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NHỊP SỐNG TMA
TMA được bình chọn là Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, Fintech và AI & IoT
TMA chào đón 2 Senior Director và 9 Directors mới

TMA tham gia hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về Chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại
dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”
Lãnh sự quán Hoa Kỳ đến thăm TMA

TMA Innovation và AI Center tham gia triển lãm sản phẩm tại đại hội Đảng bộ TP.HCM

TMA Innovation nỗ lực quảng bá hình ảnh, sản phẩm tại các hội thảo, triển lãm trong nước và quốc tế
Tháng 10/2020: Bùng nổ hoạt động với trường đại học

Hoạt động đào tạo online và offline nhộn nhịp trong tháng 10
ITS di dời phòng network tại lab 1
360DC

MẸO VẶT

GO GREEN

DANH NGÔN
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TMA được bình chọn là Top 10
doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm,
Fintech và AI & IoT
Vừa qua, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) đã công bố danh sách Top
10 doanh nghiệp ICT Việt Nam theo 15 lĩnh vực của ngành CNTT. Theo đó, TMA vinh hạnh được bầu chọn là:

Top 10
doanh nghiệp
xuất khẩu
phần mềm

Top 10
doanh nghiệp
Fintech

Top 10
doanh nghiệp
AI & ToT

Sau nhiều năm nỗ lực tiên phong trong công tác thúc đẩy phát triển công nghệ số cho Việt Nam, TMA rất tự

hào khi lọt top 10 các lĩnh vực này, nhất là về Fintech và A-IoT, 2 công nghệ TMA đang đẩy mạnh nghiên cứu.

Quy trình đánh giá top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020 trải qua 3 vòng bao gồm: sơ tuyển hồ sơ; thuyết
trình, thẩm định thực tế và bình chọn chung tuyển. Hội đồng đánh giá là các chuyên gia trong lĩnh vực công
nghệ, tài chính, nhân sự, Startup, phóng viên chuyên ngành uy tín hàng đầu Việt Nam.
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TMA chào đón 2 Senior Director
và 9 Directors mới
Sáng ngày 23/10/2020, TMA vui mừng “kết nạp” 2 thành viên mới vào đội ngũ Senior Director, đó là
anh Trần Phú Phước (DG2) và Lê Tiến Trung (DG6). Buổi lễ có sự tham dự của cô Ngọc Anh, chú Lệ
và các anh chị trong EC.
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Trước đó, sáng 12/10/2020, 9 acting Directors của TMA đã chính thức đảm nhận chức danh Director. Buổi lễ ra
mắt có sự hiện diện của anh Hồng Trần, anh Lạc Bùi và các DG heads. Trong không khí thân mật, ấm cúng, ban
lãnh đạo cấp cao đã cùng nhau nâng ly chúc mừng cho những nỗ lực và thành công mà thế hệ kế tiếp mình có
được. Các “tân” Director cũng gửi lời cảm ơn đến công ty, chia sẻ quyết tâm sẽ luôn cùng cố gắng vì tập thể, vì
TMA.

9 Director mới gồm có:
DG1

Đỗ Văn Tâm
DG3

Trịnh Tấn Hùng
Nguyễn Văn Điệp
Nguyễn Quang Nghĩa
Thân Tịnh Tâm
Nguyễn Ngô Duy Bình
DG5

Nguyễn Khắc Quốc Huy
Dưới sự cố vấn của anh Hồng Trần và Lạc Bùi, anh Phước Trần và Trung Lê đã có khoảng thời gian thử thách
gần 1 năm với ví trị acting Director và đều thể hiện xuất sắc năng lực của mình. Phát biểu tại buổi ra mắt, Cô
Ngọc Anh, chú Lệ gửi lời khen ngợi và cảm ơn đến các Senior Director mới cũng như các anh, chị trong ban
lãnh đạo công ty. Với sự đồng lòng của tất cả mọi người, TMA đã tạo được nhiều tiếng vang trên thị trường
công nghệ trong nước cũng như thế giới. Anh Hồng Trần và Anh Lạc Bùi cho rằng, 2 anh đều rất xứng đáng khi
đưa DG mình cũng như công ty không những vượt qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19, mà còn sẵn
sàng phát triển mạnh mẽ.
Chính thức nhận vị trí mới với nhiều trọng trách hơn, hy vọng 2 anh Phước Trần và Trung Lê sẽ thật vững vàng,
kiên quyết, cùng ban lãnh đạo công ty đưa TMA vươn xa, vươn cao hơn nữa.

