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TIN BÃO GIẬT
GMO-Z.com RUNSYSTEM 3 năm liền lọt 
TOP 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu 
Việt Nam

Runners nhí "lạc lối"
tại "BỘ LẠC RỪNG XANH"

Tối ngày 18/09/2018, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế 
về Đô thị thông minh 2018 được tổ chức tại Khách sạn 
InterContinental Hà Nội Landmark 72 (Hà Nội), 
GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục được Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh 
nằm trong Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt 
Nam. Anh Lê Quang Trung – Phó Giám đốc, đại diện 
GMO-Z.com RUNSYSTEM tham gia sự kiện.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh 
dự được bình chọn là Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực 
Phần mềm, Giải pháp và Dịch vụ CNTT.

Là một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh 
vực CNTT, hơn 1 thập kỷ vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
đã triển khai hàng nghìn dự án lớn nhỏ ở lĩnh vực này, 
đóng góp lớn vào thành công chung của ngành CNTT thế 
giới cũng như ngành CNTT Việt Nam.

Chương trình 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 
năm nay, ngoài các tiêu chí truyền thống như: nhân lực, 
thị trường và khách hàng, công nghệ và sản phẩm, tăng 
trưởng doanh thu, công tác quản trị doanh nghiệp…, còn 
tập trung vào việc phát hiện các điểm sáng là những 
doanh nghiệp tiêu biểu về năng lực công nghệ 4.0, thông 
qua các sản phẩm – giải pháp sử dụng các công nghệ 
mới (Trí tuệ nhân tạo – AI, Internet vạn vật – IoT, Dữ liệu lớn 
– Big Data, Blockchain…) để giải quyết những bài toán 
đang tồn tại trong xã hội.

Ngày 22/9/2018, tại Hội trường tầng 3 tòa nhà Ocean Park, 
các Runner nhí cùng bố mẹ trải qua một ngày được hóa thân 
thành những thổ dân da đỏ và "quẩy" tưng bừng tại "FAMILY 
DAY 2018: BỘ LẠC RỪNG XANH". 

Các bạn nhỏ thật sự đã "lạc lối" tại ma trận trò chơi với vô vàn 
những trải nghiệm mới mẻ: đi cầu khỉ hái lượm hoa quả, bịt 
mắt đập trống, ném vòng cổ chai, phi tiêu săn bắt thú,... Mỗi 
trò chơi thắng cuộc Runners nhí sẽ nhận được “tiền vàng”, 
đến cuối chương trình 3 bé tích lũy được nhiều “tiền vàng” 
nhất đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ Ban Tổ chức vì 
sự “cống hiến” của mình. Nhờ động lực đó mà mỗi trò chơi 
đều được các bạn nhỏ tận tình ghé thăm không bỏ sót một 
trò nào. Các tình nguyện viên cũng vô cùng nhiệt tình “phục 
vụ” các thượng đế nhí tại mỗi khu trò chơi, chỉ cần chơi thắng 
là có ngay “tiền vàng”.

Không chỉ được chơi, các bé còn được tự tay trang trí 
những chiếc bánh cupcake xinh xinh, rồi được trổ tài 
khéo léo khi học làm đèn ông sao đầy màu sắc để chơi 
dịp Tết Trung thu. Từ những đôi tay bé nhỏ, những chiếc 
bánh lộng lẫy, những chiếc đèn lồng xinh xẻo đã được 
ra đời. 

Bên cạnh đó, "FAMILY DAY 2018" năm nay Runners nhí 
cũng góp sức với 2 tiết mục nhảy và biểu diễn thời trang 
vô cùng hút mắt. Nhiều tài năng đã được khai quật qua 
chương trình, hứa hẹn sẽ cống hiến những tiết mục 
“sung” và “chất” hơn nữa vào các mùa tụ hội sau!

Số ra tháng 10/2018

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net



2

360 độ SMILE
Bất ngờ với những màn đấu TRÍ - LỰC
tại “HAPPY CHALLENGE SHOW”

Runners Đà Nẵng hào hứng giải lao
giữa giờ với “Happy Time”

