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Hình ảnh mới nhất của TMA Innovation Park

Đưa vào hoạt động hệ thống quẹt thẻ badge tại cổng khu vực sân vườn và kiểm tra hệ 
thống loa phát thanh tại tòa nhà TMA (Lab6)

ITS triển khai hệ thống Anstispam Barracuda Email Security Gateway và dịch vụ giám sát

Hoạt động đại học tháng 6: Không ngừng nghỉ với sứ mệnh nâng tầm sinh viên CNTT
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[VN MARKET] BẢN TIN #1
Từ đầu năm 2020, thị trường Việt Nam đã trở thành thị trường chiến lược của TMA.

Nhóm Consulting của TMA với 32 chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm đang tư vấn cho các công ty với nhiều 
giải pháp khác nhau: IT Roadmap & Master Plan, Go Digital, Go Cloud, Go Online, Go Mobile, Go Automation, 
Go Interactive, Go Smart…
Công ty mong muốn tất cả các bạn giới thiệu năng lực của TMA đến bạn bè đang làm trong các công ty tại 
Việt Nam, giúp TMA nhanh chóng phát triển thị trường. Phòng kinh doanh sẽ có các phần thưởng giá trị cho 
các bạn!

Với việc thành lập Smart Device Center, 
TMA hiện nay không chỉ làm về phần mềm

 TMA đang hợp tác với các tập đoàn lớn 
tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ - giải 

pháp công nghệ cho các ngành

TMA và KPMG hợp tác chiến lược để cung 
cấp dịch vụ Innovation as A Service lần đầu 
tiên tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp 

trong các ngành khác nhau ứng dụng công 
nghệ để tạo ra các sản phẩm đột phá: 

https://innovation.com.vn

TMA và KPMG chuẩn bị triển khai Online 
Hackathon để tổ chức các cuộc thi trong cả 
nước và giúp các doanh nghiệp tập hợp ý 

tưởng hay từ cộng đồng: 
https://hackathon.vn

TMA và Becamex IDC hợp tác chiến 
lược để giúp tất cả các nhà máy ở Việt 
Nam có thể tiếp cận với công nghệ 4.0

TMA và tập đoàn Liên Thái Bình Dương 
(IPPG) và Vinarobots hợp tác để xây 
dựng các ứng dụng robot cho nhiều 

lĩnh vực

TMA đang cung cấp giải pháp chuyển 
đổi số cho 2 công ty bảo hiểm của Mỹ 

tại Việt Nam

50% các sản phẩm TMA đang đầu tư là 
để triển khai tại Việt Nam



|    Nhịp sống TMA Nhịp sống TMA   |4 5

INNOVATION AS A SERVICE:
ĐƯA KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA 

THẾ GIỚI VÀO VIỆT NAM

Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nên động lực 
phát triển không còn là tài nguyên, đất đai, giá nhân công thấp mà là công nghệ và sáng tạo.
Hiện nay Covid-19 đang thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Tất cả các doanh 
nghiệp đều phải thay đổi, thích nghi để có thể tiếp tục phát triển. Liên tục đổi mới sáng tạo và ứng 
dụng công nghệ mới sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tiết kiệm 
thời gian, nhân lực. Tuy nhiên quá trình đổi mới sáng tạo chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam nên 
các doanh nghiệp còn lúng túng. Innovation as a Service – dịch vụ hợp tác chiến lược giữa TMA 
và KPMG sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết thách thức này bằng cách áp dụng các quy trình và 
phương pháp đổi mới sáng tạo từ các nước hàng đầu, kết hợp với các công nghệ mới nhất (trí tuệ 
nhân tạo, dữ liệu lớn, Blockchain, IoT, điện toán đám mây…).
Dịch vụ đổi mới sáng tạo (Innovation as a Service) là mô hình hợp tác 3 bên (Khách hàng – KPMG – 
TMA), cả 3 sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm phân tích các thử thách của thị trường, đề ra các sản phẩm và 
giải pháp mới. Khách hàng không chỉ nhận được sản phẩm đột phá mà còn học hỏi được phương 
pháp và quy trình đổi mới sáng tạo để tiếp tục áp dụng vào tất cả các bộ phận, đưa đổi mới sáng 
tạo trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực phát triển mới.

