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Hội nghị Xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) lần thứ 2 với chủ đề “Việt Nam – Điểm đến hàng đầu 
về dịch vụ CNTT” diễn ra tại TP.HCM trong 2 ngày 19 và 20 tháng 10, 2017. Sự kiện được hợp tác tổ chức bởi 
Liên minh Doanh nghiệp phần mềm VNITO, QTSC và ITPC cùng với các đơn vị hỗ trợ trong và ngoài nước. 
Trong đó, TMA vinh dự là nhà tài trợ bạch kim và tham gia tổ chức cho hội nghị lần này.

Đây là hội nghị lớn nhất tại Việt Nam về xuất khẩu dịch vụ CNTT với mục tiêu giới thiệu năng lực phát triển 
phần mềm cùng khả năng cung cấp dịch vụ CNTT. Đặc biệt, sự kiện còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh 
doanh, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thông qua buổi giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước.

Với gian hàng thiết kế ấn tượng, chỉ trong 2 ngày 19 và 20, TMA đã đón tiếp và giới thiệu với hàng trăm lượt 
khách tham dự về TMA và Innovation Center – trung tâm mới thành lập chuyên nghiên cứu và đẩy mạnh 
việc ứng dụng các công nghệ mới nhằm tạo ra các giải pháp và sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao. Người 
tham dự rất hứng thú và quan tâm tới những dự án về Big Data, Analytics, AI/ML, IoT, Fintech của TMA.

Cũng trong hội nghị lần này, chú Lệ đã có bài thuyết 
trình về năng lực của nguồn nhân lực Việt Nam trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nếu đi nhanh, Việt 
Nam sẽ trở thành trung tâm sáng tạo và cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ mới. Bài 
giới thiệu của chú đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và 
tràng pháo tay của người tham dự, qua đó khẳng định 
sự tin tưởng vào trình độ của kĩ sư Việt Nam trong hiện 
tại và tương lai.

Hội nghị Xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin - 
VNITO Conference #3 sẽ được tổ chức vào năm 2019.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị 
Xuất khẩu dịch vụ công nghệ 
thông tin (CNTT) lần thứ 2., ngày 
20-10, phái đoàn của Liên minh 
doanh nghiệp phần mềm VNITO 
đã đến tham quan lab 6, TMA. 

Tại buổi đón tiếp, đại diện TMA 
đã giới thiệu về các hoạt động 
của công ty. Cả đoàn đã được 
tham quan phòng bảo tàng, 
thư viện… và đặc biệt là TMA 
Innovation Center (TIC), đây là 
trung tâm mới thành lập mà TMA 
đã giới thiệu tại hội nghị. Mọi 
khách tham quan đều rất hứng 
thú với trung tâm này của TMA.

Chuyến thăm là cơ hội để TMA 
giới thiệu hình ảnh của mình 
đến Ban thường vụ Liên minh 
và các doanh nghiệp bạn nhằm 
xây dựng mối quan hệ, thúc đẩy 
sự hợp tác, liên doanh giữa các 
doanh nghiệp CNTT.

vNIto CoNfereNCe 2017 thàNh CôNg tốt đẹp

Với 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các 
dịch vụ R&D cho các công ty hàng đầu thế giới, TMA 
mong muốn rằng mình không đơn giản chỉ là 1 công 
ty phần mềm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng 
mà còn muốn sáng tạo, đưa ra những giải pháp công 
nghệ thiết thực và có tính cạnh tranh cao.

Sau thời gian ấp ủ, TMA Innovation Center (TIC) cũng 
được thành lập với mục đích hợp tác với các trường 
đại học và các đối tác trên toàn thế giới để thúc đẩy, 
xây dựng một thế hệ sản phẩm và giải pháp mới. 