Ngày 14/09/2018, Runners Hà 
Nội đã bước vào một sân chơi 
tìm hiểu về các giá trị cốt lõi 
của công ty với một tinh thần 
hừng hực, ai nấy đều khát khao 
giành chiến thắng về cho đội 
nhà. Các giá trị cốt lõi của công 

ty, các thông tin xoay quanh 
công việc, cuộc sống, con người 

của GMO-Z.com RUNSYSTEM được 
truyền tải đến Runners thông qua những trò 

chơi đầy thú vị. Điều bất ngờ là Runners đã dễ dàng vượt 
qua các thử thách tưởng chừng khá “khoai” của BTC. Từ 
VÒNG 1 “Đuổi hình bắt chữ” đến VÒNG 2 “Trí lực sánh 
đôi”, với phong độ chói sáng của các cá nhân đại diện 
cho các đội chơi, cuộc đấu TRÍ - LỰC đã diễn ra vô cùng 
hấp dẫn với những màn rượt đuổi điểm số sát nút. “HAPPY 
CHALLENGE SHOW” đã khép lại với Giải Nhất thuộc về Đội 
4 của Đội trưởng Bùi Kim Anh (Comm). 

Chương trình “Phát đồ ăn đêm cho người vô gia cư và 
người lao động nghèo” của nhóm InfoQ  đã diễn ra vào 
đêm chủ nhật ngày 23/09/2018 tại 5 địa điểm: Ngã tư Cửa 
Nam, Chợ Đồng Xuân, Ga Hà Nội, phố Quán Thánh và phố 
Ngô Thì Nhậm (Hà Đông). Với thông điệp nhân ái vào dịp 
Tết đoàn viên, hoạt động thiện nguyện này đã nhận được 
sự ủng hộ của đông đảo mọi người. 50 con người đã có 
một đêm không ngủ, tận tay trao tặng gần 300 phần quà 
đến những vô gia cư nằm ngủ ở vỉa hè, gầm cầu hay ghế 
đá công viên trong đêm 14/8 âm lịch với biết bao cảm xúc 
buồn vui lẫn lộn... Một hoạt động thiện nguyện vô cùng ý 
nghĩa của InfoQ góp phần sưởi ấm những trái tim buốt lạnh 
và trao tình yêu thương đến những con người đang chật 
vật mưu sinh khắp mọi ngóc ngách thủ đô. 

Khi Runners Hà Nội đã quen với các giờ phút giải lao đến từ 
chương trình thể dục giữa giờ “Happy Time” vào mỗi chiều 
thì đến tháng 09/2018, “Happy Time” cũng đã được phủ 
sóng đến văn phòng tại Đà Nẵng và nhận được sự đón 
nhận của đông đảo các anh chị em. Dù chỉ với quân số ít 
ỏi nhưng mỗi khi nhạc hiệu vang lên, Runners Đà Nẵng đều 
đồng lòng buông tay code, tắt màn hình, rời bàn phím và 
hòa mình vào những giai điệu vui tươi mà “Happy Time” 
mang lại. Chờ đợi các đầu cầu Hồ Chí Minh và Tokyo đón 
nhận làn gió mới “Happy Time” để thổi bay cơn mỏi mệt, 
giúp trí óc Runners được refresh ngay tức thì! 

CN Hồ Chí Minh “chơi lớn”:
Giải bóng đá nữ chính thức khởi tranh

Chi nhánh Hồ Chí Minh vẫn giữ vững phong độ “chịu chơi” 
với màn ra mắt của giải bóng đá dành riêng cho các bóng 
hồng. Tiếp nối thành công của giải bóng đá nam, được sự tài 
trợ của các nhà tài trợ vàng, cùng với đam mê cháy bỏng 
được lăn lê cùng trái bóng tròn của hội chị em, chi nhánh Hồ 
Chí Minh đã chính thức khai mạc giải bóng đá nữ cho toàn 
thể chị em trong công ty vào ngày 17/09/2018. Giải đấu sau 
khi ra mắt đã nhanh chóng quy tụ được 4 đội hình “triệu đô” 
với những chân sút tiềm năng: FC Nhà Heo (QA/QC), FC 
Những bông hoa nhỏ (Sale IID), FC Oppa (FC hỗn tạp) và FC 
Tầng 8. Các FC đều được dẫn dắt bởi những HLV “lão làng” 
hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những màn tranh đấu sôi 
động, nảy lửa và cười ra nước mắt tại sân bóng đá Viettel 
Hoàng Hoa Thám. 