DG6

Trịnh Anh Khoa
Nguyễn Cửu Quốc Phong
Xin chúc mừng các anh. Chúc các anh sẽ tiếp tục thành công trong vai trò mới, góp phần tạo ra nhiều bước
đột phá, giúp TMA ngày càng phát triển hơn nữa.
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TMA tham gia hội nghị “Kiều bào đóng góp
ý kiến về Chuyển đổi số và khắc phục tác
động của đại dịch COVID-19 để phát triển
kinh tế Việt Nam”
Ngày 29 và 30/10/2020, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ - chủ tịch TMA Solutions vinh dự là 1 trong những kiều bào
tiêu biểu gặp gỡ lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và tham dự hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về Chuyển
đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”.

Tham gia Hội nghị, TMA hân hạnh mang đến trưng bày các sản phẩm công nghệ hot hiện nay do chính công
ty phát triển như Robot Y tế, Drone 5G, Hộp khử khuẩn, Máy đo thân nhiệt, Thiết bị kiểm soát cách ly…
Cũng trong ngày 29/10, đoàn kiều bào cũng đã đến tham quan và tìm hiểu các công nghệ hiện đại mà TMA
đang nghiên cứu.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ bày tỏ rất mừng khi Thành phố có chương trình xây dựng đô thị thông minh ở
phía Đông. Chú cho rằng: “QTSC cũng như TMA và các công ty trực thuộc đã đủ kinh nghiệm và công nghệ để
đóng góp, triển khai nhanh việc phát triển đô thị thông minh. Tài sản lớn nhất của Việt Nam là nhân lực, điều
này đã được chứng tỏ qua rất nhiều thành tựu CNTT trong 20 năm qua. Đến nay, chúng ta cần phải thay đổi,
thực hiện chuyển đổi số để tận dụng nguồn nhân lực, giúp thành phố càng phát triển hơn”.
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Lãnh sự quán Hoa Kỳ đến thăm TMA
Chiều ngày 04/11 vừa qua, bà Marie C. Damour – Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng đoàn
đại biểu Kinh tế đã đến thăm TMA và tìm hiểu về sự phát triển của ngành công nghệ cao tại Việt
Nam. Tham gia buổi gặp gỡ còn có đại diện phía QTSC.
Tại đây, chủ tịch Nguyễn Hữu Lệ cùng anh Hồng Trần – phó giám đốc TMA đã giới thiệu đến
đoàn đại biểu về TMA, TMA Innovation Park cùng các công nghệ tiêu biểu mà TMA đang
nghiên cứu. Đoàn rất ấn tượng với sự phát triển của TMA và các dự án công nghệ mới mà TMA
Innovation đang thực hiện. Đoàn cũng đã đến thăm quan TMA Telecom Lab và QTSC R&D Labs.
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TMA Innovation và AI Center tham gia triển
lãm sản phẩm tại đại hội Đảng bộ TP.HCM
Ngày 14 – 18/10 vừa qua, TMA Innovation và TMA AI Center vinh dự được chọn là một trong những
công ty công nghệ tiêu biểu, trực tiếp cùng QTSC tham gia triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM
lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự phát triển của TPHCM với sự góp mặt của nhiều
lãnh đạo cấp cao. Đại hội lần này hướng tới phát triển thành phố thông minh và khu công nghệ cao. Hưởng
ứng chủ trương của thành phố, TMA trưng bày và giới thiệu các giải pháp/sản phẩm công nghệ tiên tiến, phục
vụ cho các ngành như y tế, giáo dục, nông nghiệp, sản xuất, an ninh, gồm có:

Robot y tế

Giải pháp quản lý cách ly StayHome14

Giải pháp theo dõi sức khỏe
người cao tuổi

Hộp camera thông minh

Cảm biến nhiệt đa dụng

Camera thân nhiệt và chấm công

Thiết bị bay thông minh

Giải pháp theo dõi hành vi
người học online

Khi chia sẻ về tầm nhìn và giới thiệu các giải pháp, TMA nhận được nhiều lời khen ngợi, khích lệ và động viên
từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như các đại biểu cấp cao.

TMA Innovation nỗ lực quảng bá hình ảnh,
sản phẩm tại các hội thảo, triển lãm trong
nước và quốc tế
Tháng 10, rất nhiều hội thảo, triển lãm offline cũng như online đều ghi đậm dấu ấn của TMA khi TMA
Innovation mang đến trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ ấn tượng.