Như một phần của Innovation as a Service, nền tảng Hackathon Việt Nam được ra mắt để hỗ trợ cho quá trình 
đổi mới của các doanh nghiệp. Nền tảng này hoạt động theo mô hình tận dụng những sáng kiến của cộng 
đồng và các chuyên gia để giải quyết những vấn đề do doanh nghiệp đưa ra. Đây là sân chơi cho những người 
đam mê sáng tạo, nơi mọi người có thể thực hành, học hỏi, tham gia thử thách và nhận các giải thưởng.
TMA là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, 
nhận sự tín nhiệm của hàng trăm khách hàng là các tập đoàn lớn đến từ 27 quốc gia trên toàn thế giới. Đội 
ngũ hơn 2.500 kỹ sư của TMA đang triển khai các giải pháp công nghệ mới cho khách hàng trong nhiều lĩnh 
vực như: Tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thương mại điện tử…
KPMG bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 với 3 văn phòng ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. 26 năm 
hoạt động tại Việt Nam đã giúp KPMG có kinh nghiệm phong phú về thị trường và trở thành  công ty tư vấn 
lớn nhất Việt Nam. KPMG cũng đã thực hiện thành công hơn 20 dự án công nghệ trong vòng 36 tháng qua.
Cả TMA và KPMG đều có chung tầm nhìn đưa kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của thế giới đến các doanh 
nghiệp Việt Nam. Bằng cách kết hợp kinh nghiệm tư vấn của KPMG và công nghệ của TMA, Innovation as a 
service có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm và giải pháp sáng tạo để tăng lợi thế cạnh tranh 
trong các ngành khác nhau.

Innovation as a Service:
https://www.innovation.com.vn

TMA Solutions:
https://www.tmasolutions.com

KPMG:
https://home.kpmg

Vietnam Hackathon:
https://hackathon.vn
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Đến tháng 6/2020, TMA Innovation Park đã “hiện hình” rõ hơn, đẹp 
hơn, chỉnh chu hơn trên quê hương Bình Định. Những công đoạn cuối 
cùng đang được gấp rút hoàn thành để các thành viên Lab 8 có thể 
chuyển vào làm việc sớm nhất có thể.
Khối trung tâm của Trung tâm Phần mềm là khối “về đích” nhanh nhất 
khi đã gần như sơn và vệ sinh xong. Bàn ghế cùng các trang thiết bị 
phục vụ cho công việc cũng đã được chuyển đến, lấp đầy không gian 
các phòng.
2 khối bên cạnh cũng đang được tăng tốc hoàn thiện để kịp ra mắt.
Những hình ảnh mới nhất của TMA Innovation Park:

HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CỦA
TMA INNOVATION PARK
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Tháng 6, TMA đã đưa vào hoạt động hệ thống quẹt thẻ badge tại cổng khu vực sân vườn và thực hiện kiểm tra 
hệ thống loa phát thanh tại Lab 6
Để giảm tải cho hệ thống quẹt thẻ tại lối vào chính của hầm giữ xe Lab 6, công ty đã triển khai lắp đặt hệ 
thống quẹt thẻ badge để gửi xe tại cổng vào khu vực sân vườn Lab 6.
Sau thời gian thi công, hệ thống quẹt thẻ badge để vào gửi xe tại đây đã sẵn sàng để hoạt động thử nghiệm 
từ sáng ngày 03/06/2020

Để nâng cao khả năng lọc và phòng chống phishing/spam mail, từ 15.05.2020, IT đã từng bước triển khai hệ 
thống Anstispam Barracuda Email Security Gateway trên các hệ thống SDC mail, bussiness mail và TMA mail 
với các tính năng nổi bật:

Đưa vào hoạt động HỆ THỐNG QUẸT THẺ BADGE 
tại cổng khu vực sân vườn và kiểm tra HỆ THỐNG LOA 
PHÁT THANH tại tòa nhà TMA (Lab6)

ITS triển khai hệ thống ANSTISPAM BARRACUDA 
EMAIL SECURITY GATEWAY và DỊCH VỤ GIÁM SÁT

Với hệ thống này:
Sẽ giảm mạnh email antispam và phishing.
Trong thời gian mới triển khai có thể có false positive (mark SPAM subject) với email từ khách hàng hoặc email 
automation…
Cùng với đó, ITS cũng triển khai Dịch vụ giám sát giúp các dự án có quy trình tự động hóa để giám sát các máy 
chủ, dịch vụ và giảm các hoạt động thủ công với các ưu điểm:
Hệ thống giám sát dịch vụ tự động hóa.
Nhanh chóng nhận thông báo qua hệ thống TMA Chat trên PC / di động.
Để được hỗ trợ:
Mở ticket -> submit Monitoring service form
Các vấn đề liên quan/phản hồi: 
gửi email đến: it-dept@tma.com.vn

Bảo vệ spam Bảo vệ chống 
Virus

Bảo vệ tấn 
công từ chối 

dịch vụ (DDOS)

Lọc trước 
Spam và 

Virus

Mã hóa Lọc chiều ra Quản lý 
toàn diện

Để việc quẹt thẻ badge tại cổng mới tại khu vực sân vườn của Lab 6 được diễn ra nhanh 
chóng, các bạn lưu ý:

• Cổng này sẽ chỉ được mở từ 8h15 đến 9h00 mỗi buổi sáng
• Chuẩn bị sẵn thẻ badge trước khi vào gửi xe
• Tuân thủ hướng dẫn của người phụ trách bãi xe

