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CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: CHÍNH THỨC KHỞI TRANH
GIẢI BÓNG ĐÁ “SUPER LEAGUE II”
Ngày 20/6/2019 vừa qua, tại sân bóng đá trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng đã diễn
ra lễ khai mạc giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh được mang tên “Super League II”.
Giải đấu năm nay quy tụ bốn anh tài mạnh nhất
Chi nhánh Đà Nẵng, bao gồm: One Hit FC, GMO
Buffalo, Nightingale và VĐ FC với dàn cầu thủ
được trộn lẫn giữa các bộ phận trong chi nhánh.
Đồng hành cùng giải đấu năm nay chính là 3 nhà
tài trợ rất đặc biệt đến từ chi nhánh Hồ Chí Minh
(HCM): Nhà tài trợ Kim cương – anh Phạm Vĩnh
Ngọc (Giám đốc chi nhánh HCM) và hai Nhà tài trợ
Vàng đó là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (Department Manager) và anh Nguyễn Phước Quang
(Department Manager).
Ở lượt trận ra quân, One Hit FC và VĐ FC đã xuất
sắc giành trọn 3 điểm trước đối thủ của mình, lần
lượt là GMO Buffalo và Nightingale. Kết thúc 2
trận đấu đầu mùa giải, One Hit FC đang tạm thời
giữ ở ngôi vị đầu bảng với hiệu số bàn thắng lớn
nhất, hứa hẹn sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá
cho ngôi vị quán quân của Super League II.
Không chỉ sôi động bởi những trận cầu nảy lửa
trên sân cỏ, giải đấu năm nay còn gay cấn và
“nghẹt thở” hơn với chương trình dự đoán tỉ số
dành cho người hâm mộ là chính các Runner
đang làm việc tại Chi nhánh Đà Nẵng.

Trao đổi với Smile Express, anh Nguyễn Đức An
(PHP) - thành viên của VĐ FC chia sẻ rằng: “Super
League II năm nay được tổ chức bài bản và
chuyên nghiệp hơn. Với việc tăng số lượng đội
tham dự từ 3 lên 4 đội thì chất lượng của giải đấu
cũng được cải thiện. Số lượng cổ động viên cũng
tăng lên rất nhiều và đặc biệt có rất nhiều … gái
xinh”. Dự đoán về quán quân của mùa giải năm
nay, anh Dương Ngọc Tâm (Ruby team) không
ngần ngại cho hay: “One Hit FC là đội có khả năng
vô địch cao nhất khi đã chứng tỏ được sức mạnh
của mình qua việc toàn thắng và ghi tới 10 bàn
sau 2 trận đã tham gia. Tuy nhiên, mình tin rằng
3 đội còn lại sẽ biết cách bứt phá và tạo bất ngờ
trong những trận đấu tiếp theo”.
Super League mùa giải thứ 2 không chỉ là sân
chơi giúp những đôi chân vàng thể hiện tài năng
thiên bẩm trong môn thể thao vua mà còn là nơi
gắn kết các thành viên trong công ty với nhau.
Chúc giải đấu sẽ thành công tốt đẹp và tìm được
quán quân xứng đáng!

Thực hiện: Na Na
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CHI NHÁNH TOKYO THAM GIA “CHƯƠNG TRÌNH XÚC
TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN LẦN V NĂM 2019”
Từ ngày 08/07/2019 – 12/07/2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM Chi nhánh Tokyo đã góp mặt tại “Chương
trình xúc tiến Thương mại tại Nhật Bản lần V năm 2019” do Liên minh VNITO (VNITO Alliance) tổ chức.
Sự kiện lần này được diễn ra tại 5 thành phố của Nhật Bản (Tokyo, Osaka, Fukuoka, Oita và Okinawa)
thu hút sự tham gia của 40 đại diện đến từ 21 công ty IT Việt Nam cùng hơn 50 khách hàng, đối tác là
các công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực CNTT.
Trong khuôn khổ sự kiện, Chi nhánh Tokyo đã cùng
với Đoàn các Doanh nghiệp IT Việt Nam tham quan
công ty Mitsubishi và YAMAHA tại Tokyo nhằm tìm
hiểu sâu hơn về nhu cầu của thị trường Nhật Bản.
Đồng thời, anh Tô Mạnh Cường - Giám đốc Chi nhánh
Tokyo cũng tham gia chương trình networking giao
lưu gặp gỡ, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh với
hơn 50 đại diện đến từ các doanh nghiệp CNTT Nhật
Bản. Tại đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã có cơ hội
giới thiệu những sản phẩm, giải pháp thế mạnh, tiềm
năng nguồn nhân lực của công ty và bày tỏ mong
muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản
trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.
Rất nhiều đại diện từ các doanh nghiệp lớn quan tâm
đến việc phát triển công nghệ mới như AI, IoT mà
công ty đang chú trọng nghiên cứu và phát triển.
Đây là một tín hiệu khả quan về hướng phát triển các
công nghệ mới cũng như mở rộng thêm cơ hội hợp
tác của GMO-Z.com RUNSYSTEM. Ngày 11/07 tới đây,

