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TMA tiếp tục được vinh danh là
Top 3 ICT và Top 10 công nghệ 4.0

Ngày 30/10 vừa qua, TMA vinh hạnh được vinh danh là “Top ICT Việt Nam 2019”, hạng mục Top doanh nghiệp
gia công xuất khẩu phần mềm do Hội Tin học TP.HCM (HCA) bình chọn.
Top ICT Việt Nam là giải thưởng thường niên do Hội Tin học TP. HCM tổ chức từ năm 1998 đến nay nhằm đánh
giá, xếp hạng và tôn vinh, khẳng định sự nỗ lực, phát triển của các đơn vị CNTT-TT hàng đầu Việt Nam. Đến
nay, TMA đã 16 lần nhận được giải thưởng danh giá này.

Cũng trong tháng 10, TMA vinh hạnh được bình chọn là Top
50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019 và Top 10
doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu. Đây là kết
quả do TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ
Thông tin và Truyền thông cùng hội đồng hiệp hội Phần mềm
và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn.
Lễ công bố và trao giải đã diễn ra vào ngày 22/10 vừa qua
tại TP. Đà Nẵng, song song với 2 sự kiện quốc tế là “Ngày
CNTT Nhật Bản 2019” và “Hội nghị thượng đỉnh về thành phố
thông minh 2019”. Chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo
cơ quan Nhà nước, các Bộ, Ngành cùng hàng trăm doanh
nghiệp CNTT trong nước và bạn bè, đối tác quốc tế.
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TMA đến Paris tham gia
“Sierra Wireless IoT Innovation
Summit 2019”
Ngày 23 và 24/10 vừa qua, TMA hân hạnh
tham gia “Sierra Wireless IoT Innovation
Summit 2019”, được tổ chức tại Paris, Pháp.
Đây là sự kiện thường niên của SierraWireless
nhằm công bố những kỹ thuật, công nghệ
mới nhất của công ty tới các developer (các
nhà phát triển IoT) và các đối tác trên khắp
thế giới. Bên cạnh đó, Sierra Wireless IoT
Innovation Summit 2019 cũng là diễn đàn để
các công ty thảo luận việc định hình cho sự
phát triển của IoT trong tương lai.

Sự kiện năm nay có nhiều tên tuổi lớn tham
dự như Microsoft, Amazon, hay Qualcomm,
đây cũng là các công ty đang dẫn đầu trong
lĩnh vực phần mềm, Chip không dây và Cloud
Service.
Là đối tác tin cậy của Sierra Wireless, TMA
tham gia chương trình với tư cách là nhà tài
trợ bạc. Ngoài ra, chúng ta cũng mang đến
triển lãm sản phẩm “Smart Car Parking with
MangOH Yellow and Octave - ứng dụng giúp
cho việc quản lý các bãi đỗ xe một cách đơn
giản “. Đây là ứng dụng IoT mà TMA đã áp
dụng 2 kỹ thuật mới nhất của SierraWireless
là board MangoH Yellow (thế hệ mới nhất của
board phát triển IoT MangoH) và Octave (IoT
Cloud Platform) để xây dựng nên.
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TMA tham gia tổ chức
VNITO Conference 2019
Ngày 24/10 vừa qua, TMA đã có mặt tại
Vietnam ITO (VNITO) Conference 2019, được
tổ chức tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, TP.HCM
với cương vị là nhà tài trợ Platinum, đồng tổ
chức và hỗ trợ trong Ban cố vấn.

Tại đây, TMA đã tham gia triển
lãm công nghệ với nhiều sản
phẩm trưng bày độc đáo như
Smart Dryer, Smart Drone cùng
rất nhiều giải pháp đổi mới
nhằm đem lại những trải nghiệm
thực tiễn thú vị và chân thật
nhất về các thiết bị thông minh.
Ngoài ra, anh Hồng Trần - Vice
President cũng đã chia sẻ topic
Global Innovation from Vietnam
– Case studies tại phần hội thảo.

VNITO Conference góp phần
quảng bá ngành phần mềm
Việt Nam ra thế giới và đóng
vai trò cầu nối giữa các công
ty IT Việt Nam với các công ty
nước ngoài. Sau 2 lần tổ chức
thành công năm 2015 và 2017,
năm nay VNITO trở lại với chủ
đề “Vietnam – The Emerged
Destination for Innovation” với
sự tham gia của trên 500 khách
tham dự trong đó có 150 khách
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“Best Practices in AI Projects”
được TMA chia sẻ tẠi VTC Academy

Chiều 11/10, anh Thắng Trần từ TMA Innovation Center đã có buổi giao lưu và thuyết trình tại hội
thảo “AI FULLSTACK DEVELOPMENT” của VTC Academy, diễn ra tại VTC Academy.
Với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực AI cùng Data Science với nhiều dự án thực tế, anh
Thắng đã chia sẻ nhiều nội dung thú vị với chủ đề “Best Practices in AI Projects”, với nhiều kinh
nghiệm thiết thực, cụ thể, giúp các sinh viên và những người có đam mê với AI hiểu đúng về công
nghệ AI, khi nào nên áp dụng công nghệ AI và sự phát triển của công nghệ này trong tương lai.

quốc tế, 64 gian hàng và 30
diễn giả đến từ các tập đoàn
lớn như Qualcomm, Nvidia,
StackOverflow, KPMG, IBM...
Sau khi kết thúc hội nghị, ngày
25/10, đoàn đại biểu VNITO đến
từ nhiều quốc gia trên thế giới
đã cùng đến thăm TMA và TMA
Innovation Center. Đoàn rất ấn
tượng với môi trường, không
gian làm việc vô cùng sáng tạo
và năng động tại đây.

