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Thông điệp từ chú Lệ: Giá trị cốt lõi
của TMA – TMA Cre Values
“Trong suốt hơn 18 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta đã chứng minh
được khả năng làm việc, giữ vững cam kết về mặt chất lượng mà chúng ta cung cấp cho khách hàng.
Song song với đó, chúng ta cũng rất chú trọng trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Nhờ đó,
khách hàng ngày càng có lòng tin vào TMA. TMA cũng trở thành công ty dẫn đầu về gia công phần
mềm tại Việt Nam
Để có được những thành công đó, chúng ta đã và đang luôn duy trì và phát triển những giá trị cốt lõi:

Sự Cam Kết (Commitment)
Sự Trung Thực (Honesty)
Sự Tôn Trọng (Respect)
Chú hi vọng những giá trị cốt lõi này
của TMA sẽ tiếp tục được duy trì và phát
huy trong mọi hoạt động, góp phần xây
dựng một TMA ngày càng lớn mạnh.”
Tìm hiểu thêm về các giá trị cốt lõi tại:
https://intranet.tma.com.vn/TMA-CoreValues/

TMA Technology Day 2016
Năm nay TMA sẽ tổ chức Technology Day vào cuối tháng 9 với quy mô lớn hơn và nhiều điểm mới:
Ngoài nhân viên của TMA, mở rộng cho các sinh
viên và cộng đồng CNTT
Mời các chuyên gia từ các công ty hàng đầu thế
giới để thuyết trình về công nghệ mới
Nhiều cuộc thi với các giải thưởng lớn (Best
products/frameworks, Best booth) cho nhân
viên TMA
Demo sản phẩm và công nghệ từ TMR và các DC

Technology
for People

Technology
for Business

Big data, analytics
IoT
Future communication
Enterprise solutions
Etc.

Nếu các bạn có góp ý với Ban tổ chức (gồm đại diện của các DC), hãy gửi mail tới techday2016@
tma.com.vn
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Thành lập TMA IT (Internet of Things)
Club
Bạn có biết
Chúng ta đã thực hiện khoảng 10 dự án IoT cho khách
hàng
TMA đang hợp tác với Microsoft để ứng dụng công
nghệ Microsoft IoT và triển khai cho các khách hàng tại
Châu Á
Nhóm IoT R&D đã hoàn thành nhiều frameworks và
demos trong các lĩnh vực giao thông, y-tế, nông nghiệp
Một số DC đã có các nhóm IoT với các sản phẩm lab
monitoring, energy saving với mục tiêu xây dựng smart
office trong TMA

Trong tháng 6 TMA IoT Club
đã được thành lập với gần 30
thành viên từ các DC và TMR,
gồm đại diện các dự án về IoT và
các nhóm R&D để chia sẻ, trao
đổi kinh nghiệm, đánh giá các ý
tưởng sản phẩm và hợp tác - hỗ
trợ kỹ thuật.
Nếu các bạn yêu thích về IoT và
mong muốn tham gia CLB, hãy
gửi mail đến
IoT-club@tma.com.vn
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TMA lần thứ 13 liên tiếp đạt Huy
chương vàng đơn vị phần mềm xuất
khẩu và Top 5 ICT Companies
Tối 23/6, trong Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 21, diễn ra tại GEM
Center, Hội Tin học TP.HCM (HCA) đã công bố, trao Giải thưởng Top 5 và Huy chương
vàng ICT Việt Nam năm 2016.