HCA Talkshow:
“Chuyển đổi số: Giải pháp
trong lĩnh vực Y tế”

Chuỗi hội thảo
Khu Công nghiệp
thông minh

Hội nghị và triển lãm thế
giới số trực tuyến 2020 (ITU
Virtual Digital World 2020)

Ngày 22/10, TMA Innovation tự
hào mang đến HCA Talkshow _
Chuyên đề “Chuyển đổi số: Giải
pháp trong lĩnh vực Y tế” các giải
pháp, ứng dụng AI trong y tế như
Cổng đo thân nhiệt tự động và
chấm công; Hộp camera thông
minh; Giải pháp quản lý cách ly
- StayHome 14, Smart Robot &
Drone. Đây là chương trình nhằm
thúc đẩy ứng dụng CNTT, chuyển
đổi số cho các bệnh viện, cũng
như hỗ trợ các doanh nghiệp tìm
kiếm cơ hội mở rộng thị trường.
Thông qua đó, TMA Innovation
có thể kết nối với các bệnh viện,
trung tâm y tế để hỗ trợ đổi mới
một cách dễ dàng hơn.

Chuỗi hội thảo Khu Công nghiệp
thông minh lần lượt diễn ra vào
các ngày 22/10 tại khu chế xuất
Tân Thuận, 29/10 tại khu chế xuất
Linh Trung, 05/11 tại khu công
nghiệp Vĩnh Lộc. Chuỗi hội thảo
được tổ chức nhằm xúc tiến đầu
tư ngành CNTT theo định hướng
chung của TP.HCM, đồng thời kết
nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt
động trong Khu công nghiệp
(KCN), Khu chế xuất (KCX) trên địa
bàn thành phố.

Hội nghị và triển lãm thế giới
số trực tuyến 2020 (ITU Virtual
Digital World 2020) diễn ra trong
3 ngày, từ 20-22/10/2020. Sự
kiện này lần này có tên gọi mới
và thay đổi hình thức tổ chức từ
offline sang online do tình hình
sau dịch Covid 19 chưa ổn định.
ITU Virtual Digital World 2020
được tổ chức nhằm tạo ra môi
trường quốc tế để các cá nhân,
doanh nghiệp có thể trải nghiệm
các hoạt động hội nghị/hội thảo,
trưng bày, triển lãm trực tuyến
về sản phẩm, công nghệ và ứng
dụng số.

Tham gia chuỗi hội thảo này,
TMA Innovation mang đến các
sản phẩm, ứng dụng công nghệ
nhằm tối ưu quản trị doanh
nghiệp sản xuất, giúp nhà quản
lý và doanh nghiệp có những
trải nghiệm và cảm nhận thực tế
về một số công nghệ mới đang
được ứng dụng trong các khu
công nghiệp thông minh.

Tại gian hàng ảo của triển lãm,
TMA Innovation phục vụ người
xem các sản phẩm hot của công
ty hiện nay như Call Analytics,
Brand recognition, các ứng dụng
AI trong y tế…
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Tháng 10/2020:
Bùng nổ hoạt động với trường đại học
Lên dây cót từ tháng 9, đến tháng 10, TMA đã sẵn sàng bùng nổ với rất nhiều hoạt động cùng các trường
đại học.

Đón tiếp hơn 300 bạn sinh viên đến tham quan kiến tập
Hơn 300 sinh viên từ các trường ĐH Gia Định, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Tài chính – Marketing và Học viện
Hàng không đã tô điểm thêm nhiều màu sắc và cảm xúc cho TMA trong những ngày tháng 10 vừa qua.
Đặc biệt, trong những chuyến tham quan kiến tập này, TMA chứng kiến số lượng tham gia tăng đột biến của
những bóng hồng khối ngành công nghệ. Ai nói con gái công nghệ khô khan và lầm lì? Các bạn nữ đợt này đã
chứng minh sự thật hoàn toàn ngược lại. Các bạn thông minh, vui vẻ và tươi tắn - không khí tại các phòng làm
việc cũng trở nên rộn rã hơn khi các bạn đến tham quan.
Sau phần chia sẻ về TMA, các bạn sinh viên đã được tham quan tận mắt môi trường làm việc chuyên nghiệp,
thân thiện cùng những chia sẻ hết sức chân thành từ các anh chị cựu sinh viên; những sản phẩm từ TMA
Innovation về AI, IOT, Embedded cũng khiến các bạn thích thú không kém.

