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TMA INNOVATION chính thức ra mắt
với hơn sản phẩm 

sáng tạo20

Chiều 22/07/2020, lễ ra mắt Công ty Sáng tạo TMA (TMA Innovation) đã diễn ra tại Hall A, Lab 6 với sự tham dự 
của BGĐ công ty, các vị khách từ QTSC, KPMG, Becamex, VMED, GreenNet, Digi cùng hơn 100 thành viên TMA.

Trong phần giới thiệu về công ty mới, anh Trần Phúc Hồng – Phó tổng giám đốc TMA Solutions và là Giám đốc 
điều hành TMA Innovation đã giới thiệu về mô hình hoạt động và kế hoạch phát triển của công ty mới. Thành 
lập TMA Innovation là cam kết mạnh mẽ của TMA trong việc ứng dụng công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm 
– giải pháp đột phá “Made in Vietnam”. Anh cũng bày tỏ hy vọng nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của tất cả mọi 
người để TMA Innovation phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Lệ 
- chủ tịch TMA Solutions và TMA 
Innovation cũng gửi lời cảm ơn 
chân thành đến tất cả thành viên 
TMA, các nhóm đã không ngừng 
sáng tạo để phát triển ra nhiều sản 
phẩm, giải pháp đột phá. Cùng với 
TMA Solutions và TMA Bình Định, 
TMA Innovation sẽ giúp đưa TMA 
trở thành tập đoàn công nghệ 
cao với nhiều sản phẩm – dịch vụ 
phong phú.

Trong không khí hân hoan, BGĐ 
công ty cùng khách mời đã cùng 
nhau nâng ly chúc mừng sự ra đời 
của TMA Innovation. 

Đặc biệt, sau buổi lễ, tất cả các thành viên và khách mời đã có cơ hội tham quan, trải nghiệm 20 sản 
phẩm độc đáo của TMA Innovation. Các khách tham quan rất ngạc nhiên về số lượng phong phú các 
sản phẩm và thảo luận về việc hợp tác triển khai các sản phẩm này tại Việt Nam. 

Một hành trình mới bắt đầu với nhiều thách thức và khó khăn nhưng cũng tràn đầy tự hào. Hy vọng 
các thành viên TMA Innovation nói riêng và TMA nói chung sẽ luôn nỗ lực, sáng tạo để công ty ngày 
càng phát triển lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu hơn nữa.
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TMA INNOVATION PARK
xây dựng  nhiều hạng mục ấn tượng

Công trình tâm huyết của TMA – TMA Innovation Park đang ngày 
càng nổi bật trên đại lộ Khoa học, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Với 
tiêu chí gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, TMA 
Innovation Park được xây dựng với vị trí lưng tựa núi, mặt hướng 
ra biển, không gian dàn trải để hòa mình vào cây xanh, gió biển 
và nắng vàng nhiều nhất có thể. 

Bên trong Trung tâm Phần mềm, các phòng làm việc, phòng họp, 
khu vực lễ tân, showcase công nghệ đang dần được lấp đầy bởi 
các trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, chú Lệ không quên đem 
những bảo vật lâu đời, gắn bó với quê hương Bình Định cũng 
như miền Trung đến đây trưng bày để giới thiệu với khách hàng, 
đối tác và các bạn trẻ. 
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Cập nhật hoạt động Bổ sung chuyên trang
thông tin Covid tại Intranetphòng ngừa COVID-19 của TMA

Dịch Covid-19 tại Việt Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, 
công ty yêu cầu toàn thể nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn dưới đây:

 Đối với nhân viên sống/có đến/tiếp xúc với người đến các địa điểm được xác nhận có người 
dương tính với Covid-19 (thông báo khẩn của Bộ Y tế: số 15, số 16, số 17, số 18, số 19, số 20, số 21, 
số 22. số 23, số 24, số 25, số 27)

     Tuân thủ quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng
     Khai báo thông tin đến Manager
     Thực hiện làm việc tại nhà (WFH) trong những ngày sắp tới

 Đối với toàn bộ nhân viên:

     Tạm dừng việc di chuyển đến vùng có dịch trong thời gian này
     Đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào công ty
     Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
     Mở cửa và đảm bảo thông thoáng phòng làm việc

