh giá chuẩn xác nhất cũng như đưa ra
được những đóng góp sát thực cho sản phẩm.
Hi vọng trong năm 2019, TMA đã mang đến nhiều cơ hội việc làm cũng như góp phần giúp các bạn sinh viên
có thể rèn luyện và phát triển năng lực chuyên môn. Hứa hẹn trong năm 2020, TMA sẽ tiếp tục tăng cường
hoạt động với các trường ĐH với những hoạt động đổi mới và thú vị hơn nữa, cùng chờ đón nhé!
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Hoạt động đào tạo nổi bật
tháng 12
1. Các khóa học online tháng 12
- Hot trend:

• Introduction to Cybersecurity
• Build web application with Golang
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4. Khóa thực tập 28 tại TP.HCM đã gần như hoàn tất khâu tuyển dụng và
dự kiến sẽ khai giảng đầu tháng 1/2020
Các bạn sinh viên sẽ có thời gian thực tập từ tháng 1/2020 tại TMA với các mảng:

Business
Application
(Java, ASP.Net,
PHP,...)

Big Data,
Data Science, AI,
Machine Learning,
IoT

Automation
Testing

Telecom &
Network
Testing

Embedded
System
(C/C++,
Python)

- Soft skills:

• Conflict Management Specialization
• Successful Career Development

- Process:

• Agile Meets Design Thinking

- Leadership & Management:

• Lean Software Development
• Types of Conflict

- Foreign Languages:

• Japanese - Pronunciation for Communication

2. Upskills phối hợp cùng TIC mở chương trình đào tạo AI
Với sự phát triển của công nghệ AI, ngày càng có nhiều khách hàng có nhu cầu về giải pháp và nhân lực liên
quan đến công nghệ này. Thử thách với ứng dụng AI hiện nay không phải là công nghệ mà là dữ liệu và sự
sáng tạo. Vì vậy, Upskills và TIC đã phối hợp mở chương trình đào tạo AI cho toàn thể nhân viên TMA với 2 lĩnh
vực ứng dụng AI phổ biến nhất:
- Chương trình #1: Object Detection & Recognition using AI
- Chương trình #2: Document Parser using NLP/AI
Sau chương trình này, học viên sẽ trở thành AI Developer level 1 và có thể áp dụng AI trong dự án hiện tại.
Upskills cũng đã tổ chức buổi gặp mặt với mentors cho các học viên, sau đó đưa về TIC cho các phần đào tạo
và thực hành sâu hơn.

3. Tiếp tục công tác xây dựng Toastmasters club cho DCs
Toastmasters là hoạt động giúp người tham gia rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng về nói trước công chúng,
các kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo. Một câu lạc bộ tiếng Anh chạy theo hình thức Toastmasters sẽ mang lại
cho các thành viên những lợi ích rất lớn trong việc trau dồi và phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Upskills đã và đang tiếp tục hỗ trợ các DCs trong việc cải thiện và thành lập các câu lạc bộ cho riêng DC. Các
DC hoặc dự án có nhu cầu xây dựng câu lạc bộ Toastmaters vui lòng liên hệ Upskills tại training@tma.com.vn
để được hỗ trợ

5. Khóa thực tập 3 tại Bình Định đã hoàn tất khâu tuyển dụng và khai
giảng từ ngày 3/1/2020
Các bạn sinh viên từ các trường ĐH Phú Yên và ĐH Quy Nhơn đã được chào đón tại TMA Bình Định từ ngày
03/01/2020 với tư cách là thực tập sinh. Trong thời gian 3 tháng, các bạn sẽ được trải nghiệm các dự án thực tế
cùng các anh chị lập trình viên tại đây.
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Giải Cầu lông The ICT Friendship 2019

