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TMA sang Singapore tham gia
Fintech Festival
Vừa qua, TMA Fintech Center
và TMA Innovation Center đã khởi hành
sang Singapore để tham gia Singapore Fintech
Festival, diễn ra trong vòng 3 ngày 11, 12, 13/11. Đây
là sự kiện Công nghệ Tài chính (FinTech) lớn nhất và có ảnh
hưởng nhất thế giới được tổ chức tại Singapore, quy tụ cộng
đồng Fintech toàn cầu để chia sẻ, kết nối và hợp tác.
Là 1 trong 2 gian hàng của Việt Nam tại Singapore Fintech Festival,
TMA đã giới thiệu đến khách tham quan các giải pháp như Mobile
money, International payments, Wealth management, Digital
banking… Gian hàng của TMA thu hút rất nhiều khách tham quan
từ nhiều nước đến tìm hiểu, bàn việc hợp tác và triển khai các giải
pháp này tại Đông Nam Á.
Tại đây, anh Cường Bùi, anh Khánh Lê và anh Tâm Đỗ cũng
đã tham dự các hội thảo về các giải pháp và xu hướng
công nghệ mới.
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Cảm ơn những “người lái đò” căng tràn
nhiệt huyết

Bên cạnh đó, anh Hồng Trần đã chia sẻ đến toàn bộ trainer về kế hoạch phát triển của
TMA Academy tại Bình Định; chị Trang Bùi - Trưởng bộ phận Đào tạo cũng cập nhật về
sự phát triển mạnh mẽ của các khóa học, số lượng trainer, trainee… tại TMA trong thời
gian qua bằng những con số biết nói. Các trainer cũng đã nhiệt tình đóng góp ý kiến để
Trung tâm Đào tạo TMA có thêm nhiều chương trình, phương pháp giảng dạy gần gũi,
thực tế, cập nhật xu hướng phát triển công nghệ.
Sau phần trao đổi, ban giám đốc cùng tất cả các anh chị trainer đã cùng nhau quây
quần bên bữa tiệc nhẹ và tham gia chương trình giao lưu văn nghệ sôi nổi, hào hứng.
“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, các trainer nhiệt huyết của TMA đã và đang góp
phần quan trọng vào việc nâng cao kiến thức cho tất cả thành viên. Để gửi lời cảm ơn chân thành
đến toàn thể trainer, chiều qua, tại Hall A, Lab6 đã diễn ra TMA Trainer’s Day 2019. Lần đầu tiên
được tổ chức, sự kiện nhận được sự quan tâm, tham dự của chú Lệ, các anh chị trong ban giám
đốc công ty cùng gần 50 trainers tại TMA.
Tại buổi lễ, chú Lệ bày tỏ niềm vui và sự
tự hào khi đào tạo - trọng tâm phát triển
của công ty sau nhiều năm đầu tư, chú
trọng đã gặt hái được những thành quả
mà không phải công ty nào cũng làm
được. Chú cũng gửi lời cảm ơn đến toàn
thể những trainer có tâm và tràn đầy nhiệt
huyết với công việc giảng dạy của mình.
Bên cạnh lời cảm ơn, chú cũng nhấn mạnh
rằng, việc tham gia vào lực lượng trainer
của TMA là cơ hội hiếm có để các cá nhân
nâng cao kỹ năng giao tiếp, quản lý của
mình, bổ trợ rất nhiều cho các trainer
trong công việc.

Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các trainer vì đã không ngừng
cống hiến thời gian, kiến thức, mang lại hiệu quả cao cho các khóa học của TMA suốt
thời gian qua. Chúc anh chị luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

6 |

Nhịp sống TMA

TIC tổ chức khóa học AI Developer
cho các DC

Với mục tiêu đào tạo hàng trăm AI Developer và tất cả các nhóm đều có khả năng ứng dụng AI trong dự án,
trong 2 năm qua, TIC đã giúp nhiều nhóm xây dựng đội ngũ công nghệ này. Với kinh nghiệm triển khai nhiều
dự án AI, TIC đang mở chương trình đào tạo mới giúp các bạn trở thành AI Developer với thời gian ngắn nhất.
Trong tháng 11, TIC đã tổ chức 2 seminar để giới thiệu 2 chương trình đào tạo AI phổ biến nhất:
• Chương trình 1: Object Detection & Recognition using AI
• Chương trình 2: Document Parser using NLP/AI
Mỗi chương trình gồm 2 giai đoạn:
• Tháng 11/2019: mỗi lĩnh vực sẽ có 1 buổi giới thiệu các ứng dụng và kỹ thuật chính
• Tháng 12/2019 và quý 1/2020: tham gia dự án AI tại TIC (có thể part-time) hoặc tại các DC
TIC sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều khóa học AI trong năm 2020 để tất cả các bạn yêu thích đều có thể trở
thành AI Developer.
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10 sản phẩm, giải pháp tranh tài tại vòng
chung kết Product – Solution Contest
Các bạn thân mến,

Khởi động từ tháng 5 và trải qua 2 vòng thi gay cấn, 10 sản phẩm - giải pháp xuất sắc nhất đã vượt qua 36 đối
thủ đáng gờm để giành tấm vé tranh tài tại vòng chung kết, sẽ được tổ chức vào chiều ngày 26/12 tại Hall A,
Lab 6.

