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Hơn 5 ngàn ý kiến đóng góp từ nhân viên trong cuộc khảo sát ESAT vừa qua đã được phân tích và nhóm lại 
thành từng cụm chủ đề. Nhiều hoạt động đã và đang được thực hiện một cách tích cực nhất nhằm xây dựng 
công ty ngày một tốt hơn. 

Nội dung đầy đủ của chương trình hành động các bạn vui lòng tham khảo tại https://intranet.tma.com.vn/
esat.asp . Bên cạnh đó, với cùng một mục tiêu nhằm nâng cao ESAT, các DC cũng có chương trình hành 
động của riêng mình mà các bạn sẽ được thông tin từ các DC Director của mình

Nhằm truyền tải đầy đủ thông tin tuyển dụng và hoạt động văn hóa, phong trào của công ty đến 
với đông đảo ứng viên và cộng đồng CNTT tại Việt Nam, cuối tháng 12 vừa qua, TMA đã cho ra 
mắt trang web tiếng Việt http://tma.vn/, hoạt động song song với trang web tiếng anh http://
www.tmasolutions.com/. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa IC, T-Design, BA team và DC56.

Nhằm đảm bảo nhu cầu nhân lực cho các dự án và thực hiện mục tiêu MISSION 2000, tháng 12 vừa qua, 
TMA liên tiếp tham gia các ngày hội việc làm và hội thảo công nghệ không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn 
ở các địa phương khác. Qua đó, tiếp cận được nguồn nhân lực dồi dào và trực tiếp giới thiệu hình ảnh TMA 
đông đảo đến ứng viên. 

Tại Ngày hội việc làm Nhật Bản – JapanWorks 
JobFair (do vietnamworks.com tổ chức) và CSE Job 
Fair (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, ĐH Bách 
Khoa – ĐHQG TP.HCM tổ chức), TMA đã mang đến 
gian hàng tuyển dụng với đa dạng thông tin về 
TMA, cùng với đó là tư vấn, nhận CV trực tiếp. Hơn 
130 ứng viên đã gửi CV đến TMA trong hai ngày 
hội việc làm này. 

Trong chương trình Khám phá tri thức ở ĐH Cần 
Thơ, TMA đã trao 10 suất học bổng cho sinh viên 
khoa CNTT và khoa Công nghệ. Bên cạnh đó, TMA 
cũng giới thiệu đến các bạn sinh viên hai chủ đề 
công nghệ hết sức hấp dẫn là “Agile Development” 
và “Smart Home and Sensor Network with Lora”. 
Gần 100 ứng viên tiềm năng cũng đã được phỏng 
vấn và test TOEIC ngay tại trường. 

Với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyển dụng, hy 
vọng TMA sẽ thu hút thật nhiều thành viên trong 
năm 2017, đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. 

Với giao diện thân thiện, nội dung phong phú, được cập nhật thường xuyên liên tục, tma.vn sẽ giúp các ứng 

viên dễ dàng tìm hiểu thông tin về TMA qua: 

 Cẩm nang nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp ngành IT

 Các vị trí tuyển dụng hot tại TMA

 Thông tin từ chương trình thực tập, đào tạo

 Thông tin về các hoạt động, sự kiện tại TMA

Bên cạnh đó, ứng viên có thể nộp CV trực 
tiếp trên trang web và những thắc mắc 
cũng sẽ được giải đáp nhanh chóng.

Các bạn có thể truy cập http://tma.vn/ 
ngay từ hôm nay và chia sẻ trang web này 
đến với bạn bè để cập nhật thông tin từ 
TMA nhé!
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Đại hội thể thao TMA 2016 kết thúc mỹ mãn

We Play

Tháng 12, đại hội thể thao TMA 2016 tiếp tục náo nhiệt với những môn thi cuối cùng là Bóng bàn, Cờ tướng, Cờ úp và Hình ảnh. 
Có sự trở lại của nhiều VĐV kỳ cựu và sự xuất hiện của nhiều cái tên trẻ, các giải kết thúc với những kết quả đầy bất ngờ. 