TMA giành huy chương bạc nội dung đôi nữ

Thứ 7 và chủ nhật (14 – 15/12/2019), tuyển cầu lông TMA đã có khoảng thời gian đáng nhớ với những cuộc
tranh tài kịch tính đến nghẹt thở khi tham gia giải cầu lông The ICT Friendship 2019, giải quy tụ gần 30 công ty
CNTT trên địa bàn TP.HCM. Năm nay, chúng ta tự hào mang về huy chương bạc tại nội dung đôi nữ.
Trở lại đấu trường cầu lông ICT, các “lông thủ” TMA đã ngày đêm rèn luyện với hơn 200% sức lực hòng mang
về những kết quả cao nhất. 2 cô gái xinh đẹp đại diện TMA tham gia giải năm nay là Nhi Nguyễn (DC14) và
Thanh Đỗ (Admin) đã khuấy đảo vòng bảng và vòng knock-out khi liên tục đánh bại các đối thủ mạnh từ Axon
Active, KMS, DFO, CyberLogitec… Băng băng về đích để đối mặt cùng các đối thủ VNG, chúng ta đánh trên cơ
ở nửa đầu hiệp đấu thứ nhất với cách biệt lên đến gần 10 điểm. Tuy vậy, tâm lý chưa vững vàng cộng với việc
đuối sức đã khiến 2 “lông thủ” nữ của chúng ta bị vượt lên và đành nhận huy chương bạc chung cuộc.
Ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ, các cặp đôi Quốc Anh (DC15) – Phương Phạm (DC5), Huy Khổng (DC21)
– Bình Làu (DC4), Tân Nguyễn (DC21) – Long Châu (DC9B), Thanh Đỗ (Admin) – Tuấn Phạm (DC16) và Nhi
Nguyễn (DC14) – Quốc Anh (DC15) đều đã đạt mục tiêu đề ra ban đầu là Nhất bảng để vào vòng trong. Tuy
vậy, việc phải gặp những đối thủ quá mạnh, trong đó có đương kim á quân, đương kim vô địch ở các vòng
knock-out cùng các vấn đề thể lực đã khiến chúng ta phải dừng bước đầy tiếc nuối.
Xin chúc mừng và cảm ơn các “lông thủ” TMA vì đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo tại đấu trường cầu lông
ICT. Hẹn gặp lại các bạn ở những giải đấu tiếp theo!
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Đại hội Thể thao - Văn nghệ TMA tháng 12:

Những tân vương của bộ môn cờ úp,
cờ tướng khép lại mùa đại hội thành công rực rỡ

Tháng cuối năm, khi mà tất cả các dự án, các phòng ban đều bước vào mùa cao điểm để hoàn thành công việc
trước thềm năm mới thì Đại hội thể thao TMA 2019 cũng nỗ lực “chạy nước rút” tại đoạn đường cuối để kịp kết
thúc “chốt sổ” trước Lễ kỷ niệm 22 năm công ty. Trong tháng này, cờ tướng, cờ úp với những màn đối đầu kịch
tích đã trở thành tâm điểm các hoạt động thể thao dịp cuối năm.
Tại giải đấu cờ tướng, 15 trận đấu - 15 cuộc chiến cân não đã mang đến một mùa giải Cờ tướng chất lượng.
Việc thay đổi thể thức thi đấu vòng tròn giúp các vận động viên có cơ hội gặp gỡ tất cả đối thủ, thi đấu nhiều
trận cũng giúp các kỳ thủ có thêm cơ hội thể hiện sức cờ “đường dài”, kết quả nhờ đó cũng chính xác hơn.

Sau mùa giải 2018 với giải ba chung cuộc, kỳ thủ Văn Phùng (DC2) trở lại giải đấu năm nay với sự tiến bộ và
gây ra nhiều bất ngờ cho các vận động viên còn lại. Với chiến thuật thi đấu ứng biến linh hoạt cùng sự thể hiện
“công lực” đáng nể, áp chế thành công tất cả những đối thủ mà mình gặp phải, Văn Phùng vượt qua nhiều
tên tuổi, mang về 5 điểm tuyệt đối và bước lên ngôi vô địch. Huy chương bạc thuộc về kỳ thủ kỳ cựu Phương
Huỳnh (DC4). Là kỳ thủ với nhiều năm kinh nghiệm, anh khiến các đối thủ phải gục ngã trước sự bình tĩnh,
khoan thai nhưng cũng đầy mạnh mẽ trong từng nước cờ của mình. Với sự thể hiện phong độ ổn định, anh chỉ
mất 1 điểm vào tay Văn Phùng và mang về cho mình 4 điểm. Hạng ba gọi tên kỳ thủ Duy Lê (DC3). Sau nhiều
năm tranh đấu, anh vẫn ghi tên mình trong bảng vàng thành tích, chứng minh khả năng đáng nể của mình. Với
những nước đi chặt chẽ và đôi phần mạo hiểm, anh mang về cho mình 3 điểm cùng huy chương đồng sau khi
kết thúc 5 ván đấu.