Số ra tháng 10/2018

Cùng InfoQ mang hơi ấm Tết Trung thu
đến với người vô gia cư 

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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360 độ SMILE
Khai giảng khóa học "SQL Tuning" tại Hà Nội IID ra mắt khóa đào tạo "DNS tên miền"

& "Quy trình hỗ trợ khách hàng, 
Quy trình tiếp nhận tổng đài"

Các developer dù làm việc với bất kỳ ngôn ngữ nào đi 
nữa thì đều có một điểm chung, đó là phải có kiến thức 
về SQL. Ngay cả những coder "cứng" hay là nhân viên 
mới thì việc nắm vững được ngôn ngữ truy vấn cấu trúc 
SQL luôn là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Để giúp các 
lập trình viên, đặc biệt là các leader có thể nắm rõ hoạt 
động cũng như sử dụng SQL hiệu quả, Training Center 
quyết định mở Khóa học "SQL Tuning" tại Hà Nội vào mỗi 
thứ 5 hàng tuần. Buổi khai giảng khóa học “SQL Tuning” 
đã diễn ra vào ngày 4/10/2018 dưới sự dẫn dắt của anh 
Phạm Văn Đông (VNLAB Hà Nội) và có sự tham gia đông 
đảo của các Project Manager và Team leader các nhóm. 
Hy vọng, khóa học sẽ mang đến một cách tiếp cận có hệ 
thống giúp các dev biết cách lập kế hoạch, phân tích, 
sửa lỗi và gỡ rối các vấn đề hiệu năng liên quan đến các 
truy vấn phổ biến thường gặp và cung cấp cho các 
Runner kỹ năng cần thiết để viết SQL dễ dàng mở rộng và 
có hiệu suất cao. 

Một mùa 20/10 lại về kéo theo nỗi niềm háo hức, mong chờ của các chị 
em. Các đấng mày râu nhà RUN trước giờ vốn luôn chu đáo với những ngày 
đặc biệt của các chị em và lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. 
Những món quà độc đáo nào sẽ được các soái ca trao tặng tận tay các cô 
gái, các chàng trai dev vốn khô khan thường ngày sẽ “lột xác” trên sân khấu ra 
sao? Cùng chờ đợi những điều bất ngờ vào ngày 19/10/2018 nhé!

Ngày 4/10/2018, Internet Infra Division (IID) phối hợp 
cùng Training Center khai giảng chương trình đào tạo 
"DNS tên miền" & "Quy trình hỗ trợ khách hàng, Quy 
trình tiếp nhận tổng đài" dành cho các nhân viên 
thuộc team Sale&CS, QM và Tech của IID do anh Kiều 
Minh Thắng (IID) và chị Hoàng Yến (IID) phụ trách. 
Khóa đào tạo cung cấp các kiến thức cần thiết về 
DNS tên miền giúp các nhân viên hiểu sâu và rõ về 
định nghĩa DNS, DNS hoạt động như thế nào cũng 
như tác dụng của mỗi một bản ghi trong quá trình 
làm việc. Bên cạnh đó, "Quy trình hỗ trợ khách hàng, 
Quy trình tiếp nhận tổng đài” mới được xây dựng và 
thể hiện dưới dạng video sinh động để việc tiếp thu 
dễ dàng và hiệu quả hơn. Sau khi hoàn thành khóa 
đào tạo, Runners đều phải trải qua bài test online tại 
chỗ để hệ thống lại các kiến thức đã học được. 
Runners đừng quên vận dụng triệt để những kỹ năng 
và kiến thức từ khóa học trong công việc của mình 
nhé!

Runners sôi nổi tham gia giải chạy “Mottainai Run”
Ngày 13/10/2018, đông đảo Runners sẽ tham gia giải chạy “Mottainai Run” – Vì trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Phố đi bộ Hồ 
Gươm, Hà Nội. GMO-Z.com RUNSYSTEM rất hân hạnh đồng hành với Báo Phụ Nữ Việt 
Nam chung tay góp sức vì tương lai của các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi đang bị 
ảnh hưởng với tai nạn giao thông.

Số ra tháng 10/2018

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net



4

SAO SÁNG
Trương Thị Hạnh - Nàng thơ với trái tim sục sôi
nhiệt huyết của chi nhánh Đà Nẵng

Là một gương mặt quen thuộc trong giới RUNBIZ Đà Nẵng, 
Trương Thị Hạnh gây ấn tượng với người đối diện bởi vóc 
dáng cao ráo và đặc biệt là nụ cười như mùa thu tỏa 
nắng. Khá ngạc nhiên khi nàng thơ nắm giữ bao trái tim 
của anh em này lại là một dev front-end có thâm niên 
chinh chiến lâu năm. Cùng Phóng viên (PV) SMILE EXPRESS 
khám phá những điều thú vị đến từ “hot girl làng dev” 
nhé!