Thực hiện giãn cách khi ăn uống tại căn tin và các phòng ăn của công ty
     Đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Đeo khẩu trang, rửa tay trước và sau khi giao nhận đồ ăn thức uống
     Thực hiện WFH nếu có biểu hiện sốt, ho

 Thông tin liên lạc các bộ phận hỗ trợ:

     ITS: (028)39978000 -> 5555 hoặc https://chat.tma.com.vn/channel/it-support
     Admin: 6096 (Diệp Phạm); 6089 (Hậu Phạm)
     Ban chỉ đạo: 6035 (Hiệp Phan); 6057 (Hiền Phạm) 

Những thông tin liên quan đến dịch Covd 19 sẽ được cập nhật chính xác, đầy đủ nhất tại 
chuyên trang thông tin Covid.

Để thuận tiện cho các bạn trong việc theo dõi thông tin liên quan đến các chỉ thị- quyết định 
của chính phủ về dịch Covid-19 cũng như cập nhật những biện pháp phòng chống dịch của 
công ty, intranet TMA đã bổ sung chuyên trang thông tin Covid.

Tại đây, những thông tin liên quan sẽ được cập nhật chính xác, đầy đủ nhất. Hãy theo dõi 
thường xuyên để kịp thời nắm bắt thông tin bạn nhé!
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VTV9, HTV9 thực hiện phóng sự về
Chính sách chất lượng TMAỨNG DỤNG KIỂM SOÁT

CÁCH LY TẠI NHÀ của TMA

Ngày 03/08, giải pháp quản lý cách ly tại nhà của 
TMA-Innovation đã được Tp.HCM chấp thuận để 
triển khai thử nghiệm tại Quận 12, góp phần phòng 
chống dịch bệnh, nhất là khi Tp.HCM có trên 40 ngàn 
người trở về từ Đà Nẵng.

Ngày 04 - 05/08, Đài truyền hình VTV9, HTV9 và 
Thông tấn xã VN đến TMA để tìm hiểu chi tiết về giải 
pháp này và các giải pháp công nghệ khác phục vụ 
phòng chống Covid-19.

Nhiệm vụ của TMA là cung cấp các dịch vụ phần mềm chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của 
khách hàng một cách kịp thời với chi phí phù hợp nhất. Mục tiêu duy nhất cho tất cả các 
hoạt động TMA là đạt được và liên tục gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Để làm được điều này, TMA đã:

Thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 
CMMi, ISO 9001: 2015 và bất kỳ yêu cầu chất lượng cụ thể nào khác mà khách hàng đưa ra.

Đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được hiểu đầy đủ và thực hiện đúng trong tất cả các 
giai đoạn dịch vụ. 

Cung cấp sản phẩm đúng thời gian, ngân sách với chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. 

Đo lường sự hài lòng của khách hàng ở mọi giai đoạn dịch vụ, mọi cấp độ hoạt động. 

Việc cải tiến chất lượng được lên kế hoạch định kỳ, phù hợp với các mục tiêu chất lượng 
và dựa trên các phép đo thực tế từ hiệu suất quy trình hiện có.

1

2

3

4
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VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ NHỰA MỘT LẦN 
TMA đồng hành cùng nhiều cuộc thi 

TRONG THÁNG 7/2020
và GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

Tuân thủ quy định

Các bạn lưu ý tuân thủ quy định về việc sử dụng đồ nhựa một lần bên trong công 
ty và thời gian giao nhận hàng hóa

Để giảm thiểu tác động của rác thải nhựa 
và bảo vệ môi trường, từ năm 2019, TMA 
đã thực hiện chiến dịch hạn chế tối đa việc 
sử dụng đồ nhựa 1 lần bên trong công ty. 
Chiến dịch này đã nhận được sự hưởng 
ứng của đông đảo nhân viên, nhưng hiện 
nay vẫn còn tình trạng sử dụng nhiều hộp 
xốp, ly nhựa... bên trong công ty.