Giải Cờ Úp diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng cũng rất nhiều niềm vui giữa các kỳ thủ đến từ khắp các
lab của TMA. Đoan Trần (DC4) là kỳ thủ mang đến cơn địa chấn làm rung chuyển làng cờ úp TMA 2019. Bước
vào những trận tranh tài năm nay, Đoan đưa mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thi đấu
chững chạc với những nước cờ vững chắc, không mắc sai lầm. Liên tiếp đánh bại các đối thủ mà mình gặp
phải, Đoan Trần một đường thẳng tiến tới bên cạnh chiếc cúp vô địch danh giá, phá bỏ trật tự bảng xếp hạng
kỳ thủ TMA nhiều năm. Một gương mặt khác của DC4 cũng có được thành tích cao trong mùa giải năm nay là
kỳ thủ Duy Phan. Sự chuyên cần tập luyện giúp anh có được phong độ thi đấu tốt, hạn chế tối đa những trận
thua không đáng có. Dù bị đè bẹp bởi đối thủ hết sức nặng ký Khoa Trần- DC16 ở trận quan trọng cuối cùng,
Duy Phan cũng kịp cải thiện bộ sưu tập thành tích cá nhân bằng cách bước lên bục vinh quang ở vị trí thứ 2.
Rút kinh nghiệm các năm để thua phút cuối vì những sai lầm đáng tiếc, Trung Hồ thi đấu tập trung, bình tĩnh
hơn tại những trận tranh tài ở năm nay. Anh lần lượt mang về chiến thắng ở các trận đấu quan trọng trước Văn
Phùng, Duy Lê, Phương Nguyễn và mang về vị trí hạng 3 chung cuộc. Không có được phong độ đỉnh cao như
tại giải cờ sáng, kỳ thủ Văn Phùng (DC2) phải ngậm ngùi mất điểm về tay Duy Phan và Trung Hồ trong sự phấn
khích của đám đông. Chung cuộc, anh mang về cho mình vị trí đồng hạng 3.
Cờ tướng, cờ úp là 2 bộ môn thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao- Văn nghệ TMA 2019, cảm ơn các vận
động viên, cổ động viên nhiệt thành đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ cho mùa giải năm nay. Hy vọng các bạn
đã có những khoảnh khắc thư giãn và nhiều niềm vui bên cạnh đồng nghiệp. Rất mong nhận được sự ủng hộ
của các bạn trong những hoạt động tiếp theo của công ty.
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lan tỏa yêu thương

đến mọi miền đất nước

$

Các bạn thân mến!
Hòa cùng không khí rộn ràng,
tươi mới chào đón mùa xuân đang về,
những chiếc áo đồng phục TMA xinh xắn
với sắc đỏ truyền thống cũng đã sẵn sàng để
được trao đến các bạn.
Áo đồng phục TMA như lời chúc may mắn, thành
công mà công ty gửi đến các bạn trong năm mới.
2600 anh chị em hãy nhanh chóng liên hệ
admin các lab theo nhóm đã đăng ký
size trước đó để nhận áo nhé!

