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TMA lọt vào TOP 50 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam

Tối 27/10 vừa qua, TMA tự hào được vinh danh trong buổi lễ trao giải TOP 50 
doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam. Danh hiệu do Hiệp hội Phần mềm và 
Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn. Đây là lần thứ 3 liên tiếp TMA nhận 
được vinh dự này.

50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu năm 2016 có tổng doanh thu năm 2015 đạt 
gần 28.000 tỷ VND; tổng số nhân lực là 30.523 người, chiếm 19% tổng số nhân 
lực toàn ngành.
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Với nhu cầu tăng trưởng mạnh của công ty, Ban Giám Đốc quyết định khởi động chiến dịch 
“MISSION-2000” với mục tiêu tuyển dụng thêm 200 nhân viên, nâng tổng số nhân viên của công ty lên con 
số 2000.

Việc tuyển dụng vào thời điểm cuối năm là một thử thách lớn vì vậy phát huy sức mạnh tập thể - sức mạnh 
của hơn 1800 anh chị em -  chính là chìa khóa thành công cho chiến dịch đầy táo bạo và tham vọng này.

Chúng ta rất cần sự tham gia Ngay và Luôn của tất cả thành viên đại gia đình TMA vào chiến dịch này bằng 
hành động cụ thể “1 FROM 1”: Mỗi thành viên TMA giới thiệu 1 ứng viên và nhận referral bonus đặc biệt 
hấp dẫn dành riêng cho Mission-2000:

Đối với các ứng viên Java, .NET , MS Dynamics, Embedded, C++ Developer:
        Ứng viên 1 – dưới 2 năm kinh nghiệm:  6 triệu đồng
        Ứng viên 2 – dưới 5 năm kinh nghiệm:  9 triệu đồng
        Ứng viên trên 5 năm kinh nghiệm:  15 triệu đồng

Điều kiện áp dụng:

Người giới thiệu sẽ được nhận 
Bonus trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày ứng viên ký HĐLĐ chính 
thức

Chương trình áp dụng từ 10/10/2016 đến 31/12/2016

Đối với các ứng viên Telecom Tester
        Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên: 8 triệu đồng

Bên cạnh việc tuyển dụng các ứng viên trong ngành CNTT, lần này, đối tượng tuyển dụng sẽ được mở rộng 
đến các bạn đã tốt nghiệp đại học ngành Toán, Lý hay Điện- Điện tử nhưng yêu thích ngành CNTT. Công ty 
sẽ có chương trình đào tạo đặc biệt cho các bạn này sau khi được tuyển dụng.

Hãy cùng nhau góp sức thực hiện thành công MISSION-2000 như là một món quà lớn cho Lễ Kỷ Niệm 19 
Năm Thành Lập TMA 16/1/2017! 

TMA đặt mục tiêu
tăng trưởng mạnh với chiến dịch 

Ứng viên được giới thiệu đã 
tốt nghiệp đại học, thử việc 

thành công và ký hợp đồng lao 
động chính thức với công ty. 

Tên của người giới thiệu phải 
được ghi vào Đơn xin việc 

(application form) và gửi về 
recruit@tma.com.vn

30
DAYS



Hơn 300 người yêu công nghệ trong và ngoài TMA đã tham gia TMA Technology Day 2016 
được tổ chức vào ngày 15/10 tại tòa nhà TMA, CVPM Quang Trung. Tại đây, rất nhiều chủ đề và 
các ứng dụng công nghệ thời thượng nhưng rất thiết thực đã được chia sẻ.
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Hơn 300 người yêu công nghệ tham 
gia TMA Technology Day       
2016

Kết thúc bằng chương trình xổ số may 
mắn hấp dẫn với những giải thưởng 
rất công nghệ như Loa, tai nghe, TMA 
Technology Day 2016 hy vọng đã đáp 
ứng được phần nào niềm đam mê 
khám phá công nghệ của các bạn 
tham gia. Xin cảm ơn tất cả các diễn 
giả, các bạn yêu công nghệ đã đến 
tham gia TMA Technology Day 2016!

Xin chúc mừng các nhóm, cá nhân 
đã đạt giải thưởng Best Products/
Frameworks và Best Booths. BTC 
cũng xin được gửi lời chia vui đến 
các bạn đã may mắn đạt giải trong 
phần Quay số may mắn. Các bạn có 
thể tham khảo các tải liệu được trình 
bày trong các hội thảo tại   
http://www.tma.vn/Techday2016

Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong 
những sự kiện tới!