Lưu ý: Cổng sân vườn này chỉ sử dụng để vào gửi xe, muốn ra khỏi bãi xe các bạn vui 
lòng sử dụng cổng ở tầng hầm.
Cùng với đó, để đảm bảo hệ thống loa phát thanh tòa nhà Lab6 hoạt động ổn định, 
thực hiện tốt chức năng thông báo, hướng dẫn trong trường hợp cần thiết, khẩn cấp 
hay sự cố… công ty đã thực hiện kiểm tra hệ thống loa phát thanh tòa nhà Lab6 và 
chiều ngày 16/06. 
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Quay lại với các hoạt động hợp tác đại học hậu Covid-19, tháng 6 vừa qua, TMA Solutions đã tiếp tục 
sứ mệnh đồng hành với các bạn sinh viên CNTT trên địa bàn TP.HCM để chia sẻ các thông tin mới 
nhất về ngành nghề cũng như nâng cao kiến thức của các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực này.

Đầu tháng 6, đại diện TMA Solutions - anh Nguyễn Cửu Quốc Phong – 
Giám đốc dự án đã có một buổi cháy hết mình cùng các bạn sinh viên 
khi tham gia giải đáp, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm tại “Hội thảo Tư vấn 
chuyên đề TOP 20” thuộc khuôn khổ cuộc thi Bach Khoa Innovation 2020.
Khi được hỏi cảm nhận của mình về các bạn sinh viên tài năng của Bach 
Khoa Innovation 2020, anh Phong chia sẻ: “Các bạn trẻ tràn đầy năng 
lượng và có thể trình bày đề tài của mình một cách tự tin bằng tiếng anh”

Rất nhiều công nghệ - cốt lõi là các công nghệ 4.0 như AI, IoT, Big Data được các đội thi ứng dụng trong đó để 
giải quyết các bài toán, mục tiêu của sản phẩm và giải pháp.
Đến ngày 28/6, tại Vòng chung kết, TMA đã tiếp tục đồng hành để tìm kiếm ra quán quân xứng đáng nhất 
cuộc thi với đại diện là anh Lê Tiến Trung (Giám đốc dự án cấp cao) trong vai trò ban giám khảo cho vòng 
chung kết diễn ra tại Hội trường Hòa Bình. Vòng chung kết diễn ra sôi nổi với các phần trình bày ý tưởng sinh 
động và đa dạng trước BGK. Vòng thi này có sự góp mặt của 20 đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi 
đội có 10 phút để trình bày bằng tiếng Anh về đề tài của mình để thuyết phục Ban giám khảo về: Ý tưởng,  
nội dung đề án, tính khả thi, kỹ năng trình bày, trả lời phản biện... Sau cùng, với phần trình bày xuất sắc, chiến 
thắng đã gọi tên Đội thi “Hệ thống lọc không khí” - Dự án “Air mask” (mask for buses) cho giải thưởng cao 
nhất cuộc thi.
Mùa giải năm nay thu hút rất nhiều đề tài mới lạ, ý nghĩa và mang tính nhân văn, khả năng thương mại hóa mở 
rộng được Ban giám khảo và các doanh nghiệp đánh giá cao. Nhiều dự án mới lạ, độc đáo, mặc dù chưa hoàn 
thiện nhưng cũng giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm sau này.

Là doanh nghiệp luôn đề cao sự hợp tác cùng các trường Đại học 
trên cả nước, sáng 10/6 vừa qua TMA đã chào đón sự ghé thăm của 
Dr. Narayan DEBNATH – Trưởng khoa máy tính và CNTT ĐH Quốc 
Tế Miền Đông và các thầy cô khác. Trong lần ghé thăm này, đại diện 
nhà trường đã có dịp tìm hiểu và mục sở thị các giải pháp ứng dụng 
công nghệ 4.0 tại Trung tâm sáng tạo TMA như: Cổng đo thân nhiệt 
tự động, máy kiểm tra đeo khẩu trang, hộp khử khuẩn thông minh, 
Robot Y Tế, giải pháp quản lý đậu xe bằng Drone/5G…
Bên cạnh đó, đại diện của TMA gồm anh Hồng Trần – Phó tổng giám 
đốc và ban Hợp tác đại học còn có buổi gặp gỡ và chia sẻ cùng các 
thầy cô những thông tin mới nhất về các hoạt động của công ty 
cũng như trao đổi về hoạt động hợp tác sắp tới giữa hai bên.

Tiếp nối cho chuỗi sự kiện chia sẻ những kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên ngành CNTT trong tháng, sáng 
ngày 26/06, Đại diện TMA- anh Bùi Văn Cường - Giám đốc dự án đã tham dự buổi hội thảo “Tư vấn & định 
hướng nghề nghiệp lĩnh vực CNTT” tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn với vai trò diễn giả tư vấn về lĩnh vực 
Khoa học máy tính.