Chung tay
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Trong không khí Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đang đến gần, khi mà chúng ta đang rộn ràng chuẩn bị đón
năm mới đến thì vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt với bệnh tật, đói kém, thiếu thốn…
Với mong muốn mang đến cho họ một cái Tết đủ đầy và như lời động viên, giúp họ vơi bớt phần nào những
khó khăn vất vả. Công ty tổ chức chương trình từ thiện “Tết yêu thương” nhằm gây quỹ, kết hợp cùng quỹ Khát
vọng TMA để mang đến những món quà thiết thực cho những hoàn cảnh kém may mắn trong dịp Tết âm lịch
2020.
Sau thời gian phát động, chương trình Chung tay cùng “Tết yêu thương”đã được anh chị em đến từ khắp các
lab của TMA ủng hộ nhiệt tình với tổng số tiền quyên góp được gần 24 triệu đồng.
Một số địa điểm dự kiến của chương trình “Tết Yêu Thương”:
Trại tâm thần Trọng Đức tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị
cho khoảng 400 bệnh nhân tâm thần, hầu hết đều không còn khả năng điều trị hoặc gia đình không có
điều kiện kinh tế, không thể nuôi giữ tại nhà.
Trại phong Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Đây là nơi tập trung những bệnh nhân bị bệnh phong (cùi) bao gồm
cả người già và trẻ em. Họ sống chủ yếu nhờ vào sự trợ cấp, hỗ trợ của nhà nước, các đoàn thể từ thiện và
gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.
Các em nhỏ tại xã vùng cao xã An Nghĩa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Đây là một trong 10 xã đặc biệt
khó khăn của huyện. Các em nhỏ không có đủ quần áo ấm để chống chọi với mùa đông lạnh giá nơi đây.
Cảm ơn các bạn vì đã cùng TMA chung tay để mang lại một cái tết ấm áp với nhiều nụ cười đến những hoàn
cảnh khó khăn, kém may mắn trong dịp Tết nguyên đán năm nay!
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Khép lại năm 2019 với nhiều niềm vui

3. DG5
DG5 đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019. Hơn nữa, các anh em cũng vừa thành công mang về một
project mới tiềm năng (Pushnami) của khách hàng đến từ Mỹ.
Do lực lượng các anh em đã tăng lên đáng kể cùng với kế hoạch tiếp tục tăng trưởng mạnh vào năm 2020,
team DG5 tại Lab 6 đã di chuyển từ B201 đến A5. Phòng mới có nhiều vị trí ngồi hơn và cũng đã được trang trí
lại để các thành viên luôn cảm nhận được sự vui tươi thoải mái, bớt căng thẳng khi làm việc.

Để khép lại 1 năm 2019 thật hoành tráng, các nhóm, dự án đều gấp rút hoàn thành
những công việc còn dang dở và tổ chức những chuyến đi, buổi tiệc vui hết nấc.

I. Công việc

1. DC8
Tháng 12, DC8 đã có khá nhiều thành viên
cán mốc 5 năm làm việc tại TMA, những
chiếc balo từ TMA đã được trao tặng nhằm
gửi lời tri ân đến sự đóng góp của các bạn.

2. DG1
Những anh chị quản lý của DG1 đã đến
từng phòng để trao tặng balo cho các
bạn có thâm niên làm việc 5 năm tại TMA.
Những lời cảm ơn chân thành, những cái
bắt tay, nụ cười rạng rỡ là động lực mạnh
mẽ để các bạn tiếp tục gắn bó cùng TMA
trong thời gian tới.

4. TIC
Sáng ngày 28/12, TIC tham gia “Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo”
diễn ra tại Dinh Độc Lập với sự có mặt của hơn 60 doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin.
Cùng với DG2 và DG4, TIC tham gia “Triển lãm các sản phẩm, giải pháp CNTT, khởi nghiệp sáng tạo”
với 12 giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa và cả lĩnh vực mới như
5G. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, TIC đã đem đến một gian hàng cực kì ‘hoành tráng’ và thu hút được sự
quan tâm của đông đảo khách thăm quan và các đơn vị triển lãm khác. Đặc biệt, cũng trong khuôn
khổ Ngày hội doanh nghiệp, anh Trần Phúc Hồng đã đại diện TMA mang đến buổi hội thảo “Phát
triển doanh nghiệp Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh” với bài chia sẻ về xu thế phát triển
của các doanh nghiệp phần mềm trong thời kỳ công nghệ 4.0.
Trong tháng 12, TIC hân hạnh đón tiếp các bạn sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Đại học Giao
thông vận tải TPHCM đến tham quan văn phòng làm việc.
TIC đã có một buổi chia sẻ ngắn về những công nghệ mới trong đời sống hiện nay. Bên cạnh đó
các bạn đã có cơ hội “sờ nắm” các demo tại TIC như Robot arm, Drone 5G... Mong rằng qua chuyến
tham quan lần này, các bạn đã có thể lĩnh hội được những điều bổ ích và mới mẻ. Hẹn gặp lại các
bạn vào một ngày gần nhất.
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Giải đá banh thường niên “DC4 Futsal Winter Championship 2019” của DC4 vừa kết thúc vào ngày 6/01 vừa
qua. Ngôi vương của mùa giải năm nay đã thuộc về Accedian EMS. Là một trong những hoạt động vui chơi bổ
ích không thể thiếu mỗi dịp cuối năm, DC4 Futsal Winter Championship đã góp 1 phần lớn trong việc nâng cao
tinh thần đoàn kết, gắn bó của các anh em trong DC.

