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Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TMA: Nhìn lại

Giới thiệu ứng viên – Nhận bonus hấp dẫn

chặng đường 20 năm phát triển

Quà tặng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm

TMA Techday 2017: Nơi gặp gỡ của hơn 600

thành lập

người yêu công nghệ

Thông tin tuyển dụng tháng 10

Đại hội Thể thao – Văn nghệ TMA 2017 vinh

3600 DC

danh những cái tên xuất sắc
Cuộc thi hình ảnh: The Love Land
Các hoạt động training tháng 9 và 10
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Nhịp sống TMA
Với chủ đề “ĐỔI MỚI VƯƠN CAO”, buổi
lễ lan tỏa thông điệp này, là định hướng
phát triển của TMA trong những năm
tới. Đây cũng là dịp để mọi người cùng
nhìn lại chặng đường đã qua với những
thành tựu và cả khó khăn, thách thức.
Đặc biệt, tại Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành
Lập, TMA vinh hạnh và tự hào khi được
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
trao tặng Cờ Truyền Thống cho những cố
gắng phát triển không ngừng trong suốt
20 năm qua.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TMA:

Nhìn lại chặng đường 			
20 năm phát triển

Tại buổi lễ, Cô Ngọc Anh, chú Lệ cùng đại gia đình TMA đã có những phút giây vui vẻ, xúc động bên nhau,
cùng nhau nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển TMA từ thuở khai sơ cho tới một TMA lớn mạnh như hôm
nay. Đặc biệt, các Business Director ở các thị trường nước ngoài cũng đã có bài “báo cáo” ngắn gọn, súc tích
về tình hình phát triển ở thị trường mình phụ trách, các DG Head cũng đã có dịp giới thiệu về các thành tích,
hoạt động của DG mình trước toàn thể anh chị em công ty.
Điểm nhấn và cũng là giây phút xúc động nhất buổi lễ kỷ niệm hôm qua có lẽ là hình ảnh cả khán phòng
cùng Cô, Chú cất vang khúc hát mừng sinh nhật, thổi nến mừng tuổi 20 trong bầu không khí ấm áp và lung
linh bởi ánh nến, tiếng kèn du dương.

20 năm là cột mốc mang rất nhiều ý nghĩa đối với TMA, đánh dấu sự trưởng thành với những nỗ lực to lớn
xây dựng và phát triển công ty của rất nhiều thế hệ nhân viên. Hôm qua, với sự hiện hiện diện của cô Ngọc
Anh, chú Lệ, BGĐ công ty cùng gần 2.000 nhân viên và khách mời, TMA đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm 20
Năm Thành Lập (02/10/1997- 02/10/2017) tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace, Quận Phú Nhuận.

Nhân dịp này, công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhân viên gắn bó lâu năm, luôn cống hiến hết
mình cho sự phát triển của công ty thông qua những món quà ý nghĩa. Cùng với đó, BGĐ cũng trao giải cho
những vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao – Văn nghệ TMA 2017. Những tiết mục văn nghệ
“cây nhà lá vườn” được biểu diễn rất chuyên nghiệp với sự đầu tư vô cùng công phu từ các nhóm, dự án, tô
thêm sắc màu cho lễ kỷ niệm cũng đã được vinh danh. Với ý tưởng độc đáo, sáng tạo cùng phần biểu diễn
hết sức nhịp nhàng, tiết mục múa của DG4 xuất sắc đạt giải đặc biệt của cuộc thi văn nghệ. Tiết mục Xưa và
nay từ DC1 với ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng và hoạt cảnh dễ thương xứng đáng đạt giải nhất, giải nhì thuộc về
Nhạc kịch – DC1 và Xinh tươi Việt Nam – DG4; Giải 3 được trao cho Uống trà – DC2, Chưa bao giờ mẹ kể DG1 và Tốp ca Showbiz – DC1; các tiết mục từ Lê Phú Thịnh – DC6, Liên khúc – DC2 và Liên khúc DC9 giành
giải khuyến khích.
Kết thúc chương trình là phần Lucky Draw hấp dẫn cùng những phần quà giá trị. Những tiếng cười, những bất
ngờ thú vị đến từ chương trình đã làm nên một Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TMA thật nhiều cảm xúc. Cảm
ơn tất cả các bạn vì đã cùng làm nên một buổi lễ, một năm của TMA thật thành công.
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Ngoài ra BTC cũng quyết định trao 4 giải “Hạt giống” cho các sản phẩm sau:
1. FY Bike (For your Bike) – Ngô Hoàng Tâm (DC9) - Mobile Club
2. iMuseum – Thái Anh Huy (DC4) - IOT Dev team
3. An Approach for Integrating Multidimensional Database – Nguyễn Nhật Duy (DC8)
4. Smart security systems – Võ Phạm Thành Nhân (DC17)