Gia nhập GMO-Z.com RUNSYSTEM chi nhánh Đà Nẵng từ 
cuối năm 2014, cô gái ngày nào giờ đã chứng minh được 
bản thân, chứng minh được năng lực khi được công ty 
giao phó cho nhiều dự án quan trọng. Bình tĩnh, cư xử nhẹ 
nhàng, tỉ mỉ, chỉn chu và tận tình với anh em là những gì 
dễ thấy ở chị Hạnh. 

Công việc của một lập trình viên vốn đã rất vất vả với 
cánh mày râu, là con gái thì áp lực càng tăng lên gấp 
bội. Tuy nhiên, năng lượng dành cho công việc của cô 
gái trẻ này chưa bao giờ sụt giảm bởi chị luôn hứng thú 
khi được tiếp cận với nhiều cái mới, không ngừng học hỏi, 
trau dồi kỹ năng với đồng nghiệp để tăng level cho chính 
mình. Chị tâm sự: “Thú thực, công việc đôi lúc cũng gặp 
nhiều khó khăn lắm, ví dụ như gặp các khách hàng kỹ 
tính dễ làm mình nản. Nhưng rồi lòng yêu nghề và cái tính 
không-cho-phép-mình-ngại-khổ lại khiến mình tràn đầy 
nhiệt huyết tìm cách giải quyết. Đã chọn theo nghề này 
thì phải cố gắng hết mình, luôn trong tư thế sẵn sàng và 
đặc biệt là phải luôn luôn có trách nhiệm với công việc.”

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM

KẾT QUẢ KỲ TRƯỚC

Đáp án cho câu hỏi: Chi nhánh Đà Nẵng vừa được 
“chuyển nhà” đến văn phòng mới toanh để phù hợp 
với định hướng phát triển công ty trong giai đoạn mới. 
Runner hãy cho biết địa chỉ cụ thể mà văn phòng Đà 
Nẵng đang tọa lạc ở đâu?

Địa chỉ mới của văn phòng Đà Nẵng: Tầng 1, Tòa nhà 
Công ty trực thăng Miền Trung, Nguyễn Văn Linh, 
phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Xin chúc mừng 2 Runner có đáp án đúng và chính xác 
nhất đã gửi về Hòm thư pr@runsystem.net
Hoàng Minh Toàn - Team Front-end (Đà Nẵng)
Nguyễn Hồng Nhung -Team Front-end (Đà Nẵng)

Phần thưởng trị giá 50.000 đồng sẽ được chuyển khoản 
thẳng vào tài khoản của 2 bạn nhé!

CÂU HỎI KỲ NÀY:
 
Mới đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM được Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh nằm 
trong Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 
2018. Kể từ khi thành lập đến nay, đây là lần thứ mấy 
công ty nằm trong TOP 50 CNTT hàng đầu Việt Nam?

02 Runners có câu trả lời đúng nhất và gửi sớm nhất sẽ có 
cơ hội nhận phần quà tiền mặt trị giá 50.000 đồng.
Nhanh tay gửi bài dự thi về địa chỉ:
pr@runsystem.net.Đừng quên ghi rõ Họ tên - Bộ phận mình 
đang công tác để thuận tiện cho việc trao giải nhé!

Không chỉ nhiệt tình với công việc, chị Hạnh còn nhiệt 
tình với mọi cuộc chơi. Hát hay, múa dẻo, cầm, kì, thi, 
họa không thiếu cái nào, chị Hạnh luôn tỏa sáng rực rỡ 
trong các hoạt động giao lưu, teambuilding của chi 
nhánh Đà Nẵng. “Bên cạnh công việc thì mình cũng 
muốn có nhiều niềm vui khác để làm việc vui vẻ hơn. 
Tham gia các hoạt động cũng là một cách vừa giúp bản 
thân hoạt bát, năng động hơn, vừa có thể đóng góp 
chút ít vào các hoạt động của công ty.” – chị Hạnh tâm 
sự.

Với vẻ ngoài mong manh, trong trẻo, ít ai biết được bộ 
mặt “siêu lầy” của chị Hạnh một khi đã trở nên thân 
thiết. Vui tính, hòa đồng và lầy lội, chị Hạnh được đồng 
nghiệp hết lòng quý mến. “Cô gái năm ấy chúng ta 
cùng theo đuổi” hiện tại vẫn “phòng không nhà trống” 
và chờ đợi Mr. Right của đời mình. “Như bao cô gái 
khác, chị mơ ước một mái ấm nhỏ, một nơi để về sau 
ngày làm việc mệt mỏi, một anh chồng biết san sẻ và 
yêu thương, nói ngắn gọn là 1 chồng, 2 con, 3 lầu, 4 
bánh đó em” - Chị Hạnh hài hước chia sẻ.