Trong khuôn khổ Technology Day, những Products/Framework 
đã đoạt giải cũng đã được trao thưởng. 

Giải Nhất Không có giải nhất vì không có sản phẩm nổi trội

• Smart Air (TMR)
• Voice verification in automation testing (DC1)

• DIY Kits to build smart home (Hà Văn Minh)
• Smart home solution (DC9)
• IoT monitoring solution (DC4B)
• Smart Sprinkler (TMR)

• Intergrated Data Analysis System (TMR)
• Automation cloud and Automation framework 
  for web and mobile testing (DC2)
• Smart office IOT product (DC1)
• Smart IoT Traffic Monitor System (DC1)

Giải Nhì

Giải Ba

Giải Khuyến 
Khích
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TMA Technology Day 2016 là ngày hội công nghệ lớn nhất trong năm tại TMA và QTSC. Năm nay, 
chương trình được tổ chức quy mô, hoành tráng hơn hơn với nhiều điểm mới như bổ sung vào danh 
sách diễn giả các chuyên gia từ các công ty đa quốc gia (IBM) và giảng viên từ các trường đại học; 
Thành phần tham gia không chỉ giới hạn trong nhân viên TMA mà chương trình còn chào đón nhân 
viên các công ty phần mềm khác và các sinh viên CNTT.

Liên quan đến những lĩnh vực “hot” nhất hiện nay như IoT và Big Data, 8 chủ đề công nghệ được trình bày 
trong TMA Technology Day 2016 thu hút sự chú ý của đông đảo người tham gia. 

Cùng với đó, các gian hàng công nghệ đến từ các DG, Department với các ứng dụng công nghệ độc đáo và 
phần trang trí hấp dẫn đã “lấy lòng” được hầu hết khách tham quan. Gian hàng của DG4 với sự đầu tư, chuẩn 
bị kỹ lưỡng đã được BGK, được dẫn đầu bởi cô Ngọc Anh, hài lòng trao giải nhất. Giải nhì thuộc về gian hàng 
của IoT (TMR) và DG3 đạt giải ba trong cuộc thi Best Booths này, các gian hàng DG2, DG1 và Big Data nhận 
giải khuyến khích của chương trình.



24 TMA Quarterly Star Performer QIII - 2016 đã được vinh danh và khen thưởng tại Hall 
A, Lab 6 vào giữa tháng 10 vừa qua. Như thường lệ, buổi lễ luôn có sự quan tâm đặc 
biệt của Cô, Chú và các anh, chị trong BGĐ công ty.
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Nhiều cá nhân mới gia nhập TMA đạt 
TMA Quarterly Star Performer

Trong không khí vui vẻ, thân mật, 
các Director đã tự hào chia sẻ các 
thành tích mà nhân viên DC mình 
đạt được, tự tay trao bằng khen và 
phần thưởng đến các bạn. 

Đặc biệt, trong số 24 ngôi sao của 
quý III, có rất nhiều bạn còn trẻ về 
tuổi đời và cả tuổi gia nhập TMA. 
Dù mới chỉ là thành viên TMA vài 
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tháng, các bạn đã có cơ hội đi 
onsite, làm việc với nhiều dự án 
mới. Với khả năng làm việc tốt và 
sự cống hiến hết mình, các bạn đã 
rất xứng đáng để được vinh danh.  

Từ khi được phát động cho đến 
nay,  sau 7 quý, TMA Quarterly 
Star Performer đã vinh danh 174 
cá nhân, tập thể xuất sắc, kịp thời 

khích lệ, động viên tinh thần cống 
hiến hết mình của anh, chị em 
TMA. Quý III này, chỉ có 24 cá nhân, 
tập thể xuất sắc được vinh danh 
thay vì 25 như mọi quý trước. Hy 
vọng đến Quý IV - 2016, chúng ta 
sẽ chào đón thật nhiều gương mặt 
mới vào danh sách TMA Quarterly 
Star Performer.
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TMA nhận hơn 150 hồ sơ ứng 
tuyển tại Tech Expo 2016             

We Work

Gian hàng của TMA đã nhận được hơn 150 hồ 
sơ ứng tuyển trong chương trình Tech Expo 2016 
được tổ chức tại Diamond Place vào đầu tháng 10. 
Đây là một sự kiện lớn dành cho giới  công nghệ 
thông tin, quy tụ hơn 40 công ty trong ngành và 
hơn 2000 ứng viên, khách tham quan. Với nhu cầu 
tuyển dụng rất lớn của công ty (200 kỹ sư và hơn 
100 SV mới tốt nghiệp ), Tech Expo 2016 là cơ hội 
để TMA chiêu mộ được thật nhiều nhân tài vào 
các dự án.  

