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TMA tham gia chia sẻ về
chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Anh Thế Đồng – Director, Huy 
Nguyễn – Director và Nghiệp Trần – 
PM đã đại diện Tập đoàn Công nghệ 
TMA để tham gia chia sẻ tại chương 
trình.

Chương trình được tổ chức nhằm 
mục đích giới thiệu, phổ biến về 
phương thức áp dụng chuyển đổi 
số trong doanh nghiệp với các công 
ty trên địa bàn. Từ đó sẽ nghiên cứu 
việc “phổ cập” chuyển đổi số trong 
toàn quận.

Ngày 28/05 vừa qua, UBND quận Phú Nhuận phối hợp với
Văn phòng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 
tổ chức chương trình Cà phê khởi nghiệp 
với chủ đề Chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp.
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TIP rộn ràng đón tháng 5 cùng 
nhiều đoàn tham quan

Tháng 5 vừa qua, TIP vinh dự đón tiếp Đoàn Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Sở Khoa học 
Công nghệ tỉnh. Cùng với đó, sinh viên các trường ĐH Nha Trang, ĐH Tây Nguyên cũng 
nô nức đến thăm TIP để tìm hiểu môi trường làm việc. Bên cạnh đó, giải TMA Bình Định 
Futsal League 2022 đang diễn ra rất gay cấn và đã đi được hơn 1/3 chặng đường.

Ngày 18/05/2022, TIP vinh dự đón Đoàn Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Sở Khoa học & Công nghệ 
tỉnh Bình Định đến thăm, tặng hoa và chúc mừng nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đón tiếp và giao lưu cùng đoàn là Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ TMA 
cùng các thành viên Ban Giám đốc. Chú Lệ và ban lãnh đạo tỉnh đã cùng chia sẻ về những dự định 
sắp tới của TIP và ngành CNTT tỉnh Bình Định nói riêng, khu vực miền Trung nói chung. 

Ngoài ra, TS. Hữu Lệ và đoàn lãnh 
đạo đã cùng tham gia trồng cây xanh 
tại TIP để kỷ niệm cho chuyến thăm 
lần này.

Đón Đoàn Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Định 
đến thăm nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam1
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Sáng ngày 12/05/2022, TIP đã 
đón chào thầy cô cùng gần 
50 bạn sinh viên đến từ Khoa 
CNTT trường ĐH Nha Trang 
đến giao lưu và tham quan 
môi trường làm việc. Đặc biệt, 
trong chuyến thăm lần này, nhà 
trường đã gửi tặng TIP 60 cây 
xà cừ nhằm góp thêm mảng 
xanh cho TMA Bình Định, qua 
đó thể hiện cho mong muốn 
mối quan hệ hợp tác giữa 
Trường ĐH Nha Trang và TMA 
Tech Group ngày càng phát 
triển bền chặt. 

Đến ngày 31/05, vượt chặng đường gần 300km, các bạn sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Thông 
tin Trường Đại học Tây Nguyên cũng đã có mặt tại TIP để bắt đầu chuyến hành trình khám phá 
của mình.

Giao lưu cùng các bạn sinh viên trong chương trình lần này có Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch 
Tập đoàn Công nghệ TMA cùng các anh chị chuyên gia công nghệ của TIP.

Chuyến tham quan đầy phấn khởi của đoàn sinh viên trường Đại học Tây Nguyên 
và Đại học Nha Trang2



5 Nhịp sống TMA

Chiều ngày 20/5, chương trình ngoại khoá chủ đề “Toán học & Cách mạng công nghiệp 4.0” đã 
diễn ra tại Trường THPT Số 01 Phù Cát. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động ngoại khoá, phổ 
biến tri thức toán học và hướng nghiệp năm học 2021-2022 dành cho học sinh do Khoa Toán và 
Thống kê, Trường ĐH Quy Nhơn phối hợp với các trường THPT tỉnh Bình Định tổ chức. 

Tại chương trình, anh Nguyễn Khương Duy - Trưởng nhóm kỹ sư dữ liệu tại TMA Bình Định đã có 
phần giao lưu rất thú vị với học sinh, giáo viên qua bài nói chuyện “Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh 
vực Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu”. 

Diễn ra đều đặn vào mỗi sáng thứ 7, TMA Bình Định Futsal League 2022 đã trải qua 5 vòng đấu - 
hơn 1/3 chặng đường với nhiều trận đấu hấp dẫn. DG3 đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch 
khi có trong tay 4 chiến thắng tròn trịa và chưa gục ngã trước bất cứ đối thủ nào. Theo sát là 
DG5 với chỉ 1 thất bại trước DG6&IT. DG6&IT, DG1 và DSG đang khá đồng đều và vẫn còn cơ hội 
để bứt phá, cạnh tranh các vị trí top đầu.  Trong khi đó, DG4, Software Factory và DG2 vẫn chưa 
thể đối chọi lại những đối thủ quá mạnh, họ đang thể hiện tinh thần giao lưu thể thao là chính, 
vui vẻ là mười.