Đặc biệt, tại giải Cờ úp, bộ môn mới được “khai trương” tại đại hội thể thao năm nay, các kỳ thủ đã có những giây phút thực sự 
thăng hoa cùng quân cờ, đem lại những tiếng cười giòn giã. Còn bộ môn Hình ảnh, kẻ trở lại sau một năm vắng bóng vẫn chưa 
hề giảm sức hút. Gần 30 bức ảnh sống động, ý nghĩa từ các DC, Dept đã được gửi về BTC. Cuộc chạy đua like và share chỉ thiếu 
súng đạn là có thể ví với chiến trường ở các thế chiến. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập công 
ty, 16/01/2017. 

Vậy là sau 1 tháng rưỡi diễn ra đầy sôi động, đại hội thể thao TMA 2016 đã khép lại thành công tốt đẹp. Với những bộ môn đã 
trở nên quen thuộc và hai bộ môn hoàn toàn mới là Ném phi tiêu, Cờ úp, đại hội đã tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ cho anh, chị, 
em TMA mỗi dịp cuối tuần. Xin cảm ơn tất cả các VĐV đã nhiệt tình tham gia, đóng góp những tiếng người, những giây phút kịch 
tính cho các giải đấu. Xin chúc mừng những bạn đã xuất sắc đạt giải cao. Hẹn gặp lại các bạn trong những giải đấu vào năm sau. 
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TMA khẳng định mình trong lần 
đầu tiên tham gia giải cầu lông ICT 
Friendship Cup

Chúng ta tham gia ICT Firendship Cup ở 4 
nội dung là đơn nam, đôi nam, đôi nữ và 
đôi nam nữ. Với sự xuất hiện của những tay 
vợt hàng đầu TMA như Đăng Quang, Quốc 
Anh (DC4C), Anh Huy (DG4), Phương Phạm 
(DC56), hai cặp đôi nam của TMA đã làm 
mưa làm gió trên sân cầu lông Chiến Công 
– nơi diễn ra cuộc thi khi liên tục đánh bại 
nhiều đối thủ kỳ cựu. Cặp đôi Anh Huy – 
Phương Phạm đã vượt qua lần lượt các đội 
từ Harvey Nash, KMS và ASwhite Solutions 
để giành vị trí nhất bảng B. Ở bảng F, cặp 
đôi Đăng Quang – Quốc Anh cũng xuất 
sắc giành chiến thắng trước các tay vợt từ 
Capemini Vietnam, Orient software và VNG 
để đạt danh hiệu nhất bảng. 

Bước vào những trận đấu quan trọng vào chủ nhật, hai cặp đôi nam của TMA giữ vững được phong độ 
trước đó, xuất sắc thắng tuyệt đối 2 đối thủ từ công ty Phương Thảo và Global CyberSoft để cùng dắt tay 
nhau bước vào bán kết. Tại đây, số phận đã không để “gà cùng một mẹ phải cùng đá nhau” khi cặp đôi 
Quốc Anh – Đăng Quang dừng bước trước CSC ở trận bán kết 1. Đây là một trận thua rất đáng tiếc khi hai 
chàng trai TMA đã lội ngược dòng rất thành công để vượt lên trong sec đầu tiên, tuy nhiên may mắn đã 
không mỉm cười với họ trong sec 2 và 3. Cặp đôi Anh Huy – Phương Phạm sau chiến thắng trước KMS tại 
trận bán kết 2 mang quyết tâm phục thù cho người anh em Quốc Anh – Đăng Quang tại chung kết. Tuy 
nhiên, họ chỉ có thể trở về với giải nhì chung cuộc.

Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi Quỳnh Như (BA) – Trang Thanh (Admin) cũng không kém cạnh các tay vợt nam 
khi vượt qua lần lượt Axon Active và KMS để giành kết quả nhất bảng ở vòng loại. Bước vào trận bán kết 
trước đối thủ mạnh VNG, hai cô gái xinh đẹp của chúng ta đành dừng bước và bỏ túi giải ba nội dung   
đôi nữ sau trận thắng trước Harvey Nash ở trận tranh ba tư.