TMA lần thứ 13 liên tiếp đạt Huy chương vàng đơn vị phần mềm xuất khẩu và Top 5 ICT Companies.
Theo báo cáo của HCA, trong khi các ngành bán lẻ và đào tạo CNTT tiếp tục sút giảm, ngành gia
công phần mềm vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Nhân dịp này, đài truyền hình HTV cũng phỏng vấn đại diện của TMA về quá trình phát triển để trở
thành công ty phần mềm hàng đầu TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp tư nhân trong
cạnh tranh quốc tế và dự đoán về sự phát triển của ngành sau khi gia nhập TPP.
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Phỏng vấn trực tiếp – Nhận kết quả
nhanh chóng tại Ngày hội việc làm
TMA 2016
Nhằm đáp ứng kịp thời
nhu cầu nhân lực cấp
thiết của công ty trong
năm 2016, TMA đã tổ
chức Ngày hội việc làm
– TMA Open Day 2016
ngay tại tòa nhà TMA,
CVPM Quang Trung
vào thứ 7 (25/06) vừa
qua. Ngày hội thu hút
hơn 100 ứng viên tham
gia.

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm, các bạn sinh viên, những kỹ sư
có nhu cầu tìm việc đã được anh Hồng Trần – Đại diện ban Giám
đốc công ty giới thiệu cặn kẽ về TMA cũng như nhu cầu tuyển dụng
của công ty. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, giải trí đầy sống
động cũng được truyền tải một cách chân thực và đầy đủ đến tất
cả các bạn, giúp các bạn hiểu thêm về một TMA không chỉ dẫn đầu
trong ngành công nghệ gia công phần mềm, mà còn hoạt động
nổi bật trong các phong trào thể thao, văn hóa.
Đặc biệt, những công nghệ mới đang được
quan tâm hiện nay gồm giải pháp kỹ thuật
trong xử lý giao dịch chứng khoán và tương lai
của phần mềm doanh nghiệp cũng được các
chuyên gia từ TMA chia sẻ cùng các thành viên
tham gia ngày hội.

Sau khi tìm hiểu kỹ về môi trường làm việc, các ứng viên có hồ sơ phù hợp đã được nhanh chóng
phỏng vấn trực tiếp. Kết quả phỏng vấn sẽ được gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Rất mong
được gặp lại tất cả các bạn với tư cách đồng nghiệp và là thành viên đại gia đình TMA.
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Tìm hiểu bí quyết trở thành một BA
giỏi tại hội thảo “How to become a
professional business analyst (BA)?”
Sáng 16/6, buổi hội thảo với chủ đề “How to
become a professional business analyst (BA)?”
đã được TMA tổ chức tại Lab 6 cho 70 BA, PM
and team leaders từ TMA và 6 công ty khác tại
QTSC. Người diễn thuyết - ông Bernie Walden
– là người lãnh đạo bộ phận BA tại TMA, là
chuyên gia kỳ cựu về BA với hơn 30 năm kinh
nghiệm có bằng nhiều bằng cao cấp về BA
(CBAP™) và Huấn luyện BA (EEP™) đã tận tình
truyền cảm hứng cho những người tham gia.

Gói gọn trong thời gian 2,5 giờ, ông Bernie Walden đã
chia sẻ về nghề BA; vai trò của BA trong các dự án gia
công phần mềm; những người làm BA cần có những
kỹ năng gì; cách rèn luyện và chứng chỉ dành cho BA.
Đặc biệt, ông còn không ngần ngại chia sẻ với mọi
người về những bí quyết để trở thành một BA giỏi.
Với nhu cầu tìm hiểu sâu về nghề BA từ các thành viên
tham gia hội thảo, ông Bernie dự định sẽ tiếp tục có
buổi chia sẻ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhóm BA
của TMA cũng trao đổi về việc thành lập cộng đồng
BA tại TP.HCM - nơi các thành viên có thể chia sẻ, trao
đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.
Clip về buổi hội thảo đã được cập nhật tại kênh youtube
của TMA. Các bạn có thể xem thêm tại https://www.
youtube.com/watch?v=r1pEUb9HaPk nhé!
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Tổ chức TMA Parents’ Day lần 3
Tiếp nối thành công của TMA Parents’ Day 2014 và 2015, năm nay chúng ta tiếp tục long trọng tổ
chức TMA Parents’ Day 2016 - ngày hội của Cha Mẹ nhân viên TMA, một trong những ngày hội
truyền thống hàng năm của công ty.
Đây là cơ hội để tất cả chúng ta tri ân quý Cha Mẹ, đồng thời cũng là dịp để quý Cha Mẹ biết đến
nơi con mình làm việc, thể hiện sự quan tâm đến con đường sự nghiệp của con mình.
Xin trân trọng kính mời và hân hoan chào đón quý Cha Mẹ đến với ngày lễ ý nghĩa này.