Vì vậy, các bạn lưu ý:

 Hạn chế tối đa việc sử dụng đồ 
nhựa 1 lần (hộp xốp, ly nhựa...) bên trong 
công ty để bảo vệ môi trường

Cùng với đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công ty quyết định tạm ngưng việc giao, nhận 
hàng hóa cá nhân tại công ty, bắt đầu từ ngày 03/08 cho đến khi có thông báo mới.

Rất mong các bạn thực hiện tốt các quy định của công ty!

Hoạt động ĐH Tháng 7/2020

Bên cạnh tài trợ cho các Hội thảo, 
ngày hội việc làm, TMA cũng rất 
chú trọng vào các cuộc thi học 
thuật vì đây là một sân chơi bổ ích, 
lành mạnh cho sinh viên.

Đầu tiên phải kể đến cuộc thi Thách 
Thức với tuổi đời vừa tròn 20. Thách 
Thức 2020 – Cuộc thi học thuật 
truyền thống hàng năm của Khoa 
CNTT - ĐH Khoa học Tự Nhiên đã 
diễn ra trận chung kết vào ngày 
26/07 vừa qua. Vượt qua 24 đội 
dự thi, cuộc thi chính thức tìm ra 
chủ nhân của các vị trí cao nhất: 
Quán quân – Đội CE Ovaltine; Á 
Quân – Đội HKQ; Quý Quân – Đội 
Renamed. Với vai trò nhà Tài trợ 
trong suốt nhiều năm liền, năm nay 
đại diện TMA có anh Khoa Nguyễn 
– DC16 tham dự cùng các đội trong 
trận chung kết.

Tiếp đó, Anh Cường Bùi – DG1 đã tham gia với vai trò BGK cho cuộc thi Olympic tin học SIU mở rộng 2020 
(Olympics IT SIU 2020). Đây là sự kiện được tổ chức thường niên dành riêng cho sinh viên Đại học Quốc tế 
Sài Gòn (SIU) và học sinh thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (AHS), theo mô hình cuộc thi Olympic 
tin học quốc tế. Năm nay, cuộc thi quy tụ hàng trăm thí sinh đến từ khắp các cơ sở của Tập đoàn Giáo dục 
Quốc Tế Á Châu tham gia với 04 khối thi từ nội dung cơ bản đến chuyên sâu gồm: Lập trình cá nhân sử dụng 
ngôn ngữ C/C++; Lập trình cá nhân sử dụng ngôn ngữ Pascal; Sáng tạo phần mềm (ứng dụng desktop/
website, ứng dụng trên thiết bị di động, ứng dụng IoT, ứng dụng máy học (machine learning), trí tuệ nhân 
tạo,…); Tin học văn phòng…

Bên cạnh đó, TMA cũng đón tiếp đoàn ĐH Tiền 
Giang tham quan vào ngày 10/7. Mở đầu chuyến 
tham quan, các bạn sinh viên đã được mục sở 
thị nhiều sản phẩm nổi bật từ TMA Innovation 
như: Giải pháp quản lý xe, hệ thống thủy canh 
tự động hay Robot thông minh… Cùng giao lưu 
chia sẻ với các bạn sinh viên là đại diện “Binh 
đoàn Miền Tây” từ DG4 - anh Thái Bùi. Anh Thái 
cũng không quên động viên các bạn cố gắng 
học tập để sớm có sinh viên ĐH Tiền Giang làm 
việc tại TMA.

Trải qua những tháng Covid khó khăn, dù hoạt 
động Đại học còn hạn chế, tuy nhiên TMA và 
Ban Hợp tác Đại học sẽ luôn là nơi kết nối hiệu 
quả những hoạt động giữa nhà trường – doanh 
nghiệp, mang lại nguồn nhân lực dồi dào và 
chất lượng cho công ty.
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THÁNG 7 SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG
với trường đại học của TMA

Bình Định
Trong tháng 7 vừa qua, để chuẩn bị nguồn nhân lực cho TMA Innovation Park cũng như mở rộng mối 
quan hệ với các trường trên địa bàn, TMA Bình Định đã liên tục tổ chức các hoạt động với trường đại học 
và THPT. Ngoài ra, như một hoạt động không thể thiếu, các thành viên TMA Bình Định đã cùng nhau có 
chuyến đi từ thiện ý nghĩa đến trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm.