3. DG1
Ngày 14/12 vừa qua, DG1 team building đã thu hút hơn 270 thành viên đến từ các DC và bộ phận shared
services tham gia với rất nhiều trò chơi và giải thưởng hấp dẫn. Đúng như slogan “Work hard Play hard”, các
đội chơi đã tham gia rất nhiệt tình khiến cho bầu không khí ở BCR trở nên vô cùng sôi động và bùng nổ. Qua
các trò chơi các thành viên trong đội đã trở nên gắn kết với nhau. Là lần đầu tiên tổ chức team building chung
nhưng nhờ sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong đại gia đình DG1 mà sự kiện đã thành công ngoài
mong đợi.

4. DG5

6. TIC

Tháng 12 vừa qua, DG5 đã tổ chức cho mình một
tour nghỉ dưỡng 2 ngày tại Long Hải. Chuyến đi
này cũng chính là chuyến đi ăn mừng, đánh dấu
cột mốc chuyển mình rực rỡ của DG5 trong năm
2019.

Ngày 20/12, tại TIC đã diễn ra bữa tiệc Christmas
Party 2019 trong không khí vô cùng ấm áp. Trong
tiếng nhạc ngân vang của những ca khúc giáng sinh
quen thuộc, cả gia đình TIC đã thật sự có những phút
giấy hạnh phúc khi cùng nhau ăn uống, trò chuyện
và trao đổi quà cho nhau. Trước đó một tuần, cuộc
thi làm và trang trí cây thông đã khởi động trong sự
hào hứng và nhộn nhịp với sự tham gia tích cực từ 3
đội. Các thành phẩm đã được lộ diện trong bữa tiệc
Giáng Sinh khiến tất cả mọi người vô cùng thích thú.
Có thể nói, mỗi khoảnh khắc, mỗi cuộc vui tại TIC đều
là những kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ.

Tết nguyên đán đã đến gần, như mọi năm, DG5
cũng đã rục rịch chuẩn bị YEP và quà tết cho toàn
thể anh em.

2. DC8
Trong tháng 12, đại gia đình DC8 đã có một buổi họp mặt thật ấm áp tại GIS meeting & Merry X’MAS
2019. Những món quà Giáng Sinh được chuẩn bị chu đáo và tạo khá nhiều bất ngờ cho người nhận quà.
Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh và nâng cao tinh thần ủng hộ phong trào “GO GREEN”, DC8 đã chọn “Ly
giữ nhiệt” để làm quà Tết dành cho tất cả thành viên. Một món quà nho nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa của
năm nay.

5. DG6
Với chủ đề “Now and Then” DG6 đã có
một buổi tiệc Year End Party thật ấm áp
và nhiều tình cảm được thể hiện. Cùng với
đó anh Trung Lê- Acting Senior Director
đã cập nhật về những thay đổi và sự phát
triển của dự án sau khi thành lập DG6.
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TMA Monthly
Technical
Sharing
tháng 12

Lab 8 Corner

Các thành viên Lab8 đã có chuyến từ thiện ý
nghĩa và nhiều cảm xúc tại Thôn 5, xã An Vinh,
huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Đây là một
trong 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện, các
em nhỏ không có đủ quần áo ấm để mặc và
còn rất nhiều thiếu thốn.