Nhịp sống TMA | 13

Và cuộc chinh chiến vẫn còn tiếp tục
Không chỉ tiếp đón các trường tại công ty, TMA còn đích thân đến trưởng giao lưu cùng các bạn sinh viên.
Ngày 16/10, đại diện TMA là anh Hơn Đặng - Project Manager – DC22 đã có buổi nói chuyện trực tiếp cùng
sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT). Với chủ đề “Bí kíp thành
công nghề IT”, bao gồm các nội dung chính về Tuyển dụng, cách viết CV, phỏng vấn, anh Hơn Đặng cùng kinh
nghiệm nhiều năm đi làm, cũng là cựu sinh viên của trường đã đem lại rất nhiều kiến thức quý báu cho các bạn
sinh viên.
Vào ngày 31/10, Anh Thái Bùi – DG4 Director đã tham gia chia sẻ tại Hội thảo IoT & Smart Home được tổ chức
bởi Aptech Việt Nam với topic Real-time locating systems (RTLS). Xuyên suốt hơn 30 phút chia sẻ, Anh Thái Bùi
đã giới thiệu về các công nghệ RTLS và ứng dụng của nó đến đông đảo người tham dự. Hội thảo cũng trở nên
sôi động với màn Q&A và bốc thăm may mắn với nhiều phần quà có giá trị.
TMA cũng đã lên lịch hẹn cùng rất nhiều ngày hội việc làm và giao lưu sinh viên – doanh nghiệp, nhiều hoạt
động hấp dẫn cùng nhiều vị trí tuyển dụng đang chờ các bạn. Cập nhật lịch ngay bên dưới và tham gia cùng
TMA nhé!
Nhanh tay đặt lịch để đừng bỏ lỡ cuộc hẹn với TMA tại các trường sau:
• 1/11/2020: ĐH Khoa học Tự nhiên
• 4/11/2020: ĐH Sư phạm Kỹ thuật
• 28/11/2020: ĐH Bách khoa
• 5/12/2020: ĐH Công nghệ Thông tin
• 12/12/2020: ĐH Quốc tế

Gặp gỡ để hợp tác và cùng phát triển mạnh mẽ hơn với các trường Đại học
Bên cạnh đón tiếp các bạn sinh viên, TMA
cũng có buổi gặp mặt trao đổi với các giảng
viên đại diện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
vào ngày 14/10; ĐH Công nghệ Thông tin
vào ngày 28/10 và ĐH Hoa Sen vào 29/10 để
trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời
gian tới.
Trong thời gian tới đây, để đảm bảo và phát
triển nguồn nhân lực cho TMA Bình Định,
TMA sẽ đẩy mạnh hợp tác thu hút các sinh
viên miềnTtrung về quê làm việc, nhất là
trong lĩnh vực Data Science.
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ITS di dời phòng network tại lab 1
Để nâng cấp chất lượng dịch vụ, cuối tháng 10 vừa qua, ITS đã hoàn tất việc lắp đặt và di dời toàn bộ hệ thống
từ phòng Network A12 có “thâm niên” hơn 20 năm sang phòng Network mới A11-Lab1.
Phòng Network Lab1 vốn là trung tâm đầu não ở khu Phú Nhuận, một mạng lưới chằng chịt và phức tạp, liên
kết chặt chẽ với Network các phòng khác ở các Lab3, 4, 6 và TIP. Mỗi thao tác trên phần cứng đều ảnh hưởng
đến dịch vụ ITS cung cấp cho người dùng.
Chính vì vậy, ITS đã tỉ mỉ lên kịch bản, từ khâu action, check, troubleshoot tới khâu rollback:
• Làm mới hạ tầng và tận dụng lại những thiết bị còn dùng được
• Di dời từng phần theo mức độ ưu tiên của Critical Services
• ServiceDesk bấm lại toàn bộ hệ thống cable, kiểm tra các thiết bị kết nối cũng như thiết bị lưu trữ điện

Hoạt động đào tạo online và offline
nhộn nhịp trong tháng 10
Tháng 10 vừa qua, Upskills đã tổ chức khóa “kèm cặp” online đặc biệt dành cho các bạn nhân viên muốn bổ
sung kiến thức chuyên môn về các ngôn ngữ lập trình. Các manager sẽ là người chọn mặt gửi vàng và gửi gắm
các thành viên của mình để tham gia khóa học.
Tại Smart Learning tool, các học viên sẽ được tự do lựa chọn thời gian học mỗi ngày. Trong 20 tuần, các bạn sẽ
được hướng dẫn bởi các Trainers giàu kinh nghiệm từ Upskills, được hỗ trợ qua skype 24/7 và sẽ thực hiện tối
thiểu 1 exercise/assignment/tuần.
Các kiến thức mà các học viên có thể “bỏ túi” từ khóa học online này là vô cùng phong phú như .Net, .Net
core, C++, Flutter, GoLang, Java, MEAN stack…
Cũng trong tháng 10, Management Training Program đã tiếp tục tổ chức với Workshop #2. Buổi học có sự
tham dự của các anh chị BOD với vai trò là Advisor (Tuyền Nguyễn, Hiền Phạm, Tâm Đỗ, Tâm Thân, Hùng Trịnh).
Tại đây, các học viên đã giải quyết được nhiều tính huống trong quản lý dự án và quản lý nhân sự với sự tham
vấn và chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ các anh chị Advisors.