Tại phần giao lưu, anh đã đem đến cho các bạn 
học sinh, sinh viên một cái nhìn toàn cảnh về 
xu thế tuyển dụng, kỹ năng cần thiết của nhân 
sự ngành CNTT trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Những chia sẻ thiết thực của anh tại 
buổi hội thảo cũng giúp các bạn có động lực, 
mục tiêu phấn đấu trong học tập và nghiên cứu 
nhằm phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Cũng trong tháng 6, TMA hân hạnh được đón tiếp các thầy cô cùng hơn 150 bạn sinh 
viên của trường Đại học Quy Nhơn đến tham quan và tìm hiểu về TMA. Tại buổi tham 
quan, các bạn sinh viên đã được giới thiệu về môi trường, văn hóa làm việc tại công 
ty. Cùng với đó, các bạn cũng được tham quan phòng làm việc, tham gia trải nghiệm 
các sản phẩm robot thông minh tại Trung tâm sáng tạo TMA. Với sự nhiệt tình- năng 
động, các bạn sinh viên đã đặt ra cho các anh chị quản lý rất nhiều câu hỏi, chính điều 
này đã giúp không khí của buổi tham quan luôn hào hứng và sôi động.

TMA đồng hành tìm kiếm nhà vô địch Bach Khoa Innovation 2020

Gặp gỡ thân mật cùng các thầy cô ĐH Quốc Tế Miền Đông (EIU)

Chia sẻ về lĩnh vực khoa học máy tính tại buổi hội thảo “Tư vấn & định hướng nghề 
nghiệp lĩnh vực CNTT” tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

150 Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đến tham quan TMA

HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỌC THÁNG 6:
KHÔNG NGỪNG NGHỈ VỚI SỨ MỆNH NÂNG TẦM 
SINH VIÊN CNTT
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Tháng 6, bên cạnh các hoạt động đào tạo thực tập, TMA Bình Định đã có những hoạt động tập thể 
vô cùng ý nghĩa

 [LAB 8 CONNER]
TMA BÌNH ĐỊNH VỚI NHỮNG HOẠT 
ĐỘNG Ý NGHĨA TRONG THÁNG 6

Tháng 6, Trung tâm Thực tập sinh viên TMA Bình Định tổ chức chiêu sinh khóa 5. Khóa thực tập tại 
TMA giành cho các bạn sinh viên từ cuối năm 3, tại đây, các bạn sẽ được làm việc trong các dự án 
thực tế: AI, ML, Date Science, Big Data, Business Applications (Java, ASP. Net, Golang, Python, React, 
Node.js…), Mobile Application (Android, IOS), Testing (Manual, Automation), Telecom/Network

Ngày 07/06, anh chị em làm việc tại Lab8 đã hào hứng tham gia hoạt động nhặt rác và làm sạch bãi 
biển Quy Hòa- thành phố Quy Nhơn. Từ sáng sớm, mọi người đã trang bị găng tay, khẩu trang, bao rác 
và tích cực thực hiện công việc của mình. Sau buổi dọn dẹp, bãi biển Quy Hòa đã sạch đẹp hơn nhiều, 
không còn cảnh tượng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần… nằm ở khu vực bãi tắm. Hoạt động này không 
chỉ giúp bãi biển được dọn sạch mà còn góp phần tuyên truyền về ý thức cho người dân và trả lại vẻ 
đẹp vốn có của bãi biển Quy Hòa.

Tiếp đó, vào ngày 11/07, 20 nhân viên đang làm việc tại Lab8 cũng tham gia hiến máu tình nguyện 
hưởng ứng chiến dịch “Hành trình đỏ 2020”. Tất cả mọi người đều hào hứng với niềm tin những giọt 
máu hồng trao đi sẽ được trân trọng và kịp thời cứu trợ những trường hợp đang cần máu trên nhiều 
miền đất nước.

Trong tháng vừa qua, Chú đã có chuyến thăm anh chị em đang làm việc tại Lab8. Cũng trong 
chuyến đi này, Chú cùng một số anh chị tại Lab8 đã có thời gian “chinh phục” ngọn núi Xuân Vân, 
Quy Nhơn. Nằm ngay bên cạnh khu du lịch Ghềnh Ráng, núi Xuân Vân có độ cao 242m với hơn 
2000 bậc thang. Đây là địa điểm tuyệt vời để Chú có thể hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên và 
ngắm nhìn toàn cảnh TMA Innovation park cùng thành phố Quy Nhơn. Tinh thần rèn luyện sức 
khỏe của Chú đã truyền rất nhiều năng lượng tích cực và giúp các bạn nhân viên có thêm động lực 
để tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn.