1. Thỏa thuận hợp tác giữa TMA Bình Định và đại học Quy Nhơn

Sáng 16/7/2020, chú Lệ cùng các chuyên gia, cố vấn về Khoa học dữ liệu của TMA đã có buổi gặp mặt, 
làm việc cùng ban giám hiệu trường đại học Quy Nhơn ngay tại TMA Innovation Park. 

Sau cuộc họp, nhiều thỏa thuận đáng chú ý đã được thống nhất giữa TMA và nhà trường. Theo đó, TMA 
sẽ phối hợp chặt chẽ với trường đại học Quy Nhơn trong tuyển sinh, đào tạo, thực tập và tuyển dụng đối 
với ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) và ngành Thống kê.

TMA sẽ cấp một số học bổng cho học sinh giỏi đăng ký theo học ngành Toán ứng dụng; tham gia vào 
quá trình đào tạo; tiếp nhận sinh viên thực tập; cam kết tuyển dụng 100% sinh viên tốt nghiệp đại học 
ngành Toán ứng dụng.

3. Hướng nghiệp cho học sinh THPT

Cuối tháng 7, TMA Bình Định đã phối hợp với khoa Toán – trường đại học Quy Nhơn tổ chức buổi hướng 
nghiệp cho các em học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Hùng Vương và THPT Trần Cao Vân. 

Anh Bình Nguyễn – đại diện TMA Bình Định cùng trường đại học Quy Nhơn đã có nhiều chia sẻ bổ ích 
về nghề CNTT đến các em học sinh. Các em cũng rất hứng thú và đặt nhiều câu hỏi thú vị. Đặc biệt, để 
khuyến khích các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc đã đăng ký vào khoa Toán, TMA đã dành 
tặng 4 suất học bổng cho các em, phân bổ đều ở các trường. 

4. Hoạt động từ thiện tại trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm 

Ngày 25/07 vừa qua, TMA Bình Định đã có chuyến đi từ thiện vô cùng ý nghĩa đến trung tâm bảo trợ xã 
hội Đồng Tâm, Bình Định. Với số tiền được trích từ quỹ Khát vọng TMA và đóng góp của các thành viên, 
những món quà thiết thực là đồ dùng học tập và dụng cụ trị liệu đã được chuẩn bị cho các bạn nhỏ có 
hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại đây.

Không chỉ mang đến cho các em giá trị vật chất, các thành viên TMA Bình Định còn giúp các em có một 
ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười với nhiều trò chơi thú vị. Được tham gia vận động và trò chuyện 
cùng các thành viên TMA Bình Định, tất cả các em nhỏ đều rất hào hứng, đây cũng là động lực không 
nhỏ để các em có thể học tập và sinh hoạt tốt hơn. 

2. Tổng kết thực tập tốt nghiệp khoa CNTT

Tháng 7, anh Bình Nguyễn – đại diện TMA Bình Định 
đã tham gia buổi tổng kết thực tập tốt nghiệp của 
sinh viên khoa CNTT – trường đại học Quy Nhơn, rất 
đông trong số sinh viên đã có thời gian tham gia thực 
tập tại trung tâm Thực tập và Phát triển Sinh viên của 
TMA. Tại buổi tổng kết, anh Bình đã có nhiều chia sẻ 
về nghề CNTT cũng như cơ hội việc làm hấp dẫn tại 
TMA Bình Định. Với TMA Innovation Park sắp khai 
trương, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội rất lớn để được 
đào tạo, làm việc trong môi trường làm việc quốc tế 
ngay tại miền Trung. 
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SÔI ĐỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG 
công việc, vui chơi
Tháng 7 trở nên vô cùng rực rỡ với vô vàn hoạt động công 
việc, vui chơi diễn ra tại khắp các DC/ Dept của TMA.

I. Công việc

II. Vui chơi

1. DC4

Tại lễ ra mắt công ty sáng tạo TMA- TMA Innovation, DC4 đã mang đến 4 sản phẩm để giới thiệu với mọi người 
và nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực. Hy vọng TMA sẽ không ngừng sáng tạo và phát triển hơn nữa 
nhiều sản phẩm trong tương lai.