Chương trình dự kiến như sau:
Thời gian:			

Thứ 7, ngày 23/07/2016

Địa điểm:			

Tòa nhà TMA, CVPM Quang Trung

8h đến 9h:

Đón Cha Mẹ và tập trung tại lab 6

9h đến 11h:

Khai mạc. Cô Chú phát biểu.

				Lãnh đạo công ty cùng gặp gỡ và thăm hỏi các Cha Mẹ

11h đến 11h45:
12h:

Lab tour

			Dùng bữa trưa

Sau bữa trưa: 		

Tặng quà cha mẹ. Cha Mẹ có thể ở lại tham quan thêm công ty

Như một lời tri ân đặc biệt đến quý Cha Mẹ, các bạn nhớ đăng ký cho Cha Mẹ mình tham gia ngày
hội ý nghĩa này nhé!
Link đăng ký: http://calc.tma.com.vn/8am7l4ayf8
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Tháng 6, nốt thăng và trầm của TMA
Futsal League 2016
Tháng 6 là tháng thi đấu đầy kịch tính của TMA Futsal League 2016 và cũng là khoảng
thời gian các cầu thủ nghỉ ngơi để bước vào League A và B. Sau hơn một tháng thi
đấu đầy nỗ lực với mồ hôi và nước mắt trên sân K334, các cầu thủ TMA Futsal League
2016 đã kết thúc vòng đấu bảng đầy kịch tính và hấp dẫn. Khi danh sách League A và
B được công bố, các đội đã có hẳn 2 tuần nghỉ ngơi và luyện tập để chuẩn bị cho trận
chiến dài hơi sắp tới.

Danh sách League A và B
League A

League B

DC1

DC2

DC4

DC3

DC5

DC4B

DC6

DC4C

DC8

DC7

DC9

DC11

DC10

Senior FC - DG

DC12

Senior FC - DEP

DEP
Vì thi đấu cả hai League A và B cùng lúc, chúng ta sẽ chiếm dụng toàn bộ bốn sân của K334 với 8 trận
thi đấu, 4 của League A và 4 của League B. Sáng thứ 7 hàng tuần thì sân K334 sẽ trở thành sân TMA.
Kết thúc mùa giải, sẽ có 2,5 suất lên hạng/xuống hạng, theo đó:
Đội đứng thứ 8, 9 của League A sẽ xuống hạng trực tiếp
Đội đứng thứ nhất và nhì của League B sẽ lên hạng trực tiếp
Đội đứng thứ 7 của League A sẽ đá play-off với đội đứng thứ 3 của League B tranh vé vớt
Với “lệ làng” này, giải đấu sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi cơ hội “lên
hạng” và “xuống hạng” vẫn được chia đều cho tất cả các đội và
sẽ tạo ra sự canh tranh mãnh liệt ở cả hai giải đấu.
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Quy định mới về ngày nghỉ
Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 1/1/2016, lao động nam đang đóng BHXH khi
vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản từ 5 tới 14 ngày như sau:
05 ngày làm việc khi vợ sinh thường
07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi
Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi
con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc
Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Lưu ý: Đối với TH vợ sinh mổ, sinh đôi hoặc sinh đôi phải phẫu thuật, phải cung cấp giấy chứng nhận
của bệnh viện hoặc chỉ định của bác sĩ cho P. Nhân Sự.
Bên cạnh đó, theo quy định của công ty, nhân viên không được nghỉ bắc cầu giữa các kỳ nghỉ lễ.
Để hiểu một cách chính xác và đầy đủ về những quy định này, các bạn vui lòng truy cập:
Intranet > Management > Leave Tool > Help (More example in Vietnamese )
(https://leave.tma.com.vn/#/vietnameseVersion)