Ngày 22/12, chúng ta đã tham gia hội
thảo Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
(Data and AI in Quy Nhon). Đây là cơ hội
để chúng ta gặp gỡ, giao lưu và đến gần
hơn với các bạn sinh viên tại Bình Định
thương yêu.

Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại đây, chúng ta
đã tổ chức nhiều trò chơi cho các em nhỏ, bên
cạnh đó, các thành viên đã nấu 1 bữa trưa đầy
đủ chất dinh dưỡng và tặng quà cho các em.

Tháng cuối năm, Lab8 chào đón 3 bạn
newcomers: Võ Thị Mỹ Lệ, Lê Đình Việt,
Nguyễn Hưng. Chào mừng các bạn gia
nhập vào đại gia đình TMA, hy vọng
các bạn sẽ đạt được nhiều thành công
trong thời gian tới.
Hòa cùng không khí Giáng sinh, anh
chị em Lab8 đã giành thời gian trang
trí không gian làm việc với những tông
màu rực rỡ để chào đón Giáng sinh,
năm mới.

Ngày 20/12, Technical Sharing tháng 12 đã
mang đến rất nhiều kiến thức bổ ích cho
những bạn quan tâm tới những kiến thức khi
làm việc với các nền tảng computing.
Buổi chia sẻ tập trung vào các vấn đề quan
trọng và thú vị khi làm việc với các nền tảng
cloud computing thông dụng như AWS,
Azure, Salesforce với các topic: Salesforce
Community Cloud, Microservices & Best
Practices, PubSub Service by Using Web
Socket in AWS, AWS API usage via Eclipse,
AWS Organization and Usage optimization, AI
at the edge, Logic Apps + Function Apps on
Azure Cloud.
Các anh chị từ nhiều Delivery group đã chia
sẻ các kinh nghiệm thực tế và best practice
cũng như một số tính năng mới của các nền
tảng cloud. Bên cạnh đó, TIC đã chia sẻ tóm
lượt về các loại chips hỗ trợ tính toán AI trên
các phần cứng nhỏ gọn, linh hoạt nhằm giúp
ứng dụng AI cho các bài toán cần xử lý nhanh
và phân tích thời gian thực với nguồn dữ liệu
đến từ các thiết bị IoT. Các vấn đề nổi bật như
làm thế nào quản lý và kiểm soát tốt chi phí
khi sử dụng các dịch vụ cloud đã được các
bạn tham dự thảo luận vô cùng sôi nổi.
TMA Monthly Technical Sharing là hoạt động
diễn ra định kỳ mỗi cuối tháng với mục đích
tạo điều kiện cho thành viên từ các dự án
khác nhau kết nối, chia sẻ và học hỏi kinh
nghiệm về các vấn đề kỹ thuật.
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Bí quyết để giữ hoa luôn tươi
trong ngày Tết
1. Chọn lựa hoa

6. Dinh dưỡng cho hoa

Chọn lựa kỹ càng ngay từ khi mua hoa là cách giữ hoa được tươi lâu. Đối với hoa lay ơn, hoa cúc,
hoa ly bạn nên chọn mua hoa tươi còn nguyên gốc rễ để đảm bảo hoa đã luôn được cung cấp đủ
chất từ rễ.

Bạn có thể cung cấp thêm một số chất dinh dưỡng vào nước sau đây để giúp hoa tươi lâu.

Với những loại hoa khác, bạn nên xem kỹ phần cắt ở thân hoa, nếu vết cắt cũ thâm đen và bị khô đi
tức là hoa đã được cắt lâu, không nên chọn vì hoa đã không còn tươi, dễ bị hư hỏng khi vừa mang
về được 2- 3 ngày.
Ngoài ra, bạn nên chọn những bông hoa còn nguyên những cánh sương đài bên ngoài, khi sờ cánh
hoa cứng và tươi.