2. DC17

Team Sierra Wireless đã có 1 tháng 
7 rực rỡ và vui tươi với 1 chuyến đi 
team building đến miền Tây sông 
nước. Chơi những trò chơi dân gian 
và thưởng thức những đặc sản vùng 
quê, giản dị nhưng ấm áp. Chuyến 
đi đã đánh thức và thêm năng lượng 
mọi người sau những ngày tháng 
làm việc vất vả và nhiệt huyết. 

Sau thời gian cách ly xã hội, Đại gia 
đình Contact Center đã trở lại Long 
Hải và lợi hại hơn xưa. Với tinh thần 
“THINK BIGGER & WORK HARDER”, 
CC member đã có những giây phút 
chơi cùng nhau, nhậu cùng nhau và 
thức cùng nhau. Đã có nhiều bí mật 
được bật mí, anh chị em CC ngày 
càng gắn kết, sẫn sàng xông pha 
trước những thử thách trong nửa 
cuối năm 2020.

1. DC1

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, một số nhóm thuộc DC1 đã kịp tổ chức một chuyến đi ngắn ngày cho 
các thành viên có cơ hội gắn kết với nhau hơn.

Team UC-Conferencing đã cũng nhau “mần” một chuyến team building 2 ngày 1 đêm tại thành phố biển Vũng 
Tàu. Tuy đây là một điểm dừng chân quá quen thuộc nhưng với team thì quan trọng là được đi cùng nhau.

DC19 cũng đóng góp 2 sản phẩm độc đáo là Hackathon và VR Emulator cho khu vực trải nghiệm trong lễ thành 
lập công ty mới TMA Innovation. Trong đó, nền tảng Hackathon VN (từ sự hợp tác giữa KPMG và TMA) cho phép 
các cá nhân tập hợp trong một trung tâm đổi mới để tương tác với cộng đồng - nơi sản sinh những ý tưởng 
mới và giải pháp sáng tạo cho doanh nghiệp; VR Emulator là một ứng dụng trên smartphone cho phép người sử 
dụng có thể chơi các VR game mà không cần mua những thiết bị giả lập.

4. DG5

DG5 vẫn đang tiếp tục triển khai cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trên Hackathon.vn.

2. DG4

Trong tháng 7, DG4 đã có nhiều cơ hội hợp tác với 
ANZ cũng như nhiều công ty khác tại thị trường Việt 
Nam. Hy vọng chúng ta sẽ mang về dự án với các đối 
tác này trong quý 3.

3. DC19

Tháng vừa qua, DC19 đã thực hiện dự án mới cho 
khách hàng Việt Nam – Chubb và nhận được nhiều 
phản hồi tích cực.

Nhóm đã có một buổi chơi trò chơi vận động trên 
biển, tắm biển, cùng nhau nấu những món hải sản và 
có một bữa tiệc ấm cúng. Với tiêu chí chơi hết mình, 
nhóm đã cùng nhau trò chuyện, tâm sự, hát những 
bản tình ca buồn cho nhau nghe đến tận 2, 3 giờ 
sáng.

Lại một lần nữa nhóm Devices-DVIT và nhóm UCA-
DVIT cùng tổ chức một chuyến đi đến thành phố Đà 
Lạt, 2 nhóm đã có những khoảnh khắc vô cùng thú vị, 
những kỷ niệm khó quên tại thành phố ngàn hoa này. 
Có vẻ như Đà Lạt chính là “món khoái khẩu” của 2 
team này rồi. Team bạn đã đi Đà Lạt cùng nhau chưa?
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4. DC22

Các bạn DC22-Ribbon Trunking đã cùng nhau có chuyến phượt nhẹ từ Sài Gòn về Vũng Tàu và kết hợp thăm thú 
nhiều địa điểm tham quan. Chuyến đi tuy ngắn chỉ gói gọn trong 2 ngày 1 đêm nhưng cả nhóm đã có nhiều trải 
nghiệm thú vị sau những ngày chiến đấu với nhiều thử thách mới trong công việc giữa mùa đại dịch.

5. DG1

Technology Day – Tổng kết và Trao giải đợt 1: Chiều 23/07, buổi trao giải đợt 1 của cuộc thi DG1 Technology Day 
2020 đã diễn ra tại Thư viện với sự tham dự của 6 nhóm dự thi và hơn 50 thành viên DG1.