• SysAdmin kiểm tra tất cả hoạt động của các dịch vụ cung cấp, hạn chế tối đa downtime và impact đến
Critical services
Với những nỗ lực suốt 2 tháng của ITS, hy vọng hệ thống vận hành mạnh mẽ và bền bỉ, phục vụ các bạn tốt
hơn trong tương lai.
Cũng trong tháng 10 vừa qua, phòng ITS – Inventory – CCS đã “chuyển nhà” đến phòng C102, lầu 1, block C,
lab 6. Các bạn có nhu cầu hỗ trợ vui lòng chú ý để thuận tiện hơn trong công việc.
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II. Vui chơi giải trí

Tháng 10, tháng của ngày Phụ nữ Việt Nam,
không khí làm việc tại các nhóm, dự án đều rộn
rã và vui tươi hơn. Không chỉ các sự kiện vui chơi
giải trí, hoạt động công việc cũng có nhiều khởi
sắc, dự báo những tháng cuối năm tất bật và bội
thu hơn.

1. DC1
Tháng 10, các nhóm của DC1 đã tranh thủ lấy lòng các “bóng hồng” của mình bằng những bó hoa tự tay gói
hay những bữa tiệc nhỏ mừng ngày vui 20/10.
NHÓM GLOBAL INTEROP

I. Công việc

1. DG5

2. DC13

Tháng 10 vừa qua, DC19 đã deliver thành công
milestone quan trọng đầu tiên cho khách hàng
Chubb. Để đánh dấu cho sự thành công này,
một buổi tiệc chúc mừng vui vẻ và ấm cúng đã
được tổ chức với sự tham dự của hai bên. Nhân
dịp này, Chubb cũng đã đề nghị xúc tiến một dự
án khác song song với dự án hiện tại.

Tháng 10. DC13 đã tổ chức GIS meeting nhằm
cập nhật tình hình mới của DC cũng như những
thay đổi trong chính sách phúc lợi của công ty
đến các thành viên.

Hiện tại nhóm đã “đông dân số”
hơn nhiều so với năm trước, nhóm
cũng mới được “dọn qua nhà
mới” và có thêm những cô nàng
xinh xắn giỏi giang cho mình.

NHÓM OPENSIP

Ngoài những món quà được lựa
chọn kỹ càng thì nhóm còn tranh
thủ tạo sự gắn kết các thành viên
thông qua một trò chơi nho nhỏ
để thử thách sự hiểu ý đồng đội.

NHÓM OPENSIP

Ngoài những món quà được lựa
chọn kỹ càng thì nhóm còn tranh
thủ tạo sự gắn kết các thành viên
thông qua một trò chơi nho nhỏ
để thử thách sự hiểu ý đồng đội.

Cùng với đó, DC9 cũng thắng được một dự
án mới về Kế toán Tài chính từ DHL - DHL AR
Collection Settlement.
DG5 nhận được tin vui từ Nokia là sẽ tăng trưởng
nhân sự cho dự án AxS trong Quý 4.2020.
Bên cạnh đó, DG5 tiếp tục tăng cường tuyển
dụng nhân sự cho các dự án hiện tại cũng như
các dự án mới sắp tới.

3. TMA Innovation
Để hiểu hơn về tình hình và những vấn đề mà các doanh nghiệp đối tác gặp phải, TMA Innovation đã cùng KPMG
đến thăm quan xưởng chế biến trái dừa Betrimex - Bến Tre. Qua chuyến đi, TMA Innovation có thêm nhiều tư liệu
thực tế để phân tích và đề ra giải pháp hiệu quả cho sự phát triển kinh doanh của đối tác.
ToastMaster - những buổi chia sẻ kiến thức đầy bổ ích mà không quá nhàm chán, khô khan vẫn được tổ chức
đều đặn mỗi thứ 4 tại TMA Innovation. Qua những phần trình bày, mọi người có thêm những kiến thức mới và
hơn nữa có thể rèn luyện tư duy phản biện thông qua việc đặt vấn đề.

Thành công của Giải Bóng Đá tranh Cúp Tứ Hùng DC1 năm 2019 đã tạo động lực cho các anh em tổ chức giải
bóng đá năm nay. Với nhiều sự thay đổi về nhân lực, trang phục, tên đội cũng như slogan của từng đội, hứa
hẹn giải năm nay sẽ gây cấn và hấp dẫn hơn.
Vòng đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ 5 (12/11) tại sân Chảo lửa với 2 cặp đấu:
Trận 1 (19h00 – 20h00) Storm Breaker vs F-Dragons
Trận 2 (20h00 – 21h00) GI1K vs Chưa bao giờ
Các bạn yêu thích bóng đá cũng như yêu thích 4 đội thì đừng quên đến và cổ vũ cho các chàng trai của 4 đội
từ DC1 nhé!!!