Bóng đá vẫn luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Đừng quên đến sân Mai Hắc Đế vào 6h30 hằng tuần để 
theo dõi màn trình diễn của các đội!

TIP phối hợp cùng Trường ĐH Quy Nhơn tham gia chương trình ngoại khóa hướng 
nghiệp cho học sinh THPT Phù Cát

TMA Bình Định Futsal League 2022 hoàn thành hơn 1/3 chặng đường

3

4
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Tham gia 11 job fairs từ các trường đại học

Lịch trình tháng 05 phủ kín với vô số hoạt động sôi nổi dành cho sinh viên tại các trường đại học 
khiến bầu không khí mùa hè trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Tháng 05 này, TMA cùng hàng trăm vị trí tuyển dụng hot đã lan tỏa đến hàng nghìn bạn trẻ tại 
khắp các trường đại học khu vực TP.HCM qua các buổi job fairs. Ngoài ra, các diễn giả TMA còn 
góp mặt tại nhiều buổi chia sẻ, tọa đàm về các vấn đề hướng nghiệp, tuyển dụng, nhu cầu nguồn 
nhân lực ngành CNTT… trong khuôn khổ ngày hội, mang đến thêm nhiều thông tin hữu ích cho 
các bạn sinh viên khi tham gia chương trình.

Danh sách các ngày hội việc làm TMA đã tham gia 
trong tháng 05/2022:

Ngày hội việc làm Trường ĐH Tôn Đức Thắng (06/05)

Jobfair Online ĐH Văn Lang

Ngày hội việc làm Trường ĐH Giao thông Vận tải 
(14/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Công nghệ Thông tin – 
ĐHQG TP.HCM (14/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Ngân hàng (15/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Công nghiệp (20/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Văn Hiến (20/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH HUFLIT (21/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (26/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Quốc tế (27/05)

Ngày hội việc làm Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – 
ĐHQG TP.HCM (29/05)

Tháng 05 rực rỡ với loạt job fair 
khắp các trường đại học
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Đón các đoàn sinh viên đến tham quan và tìm hiểu tại Lab 6 và TIP

Tài trợ 02 cuộc thi học thuật lớn về công nghệ

Cùng nhiều hoạt động khác

Trong tháng qua, cả TMA Hồ 
Chí Minh (Lab 6) vui mừng 
đón tiếp hơn 150 sinh viên từ 
trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 
và trường ĐH Lạc Hồng (Đồng 
Nai) đến tham quan.

Chuyến tham đã mang lại trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp cho các bạn sinh 
viên. Cùng với đó, các hoạt động chia sẻ, định hướng nghề nghiệp ngành CNTT và giới thiệu thêm 
về văn hóa doanh nghiệp cùng các chương trình tuyển dụng, việc làm tại TMA cũng nhận được 
nhiều sự quan tâm.

Thách thức là cuộc thi học thuật truyền thống của Khoa CNTT – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 
(ĐHQG TPHCM), hướng đến tạo môi trường học tập, trao đổi, nghiên cứu lành mạnh nhằm góp 
phần nâng cao chuyên môn cho các bạn học sinh, sinh viên.

Đồng hành cuộc thi qua nhiều mùa giải, năm nay, Tập đoàn Công nghê TMA tiếp tục vinh dự là 
đơn vị Đồng Tài trợ, góp phần duy trì sân chơi học thuật bổ ích cho các bạn trẻ đam mê CNTT. 
Trải qua 04 tuần thi đấu với 10 trận đấu đầy căng thẳng và hấp dẫn, các tài năng ưu tú, kế thừa 
ngôi vị cao nhất tại Thách thức 2022 đã xuất hiện và chính thức khép lại mùa thi năm nay vào 
ngày 29/05/2022.

Cuộc thi đã chính thức diễn ra vào ngày 29/05/2022 vừa qua 
và tìm ra chủ nhân của những giải thưởng cao nhất.

Mong rằng các cuộc thi học thuật sẽ là những sân chơi bổ 
ích để các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và trưởng 
thành hơn về mặt kiến thức lẫn kỹ năng, có được những bước 
đệm tốt để tìm thấy những cơ hội hấp dẫn khi ra trường.

Cùng với đó, tháng qua cũng có thêm nhiều hoạt động bên 
lề ý nghĩa, thắt chặt mối quan hệ hợp tác của Tập đoàn Công 
nghệ TMA và các trường đại học.