Sản phẩm được yêu thích nhất TechDay 2017:
Giải 1: Automatic testing – DC11
Giải 2: IoT Smart Office R2.0 – DC1
Ngày 16/09 vừa qua, hơn 600 người yêu công nghệ trong và ngoài TMA đã cùng hội ngộ tại TMA Tower để
tham gia TMA TechDay 2017, ngày hội công nghệ lớn nhất TMA và QTSC.
Với chủ đề “Top Trends – What’s hot?”, Techday 2017 là cơ hội để mọi người có thể cùng gặp gỡ, giao lưu với
các chuyên gia đến từ các công ty công nghệ, các trường đại học và TMA… để cập nhật những xu hướng công
nghệ “Hot” nhất hiện nay như: Artificial Intelligence & Machine Learning, Virtual reality (VR) & Augmented
Reality (AR), IoT and Intelligent things Blockchain và SDN/NFV for Enterprise Networking.
Với sức hút từ những chủ đề này, các phòng hội thảo luôn trong tình trạng kín chỗ. Trong mỗi phần chia sẻ,
diễn giả cùng người nghe đều trao đổi, tương tác sôi nổi.
Song song với đó, hoạt động trưng bày, demo sản phẩm sáng tạo từ các gian hàng công nghệ của các DC, DG,
Deparrtment cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người tham gia. Với sự đầu tư, chuẩn bị công phu, gian
hàng DC1 đã xuất sắc giành giải nhất Best Booths, giải nhì thuộc về DG4 và giải ba được trao cho DG1.
Trong khuôn khổ ngày hội, BTC cũng đã trao giải cuộc thi Best Product/Framework.

Giải Nhất
Blocky-IOT Made Simple - Hà Văn Minh

Giải Nhì
1. IoT Smart Office R2.0 - Nguyễn Đức Trí (DC1)
2. Employee smile - Lê Hữu Tiền (DG4)

Giải Ba
1. Inundation management system for city - Nguyễn Xuân Thông (DC17)
2. TMA Bike portable parking – Phạm Văn Hải (TMR)
3. Smart Switch + IoT Framework + Voice Control (Alexa) - Lý Văn Tình, Thạch Pholly 		
IoT Dev Group (DG4)
4. Ethereum blockchain and intranet decentralized application - Trần Văn Quí, Lê Hồng Quang,
Quan Duy (DG1)
5. Testing Robot using AI (Test Bot) – Phan Minh Nhật - DC1 AI&Robot team (DC1)

Phần xổ số may mắn với các phần quà công nghệ vô cùng giá trị và nhiều tiếng cười đã khép lại ngày hội
Techday đầy bổ ích và ý nghĩa.
Xin cảm ơn tất cả các diễn giả, các bạn yêu công nghệ đã đến tham gia TMA Technology day 2017!
Hẹn gặp lại các bạn vào Techday 2018!
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Đại hội Thể thao – Văn nghệ TMA 2017

vinh danh những cái tên xuất sắc

Cờ vua
Đơn

Huỳnh Trí Nhơn (IT)

Phan Minh Trí (BA)

Nguyễn Lê Huy (DC5)

Cờ tướng
Đơn

Lê Nguyễn Bá Duy (DC3)