Năm nay, do các hội thảo công nghệ đã được tổ chức hàng tháng nên TMA Technology Day sẽ chỉ tập trung
vào Product – Solution Contest, sân chơi quan trọng nhất và là nơi mà các nhân tài sáng tạo của TMA thỏa sức
thể hiện đam mê với công nghệ và giành lấy những giải thưởng hết sức hấp dẫn.
Mời các bạn tham gia buổi thuyết trình của 10 sản phẩm (có live stream). BTC sẽ phục vụ ca nhạc, trà, café,
bánh ngọt và 25 quà tặng cho các câu hỏi và ý kiến hay đóng góp cho các sản phẩm.
Thời gian		

Nội dung

14:00 – 14:15		

Khai mạc

14:15 – 17:30		

Phần trình bày của 10 topics

17:30 – 17:45		

Ban Giám khảo hội ý

17:45 – 18:00		

Công bố kết quả - Trao giải

Hân hoan chào đón sự tham gia và cổ vũ của tất cả các bạn tại vòng chung kết Product – Solution Contest!
Danh sách các sản phẩm lọt vào vòng chung kết:
Ideas

Owner

DC

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

Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách
hàng sử dụng AI

Dc17 – R&D Team

DC17

Hydroponic Controller

Lý Văn Tính

DC4

Build And Decor

Lê Hoàng Giang
Đoàn Trần Bửu Lộc

DC21

Automatic Meeting Minutes Generator (AMMG)

Phan Thế Vinh
Trần Ngọc Đắc Huy
Lê Minh Hưng

DC4

Automation Data Analytics (ADA)

DC1 Automation Team

Food Nutrion Fact - Mobile app

Trần Đăng Khoa

DC1

Indoor Geolocation Free Service

DC1 IOT Team

Xây dựng mạng CAN bus cho car controllers

Phạm Đăng Nguyên
Trần Duy Khánh
Lê Công Hải
Lê Nguyễn Anh Trung
Hà Trung Hậu

DC3
DC1

DC2

8 |

Nhịp sống TMA

Nhịp sống TMA | 9

Viện xúc tiến Công Nghiệp Văn Hóa
và Thông tin tỉnh Daejeon - Hàn Quốc
tham quan TMA

TMA Monthly Technical Sharing
tháng 11

Vào sáng ngày 27/11, phái đoàn Hàn Quốc bao gồm đại diện Viện xúc tiến Công nghiệp Văn hóa và
Thông tin tỉnh Daejeon (Daejeon Information & Culture Industry Promotion Agency - DCIA) và các đại
diện từ 5 công ty phần mềm Hàn Quốc đã đến tham quan TMA.

DCIA là cơ quan bắt đầu hoạt động
từ năm 1997 và chính thức thành
lập năm 2015 nhằm hỗ trợ sự phát
triển của ngành công nghiệp CNTTTT Hàn Quốc và sự tăng trưởng của
các công ty phần mềm trong khu
vực. DCIA là cầu nối cho các doanh
nghiệp Hàn Quốc kiến tạo các cơ
hội, tìm hiểu và mở rộng mối quan
hệ hợp tác kinh doanh trong lĩnh
vực CNTT.
Ngoài ra, trước đó, vào chiều ngày 11/11, đại diện dự án LINC (một chương trình liên kết giữa các trường cao
đẳng ở Hàn Quốc về việc đào tạo quốc tế), trực thuộc tổ chức Hợp tác ngành học thuật (Industry-Academic
Cooperation Foundation) Hàn Quốc cũng đã đến thăm TMA. Chương trình đào tạo nguồn lực này đang hướng
vào mảng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo, R&D, do đó, TMA là một điểm đến vô cùng thú vị.
Tại đây, anh Hồng Trần đã đón tiếp đoàn và giới thiệu về mảng R&D của TMA cũng như tương lai R&D tại Việt
Nam.
TMA hy vọng những chuyến tham quan này sẽ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ và thúc đẩy kết nối giữa trường
học, doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Tháng 11, TMA Monthly
Technical Sharing được tổ chức
trong không khí hào hứng, vui
vẻ tại Hall A, Lab 6 với sự tham
gia của đông đảo anh chị em có
niềm đam mê với các kỹ thuật,
công nghệ liên quan đến chủ
đề Mobile Development.
Technical sharing của tháng 11
đã chia sẻ, trao đổi những nội
dung hữu ích và phong phú.
Tại topic “Build Cross-platform
Mobile Apps with React Native”,
khán giả đã được tìm hiểu
những vấn đề thực tiễn về
cross-platform frameworks,
những sai lầm dễ mắc phải và
cách tối ưu hóa khi sử dụng
chúng. Tại topic “Transform the
website into a Great mobile
application”, những vấn đề về
thiết kế, triển khai để chuyển