Hoạt động chính của TIC là chia sẻ kiến thức; Nghiên 
cứu, phát triển những ý tưởng sáng tạo nhằm đưa 
vào thực tiễn. Về mô hình, TIC tiến hành hợp tác để 
tận dụng thế mạnh của từng đối tác, thúc đẩy thời 
gian đưa sản phẩm ra thị trường và kết nối các công 
nghệ với doanh nghiệp…

Hy vọng đây sẽ là “ngôi nhà chung” để những ý 
tưởng sáng tạo công nghệ gặp nhau, phát triển và 
nhanh chóng được ứng dụng vào thực tế.

tMa INNOvatIoN 
CeNter (tIC)
đượC thàNh lập

Nhịp sống TMA   | 3
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Ngày 12/10, Lễ vinh danh và trao giải TMA Quarterly Star Performer QIII 2017 đã được tổ 
chức tại Hall A, Lab 6. Buổi lễ có sự tham gia của Cô Ngọc Anh, Chú Lệ, các anh chị trong 
BGĐ công ty cùng 26 cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong quý III-2017 và đông đảo 
đồng nghiệp. 

Trong không khí vui vẻ, đầm ấm, các Director đã chia sẻ với mọi người về những thành tích đáng tự hào mà 
thành viên DC mình đạt được và tự tay trao bằng khen, phần thưởng đến các bạn.

26 ngôi sao lần này có rất nhiều những gương mặt chỉ mới gia nhập TMA cách đây không lâu nhưng đã nỗ 
lực chứng tỏ năng lực bản thân, giúp “giải vây” cho DC mình nhiều yêu cầu khó nhằn từ khách hàng, đối tác. 
Cảm ơn các bạn vì những đóng góp của mình vào sự phát triển của TMA!

Được khởi xướng từ năm 2015, TMA Quarterly Star Performer là danh hiệu mà mỗi nhân viên TMA đều mong 
muốn đạt được, là niềm tự hào to lớn và cũng chính là động lực để các bạn cố gắng hết mình trong công 
việc. Mong rằng quý IV- 2017 sẽ có thật nhiều ngôi sao với những thành tích thật xuất sắc, góp mặt vào bầu 
trời sao sáng TMA.

lễ trao gIảI 
tMa Quarterly star perforMer QIII 2017

vINh daNh 26 NgôI sao sáNg 
trêN bầu trờI tMa
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giải Nhất 

giải Nhì

giải ba

giải Khuyến khích  

giải tập thể  

phân loại rác văn phòng - Nguyễn Thị Hải (DC8) 

giải pháp tiết kiệm điện năng cho hoạt động văn phòng
- Hoàng Văn Thiện (DC8)

tMa power supply device v2.0 for sierra wireless Module 
robustness and stress testing 
- Võ Thái Vinh, Trà Quang Kiều, Trần Đức Chung (DC17)

tăng cường năng suất làm việc của nhân viên bằng hai quả chuối 
mỗi ngày - Triệu Quang Minh (DC17)

lắp đặt máy bán hàng tự động ở lab 6 - Nguyễn Đức Hậu (DC4)

đơn giản hóa quá trình xuất nhập thiết bị 
- Phan Minh Nhật, Phạm Tấn Thọ (DC1) 

dg2

TMA Quarterly HackDay lần 1 đã diễn ra rất thành công với nhiều giải pháp thiết thực và ý tưởng độc – lạ, 
các bạn cũng tư tin trình bày ý tưởng để thuyết phục Ban giám khảo và mọi người. BTC sẽ chuyển tất cả các 
ý tưởng (kể cả không đạt giải) đến các bộ phận liên quan để xem xét triển khai.

Do có nhiều ý tưởng hay nên BGK quyết định trao thêm 3 giải khuyến khích. Kết quả cuối cùng như sau: 

Do sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, thay vì chờ đến quý tới, BTC quyết định tiếp tục nhận ý tưởng cho 
HackDay #2 từ ngày hôm nay và sẽ tổ chức ngay khi nhận được 12 ý tưởng. Để nâng cao chất lượng, BTC 
cũng sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thiện ý tưởng.