Phùng Trọng Văn (DC2)

Huỳnh Song Phương (DC4)

Cờ úp
Trải qua 2 tháng thi đấu sôi nổi, đại hội Thể thao – Văn nghệ TMA 2017 đã khép lại thành công tốt đẹp.
Những cái tên xứng đáng đã được vinh danh tại buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Riêng với
TMA Futsal League, giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa để tìm ra chủ nhân chiếc cúp vô địch. Lịch thi đấu và bế
mạc sẽ được thông báo sớm, các bạn nhớ theo dõi để tiếp tục đến sân K334 ủng hộ các cầu thủ nhé!

Đơn

Lê Nguyễn Bá Duy (DC3)

Phan Quang Duy (DC4)

Nguyễn Văn Mẫn (DC9)

Ném phi tiêu
Đơn nam

Nguyễn Thành Công (DC1)

Đơn nữ

Nguyễn Thị Diễm Hằng (DC9)

Văn nghệ
Nội dung

Nhất

Nhì

Ba

Đặc biệt: DD Crew - DG4

Nhất: Xưa và nay - DC1

Cầu lông
Đơn nam

Thái Anh Huy (DC4)

Võ Quốc Anh (DC15)

Phạm Đình Hải Phương (DC5)

Đôi nam

Thái Anh Huy
Nguyễn Thế Chinh (DC4)

Phạm Đình Hải Phương
Nguyễn Thanh Tùng (DC5)

Võ Quốc Anh
Trần Đăng Quang (DC15)

Đơn nữ

Đỗ Thị Trang Thanh (Admin)

Nguyễn Ái Nhân (DC9)

Nguyễn Mỹ Tú Anh (DC1)

Đôi nữ

Đỗ Thị Trang Thanh (Admin)
Hồ Hải Ly (DC14)

Trần Thị Quỳnh Như (BA)
Nguyễn Ái Nhân (DC9)

Lê Thanh Thùy Trang
Phạm Thị Vân Anh (DC8)

Đôi nam nữ

Đỗ Thị Trang Thanh (Admin)
Võ Quốc Anh (DC15)

Trần Thị Quỳnh Như (BA)
Thái Anh Huy (DC4)

Nguyễn Hoàng Thế Phương
Đoàn Ngọc Liên (DC8)

Bi-da
Carom Doubles

Dương Hữu Phước
Nguyễn Quyền Anh (DC9)

Phạm Vũ Quốc Thắng
Nguyễn Mạnh Cường (DC8)

1. Hồ Hải Trung
Nguyễn Văn Doanh (DC14)
2. Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Tấn Phát (DEP)

Pool Doubles

Phạm Vũ Quốc Thắng
Nguyễn Mạnh Cường (DC8)

Trịnh Anh Khoa
Lâm Toan Minh (DC4)

1. Nguyễn Quyền Anh
Nguyễn Văn Doanh (DC14)
2. Đinh Lê Cao Nguyên
Phan Thị Bích Liên (DC12)

Carom Singles

Phạm Vũ Quốc Thắng (DC8)

Trần Trung Dũng (DC4)

1. Nguyễn Chí Khanh (DC1)
2. Nguyễn Mạnh Cường (DC8)

3C Singles

Nguyễn Mạnh Cường (DC8)

Phạm Vũ Quốc Thắng (DC8)

1. Phạm Thanh Bình (DC7)
2. Nguyễn Quyền Anh (DC9)

Pool Singles

Trương Hồng Giang (DC17)

Lâm Toan Minh (DC4)

1. Nguyễn Quyền Anh (DC9)
2. Phùng Trọng Văn (DC2)

Quần vợt
Đơn nam

Nguyễn Văn Mẫn (DC9)

Đôi nam

1. Nguyễn Văn Mẫn
Trần Phú Phước (DC9)
2. Phan Nghĩa Hiệp
Lê Đình Long (IT)

Phan nghĩa Hiệp (IT)