Ký hợp tác MOU cùng Trường ĐH Văn Hiến

Khảo sát đánh giá chất lượng tại Trường ĐH Văn Lang

Khảo sát đánh giá chất lượng tại Trường ĐH Sài Gòn

Gặp gỡ đại diện khoa CNTT – ĐH HUTECH
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-  Soft skills:

-  Leadership & Management:

1

2

Các khóa học online

Các khóa học live training qua Zoom.us

Building a Cybersecurity Toolkit

Teamwork Skills Communicating Effectively in Groups
Leading the Life You Want

Management Skills for International Business
Organizational Behavior How to Manage People

Chủ động tìm kiếm khóa học yêu thích với đa dạng chủ đề và nội dung tại: 
https://smartlearning.tma.com.vn/    

New hire & soft skills cho nhân viên mới được tổ chức đều đặn hàng tuần qua Zoom.us
Theo dõi và đăng ký các khóa học tháng 6/2022 tại: 
https://training.tma.com.vn/#/upcomingcourse

Java/Python/Selenium/Robot framework
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
Introduction to Rust Programming: Đã đi 3/6 sessions và dự kiến kết thúc vào 21 Jun
Gitlab CI: Đã đi 2/3 sessions và dự kiến kết thúc vào 2 Jun
Progressive Web Application
Java code optimization
Spring boot
Advanced Java Programming

Professsional Scrum Developer (PSD): Đã đi qua 6/9 Sessions và dự kiến kết thúc vào 
đầu tháng 7

-  Hot trend:

Các khóa đào tạo nổi bật trong tháng 5

Tháng 5 vừa qua, bộ phận Đào tạo TMA vẫn tất bật với việc tổ chức các lớp học chuyên 
môn, kỹ năng mềm cho toàn thể nhân viên cũng như newcomer, thực tập sinh… Hầu hết 
các khóa đều nhận được phản hồi tích cực.

Technical:

Process:
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3

4

Leadership Development Program (LDP) Batch01

Khóa học cho internship: Teamwork & Work Etiquette

Đến nay, LDP Batch01 dành cho các Director, Senior Director và Department heads đã tổ chức 
được 3 buổi học với nhiều chủ đề hấp dẫn, diễn giả giàu kinh nghiệm như:

Leadership Mindset - Mr. Trần Bằng Việt – CEO Đông A Solutions

Executive Jobs - Mr. Nguyễn Tuấn Quỳnh – CEO Saigon Books

Employee Experience - Mrs. Nguyễn Chí Đoan Hạnh - Human Resources, Organizational 
Development, Talent Management

Innovation in Organization - Mr. Huỳnh Bảo Tuân - Director of Business Research, HCMC 
University of Technology; Lecturer at School of Industrial Management, HCMC University 
of Technology

Risk/Crisis Management - Mr. Lê Cao Minh - Senior Manager, Operational Excellence, 
Habitat for Humanity

Các buổi học được tổ chức linh hoạt tại 
nhiều địa điểm khác nhau để các anh chị 
học viên có thể tiếp thu kiến thức một 
cách thoải mái, trọn vẹn nhất. 

Cùng với đó, Internship Industry cũng đã gửi tặng 100 áo mưa TMA 25 năm cho các bạn thực tập 
sinh tại TMA.
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Ngay trong chiều ngày 31/05, đại diện BGĐ Tập đoàn đã tận tay gửi tặng những phần quà này 
đến hơn 500 thành viên có con nhỏ, thay cho lời chúc đến các bé luôn mạnh khỏe, chăm ngoan 
và tận hưởng một mùa hè thật ý nghĩa, ngập tràn tiếng cười.

Tặng quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi
đến hơn 500 gia đình nhỏ của TMA

Hòa chung niềm vui hè về và cũng nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tập đoàn Công 
nghệ TMA đã chuẩn bị những phần quà nhỏ để gửi tặng đến các thiên thần của đại gia 
đình TMA.
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Từ sáng sớm, các thành viên đã có mặt để làm 
các thủ tục trước khi hiến máu như đăng ký 
thông tin, khám sức khỏe… Công tác chuẩn bị 
diễn ra nhanh chóng, an toàn khiến các thành 
viên TMA khá yên tâm.

Chương trình hiến máu tình nguyện đã góp 
phần phát huy tinh thần tương thân tương ái 
của mỗi cá nhân, góp phần khắc phục tình 
trạng thiếu máu trong việc khám, chữa bệnh 
trên khắp cả nước. Đợt tiếp theo của chương 
trình sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.