2. DC3
Vào những ngày cuối tháng 10,
tạm quên đi một năm nhiều sóng
gió, DC3 Team Building đã trở
lại với số lượng tham gia đông
kỷ lục. Điểm đến lần này là Suối
nước nóng Bình Châu. Sau những
trò chơi team building vui nhộn,
gala dinner hoành tráng, các
thành viên và gia đình cũng đã
có những giây phút nghỉ ngơi thư
giãn, refresh lại tinh thần trước khi
bước vào những thử thách mới.
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6. DC19

3. DC4

4. DC8

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các chàng trai
DC4 đã tự tay chuẩn bị những món quà và hoa thật
xinh xắn để gửi tặng đến các bạn nữ trong team. Mọi
người cũng đã cùng quây quần để cùng nhau thưởng
thức happy hour và trò chuyện vui vẻ.

Nhân dịp 20/10, DC8 đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ đầy
ấm áp để gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cũng
như lời cảm ơn chân thành nhất đến các chị em xinh
đẹp đã và đang đồng hành với DC8.

Ngày 17-18/10, 2 team OpEN &
APA của DC19 đã quyết định “hâm
nóng tình cảm” bằng chuyến vi vu
đến thành phố biển Vũng Tàu. Tại
đây, các thành viên cùng người
thân, bạn bè đã cùng chia sẻ những
khoảnh khắc thú vị, những tiếng
cười giòn tan, hứa hẹn nguồn năng
lượng tràn đầy cho những tháng
làm việc cuối năm.

7. ITS
Nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn thể anh em ITS đã chăm chút chuẩn bị những món quà xinh xắn để
gửi tặng đến các bạn nữ nhân ngày 20-10. Phái nam đã suy nghĩ rất nhiều để chọn được món quà phù hợp rồi tỉ
mỉ tự tay làm hộp, gói quà đúng style “handmade”, chúc chị em sẽ luôn xinh đẹp, tự tin và tỏa sáng.
Để tạo cơ hội cho các thành viên được làm nóng người sau thời gian dài “ngủ đông”, ITS đã tổ chức trận đá
bóng nội bộ và liên hoan thân mật ngay sau đó. Rất nhiều cảm xúc đã gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.

5. DC14
Để cùng chúc mừng cho
những ngày tháng làm
việc cật lực, kết hợp việc
tổ chức ngày 20/10 cho chị
em, DC14 đã tổ chức buổi
gặp mặt thân mật tại nhà
hàng Hương Cau vào ngày
19/10 vừa qua. Đây là buổi
tiệc “cả nhà đều vui” khi
chị em được nhận hoa, quà
cùng những lời chúc có
cánh dễ thương, anh em
có dịp ngồi lại hàn huyên
trò chuyện. Hy vọng đây sẽ
là động lực để mọi người
cố gắng hơn dịp cuối năm,
giúp DC14 cũng như công
ty càng phát triển.

8. TMA Innovation
Ngoài hăng say làm việc, TMA Innovation cũng tổ chức không ít những hoạt động nội bộ góp phần tạo cảm
hứng làm việc và giải tỏa căng thẳng cho các thành viên.
Đầu tháng 10, TMA Innovation đã tổ chức “Happy hour”- Các thành viên viên có thể “nghỉ tay”để trao đổi trò
chuyện và ăn uống với nhau, qua đó có thể phục hồi năng lượng sau một tháng làm việc cật lực.
Vào ngày 20/10, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, mọi người trong công ty cũng đã bày tỏ sự quan tâm và tôn
vinh người phụ nữ bằng việc tổ chức 1 buổi tiệc, tặng hoa và những lời chúc tốt đẹp cho phái nữ xinh đẹp.
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Sống xanh từ việc vệ sinh
cá nhân và nhà cửa
Biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, rất nhiều bạn trẻ đang theo đuổi
lối sống bền vững để phần nào giảm gánh nặng lên môi trường. Tuy nhiên, họ gặp không ít khó khăn vì lối sống
bền vững nhìn chung tốn thời gian và tiền bạc hơn.
Vậy nếu không thể thay đổi lối sống của mình hoàn toàn, đâu là những thứ đơn giản nhất bạn có thể làm cho
trái đất? Hãy bắt đầu thay đổi từ thói quen vệ sinh cá nhân và nhà cửa theo một số gợi ý dưới đây:

1. Tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn

Cách tốt nhất để tiết kiệm nước chính là tắm vòi hoa sen thay vì tắm
bồn. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey), để
làm đầy một bồn tắm, trung bình ta mất khoảng 36 gallon, tương
đương 136 lít nước; trong khi vòi sen chỉ tốn khoảng 5 gallon, tương
đương 18 lít nước trong một phút. Nếu bạn lắp đặt loại vòi sen có
dòng chảy nhỏ, bạn sẽ dùng không quá 7 lít nước trong một phút.
Như vậy tắm 10 phút bằng vòi hoa sen, bạn chỉ mất khoảng 70 lít
nước.
Khi gội đầu hay dùng xà phòng, bạn hãy tắt vòi sen để tránh lãng
phí nước, và cố gắng không tắm quá lâu. Trong khi tắm bằng vòi
sen, bạn có thể đặt một chậu bên cạnh hứng nước thừa, dùng để lau
nhà, tưới cây, hoặc xả bồn cầu.