Trương Thị Hạnh như một gạch nối gắn kết mọi người, 
đem đến niềm vui và tạo thêm “chất lửa” cho các hoạt 
động sự kiện mà chị tham gia. Chúc nàng thơ của chi 
nhánh Đà Nẵng luôn là cô gái trẻ trung, năng động và 
thành công hơn nữa trong cuộc sống!

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Số ra tháng 10/2018

Trương Thị Hạnh
Ngày sinh: 16/08/1991
Vị trí: Developer front-end
(chi nhánh Đà Nẵng)
Tình trạng: Độc thân
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DỰ ÁN – CHUYỆN CHƯA KỂ
SmartOCR – Giải pháp tiên phong sử dụng AI trong nhận diện chữ viết 

Nền tảng AI cho chất lượng cao; Hỗ trợ nhiều loại ký tự, chữ 
cái, định dạng; Dễ dàng triển khai và ứng dụng rộng rãi là 
những đặc điểm nổi trội giúp ứng dụng nhận diện chữ viết 
SmartOCR của GMO-Z.com RUNSYSTEM chinh phục các 
khách hàng khó tính tại Nhật Bản.

Công nghệ nhận dạng chữ 
(Optical Character Recognition - OCR) là công nghệ cho 
phép chuyển đổi tài liệu dạng ảnh (các ảnh đầu ra của máy 
quét, máy ảnh, file PDF dạng ảnh…) thành tài liệu có thể biên 
tập được (file text, file Word…)

Trong nền công nghiệp 4.0, việc “số hóa hiện trường” là điều 
kiện tiền đề để triển khai các ứng dụng công nghệ khác. Với 
phần mềm SmartOCR, có thể dễ dàng số hóa tài liệu để 
nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả công việc trong nhiều 
ngành nghề.

SmartOCR là sản phẩm có nhiều đặc điểm nổi bật và cải tiến 
hơn các phần mềm nhận dạng khác trong thời điểm hiện tại:
- Nền tảng AI cho chất lượng cao: Sử dụng Deep Learning, 
chức năng tự động chỉnh sửa nâng cao chất lượng so với các 
phương pháp cũ; Xử lý song song giúp nâng cao tốc độ; Các 
tiền xử lý linh hoạt giúp nâng cao chất lượng tốt hơn.
- Hỗ trợ nhiều loại chữ, định dạng: Hỗ trợ tiếng Nhật, chữ số, 
alphabet; Hỗ trợ chữ viết tay tiếng Việt (sắp ra mắt); Sử dụng 
hệ thống quản lý định dạng thông minh dễ dàng xử lý được 
nhiều loại định dạng khác nhau cho các nghiệp vụ khác 
nhau.
- Dễ dàng triển khai: Cung cấp theo cả Cloud SaaS lẫn cài 
đặt riêng; Cung cấp hệ thống API, CSV giúp liên kết với các 
hệ thống hiện tại đơn giản; Không lưu trữ dữ liệu, mã hóa dữ 
liệu truyền qua API nâng cao bảo mật
- Ứng dụng rộng rãi: Có thể ứng dụng rộng rãi trong tất cả 
các lĩnh vực như sản xuất, bán hàng, logistics, xác thực chủ 
thể, quản lý - số hóa tài liệu,…; Phù hợp với nhu cầu nâng cao 
hiệu suất, số hóa dữ liệu, là bước đệm cho thực hiện triển khai 
cách mạng công nghiệp 4.0

Các phần mềm nhận diện chữ viết OCR đã có từ cách đây khá 
lâu, tuy nhiên hầu hết các phần mềm chỉ sử dụng các thuật 
toán cổ truyền, chủ yếu dựa vào phân tích đặc trưng chữ in để 
nhận dạng, do đó các phần mềm này không thể sử dụng để 
nhận dạng chữ viết tay. Đồng thời với công nghệ trước đây, việc 
tiền xử lý để tìm ra vùng cần nhận dạng ví dụ như nhận dạng ra 
đâu là vùng CMND trong tổng thể bức ảnh cũng không được 
chính xác.