đổi ứng dụng web sang mobile
bằng cách sử dụng ASP.Net
MVC framework trong thực tế
cũng được chia sẻ ngắn gọn,
đầy đủ. Tại topic “Mobile and C/
C++”, các kỹ thuật giúp thiết bị
di động có thể hoạt động với
ngôn ngữ C / C ++ cũng được
trình bày sinh động, cuốn hút.
Cùng với đó, các topic “Flutter
in Mobile App Development”,
“Off-line Mode solution for
Mobile Apps” hay “Flare - 2D
animation UI toolkit” đều nhận
được sự quan tâm của đông
đảo những khán giả.
Những phần chia sẻ thú vị đến
từ các speakers: Hậu Nguyễn,
Thịnh Đạo (DC8), Vũ Vương
(DC6), Bảo Phạm (DC5), Trung
Trương (DC12), Khánh Nguyễn
(DC11) đã mang đến cho khán

giả những kiến thức khái quát,
những kỹ thuật chính yếu của
Mobile Development. Bên cạnh
trình bày những vấn đề, sai lầm dễ
mắc phải, các speaker còn bật mí
nhiều kinh nghiệm giải quyết thực
tiễn mà họ đã trải qua trong các dự
án của mình.
Hầu hết các topic đều nhận được
cơn mưa câu hỏi đến từ phía khán
giả. Những trao đổi sôi nổi giữa
speaker cùng những người tham
dự đã giúp nhiều vấn đề được bóc
tách sâu hơn, topic thêm phần chất
lượng và cuốn hút.
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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Anh chị em TMA hào hứng
tham dự giải chạy

Tết ấm
cho người nghèo
Tiếp nối thành công từ giải chạy bộ
Uprace 2019, đội “TMA Runners+” tiếp
tục tham gia giải chạy “Nụ cười BIDV –
Tết ấm cho người nghèo” được tổ chức
vào tháng 11 vừa qua.
Khởi động từ 15/11 và kết thúc vào ngày
30/11, sau 15 ngày cùng nhau nỗ lực,
đội TMA Runners+ đã hoàn thành quãng
đường 1.210,94 km. Với kết quả này,
chúng ta đóng góp được 2.045.000 VNĐ,
góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm
cho người nghèo.

Giải chạy Nụ cười BIDV – Tết ấm cho người nghèo là sự kiện chạy bộ online từ thiện miễn phí được tổ chức
với mục đích tạo thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày cho tất cả mọi người. Cùng với đó, người tham gia
sẽ có động lực để thực hiện nhiều bước chạy hơn vì mỗi bước chạy của họ đang đóng góp tích cực cho cộng
đồng. Cụ thể, ứng với quãng đường chạy, BIDV cam kết đóng góp chi phí để mua và tặng quà Tết năm 2020
cho những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với công thức quy đổi: 1km - 100km: 1.000 đồng/km; 101km 200km: 2.000 đồng/km; từ 200km trở lên: 3.000/km.
Cảm ơn các bạn vì đã nhiệt tình tham dự hoạt động này. Tiếp tục duy trì những thói quen, hoạt động rèn
luyện sức khỏe và ủng hộ những hoạt động tiếp theo bạn nhé!

Khai giảng khóa học
“TMA Professional Scrum Developer”
khóa 2 năm 2019
Đây là khóa học giúp trang bị cho học viên các kiến thức, kinh
nghiệm thực tiễn và những công cụ cần thiết để có thể thực
hiện vai trò của mình một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và
độc lập, đặc biệt là trong các dự án Agile. Bên cạnh đó, khóa
học là một tiền đề giúp cho những học viên vượt qua bài
kiểm tra cuối khóa có thể tham dự kỳ thi PSD (Professional
Scrum Developer) hay CSD (Certified Scrum Developer).
TMA Professional Scrum Developer bao gồm 8 buổi học trước
khi bước vào bài kiểm tra cuối khóa, dự kiến sẽ kết thúc vào
giữa tháng 1/2020.
Ngoài ra, TMA Training Center cũng có nhiều hoạt động nổi bật khác trong tháng 11:

1. Các khóa học online tháng 11

- Hot trend:
• Build web application with Golang
• CS50’s Web Programming with Python and
JavaScript
- Soft skills:
• Successful Career Development
- Process:
• Agile Meets Design Thinking
- Leadership & Management:
• People Management
• Performance Management under BSC & KPI

2. 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. Để nhân rộng mô hình
này, 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 DCs hoặc dự án có
nhu cầu xây dựng câu lạc bộ Toastmaters vui
lòng liên hệ Upskills (training@tma.com.vn)
để được hỗ trợ.

3. Thực tập

Industrial Intership đang mở đợt tuyển dụng sinh viên thực tập khóa 28, với thời gian thực tập từ tháng
1/2020. Ở khóa này, các bạn sinh viên sẽ được thực tập ở 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)
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Hoạt động đại học tháng 11:

Triển khai chuỗi hội thảo công nghệ
mới dành cho sinh viên
Trong tháng 11 vừa qua, TMA Solutions vẫn tiếp
tục đồng hành với các bạn sinh viên khắp các
trường ĐH trên địa bàn TPHCM, mang đến cho
các bạn không chỉ những kinh nghiệm, những kiến
thức thực tiễn, những sân chơi mới mẻ, mà còn có
những cơ hội việc làm trong tương lai.
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Tưng bừng ngày hội việc làm tại các trường trong địa bàn thành phố

Chỉ trong tháng 11, TMA đã tham gia 4 ngày hội việc làm tại các trường:
• ĐH Công nghệ Thông tin: UIT Career Day ngày 23/11/2019
• Viện đào tạo Quốc Tế - ĐH Bách Khoa: OISP Job Fair 2019 ngày 24/11/2019
• ĐH Tôn Đức Thắng: TDTU Job Fair 2019 ngày 29/11/2019
• ĐH Bách Khoa Tp.HCM: CSE Job Fair 2019 ngày 30/11/2019

Tại các job fair này, TMA đã có buổi phỏng vấn trực tiếp các bạn sinh viên năm 3 và năm cuối cho các chương
trình tuyển dụng thực tập và Fresher. Nhiều sinh viên được đánh giá cao với sự thể hiện vượt trội về bản lĩnh,
tự tin và kiến thức vững chắc trước những câu hỏi phỏng vấn.