Xin chúc mừng các tay vợt và cảm ơn các bạn vì đã nỗ lực hết mình tại giải Cầu lông ICT Friendship Cup 2016 
vừa qua. Hy vọng TMA sẽ tiếp tục được xướng tên nhiều hơn nữa ở các giải đấu lớn trong thời gian tới!

Trong lần đầu tiên đến với giải Cầu lông ICT Friendship Cup, 
TMA đã gặt hái được khá nhiều thành công với 2 giải Ba và 
một giải Nhì. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình mà tuyển 
Cầu lông TMA đã cống hiến trong hai ngày 17, 18/11 vừa 
qua. Năm nay là năm thứ hai giải cầu lông ICT Friendship Cup 
được tổ chức, giải quy tụ sự tham gia của 24 công ty CNTT 
trên địa bàn thành phố với hơn 100 tay vợt tài năng.

7We Play
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Để tổng kết cho phong trào bóng đá của TMA năm 2016, cuối tháng 12 vừa qua, các cầu thủ DG 
Managers và Dep Managers đã có trận so tài kịch tính trên sân 11 người QTSC. Với sự góp mặt 
của những cầu thủ tên tuổi như Quang Bùi, Thanh Hoàng, Cường Bùi, Long Lê, Minh Hà, trận đấu 
nhận được sự quan tâm ủng hộ của rất đông anh, chị, em TMA.

Dù bận rộn công việc, các cầu thủ đều sắp xếp thời gian có mặt rất sớm trên sân để khởi động trước khi 
bước vào trận đấu. Ngay từ những phút đầu tiên, liên tục những pha bắn phá từ Dep Managers đã khiến 
thủ thành phía đội DG chao đảo, không làm chủ được đôi bàn tay của mình. Với lợi thế đó, đội Dep ghi liên 
tục 5 bàn thắng và kết thúc hiệp 1 trong sự thán phục của người hâm mộ. Tuy lực lượng có phần nhỉnh hơn 
về phần tuổi tác, nhưng với kinh nghiệm và sự sung sức chưa từng thấy, đội Dep đã khiến đội DG phải thêm 
phần dè chừng.

Sang hiệp 2, đội DG quyết định phản công mạnh 
hơn và nhiều tình huống nguy hiểm đã được tạo ra. 
Sau bao nhiêu nỗ lực, có cũng có 2 bàn thắng để 
rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, đội Dep vẫn chưa 
chịu buông tha khi ghi thêm 3 bàn nữa, biến tỉ số 
trận đấu lên con số khủng 8-2.

Kết thúc mãn nhãn với những tiếng cười vui vẻ 
từ hai bên, trận đấu giữa DG Managers và Dep 
Managers đã khép lại một năm thành công cảu 
phong trào bóng đá nói riêng và thể thao nói 
chung của TMA. Hy vọng TMA vẫn sẽ tiếp tục đi 
đầu trong những sự kiện thể thao sắp tới.

We Play

Giao hữu bóng đá
Delivery (DG) Managers vs Department (DEP) Managers
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Năm nay, Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập công ty tiếp tục được tổ chức vào dịp giáp Tết cổ truyền của dân tộc, 
khi không khí xuân đang ngập tràn.

Từ 13:30 đến 20:00 ngày 16/01/2017
Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận

   13:30 – 14:00 Khai mạc và phát biểu của Cô Bùi Ngọc Anh - CEO

   14:00 – 17:30 Công bố promotions, giải thưởng và ca nhạc

   17:30 – 18:00 Phát biểu của TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch và khách mời

   18:00 – 20:00 Tiệc tối và trao các giải thể thao - văn nghệ, lucky draw

Buổi lễ chào đón sự tham gia của tất cả nhân viên TMA. Để công tác tổ chức được chu đáo nhất, 
các bạn hãy cùng lưu ý:

 • Có mặt trước 13:30 tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace
 • Trang phục đẹp, lịch sự và đeo thẻ nhân viên khi đến tham dự

Nội dung chính của buổi lễ

We Should Know

Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập TMA Nhằm đơn giản hóa việc truy cập các dịch vụ internet tại công ty, bộ phận ITS đã triển khai “Dịch vụ đơn 
giản hóa truy cập các dịch vụ internet dựa trên tài khoản LDAP” của các bạn để xác định mức độ và quyền 
truy cập các dịch vụ Internet.