SmartOCR thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng 
công nghệ đã giải quyết được các bài toán mà công nghệ cũ 
và các giải pháp khác chưa giải quyết được với độ chính xác 
cao trên 95% với nhận dạng cả chữ in, chữ viết tay và trong giai 
đoạn tiền xử lý xác định khu vực cần nhận dạng chữ viết. 

Tại thị trường Nhật Bản có 2 sản phẩm cùng loại, tuy nhiên 2 sản 
phẩm này hầu hết chỉ cung cấp dạng Cloud. SmartOCR định 
hướng hỗ trợ cả 2 dạng Cloud cho các khách hàng muốn giảm 
chi phí, dạng cài đặt riêng (on-premise) cho khách hàng muốn 
nâng cao độ bảo mật (như nhu cầu của các ngân hàng, công 
ty tài chính,…) để tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm khác. 
Qua quá trình triển khai, chủ yếu các khách hàng đều lựa chọn 
hình thức cài đặt riêng để nâng cao tính bảo mật.
 
Hiện nay, sản phẩm đang được các khách hàng Nhật Bản đón 
nhận và có phản hồi tốt, đặc biệt có thể kể đến việc ứng dụng 
SmartOCR trong đọc khối lượng hàng từ cân điện tử; Đọc tên 
bệnh viện từ hóa đơn; Đọc thông tin từ bằng lái xe để xác thực 
tên, ngày sinh, địa chỉ của chủ thể; Đọc thông tin các phiếu yêu 
cầu chuyển khoản của ngân hàng; Đọc thông tin CMND xác 
thực chủ thể, giảm thời gian, nhân sự, tối ưu chi phí. 
 
Chia sẻ về kế hoạch phát triển sản phẩm trong tương lai, anh 
Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Song 
song với việc tiếp tục đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
để tạo sự khác biệt so với các sản phẩm khác, công ty cũng sẽ 
hợp tác với các đối tác để mở rộng thị trường tại Nhật Bản. Dự 
kiến đến năm 2019, giải pháp sẽ được đưa vào triển khai tại thị 
trường Việt Nam”.

Số ra tháng 10/2018
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Một nụ hồng luôn hé, thế giới sẽ mãi xinh – Son môi là một trong những “must 
have item” của các cô gái. Với mức giá dao động từ “vài lít” đến “vài củ”, 
cánh mày râu có thể thỏa thuê lựa chọn màu sắc và tầm giá phù hợp nhất 
cho cô gái của mình.
Các màu son hot: đỏ thuần, cam cháy, đỏ cam, đỏ lạnh.
Các địa chỉ hấp dẫn: Jenny Shop (Bạch Đằng), Sammy Shop (Chùa Bộc, 
Thái Hà), Makeup for yourself (Chùa Láng),…

Mọi giá trị vật chất đều không thể so sánh với những quan tâm, sẻ chia của 
cánh mày râu đến nửa xinh đẹp còn lại. Một bữa cơm được chàng đích 
thân chuẩn bị từ A-Z, được chăm chút từ nguyên liệu nấu đến từng thành 
phẩm bày ra đảm bảo 100% các nàng đều sẽ rưng rưng xúc động. Không 
cần cầu kỳ cao sang như ngoài hàng quán, chính những món ăn bình dị 
phái mạnh vì phái nữ mà vào bếp tạo cảm giác ấm lòng hơn bao giờ hết.
Nguyên liệu có thể mua ở đâu: Nếu không có nhiều kinh nghiệm “chợ 
trường”, anh em nên ghé thăm các siêu thị để có thể mua nguyên liệu bình 
ổn giá
Món ăn sẽ nấu như thế nào: Xin mời anh em truy cập “Bách khoa toàn thư 
đồ ăn” – Google

Với mục tiêu cao đẹp “Thơm cửa, thơm nhà, thơm cơ quan”, các cô gái 
luôn có niềm yêu thích vô bờ với những mùi hương. Những nốt hương trầm, 
hương gỗ dành cho các cô gái sống nội tâm; nốt hương hoa lan, xạ hương 
dành cho các quý cô thanh lịch; nốt hương ngọt ngào, đam mê dành cho 
các nàng tự tin, quyến rũ,… Ngại ngần gì mà không dành tặng cô gái ấy 
một chút hương thơm, nếu tạm chưa đủ kinh tế cho các dòng High-end cao 
cấp tầm “vài củ”, bạn có thể lựa chọn các size mini, hoặc dòng bình dân 
hơn.
Các brand được yêu thích: Coco chanel, Marc Jacob, Dior, Ellie Saab 
(High-end), Zara (bình dân)
Có thể mua tại: Thegioinuochoa, Miniperfum, showroom Zara