Đợt 1 của cuộc thi khép lại với 6 ý tưởng được chọn vào vòng TMA Tech, trong đó, 2 ý tưởng We1Care và F4U 
đến từ DC8 đã được chọn vào Group B tại vòng chung kết. Ban lãnh đạo DG đã trao giải thưởng cho 6 nhóm 
cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên đã không ngừng sáng tạo để phát triển ra nhiều sản phẩm 
và giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống. Nhân dịp này, đợt 2 của cuộc thi đã được phát động. Hy 
vọng đợt 2 sẽ nhận thêm thật nhiều ý tưởng, sản phẩm từ các thành viên DG1.

6. DG4

Trong những ngày dịch Covid-19 lắng xuống, nhóm Accedian EMS đã kịp tổ chức một buổi happy hour hoành 
tráng. Tại đây, các thành viên đã cùng ăn uống, tâm sự vui vẻ sau những ngày làm việc chăm chỉ và tiếp thêm 
thật nhiều năng lượng.

7. TIC

Tháng 7, Biz team tiếp tục duy trì hoạt động Toastmaster vào chiều thứ tư hàng tuần. Các buổi Toastmaster với 
đa dạng chủ đề như: “Việc nuôi rùa có gì vui?”, “Lợi ích của cà phê” và “Đàn ông cần lưu ý gì khi vợ mình mang 
thai?” đã giúp các thành viên của TIC có những phút giây vui vẻ thoải mái, luyện tập kĩ năng mềm thuyết trình 
trước đám đông và nạp thêm nhiều kiến thức mới.

8. ICP

Tháng 7 vừa qua, ICP team đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Phan Thiết để chơi đùa cùng nắng vàng biển xanh, 
cát trắng. Tại đây, các thành viên đã cùng tham quan những địa điểm nổi tiếng của vùng đất biển như bãi đá ông 
địa, hầm rượu vang, Bàu Cát… Chuyến đi đã mang đến rất nhiều niềm vui, kỷ niệm đẹp cũng như nạp tràn năng 
lượng cho tất cả các thành viên.

3. DC18

Trước khi đại dịch có diễn biến xấu hơn ở các tỉnh thành trọng điểm của nước ta, 2 nhóm dự án UC Client và UC 
Messaging cũng vừa kịp trở về sau chuyến outdoor cùng rất nhiều cung bật cảm xúc và thật nhiều kỷ niệm đáng 
nhớ bên nhau. Đây cũng như liều thuốc tinh thần giúp các anh chị em trong nhóm gắn kết hơn và lấy lại niềm 
phấn khởi, hăng say cũng như sự sáng tạo trong công việc sắp tới.

Trở về sau chuyến đi đầy sự thú vị, nhóm cũng không quên vinh danh những bug hunter trong tháng vừa qua.

Với tiêu chí được đi thật xa và thức dậy ở 1 nơi thật lạ, anh chị em UC Messaging đã chọn điểm đến là vùng đất 
Phú Yên cho chuyến đi lần này.

Chưa biết những ngày tới sẽ ra sao, nhưng chúng tôi, những thành viên của DC18 sẽ luôn lạc quan, năng động, 
đầy nhiệt huyết, luôn sống hết mình và tiếp tục cống hiến… Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, những điều tốt đẹp vẫn 
chờ ta phía trước!
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CÔNG DỤNG CỦA VỎ TRÁI CÂY
trong cuộc sống hàng ngày

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Lớp vỏ bên ngoài của trái cây và rau quả thường bị coi là phần bỏ đi. Tuy nhiên trên thực tế, vỏ trái cây không vô 
dụng như bạn nghĩ. Rất nhiều loại vỏ trái cây có tác dụng thay thế các chất hóa học mà có thể bạn chưa biết tới.

1. Làm sạch

Vỏ chanh có hiệu quả tuyệt vời trong việc đánh bay các 
mảng bám bẩn dầu mỡ cứng đầu trong nhà bếp. Hãy rắc 
muối hoặc baking soda lên khu vực bị bám bẩn dầu mỡ, 
sau đó lấy vỏ chanh chà xát thật kỹ, vết bẩn sẽ nhanh 
chóng biến mất. Chú ý cẩn thận khi sử dụng chanh trên 
các bề mặt nhạy cảm như đá cẩm thạch.