TMA chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị
quốc tế “Health Informatics”
Chiều 16/10, anh Trần Phúc Hồng - đại diện TMA đã
tham dự Hội nghị Quốc tế “Health Informatics” (http://
healthinformatics.medihub.vn) được tổ chức lần đầu
tiên tại Việt Nam về ứng dụng các công nghệ mới trong
ngành ý tế và bệnh viện thông minh” (HEALTHINFO I),
với sự tham gia của hàng trăm bác sĩ từ các bệnh viện
phía nam và các tập đoàn lớn của thế giới.
Tại hội nghị này, anh Hồng có bài trình bày “Các ứng
dụng của Big Data trong y tế” giới thiệu các dự án - giải
pháp mà TMA đã triển khai cho khách hàng trong và
ngoài nước, cùng kinh nghiệm của TMA về áp dụng
công nghệ mới trong lĩnh vực y tế.

Các bạn có thể tham khảo các bài trình bày của hội nghị
tại http://healthinformatics.medihub.vn/document
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TMA tiếp tục đồng hành
các trường ĐH để phát triển
vững mạnh
Tiếp tục trên con đường đồng hành các trường ĐH trong việc nâng cao kinh nghiệm thực tế của các
bạn sinh viên, TMA đã có mặt tại gần 10 trường ĐH trong tháng 10 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Gần 250 sinh viên tham gia kiến tập tại TMA
Nếu bạn nghĩ học CNTT là khô khan, thì chắc bạn chưa tham gia các buổi kiến tập được hợp tác
tổ chức giữa TMA và các trường đại học rồi. Trong tháng này, TMA đã được gặp gần 250 bạn sinh
viên đến từ các trường ĐH GTVT TP.HCM, ĐH Văn Hiến và ĐH Khoa học Tự nhiên. Và tất nhiên, các
chương trình đều được điều chỉnh để phù hợp nhất với người tham dự.
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TMA tham gia ngày hội việc làm với nhiều vị trí hấp dẫn

Tại các ngày hội việc làm được tổ chức tại ĐH Văn Hiến ngày 4/10 và ĐH Khoa học Tự Nhiên ngày
13/10, TMA tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các bạn sinh viên, ứng tuyển các vị trí Developer,
Tester, AI &Big Data Engineer, System Administration, và Automotive Embedded Engineer không yêu
cầu kinh nghiệm. Như những lần trước, đến với ngày hồi việc làm, gian hàng của TMA vẫn nhộn nhịp
với những minigame hấp dẫn, nhiều phần quà đã được trao tận tay cho các bạn sinh viên với hơn 50
CV thu về.

Cùng nhiều hoạt động hợp tác chiến lược

Đại diện TMA – anh Hiệp Phan – Trưởng bộ phận hợp tác đại học đã có mặt tại Khoa KH&KT Máy tính - ĐH
Bách Khoa TP.HCM để tham dự buổi phỏng vấn kiểm định chất lượng của ABET – một tổ chức kiểm định chất
lượng đào tạo Hoa Kỳ với tiêu chí đảm bảo chương trình đào tạo đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng tạo
ra các sinh viên, đủ khả năng gia nhập lực lượng lao động toàn cầu. Nội dung của buổi phỏng vấn chủ yếu
xoay quanh vấn đề tương tác giữa Khoa/ Trường với Doanh nghiệp, về chất lượng chương trình đào tạo có
đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường nói chung và Doanh nghiệp nói riêng.
Tiếp đó, vào ngày 25/10, TMA tiếp tục có mặt tại Hội thảo Hợp tác Doanh nghiệp do trường ĐH Khoa học
Tự nhiên tổ chức. Tại buổi hội thảo này, anh Khoa Nguyễn – Director DC16 đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như thảo luận kế hoạch cho các hoạt động hợp tác giữa TMA và ĐH
Khoa học Tự nhiên trong thời gian sắp tới.

Ngay đầu tháng, các bạn sinh viên năm 2 ĐH GTVT đã xông đất TMA để nghe chia sẻ về thực tiễn công việc
trong các dự án với sự dẫn dắt từ anh Thế Đồng – Director, anh Duy Châu – Senior Manager và anh Tâm Ngô –
Senior Manager từ DC9. Tiếp đó, các bạn sinh viên năm nhất của ĐH Văn Hiến khi đến TMA đã được nghe giới
tiệu tổng quan về công ty, các các chương trình tuyển dụng từ TMA với sự chia sẻ của chị Yến Hồ - Business
Development Consultant từ TIC.
TMA cũng có một buổi chiều ngày 24/10 thật sôi động cùng với các bạn
sinh viên đến từ Khoa Vật lý - ĐH Khoa học Tự nhiên. Nghe tưởng chừng
như chúng ta không thuộc về nhau, nhưng chính những dự án về IoT, về
Embedded tại TMA đã mang TMA và các bạn xích lại gần nhau hơn. Đặc
biệt , dưới dự chia sẻ về TMA của anh Khoa Nguyễn – Director DC16 và dự
án Smart Dryer đang được triển khai tại TIC của anh Thắng Trần - Principal
Consultant, TMA hy vọng rằng các bạn đã tìm được điểm chung giữa định
hướng nghề nghiệp của bản thân và những dự án hay ho tại TMA.
Không chỉ đón tiếp nồng hậu các bạn sinh viên ngay tại công ty, TMA còn
di chuyển hơn 1000km tới ĐH Khoa học Huế để tổ chức một buổi gặp gỡ
thân mật cùng hơn 70 bạn sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông. Tại đây, đại
diện TMA - anh Tuấn Nguyễn – cũng là cựu sinh viên của trường đã nhiệt
tình chia sẻ về định hướng học tập và lập kế hoạch công việc khi ra trường.
Các bạn sinh viên cũng lắng nghe và trao đổi say mê cùng anh trong suốt 2
tiếng đồng hồ.