Đông đảo thành viên TMA

tại Phú Nhuận

Ngày 19/05 vừa qua, hơn 60 thành viên 
TMA đã tham gia chương trình hiến máu 
tình nguyện tại quận Phú Nhuận. Đây là hoạt 
động thường niên do Liên đoàn Lao động 
quận Phú Nhuận phối hợp với Hội Chữ thập 
đỏ tổ chức. Các thành viên TMA luôn nhiệt 
tình hưởng ứng phong trào ý nghĩa này.

hiến máu tình nguyện
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Ở league A, DC4-4B và SF16 đang cùng bỏ túi 3 
chiến thắng sau 3 vòng đấu. 2 đội đều tỏ rõ sức 
mạnh của mình ngay từ những vòng đầu khi 
đánh bại những đối thủ tên tuổi như DC6, DC18, 
DC17A… xưng hùng xưng bá với đội hình đồng 
đều và chiến thuật chắc chắn. Theo ngay sau 
đó, DC17A và DC18 cùng sở hữu 6 điểm, hứa 
hẹn còn mang lại nhiều bất ngờ trong tương 
lai. DC6 dù có những nốt trầm từ đầu mùa giải 
nhưng từ vòng 4 cũng đã có những thay đổi 
tích cực.

Khởi đầu hoành tráng của
TMA Futsal League 2022

Khai mạc từ ngày 14/05/2022, đến nay, TMA Futsal League 2022 đã trải qua 4 vòng đấu với hơn 
30 trận đấu hấp dẫn, nóng bỏng đến nghẹt thở, cống hiến cho người hâm mộ vô vàn cảm xúc 
mà đôi lúc chỉ môn thể thao vua mới có thể mang lại.
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Ở league B, Inno-DEP và DC13 đang vượt trội hơn cả khi có trong tay 9 điểm 
với 3 trận thắng. Với nhiều cầu thủ mới, dũng mãnh, 2 đội sẽ còn tạo ra nhiều 
trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ trong những vòng đấu tới. Bên cạnh đó, 
những cái tên như DC3, DC12, DC8… tuy phong độ chưa ổn định nhưng chắc 
chắn sẽ còn những màn bứt phá đáng mong đợi.

Sau vòng 4, các đội ở league A sẽ thi đấu với gần nửa số đối thủ của mình, đủ để so sánh thực lực 
của mình so với các đội còn lại và có những tính toán khôn ngoan cho chặng đường dài sắp tới. 
Ở League B, các đội cũng hoàn tất 1/3 lượt đi. Hãy cùng đến sân K334 vào sáng thứ 7 hằng tuần 
để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ!

Khởi đầu hoành tráng của
TMA Futsal League 2022
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Khôi phục 100% team fund từ QI-2022
Khôi phục Star Performers và nâng lên 30 Star mỗi quý kể từ QI-2022
Áo mưa dành cho toàn bộ nhân viên
Tặng quà nhân ngày thiếu nhi 1/6

Khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên
Giải bóng đá TMA Futsal League tại HCM và Bình Định
Áo thun đồng phục mới dành cho nhân viên
Áo khoác TMA 25 năm dành cho nhân viên
Các CLB thể thao văn nghệ của TMA

Mỗi buổi trưa, tiếng cổ vũ 
cho các kỳ thủ bộ môn 
cờ tướng luôn gây xáo 
động một góc trời lab 6. 
Dù là nam hay nữ, còn trẻ 
hay đã già, bạn vẫn có 
thể hòa mình vào cuộc 
chơi mà không có bất kỳ 
sự phân biệt hay ưu tiên 
nào. Các bộ cờ tướng xịn 
sò đã được chuẩn bị ngay 
tại bàn Lễ tân, trước tiên 
là ở lab 6, anh, chị và các 
bạn có nhu cầu vui lòng 
liên hệ bộ phận Admin/
Bảo vệ để lấy và rủ đồng 
nghiệp cùng tham gia 
tranh tài nhé!

Các hoạt động đã và đang thực hiện
dành cho nhân viên Tập đoàn Công nghệ TMA

ESAT hay Sự hài lòng của nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của BLĐ Tập đoàn Công 
nghệ TMA. Từ đầu năm 2022, sau khi dịch có những chuyển biến tích cực, TMA cũng 
nhanh chóng thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc 
cũng như đời sống tinh thần cho nhân viên như:

1. Đã thực hiện

 2. Đang thực hiện

CLB cờ tướng
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Nếu muốn chill thật chill cùng đồng nghiệp sau 
giờ làm việc, bạn có thể lựa chọn TMA Guitar 
Club để tham gia. Tại đây, bạn sẽ được hướng dẫn 
tận tình để biết chơi guitar từ cơ bản đến nâng 
cao. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội giao lưu âm nhạc 
cùng chính các thành viên TMA. Thông báo về 
thời gian hoạt động của CLB sẽ được gửi đến tất 
cả các bạn trong thời gian tới!