3. Dùng cọ lau chùi bằng xơ dừa

Thay vì dùng mút rửa chén, cây cọ ly bằng nhựa, bàn chải bằng nhựa, những thứ rất khó phân hủy, bạn nên
dùng các sản phẩm lau chùi làm bằng vật liệu tự nhiên, dễ phân hủy như xơ dừa.
Hiện nay, các sản phẩm lau chùi bằng xơ dừa như bàn chải toilet, cọ chùi rửa đều có thể tìm mua ở các trang
thương mại điện tử như Lazada hay Tiki.

4. Sử dụng khăn vải lau miệng thay vì khăn giấy

Khăn giấy là một vật dụng tiện lợi không thể thiếu trên các bàn ăn hiện nay. Nhưng việc sử dụng quá nhiều sẽ
ảnh hưởng đến môi trường sống, vì giấy làm từ gỗ, nhu cầu tiêu dùng nhiều thì lượng sản xuất tăng, kéo theo
nạn chặt phá rừng lấy gỗ cũng tăng theo. Vì vậy biện pháp thay thế là bạn mang theo khăn vải để lau miệng,
vừa giúp giảm lượng tiêu thụ giấy, vừa có thể tái sử dụng, tốt cho môi trường.

5. Dùng bàn chải đánh răng bằng tre

Bàn chải đánh răng thường làm bằng nhựa cứng và nylon, mất trên 500 năm mới phân hủy. Vì vậy, bạn nên
thay thế bằng chất liệu có thể phân hủy trong tự nhiên như bàn chải tre.
Hiện nay, bạn có thể mua bàn chải đánh răng bằng tre ở các trang thương mại điện tử hoặc cửa hàng làm đồ
handmade. Vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ môi trường.

6. Sử dụng bánh xà phòng từ nguyên liệu tự nhiên

Sữa tắm có nhiều hóa chất gây hại cho môi trường như hạt vi nhựa, lại đựng trong chai nhựa. Vì vậy bạn nên
thế sữa tắm bằng xà phòng handmade từ nguyên liệu tự nhiên như hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt cà phê, bồ
hòn, có thể phân hủy tự nhiên.
Bạn có thể mua xà phòng từ các cửa hàng làm đồ handmade hoặc bạn có thể tham khảo các công thức làm xà
phòng đơn giản tại nhà trên mạng.

2. Sử dụng xơ mướp rửa chén thay vì mút rửa chén

Mút rửa chén là một trong những sản phẩm nhựa gốc dầu, gần như
không thể tái chế và phân hủy. Vì vậy bạn nên sử dụng những vật
dụng bền vững hơn như xơ mướp, có thể phân hủy hoàn toàn một
cách tự nhiên.
Hiện nay sản phẩm xơ mướp đã được bán rộng rãi ở các cửa hàng
bán đồ thủ công, chăm sóc da hoặc trên trang điện tử. Nếu khéo
tay, bạn có thể tự làm ở nhà.

7. Sử dụng bông tắm xơ mướp

Bông tắm làm bằng polyester gây hại cho môi trường và khả năng phân hủy tự nhiên
thấp. Bạn nên sử dụng bông tắm làm bằng xơ mướp, nguyên liệu an toàn với môi
trường hơn và hiệu quả làm sạch cũng không thua gì bông tắm bằng nhựa.

8. Thay nước rửa chén bằng nước rửa hữu cơ

Nước rửa chén công nghiệp chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe con người và môi
trường, đồng thời đựng trong chai nhựa. Bạn nên thay bằng nước rửa hữu cơ bằng vỏ
rau củ quả hoặc tự làm nước rửa bằng baking soda, chanh, vỏ cam, vỏ bưởi, trái bồ
hòn… Tuy hiệu quả kinh tế không cao do nước rửa tự nhiên tạo ít bọt, không mang cảm
giác sạch nên bạn sẽ có xu hướng dùng nhiều hơn. Bù lại nước không chứa chất hóa
học, an toàn cho sức khỏe, lại không gây hại đến môi trường.
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Cách làm phẳng quần áo
không cần bàn ủi cực kỳ đơn giản
Đôi khi bạn cần có những bộ quần áo phẳng phiu nhưng đột nhiên chiếc bàn là lại bị hỏng,
hoặc trong những chuyến du lịch, bạn phải làm gì để là thẳng quần áo khi không mang theo
bàn ủi?