Không ngơi nghỉ, TMA cũng tiếp tục tham gia buổi gặp gỡ Tân sinh viên khóa 2019 của khoa CNTT ĐH GTVT
với sự tham dự của anh Thế Đồng vào ngày 26/10 và Lễ Khai Giảng tại ĐH Văn Hiến 30/10 với sự tham dự của
anh Hiệp Phan.
Chiều 16/10, anh Trần Phúc Hồng - đại diện TIC đã tham dự Hội nghị Quốc tế “Informatics về sức khỏe, hướng
tới bệnh viện thông minh” (HEALTHINFO I), được tổ chức tại trường đại học Bách Khoa TP.HCM. Hội nghị là cơ
hội để các nhà nghiên cứu cùng thảo luận về việc ứng dụng công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu
quả ngành y tế.
Với kinh nghiệm hơn 20 năm tư vấn và triển khai các giải pháp phần mềm cho khách hàng đến từ nhiều quốc
gia, anh Hồng sẽ chia sẻ một chủ đề thú vị đang rất được quan tâm “Các ứng dụng của Big Data trong y tế” tại
hội nghị cũng như giới thiệu về các giải pháp mà TMA đã triển khai cho khách hàng trong và ngoài nước, cùng
kinh nghiệm áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế.
TMA đang gấp rút chuẩn bị cho các chương trình ngày hội việc làm và chuỗi các hội thảo chuyên ngành sẽ
được tổ chức tại các trường ĐH vào tháng 11. Cùng chờ đón nhé.
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HoẠt động đào tạo nổi bật
tháng 10

2. Xây dựng Toastmasters club cho DCs

Toastmasters là một 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. Các DCs có nhu cầu xây dựng câu lạc bộ
Toastmaters cho riêng DCs vui lòng liên hệ Upskills tại training@tma.com.vn để được hỗ trợ.

1. Các khóa học online online tháng 10
- Soft skills:
• Leverage your Energy
• The Art of Negotiation
• Successful Career Development

- Hot trend: các chủ đề tiếp theo của series
• Build web application with Golang
• CS50’s Web Programming with Python and JavaScript

- Leadership & Management:
• Giving Helpful Feedback
• People Management

3. Foundation training: Mở đợt tuyển
dụng quý IV/2019

Foudation training là chương trình đào tạo đặc biệt
dành cho sinh viên đã hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các
chuyên ngành liên quan của TMA. Tại đây, các bạn
ứng viên sẽ có thời gian rèn luyện trước khi tham
gia chính thức vào dự án, đặc biệt, các bạn vừa
được học, vừa được hưởng 100% lương.
Quý IV/2019 này, TMA Foundation Training tuyển
dụng các vị trí:
• Industry 4.0
• Developers
• Testers

4. Thực tập: Mở đợt tuyển dụng
sinh viên thực tập cho khóa 3 tại
chi nhánh Bình Định

Trung tâm thực tập TMA tại Bình Định đang
tuyển thực tập sinh cho quý I/2020 với các
mảng:
• AI, ML, Data Science, Big Data
• Business Application
• Mobile Application
• Testing
• Telecom/Network
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TMA Futsal League 2019

TMA Futsal League được tổ chức đến
nay đã là năm thứ 5. Trước đó, giải bóng đá
TMA chỉ được tổ chức ở dạng cup, nhưng hiện nay,
do số lượng cầu thủ, đội thi đông, chúng ta tự hào tổ
chức được giải league vui vẻ, chuyên nghiệp không kém
V-league. Ngoài BTC, thành công này cũng là nhờ các anh
em cầu thủ đã không quản ngại nắng mưa, thứ 7 nào cũng
lên sân thi đấu với đam mê cuồng nhiệt.
Sau 7 tháng thi đấu thì hôm nay là ngày mà nỗ lực của
chúng ta được đền đáp. Cảm ơn và chúc mừng tất cả
các đội. Chúc giải TMA Futsal League mỗi năm sẽ
càng chất lượng hơn.
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Đại hội Thể thao- Văn nghệ TMA 2019

Tháng 10 sôi động khắp các mặt trận

Tháng 10, tháng cao điểm của Đại hội Thể thao Văn nghệ TMA 2019 khi diễn ra thi đấu 4 bộ
môn: cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bida. Cứ đến cuối tuần, 500 anh em lại nô nức ra trận, vừa
rèn luyện sức khỏe với những môn thể thao mình yêu thích lại vừa có cơ hội mang về cho
mình những tấm huy chương danh giá.

Tại bộ môn cầu lông, vòng chung kết, tranh 3/4 các nội dung: đơn nam, đôi
nam, đôi nam nữ đã mang đến 2 ngày thi đấu căng thẳng, “ướt đẫm mồ hôi”.
Sau những set đấu ngang tài ngang sức với những màn rượt đuổi sít sao
về điểm số, giải đấu đã tìm ra được những nhà vô địch xứng đáng. Với
những con số ấn tượng: gần 120 lượt đăng ký, thi đấu trong 4 tuần, 104
trận với gần 220 sets thi đấu, giải cầu lông đã mang lại rất nhiều niềm vui
và tiếng cười cho tất cả những vận động viên tham dự.