Mời các bạn hãy tiếp tục gửi ý tưởng đến hackday@tma.com.vn

hơN 20 ý tưởNg sáNg tạo độC đáo
hơN 20 ý tưởNg

sáNg tạo độC đáo



|    Nhịp sống TMA Nhịp sống TMA   |8 9

tMa futsal league 2017
dC56 bảo vệ thàNh CôNg
NgôI vươNg

Tính đến nay, 16 đội bóng tham gia giải đã có hơn 6 tháng thi đấu hết mình trên sân K334 quen thuộc để 
mang về những thành tích tốt nhất cho DC mình. 19 vòng đấu, 114 trận đấu diễn ra đã mang đến bao cảm 
xúc tuyệt vời cho đông đảo cầu thủ và người hâm mộ. 

Đặc biệt, trong vòng đấu cuối, trận đấu được ví như “chung kết” của giải đấu giữa DC4 và DC56 đã khiến 
người xem thực sự mãn nhãn. Sức mạnh và thực lực của những người dẫn đầu đã khiến cả sân phải trầm trồ 
thán phục. Tại trận đấu này, DC4 chỉ cần không để thua là có thể tìm lại ánh hào quang năm nào cho mình. 
Tuy vậy, với lối thi đấu tấn công nhanh và mạnh mẽ, DC56 nhanh chóng có bàn thắng cho mình. Đó cũng là 
bàn thắng duy nhất của trận đấu khi mà hai bên đều ngang sức ngang tài và hai thủ môn đều bay lượn như 
chim để lưới nhà không rung lên. 

Cùng với đó ở League B, DC11 cũng vượt qua DC1B để nắm chắc trong tay chiếc cúp vô địch. DC3 ngậm 
ngùi bỏ lỡ cơ hội nâng cúp đầy tiếc nuối.

Sáng thứ 7 vừa qua, TMA Futsal League đã diễn ra vòng đấu cuối, cùng với đó là lễ trao giải 
với thật nhiều niềm vui và bất ngờ. 

Để làm nên thành công và kết quả của các đội trên bảng xếp hạng, 388 bàn thắng đã được ghi ở League 
A và 200 bàn ở League B. Cầu thủ Nghĩa Trương (DC4) với thành tích phá lưới tốt nhất (20 bàn) và những 
nỗ lực xuất sắc đã được công nhận là Cầu thủ xuất sắc nhất League A. Ở League B, danh hiệu này được 
đồng trao cho Thiện Lê và Minh Hà (DC11). Hãy cùng nhìn lại những “người hùng” của giải TMA Futsal 
League 2017:

Xin cảm ơn các cầu thủ, các ông bầu, các cổ động viên nhiệt thành đã luôn đồng hành, ủng hộ TMA Futsal 
League. Hẹn gặp tất cả các bạn ở mùa giải năm sau!
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Sau khi kết thúc khóa đào tạo từ tháng 9, PMP tiếp tục được khai giảng trong tháng 10 và dự kiến kéo dài 
trong 3 tháng. Lớp học thu hút các anh chị là quản lý đến từ 16 dự án khác nhau tham gia. 

Khóa học PMP trang bị cho các anh, chị đang hoặc sẽ là PM kiến thức và kỹ năng quản lý dự án chuyên 
nghiệp theo chuẩn PMBOK của học viện quản lý dự án PMI (Mỹ), nhằm tăng hiệu quả làm việc cho các PM.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, như một lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên đã và đang cống hiến 
từng ngày cho sự phát triển của TMA, công ty dành tặng anh chị em áo khoác TMA phiên bản đặc biệt 20 
năm. Hy vọng thời tiết dù có nắng to hay bất ngờ trở gió, áo khoác TMA cũng sẽ luôn là người bạn đồng 
hành giúp các bạn bảo vệ sức khỏe của mình!

Bên cạnh đó, áo sơ mi đồng phục TMA 2017 cũng đã sẵn sàng đến tay mọi người. Với màu xanh trang nhã, 
năm nay áo được kết hợp cùng họa tiết tinh tế, chất liệu thấm hút mồ hôi và có thiết kế dành riêng cho 
nam, nữ. 

Thật tuyệt vời khi sau những giờ làm việc căng thẳng, những ngày nghỉ cuối tuần 
v.v… chúng ta cùng ngồi bên nhau, đàn hát những khúc ca vui tươi, yêu đời.  