Máy tạo kiểu tóc

Máy tạo kiểu tóc là công cụ lý tưởng để làm phẳng những nếp gấp nhỏ nơi khó là như cổ áo, tay áo. Bạn hãy
cài đặt cho máy tạo kiểu tóc ở nhiệt độ trung bình (tầm 140 độ C). Sau đó, bạn giữ một lúc tại vị trí bị nhăn.
Bạn chờ trong vài giây để nhiệt độ đủ nóng sẽ là phẳng các nết nhăn.
Tuy nhiên, bạn phải vệ sinh máy kỹ trước khi dùng vì tóc hay thuốc làm tóc còn dính trên đó có thể làm hỏng
quần áo của bạn. Lưu ý, không nên áp dụng cách làm này với những loại quần áo dễ hỏng, vải mỏng như lụa,
ren…

Máy sấy tóc

Máy sấy tóc sẽ giúp những bộ quần áo nhăn nhúm trở nên phẳng phiu khi chiếc bàn là của bạn mất dạng. Bạn
chỉ cần bật chế độ nhiệt lớn nhất và hướng hơi nóng trực tiếp lên các vết nhăn của quần áo.

Khăn ướt

Khăn ướt cũng là thẳng quần áo hiệu quả không kém bàn ủi nên bạn có thể áp dụng cách làm này. Bạn hãy
đặt quần áo lên một mặt phẳng như mặt bàn. Tiếp theo phủ một chiếc khăn ướt lên chỗ áo quần bị nhăn và
dùng tay ấn thật mạnh lên đó. Cuối cùng, bạn chờ quần áo tự khô và các nếp nhăn cũng tự biến mất.

Giấm
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Bạn có thể tìm mua dễ dàng giấm ở siêu thị, tạp hoá… Hãy pha hỗn hợp giấm và nước theo tỉ lện 1:3 cho vào
bình xịt, rồi lắc thật đều. Phun trực tiếp dung dịch này lên các vết nhăn và đợi quần áo khô là bạn đã có những
bộ đồ phẳng phiu để mặc rồi.

Ấm nước

Một dụng cụ nhà bếp quen thuộc có thể là phẳng trang phục của bạn là ấm nước. Đun sôi nước trong bình
cho đến khi hơi nước bốc lên. Hơ quần áo bị nhăn cách vòi ấm khoảng 20cm. Sau đó, bạn sẽ thấy tác dụng là
phẳng kỳ diều của hơi nước tỏa ra từ ấm đun nước.

Máy nước nóng

Bạn đóng hết cửa của phòng tắm và mở máy nước nóng. Sau đó, treo quần áo của mình càng gần với vòi sen
càng tốt và chờ trong vài phút, hơi nóng từ vòi sen sẽ loại bỏ hoàn toàn các vết nhăn trên quần áo của bạn.
Lưu ý, hãy cẩn thận đừng để nước bắn vào làm ướt quần áo của bạn.

Máy giặt

Chế độ sấy của máy giặt sẽ là phẳng các loại quần áo làm từ chất liệu cotton và các loại vải thông thường một
cách hiệu quả như bàn ủi. Với các bộ quần áo nhăn ít, bạn chỉ việc chọn chế độ sấy ngắn trong khoảng 15
phút. Còn nếu quần áo nhăn nhiều thì hãy cho những chiếc tất, áo T-shirt trẻ con hay khăn tay vào sấy cùng.
Đặc biệt, những bộ quần áo dễ bị nhàu và nhăn nhiều, hãy giặt chúng bằng chế độ giặt hơi nước.

Đá viên

Đầu tiên, bạn cho quần áo bị nhăn vào máy giặt, muốn đạt được hiệu quả tốt nhất chỉ nên bỏ vào khoảng 5
bộ đồ. Bước tiếp theo, bạn lấy 2 - 3 viên đá từ tủ lạnh rồi cho vào máy. Cuối cùng, bật máy giặt ở chế độ sấy
khô trong 15 phút. Quần áo của bạn sẽ được là phẳng hoàn hảo như khi sử dụng bàn là.

Nồi và chảo

Cho nước vào nồi hoặc chảo và đun cho đến khi sôi, sau đó đổ hết nước ra ngoài. Khi đó phần đế chảo đã đủ
nóng để thay thế cho chiếc bàn là. Bạn hãy để quần áo lên một mặt phẳng và sau đó là phẳng quần áo như
bình thường.
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Danh ngôn tháng 10

“Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này
không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào
- chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.”