Đoàn Doanh nghiệp IT Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi
business matching với đối tác tiềm năng tại tỉnh
Fukuoka nhằm tìm hiểu thị trường, mở rộng hợp tác
và phát triển các hoạt động kinh doanh.
Trong những năm gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và
Nhật Bản trong lĩnh vực Công nghệ thông tin đã có
bước phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp CNTT
Việt Nam và Nhật Bản đang có sự tăng cường mức
độ hợp tác đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, Nhật
Bản cũng là đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng
đầu của Việt Nam và Việt Nam vẫn duy trì vị thế là đối
tác được yêu thích nhất và lớn thứ hai của thị trường
Nhật Bản. Hàng năm, Liên minh VNITO đều tổ chức
Chương trình Xúc tiến thương mại Nhật Bản để giúp
các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu kỹ văn hóa,
phong tục, cách làm việc và kết nối với các đối tác
tiềm năng tại thị trường Nhật Bản.

Thực hiện: Ngân Hà
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Tinh thần rèn luyện thể thao ngút trời của IID
FOR SMILE – Sếp đã lệnh rồi.
FOR HEALTH – nghị quyết cuộc đời phải theo
PR xinh đẹp mỹ miều
Lên đây cổ vũ, làm nhiều trò vui
Nội quy sếp đã định rồi
Đứng lên luyện tập cho người khỏe thôi!
Vận động tốt nhất trên đời
Ấy là thể dục mọi người chớ quên
“Phòng trị huyết áp, mạch tim”
Giảm được đường huyết tăng lên trong người
Chắc cơ giảm béo tuyệt vời
Khí sắc tươi trẻ cho đời đáng yêu
Mỗi ngày một lượt buổi chiều
Đấm lưng cho bạn là điều thường xuyên
Bóp vai làm giảm muộn phiền
Nâng cao sức khoẻ, vui thêm nhiều lần
Nội quy thể dục cả tuần
KHÔNG TẬP LÀ PHẠT MỘT LẦN 10K
Khắc sâu tim nhé cả nhà
Nội quy đã duyệt, KÊU CA PHẠT TIỀN!
Đặng Thị Kiều Oanh - Marketing IID

thể cao
thao,
nâng
"Thể"Thể
dục thể dục
thao, nâng
sức khỏe"

cao sức khỏe"

Chính là câu nói quen thuộc vang lên vào mỗi 15h30 hàng ngày. Chắc hẳn các Runner đã không còn quá xa lạ với những
bài tập Happy Time rồi phải không? Đây không chỉ là một hoạt động giúp gia đình nhà RUN thư giãn sau những giờ làm
việc căng thẳng trước màn hình máy tính mà nó còn gắn kết tinh thần anh chị em trong Công ty.
Với mong muốn cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc khỏe mạnh, tạo ra những nguồn năng lượng tích cực, bắt
đầu từ ngày 12/06/2019, anh em Runner thuộc bộ phận IID đã tự đặt ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm dù có bận rộn đến
đâu khi tiếng nhạc báo hiệu Happy Time vang lên, mọi người sẽ chủ động tạm gác lại công việc của mình cùng đứng
dậy tập các bài tập nhẹ nhàng, đấm lưng, bóp vai... cho những người đồng nghiệp thân yêu.
Mong rằng tinh thần rèn luyện thể thao ngút trời của IID sẽ được lan tỏa đến tất cả các Runner ở khắp mọi miền. Có sức
khỏe là có tất cả. Chúng ta hãy cùng rèn luyện một cơ thể thật khỏe mạnh để sẵn sàng cùng Công ty đem lại sự hài lòng
cho khách hàng và chinh phục mọi thử thách phía trước.
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Trin khai th nghim h thng qun l mn/tr thit
b test ca nhm Smartphone
Hiện nay việc quản lý thiết bị test nói
riêng và tài sản của công ty nói
chung đang thực hiện qua sổ sách
bằng giấy. Tất cả các công việc đều
tiến hành theo cách thức thủ công,
điều này khiến cho việc nhập liệu,