Có lẽ đây là CLB hoạt động bền bỉ nhất khi chỉ cần dịch có một chút ổn định, các thành viên 
đều cố gắng lên sân, gặp đồng đội và tập luyện thể thao. Nếu muốn rèn luyện sự dẻo dai, tinh 
tường cũng như có thêm những “cạ cứng”  để rủ rỉ cuối tuần, đừng quên đăng ký cho mình một 
suất tham gia TMA Badminton Club. CLB sinh hoạt vào 9h - 14h thứ 7 hàng tuần tại sân cầu lông 
Viettel, hẻm 158 Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình. Vui lòng liên hệ IC hoặc anh Nguyễn Quốc Duy 
- nqduy@tma.com.vn nếu muốn tham gia nhé!

TMA Guitar Club

TMA Badminton Club
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Ngay trước khi đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa không còn được khai thác 
du lịch, các thành viên nhóm Ikigai – DC2 đã kịp tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây. 
Theo cảm nhận của nhóm, Bình Hưng sở hữu thiên nhiên với núi, biển đẹp đến nao lòng. 
Cùng với đó, người dân nơi đây cũng rất thân thiện và các đặc sản địa phương thì “ngon hết 
sẩy”. Khoảng thời gian bên nhau tại đây chắc chắn là những khoảnh khắc đáng nhớ mà các 
thành viên không thể nào quên.

Tháng 5 quả là tháng của mùa hè, của biển cả khi hầu hết 
các nhóm, dự án tại TMA đều lựa chọn hòa mình vào làn 

nước trong xanh để thư giãn. Gác lại những deadline, những 
bộn bề cuộc sống, các thành viên đã cùng nhau đến Quy 

Nhơn, Nha Trang, Bình Thuận… để trải nghiệm nhiều khoảnh 
khắc ý nghĩa.

“Best choice” cho chuyến team building chào hè

[360oDC]

DC2

Biển xanh
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Trở lại sau đợt dịch kéo dài tận 2 năm, DC3 đã tổ chức thành công chuyến đi Mũi Né với 
nhiều cung bậc cảm xúc và giúp anh chị em tìm lại đúng giới tính của mình     , cũng như tìm 
lại sự hứng khởi trong công việc và cuộc sống.

GBST-SYN mặc dù không kịp tham dự chuyến đi chung cùng DC3 nhưng cũng không chịu kém 
cạnh khi “đánh lẻ” bằng chuyến đi đến Lagi Bình Thuận, nơi có nắng, có gió, có mùi muối biển, có 
hương vị bình yên và thảnh thơi sau nhiều ngày tất bật trong công việc.

DC3

Đầu tháng 5, các thành viên Program 4B cùng gia đình đã cùng nhau rong chơi tại biển Mũi 
Né, Bình Thuận. Nắng vàng, cát trắng và biển xanh đã giúp các thành viên nạp thành nhiều 
năng lượng để chiến đấu với những dự án tiếp

Program 4B
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Chán cảnh chật chội ở thành phố, các thành viên nhóm BlueCatGIN – DC14 đã rủ nhau trải nghiệm 
cuộc sống sinh tồn thú vị tại núi Chứa Chan – Nóc nhà Đồng Nai. Cùng leo núi, cắm trại, dãi nắng 
dầm mưa và thưởng thức những món ăn giản dị nhưng ngon đến bất ngờ, các thành viên càng 
cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và quý trọng những phút giây ý nghĩa bên nhau.

Hòa chung không khí ra biển đón hè cùng các DC khác, nhóm Trunking – DC22 cũng rủ nhau ra 
đảo Phú Quý chèo sub, lặn ngắm san hô, chill cùng biển cả. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã 
giúp các thành viên có khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau và những bức hình thật rực rỡ.

DC14

DC22
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Tháng 5 vừa qua, các Director của DG5 đã 
ra thăm và làm việc tại TIP. DG5 cũng vừa có 
thêm 4 dự án mới chính thức khởi động trong 
tháng 5, đó là: VCCI (DC12), DHL Retail Cloud 
(DC12), Lendingkart Web (DC19), và Novatti 
StableCoin (DC29).

Các khách hàng khác cũng đã có tăng trưởng 
mạnh như: NBCU, TecAlliance, AlphaTheta...

Chỉ trong hơn một năm thành lập, DG5 - TIP 
đã có sự phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, dễ 
thấy nhất là sự tăng lên nhanh chóng về số 
thành viên. Với mong muốn tạo cơ hội cho mọi 
người hiểu nhau hơn, chuyến team building 
đầu tiên đã được tổ chức tại Bãi Rạng - một 
trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung. Với 
sự hỗ trợ tận tình của các anh DG5 Directors từ 
Sài Gòn cùng với anh Tân Lê, đặc biệt là sự tổ 
chức chu đáo từ DG5-TIP Activities Team với 
lịch trình hấp dẫn (tiệc tối BBQ, lửa trại & mini 
games), các thành viên đã có vô vàn những 
giây phút thư giãn và nhiều kỉ niệm đáng nhớ 
cùng với nhau.