Các bạn chưa biết đánh đàn? Đừng lo, lớp guitar khóa 11 sẽ được khởi động 
để giúp các bạn có thể tự tin “khoa tay múa chân” với cây đàn guitar với những 
cung bậc cảm xúc khác nhau trong mọi dịp vui tập thể cũng như trong một 
không gian riêng tư lắng đọng.

Đến với lớp học, các bạn không chỉ được chỉ bảo tận tình từ những cao thủ 
Guitar mà còn được giao lưu, kết bạn với những anh chị em có cùng sở thích.

Lớp khai giảng vào ngày 30/10 tại phòng Galway - Lab 4 và chào đón sự tham 
gia của tất cả mọi người!

Khóa học khai giảng vào ngày 30/10 với sự tham gia của các anh chị học viên đến từ 14 dự án khác nhau. 
Chương trình đào tạo kéo dài trong hơn 2 tháng và dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tháng 1/2018.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng quản lý và làm việc theo 
phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum). Trên cơ sở đó, học viên có thể làm việc hiệu 
quả hơn, hạn chế tối đa các sai sót, tăng năng suất cũng như mức độ hài lòng của khách hàng.

Khóa học dành cho các bạn nhân viên mới và tester, mỗi khóa học kéo dài trong 2 tháng.

Sau khi kết thúc thành công khóa học đầu tiên ở Phú Nhuận trong tháng 10, khóa học này tiếp tục được 
mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các dự án, theo đó 1 lớp đã được khai giảng tại Lab 1 vào đầu 
tháng 10, 1 lớp dự kiến khai giảng vào đầu tháng 11

project Management professional (pMp):

tMa professional scrum developer (psd):

Java programming:

Kế hoạch tháng 11

CáC Khóa traININg tIêu bIểu 
troNg tháNg 10

Quà tặNg đặC bIệt NhâN dịp 
Kỷ NIệM 20 NăM thàNh lập

thôNg báo KhaI gIảNg
lớp guItar Khóa 11

Khóa học thời gian
AngularJS 2 (Phú Nhuận)

AngularJS 2 (Lab 6)

Advanced AngularJS 2 (Phú Nhuận)

DevOps (Phú Nhuận)

Advanced AngularJS 2 (Lab 6)

 Develop Hybrid Apps Using Ionic Framework (Phú Nhuận)

DevOps (Lab 6)

Spring Boot with Security (Lab 6)

Develop Hybrid Apps Using Ionic Framework (Lab 6)

Spring Boot with Security (Phú Nhuận)

15/11

17/11

21/11

21/11

22/1

24/11 & 01/12

28/11

28/11

29/11 & 06/12

5/12
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Điều kiện Để bạn nhận Được bonus

thôNg tIN tuyểN dụNg gIa hạN ChươNg trìNh

“gIớI thIệu ứNg vIêN” NhậN “boNus KhủNg”
lêN đếN 12 trIệu đồNg

developer

test eNgINeer bIg data/aI 
eNgINeer

busINess
aNalyst 

brIdge systeM
eNgINeer

It helpdesK systeM
adMINIstrator

Ứng viên phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, TOÁN TIN, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG và 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HDLĐ chính thức với công ty. 

Người giới thiệu sẽ nhận được 50% Bonus sau 1 tháng tính từ ngày ứng viên ký HĐLĐ chính 
thức với công ty. Số tiền còn lại của phần Bonus (50%) sẽ được nhận sau 4 tháng tính từ 
ngày ứng viên ký HĐLĐ 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

Embedded

c++ ios

Javascript

Android

.net

Ngày 27/10 vừa qua, TMA vinh dự tài trợ 
cho Dạ tiệc “Ngày trở về” – đây là ngày họp 
mặt ý nghĩa này của cựu SV Khoa CNTT ĐH 
Bách Khoa TP.HCM nhân kỷ niệm 60 năm 
ngày thành lập Trường.

Trong thời gian tới, TMA cũng sẽ tiếp tục tham gia các sự kiện để gắn bó hơn với các trường đại 
học. Trong đó, ngày 22/11, chúng ta góp mặt tại hội thảo “Người trong nghề”, được tổ chức tại đại 
học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. 