Đường: 2 muỗng đường hoặc 1/4 lon nước ngọt có gas vào nước cắm có công dụng gia tăng quá
trình quang hợp giúp hoa tươi lâu hơn.
Vitamin B1: Bạn cũng có thể nghiền nát một viên vitamin B1 (dùng cho 1 lít nước) rồi cho vào lọ
cắm hoa. Đường và B1 giúp hoa hút nước và giữ nước lâu trong thân, nhờ đó hoa tươi lâu hơn.
Nhưng cách này chỉ hữu dụng rõ rệt với hoa thân cứng như hồng, cúc, tú cầu.

2. Diệt khuẩn bình, lọ

Giấm táo, chanh hoặc thuốc aspirin: Hòa 2 muỗng nước cốt chanh hoặc nước giấm táo vào 1 lít
nước để làm tăng nồng độ axit trong nước. Việc sử dụng vài viên aspirin hòa tan trong nước cắm
cũng có tác dụng tương tự.

Thực tế cho thấy, nếu không được cọ rửa lọ, bình thường xuyên, các vi khuẩn trong bình sẽ là
nguyên nhân khiến hoa nhanh bị héo. Khi dùng chất tẩy rửa bạn cần cọ rửa kỹ bởi các chất hóa học
có thể làm thay đổi nồng độ PH trong nước, làm hoa nhanh héo.

Rượu: Ngoài tinh chất chanh, rượu cũng là một lựa chọn để giúp hoa tươi lâu hơn. Chúng ta hãy
nhỏ vài giọt rượu vodka vào bình cắm hoa để giết chết vi khuẩn khiến những bông hoa không bị
thối và giúp hoa tươi lâu hơn.

3. Giữ sạch nước cắm hoa

Nước súc miệng Listerine:
Dùng nước cắm hoa có pha
thêm Listerine theo tỷ lệ 15g/1
lít nước, dung dịch này sẽ giúp
diệt vi khuẩn trong nước làm
cho hoa tươi lâu hơn.

Nếu cành hoa có bùn đất bám vào thì cần phải rửa thật sạch. Trước khi được cắm vào bình, cần bỏ
hết những lá héo, phần lá ngập trong nước để tránh bị thối rữa khiến nước có mùi hôi khó chịu. Chỉ
cần giữ lại một vài lá phía trên giúp cành hoa được tự nhiên, quá nhiều lá sẽ khiến cành hoa nhanh
thoát hơi nước và chóng tàn.
Thay nước mỗi ngày cho hoa vào lúc sáng sớm, rửa sạch chất nhớt bám quanh cành hoa cho nước
khỏi bị đục.

4. Cắt tỉa cành hoa
Khi cắt hoa, chúng ta hãy cắt vát cành (cắt chéo gốc hoa) để giúp tăng diện tích tiếp xúc của vết
cắt với nước, khiến cành hoa hút nước tốt hơn. Ngoài ra, bạn cần để cành hoa ngập trong nước rồi
dùng kéo thật bén để cắt, tránh làm rộng các vết cắt trên cành.
Nếu cành hoa của bạn to và cứng, khó dùng kéo cắt thì có thể để lên thớt, dùng dao lớn chặt vát
xong nhúng ngay vào nước. Mỗi lần thay nước nên cắt bớt cành để hoa hút được nhiều nước hơn.
Nếu trong bình có hoa nào héo cần lấy ra ngay để không ảnh hưởng đến những bông khác.

5. Vị trí bày hoa
Nên đặt bình hoa ở nơi thoát mát, không gian rộng, không có ánh nắng chiếu, tránh những nơi có
nhiệt độ cao, có gió thổi trực tiếp, tránh xa quạt máy để hoa không bị héo vì mất nước. Ngoài ra,
cần tránh những nơi quá nóng như tivi, tủ lạnh các thiết bị điện khác hoặc ánh nắng mặt trời trực
tiếp chiếu vào để hoa không bị héo úa.