DG5-TIP thể hiện tinh thần LÀM HẾT SỨC, CHƠI HẾT MÌNH

DG5-TIP cũng đã thành lập thêm CLB cầu lông để tạo thêm sân chơi thể thao, nâng cao sức khỏe 
cho các bạn.

Ngoài ra tại TPHCM DG5 cũng sôi nổi các hoạt động vui chơi khác như:

DC19 - Program 2 - Team Plano do anh Anh Phạm 
dẫn dắt cũng đã tổ chức 1 kỳ nghỉ ngắn cho nhân 
viên đến đảo Bình Hưng - Khánh Hòa.

DC9 - nhóm Altiplano QA có 1 buổi tiệc mừng kết 
thúc release.

DG5

DG5-TIP:
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Ngày 14-15/5 vừa qua, SFO – TIP đã có một chuyến hành trình tham quan tại Đà Nẵng – Hội An. 
Đây là lần đầu tiên kể từ sau thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các thành viên SFO – TIP mới có 
dịp đi chơi cùng nhau.

Trong thời gian này, các thành viên đã có một đêm Gala ấn tượng tại phố cổ Hội An xinh đẹp. 
Những nhân tố bí ẩn với những tài năng tiềm ẩn trong lĩnh vực văn nghệ, diễn xuất và đạo diễn 
chương trình đã lộ diện. Trước đó, các thành viên trong đoàn đã khám phá Hội An và đã có được 
những trải nghiệm khó quên. Ngày hôm sau, đoàn đã có một hành trình tham quan lý thú trên núi 
Thần Tại tại Đà Nẵng, với những trải nghiệm độc đáo như: tắm bùn, tắm khoáng nóng, xem phim 
9D và 12D. Cuối buổi tham quan, cả đoàn đã ở lại cùng nhau thưởng thức bữa tiệc buffet tại nhà 
hàng Rồng Đỏ. Kết thúc một chuyến đi đầy cảm xúc. Hi vọng trong tương lai, SFO – TIP sẽ còn 
nhiều hành trình thú vị cùng nhau.

Cùng với SFO-TIP, SFO-SG cũng không kém cạnh khi có chuyến nghỉ dưỡng tại Hòn Bà resort, 
Lagi, Bình Thuận. Tại đây, các đồng chí SFO tạm xa nơi thành phố tấp nập để tìm đến nơi đầy cát 
và gió biển mặn mà, cùng nhau sum vầy, lắng nghe những câu chuyện của nhau và tận hưởng 
những món ăn, những phút giây bùng cháy đáng nhớ trong đêm Gala Dinner

SFO
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Những ngày cuối tháng 5, các thành viên ITS (HCM và TIP) và CCS đã hẹn nhau tại thành phố 
biển Quy Nhơn để tận hưởng thật nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Làn nước trong vắt ở Hòn 
Khô hay biển Kỳ Co, ảnh lửa bập bùng trong đêm lửa trại tại hồ Long Mỹ, và cái nắng, cơn mưa 
bất chợt của miền Trung đã giúp các thành viên có những nụ cười thật giòn tan, nhưng giây phút 
thật đáng nhớ. Đặc biệt, các thành viên cũng đã ghé thăm người anh em TIP trước khi ra về. 

ITS



22Go Green

Bất kỳ hãng xe máy nào cũng khuyên chỉ nên chở tối đa 2 
người. Thậm chí, một số dòng xe còn quy định cả tải trọng 
tối đa. Bởi lẽ, việc xe chở nặng hay nhẹ cũng ảnh hưởng đến 
việc xe tiêu hao nhiên liệu. 

Khi xe tải nặng, đồng nghĩa với việc động cơ phải tăng công 
suất hoạt động, “làm việc” nhiều hơn. Tức là xe phải sử dụng 
nhiều xăng hơn cho quá trình đốt cháy nhiên liệu. Điều này 
dẫn đến hao xăng hơn. 

Cách tiết kiệm xăng đầu tiên là cần đảm bảo tải trọng xe ở 
mức vừa phải. Hạn chế chở trên 2 người và tránh chở vật 
nặng, cồng kềnh. 

Một trong những cách tiết kiệm xăng xe máy 
hiệu quả nhất là chạy đúng cách. Để chạy 
đúng cách, người lái cần lưu ý những điều nhỏ 
nhất. 

Hãy khởi động xe khi nút báo sáng hiển 
thị trên đồng hồ tắt là cách tiết kiệm xăng. 
Bởi khi này xe mới sẵn sàng để khởi động.  