TDTU Job Fair được tổ chức với quy mô toàn trường với thế mạnh về các mảng kinh tế. Nhân cơ hội đó, ngoài
những cơ hội việc làm liên quan đến ngành Công nghệ Thông tin, TMA Innovation Center còn mang đến
những chương trình thực tập lĩnh vực Marketing dành cho các bạn sinh viên năm 3 và năm cuối. Thu hút được
đông đảo các bạn sinh viên đến với gian hàng TMA.

Chuỗi hội thảo về công nghệ mới AI/ML/ IoT kết hợp tham quan TMA

Buổi sáng ngày 18/11, TMA đã có mặt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong khuôn khổ Ngày
hội giao lưu Doanh nghiệp và Sinh viên lần thứ IX năm 2019. Đại diện TMA, chị Trang Bùi –Trưởng bộ phận
Đào tạo và anh Điệp Nguyễn – Director đã có những chia sẻ hết sức quý báu về các công nghệ mới AI/ML, IoT,
Big Data và cơ hội việc làm lớn cho các bạn sinh viên tại đây.
Một tuần sau đó, TMA niềm nở tiếp đón hơn 70 bạn sinh viên từ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đến
tham quan kết hợp với buổi hội thảo giới thiệu về ““Các dự án công nghệ IoT/AI/ML tại TMA”. Sau chuyến
tham quan, đại diện nhà trường, thầy Phạm Hữu Thái – Trưởng bộ phận Quan hệ doanh nghiệp cho biết:
“Thông qua buổi hội thảo và tham quan các dự án tại TMA, các em sinh viên đã có những trao đổi hết sức thú
vị về lĩnh vực AI. Sự giải đáp nhiệt tình của các anh chuyên gia đã giúp các em có thể định hướng được nghề
nghiệp và xây dựng hành trang cần thiết cho tương lai”. Cả nhà trường và TMA đều khẳng định sẽ tiếp tục có
nhiều hoạt động hơn nữa để gắn kết thành công, đồng hành phát triển giữa 2 đơn vị.
Ngoài hơn 70 bạn sinh viên ĐH Sư
phạm Kỹ thuật, TMA còn đón tiếp 60
bạn sinh viên từ ĐH An Giang vào
ngày 8/11. Tuy phải vượt hơn 200km
và thức dậy từ 3h sáng, nhưng các
bạn vẫn rất hào hứng với nhiều hoạt
động thú vị trong suốt chuyến tham
quan: Giải đáp thắc mắc về nghề
nghiệp từ các anh chị quản lý; Giao
lưu trực tuyến với đàn anh đang vi
vu onsite tại Thái Lan hay buổi show
off các dự án IOT đang được triển
khai tại TMA.
Nhận thấy sức hút từ các công nghệ mới, ngày 7/11, TMA cũng đã có cuộc trao đổi cùng các giảng viên khoa
Robot và Trí tuệ nhân tạo – ĐH Bình Dương. Tham gia buổi gặp gỡ lần này, về phía ĐH Bình Dương có TS.
Nguyễn Hoàng Sỹ - Trưởng khoa và thầy Nguyễn Văn Vịnh đã cùng trao đổi với ban Hợp tác đại học của TMA
về chương trình đào tạo, các hình thức hợp tác với trường, từ đó đặt nền móng cho sự phát triển và hợp tác
lâu dài giữa TMA và Khoa CNTT, Robot và AI của trường ĐH Bình Dương.

Cuộc thi Đấu trường Robot IUH 2019 lộ diện nhiều cá nhân xuất sắc
Là nhà tài trợ cũng như đơn vị đồng hành cùng các đội thi
trong cuộc thi Đấu trường Robot 2019, TMA Solutions đã
chứng kiến khoảnh khắc chạm tay vào ngôi vị quán quân
của CLB SV khoa Công nghệ Điện tử ĐH Công nghiệp
TP.HCM sau khi đánh bại 20 đội chơi xuất sắc khác trong
trận chung kết ngày 23/11. Anh Nguyễn Hải Châu – trưởng
dự án tại TMA Solutions chia sẻ sự hào hứng khi có thể
đồng hành cùng các bạn sinh viên trong những sân chơi
thiết thực - nơi các bạn có thể giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm và kiến thức với nhau. Thông qua cuộc thi, anh
Châu cũng giới thiệu các chương trình thực tập nhằm tạo
cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm các dự án
mà TMA Solutions đang triển khai.
Cùng nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp khác