Ngoài việc ghi nhận hồ sơ và tư vấn việc làm, 
đại diện từ nhiều dự án của TMA đã có mặt để 
phỏng vấn trực tiếp các ứng viên tiềm năng. 
Hơn 50% ứng viên được phỏng vấn trong 
ngày này đã đạt yêu cầu và chuẩn bị cho các 
đợt phỏng vấn tiếp theo. Bên cạnh đó, phần 
đố vui thú vị với những phần quà hấp dẫn 
cũng đã được tổ chức để tạo không khí sôi 
động, vui vẻ cho gian tuyển dụng TMA. 

Song song với việc tham gia gian tuyển dụng, TMA 
cũng góp mặt trong buổi hội thảo “Từ Việt Nam đến 
thế giới công nghệ toàn cầu”. Tại đây, anh Hồng Trần, 
phó tổng giám đốc TMA đã cùng các chuyên gia từ 
các công ty CNTT hàng đầu chia sẻ về những cơ hội 
và thách thức khi chúng ta gia nhập sâu vào lĩnh vực 
công nghệ quốc tế cho các kỹ sư công nghệ Việt Nam.

We Work
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Đại hội thể thao TMA 2016
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Tháng 10, không khí sôi 
động, hào hứng của các 
hoạt động thể thao lan tỏa 
khắp TMA khi Đại hội thể 
thao TMA 2016 được khai 
mạc. Đáp ứng lòng mong 
mỏi của các VĐV và người 
hâm mộ, các giải đấu đã 
nhanh chóng khởi tranh, 
tạo sân chơi năng động cho 
mỗi một thành viên TMA dịp 
cuối tuần.

Theo đó, với tiêu chí thi đấu tập trung, tạo điều kiện cho các VĐV được 
thể hiện hết mình và cổ vũ cho nhau, giải Cầu lông, Quần vợt và Đá 
cầu đã được tổ chức chung tại cụm sân Vietel Hoàng Hoa Thám, Tân 
Bình. Cả ba giải đều ẩn chứa nhiều bất ngờ, nhiều cái tên mới nổi kh-
iến người hâm mộ khó đoán trước. Riêng giải Cầu lông, sau hai tuần 
thi đấu đầy nỗ lực, những cái tên sáng giá cho những danh hiệu cao 
đã lộ diện, giải cũng đã khép lại thành công tốt đẹp. Cùng với đó, giải 
Quần vợt cũng đã xác định được những người hùng đầu tiên cho nội 
dung đôi nam.

Giải Ném phi tiêu vì sở hữu nhiều tiêu thủ tài năng ẩn dật, vừa mới tái 
xuất giang hồ nên tìm về nơi vắng vẻ là sơn trang Lab 6 để hội ngộ 
anh tài. Mỗi ngày thi đấu trôi qua lại lộ diện nhiều hảo thủ khiến giang 
hồ dậy sóng. Giải tuy mới ra đời năm nay nhưng đã nhận được sự ủng 
hộ nhiệt tình của anh, chị, em TMA. Không phân biệt già, trẻ, trai, gái, 
ai cũng có thể có cơ hội đứng đầu.

Trong tháng 11, các bộ môn khác trong khuôn khổ Đại hội thể thao 
TMA 2016 như Bi-da, Bóng bàn, Cờ vua… cũng sẽ nối bước khởi tranh. 
Các bạn hãy theo dõi bản tin IC để kịp thời đến xem, cổ vũ cho các 
VĐV nhé! 