Nàng nào cũng đều yêu cái đẹp, và hoa là một món quà “mặc định” nàng 
nào cũng ưu ái. Hoa cũng có nhiều loại lắm các anh trai nhé, từ hoa tươi, 
hoa khô đến hoa sáp, hoa thủy tinh,… Vô cùng đa dạng về chủng loại và 
giá thành, các chàng có thể ngỏ ý thăm dò xem nàng thích loại gì để tặng 
kẻo lại không hợp ý nàng. 
Các loại hoa bán chạy: Hoa tươi, hoa sáp, hoa khô, hoa thủy tinh.
Có thể mua tại: Love Flower (đầu Xã Đàn), La Foret (Đặng Thái Thân), Hoa 
mười giờ (Hàng Vôi).

“Ngày 20/10 đã gần kề rồi, chọn quà gì ý nghĩa dành tặng 1 nửa thế giới xinh đẹp còn lại đây?” – Đó 
chắc hẳn là “bài toán” gây băn khoăn và nhức nhối cho không của riêng bạn nam nào. 1 nửa thế giới 
còn lại vui vào ngày 20/10 là cả thế giới đều trở nên vui vẻ bừng sáng hơn. Cùng Smile team “giắt túi” vài 
món quà tiêu biểu mà nhiều chị em yêu thích vào mùa này nhé!

TUYỆT CHIÊU GIỮ TRỌN TRÁI TIM BẠN NỮ
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2. NƯỚC HOA:

3. HOA:

1. SON MÔI:

4. Một bữa cơm 
ấm áp do chính
tay cánh mày râu
vào bếp:
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GÓC XA QUÊ

Hội FA

Góc xa quê số lần này gửi trọn sự nhớ thương của 500 anh em “xa quê” nơi đất nước mặt trời mọc. Đây 
cũng là chuyên mục bay “xa” nhất, là khúc tâm tình của các anh em đang chinh chiến không mệt mỏi tại 
“cứ điểm” Tokyo!

Vì trót mang lòng yêu đất nước mặt trời mọc

Thỏa sức vi vu muôn nơi! 
Còn trẻ nên vẫn còn có 
thể khám phá, học hỏi và 
trở nên tốt hơn. Một phần 
nữa là nếu về nhà tầm này 
thì chỉ có bị…giục cưới thôi.

Có một đặc điểm chung dễ nhận diện nhất của hội các đồng chí onsite Tokyo đó là đều “độc toàn thân”. Nhưng cũng có lẽ 
vì thế nên “đồng bệnh tương liên”, làm việc có nhau, ăn chơi nhảy múa có nhau và dĩ nhiên là FA phải có nhau rồi. Sau những 
giờ làm việc căng thẳng, thì Runners của chúng ta cũng rất “chịu khó” bồi dưỡng tình cảm cùng nhau với vô vàn hoạt động. 
Hãy cùng PV Smile Express khám phá những “thú vui tao nhã” mà các anh em onsite Tokyo trải qua nhé:

Quý báu lắm mới có 
dịp được đá bóng ở 
sân bóng “hịn” - ấy là 
khi nào có giải hoặc 
trận giao lưu. Còn 
bình thường thì đá ở 
đâu?? - “Anh em lại 
dắt díu nhau ra bờ 
sông đá thôi, ở đấy có 
bãi cỏ mà lại còn 
free” (ĐạtDM)

Truyền thuyết kể rằng có 1 lời nguyền ứng 
nghiệm với tất cả các chàng trai đi onsite 
Nhật: Khi đi vẫn đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt; ấy 
vậy mà khi về ai nấy đều như “người rừng”, “ca 
sỹ nhạc rock” tóc dài e thẹn. Lời nguyền đau 
đớn ấy đã được AnhND phá vỡ cùng quyền 
năng của chiếc kéo vàng và tông đơ kim 
cương. Anh đã mang ánh sáng đẹp trai về lại 
với cộng đồng các nam thanh Runners đang 
onsite tại Tokyo.