Lê Đình Long (IT)
Nguyễn Ngọc Nhân
Trần Hoàng Tuấn (DC1)

Bóng bàn
Đơn

Nguyễn Hòa (DC11)

Đinh Ngọc Lân (DC9)

Võ Đắc Hậu (DC1)

Đá cầu
Đội

DC9A

DC1A

DC3

Đội

DC1B

DC9A

DC3B

Nhì: Nhạc kịch - DC1
Xin chào 20 - DG4

Ba: Chưa bao giờ mẹ
kể - DG1 | Uống Trà DC2 | Tốp ca showbiz

KK: Lê Phú Thịnh - DC6
| Liên khúc gót hồng DC9 | Liên khúc DC2

Hình ảnh mới
Nhất: Accedian

Nhì: Võ Trường Thi - DC11

Ba: T-design| GBST| DG1

KK: DC11

Hình ảnh cũ
Nhì: Nguyễn Ngọc Trâm (DC11)
Nguyễn Đăng Khoa (DC16)

Ba: Nguyễn Văn Mẫn (DC9)
Lê Thái Thuyên (IT)
Bùi Quang Hoàn (IT)

KK: Nguyễn Thu Thanh (Finance)

8 |

Nhịp sống TMA

Nhịp sống TMA | 9

Cuộc thi hình ảnh

The Love Land
Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao – Văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập, công ty đã tổ
chức cuộc thi ảnh “The Love Land”, cổ vũ các cá nhân/nhóm chia sẻ những khoảnh khắc
đáng nhớ với đồng nghiệp và TMA. Gần 80 bức ảnh đã được gửi về BTC để dự thi.
Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, “cuộc chiến” câu like, share diễn ra rầm rộ khiến Facebook
TMA trở nên vô cùng tấp nập. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, DC11 đã chiến thắng
trong cuộc đua tranh giải Ảnh được yêu thích nhất. Ngoài ra, BGK đã chọn ra những tấm
hình tâm đắc nhất để trao giải.

Giải nhất: Nguyễn Đức Hậu – DC

4

Giải nhì: Võ Trư

ờng Thi – DC1

3
Giải 3: Nguyễn Quốc Dũng – DC

Giải 3: T-Design

Giải Ảnh được yêu thích nhất

Xin chúc mừng các nhóm đạt giải và cảm ơn tất cả các bạn đã
nhiệt tình tham gia dự thi. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ
hoạt động của công ty trong thời gian tới!
Giải 3: Nguyễn Lê Thị Kim Phượng – DC8

1
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TMA Quarterly
TMA Quarterly HackDay, một hoạt động mới
của công ty, sẽ được tổ chức hàng quý bởi TMA
Innovation Center (TIC) để chia sẻ và vinh danh
các ý tưởng sáng tạo:
• Cải tiến các hoạt động trong công ty

TMA HackDay #1 sẽ được tổ chức 4.00-5.30PM ngày 26/10/2017 tại các lab 1, 3, 4, 6 qua video
conference. Mỗi người sẽ có 3 phút trình bày ý tưởng – sản phẩm và 3 phút trả lời câu hỏi của
những người tham dự. Sau đó Ban Giám Khảo sẽ chọn ra 3 ý tưởng – sản phẩm có giá trị nhất để
trao thưởng và 1 giải tập thể cho nhóm nào có nhiều ý tưởng.
Bất cứ thành viên TMA cũng có thể tham gia, các bạn hay nhanh tay gửi đăng ký của mình đến
email hackday@tma.com.vn trước 12h trưa ngày 23/10/2017 với các thông tin đơn giản như sau:
• Tên bạn hoặc danh sách thành viên (nếu là nhóm)
• Tên và mô tả tóm tắt về ý tưởng
Hy vọng sự kiện này sẽ nhận được sự ủng hộ đăng ký của tất cả mọi người!
TMA Innovation Center
innovation@tma.com.vn

• Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ mới

Các hoạt động training tháng 9 và 10
1. Mastering Agile Project Management (MAPM)
Tiếp nối khóa học MAPM đã kết thúc từ tháng 8, tháng 9 này, khóa học tiếp tục được mở ra với sự tham gia
của 21 anh, chị là quản lý team/ dự án. Chương trình đào tạo kéo dài trong 2 tháng và dự kiến sẽ kết thúc
vào giữa tháng 11/2017.