Theo đó, các proxy đặc biệt như: improxy.tma.com.vn, web1.tma.com.vn sẽ bị xóa bỏ nên các bạn đang có 
quyền truy cập dịch vụ trên các proxy đó, vui lòng xóa và không cấu hình proxy trong các web browser. Hệ 
thống sẽ tự động cập nhật và xác định mức độ quyền truy cập của các bạn dựa trên xác thực tài khoản LDAP 
và gán quyền truy cập phù hợp cho các bạn. Những bạn đang sử dụng proxy.tma.com.vn (IP: 10.10.10.10 ; 
Port: 8080) không bị ảnh hưởng và không cần phải thay đổi thiết lập proxy.

Nếu các bạn có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng gởi mail cho bộ phận ITS qua: security@tma.com.vn

Để anh, chị, em TMA kịp có áo đồng phục mới trước dịp Tết 
đến Xuân về, ngày 22/12/2016 vừa qua, áo đã hoàn thiện và 
được chuyển về các Lab.

Bạn nào chưa có áo và có bất kỳ thắc mắc gì về áo đồng phục 
thì có thể liên hệ bộ phận Admin qua email    
admin-dept@tma.com.vn nhé!

Năm nay, lịch TMA được thiết kế trang nhã với 
đầy đủ thông tin tổng hợp về các hoạt động nổi 
bật của công ty, tạo hình ảnh TMA không chỉ là 
công ty phần mềm hàng đầu mà còn sôi nổi với 
nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. 

Thông qua cuốn lịch này, BGĐ gửi lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến toàn 
thể nhân viên cùng gia đình! Hy vọng đây sẽ là 
món quà tinh thần ý nghĩa trong dịp năm mới. 

Để anh, chị, em tại Lab 6 có thêm chỗ nghỉ 
ngơi khi gặp các vấn đề về sức khỏe, công ty 
đã bổ sung thêm một phòng nghỉ tại Lầu 5 - 
Block C - Lab 6. Tại đây, các bạn sẽ có chỗ để 
nghỉ và một số loại thuốc cơ bản để dùng khi 
cần. 

Bên cạnh đó, nhận thấy nhiều anh, chị, em 
TMA gặp tình trạng bể, xì bánh xe khi tan làm 
mà tòa nhà TMA lại cách khá xa cổng ra vào, 
công ty đã trang bị 2 bơm bánh xe tại Lab 6. 

Để sử dụng phòng nghỉ cũng như bơm bánh 
xe, các bạn vui lòng liên hệ bộ phận Bảo vệ 
(tầng trệt).

Đơn giản hóa các dịch vụ truy cập Internet

Áo đồng phục TMA 2017

Lịch TMA 2017 Trang bị phòng nghỉ 
và bơm bánh xe tại 
Lab 6
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1. DC2

2. DC56

Các thành viên nhóm GB-Kandy đã có hơn 3 tháng 
làm việc rất thành công tại Genband India. Đây là một 
chuyến đi đã để lại rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm khó 
quên. Tuy gặp không ít khó khăn và thách thức trong 
công việc cũng như trong đời sống tại đất nước Ấn Độ 
xa xôi nhưng với tình thần và ý chí của mình, các bạn ấy 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã để lại những ấn 
tượng rất tốt đối với khách hàng. 

Trong tháng 12 vừa qua thì khách hàng Cirpack từ Pháp 
đã có chuyển thăm và làm việc với nhóm Cirpack-IMS 
về những sự thay đổi và phát triển trong thời gian tới.