We Play We Play

Nhì Ba

Nhì Ba

Thái Anh Huy (DG4)
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League

League

Đội

Đội

Số trận

Số trận

Thắng

Thắng

Hòa

Hòa

Thua

Thua

Hiệu số

We Play

Hiệu số

Điểm

Điểm

A

B

Bảng xếp hạng sau vòng 13

DC6

DEP

DC9

DC1

DC4

DC12

DC8

DC5

DC1B

DC2

DC4C

DC7

DC4B

DC3

DC11

Senior DG

Senior DEP

11

12

12

10

11

11

11

12

12

11

9

11

9

10

9

11

10

8

7

6

6

6

5

3

1

1

8

7

6

4

4

3

3

2

3

2

2

2

2

2

3

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

0

3

4

2

3

4

5

11

11

3

0

5

3

6

5

8

7

29

17

17

16

13

2

-3

-34

-57

15

19

-6

5

3

-7

-18

-21

27

23

20

20

20

17

12

3

3

24

23

18

14

12

10

9

7

Hiện nay, DC6 sau 11 trận bất bại đang hiên ngang 
nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng A. Thời gian gần đây, 
phong độ của họ có hơi giảm sút và họ phải chấp 
nhận hòa trước một số đối thủ. Tuy nhiên, đó như 
là liều thuốc cảnh tỉnh và giúp họ thi đấu tập trung 
hơn, cố gắng hơn. Được bổ sung nhiều gương mặt 
mới xuất sắc, đội hình DC6 nhỉnh hơn năm ngoái rất 
nhiều. Năm nay, ngôi vô địch danh giá đang ở rất 
gần tầm với của họ.
Còn đương kim vô địch của giải năm ngoái, DC4, 
sau khi bị chia nhỏ lực lượng đã không thể làm điều 
mà họ đã từng làm cách đây một năm. Gặp nhiều 
khó khăn, họ đang phải chấp nhận vị trí thứ 5 trên 
bảng xếp hạng. Thay da đổi thịt  khi bước qua mùa 

TMA Futsal league 2016
Cuộc tăng tốc đầy kịch tính

Tháng 10, khi vạch đích của TMA Futsal League 2016 đã rất cận kề, tất cả các đội đều phải tăng 
tốc và cố gắng hết mình để có được danh hiệu xứng đáng. Những cái tên sáng giá cho những 
vị trí quan trọng cũng đang dần được xác định. 

giải mới, DEP và DC1 cũng đã không khiến người 
hâm mộ phải thất vọng khi cống hiến nhiều trận 
đấu hấp dẫn. Hiện nay, cả hai đội đang khá đồng 
đều nhau về số điểm và chia nhau vị trí 2, 3 trên 
bảng xếp hạng. Hy vọng họ sẽ giữ  gìn và phát huy 
phong độ này cho tới cuối mùa giải. Riêng DC9, họ 
thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây và đang hăm 
he những vị trí trong Top 3. Biết đâu bất ngờ sẽ xảy 
ra và họ sẽ làm nên kỳ tích.
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Tháng 10 vừa qua, đội bóng nữ TMA đã hào hứng tham gia giải bóng đá nữ báo chí mở 
rộng do báo SGGP tổ chức. Tại đây, TMA đã tranh tài cùng 7 đội bóng khác trên địa bàn 
thành phố và gặt hái được những thành tích hết sức ấn tượng.

Xuất sắc vượt qua đối thủ GCS 
trong trận đấu vòng loại với tỉ số 
2-0, đội bóng nữ của chúng ta 
ghi tên mình vào trận chiến tranh 
hạng 3 cùng HTV. Đây là một cơ 
hội và thử thách rất lớn đối với các 
cô gái của TMA khi kinh nghiệm 
trên những đấu trường lớn vẫn 
chưa nhiều. Họ đã cố gắng và thi 
đấu hết mình với hi vọng cống 

Tuy nhiên, với lối chơi tự tin và tinh thần thi đấu đẹp, chúng ta 
vinh dự nhận được danh hiệu đội Phong cách. Đây là món quà 
quý giá đối với đội bóng nữ của chúng ta, đó cũng là động lực 
để các cô gái TMA nỗ lực hơn, tự tin hơn trong những giải đấu 
sắp tới. Chúc mừng đội bóng nữ TMA, chúc các bạn luôn xinh 
tươi, vui vẻ và “bỏ túi” thêm nhiều thành tích. 

Đội bóng nữ TMA đoạt giải Phong 
cách tại giải bóng đá nữ Báo chí 
TP.HCM mở rộng

hiến cho người hâm mộ những 
trận cầu nhiệt huyết nhất, fair-play 
nhất. Trước đội HTV dày dặn kinh 
nghiệm và lối chơi chắc chắn, TMA 
đành dừng bước ở giải sau trận 
đấu này. 