2. Kế hoạch tháng 10:
• Câu lạc bộ tiếng Anh Toastmasters
Từ khi được thành lập, TMA Toastmaster club đã và đang hoàn thành tốt mục tiêu nâng cao kỹ năng
giao tiếp, thuyết trình tiếng anh cho các thành viên. Tháng 10, TMA Toastmaster Club vẫn tiếp tục
được tổ chức vào thứ 6 hàng tuần tại Lab 6. Các bạn có thể đăng ký tại https://training.tma.com.vn
(từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần)

• Mở các lớp đào tạo:
No.

Course

Date

1

PHP Basic and PHPUnit (Phú Nhuận)

16/10

2

PHP Basic and PHPUnit (Lab 6)

18/10

3

Kafka Introduction (Phú Nhuận)

19/10

4

Hibernate 5 (Phú Nhuận)

23/10

5

Hibernate 5 (Lab 6)

25/10

6

Kafka Introduction (Lab 6)

26/10

7

AngularJS 4 (Phú Nhuận)

26/10

8

AngularJS 4 (Lab 6)

30/10
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Giới thiệu ứng viên
Nhận bonus hấp dẫn

Từ nay đến 04/11/2017

Các vị trí cần tuyển
Developers

.Net

Java

JavaScript

Embedded

Telecom

C++

iOS

Android

SQL

Networking

MD AX

chỉ cần giới thiệu ứng viên cho các vị trí HOT của TMA,
bạn có cơ hội nhận Bonus “cực khủng”:

Testers

DevOps

Embedded

Big Data

Riêng đối với việc giới thiệu các ứng viên tiềm năng cho vị trí BSE - Bridge
System Engineer, bạn có cơ hội nhận được:
Ứng viên có chứng chỉ

Ứng viên có chứng chỉ

Ứng viên có chứng

tiếng Nhật N1:

tiếng Nhật N2:

chỉ tiếng Nhật N3:

10 triệu đồng

6 triệu đồng

4 triệu đồng

Điều kiện nhận thưởng
Ứng viên từ 1 đến dưới

Ứng viên từ 2 đến dưới

Ứng viên có từ 5 năm

2 năm kinh nghiệm:

5 năm kinh nghiệm:

kinh nghiệm trở lên:

4 triệu đồng

6 triệu đồng

10 triệu đồng

Các ứng viên phải tốt nghiệp Đại học và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, các ứng viên cho vị trí
BSE phải có chứng chỉ tiếng Nhật (N1/N2/N3)
Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với công ty.
Người giới thiệu sẽ được nhận 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 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.
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Quà tặng đặc biệt nhân dịp
kỷ niệm 20 năm thành lập
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, để thay lời cảm ơn hơn 500 nhân viên đã gắn bó và cống hiến
hết mình cho TMA từ 5 năm trở lên, công ty đã dành tặng chiếc balo phiên bản đặc biệt 20 năm
đến anh chị.
Balo có thiết kế tiện lợi, có mẫu riêng cho nam và nữ, hy vọng sẽ là người bạn đồng hành tin cậy
của anh, chị khi đi làm và cả khi đi chơi xa.
Chúc anh, chị luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

Thông tin tuyển dụng tháng 10
Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, TMA đang tuyển dụng nhiều vị trí

Developer: .Net, Javascript,
Embedded, C++, iOs,
Android…
UI/UX Designer

Test Engineer

Big Data Engineer

Bridge System
Engineer

Business Analyst

IT HelpDesk/System
Administrator

Tháng 10 tới, TMA sẽ có mặt tại Ngày hội việc làm đại học Nông Lâm (14/10) và đại học Khoa học Tự nhiên (15/10) để chiêu mộ nhân tài.
Nhiều hoạt động tuyển dụng sôi nổi sẽ diễn ra, các bạn nhớ ghé gian hàng TMA để tham gia ứng tuyển nhiều vị trí hấp dẫn nhé!
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360 DC