Tại bộ môn bida, các cơ thủ TMA đã có liên tiếp 3 tuần thi đấu miệt mài ở
các nội dung: Libre Doubles, Pool Doubles, Libre Singles, Pool Singles,
3-cushion Singles. Mặc dù phải thi đấu cả ngày dài thế nhưng các cơ
thủ càng chơi càng hay, những thế trận khó được giải vây bởi sự điêu
luyện của các cơ thủ đã khiến người hâm mộ nhiều pha mãn nhãn.
Đặc biệt, sự xuất hiện và khuấy đảo mùa giải của nữ cơ thủ trẻ Anh
Đặng đến từ DC12 đã khiến cho giải đấu năm nay thêm hấp dẫn và
hào hứng. Anh Đặng cùng đồng đội cũng đã vượt mặt nhiều cặp đối
thủ để mang về cho mình 2 huy chương đồng tại 2 nội dung đôi.

Tại bộ môn đá cầu, nội dung đôi (2 người) và đội (3 người) đều nhận được sự hưởng ứng
nhiệt tình của đông đảo anh em. Dù là tân binh hay người cũ đều mang trong mình
một tinh thần quyết tâm, kiên trì trong từng trận đấu. 2 ngày thi đấu đã mang đến
những trận cầu một chín một mười, căng thẳng và hấp dẫn trong từng set đấu.
Chung cuộc, những tập thể xuất sắc oanh tạc giải đấu, chiếm trọn giải thưởng là:
DC21 (tiền thân là DC7), DC3, DC1, DC2…
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Tại bộ môn bóng bàn, các vận động viên đã khuấy động lab 6 bằng
một ngày chủ nhật máu lửa với 2 nội dung đơn và đôi nam. Giải đấu
diễn ra rất quyết liệt, bằng chứng là đã có nhiều trận tranh tài phải thi
đấu tới set thứ 4- sét thứ 5 mới tìm ra người chiến thắng. Mùa giải năm
nay chứng kiến sự lên hạng của những vận động viên chưa có thành
tích tốt ở mùa giải năm ngoái. Cụ thể, VĐV Nguyễn Hòa (DC12) từ huy
chương đồng mùa giải 2018 đạt được huy chương vàng mùa giải 2019,
cặp đôi Cường Trần- Việt Trần từ huy chương đồng mùa giải 2018 đạt
được huy chương vàng mùa giải 2019…

Bên cạnh các hoạt động thể thao sôi động, vòng sơ khảo cuộc thi văn nghệ TMA 2019 cũng diễn ra với nhiều
phần trình diễn hấp dẫn. 27 tiết mục- 5 hình thức trình diễn (đơn ca, song ca, tốp ca, nhảy, đàn hát) với phong
phú các thể loại đã mang đến một buổi sơ khảo thật thú vị, độc đáo. Những điệu múa duyên dáng, uyển
chuyển, những tiết mục nhảy lôi cuốn, mạnh mẽ hay những giọng ca giàu cảm xúc đến từ 27 tiết mục đã đưa
BGK cùng toàn thể khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với những cơn mưa tràng pháo tay. Hội đồng
BGK cũng đã chọn ra 10 tiết mục nổi trội nhất để tiến đến vòng chung kết, biễu diễn tại Lễ kỷ niệm 22 năm
thành lập công ty.
Chúc mừng các vận động viên đã đạt thành tích cao tại giải cầu lông, bida, đá cầu, bóng bàn, văn nghệ. Vào
tháng 11, Đại hội Thể thao Văn nghệ TMA 2019 sẽ tiếp tục hành trình với những bộ môn còn lại. Hãy đồng
hành và cổ vũ cho tất cả những vận động viên của chúng ta bạn nhé!
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Lab 8 Corner

2. Các hoạt động ngoại khóa
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các bóng hồng tại lab 8 đã nhận được quà và thật nhiều lời
chúc yêu thương từ các nam nhân.

Cuối tháng 10 vừa qua, Lab 8 đã đón tiếp hơn 30 bạn học sinh lớp chuyên Tin thuộc trường

chuyên Lê Quý Đôn – Quy Nhơn đến tham quan tìm hiểu hướng nghiệp. Đến với không gian làm
việc chuyên nghiệp của Lab 8, các bạn học sinh đã rất háo hức khi được tìm hiểu về những kỹ

năng, kiến thức cần thiết khi chính thức đi làm, quy trình phát triển phần mềm cùng các công nghệ
đang được sử dụng tại TMA.

1. Đào tạo và thực tập
Tháng 10 vừa qua, lab 8 chào đón thêm 3 thành viên. Các lớp training vẫn được mở đều đặn để
bổ sung kiến thức cho toàn thể anh, chị, em.
TMA Industry Internship vừa tổ chức Graduation Day dành cho các bạn tham gia thực tập Batch
2 tại TMA Binh Định. Tại buổi lễ này, đại diện TMA, anh Bình Nguyễn đã trao Giấy chứng nhận
hoàn thành khóa thực tập cho các bạn sinh viên kèm phần thưởng cho top 3 xuất sắc.
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I. Công việc