Ngay khi bật chìa khóa, xe đang thực hiện 
các bước “chuẩn bị” cho việc khởi động. 
Ví dụ với dòng xe Fi, sau khi bật khóa, xe 
sẽ kiểm tra cảm biến và nạp nhiên liệu vào 
vòi. Nếu bấm đề ngay khi bật chìa khóa, xe 
sẽ hoạt động kém hiệu quả và tốn xăng. 

Tương tự, sau khi bấm đề, bạn hãy để xe 
nổ máy từ 1 - 2 phút trước khi di chuyển. 
Việc làm này đảm bảo dầu mỡ được bơm 
đến các bộ phận xe được hoàn tất. Từ đây, 
xe hoạt động ít tiêu tốn xăng hơn. 

Chở đúng trọng tải

Những lưu ý khi chạy xe  Khởi động xe đúng cách

 Cách tiết kiệm xăng – bảo vệ môi trường 
khi đi xe máy

Bạn biết đấy, mỗi dòng xe đều có mức tiêu hao 
nhiên liệu riêng. Xe có mức tiêu thụ càng thấp thì 
càng tiết kiệm xăng. Ngoài ra, nếu nắm rõ những 
mẹo dưới đây, bạn sẽ có thể tiết kiệm được một 
lượng xăng không hề nhỏ cho chiếc xe máy của 
bạn trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng cao 
trong những ngày qua. Tiết kiệm xăng cũng sẽ 
góp phần giảm lượng khí thải thải ra môi trường, 
từ đó giúp cuộc sống trở nên “xanh” hơn.
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Cách đi xe máy tiết kiệm xăng đối với xe số 
cũng có những lưu ý giống với xe tay ga. Dù 
là xe nào, người lái cũng nên giữ tốc độ ổn 
định, đều, tránh tăng giảm ga đột ngột nhé.

Tuy nhiên, riêng với xe số, bạn cần lưu ý 
thêm. Để ít hao xăng khi đi xe số nên đi 
đúng số và về số khi cần thiết. Mẹo nhỏ là 
khi đi chậm hãy đi với số thấp, và đi nhanh 
thì về số cao hơn. Kế đó, hạn chế thói quen 
vừa vặn ga, vừa dùng phanh. 

Bạn có biết, nếu lọc gió hay bugi bẩn, xe phải “xài” xăng nhiều hơn. Tương tự, rất nhiều 
bộ phận trên xe nếu không sạch sẽ làm bạn tốn thêm tiền đổ xăng. 

Thường xuyên vệ sinh xe máy là cách tiết kiệm xăng cực kỳ đơn giản, nhưng cần thiết. 
Thêm nữa, việc giữ bộ phận xe sạch sẽ còn giúp xe hoạt động tốt hơn gấp nhiều lần. 

Rất nhiều người than phiền xe tay “hao” 
xăng. Nhưng nếu chạy đúng cách, bạn có 
thể tiết kiệm tối ưu xăng đấy. 

Đối với xe tay ga, việc điều khiển tay ga ảnh 
hưởng nhiều đến việc tiêu tốn nhiên liệu. Cụ 
thể, bạn nên: 

Giữ tay ga đều và ổn định: Duy trì tốc 
độ ổn định và phù hợp với đoạn đường. 
Nhưng cũng lưu ý tránh chạy xe ở tốc 
độ quá chậm hoặc quá nhanh 

Hạn chế tăng hoặc giảm ga đột ngột. 
Để giảm tình trạng này xảy ra, nên lựa 
chọn đường đi bằng phẳng, tránh ổ 
gà. Bên cạnh đó, lái xe cần quan sát và 
thực hiện giảm tốc từ xe, tránh giảm 
đột ngột. 

Nếu dừng xe quá lâu, hãy tắt máy xe. 

Lốp xe quá mềm là một trong những nguyên 
nhân gây “ngốn” xăng cho xe. Hãy để ý, khi 
lốp quá mềm, bạn cần vặn ga nhiều hơn 
để xe chạy bình thường. Chứng tỏ, lốp xe 
không đạt chuẩn, xe phải “tốn sức” nhiều 
hơn, nên cần dùng nhiều xăng hơn. 

Cách tiết kiệm xăng là hãy kiểm tra lốp xe 
thường xuyên. Đồng thời, bơm lốp theo 
đúng áp suất hãng khuyến cáo để tiết kiệm 
6% nhiên liệu xăng. 

Nhiều người nói rằng, xe lúc mới mua thì tiết kiệm xăng, nhưng càng 
về sau càng hao xăng. Lý dó chính là vì không bảo dưỡng xe máy 
định kỳ. Sau mỗi lần “chăm sóc”, xe lại như mới, kéo dài “tuổi thọ” và 
giúp xe hoạt động tốt hơn

Bảo dưỡng xe máy định kỳ là cách tiết kiệm xăng xe quan trọng. Hãy 
quan tâm đến việc thay dầu nhớt, nước làm mát, linh kiện xe đúng 
cách, đúng thời điểm. 