Tool mới cho liên lạc nội bộ
thay thế Skype
Từ lâu, Skype đã trở thành công cụ giao tiếp quen
thuộc của chúng ta khi làm việc. Tuy nhiên, với nhiều
hạn chế như: Được Manager approve mới cài đặt;
Đăng ký mới có thể sử dụng; Không thể nhắc tên, khó
tìm kiếm bạn bè… Skype vẫn chưa phải là công cụ tối
ưu cho tất cả. Giải quyết hầu hết những vấn đề này,
TMA Chat ra đời như một “cứu tinh” tại TMA.
Với công cụ giao tiếp mới này, chúng ta có thể dễ
dàng đăng nhập và tìm kiếm bạn bè thông qua tài
khoản TMA. Bên cạnh đó là nhiều tính năng ưu việt
như:
Sử dụng linh hoạt bằng trình duyệt app máy tính và điện thoại
Nhắc tên bạn bè dễ dàng như trên Facebook
Dễ dàng tập hợp toàn DC, DG
Nhận thông báo qua email khi offline
File gửi đi tồn tại lâu dài, thành viên mới có thể dễ dàng xem tin nhắn cũ (khi chưa vào nhóm)
TMA Chat hiện đang có sẵn tại https://chat.tma.com.vn/, các bạn có thể truy cập online hoặc tải về
máy để sử dụng.
Hãy cứ sử dụng Skype để làm việc với khách hàng, còn khi trò chuyện cùng đồng nghiệp, hãy sử
dụng TMA Chat!
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Các kênh hội thoại được khuyến khích
trong giao tiếp với khách hàng
Để đảm bảo chất lượng hội thoại trong các cuộc họp với khách hàng, phòng ITS khuyến khích các
bạn sử dụng các kênh dưới đây để có được kết quả hội họp (voice communication) tốt hơn, ổn định
hơn.
Trật tự dưới đây được sắp xếp theo chất lượng dịch vụ:

1

TMA conference bridge: Đây là kênh có chất lượng tốt nhất, các bạn có thể gọi vào
những số điện thoại TMA và kết nối vào những số conference 15xxx/16xx

2

Skype for business (MS Lync): Đây là dịch vụ có bản quyền với chất lượng rất tốt, để kết
nối với khách hàng thì các bạn có thể yêu cầu account của TMA hoặc của khách hàng.

3

TMA Webex: đây là kênh hội thoại có chất lượng tốt, được xếp thứ 3 trong danh sách
vì đây là kênh dành riêng cho BOD. Hiện tại TMA đã nâng cấp lên gói Premium với khả
năng đáp ứng 25 người cho một cuộc họp và 2 cuộc họp diễn ra đồng thời (http://tma.
webex.com/)

4

Vsee: đây là đối thủ của Skype, là một công cụ free nhưng có khả năng ổn định cao hơn
Skype, ít tốn băng thông hơn, nếu các bạn không cảm thấy hài lòng với Skype thì có thể
mời khách hàng sử dụng thử Vsee và cảm nhận sự khác biệt.

5

Skype: đây là kênh có chất lượng và độ ổn định thấp nhất do là tool free của MS, kết nối
video và voice không được đảm bảo như Skype for Business bản có license. ITS không
khuyến khích sử dụng Skype free cho các giao tiếp khách hàng và cuộc họp quan trọng.