1. DC1
Ngày 30/10 vừa qua, DC1 đã tổ chức thành công GIS meeting tại
nhà hàng Diamond Place. Buổi meeting còn có sự hiện diện của
anh Hiền Phạm – DG2’s Head và anh Phước Nguyễn – DC17’s
Director. Tại đây, chị Vân Nguyễn – DC1’s Director đã tổng kết lại
những hoạt động và thành tựu mà DC1 đạt được trong năm vừa
qua cũng như nhìn nhận những điểm yếu để có phương pháp
thay đổi trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chị cũng đề ra phương
hướng, mục tiêu cho DC1 trong năm tiếp theo. Ngoài ra, anh
Hiền Phạm và chị Vân Nguyễn cũng đã giải đáp một số thắc mắc
về ESAT và CSAT cho các bạn nhân viên. Qua buổi GIS meeting,
các thành viên DC1 cũng nắm được tình hình của DC1 cũng như
giới thiệu cho các bạn mới biết rõ hơn về các team trong DC1 để
giúp các team gắn kết với nhau hơn.
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Nhân dịp này, các thành viên DC1 cũng nhận được những chiếc áo đồng phục mới. Với slogan DC1 – One Team
– One Dream và màu áo xanh tô điểm thêm màu đỏ, DC1 hy vọng tất cả các thành viên DC1 đều xem nhau như
anh chị em trong cùng một đại gia đình và luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau thực hiện một mơ ước đó chính là đưa
DC1 ngày càng phát triển hơn nữa, ngày càng mạnh mẽ hơn nữa và lúc nào cũng mang trong mình một sự
nhiệt huyết và sự năng động của tuổi những con người trẻ. Cảm ơn các anh chị trong DC1 Management team
dù bận rộn với công việc nhưng luôn tìm nhiều cách để giúp DC1 đoàn kết và phát triển hơn.

2. DC2
Tất cả các phòng làm việc của DC2 từ lab5 cho đến lab6
đều đã được đồng loạt thay đổi diện mạo mới xanh hơn
và đẹp hơn, nhằm tạo một không gian làm việc xanh và
thân thiện với mọi người. Bên cạnh đó công tác chuẩn bị
cho việc đón tiếp khách hàng VIP từ Ribbon lần đầu tiên
sang thăm TMA đang diễn ra rất sôi nổi từ chuyện chuẩn
bị ý tưởng, lịch trình làm việc cho đến việc phân tích data
cho các bài presentation nhằm đem đến những ấn tượng
cao đối với khách hàng về mọi mặt của các dự án ở DC2.

3. DC4
Tháng vừa qua, Meet & Share số thứ 5 và 6 đã nhận được số lượng
anh em Coder tham gia kỷ lục - gần 50 anh em đã đến để nghe anh Thi
Huỳnh chỉ giáo chút kinh nghiệm về GIT. Với các “chiêu” mới học được,
hi vọng các coder của DG4 sẽ có thêm thật nhiều mẹo bỏ túi trong quá
trình làm việc của mình.
IoT Dev Group DC4 vừa hoàn thành phần thi của mình tại Chung kết IoT
Start Up 2019. Tại đây, nhóm mang tới sản phẩm “Real-time Location
System for Warehouse Management” – ứng dụng giúp cảnh báo hàng
hóa bị ra khỏi khu vực an toàn; tích hợp với HERE map; định vị, quản lý
hàng hóa trong không gian 3D; tích hợp cảm biến gia tốc, nhiệt độ, độ
ẩm. Nhóm đã xuất sắc giành giải khuyến khích tại cuộc thi.

4. DG5
Tháng 10 vừa qua, DG5 (DC9A & DC9B) đã
tổ chức thành công FedEx Challenge 2019
cho các dự án thuộc khách hàng Nokia.
Đây là một sự kiện được khởi xướng và phê
duyệt bởi ban điều hành Nokia. Tại đây,
người tham gia có thể trình bày với đồng
nghiệp và khách hàng những ý tưởng để
làm cho công việc và sản phẩm trở nên tốt
hơn. Đây cũng là cơ hội để thể hiện kỹ năng
code và khả năng hoàn thành công việc của
các coder. Đó có thể là một tính năng sản
phẩm, một công cụ để phân tích logs, cải
thiện đáng kể cho môi trường phát triển…
Chỉ có một thách thức: người tham gia cần
cung cấp sản phẩm sau24h (tức bạn sẽ chỉ
có 24h (hoàn thành code và demo video),
giống như tinh thần FedEx.

5. TIC
Chiều 07/10, Quarter 3/2019 review meeting đã diễn
ra tại TIC với sự tham gia của ban lãnh đạo và toàn
thể thành viên. Trong buổi họp tổng kết, cách anh
chị leader đã lần lượt trình bày về những thành quả
đạt được trong Q3, song song đó là kế hoạch cũng
như định hướng cho Q4. Nhìn chung, Q3/2019 của
TIC đạt thành tích tốt khi thu hút được thêm nhiều
khách hàng mới đến từ Hàn Quốc và khu vực Đông
Nam Á. Qua đó, định hướng cho Q4/2019 vẫn sẽ tiếp
tục liên kết, chia sẻ kiến thức, kĩ thuật giữa các bộ
phận với nhau, đồng thời tăng cường các hoạt động
promotion, giúp đưa TIC tiếp cận được thêm nhiều
đối tượng khách hàng tiềm năng.
Bên cạnh những lời khen ngợi tuyên dương, các
feedback, góp ý cũng được ban lãnh đạo đưa ra một
cách thẳng thắn, giúp các thành viên hoàn thiện bản
thân, cùng nhau cố gắng tiến bộ vì mục tiêu chung
của toàn thể TIC. Hoạt động trao thưởng - hoạt động
cuối cùng khép lại buổi tổng kết diễn ra trong không
khí vui nhộn, hân hoan của tất cả mọi người. Các cá
nhân, tập thể xuất sắc trong Q3 được tuyên dương,
từ đó tạo tiền
đề cho sự đoàn
kết, sẵn sàng cho
một Q4 bận rộn
nhưng ngập tràn
hi vọng và niềm
vui của cả gia
đình TIC
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II. Vui chơi giải trí

1. DC2

Bàn làm việc của các bóng hồng DC2 đã được bí mật làm đẹp bởi những
món quà bất ngờ vào ngày phụ nữ Việt Nam. Thể hiện tấm lòng của các
nam nhân trong DC.
Cũng trong tháng 10 vừa qua, trong khi các chàng trai của nhóm DC2
DEV lựa chọn về với biển để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi
ở quần đảo Nam Du-Kiên Giang thì các bạn trẻ của team RibbonComsumer lại lựa chọn lên với núi rừng Đà Lạt để tận hưởng không khí
trong lành và mát mẻ, cùng nhau hâm nóng tình cảm.