1. Đào tạo và thực tập

2. Các hoạt động ngoại khóa
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1. DG5

1. DC2

2. DC18

3. TIC

4. DC13

Trong tháng 6, DG5 nhận một thông tin vui từ dự án Hackathon: Hackathon site (Phase 1) đã được deliver 
thành công cho KPMG hôm 19/6.
URL: https://hackathon.vn

Tháng 6, khi tình hình Covid 19 ở Việt Nam đã được kiểm soát cũng là lúc các nhóm, dự án khởi 
động lại các hoạt động tập thể giúp anh chị em có thời gian gắn kết cũng như thư giãn, nạp thêm 
năng lượng.

Trong tháng 6, nhóm 
EO-AS- DC2 có tổ 
chức 1 buổi team 
building nhỏ tại Coco 
Beach – Bình Thuận. 
Qua hoạt động này, 
các bạn mới và các 
anh chị cũ cũng như 
leader đã hiểu nhau 
nhiều hơn về tính cách 
và công việc. Từ đó 
giúp cho DC-DG ngày 
càng phát triển hơn 
trong tương lai.

Khi tình hình Covid 19 ở VN đã được kiểm soát là lúc 
DC18 khởi động lại happy hour giúp anh chị em có thời 
gian gắn kết cũng như thư giãn, lấy lại sự tập trung và 
sáng tạo trong công việc.
Những buổi họp cũng xuất hiện nhiều hơn tại DC18 
và gần như tất cả các hoạt động khác đều trở lại như 
trước. Ngập trong bộn bề công việc, các nhóm cũng 
đang tích cực xúc tiến 1 chuyến đi outdoor giữa năm 
cho anh chị em trong thời gian tới. Hy vọng Covid sẽ 
sớm đi qua và thế giới sớm được phục hồi. Sau biến cố 
lớn này chúng ta chợt nhận ra: những sinh hoạt hết sức 
bình dị và nhỏ nhoi mà chúng ta vẫn làm hằng ngày lại 
ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nhiều đến vậy.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động của TMA Innnovation Center đã bị hoãn lại trong 
một thời gian dài. Sau khi đại dịch ở Việt Nam đã được kiểm soát, TIC cùng với Biz Team đã tổ chức 
“Happy Hour” vào chiều ngày 30/06 với sự tham gia của các nhóm: TIC, BDU, T-Design và IC. Tại đây, 
tất cả các thành viên đã rất hào hứng tham gia Board Game “Two Rooms And A Boom” với nhiều tiếng 
cười, bất ngờ thú vị. “Happy Hour” đã thật sự mang lại những phút giây vui vẻ, thư giản và thoải mái 
đến tất cả các thành viên.

Tháng 6, một số nhóm của DC13-PG2 đã cùng nhau có có chuyến đi 3 ngày 3 đếm đến thành phố Đà Nẵng 
đầy nắng gió. Tại đây, các thành viên đã tham quan, trải nghiệm rất nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố 
biển: chùa Linh Ứng, Hội An, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà... Chuyến đi đã giúp các thành viên thêm gắn kết và 
nạp thêm nhiều năng lượng tích cực.

I. Công việc

II. Vui chơi giải trí

TÁI KHỞI ĐỘNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
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NHÃN NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỒ ĐIỆN 
GIA DỤNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Hầu hết các thiết bị gia dụng hiện nay trên thị trường đều được dán nhãn năng lượng, tuy nhiên không phải ai 
cũng hiểu hết ý nghĩa của chúng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của nhãn năng lượng để từ đó 
có thể lựa chọn cho gia đình những thiết bị điện gia dụng tiết kiệm điện- bảo vệ môi trường.

1. Nhãn năng lượng là gì?

3. Nên chọn mua thiết bị dán nhãn mấy sao

2. Ý nghĩa của nhãn 1 sao, 2 sao tới 5 sao

Hiểu đơn giản, nhãn năng lượng là nhãn dán trên thiết bị, cung cấp cho người tiêu dùng thông tin mức tiêu thụ 
năng lượng của thiết bị đó.
Tại Việt Nam, có hai loại nhãn năng lượng là nhãn xác nhận (hình ngôi sao) và nhãn so sánh (hình chữ nhật).

• Nhãn xác nhận
Nhãn xác nhận (hình ngôi sao) là 
nhãn dán xác nhận việc sản phẩm 
có hiệu suất sử dụng, tiêu thụ điện 
đạt hoặc vượt chuẩn hiệu suất năng 
lượng (HEPS) do Bộ Công Thương 
đề ra tại thời điểm sản phẩm được 
kiểm nghiệm.
Mức tiêu thụ và sử dụng điện được 
chứng minh qua các kết quả thử 
nghiệm, đo lường đánh giá của 
Bộ Công Thương.