Đại diện BGĐ công ty đã trực tiếp 
mang số tiền ủng hộ hơn 100 
triệu đồng của TMA để cùng các 
đoàn từ thiện từ báo Kinh tế nông 
thôn, đài truyền hình Quân đội, 
hội từ thiện Bông Sen Trắng… 
đến miền Trung cứu trợ kịp thời 
bà con vùng lũ vào hai ngày cuối 
tháng 10. 

Với số tiền ủng hộ này, chúng ta 
đã tiến hành hỗ trợ nhiều người 
dân khó khăn chủ yếu tại tỉnh 
Hà Tĩnh, nơi bị tàn phá nặng nề 
trong cơn mưa lũ vừa qua. Theo 
đó, hơn 500 phần quà là tiền mặt, 
1 tấn gạo đã được gửi đến người 
dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, 
Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên và 
các em học sinh trường tiểu học 
Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Trong khi hậu quả trận mưa lũ ngày 14/10 còn chưa khắc phục xong 
thì ngày 31/10, nhiều tỉnh miền Trung lại tiếp tục bị mưa lũ tàn phá. 
Hi vọng với sự cứu trợ kịp thời từ TMA và nhiều nhà hảo tâm khác, 
đồng bào miền Trung ruột thịt sẽ vững lòng vượt qua giai đoạn khó 
khăn này.
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TMA ủng hộ đồng bào 
miền Trung  

We Should Know We Should Know
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TMA Favorite Contact List 

TMA hợp tác với tập đoàn Lotte 
Hàn Quốc về ứng dụng thương 
mại điện tử

Chỉ bằng một cú click để chuyển 

biểu tượng             thành   

trên trang tìm kiếm Employee 
Contact, bạn đã có thể thêm 
người bạn tìm kiếm vào danh 
sách yêu thích để dễ dàng nhìn 
thấy sau này. Đây là tính năng mới 
trên trang Employee Contact của 
Intranet. 

Bật tính năng Favorite Contact 

Các bạn có thể download app để trải nghiệm ứng dụng do chính TMA phát triển và tận hưởng không gian 
mua sắm tiện lợi từ LOTTE.vn ngay bây giờ trên Apple App store và Google play store bằng cách tìm kiếm 
từ khóa LOTTE.vn. 

Ngày 07/11 tới, LOTTE.vn sẽ triển khai chương trình mở bán iPhone 7 với giả rẻ hơn thị trường đến 3 triệu. 
Bên cạnh đó, nhiều khuyến mãi siêu khủng khác đang chờ bạn khám phá.

Với mục đích hợp tác lâu dài, BOD của LOTTE cũng vừa ghé thăm TMA để chia sẻ, trao đổi thêm về các cơ 
hội hợp tác. Theo đó, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với tập đoàn LOTTE Hàn Quốc để phát triển thêm các 
tính năng của ứng dụng cũng như mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên.

We Should Know

(ON), bạn có thể dễ dàng nhìn 
thấy những người đã thêm vào 
danh sách trước đó. Tính năng này 
giúp bạn nhanh chóng có được 
thông tin của một số đồng nghiệp 
tại TMA mà bạn thường xuyên liên 
lạc.

Rất cảm ơn PMO Team về tính 
năng mới này. Hy vọng các bạn sẽ 
nhanh chóng áp dụng để tiết kiệm 
thời gian và đạt hiệu quả cao hơn 
trong công việc.
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1. DC4C

3. DG4

2. DC9

Hưởng ứng chiến dịch MISION 2000 của công ty, 
DC4C cũng tích cực bổ sung nhân sự cho các dự án 
nhằm đảm bảo chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, release Capex 4.2.2 của dự án OmniVista 
đã hoàn thành một số tính năng quan trọng với sự 
phản hồi tốt từ phía khách hàng. Những tính năng 
này là bước đệm cho các tính năng nâng cao hơn, 
sẽ được hoàn thiện từ nay đến cuối release. Có thể 
nói, đây là tiền đề thuận lợi để có một release thành 
công tiếp theo cho khách hàng Alcatel-Lucent.