2. DC4
Những ngày cuối tuần, các bạn nam DC4 đã cùng nhau bí mật chuẩn bị những món quà dành tặng
cho các chị em nhân dịp 20/10. Hy vọng các chị em đã có một dịp 20/10 thật nhiều ý nghĩa và cảm
nhận được sự đặc biệt của mình qua những món quà xinh xắn này.
Cùng với đó, trong tháng 10, team Embrionix đã tổ chức hội nghị bàn tròn để họp mặt các thành viên
cũ và mới.

5. DC18
Dù bận rộn với công việc trong những tháng cuối năm, nhóm Sphera
cũng đã tổ chức thành công chuyến vui chơi ngắn cho mọi người tại
Thủy Châu như 1 liều thuốc bổ giúp anh chị em thêm hứng khởi trong
công việc
Tháng 10 cũng là thời điểm mà các nhóm không thể bỏ qua sự kiện
“trọng đại 20/10” để tri ân cũng như tôn vinh nhưng bóng hồng trong
nhóm. Lẵng hoa siêu to khổng lồ bỗng chốc thu bé lại trước 4 bóng
hồng của UC Messaging
Để đột phá trong sự kiện 20/10 năm nay, anh em nhóm UC Client đã
đưa ra 1 quyết định hết sức táo bạo là dành hàng giờ đồng hồ nghỉ
trưa để xếp những cành hoa giấy thật đẹp tặng cho các bạn nữ trong
nhóm. Bên cạnh những đoá hồng giấy siêu xinh là những phần quà lớn
nhỏ và những trò chơi mang lại nhiều tiếng cười cho tất cả mọi người
trong nhóm. Thật là tuyệt khi được là một thành viên nữ trong nhóm UC
Clients phải không nào!

6. TIC

Happy hour và Monthly birthday tháng 9 đã diễn ra thật vui với rất nhiều thành viên có ngày sinh
trong tháng này. Mỗi lời chúc, từng khúc ca là những món quà vô cùng ý nghĩa mà TIC muốn gửi tặng
đến những thành viên nhỏ trong đại gia đình của mình.
Các “gentle men” đã dành cho các nàng TIC một ngày 20/10 thật bất ngờ và đặc biệt với những món
quà nhỏ xinh cùng những lời chúc vô cùng ý nghĩa. Bữa tiệc nhẹ cùng những khúc ca trong tiếng đàn
ngân vang sẽ là một kỉ niệm khó quên trong lòng mọi người.
Horror Hour - Halloween Party với chủ đề “Another us” đã diễn ra đêm 31/10 tại TIC trong sự rùng rợn
và đáng sợ. Trong không gian âm u cùng ánh đèn mờ nhạt là những giai điệu âm thanh tang tóc, kết
hợp cùng những món ăn kinh dị đến rợn người. Cuộc thi hóa trang được tổ chức với sự tham gia của
4 nhóm cùng lần lượt các nhân vật: Cô gái xấu xí, Người vợ quỷ dữ, Hậu duệ Joker và Annabelle phiên
bản Việt Nam. Đây là lần đầu tiên TIC tổ chức tiệc Halloween nhưng lại đạt được thành công và sự ủng
hộ to lớn, hứa hẹn lễ hội hóa trang năm sau sẽ còn hoành tráng và “sợ hãi’ hơn gấp nhiều lần.

3. DG5
Trong không khí người người, nhà nhà
chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, DC9A
& DC9B cũng đã tổ chức mừng ngày lễ
“trọng đại” này vào 9 tại Lab 3 & Lab 6
thành công tốt đẹp.

4. DC11
DC11 vừa tổ chức chuyến đi chơi lần thứ hai trong năm vào tháng 10
vừa qua. Địa điểm lần này là Đà Lạt mộng mơ. Chuyến đi 3 ngày 2
đêm đã giúp gắn kết tinh thần anh chị em trong nhóm. Ngoài ra team
building game tại Làng Cù Lần mang tới thành công bất ngờ vì thời tiết
đẹp, ngoại cảnh hùng vĩ và chương trình hoành tráng. Đây là địa điểm
tuyệt vời mà các nhóm có thể cân nhắc để tổ chức team building.
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Giảm ô nhiễm không khí với
15 loại cây trồng trong nhà
Cây xanh không những giúp không gian sống gần gũi với tự nhiên mà còn đem lại nguồn không khí trong lành
cho gia đình. Dưới đây là một số loại cây giúp làm sạch không khí cực tốt nên trồng trong nhà.

1. Cây lưỡi hổ
Loại cây này được mệnh
danh là cây dành cho
phòng ngủ, nó giúp sản
sinh ra khí O2 thanh
sạch cho gia đình vào
ban đêm, khả năng này
hầu như các loài cây
khác không có được
(ban đêm, thực vật cây
cối thực hiện quá trình
hô hấp, hấp thu O2 và
thải ra CO2). Cây không
cần quá nhiều ánh sáng
và nước nên phù hợp
đặt ở nhiều góc trong
nhà. Thêm vào đó kiểu
lá đơn, cứng của loại cây
này còn tượng trưng cho
sự mạnh mẽ, sẽ rất ấn
tượng khi dùng trong
trang trí.