Chương trình “Giới thiệu ứng viên” nhận “Bonus khủng” đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm, 
ủng hộ từ toàn thể anh chị em TMA. Nhằm tạo điều kiện để mọi người có thể giới thiệu nhiều hơn nữa 
những người bạn của mình gia nhập vào ngôi nhà chung TMA và nhận được phần thưởng hấp dẫn, chương 
trình sẽ tiếp tục kéo dài đến hết 30/12/2017 với mức Bonus lên đến 12 triệu đồng.

Song song với đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, TMA đang tuyển dung nhiều vị trí như:

Nếu giới thiệu ứng viên cho các vị trí “hot”của tMa: 
developer: Net, Java, Embebded, C++, DevOps bạn sẽ nhận được: 

hoặc nếu giới thiệu ứng viên cho các vị trí: 
developer: JavaScript, iOS, Android, SQL, Big Data, ETL
testers: Telecom, Networking, Embebded, Automation, Enterprise BizApps

1

2

6

4

8

6

12

10

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

ứng viên có từ 1 đến 
dưới 2 năm kinh nghiệm

ứng viên có từ 1 đến 
dưới 2 năm kinh nghiệm

ứng viên có từ 2 đến 
dưới 5 năm kinh nghiệm 

ứng viên có từ 2 đến 
dưới 5 năm kinh nghiệm 

ứng viên có từ 5 năm 
kinh nghiệm trở lên

ứng viên có từ 5 năm 
kinh nghiệm trở lên
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1. Dg4 1. DC2

3. DC9

2. DC8

2. DC9

Tháng 10, dự án PCN đã chính thức 
bắt đầu. Song song với đó, dự án 
testing thứ hai cho ICON cũng bắt 
đầu khởi động. Với một số dự án 
hiện tại, khách hàng yêu cầu mở 
rộng, tăng người, nâng cao khả 
năng kỹ thuật trong những lĩnh vực 
mới và “hot” trong thời đại công 
nghệ thông tin hiện nay. 

Những bông hoa tươi thắm, những món quà được bí 
mật chuẩn bị và trang trí từ đêm hôm trước đã khiến các 
bạn nữ DC2 ở cả Lab5 và Lab6 có những cảm xúc khó 
quên khi đến bàn làm việc vào sáng 20-10. Đây là một 
bất ngờ mà nhóm DC2-Pub đã ấp ủ từ lâu dành tặng các 
bạn nữ của DC mình. 

Dịp vừa qua DC2 cũng đã có chuyến đi đến nơi 
“không có khói bụi thành phố” Phan Rang, Tháp 
Chàm. Không khí trong lành sảng khoái, phượt bằng 
xe máy để ngắm bình minh tuyệt đẹp trên những cung 
đường đến đảo Bình Hưng… đã giúp các bạn giải tỏa 
stress sau thời gian dài tất bật với công việc. 

Trong ngày 20/10, DC9 đã tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ nhằm tạo niềm vui cho các bạn nữ. Đây như 
một lời cảm ơn vì những đóng góp mà các bạn đã mang đến cho DC9 và vì các bạn đã làm cho môi trường 
làm việc của DC9 thêm sắc màu rực rỡ.

4/10, DC8 đã tổ chức một buổi tiệc 
nhỏ nhân ngày tết trung thu. Buổi 
tiệc đã diễn ra một cách hào hứng và 
đậm nét văn hóa Việt Nam với những 
câu ca dao tục ngữ, lồng đèn, tranh 
trung thu… Cả khán phòng như vỡ òa, 
những ánh mắt, những tiếng vỗ tay và 
những tiếng “ồ” đầy kháng phục trước 
những màn biểu diễn mang tính trừu 
trượng nhất đến từ 5 đội chơi. Đây là 
dịp để các anh chị em trong gia đình 
DC8 cùng nhau sinh hoạt, tán gẫu, 
giải tỏa stress.