truy xuất thông tin không thuận tiện.
Với mong muốn cải tiến quy trình này,
vào tháng 06/2019, Smartphone
Department thuộc BSD chính thức ra
mắt triển khai “Hệ thống quản lý
mượn/trả các thiết bị test” nhằm
quản lý việc mượn/trả thiết bị test một
cách khoa học và hiệu quả hơn. Hệ
thống sẽ giúp người dùng dễ dàng
quản lý trạng thái của thiết bị trước và
sau khi mượn cũng như kiểm soát
việc thay đổi thông tin hay tình trạng
của thiết bị. Bất kỳ thay đổi nào của
thiết bị sẽ được hệ thống cập nhật
ngay lập tức để người dùng có

phương án xử lý kịp thời, tránh ảnh
hưởng đến tiến độ dự án và năng suất
công việc. Trong tương lai, nhóm dự
án có kế hoạch phát triển thành hệ
thống quản lý tài sản của công ty với
các chức năng mở rộng hơn như cấp
phát, nâng cấp, thu hồi thiết bị, quản
lý các nhà cung cấp thiết bị,…
Do hệ thống đang trong giai đoạn
nghiên cứu và hoàn thiện các chức
năng nên nhóm phát triển sản phẩm
rất hy vọng các thành viên trong
công ty sẽ cùng sử dụng hệ thống và
gửi phản hồi giúp cải thiện, nâng cấp
hệ thống vận hành hiệu quả hơn.

"Buddy and Me" m p
tnh thn ca
Runners Đ Nng
“Buddy and Me” là một nét văn hóa đẹp của Công ty, tựa
một lời chào đón nồng nhiệt những thành viên mới đến
với đại gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM. Và tại Chi
nhánh Đà Nẵng, các Runners đã chứng minh tuy không
áp đảo về số lượng nhưng về chất lượng “Buddy and Me”
thì không thua kém anh em tại các Chi nhánh khác .
Những buổi gặp gỡ, chia sẻ ấm áp tình thân với số lượng
thành viên vô cùng đông đúc tại đây đã giúp các “ma
mới” vượt qua hoàn toàn nỗi e dè trong những ngày đầu
tiên, giúp mọi người có thể nhanh chóng hòa nhập với
môi trường làm việc.
Lời chia sẻ của Runner Lê Phương Dung (Nhóm Admin CN Đà Nẵng): “Buddy and Me đối với một nhân viên mới
như em khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty thì
thật sự là một chương trình tuyệt vời. Em còn nhớ lúc đó
đã rất bỡ ngỡ, lạ lẫm khi xung quanh hoàn toàn là những
anh chị mà em chưa gặp gỡ bao giờ. Một đêm trước ngày

đi làm em đã rất lo lắng, lo lắng vì không biết khi đi làm
mọi người ở công ty như thế nào, sẽ nói chuyện với các
anh chị ra sao… Nhưng ngày đầu tiên em đến GMO-Z.com
RUNSYSTEM em đã rất bất ngờ, các anh chị ở đây ai ai
cũng rất thân thiện, vui vẻ.Hơn thế công ty còn có chương
trình Buddy and Me, nhờ buổi gặp mặt ăn trưa hôm đó em
đã làm quen được với nhiều anh chị trong công ty, cùng
trò chuyện, cùng ăn trưa và lắng nghe những chia sẻ của
anh chị khi làm việc tại công ty, điều này đối với em thật
sự rất quý giá và trân trọng. Em sẽ nhớ mãi và chân thành
cảm ơn đến các anh chị đồng nghiệp.”