Làm thế nào để giữ cho bình pha cà phê, cốc uống cafe 
luôn sáng bóng? Bạn hãy thử thêm đá (lạnh), muối và vỏ 
chanh vào một bình cà phê rỗng; lắc mạnh và lau xung 
quanh trong 1 hoặc 2 phút, sau đó đổ và rửa sạch.

Để đánh bay cặn khoáng tích tụ trong ấm trà, bạn chỉ cần 
đổ đầy nước vào bình và thả thêm một ít vỏ chanh sau đó 
đun sôi. Khi nước đã sôi, bạn tắt lửa và để yên trong một 
giờ, sau đó rửa sạch ấm trà và để ráo nước.

2. Làm thực phẩm, hương liệu

Các loại vỏ mọng nước như cam, quýt, bưởi, 
chanh có thể được chiết xuất thành hương liệu. 
Bạn chỉ cần sấy hoặc phơi khô chúng trong 3 
hoặc 4 ngày. Sau cho vào máy xay sinh tố (hoặc 
máy xay gia vị) và nghiền thành bột. Bảo quản 
trong lọ thủy tinh/nhựa sạch sẽ và khô ráo.

Trộn bột chiết xuất từ vỏ chanh phía trên với hạt 
tiêu vừa mới nứt để làm gia vị tiêu chanh tuyệt 
vời cho các món ăn.

3. Làm đẹp

Để làm săn chắc da mặt, hãy chà nhẹ vỏ cam hoặc bưởi (đã rửa sạch) lên vùng mặt (tránh mắt) và sau đó nhẹ 
nhàng rửa mặt với nước ấm. 

Dùng vỏ cam đắp mặt đều đặn trong thời gian dài sẽ giúp cải thiện kết cấu ở da, làm chậm quá trình lão hóa, 
giúp da săn chắc và đàn hồi hơn.

Bột vỏ cam là một phương thuốc tuyệt vời điều trị gàu. Nó cũng giảm rụng tóc và giúp tóc chắc khỏe. Tất cả 
những gì bạn cần làm là đun nước với bột vỏ cam, để nước lắng và dùng nó để gội đầu.

Sử dụng mặt trong của vỏ chanh xoa trực tiếp lên da giúp làm sáng da, xóa vùng da sạm ở đầu gối, khuỷu tay.

Chà nhẹ phần thịt của vỏ quả bơ lên mặt có thể cung cấp cho vùng da này một lượng lớn chất dưỡng ẩm tự 
nhiên tuyệt vời.

Vỏ khoai tây có thể làm làm mờ vết thâm bọng mắt. Hãy đặt mặt trong của vỏ khoai tây tươi vào vùng da bọng 
mắt trong 15 phút mỗi ngày.

Rắc một ít đường lên phần thịt của vỏ chuối, để một lúc và sử dụng như một công cụ tẩy tế bào chết bằng cách 
xoa lên bất cứ vùng da nào trên cơ thể (đừng quên rửa sạch vùng da sau khi thực hiện).
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10THAY ĐỔI NHỎ TẠO NÊN
MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

Mẹo vặt tháng 6 gợi ý 10 thay đổi nhỏ trong cách sống có thể 
giúp bạn yêu thương bản thân và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Không gì có thể mang đến không khí tươi tắn cho ngôi nhà 
của bạn bằng một lọ hoa. Để có một cuộc sống hạnh phúc, 
hãy luôn đặt những bình hoa/giỏ hoa đầy màu sắc trong 
phòng khách hoặc trên bàn ăn, bạn sẽ luôn bắt đầu ngày 
mới tràn đầy sức sống. Để giữ cho hoa tươi lâu, bạn nên bỏ 
một ít baking soda vào trong nước. Nếu không có thời gian 
để chăm chút cho hoa tươi, hãy chọn các loại hoa khô, như 
một bình hoa oải hương chẳng hạn.