3. DC12

Trong tháng vừa qua, dự án OpEN 
của DC9 được khách hàng yêu cầu 
thêm thành viên, số lượng tăng từ 
10 lên thành 17. Điều này chứng tỏ 
DC9 đang nhận được sự tin tưởng 
của khách hàng, chúc mừng và hi 
vọng OpEN sẽ còn tiến xa hơn nữa 
trong thời gian tới.

ClearOne vừa phát hành một sản 
phẩm là một launcher trên nền 
Android- ứng dụng cho phép người 
dùng lựa chọn ứng dụng khi thiết bị 
khởi động, sản phẩm đã được phát 
hành thành công như mong đợi.

Lớp tiếng Nhật 6 tháng đã bắt đầu 
từ ngày 16/10 với 23 học viên đến 
từ nhiều DC. Dự kiến khi kết thúc 
vào tháng 4/2018, các học viên sẽ 
có năng lực Nhật ngữ tương đương 
trình độ N3. Đây là cơ hội để các 
bạn có thể bổ sung thêm một ngôn 
ngữ mới để phục vụ cho công việc 
của mình.

I. CôNg vIệC II. vuI ChơI - gIảI trí 360 DC
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4. DC11A

5. DC12

6. DC15

7. it, iMS & iCP

Để hưởng ứng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, DC11A đã tổ chức một sự kiện với sự tham gia của tất cả các 
thành viên trong DC. Tại đây, các thành viên đã cùng nhau chơi những trò chơi vui nhộn và dùng buổi tiệc nhẹ. 
Đây là dịp để các bạn nam có cơ hội thể hiện tình cảm, sự trân trọng đến những đồng nghiệp nữ của mình.

Hòa vào không khí rộn ràng của ngày 20/10, DC12 đã có những hoạt động “mang cả tấm chân tình” đến với 
các bạn nữ của DC mình. Nếu từ sáng sớm các chị em đã nhận được những món quà bí mật trong hộc bàn thì 
trong chiều cùng ngày lại tiếp tục được tham gia buổi tiệc nhẹ với những hoạt động trò chơi, văn nghệ đặc 
sắc và hấp dẫn mang tính “cây nhà lá vườn” từ các bạn nam. Buổi tiệc kết thúc với không khí vui vẻ, đầm ấm. 
Mong các chị em sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc.

Ngày 20/10, các chàng trai DC15 
đã thể hiện tình cảm yêu quý của 
mình đến các bạn nữ bằng những 
bất ngờ thú vị. Sắc hồng cùng tiếng 
cười ngập tràn đã khiến phòng làm 
việc của DC15 vui vẻ hơn bao giờ 
hết. Hy vọng đây sẽ một niềm vui 
nho nhỏ cho các chị em trong TMA 
bên cạnh những bộn bề của công 
việc và cuộc sống.

Vừa qua 3 team IT, IMS và ICP đã có chuyến 
dã ngoại 2 ngày 1 đêm tại bãi Cocobeach, 
Bình Thuận xinh đẹp. Tại đây, mọi người đã 
tham gia những hoạt động teambuilding, 
đốt lửa trại và phút giây cùng nhau đàn hát 
tới tận đêm khuya bên cạnh tiếng rì rào của 
sóng biển. Chuyến đi đã giúp mọi người 
hiểu nhau, gần nhau hơn và nạp thêm thật 
nhiều năng lượng để cùng nhau bước tiếp 
trên chặng đường phía trước.

360 DC
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Đoàn tàu thống nhất lăn bánh đưa chúng tôi tiến về miền Trung trong một cơn mưa tầm tã của buổi tối cuối 
tuần. Sau khi ổn định chỗ ngồi chúng tôi cùng nhau đến toa cantin trên tàu. Cùng nhau nhâm nhi vài cốc bia 
với những món ăn mang theo trên một toa tàu nhỏ hẹp bên ngoài khung cửa sổ trời mưa to! Một cảm giác 
thú vị! 