1. DC2

3. DC9

4. DG4

Cuộc thi sáng tạo Hackathon đã được tổ chức trong tháng 9 vừa qua tại DC2 nhằm tìm
ra ý tưởng nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả công việc cho dự án TMA-Genband.
Ban giám khảo là đội ngũ Genband Managers đã giúp tìm ra được những bạn xuất sắc
nhất và trao những phần thưởng giá trị.

Bên cạnh IC của TMA, DC9 cũng vừa thành lập một nhóm với hình
thức hoạt động tương tự mang tên DC9 IDC, mang sứ mệnh kịp thời
cập nhật tin tức mới nhất từ các dự án đến các thành viên, là một
kênh quan tâm, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng, và cũng là
một kênh tổ chức các hoạt động vui chơi trong DC9. Hi vọng IDC sẽ
trở thành người bạn thân thiết với mỗi thành viên DC9 trong tương lai

Bên cạnh PCN, một dự án mới gần đây, DG4
gần như sẽ có một dự án mới khác với Tata
Communication. Bên cạnh đó, một khách
hàng hiện tại đang yêu cầu DG4 tăng gấp
3 lần (triple) lập trình nhúng (Embedded
Development) cho team Network Switches.

Với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của dự án, chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng
6 đến tháng 9, đại gia đình DC2 đã chào đón tới 21 thành viên mới. Hứa hẹn đây sẽ là
những siêu nhân với siêu năng lực, góp phần phát triển DC2 ngày một bay cao bay xa.

2. DC8
Dựa vào những phản hồi tốt về thành quả
trong thời gian qua, khách hàng đã đồng ý
tăng thêm nhân sự để DC8 có thể giúp họ
thực hiện một số chức năng mới, nâng tổng số
thành viên lên con số 20. Ross Thompson cũng
đã ghé thăm TMA và tiến hành training trong
vòng ba tuần cho các thành viên mới và chính
thức chấp nhận các bạn vào đại gia đình TMA
ODC tại SuperConcepts.
Vừa qua, Brad Akermann- Software
Development Manager của Super Concepts
Brad đã đến thăm TMA và chia sẻ nhiều kế
hoạch phát triển cùng TMA ODC để tích hợp
các công nghệ tiên tiến như Chat bot, AI vào
trong ứng dụng của Super Concept trong năm
cuối năm 2017 và đầu năm 2018.
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360 DC

1. DC2
Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng DC2 đã cho ra đời mẫu logo cho riêng mình. Ngay sau khi trình
làng logo mới, DC2 đã thiết kế lại thẻ badge cho mọi người, thẻ badge mới sẽ mang đến những màu sắc, cá
tính thật riêng biệt cho DC2.

2. DG3
Toàn bộ thành viên DG3 đã cùng nhau tạo nên một đêm
Trung Thu rất ấn tượng với đèn lồng handmade và chương
trình ca nhạc do các ca sỹ chuyên nghiệp biểu diễn tại Lab 6
Các thành viên DG3 đã cùng nhau đóng góp để hỗ trợ cho
chương trình từ thiện “Trăng yêu thương” được tổ chức bởi
hội từ thiện Gió yêu thương. Kết thúc, chương trình đã quyên
góp được 16.100.000 VND và mang tới rất nhiều niềm vui
cho trẻ em dân tộc Ra Glai, Khánh Hòa

Trung Thu là một trong những sự kiện lớn được tổ chức thường niên của DC2. Với sân khấu được trang trí
lung linh đầy màu sắc cùng những trò chơi thú vị, chương trình đã đưa mọi người trở về ký ức tuổi thơ ngọt
ngào. Ngoài ra, chương trình cũng trao cho các cá nhân, tập thể đoạt giải cao trong các cuộc thi Hackathon,
Techday và GB Awards những phần quà ý nghĩa.