Ngày 13/11, anh Thế Đồng (DC9) đã tham dự phiên phỏng vấn nhóm doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên
và hợp tác với khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong buổi đánh giá ngoài Chương trình đào tạo
Ngành CNTT theo chuẩn AUN-QA (Chuẩn chất lượng của các Trường Đại học các nước ASEAN). Là một trong
những doanh nghiệp có nhiều hợp tác với Khoa trong những năm qua, TMA rất hân hạnh đồng hành cũng ĐH
Sư phạm Kỹ thuật trong sự kiện lần này.
TMA khép lại chuỗi sự kiện tháng 11 với sự tham gia khai giảng chương trình thạc sĩ chất lượng cao (BK-IMP)
đầu tiên, khóa 2019-2021 tại Viện đào tạo Quốc Tế - ĐH Bách Khoa. Cũng trong buổi khai giảng còn diễn ra
phiên tọa đàm “How to Adapt the International Working Environment” nhằm tạo cơ hội cho các học viên gặp
gỡ, định hướng nghề nghiệp trong môi trường quốc tế cùng các chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực liên
quan.
Còn một tháng cuối năm, TMA sẽ có những hoạt động gì? Cùng chờ đón nhé!
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Quà tặng ý nghĩa cho nhân viên có
thâm niên làm việc 5 năm
Những ngày cuối tháng 11, nhiều dự án, phòng ban tại khắp các Lab của TMA rộn ràng niềm vui bởi sự xuất
hiện bất ngờ của các anh chị đại diện BGĐ công ty với những món quà ý nghĩa, thay lời cảm ơn đến các bạn
nhân viên có 5 năm đồng hành với sự phát triển của công ty.
Tại đây, để bày tỏ lòng ghi nhận sự cống hiến và nỗ lực của các bạn, các anh chị quản lý đã gửi lời chúc mừng,
cảm ơn và trao tận tay những chiếc balo xinh xắn tới những thành viên. Chuyến thăm bất ngờ của các anh
chị đã mang đến rất nhiều xúc động cho những nhân vật chính. Họ cũng nhận được lời động viên, khích lệ và
những tràng pháo tay dòn giã từ các đồng nghiệp, điều này khiến không khí các phòng làm việc thêm hào
hứng và tràn đầy tiếng cười.
Xin chúc mừng và cảm ơn các bạn đã luôn nỗ lực hết mình để đóng góp cho thành công chung của công ty.
Chúc các bạn có thêm thật nhiều thành công và mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với đại gia đình TMA trên
chặng đường sắp tới!
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Đại hội Thể thao - Văn nghệ TMA 2019:

Tháng 11 với sự lên ngôi của phòng ITS
Dù Đại hội Thể thao - Văn nghệ TMA 2019 đã bước vào tháng thứ 3 thế nhưng tinh thần hăng hái
chiến đấu của các vận động viên vẫn không hề suy giảm mà ngày càng bùng nổ. Trong tháng 11,
hai bộ môn quần vợt và cờ vua lần lượt tìm ra những nhà vô địch xứng đáng.

Tại ngày thi đấu nội dung đôi nam của bộ môn quần vợt, các bộ đôi “vợt thủ” đã thi đấu suất sắc và tạo nhiều
bất ngờ với những cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Sau 10 năm vắng bóng tại các giải đấu quần vợt TMA, tay
vợt kỳ cựu Nguyện Nguyễn (ITS) tái xuất giang hồ với lối đánh linh hoạt, đa dạng kết hợp ăn ý cùng tay vợt
giàu kinh nghiệm Long Lê (ITS) đã băng băng bước đến ngôi vô địch trong sự tâm phục khẩu phục của tất cả
những cặp đôi khác. Không kém cạnh, cặp đôi Kha Nguyễn (DC4) – Nhân Nguyễn (DG4) cũng mang về giải
nhì với số điểm tuyệt đối. Về thứ ba là cặp đôi Vỹ Quách (DG4) - Mẫn Nguyễn (DC9) với sự cố gắng vươn lên
tại những vòng đấu cuối.
Giải cờ vua sau 1 ngày tranh tài không khoan nhượng với những cuộc đấu trí căng não, kịch tính đã gọi tên
Hải Nguyễn (ITS) cho vị trí nhà vô địch với việc giành chiến thắng thuyết phục trước tất cả các kỳ thủ tham
gia giải đấu. Ngang tài ngang sức và chỉ nhận thua trước nhà vô địch, Phú Trần (DC2) mang về cho mình vị trí
á quân của mùa giải sau trận so cờ lịch sử. Sự xuất hiện của nhân tố mới: Oai Dương (DC11) cũng mang lại
nhiều sóng gió và bất ngờ thú vị cho mùa giải. Với sự bứt phá của mình, anh giành được vị trí thứ ba và khép
lại một giải cờ vua thành công tốt đẹp.
Chúc mừng các vận động viên đã đạt được những thành tích cao của bộ môn quần vợt, cờ vua. Những bộ
môn: cờ tướng, cờ úp, đơn nam quần vợt sẽ tiếp tục được tổ chức trong tháng 12. Hãy tiếp tục theo dõi lịch
thi đấu và đến cổ vũ cho các vận động viên của những bộ môn tiếp bạn nhé!
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I. Công việc

1. DC2
Paul Anderson (R&D VP) và Alain Papineau (SV Director) là hai vị
khách VIP từ Ribbon lần đầu tiên đến thăm TMA. Sau gần 1 tuần
làm việc tại DC2, cả Paul và Alain đều rất ấn tượng với môi trường
làm việc cũng như những thành quả mà DC2 đã làm được trong
thời gian qua.