Runner ho hng tham gia bu i t p hu n Ph ng chy
cha chy t i Vn ph ng H Ni

Ngày 03/07/2019 vừa qua, Công ty đã
tổ chức buổi tập huấn Phòng cháy
chữa cháy cho các Runners thuộc
khối Văn phòng Hà Nội. Đây là hoạt

động thường niên được tổ chức hàng
năm nhằm nâng cao sự hiểu biết để
bảo vệ tính mạng bản thân cũng như
ý thức trách nhiệm về công tác an
toàn - phòng cháy chữa cháy của các
thành viên Công ty. Bằng những hình
ảnh, video minh họa một cách chân
thực, các Runner đã được trang bị
những kiến thức cơ bản về phòng
cháy chữa cháy như: các nguyên
nhân dẫn đến cháy nổ, các biện pháp
thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, các

phương pháp đề phòng và cách xử lý
tình huống khi cháy nổ xảy ra. Vào
cuối buổi, các Runners đã làm một
bài kiểm tra ngắn giúp rà soát lại trí
nhớ cũng như hệ thống lại những
kiến thức đã học. Nhờ có sự chỉ dẫn
tận tình của chiến sĩ cảnh sát phòng
cháy chữa cháy và tinh thần nghiêm
túc học hỏi của các “học viên”
Runner, buổi tập huấn đã diễn ra
thành công tốt đẹp với nhiều kiến
thức bổ ích.
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Gn 2000 bc nh
c gi v chng
trnh “Chp nh
IMEI – Nh n ngay
tin thng”

Diễn ra từ ngày 19/06 - 23/06/2019, chương trình “Chụp ảnh
IMEI – Nhận ngay tiền thưởng” đã được phát động rộng rãi
trong và ngoài công ty nhằm phục vụ cho dự án nhận diện chữ
viết sử dụng trí tuệ nhân tạo SmartOCR mà công ty đang tập
trung nghiên cứu và phát triển. Chỉ cần chụp lại hình ảnh IMEI
trên vỏ hộp điện thoại ở bất kỳ dòng máy nào, người tham gia
đã có thể nhận được mức phí hỗ trợ. Chỉ trong một thời gian
ngắn nhưng chương trình đã nhận được sự ủng hộ vô cùng
lớn từ cộng đồng khi có tới gần 2000 bức ảnh đã được gửi về.
Hy vọng, với kho dữ liệu ảnh phong phú này, nhóm dự án
SmartOCR sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn về giải
pháp giúp công ty mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm
năng trong nhiều lĩnh vực.

Chi nhnh H Ch
Minh quyt tm rinh
“cp vng” t gii
 u ICT 2019
Bước vào giải đấu ICT 2019 trong khuôn khổ bảng A cùng với bốn đối thủ mạnh khác, Chi nhánh Hồ Chí Minh
ngoài mục tiêu nhất bảng còn muốn mang về chiếc cúp vô địch cho GMO-Z.com RUNSYSTEM. Các chàng trai
nhà RUN đã tích cực tập luyện không ngừng để chuẩn bị cho giải đấu. Những bài tập thể lực, bài tập đối kháng
với cường độ cực mạnh cũng không thể làm nao núng tinh thần của những chiến binh trên sân cỏ đang hừng
hực khát khao mang “cúp vàng” về cho đội nhà. ICT là giải giao lưu bóng đá hữu nghị và phi lợi nhuận dành
cho nhân viên chính thức đến từ 40 công ty trong ngành công nghệ thông tin. Chúc cho Chi nhánh Hồ Chí
Minh sẽ có những màn thể hiện xuất sắc tại ICT 2019 năm nay.
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Một chuyên mục hoàn toàn mới và cực “cool” đã được trình
làng vào ngày 21/6/2019 tại website của công ty: www.runsystem.net. “Viết về chúng tôi” sẽ vén màn những câu
chuyện siêu hay ho đằng sau những gương mặt vàng trong
làng RUN. Họ là những gương mặt vô cùng quen thuộc với
những thành tích xuất sắc trong công việc hay là những
chàng trai, cô gái trong giới RUNBiz, luôn cống hiến hết mình
trong những sự kiện của công ty,… Bên cạnh đó, các Runner
còn có cơ hội khám phá muôn vàn những câu chuyện chưa
từng được tiết lộ, có thể là khó khăn phải đối mặt hay những
kỉ niệm “cười ra nước mắt” đằng sau những dự án “đinh” của
công ty. Tất cả sẽ được bật mí trong “Viết về chúng tôi” tại
website www.runsystem.net.