Cơ hội nghề nghiệp cho kỹ sư SQA
biết tiếng Quan thoại
Vị trí: Software tester (SQA Engineer)
Mô tả công việc: Phối hợp testing các ứng dụng desktop network có hỗ trợ
tiếng Quan thoại
Yêu cầu: Có thể đọc hiểu tiếng Quan thoại
Ngoài ra, những bạn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Quan thoại, có nền tảng kiến thức
về Network là một lợi thế
Mọi thắc mắc về công việc cũng như CV, các bạn vui lòng gửi về recruit@tma.com.vn
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Những lưu ý khi sử dụng thang máy
Để góp phần xây dựng hình ảnh TMA văn minh, sạch đẹp, chúng ta hãy cùng giữ ý thức khi đến công
ty làm việc, bắt đầu từ việc sử dụng thang máy:
				Không ăn uống, hút thuốc trong thang máy. Nếu vô ý làm đổ thức ăn,
				
các bạn nhớ dọn dẹp sạch sẽ
				
Xếp hàng trật tự, không chen lấn, xô đẩy, nhường đường cho phụ nữ 		
				
mang thai, trẻ em và người lớn tuổi
				
Chủ động nhường chỗ cho người có nhu cầu ra khỏi thang máy trước
				
Không làm quá tải (overload) thang máy, đây là hành động cực kỳ 		
				
nguy hiểm
				

Hãy thể hiện mình là một người văn minh!

Dancing Club hoạt động trở lại, chào
đón nhiều thành viên mới
Khi nhu cầu học nhảy và tham gia Dancing Club
đang “trào dâng” trong lòng anh, chị, em TMA,
giữa tháng 6, Dancing Club đã hoạt động trở lại
với nhiều gương mặt cũ và mới, tạo sân chơi sôi
động cho các thành viên sau mỗi ngày làm việc
căng thẳng.
Cứ từ 18g – 19g ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần,
tiếng nhạc lôi cuốn lại vang lên từ lầu 5, Lab 6,
đó cũng chính là lúc lớp Dancing đông đủ các
thành viên và bắt đầu những bài học mới. Khóa
học này, lớp chủ yếu hướng dẫn mọi người về

Party Rock và Top Rock Hip Hop, những điệu
nhảy này không chỉ đang rất thịnh hành trong
giới trẻ hiện nay, mà còn rất có lợi cho sức khỏe.
Tham gia Dancing Club, các bạn không chỉ được
tiếp cận với âm nhạc, những điệu nhảy hấp dẫn
mà còn có thể rèn luyện sự dẻo dai, làm quen
với nhiều bạn mới.
Lớp dự kiến kéo dài trong hai tháng và sẽ còn
tiếp tục khai giảng khóa mới. Hãy đến với
Dancing Club để được tận hưởng không gian
âm nhạc sống động ngay tại nơi mình làm việc!

TMA Woman Football Club tham gia
HCA Cup 2016
Sau thời gian tập luyện miệt mài, TMA Woman Football Club sẽ lần đầu
tiên tham gia giải bóng đá nữ hội Tin học TP.HCM (HCA) vào tháng 7. Với
tinh thần giao lưu và học hỏi, đây sẽ là cơ hội để CLB có thêm nhiều niềm
vui và củng cố tinh thần đồng đội.
Ngày “hái quả ngọt” đầu tiên của đội tuyển sẽ diễn ra vào 15h chiều chủ
nhật tuần này (03/07) tại khu LHTT Trường Hải, số 147 Nguyễn Đức Thuận,
P.13, Q. Tân Bình (kế bên sân K334). Cùng với đó vào 8g sáng cùng ngày,
buổi lễ khai mạc giải đấu sẽ được tổ chức.
Tham gia giải này, đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm và lần lượt chạm trán
các đối thủ Misa, ĐTH HTV, Citibank và báo SGGP tại các trận đấu.
Hy vọng đây sẽ là một giải đấu thành công và đáng nhớ của các chị em
TMA. Các bạn đừng quên đến khu LHTT Trường Hải để ủng hộ tinh thần
cho TMA Woman Football Club nhé!
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I. Công việc
DC5