3. DC8
Vừa qua, Flintfox team đã có một chuyến hành trình kéo dài hai ngày hai đêm tại Phan Thiết. Mọi người đã
cùng nhau khám phá những bức tường hùng vĩ của mẹ thiên nhiên cùng dòng nước trong vắt mát lạnh tại
suối Hồng, Mũi Né, núi Tà Cú. Tại đây các thành viên đã có những giây phút thanh tịnh để thả hồn mình hòa
nhập với đất trời và thiên nhiên. Sau chuyến đi các thành viên như nạp được thêm năng lượng và refresh lại
tình thần để tiếp tục chinh phục những thử thách mới.

Sinh nhật của những bạn có ngày sinh
trong tháng là một phần không thể thiếu
trong mỗi kì Happy Hour hằng tháng của
DC2. Trong dịp đặc biệt này, các bạn ấy đã
được mọi người chúc mừng, tặng quà, bên
cạnh đó sẽ là những trò chơi vô cùng thú vị.
Mái nhà DC2 đã là nơi ươm mầm cho tình
yêu đẹp của hai bạn trẻ Cao Đức Anh &
Trần Thị Hoa. Các thành viên của DC2A
đã được dịp họp mặt trong một buổi tiệc
đầm ấm và khó quên để cùng nâng ly rượu
mừng chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

4. DC9

5. DC12

Trong tháng 9 vừa qua, DevOne DC9 đã có
chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại Lan Vương Bến
Tre. Tại đây mọi người được hóa thân thành
nông dân thực thụ với chiếc áo bà ba và tham
gia các trò chơi dân gian cũng như thưởng thức
các món ăn đậm nét miền Tây sông nước.

Nhân dịp Trung Thu, DC12 đã tổ chức một buổi
tặng quà cho toàn thể anh chị em trong DC, cũng
như khách hàng, và các phòng ban thường xuyên
support cho DC12. Điều đặc biệt của event lần
này với sự góp mặt có Chị Hằng, Chú Cuội càng
làm cho mọi người càng thêm phần khởi, ấm áp.
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Chữ in đậm

Thủ thuật trong
Facebook Messenger

Để tạo nội dung chữ in đậm khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng
cú pháp *nội-dung*.

Chữ in nghiêng
Ngày nay, hầu như ai sử dụng smartphone điều sử dụng Facebook.
Và Messenger được sử dụng như là một giải pháp liên lạc cực kỳ hữu
ích giữa mọi người với nhau. Bạn có thể sử dụng nó để nhắn tin, chat
voice, video call, lên lịch nhắc nhở công việc,.. Tuy nhiên, mặc dù có thể
bạn hiểu khá rõ về cách sử dụng, cũng như tính năng của Facebook
Messenger nhưng có thể bạn chưa biết việc bạn có thể điều chỉnh kiểu
chữ khi trò chuyện, cụ thể là in đậm, in nghiêng, gạch chân, hay chữ
có viền chú thích.
Tính năng này vừa được Facebook cập nhật gần đây, cho phép
người dùng có thể tùy biến nội dung tin nhắn thành là in đậm,
in nghiêng, gạch chân, hay chữ có viền chú thích. Nếu bạn
quan tâm, sau đây sẽ là cách thực hiện.

Để tạo nội dung chữ in nghiêng khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng
cú pháp _nội-dung_.

Chữ gạch ngang
Để tạo nội dung chữ gạch ngang khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử
dụng cú pháp ~nội-dung~.

Kết hợp các kiểu chữ lại với nhau
Không chỉ tạo các kiểu chữ riêng lẻ như đã nêu ở trên, người dùng Facebook Messenger còn
có thể kết hợp chúng lại với nhau tùy theo mục đích sử dụng. Ví dụ:
Kết hợp giữa in đậm và in nghiêng: _*nội-dung*_
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Danh ngôn tháng 9

“Khi không có được cái mà ta yêu
thì hãy yêu cái mà ta có”