2. Cây tuyết tùng
Cây tuyết tùng hay còn
gọi là cây bách Nhật Bản
thường được trồng làm
cây bonsai cỡ nhỏ trang
trí trong nhà. Về công
dụng, loài cây này giúp
không khí trong nhà tươi
mát, cung cấp độ ẩm,
loại bỏ bụi bẩn. Thậm
chí, chúng còn giúp bạn
giảm bớt triệu chứng
đau đầu và đau nửa đầu.
Tuyết tùng đòi hỏi trồng
ở nơi có bóng mát và
được tưới nước thường
xuyên.

3. Cây sống đời
Cây sống đời hay còn
gọi là cây lá bỏng
có nguồn gốc từ
Madagascar. Khác hẳn
với bề ngoài giản đơn
của nó, cây sống đời
có rất nhiều lợi ích bất
ngờ. Nó tích nước trong
phần thân lá và có tác
dụng điều hòa không
khí trong nhà bạn, thích
hợp trồng tại nơi có
không khí khô thoáng.
Tuy nhiên, bạn cần chú
ý không tưới cây quá
nhiều nước và đặt ở nơi
đón nhiều ánh sáng nhé.

4. Cây họ cam quýt
Cây họ cam quýt là loài
cây lí tưởng để trồng
trong nhà. Khi chúng ra
hoa, mùi hương tỏa ra
vô cùng dễ chịu. Ngoài
ra cây cũng có khả năng
hút ẩm, lá cây chứa một
lượng lớn các chất chữa
bệnh, diệt khuẩn cho
môi trường xung quanh
cây. Bạn nên trồng cây
ở nơi nhiều ánh sáng,
tưới nước thường xuyên
và giữ cho đất luôn khô
thoáng.

5. Cây Lan Ý
Cây Lan Ý tại Việt Nam còn được gọi là cây bạch môn, huệ hòa bình hoặc vĩ hoa trắng.
Loài cây này còn có ý nghĩa tượng trưng cho “niềm hạnh phúc của phụ nữ”, tức là nếu
bạn trồng loại cây này thì hạnh phúc và tình yêu sẽ tràn ngập khắp căn nhà đấy. Hơn
thế nữa cây Lan Ý không chỉ có khả năng hút ẩm, mà còn cân bằng không khí và tiêu
diệt các tế bào nấm mốc trong nhà nữa.
6. Cây cà phê
Cây cà phê là loài cây ưa bóng râm và cần được tưới nước thường xuyên. Nó có tác
dụng hấp thụ lượng hơi ẩm dư thừa, điều hòa không khí, tạo ra thứ mùi dễ chịu trong
căn phòng khi ra hoa. Vì vậy nếu có một cây cà phê trong phòng thì thật tuyệt vời phải
không nào?

7. Cây dây nhện
Cây dây nhện luôn có khả năng quang hợp dưới ánh sáng tối thiểu. Nó hấp thụ nhanh các chất
độc từ không khí như Carbon monoxide, Formaldehyde, xăng và Styrene. Ngoài ra, nó còn có
thể chuyển hóa chất khí gây ung thưtrong không khí như Aldehyde formic thành đường và
amoni acid. Một chậu cây nhỏ là đủ để làm sạch không khí trong không gian 200m2 đấy!
8. Cây hương đào
Cây hương đào hay còn gọi là cây sim, là biểu tượng của hòa bình và vui vẻ. Trong quá khứ,
người ta tin rằng loài cây này rất linh thiêng và nó có thể giúp người già có lại tuổi trẻ, khiến
người lữ khách có thêm năng lượng và tinh thần sảng khoái. Ngoài ra, loại cây này còn có thể
lọc ra không khí sạch cho căn nhà của bạn bằng cách tiết ra chất kháng khuẩn từ lá và hoa,
giúp tiêu diệt vi khuẩn trong không khí.
9. Cây nguyệt quế
Nguyệt quế là loài cây bụi sống lâu năm, có mùi thơm, xuất xứ tại các quốc gia thuộc vùng Địa
Trung Hải, thích hợp ở những vùng đất ẩm ướt có bóng râm. Từ lâu, người ta vẫn coi nguyệt
quế hồng là biểu tượng của “vinh quang và chiến thắng”. Có nguồn gốc từ vùng đất cận nhiệt
đới nên loài cây này thích hợp không khí ẩm, bóng râm và nước ấm. Chúng hấp thụ độ ẩm
trong không khí, tạo nên môi trường thoáng đãng.
10. Cây thường xuân
Là loại cây được các nhà khoa học của NASA đưa vào danh sách những “bộ máy” lọc khí tốt
nhất. Loại cây này rất hiệu quả trong việc làm sạch không khí và làm mát không gian. Ưu điểm
dễ trồng và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Sự mảnh mai, mềm mại của loại cây
thường xuân rất phù hợp để trang trí nhà. Bạn có thể trồng ở các chậu treo bên hàng rào hoặc
ở khu vực phòng ăn, cầu thang… nó sẽ góp phần cho ngôi nhà của gia đình thêm tươi tắn,
mềm mại.
Trong vòng sáu giờ cây sẽ loại bỏ 58% phân tử nấm mốc và 60% các chất độc trong không khí.
11. Cây cọ cảnh
Cây cọ cảnh là một trong những loại cây thanh lọc không khí tốt nhất. Nó được xem như là
một “bộ máy” lọc amoniac, vốn là thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may và thuốc
nhuộm, một cách hiệu quả. Cọ cảnh dễ trồng, sống được trong bóng râm thời gian dài,
không cần chăm sóc bón phân cầu kì tỉ mỉ tuy nhiên nó lại hơi khó tạo dáng cho đẹp.
12. Cây trầu bà
Cây trầu bà vừa và nhỏ có thể để trên nóc tủ, trên bàn làm việc, treo cạnh cửa sổ để cành lá
rủ xuống nhẹ nhàng. Trầu bà là một trong những cây nội thất phổ biến nhất. Cây giúp làm
sạch không khí trong nhà. Để cây cạnh các thiết bị điện tử sẽ hấp thụ các chất phóng xạ
phát ra từ máy tính, TV, máy in...
13. Cây nha đam
Cây nha đam được nhiều người biết đến với chức năng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh
nhưng làm sạch không khí rất hiệu quả thì ít người biết đến. Đặc biệt nó còn có khả năng
hiển thị lượng ô nhiễm trong không khí vượt quá mức cho phép qua những đốm nâu trên
thân cây.
14. Cây dương xỉ
Cây dương xỉ được ví như một trong những máy lọc không khí hiệu quả nhất, cây hoạt
động đặc biệt tốt trong việc loại bỏ formaldehyde. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nó có
thể loại bỏ kim loại độc hại như thủy ngân và asen.
15. Cây vạn niên thanh
Cây vạn niên thanh sống lâu năm mà vẫn xanh tốt, vào mùa đông lá không héo úa nên
được coi là loài cây cát tường vì thế được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Không
những thế cây còn giúp làm sạch formaldehyde trong bầu không khí và rất dễ trồng.
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Mẹo vặt
1. Nên ngồi thẳng lưng khi làm việc