2. DC4
Được sự ủng hộ của
đông đảo anh em DC4,
Meet&Share tháng 11
tiếp tục đem đến cho các
bạn 2 topics mới vô cùng
bổ ích: Microservices
và Apply Data Mining
to improve test failure
analysis.

3. DC8
Tháng 8 vừa qua, tại GIS meeting, DC8 đã có buổi trò chuyện,
chia sẻ những thông tin bổ ích từ ban lãnh đạo đến toàn thể
thành viên. Sự phát triển vượt trội của các dự án là động lực cho
tất cả các thành viên có thêm tinh thần để cùng nhau làm việc,
đóng góp để xây dựng DC8 ngày càng vững mạnh hơn.

4. DC12
Tháng 11, DC12 đón nhận nhiều tin vui khi trúng thầu
và kickoff nhiều dự án quan trọng như Sharp UC Phase
5.7, DHL POS System, DHL Retail App Phase 2, hứa hẹn
những tháng cuối năm bận rộn.
Ngoài ra, DC12 cũng đón tiếp đoàn khách Nhật đến từ
vùng Aomori Japan. Các sản phẩm quan tâm trong lĩnh
vực https://www.gitec.co.jp

5. TIC
Ngày 19/11 vừa qua, anh Thắng
Trần - AI Tech Lead của TIC đã
đại diện tham dự buổi hội thảo
“Ứng dụng công nghệ 4.0 trong
giảng dạy và nghiên cứu khoa
học” được tổ chức tại trường đại
học Tài chính - Marketing.
Đến với hội thảo lần này, anh
Thắng đã chia sẻ một chủ đề
thiết thực và có giá trị thực tiễn
cao “Kinh nghiệm triển khai dự
án trí tuệ nhân tạo”. Bài trình
bày là những kinh nghiệm anh
Thắng đúc kết được trong suốt
quãng thời gian làm việc và phát
triển các giải pháp, sản phẩm
liên quan đến lĩnh vực AI.
Chiều 15/11, TIC vinh dự được
tiếp đón đoàn đại biểu đến từ
đại học Bạc Liêu đến thăm và

trao đổi. Trong buổi gặp gỡ, ban
lãnh đạo của TIC đã có một số
thảo luận quan trọng về việc
hợp tác giữa TMA và đại học Bạc
Liêu, với mục đích tạo điệu kiện
cho các sinh viên thực tập và
trau dồi kinh nghiệm trong một
môi trường làm việc sáng tạo,
cũng như góp phần giải quyết
vấn đề khan hiếm nguồn nhân
lực chất lượng cao trong ngành
công nghệ thông tin hiện nay.
Vừa qua TMA Innovation Center
hân hạnh được VTV9 đến phỏng
vấn, ghi hình và đưa tin về chủ
đề: “Doanh nghiệp CNTT Việt
Nam sẵn sàng cho đổi mới sáng
tạo”. Với chủ đề này, Đài truyền
hình Việt Nam nhấn mạnh về
việc các doanh nghiệp CNTT đã

chuyển mình sang nghiên cứu
và phát triển sản phẩm, thay vì
gia công phần mềm như trước
đây. Đặc biệt hơn, bên cạnh các
giải pháp về AI, Big Data, thì giải
pháp “Phát hiện phương tiện
vi phạm giao thông qua Công
nghệ 5G và Drones” của TIC
được VTV9 đặc biệt quan tâm,
giải pháp này được kỳ vọng sẽ
giúp cho hoạt động của TP.HCM
trở nên năng động hơn trong
tương lai, và dẫn đầu cả nước
trong thời kỳ chuyển đổi kĩ thuật
số, nhất là khi TP.HCM đang
triển khai đề án Đô thị thông
minh.
Link phóng sự: Phóng sự bắt
đầu ở phút 38:10s
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II. Vui chơi giải trí

1. DC1
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Tiếp nối thành công của cúp Tứ Hùng 2018, năm nay, giải đấu DC1 Football Cup 2019 tiếp tục được tổ chức
với mục đích tạo sân chơi cho các thành viên DC1, góp phần nâng cao tinh thần thể thao và tạo điều kiện giao
lưu, gắn kết các team trong DC1. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến 12/12 theo hình thức thi đấu
vòng tròn 1 lượt tính điểm sau đó chọn ra 2 đội đầu bảng tranh ngôi vô địch và 2 đội xếp sau tranh giải 3-4.
Đêm 28/11 vừa qua, lượt trận đầu tiên của cúp Tứ Hùng 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với hai chiến
thắng dành cho CSA và CONF. Ở trận mở màn, với đội hình vượt trội, CSA đã có chiến thắng khá nhẹ nhàng
trước các cầu thủ UCA với cú poker của tiền đạo Khanh Nguyễn và hattrick của Đạt Phan. Ở trận đấu tiếp theo,
CONF đã có chiến thắng trước DOS với 2 pha lập công lần lượt của các cầu thủ Phi Phan và Hoàng Phạm.