• Nhãn so sánh
Nhãn so sánh (hình chữ nhật) là nhãn được dán cho các 
sản phẩm lưu thông trên thị trường, thể hiện xếp hạng 
đánh giá mức hiệu suất năng lượng (từ 1 sao đến 5 sao) và 
các thông số chi tiết liên quan tới xuất xứ, tiêu chuẩn đánh 
giá, hiệu suất tiêu thụ điện năng của sản phẩm.
Trên nhãn năng lượng so sánh sẽ gồm các thông tin: Hãng 
sản xuất, Xuất xứ, Tên/mã sản phẩm, Dung tích, Mức tiêu 
thụ điện, Số chứng nhận, Cấp hiệu suất năng lượng (xếp 
hạng tứ 1 tới 5 sao, được Bộ Công Thương cho điểm thông 
qua việc đo lường và đánh giá các kết quả thử nghiệm về 
tiêu thụ điện của sản phẩm).

Nếu các sản phẩm cùng loại, cùng công suất và chức năng thì sản 
phẩm 5 sao là sản phẩm tối ưu nhất. Càng ít sao càng tốn điện. Đặc 
biệt với một số thiết bị như bóng đèn huỳnh quang, đèn compact, tăng 
phô thì nên chọn mua loại có dán nhãn xác nhận hình ngôi sao (tức 
nhãn xác nhận). Đó là những sản phẩm tiết kiệm năng lượng. 

Tùy vào hiệu suất tiêu thụ điện của từng thiết bị mà Bộ Công thương xác nhận thiết bị đó được gắn nhãn 1, 2 cho 
tới 5 sao. Đây là những con số công bố mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị điện. Nhãn 5 sao được coi có cấp 
độ tiêu thụ và sử dụng điện năng tiết kiệm nhất trong bảng xếp hạng tiết kiệm điện do Bộ Công Thương công bố, 
dĩ nhiên các sản phẩm được gắn nhãn 5 sao cũng thường có giá thành cao hơn so với các sản phẩm khác.
Lưu ý là con số này không thể phản ánh lượng điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng hàng ngày của bạn vì nó 
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như số lần đóng mở cửa tủ lạnh, lượng thực phẩm bỏ vào và ngay cả nhiệt 
độ môi trường của nhà bạn.
Do đó, chỉ số này chỉ nên dùng để tham khảo, so sánh giữa các sản phẩm trước khi quyết định chọn mua. Sản phẩm 
có chỉ số năng lượng càng cao thì càng tiết kiệm điện.

4. Các yếu tố khác

5. Một số lưu ý với các sản phẩm điện trong gia đình

• Các nhãn năng lượng nước ngoài được dán trên các thiết bị điện gia dụng không được công nhận ở Việt Nam. 
Nhãn của nước ngoài chỉ được dùng để người mua tham khảo và so sánh khi chọn mua thiết bị. Các thiết bị đã 
được dán nhãn ở nước ngoài vẫn phải dán nhãn của Việt Nam theo quy định.
• Những sản phẩm dán nhãn không phải là sản phẩm tiết kiệm điện. Chỉ những sản phẩm được dán nhãn xác nhận 
hình ngôi sao là sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Với loại nhãn so sánh hình chữ nhật thì chỉ cấp độ từ 4 hoặc 5 sao 
mới được xem là thiết bị tiết kiệm năng lượng.
• Bạn không cần bắt buộc phải mua các thiết bị dán nhãn. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị dán nhãn là việc chúng ta 
nên làm để loại bỏ dần những sản phẩm lạc hậu, không tiết kiệm và còn giúp giảm tiền điện trong gia đình.

• Đối với điều hòa
Điều hòa thường là một thiết bị tiêu thụ điện lớn nhất trong gia đình. Chính vì vậy, việc lựa chọn và sử dụng hợp lý 
sẽ góp phần giảm đáng kể số tiền điện mà bạn phải chi trả hàng tháng.
Ngoài việc lựa chọn các sản phẩm trang bị công nghệ Inverter tiết kiệm điện thì bạn còn phải biết cách lựa chọn 
công suất máy sao cho phù hợp. Mức tiết kiệm điện có thể lên tới 30% hoặc nhiều hơn nữa nếu bạn đáp ứng hai 
điều kiện trên.
Ngoài ra, hai yếu tố cũng khá quan trọng trên nhãn năng lượng của máy lạnh là: công suất làm lạnh và hiệu suất sử 
dụng năng lượng. Để tối ưu hóa việc tiết kiệm điện, bạn nên chọn loại điều hòa có công suất làm lạnh tương thích 
với diện tích phòng.
Ở nhãn năng lượng của máy lạnh hoặc điều hòa không khí có một chỉ số có thể đánh giá khá chính xác việc tiết 
kiệm điện của máy, đó là chỉ số hiệu suất năng lượng (EER hoặc CSPF) nhưng thường ít được biết đến. Máy có chỉ số 
hiệu suất năng lượng càng cao thì càng tiết kiệm điện năng hơn.