Hy vọng những cách tiết kiệm xăng xe máy trên có thể giúp bạn tiết 
kiệm xăng hiệu quả hơn nhé.

Đối với xe số 

Thường xuyên vệ sinh xe

Đối với xe tay ga 

Đừng quên kiểm tra lốp xe 

Bảo dưỡng xe máy định kỳ 
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bí quyết4 giúp bạn làm chủ
lời giải thích trong giao tiếp

Một trong những điểm quan trọng trong giao tiếp là khả 
năng giải thích vấn đề mà không để lại sự khó hiểu nơi 
người nghe. Nằm lòng 4 bí quyết sau sẽ giúp bạn kiểm 
soát lời nói của mình, từ đó truyền tải thông tin một cách 
rõ ràng hơn.

Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành

“Mỗi người sở hữu một nền 
tảng kiến thức khác nhau, vì 
vậy, bạn nên cố gắng giải thích 
điều mình đang muốn truyền 
tải và quan trọng hơn là diễn 
giải nó bằng ngôn ngữ chung 
mà tất cả mọi người đều có thể 
hiểu. Nếu bạn vẫn không chắc 
thính giả có đang bắt kịp câu 
chuyện của mình hay không, 
hãy hỏi lại họ với các câu hỏi 
như “Các bạn có hiểu không 
ạ?” hay “Các bạn có theo kịp 
không ạ?”… 

Bạn không phải lo sợ mình đang lặp lại điều người nghe có thể đã biết rồi, thường thì mọi người 
không quá để ý đến việc đó, và như vậy thì tốt hơn là để mọi người bối rối khi không biết bạn 
đang cố gắng truyền đạt thông điệp gì”, Walliman chia sẻ. 

Mục đích chính của giao tiếp 
là người nói và người nghe phải 
hiểu được thông tin đang được 
truyền đạt. Bạn sẽ không muốn 
thấy mình rơi vào tình huống khó xử 
khi đang say sưa giải thích chủ đề “tủ” 
và bất chợt nhận ra gương mặt đầy bối 
rối và biểu cảm nghi ngờ của thính giả đúng 
không? Theo nhà vật lý Dominic Walliman, 4 
nguyên tắc sau sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả 
hơn, đặc biệt là khi phải giải thích điều gì đó cho 
người khác. 
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Đừng quá chi tiết

Ưu tiên sự rõ ràng 

Thêm quan điểm cá nhân 

Não bộ con người không thể 
tiếp nhận quá nhiều thông 
tin cùng một lúc. Vì vậy, bạn 
không nên “khủng bố” người 
nghe với quá nhiều chi tiết và 
nó sẽ khiến bạn trở nên lan 
man, lạc đề. Thay vào đó, hãy 
cố gắng đưa ra các ý chính để 
người nghe có cái nhìn bao 
quá”. 

Khi được nói về chủ đề yêu thích, chúng ta 
thường bị thôi thúc bởi suy nghĩ rằng phải nói 
đúng đến từng chi tiết. Tuy nhiên, đôi khi, nếu 
bạn tập trung quá nhiều vào sự chính xác, bạn 
sẽ bỏ qua mục đích chính là giúp mọi người 
hiểu được vấn đề mình đang nói. 

Walliman cho biết, “Một lời giải thích đơn giản 
tuy không hoàn toàn đúng về mặt kỹ thuật 
nhưng lại giúp người nghe nắm được cốt lõi 
của vấn đề. Nếu thính giả có mong muốn tìm 
hiểu thêm, lúc đó bạn có thể cung cấp cho họ 
một bức tranh chi tiết hơn”. 

“Một điểm quan trọng trong giao tiếp, đặc biệt là khi giải thích 
hay thuyết phục một người về vấn đề nào đó, là đưa ra ý kiến 
riêng của mình. Tại sao bạn lại quan tâm đến chủ đề đó, hay 
điều gì khiến bạn nghĩ nó thú vị và quan trọng? Bạn càng dành 
nhiều sự quan tâm cho vấn đề, chẳng hạn như đưa ra ví dụ 
chứng minh vấn đề đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như 
thế nào, sẽ càng khiến người nghe thích thú và ghi nhớ lâu hơn. 

Việc thuần thục kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là khả năng giải 
thích vấn đề làm sao để người khác hiểu, là rất khó. Bạn sẽ phải 
tập luyện rất nhiều. Nhưng đừng để thất bại làm bạn nản chí, 
hãy nhớ rằng, bạn học được một điều mới khi hiểu một thứ gì 
đó, nhưng bạn học được nhiều điều hơn khi có thể chia sẻ nó 
cho tất cả mọi người”, Walliman nhận định.

Theo elle.vn