4. DC8
Tháng 11 vừa qua, DC8 cúp Tứ Hùng 2019
đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các trận
đấu nảy lửa, đầy kịch tích của 4 đội bóng
đã mang đến những phút giây sôi động
và đầy hào hứng cho người hâm mộ.
Đây cũng là bước khởi đầu đầy hứa hẹn
để xây dựng đội hình DC8 cho mùa giải
TMA Futsal League 2020.

5. DC12

Không một nhân tài nào mà đằng sau không có bóng dáng người thầy, những người lái đò tận tụy
sớm hôm chở bao thế hệ cập bến tri thức. Cùng với tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo đó, toàn
thể DC12 đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các trainer – những người đã “chắp cánh” tương lai cho
các thành viên trong DC.

2. DC2
Trunking team đã có chuyến vi vu về Châu Đốc, An
Giang trong tháng 11 vừa qua. Thêm một địa danh mới
nữa được cả team cùng nhau khám phá. Cùng nhau đến
những địa danh lý thú như rừng tràm Trà Sư, chợ Tịnh
Biên, núi Cấm, núi Sam… Một lần nữa, Trunking team
lại buộc vào nhau thêm những sợi tình cảm mang hình
dáng của một gia đình nhỏ thân thương.

6. ITS

3. DC4
Để xả stress và lên dây cót tinh thần cho
2 tháng cuối năm, lần lượt team ICOTrial,
Accedian EMS và Sensolus đã tổ chức các
bữa tiệc nhỏ để các thành viên có thời gian
thư giãn cùng nhau sau giờ làm.
Team Bluecat đã chọn cho riêng mình chuyến
đi đến Đà Lạt. Mọi người đã cùng nhau tạo
nên những kỷ niệm đẹp và khó quên tại
thành phố sương mù thơ mộng này.

Tháng 11 vừa qua, phòng ITS đã có
chuyến vi vu đến Hồ Cốc. Tại đây, mọi
người đã cùng nhau nghỉ ngơi, vui
chơi với nhiều hoạt động vui hết nấc,
gắn kết mọi người gần nhau hơn.
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Những bí kíp giúp bạn
tiết kiệm xăng khi đi xe máy
Xăng dầu là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường được sử dụng phổ biến mỗi ngày. Bạn có thể
tham khảo những bí kíp dưới đây để tiết kiệm đáng kể lượng xăng dầu mỗi ngày. Vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ
môi trường, ngại gì không thử bạn nhỉ!

1. Giữ cho xe tải trọng vừa phải
Khi bạn chở trên xe trọng lượng quá lớn, động cơ sẽ phải hoạt động “vất vả” hơn và điều này dẫn đến
việc tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn.
2. Khởi động xe đều đặn mỗi sáng hoặc sau thời gian dài không sử dụng
Trước khi vận hành xe vào buổi sáng, bạn nên khởi động máy, giữ ga khoảng 60 - 90 giây rồi mới đi
để dầu được bơm lên động cơ, giúp các chi tiết được bôi trơn và nhiên liệu cháy tốt hơn. Nếu vừa khởi
động mà đi ngay thì các bộ phận chưa kịp bơm dầu mỡ nên gây mòn nhanh. Mặt khác, xăng sẽ phun
nhiều nhưng bay hơi kém, hiệu suất không cao và làm tiêu tốn nhiều nhiên liệu.
3. Đi đúng số, giữ tay ga đều
Khi đi xe, bạn nên tập trung duy trì tốc độ không đổi, tránh đi nhanh, chậm không cần thiết và tránh vít
ga nhiều. Mỗi lần vít ga đồng nghĩa với việc động cơ của bạn phải bơm xăng nhiều hơn. Nếu là xe số,
hãy đi đúng tốc độ tương ứng với vị trí số. Nếu đi số thấp hơn so với tốc độ xe, động cơ sẽ bị gằn lại và
tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Nếu đi số cao hơn so với tốc độ xe, động cơ sẽ bị đuối và không đạt sức
kéo tốt nhất, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến sức bền của động cơ. Còn nếu là xe tay ga, bạn hãy
vận hành đều ga, tránh tình trạng ga nhích lên nhích xuống quá nhiều.