Giữ hoa nở theo ý muốn
Muốn hoa nở rộ đúng vào
ngày tết, bạn chỉ cần ngâm hoa
vào trong nước ấm khoảng
vài phút nếu hoa quá nụ, còn
nếu hoa bị héo thì việc ngâm
trong nước lạnh vài giờ sẽ giúp
chúng tươi trở lại. Ngoài ra,
nếu muốn giữ hoa ở hình dáng
ban đầu, không nở xòe ra và
rơi rụng cánh, có thể dùng keo
xịt tóc, cầm bình xịt cách hoa
khoảng 30 cm phun hướng lên.
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6 mẹo dọn nhà đón Tết
siêu nhanh và sạch
Nhiều bạn hẳn đang vô cùng lo lắng vì chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết mà công việc cuối năm vẫn đang chất
đống. Mẹo vặt tahsng 12 sẽ mách cho bạn một số mẹo dọn nhà thật nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

1. Làm sạch gương/ cửa kính

4. Bồn rửa bát

Căn nhà sẽ trở nên tươm tất hơn nhiều khi nhìn qua một tấm gương sạch sẽ. Thay vì tốn tiền mua một
đống các loại nước tẩy rửa, khăn khô, khăn ướt …bạn có thể dùng giấm và tận dụng các tờ báo cũ để
giúp gương/kính trong nhà trở nên sáng bóng.

Chiếc bồn rửa bát đầy bát bẩn hoặc mỡ nhờn quanh mép hay giỏ rác lâu không đổ không chỉ là nơi
cư trú lý tưởng của vi khuẩn mà còn khiến chiếc bếp của trông thật bừa bộn và mất thẩm mỹ. Để khắc
phục tình trạng này bạn hãy tập thói quen rửa bát đĩa, lau khô bồn rửa cũng như đổ giỏ rác ngay sau
khi bữa ăn kết thúc.

2. Làm sạch lò vi sóng
Đã bao giờ bạn gặp rắc rối với cái lò vi sóng và những vết đồ ăn bám cứng trên đó do chưa kịp chùi rửa
ngay sau khi sử dụng chưa? Mẹo làm sạch lò vi sóng rất đơn giản, bạn hãy đặt 1 cốc nước (có thể cho
thêm vài lát chanh) và bật lò khoảng 5 phút, hơi nước sẽ giúp làm mềm các mảng bám. Việc còn lại của
bạn chỉ là lau chùi như bình thường mà thôi.

5. Nhà vệ sinh
Những bước dưới đây sẽ giúp bạn dọn dẹp khu vực này thật nhanh và sạch. Trước hết, bạn hãy dọn
tổng thể, tức là vứt bỏ tất cả chai lọ rỗng, tuýp kem đánh răng hết, lõi giấy vệ sinh... Sau đó bạn xịt
nước tẩy rửa nước lên bệ xí, bồn rửa mặt, gạch men… Với những nơi có cặn nước cứng đầu như vòi sen,
bạn có thể quấn một miếng vải tấm dấm xung quanh. Đóng cửa phòng tắm lại trong khoảng 20 -30
phút rồi quay lại dùng bàn chải kì cọ. Các vết bẩn đã được ngâm trước nên bong ra thật dễ dàng.

3. Tủ lạnh
Lưu giữ quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng tủ có mùi cũng như lẫn mùi đồ ăn. Trong
những ngày Tết, tủ lạnh lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, vì vậy bạn cần tranh thủ dọn dẹp nó
trong những ngày cận tết. Tuân thủ những bước sau, bạn sẽ thấy chưa bao giờ việc dọn dẹp tủ lạnh lại
dễ dàng đến thế.
- Bắt đầu dọn từ ngăn trên cùng lui xuống, bạn có thể dùng baking soda và nước để lau tủ lạnh. Các
chất này sẽ không để lại mùi trong tủ lạnh như các loại chất tẩy rửa khác.
- Dùng một lớp khăn giấy lót vào ngăn rau và cánh tủ lạnh sẽ giúp thấm bớt nước/ chất dịch từ thực
phẩm giúp bạn dễ dàng dọn lần sau.

6. Hút bụi thảm
Phần lớn và quan trọng nhất của căn nhà chính là sàn nhà. Để tiết kiệm sức lao động, bạn có thể sử
dụng máy hút bụi hay các loại cây lau nhà vắt tự động. Nhớ là trước khi bắt tay vào hút bụi/ lau sàn,
hãy kê gọn các đồ đạc lại.
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Danh ngôn tháng 12

“Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó
Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi”
Lord Byron