Ngày 23/06, các thành viên cấp cao của 27Global gồm CEO Steve Roatch, Vice
President Creighton O’Neal, Senior Consultant Patrick Kinne và Laura Brown đã có
chuyến thăm thường niên tại TMA. 27Global và DC5 đã cùng đánh giá và thảo luận
các kết quả đạt được trong các quý vừa qua và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

DC8

Khách hàng của ADHIS đã đến thăm và làm việc cùng DC8 tại TMA. Các chuyên gia
từ ADHIS đã trao đổi thêm với các thành viên về dự án, cũng như training thêm nhiều
kiến thức bổ ích, phục vụ cho dự án.

DC9

DC9 vừa có sự thay đổi về sơ đồ tổ chức khi một số thành viên vừa được bổ nhiệm
vào các vị trí SMs, PMs, PC. Hi vọng với vị trí mới, họ sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình
hơn nữa cũng như mang lại nhiều thành công hơn nữa cho DC9

DC11

DC12

Mặc dù dự án đã kết thúc, nhưng do có rất nhiều cảm tình, sự yêu quý với các thành
viên nhóm Amdocs của TMA, bà Smadar - Manager từ khách hàng cũ của TMA Amdocs đã có chuyến thăm TMA nhân chuyến du lịch Việt Nam cùng gia đình. Bà đã
có buổi ăn tối thân mật cùng Chú Lệ, BDU và DC11.

DC vừa ký thành công một dự án lớn từ Thái Lan – AIA. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách
thức với các thành viên DC, họ sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc lớn hơn, áp
lực cao hơn. Nhưng hy vọng họ sẽ vượt qua và mang về thành công lớn cho TMA.
Nhóm IDAC vừa tăng thêm 1 ODC trong tháng 6, đến nay, nhóm đã có tổng cộng 9
ODC.
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II. Vui chơi giải trí
DC8

DC9

DC11

Nhóm B* có chuyến du ngoạn 2 ngày 1 đêm đến biển Vũng Tàu xinh đẹp. Qua đây,
mọi người có thời gian vui chơi, nghỉ dưỡng hết sức thoải mái để chuẩn bị cho tuần
làm việc mới với nhiều thử thách. Không kém cạnh, nhóm FCS, Insyston, Webstercare,
ADHIS cũng có chuyến đi đến Đà Lạt mộng mơ để củng cố tinh thần đoàn kết và nạp
năng lượng cho những dự án mới.

DC9 AxS Dev 1 vừa có chuyến thăm
thú Đà Lạt trong 2 ngày. Chuyến đi
này không chỉ giúp các thành viên
tận hưởng không khí mát lạnh dễ
chịu của Đà Lạt mà còn thắt chặt
hơn nữa mối quan hệ đồng nghiệp
trong Dev1.

Để hòa mình cùng Euro 2016, DC11 tổ chức kèo kẹo kéo để giúp tăng thu nhập cho
anh em và tạo không khí vui vẻ, hứng khởi cho mỗi ngày làm việc.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, DC đã tổ chức tặng quà cho những anh, chị có cháu
nhỏ, giúp các bé có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật ý nghĩa bên cạnh việc vui chơi
tại TMA Children’s Day 2016.
Trong ngày Tết Đoan Ngọ, DC cũng đã tổ chức Happy Hour và “phổ cập” kiến thức về
ngày Tết này cho anh chị em.

DC12

Cuối tháng 6, toàn DC đã có chuyến team building trip tại Hồ Cốc. Chuyến đi đã giúp
gắn kết các thành viên trong DC, giúp xây dựng một DC12 ngày càng lớn mạnh và
đoàn kết.
Cũng như DC11, DC12 tặng những món quà hết sức đặc trưng - những bộ truyện
eHon Nhật Bản cho các bậc Cha Mẹ có con nhỏ.