Mẹo giúp tập trung làm việc
vào ban đêm

Một kết quả nghiên cứu đã công bố: khi bạn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, cảm
giác mệt mỏi sẽ giảm đi rõ rệt, cùng với đó là kết hợp hít thở thật sâu một vài lần,
việc này giúp cung cấp oxy cho não, làm giảm căng thẳng và mệt mỏi, và bạn sẽ dễ
dàng tập trung vào công việc hơn.

2. Tiếp xúc với ánh sáng mạnh

Theo các nghiên cứu khoa học, để cơ thể tỉnh táo hơn trong lúc làm việc bạn nên
tiếp xúc với ánh sáng mạnh để lừa mình tỉnh ngủ kể cả khi cơ thể đang hoàn toàn
mệt mỏi.

Càng về đêm, não bộ của chúng ta càng rơi vào trạng thái nghỉ việc
có thể tập trung vào lúc này là điều vô cùng khó khăn. Nếu là người
luôn bận rộn và thường phải làm việc ở nhà vào mỗi buổi tối, bạn đừng
quên những mẹo vặt giúp tập trung cao độ cực kỳ hữu ích sau đây nhé.

Nếu làm việc vào ban đêm, bạn cần mở đèn ánh sáng trắng càng nhiều càng tốt.
Ánh đèn sẽ thay thế cho ánh nắng ban ngày và giúp đánh lừa bộ não của bạn.

3. Sử dụng các thực phẩm giúp tăng cường sự tập trung
Các thực phẩm bạn có thể bổ sung như:

• Quả óc chó: Có thể cải thiện hiệu suất trong các bài kiểm tra về chức năng nhận
thức, tốc độ xử lý thông tin, trí nhớ và sự tập trung.
• Bơ: Việc tiêu thụ một quả bơ mỗi ngày có thể giúp cải thiện chức năng nhận
thức do sự gia tăng nồng độ lutein trong mắt và não.
• Chocolate: Hay cụ thể là hạt ca cao rất giàu flavanol, là những hợp chất có tác
dụng bảo vệ thần kinh. Flavanol có thể giúp cải thiện tốc độ xử lý nhận thức, trí
nhớ và sự tập trung khi làm việc.

4. Nghỉ ngơi, giải lao hợp lý

Bạn cần nghỉ ngắn thường xuyên để não và cơ thể có điều kiện phục hồi, ví dụ làm
việc tập trung cao độ 50 phút, nghỉ ngơi 5 – 10 phút. Trong thời gian đó bạn có thể
nghe một bản nhạc, tập những bài tập thể dục nhẹ, hít thở sâu… để tăng khả năng
nhận thức, tập trung kéo dài.

5. Nhai đá viên

Điều này không chỉ giúp cung cấp lượng nước cần thiết nhất định cho cơ thể mà
còn hỗ trợ não bộ hoạt động trong quá trình làm việc. Những viên đá với nhiệt độ
thấp khi nhai sẽ làm những dây thần kinh cảm giác như bừng tỉnh. Cảm giác khi
nhai đá viên khiến hàm răng và âm thanh trong miệng của bạn liên tục kêu “rào
rạo” cực kỳ vui tai sẽ kích thích cảm giác và não bộ của bạn hoạt động.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cho rằng bạn có thể nhai bất cứ thứ gì nhằm đánh
lừa khả năng nhận thức của não. Khi bạn nhai, não bộ của bạn tưởng rằng cơ thể
đang chuẩn bị tiếp nhận thức ăn và sẽ tiết ra hoóc môn insulin nhiều hơn so với
thông thường. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và linh hoạt hơn rất nhiều.
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Danh ngôn tháng 10

“Luôn luôn có ánh sáng đằng sau
những đám mây”
Louisa May Alcott