2. Ăn trên bàn

Cuộc sống hạnh phúc khi bạn luôn biết dành thời gian cho 
việc ăn uống: không vôi vã, không dùng điện thoại hay máy 
vi tính, chỉ tập trung vào bản thân bạn và bữa ăn. Ăn sáng 
trên giường nghe có vẻ lãng mạn, ngồi trên sofa vừa ăn vừa 
xem phim nghe có vẻ thú vị, nhưng tất cả đều không tốt 
cho bao tử của bạn một chút nào.

1. Luôn có một bình hoa trong nhà

3. Thắp sáng ngôi nhà của bạn

Ánh sáng thật cần thiết, nhưng điều đó không 
có nghĩa là bạn phải sử dụng đèn neon trắng. 
Hãy kết hợp nhiều loại ánh sáng khác nhau như 
đèn sàn, đèn âm tường, đèn dây hoặc nến, chú 
ý chọn các loại đèn vàng có mức độ chiếu sáng 
vừa phải và đặt chúng xung quanh nhà. Sự ấm 
áp, dịu dàng sẽ mang lại cho bạn không gian 
thư giãn, đồng thời nâng cao tâm trạng và cảm 
xúc của bạn.

4. Sử dụng nến thơm 

Ánh sáng vàng ấm áp, ngọn lửa nhỏ chập chờn 
và hương thơm dịu nhẹ không chỉ tạo ra bầu 
không khí lãng mạn mà còn là một biện pháp 
trị liệu tinh thần rất hiệu quả. Bạn hãy lựa chọn 
nhiều mùi hương, màu sắc và hình dạng nến để 
vừa sử dụng. vừa trang trí ngôi nhà của bạn.

6. Một chiếc giường thoải mái

Ít nhất một phần ba thời gian trong ngày được 
sử dụng trên giường. Vậy nên, hãy chuẩn bị 
cho mình một chiếc giường êm ái, thoải mái 
với khăn trải giường bằng chất liệu và màu sắc 
yêu thích.

7. Tạo góc đọc sách

Hãy dành riêng một khu vực trong nhà để trưng bày những 
cuốn sách mà bạn yêu thích nhất. Chọn một chiếc ghế bành 
có màu đất, mua một chiếc đèn tốt, quấn trong một chiếc 
khăn vải và nhâm nhi tách trà khi thưởng thức cuốn tiểu 
thuyết mới, đó là cách bạn tận hưởng cuộc sống.

8. Tự trồng rau sạch

Trồng các loại rau và thảo mộc để sử dụng 
hàng ngày sẽ khiến cho cuộc sống của bạn 
trở nên hạnh phúc hơn. Trồng cây không chỉ 
là một phương pháp thư giãn hiệu quả mà bạn 
cũng an tâm hơn so với việc phải mua rau ở 
cửa hàng.

9. Tự nấu ăn

Hãy tự nấu ăn cho chính mình. Đừng viện cớ 
rằng bạn không biết nấu ăn, hãy mua một cuốn 
sách dạy nấu ăn, xem các chương trình ẩm thực 
và thử nghiệm. Những lần đầu hãy thử nấu 
những món đơn giản, sau đó bạn có thể tự tin 
nấu những món phức tạp hơn.

10. Thư giãn trong bồn tắm

Vào cuối ngày, hãy tạo một spa tại nhà với bồn tắm đầy bọt, nến và tinh dầu thơm để tự thưởng cho chính mình 
sau một ngày làm việc vất vả. Hiện nay, có rất nhiều lựa chọn về muối tắm và xà phòng nhưng hãy chú ý chọn 
các loại có thành phần tự nhiên. Những sản phẩm organic hoặc handmade sẽ rất tốt cho làn da của bạn.

5. Trưng bày những vật kỷ niệm

Tấm hình của bạn ngày xưa, vỏ sò cũ kỹ nhặt được từ lần đầu tiên đi biển hay những món đồ lưu niệm nhỏ nhắn 
bạn thu thập từ những chuyến du lịch, tất cả tạo nên một không gian ký ức tràn đầy tình cảm và dễ dàng gợi 
nhớ đến những câu chuyện đáng yêu trong cuộc đời của bạn.



“Luôn luôn hi vọng, không bao giờ tuyệt vọng đó 
là phẩm chất của con người có tâm hồn lớn”

-G. Flaubert-
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