Tàu đến Ga Phan Rang Tháp Chàm lúc 3h30 sáng. Tuy hơi sớm nhưng tất cả được hít thở một bầu không khí 
trong lành ở một nơi không quá xa nhưng không còn khói bụi thành phố. Cả đoàn bắt taxi ngay tại Ga để đi 
đến địa điểm thuê xe máy đã liên hệ từ trước. 

Khi bình minh đang dần lên, chung tôi cả đoàn tổng cộng 9 chiếc xe máy bắt đầu hành trình phượt nhẹ từ 
Phan Rang về đảo Bình Hưng. Quãng đường tầm 45km, không quá xa nhưng nhiều thú vị khi được đi trên 
một con đường ven biển tuyệt đẹp lúc bình minh lên. Cứ mải dừng chân để chụp hình cập nhật tình hình lên 
facebook nên chúng tôi mất 2 tiếng rưỡi để đến nơi. 

Do đã liên hệ book tour từ trước, nên chúng tôi được đón tiếp khá chu đáo và nhiệt tình. Chúng tôi tận 
hưởng một ngày một đêm trên đảo thú vị với nhiều hoạt động:

Lặn biển ngắm san hô

Đi dạo quanh đảo và ngắm hang yến bằng ca-nô và sau đó ghé một bãi biển hoang vu để tắm.   
Note là ai muốn tắm tiên thì đây là cơ hội vàng.

Cưỡi chuối đi dạo quanh đảo: ôi vui lắm, đi chuối mà trên biển thì hơi bị phê

Các bữa ăn trên bè nổi: các món ăn khá là phong phú với nhiều loại hải sản

Dạo quanh đảo ngắm cảnh bằng xe điện

Đi câu mực vào ban đêm

Dạo chơi ăn các món ăn trên đảo: Các bạn có thể tự túc dạo chơi trên đảo vào buổi sang để tìm ăn 
nhiều món ngon, món ăn ở đây khá rẻ mà lại rất ngon, người dân khá thân thiện và hiếu khách nữa!

Tổng chi phí cho 1 ngày 1 đêm vui chơi hoành tráng như vậy là 970k cho mỗi người. Các khoản câu mực và đi 
chuối là tính riêng nếu ai muốn tham gia. Phí câu mực 80k/người và đi chuối ngắm biển 700.000k một lượt đi 
cho 8-10 người. 

Kết thúc một ngày một đêm ngắn ngủi trên đảo Bình Hưng với nhiều lưu luyến, chúng tôi tiếp tục hành trình 
đến vịnh Vĩnh Hy để tham quan một vài địa điểm đã được cư dân mạng review và giới thiệu trong thời gian 
gần đây. 

Hang rái ở rừng quốc gia Núi Chúa là một lựa chọn không tồi, các bạn có thể đi vào lúc bình mình chưa 
lên hoặc lúc hoàng hôn đều rất đẹp.

Tham quan vườn nho, miễn phí vào cổng và có thể hái 1 chùm nho ăn nếu muốn. Nho bán cũng khá rẻ 
và đặc biệt là chúng ta có thể tự tay chọn và hái chùm nào tùy ý với giá 30k/ký

Đi tàu đáy kính ngắm san hô và tắm biển ở Vĩnh Hy, cái này khá thú vị các bạn cứ thử 1 lần rồi biết nhé

Ở Vĩnh Hy chỉ có 1 resort duy nhất nhưng chất lượng phòng đôi và phòng tập thể cho 6-8 người đều 
rất tiện nghi và sạch đẹp. Giá phòng cũng không cao lắm và tùy thời điểm, các bạn có thể liên hệ theo 
số điện thoại search google để trao đổi và book phòng trước khi đi

Tập thể nhóm Trunking và những người bạn đã có một chuyến đi đáng nhớ với nhiều kỷ niệm khó quên như 
vậy đó. Trở về TMA chúng tôi được refresh, có nhiều năng lượng hơn và làm việc hăng say hơn sau một kỳ 
nghỉ ngơi thư giãn lý thú. 