Tháng 10, DG4 hân hạnh tiếp đón Ban lãnh đạo 
Accedian. Accedian hài lòng với những đóng góp 
của HCMC team trong thời gian vừa qua và cũng 
đặt cho chúng ta nhiều mục tiêu cao hơn và hấp 
dẫn: “More mature, more mature, more autonomous 
to work as real SMEs so that we not only resolve daily 
requirement (e.g. fixing bugs, implement designed 
features, fail analysis, modify / upgrade test cases…) 
assigned but also actively do full development cycle 
starting from PLM’s requirement (e.g. writing SRS, 
full system architect designing, developing full TDS, 
proposing new technologies, etc.)”

DC9 vừa bàn giao sản phẩm dự án Pilot cho 
khách hàng Samsung, hi vọng sản phẩm sẽ được 
phản hồi tích cực trong tuần đầu tháng 11 tới.

I. Công việc

We Should Know We Should Know

II. Vui chơi giải trí

1. DC1

2. DC2

Sau những giờ làm việc vất vả, anh chị em 
Contact Center team đã có những giây phút 
vui chơi giải trí hết sức thú vị tại biển Ninh 
Chữ. Đây là không chỉ là dịp để anh em xả 
stress lấy lại năng lượng làm việc mà còn 
nâng cao tình đoàn kết trong gia đình CC.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các bậc 
trượng phu của DC2 đã tổ chức buổi gặp 
mặt thân mật cùng toàn thể thành viên, dành 
tặng các bạn nữ một không khí vui vẻ và 
nhiều món quà dễ thương trong ngày đặc 
biệt này.

3. DC4C

4. DC9

5. DG4

6. DC11

Sau thời gian làm việc chăm chỉ, 
team Omnivista QA đã có chuyến 
dã ngoại về với biển Vũng Tàu để 
được xõa hết mình, bên cạnh đó 
là gắn kết các thành viên mới và 
cũ trong team. Hi vọng sau chuyến 
dã ngoại bổ ích toàn team sẽ làm 
việc hiệu quả hơn, góp phần đảm 
bảo chất lượng sản phẩm ở mức 
cao nhất. 

Như một thông lệ, 20/10 hàng năm là dịp để các đấng nam nhi DC9 được bày tỏ lòng tri ân với những 
đóng góp của các bạn nữ trong thời gian qua. Một buổi tiệc nho nhỏ, ấm cúng đã được diễn ra tại C21/C22 
của DC9.

Trong tháng 10 vừa qua, DC9 Modelling đã có chuyến thăm Nha Trang với các hoạt động vui chơi và nghỉ 
dưỡng nhằm nạp lại năng lượng sau một thời gian làm việc vất vả.

Bên cạnh đó, các thành viên QA đã có một buổi dã ngoại hả hê tại Làng Tre Việt. Với các hoạt động vui chơi 
phong phú, hấp dẫn, chắc hẳn đây là kỉ niệm khó quên với mỗi thành viên QA, hi vọng rằng tình cảm của 
họ ngày càng được thắt chặt hơn nữa, bền vững hơn nữa để cùng nhau mang lại thành công cho DC9 và 
TMA

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến Phan Thiết - Mũi Né đã giúp anh chị em 
VitalSuite có dịp cân não với những trò chơi IQ và thể hiện sức mạnh 
thể lực. Cùng với đó, các thành viên cũng đã quẩy hết cỡ trong các trò 
Teambuilding tổ chức trên bãi biển. Chuyến đi mang lại sự thư giãn thực 
sự sau những giờ làm việc và là dịp thắt chặt tình đoàn kết trong nhóm.

Tháng 10, 114 thành viên của DC11 cùng người 
thân đã tham gia vào chuyến dã ngoại diễn ra 
tại Sailing Bay 4 Stars Resort Phan Thiết. Chương 
trình nghỉ dưỡng kêt hợp vui chơi, ăn uống thả 
ga. Đây là cơ hội để gắn kết toàn bộ thành viên 
của DC11 với nhau, giúp các bạn có thêm nhiều 
năng lượng để trở lại với công việc.

Ngày 20/10, các bạn nữ DC11 cũng được các 
bạn nam chăm lo hết sức chu đáo bằng các trò 
chơi thú vị và quà tặng hấp dẫn. Từ trang trí cho 
đến quà cáp, đồ ăn thức uống đều được chuẩn 
bị công phu, thể hiện tấm lòng chân thành của 
đấng nam nhi đối với chị, em đồng nghiệp.

DC360