• Đối với tủ lạnh
Xếp sau máy lạnh và máy điều hòa, tủ lạnh cũng tiêu tốn khá nhiều điện năng sử dụng trong gia đình do thời gian 
sử dụng quanh năm. Chọn sản phẩm theo dán nhãn năng lượng không chỉ góp phần loại bỏ các loại tủ lạnh kém 
chất lượng mà còn giúp bạn dễ dàng loại trừ các sản phẩm có hiệu suất năng lượng thấp.
Nếu điều kiện dư dả, bạn cũng nên chọn loại tủ lạnh Inverter, tuy giá thành có cao hơn dòng thông thường nhưng 
khả năng tiết kiệm có thể lên tới 20% điện năng tiêu thụ. Tất nhiên là việc chọn mua tủ lạnh thích hợp với nhu cầu 
sử dụng của gia đình cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn.

• Đối với máy giặt
Máy giặt sử dụng trong gia đình có hai loại chính: Máy giặt lồng ngang (hay còn gọi là máy giặt cửa trước) và máy 
giặt lồng đứng (hay còn gọi là máy giặt cửa trên). Ngoài chức năng cơ bản là các chương trình giặt cài sẵn, các kiểu 
máy giặt hiện nay còn có thêm nhiều tính năng khác như giặt bằng nước nóng và sấy khô quần áo khá tốn thời gian 
và công suất điện tiêu thụ.
Chính vì thế, tùy vào nhu cầu và điều kiện kinh tế, các gia đình lựa chọn loại máy giặt có chức năng phù hợp để sử 
dụng kết hợp so sánh nhãn năng lượng để chọn được sản phẩm tiết kiệm điện nhất cho gia đình.

• Đối với quạt điện
Do là thiết bị làm mát phổ biến bậc nhất trong các gia đình nên quạt điện cũng được yêu cầu phải có dán nhãn xế 
hạng năng lượng.
Tuy nhiên, quạt điện thường có mức tiêu thụ điện không nhiều nên thường người dùng không đặt nặng việc nhãn 
xếp hạng tiết kiệm điện của loại thiết bị này có mấy sao mà chú trọng vào kiểu dáng, tiện ích mà sản phẩm mang 
đến cho mình và điều này có thể xem là khá hợp lý.

NHÃN NĂNG LƯỢNG
SO SÁNH

(Mức tiết kiệm số 1)

NHÃN NĂNG LƯỢNG
SO SÁNH

(Mức tiết kiệm số 3)

NHÃN NĂNG LƯỢNG
SO SÁNH

(Mức tiết kiệm số 2)

NHÃN NĂNG LƯỢNG
SO SÁNH

(Mức tiết kiệm số 4)

NHÃN NĂNG LƯỢNG
SO SÁNH

(Mức tiết kiệm số 5)
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5 BƯỚC GIÚP BẠN THOÁT KHỎI CƠN BUỒN NGỦ 
VÀ KHỞI ĐẦU NGÀY MỚI THUẬN LỢI

Đối với đa số chúng ta, khi đồng hồ báo thức đổ chuông vào mỗi buổi sáng, việc rời khỏi 
chiếc giường êm ái của mình là điều khó khăn nhất. Nếu bạn được đánh giá động lực thức 
dậy sớm của mình – tại thời điểm đồng hồ báo thức đổ chuông không ngừng, với thang điểm 
từ 1 -10 (10 là sẵn sàng dậy và bắt đầu một ngày mới và “1” nghĩa là bạn đang chẳng muốn 
làm gì ngoài việc ngủ nướng), đa phần chúng ta có thể chỉ có thể đạt 1 hoặc 2 điểm. Nó là 
điều kiện tự nhiên, khi bạn vẫn đang ngái ngủ và chỉ muốn nhất nút tạm tắt và tiếp tục ngủ. 

Vậy làm thế nào để có thể dậy sớm với một trạng thái vui vẻ nhất?
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Bước 1: Đặt mục tiêu trước khi ngủ

Bước 3: Đánh răng

Bước 2: Đặt đồng hồ báo thức ở xa giường Bước 4: Uống 1 cốc nước đầy

Bước 5: Mặc quần áo thể thao và tập một vài động tác thể dục

Yếu tố đầu tiên để thức dậy sớm là ghi nhớ điều này: Ý nghĩ đầu tiên khi thức dậy của bạn thường là ý nghĩ 
cuối cùng trước khi bạn đi ngủ. 
Ví dụ, chúng ta đều có những đêm trằn trọc vì quá háo hức mong chờ sáng hôm sau. Dù đó là ngày Giáng 
sinh, đêm trước sinh nhật của bạn, ngày đầu tiên tới trường, hay bắt đầu bằng một công việc mới hoặc đi nghỉ 
– chỉ cần nghe tiếng chuông báo thức, bạn sẽ ngay lập tức mở mắt với một sự háo hức và phấn khởi để ra khỏi 
giường và phấn khởi để ra khỏi giường và bắt đầu ngày mới!
Mặt khác, nếu suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là một thứ tựa như: “Không thể tin nổi, tôi phải 
dậy vào lúc 6 giờ sáng ư? Tôi sẽ kiệt sức mất!” Lúc đó, suy nghĩ của bạn khi nghe tiếng chuông báo thức là: “Ôi 
không, đã 6 giờ sáng rồi ư? Khônggg! Tôi không muốn dậy đâu!”
Vì vậy, yếu tố quan trọng là hãy quyết định một cách có ý thức vào mỗi buổi tối để tạo ra một mong đợi tích 
cực cho buổi sáng hôm sau.