Tổng chi phí cho 1 ngày 1 đêm vui chơi hoành tráng như vậy là 970k cho mỗi người. Các khoản câu mực và đi 
chuối là tính riêng nếu ai muốn tham gia. Phí câu mực 80k/người và đi chuối ngắm biển 700.000k một lượt đi 
cho 8-10 người. 

dC2 geNbaNd truNKINg trIp 2017
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Nếu tiến hành tháo ổ cứng khỏi máy tính, hãy nhẹ nhàng và chỉ thực hiện sau khi máy tính đã tắt hoàn 
toàn trong 2 phút. Trường hợp tháo lắp ổ cứng từ máy tính này sang máy khác, hãy thật cẩn thận và sử 
dụng trang thiết bị hỗ trợ như găng tay, vòng chống tĩnh điện,… Hạn chế tuyệt đối các va chạm vật lí có 
thể gây tác động trực tiếp đến ổ cứng.

Trường hợp nếu bạn sử dụng laptop, hãy luôn đặt máy trên những mặt phẳng, sạch và cứng để hạn chế 
bụi bẩn và giúp tỏa nhiệt tốt hơn. Bạn cũng nên cân nhắc đầu tư một chiếc quạt tản nhiệt cho laptop nếu 
như sử dụng laptop trong một thời gian dài và cố định.

Bạn có thể thực hiện quá trình này với sự giúp sức của các phần mềm chống phân mảnh được tích hợp sẳn 
trên hệ điều hành máy tính hoặc của bên phần mềm thứ ba. Lưu ý là bạn chỉ thực hiện chống phân mảnh 
khi phát hiện ổ cứng bị từ 5-10% phân mảnh. Và bạn sẽ cảm thấy máy tính của mình chạy nhanh hơn khi 
thực hiện “liệu trình” này.

Nếu trường hợp bạn phải ra ngoài trong thời gian lâu như nửa ngày chẳn hạn, hãy tắt máy tính. Trường 
hợp chỉ rời khỏi trong một vài giờ, hãy sử dụng chế độ Standby hoặc Hibernation. Hay Sleep để hệ thống 
tự ngắt nguồn điện vào ổ cứng.

Thông thường, nguồn điện luôn không được ổn định, việc mất điện đột ngột có thể gây ra những thiệt hại 
rất nghiêm trọng cho máy tính, và phần lớn điều là nguyên chính làm hỏng các linh kiện phần cứng của 
máy tính, trong đó có ổ cứng. Thậm chí, việc điện áp có thể tăng vọt lên vài nano giây hoặc giảm áp đột 
ngột cũng có thể khiến máy tính lập tức tắt theo cách không mong muốn.

Do đó, tốt nhất bạn nên sử dụng một bộ ổn áp để luôn giữ cho điện áp ổn định và chuyển nó sang các 
thiết bị điện tử, máy tính để giữ cho các linh kiện luôn được an toàn. Hoặc nếu chỉ chủ yếu máy tính, bạn 
có thể trang bị một UPS (bộ lưu điện) để đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định cho máy tính.

Cho dù bạn có kĩ lưỡng đến mấy thì sau một thời gian sử dụng, ổ cứng máy tính của bạn 
trước sau gì cũng sẽ “chết”. Tuy nhiên, ổ cứng máy tính hoàn toàn không có cái gọi là giới hạn 
chính xác “tuổi thọ” do còn tùy vào chất lượng, độ bền và cách sử dụng của người dùng.

Mặc dù vậy, nếu bạn cẩn thận và tránh các lỗi thường gặp thì độ bền, cũng như tuổi thọ của ổ 
cứng có thể tăng thêm một khoảng thời gian nhất định. Vậy làm thế nào để tăng tuổi thọ cho 
ổ cứng? Sau đây sẽ là một vài gợi ý dành cho bạn.

1. hãy nhẹ tay và cẩn thận khi “trên tay”

2. tránh quá nhiệt

3. Chống phân mảnh ổ cứng

4. hạn chế tắt/bật máy tính một cách liên tục

5. sử dụng ổn áp

thủ thuật Kéo dàI tuổI thọ 
ổ CứNg Máy tíNh
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Danh ngôn tháng 10

“Ai điều khiển được lòng say mê 
của mình thì đó là ông chủ”

Ngạn ngữ Nga