Dù đi xa rất nhớ quê nhà, nhớ các món ăn quê hương, nhưng những người anh em Runners đang chinh chiến phương xa của 
chúng ta đều không thể phủ nhận có cảm tình yêu mến đặc biệt với xứ sở này. Các Runner onsite Tokyo đều rất yêu không khí tại 
đây – là không khí theo nghĩa đúng nghĩa đen. Bước ra đường mỗi ngày, đều rất thoải mái mà hít một hơi thật dài, cảm nhận sự 
tươi mát, không chút khói bụi, chỉ có vị thiên nhiên trong lành. Xã hội và con người Nhật Bản cũng khiến cho Runners cảm mến và 
khâm phục. Tuy môi trường vô cùng nghiêm khắc, nhưng không thể phủ nhận mỗi Runners đã thu về cho bản thân nhiều bài học 
sâu sắc về phong cách làm việc, văn hóa và lối sống con người Nhật. 

Các ngày kỷ niệm hay 
cuối tuần là dịp lý 
tưởng để anh em mình 
cùng “nhậu nhẹt”. 
Chưa kể ngay tầng 18 
của tòa nhà còn có 
Bar miễn phí nữa chứ.

Còn thực ra thì cũng đi 
được gọi là kha khá các 
điểm (free) rồi, có thể tỷ dụ 
như: Làng cổ Saitama, 
Chùa Asakusa, Ueno, 
Yokohama, Lễ hội pháo 
hoa,… Đi đâu cũng vui hơn 
vạn phần vì có đồng bọn 
cũng FA như mình đi cùng.

Anh em ở nhà nghĩ: Cái bọn đi 
onsite Nhật sướng thật, coi 
như là đi du lịch miễn phí 
luôn!!
Anh em onsite ngã quỵ: Lấy 
đâu ra??? Chi phí thì đắt đỏ, 
OT thì liên tục. Hiếm hoi lắm từ 
hồi sang đây mới được cùng 
nhau đi chinh phục đỉnh Fuji 
san.

(Trong ảnh: ChiếnLA chinh phục Phú Sỹ)
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GÓC XA QUÊ

Các tín đồ shopping hẳn sẽ rất yêu thích điều này – đó là các trung 
tâm outlet với tất cả mặt hàng (từ hiệu đến bình dân) được giảm giá 
50% như: Adidas, Levis, Gap, Uniqlo, Tommy,... Đi mấy vụ này tốn tiền 
nhiều lắm, nhưng cũng không dứt được vì đã đi là mê luôn với quá trời 
những mặt hàng siêu chất lượng (Một bạn Sơn giấu tên).

Ai cũng nghĩ được xuất ngoại công tác là sướng nhất rồi, nghe sang thật là sang. Nhưng không phải ai cũng hiểu được hết những 
khó khăn khi phải thích ứng với 1 môi trường mới vô cùng nghiêm khắc, chi phí sinh hoạt cao và nhiều quy tắc. Anh em Runners 
onsite tại Tokyo cũng rất hay phải “ăn bánh gato” với các Runners tại Việt Nam mỗi khi thấy các sự kiện được tổ chức nhộn nhịp 
vui vẻ ở nhà. 

Thiên đường của những lễ hội pháo hoa! Pháo hoa là một trong những “đặc sản” 
yêu thích của hội anh em Runners xa quê, ở Việt Nam làm gì được bắn pháo hoa 
“nhòe” như thế, công an lại gô cổ lên phường như chơi. Ở đây thì tuần nào cũng 
có bắn pháo hoa, cảm thấy cuộc đời rực rỡ hơn hẳn.

“Mọi thứ đều tiện lợi, nhiều khu vui chơi, nhiều phong cảnh đẹp, 
môi trường trong lành. Không khói bụi, không độc hại, ăn táo 
cũng yên tâm nữa. Thêm nữa là, làm việc bên Nhật, mình thay 
đổi rất nhiều. nhập gia tùy tục mà. Người nhật làm việc khác 
mình, họ nghiêm khắc hơn, cũng giúp mình trưởng thành nhanh 
hơn.” (AnhTTN)

Đi rồi sẽ lại trở về, Runners cùng có gắng học thêm được thật nhiều kinh nghiệm quý báu và trải nghiệm những điều thú vị hơn 
nữa tại đất nước mặt trời mọc nhé. Để khi trở về Việt Nam sẽ đều trở thành những cây cột trụ vững chãi cho công ty phát 
triển hơn nữa, và dù rời đi lưu luyến có, nhưng sẽ không hối tiếc.

“Runners onsite cũng muốn tổ chức các kỳ nghỉ , teambuilding cho office, nhưng 
ngân sách bên Tokyo branch có hạn, không được tài trợ cho những hoạt động như 
thế, nên phần lớn là các hoạt động tự phát”  (AnhTTN)

Trải nghiệm mới mẻ nhưng quê nhà vẫn là tuyệt nhất!

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net