Trong vài phút đầu tiên khi thức dậy, bạn sẽ làm những hành 
động trong vô thức và đơn giản để cơ thể bạn tỉnh giấc. Vì 
vậy, sau khi tắt chuông báo thức, hãy đi ngay vào phòng tắm, 
đánh răng và rửa mặt bằng nước ấm (hoặc lạnh). Bạn sẽ tỉnh 
giấc vì những tác động này. 

Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy đặt đồng hồ của bạn xa chiếc 
giường nhất có thể. Điều này khiến bạn phải bật dậy khỏi 
giường. Sự chuyển động sẽ tạo ra năng lượng, vì vậy khi bạn 
thức dậy sớm và rời khỏi chiếc giường, một cách tự nhiên, nó 
sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.
Nếu đặt đồng hồ ở cạnh giường, bạn sẽ vẫn còn trang trạng 
thái nửa tỉnh nửa mê khi chuông báo thức đổ, và nó sẽ khiến 
bạn khó khăn hơn khi thức giấc. Chắc chắn có thể bạn sẽ 
thuyết phục bản thân rằng đồng hồ báo thức chỉ là một phần 
trong giấc mơ- bạn sẽ lăn tới – trong tình trạng ngái ngủ – và 
tắt chuông báo thức một cách vô thức. Hãy cố gắng thức dậy 
sớm và ra khỏi giường để tắt đồng hồ, dù trong lòng vẫn rất 
muốn được quay trở lại giường, vậy nên hãy...

Việc tiếp nước cho cơ thể vào mỗi sáng là 
rất quan trọng. Sau 6-8 giờ không được 
cung cấp nước, một cách tự nhiên, bạn sẽ 
cảm thấy thiếu nước, nó chính là nguyên 
nhân dẫn đến tính trạng mệt mỏi. Thường 
khi mọi người cảm thấy mỏi mệt – vào mọi 
lúc trong ngày – những gì họ cần là uống 
thêm nước chứ không phải ngủ thêm.
Hãy bắt đầu bằng một cốc nước (hoặc bạn 
có thể rót đầy một cốc nước và đặt sẵn 
trên bàn để uống vào sáng hôm sau) và 
uống nó nhanh nhất miễn sao cho cơ thể 
bạn thoải mái là được. Mục tiêu là tái cung 
cấp nước cho cơ thể, để bù đắp cho lượng 
nước mà bạn đã mất trong thời gian ngủ.

Điều quan trọng không kém là hãy mặc quần áo thể thao, để bạn có cảm 
giác sẵn sàng rời khỏi giường. Tập thể dục buổi sáng rất quan trọng để 
tối đa hóa tiềm năng của bạn, bởi nó sẽ đưa trạng thái thể chất, tinh thần 
cũng như cảm xúc lên cao, nhờ đó bạn có thể có được một ngày làm việc 
và học tập hiệu quả. 
Chỉ cần 5 phút để thực hiện 5 bước đơn giản này, và khi đó, mức độ động 
lực để thức giấc của bạn sẽ tăng một cách từ mức 5 lên mức 6. Ở điểm 
này, nó đòi hỏi ít nhiều kỷ luật để tỉnh táo và thực hiện buổi sáng diệu 
kỳ của bạn. Nếu bạn cam kết và thực hiện điều đó vào thời điểm đồng 
hồ báo thức đã tắt – khi động lực của bạn vẫn còn ở mức 1 – thì việc ra 
quyết định sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Tóm tắt nhanh 5 bước của chiến dịch chống ngủ nướng để khiến việc thức dậy sớm trở nên tỉnh táo dễ dàng 
hơn một cách đáng kể:
1. Đặt mục tiêu trước khi đi ngủ. Đây là bước vô cùng quan trọng. Hãy nhớ: suy nghĩ dầu tiên của bạn vào buổi 
sáng thường là suy nghĩ cuối cùng trước khi bạn lên giường, vì vậy, hãy tạo ra sự hào hứng thực sự cho sáng 
hôm sau vào mỗi tối trước khi đi ngủ.
2. Đặt đồng hồ ở xa giường. Hãy nhớ: Chuyển động tạo ra năng lượng!
3. Đánh răng. Hãy sử dụng nước súc miệng để khiến mình tỉnh táo hơn!
4. Uống một cốc nước đầy. Cung cấp nước cho cơ thể một cách nhanh nhất có thể.
5. Mặc đồ tập thể thao. Hãy tập thể dục trước khi tắm sáng!”
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“Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay 
ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào”

-Michel de Montaigne-
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