4. Tắt máy mỗi khi dừng, đỗ quá lâu
Khi dừng, đỗ xe chúng ta thường có thói quen không tốt là lười tắt máy xe, nhất là khi dừng đèn đỏ lâu
hơn 30 giây hay tấp xe vào lề để làm việc nào đó. Thực tế, khi bạn để xe nổ máy lâu khoảng 1 phút, xe
sẽ tiêu hao nhiên liệu tương đương với 1km vận hành. Chính vì vậy, nếu dừng đỗ xe quá lâu, bạn hãy tắt
máy để tiết kiệm xăng.
6. Kiểm tra lốp xe thường xuyên
Một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để tiết kiệm xăng xe là kiểm tra lốp xe của bạn. Xe
luôn đủ hơi, căng vừa phải sẽ đi nhanh hơn và tiết kiệm nhiều xăng hơn. Ngược lại, nếu lốp non quá sẽ
làm hao xăng, lốp căng quá xe sẽ dễ bị xóc, mất đi độ êm ái khi vận hành.
7. Tránh những ổ gà khi đi trên đường
Những ổ gà, ổ voi trên đường đi sẽ khiến động cơ xe bị tổn thương, vận tốc thay đổi đột ngột, tay ga bị
giảm nhanh khiến nhiên liệu bị tiêu tốn nhiều hơn. Do đó, khi đi đường, các bạn hãy chú ý tránh các ổ
gà, ổ voi.
8. Bảo hành, bảo dưỡng xe đều đặn
Trong 2 năm đầu sau khi mua xe, bạn hãy bảo hành đều đặn theo lịch của hãng, những thợ bảo dưỡng
sẽ giúp bạn khắc phục những sai sót hay trục trặc trong thời gian đầu mua xe. Động cơ xe hoạt động
hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm xăng hơn. Do vậy, bạn cũng nên nhớ cứ mỗi 1000km - 1200km hãy thay
nhớt, và mỗi 4000km thay dầu máy một lần để đảm bảo xe hoạt động trong môi trường tốt nhất.
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Nên ăn gì để đêm ngủ ngon giấc?
Thực phẩm bạn ăn trong ngày, đặc biệt là bữa tối có ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ.
Trong khi cà phê khiến bạn mất ngủ thì một cốc sữa ấm, chuối, hay óc chó lại giúp bạn
có một đêm sâu giấc đấy

4. Cơm từ gạo trắng, yến mạch

Một số nghiên cứu khoa học cho thấy những người thường ăn cơm
gạo trắng có tốc tộ GI (Glycemia Index – chuyển hóa thực phẩm thành
đường trong máu) cao, giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Bên cạnh đó, yến mạch cũng có cùng tác dụng trong việc giúp bạn có
giấc ngủ ngon hơn đấy.

1. Sữa

Hầu hết các sản phẩm sữa có chứa tryptophan- một loại axit amin giúp
tăng sản xuất melatonin, hormone điều chỉnh giấc ngủ. Canxi trong sữa
cũng hỗ trợ não sử dụng tryptophan để sản xuất melatonin, giúp giấc
ngủ sâu hơn.
Sữa sẽ có tác dụng tốt với giấc ngủ hơn với những người thường xuyên
tập thể dục thể thao trong ngày.

5. Quả Kiwi

Kiwi chứa một lượng đáng kể vitamin C, K, chất xơ, và chất chống oxy
hóa... chúng giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa, giảm viêm. Ngoài ra,
Kiwi cũng chứa serotonin- chất này giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và
ngủ sâu hơn.

2. Chuối

6. Trà lạc tiên

Chuối là thực phẩm phổ biến, dễ mua và giàu dinh dưỡng. Trong một
quả chuối có tới 89% Calorie, 75% nước, 22.8 gram Carbohydrate và
nhiều đường, chất xơ, protein, chất béo... Ngoài ra, trong chuối chín
chứa tryptophan, magiê, giúp duy trì chất dẫn truyền thần kinh GABA
thúc đẩy giấc ngủ.

Lạc tiên từ lâu vốn được coi như “thuốc ngủ từ thiên nhiên”, thường
được sử dụng trong các bài thuốc chữa chứng rối loạn ngủ, các bệnh
về thần kinh, suy nhược cơ thể. Trà lạc tiên có nhiều chất chống oxy
hóa flavonoid giúp giảm viêm; chất chống oxy hóa apigenin tăng sản
xuất chất dẫn truyền thần kinh GABA, giảm căng thẳng và gây buồn
ngủ… Vì thế, một tách trà lạc tiên buổi tối sẽ nhanh chóng đưa bạn
chìm sâu vào giấc ngủ.

3. Hạt óc chó và hạnh nhân

Óc chó hay hạch đào, hồ đào chứa tới hơn 19 loại vitamin và
khoáng chất, đặc biệt là magie, đồng, mangan, phốt pho… Nhiều
nghiên cứu dinh dưỡng khoa học cũng chỉ ra rằng ăn vài hạt óc chó
mỗi ngày giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lượng axit α-linolenic
(ALA- axit béo omega-3) trong hạt óc chó sẽ được cơ thể chuyển
đổi thành DHA, làm tăng sản xuất serotonin, một chất hóa học giúp
não điều chỉnh giấc ngủ và tâm trạng.
Tương tự, hạt hạnh nhân cũng được các chuyên gia y tế khuyến
khích ăn (số lượng phù hợp) để cải thiện giấc ngủ và thư giãn, làm
giảm hormone cortisol gây căng thẳng.

7. Trà hoa cúc

Giống như trà lạc tiên, trà hoa cúc cũng được đánh giá là mang lại
nhiều lợi ích cho sức khỏe do có nhiều flavones, một loại chất chống
oxy hóa làm giảm viêm, tăng khả năng miễn dịch, giảm lo lắng và
trầm cảm. Đặc biệt là apigenin trong trà hoa cúc cải thiện chất lượng
giấc ngủ.
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Danh ngôn tháng 11

“Một thầy giáo tốt giống như ngọn nến,
luôn cháy hết bản thân mình để soi rọi
con đường của người khác”
Mustafakemal Ataturk