I. Công việc

3. DC8
Trong tháng 12, Marriot team 
đã có một buổi demo Phase 1 
với khách hàng tại khách sạn 
Renaissance Riverside. Buổi 
demo nhận được phản hồi rất 
tốt, qua đó, khách hàng tiếp 
tục ký hợp đồng Phase 2 để 
migrate lên SharePoint cloud.

DC360 II. Vui chơi giải trí

1. DC2

2. DC4B

Trong không khí đón chào Noel và năm mới, DC2 
đã tổ chức GIS meeting và Year End Party lớn nhất 
từ trước đến nay với sự hiện diện đông đủ các 
thành viên từ các dự án Genband, Tiger, TechOne, 
và Hi-Kan-Yo. Nhiều thành viên tài năng ẩn mình 
từ các dự án đã có dịp tỏa sáng với những màn 
trình diễn rất đặc sắc. 

Trong không khí Giáng Sinh, DC4B có cách chào 
mừng rất riêng và đặc sắc với cuộc tranh tài 
trang trí Noel đẹp nhất giữa các projects. Anh Âu 
Nguyễn đã mạnh tay support chi phí cho từng 
phòng cũng như treo giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. 
Cuộc thi đã biến những căn phòng tưởng chừng 
chỉ toàn máy móc trở nên lung linh, “đẹp lạ” và 
tràn đầy sức sống. 

3. DC4C

4. DC56

5. DC8

6. DC11

Hòa cùng những giai điệu mùa Noel, các thành viên DC4C 
đã cùng nhau trang trí phòng làm việc xinh xắn và có một 
light party nho nhỏ quây quần bên nhau, cùng chúc mừng 
Giáng Sinh và Năm mới 2017.

Ngoài trang trí phòng làm việc lung linh lóng lánh thì các dự 
án của DC56 cũng tổ chức thêm chương trình đổi quà để các 
anh chị em giao lưu với nhau, góp phần làm cho không khí 
Noel lan toả khắp “trụ sở” của DC56 là lầu 8 và lầu 9.

Nhiều quà tặng rất “độc” và “bựa” đã được chuẩn bị khiến cho 
người nhận khi mở ra cũng phải “đứng hình” vì độ bất ngờ của 
món quà.

Đại hội thể thao TMA vừa qua không những đã tạo ra sân chơi mà 
còn giúp cho DC8 gặt hái được rất nhiều giải thưởng. Tiếp tục khí 
thế hừng hực từ Đại hội, DC8 lần đầu tiên tổ chức DC8 Badminton 
Championship. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 1/2017 với 
5 nội dung thi đấu như: Đôi nam; Đôi nam nữ; Đôi nữ; Đơn nam; và 
Đơn nữ.

Nhân dịp Tết đến xuân về, DC11 tổ chức Merry Christmas và Year End Party, kết hợp GIS meeting. 
Buổi tiệc rất vui và ấm cúng. Là dịp để tổng kết một năm thành công của DC11 đồng thời nạp thêm 
năng lượng để mọi người làm việc tốt hơn trong năm mới 2017.

Bên cạnh đó, trong 
chuyến công tác ở châu 
Á để giới thiệu sản 
phẩm nhằm mở rộng thị 
trường, CEO của Cirpack 
- ông Patrick Bergougnou 
đã đến TMA và có buổi 
tiệc thân mật với các 
thành viên của Cirpack, 
qua đó bày tỏ lòng cảm ơn cho những đóng góp của 
nhóm đối với sự phát triển của Cirpack trong suốt thời 
gian qua.

DC8 đã phát động lại cuộc thi trang trí cho năm nay với tên gọi là: “Land of Freedom”. Cuộc thi nhằm 
thúc đẩy sự giao lưu, nâng cao tình đồng nghiệp giữa các team trong lầu 6 và đã nhận được sự góp 
mặt đầy đủ và đông vui của các team, tạo nên không khí tươi mới cho góc làm việc của mỗi người. 