Ra m t chuyn mc
“Vit v chng ti”

Đng phc bn ta,
xa nh a khong cch
Từ tháng 7/2019, được sự phê duyệt của Ban Giám đốc, toàn bộ các Runner (bao gồm trụ sở Hà Nội và 3 chi
nhánh: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo) sẽ đồng loạt khoác lên mình chiếc áo đồng phục công ty
vào ngày thứ Sáu đầu tiên và thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng. Song hành cùng với quy định này sẽ là sự “dễ
thở” hơn đối với các Runner khi đối mặt với câu hỏi “Hôm nay mặc gì?” vào mỗi buổi sáng thứ Sáu. Chiếc áo
đồng phục không những thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau của đại gia đình nhà RUN mà còn
khoe được tinh thần trẻ trung, năng động và “cool” ngầu hết nấc của các Runner nữa đấy! Hy vọng rằng các
Runner trên khắp mọi miền sẽ ủng hộ quy định mặc đồng phục mới này để lan tỏa hình ảnh chuyên nghiệp
của công ty đến đông đảo mọi người.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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DỰ ÁN
SALEFIE
CUỘC CHẠY ĐUA VỚI CÔNG NGHỆ
THỜI GIAN CỦA “BIỆT ĐỘI” CODER 9X

Salefie là dự án thuộc chuỗi sản phẩm Salefie của Công ty được thực hiện bởi nhóm NPD cùng với sự hỗ trợ các
thành viên của nhóm Smartphone. Bằng sự cố gắng và nỗ lực vượt lên mọi thách thức, các Runners của chúng
ta đã xuất sắc hoàn thiện dự án giành được sự ghi nhận tốt từ khách hàng.
Salefie là ứng dụng được thiết kế xây dựng dựa trên yêu cầu của khách hàng, dành riêng cho công ty hỗ trợ tài
chính và cho vay tín dụng. Salefie được hướng tới như một trợ thủ đắc lực, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc
tạo kế hoạch và thu hồi khoản nợ, báo cáo kết quả công việc ngay trên giao diện ứng dụng mà không cần sử
dụng các loại tài liệu giấy. Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý giám sát được quá trình làm việc
của nhân viên để có những đánh giá chính xác nhất.
Dự án bắt đầu triển khai vào tháng 05/2019 dưới sự quản lí của anh HàNH (Giám đốc dự án), anh HậuNP (Quản
lí dự án) cùng với sự tham gia của các thành viên: TùngNPT (Trưởng nhóm), TuấnĐV, ChứcNQ, TháiĐH, HưởngNT,
HoàngTV, BìnhNQ, LinhBN, PhúcTC, HânNHN. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều là những chàng trai trẻ,
tài năng ở độ tuổi ngoài 20. Dự án là một cơ hội “sáng giá” để phát triển bản thân cũng như một thách thức lớn
mà các thành viên nhóm dự án phải vượt lên. Bởi lẽ Salefie được xây dựng dựa trên nền tảng React Native, một
dạng công nghệ hoàn toàn mới lạ với các Runners. Trong quá trình triển khai, các anh em coder vừa mò mẫm
tìm hiểu mỗi ngày lại vừa phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ với hạn hoàn thiện cho khách hàng chỉ trong vòng 3
tuần. Chưa kể anh em nhóm dự án, một nửa người làm việc tại trụ sở Hà Nội, nửa khác lại công tác ở Chi nhánh
Hồ Chí Minh gây trở ngại cho việc trao đổi thông tin.
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DỰ ÁN - CHUYỆN CHƯA KỂ

Khoảng cách địa lý, thời gian gấp gáp, công nghệ lạ lẫm, hẳn sẽ không sai nếu nói đây là cuộc chạy đua đích
thực đối với những chàng trai trẻ tuổi của chúng ta. Để kịp tiến độ thì việc ở lại công ty đến khuya với anh em
là chuyện “cơm bữa”. Có những người tuy ở cùng bố mẹ, nhưng do OT nhiều quá đến mức cả tuần bố mẹ không
được nhìn thấy mặt con. Nhưng cũng nhờ có quãng thời gian làm việc đó mà các thành viên đã cùng lưu lại rất
nhiều kỉ niệm đẹp và trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng
nhờ sự đoàn kết, kết hợp ăn ý của “biệt đội” những con người trẻ tuổi tài năng, nhiệt huyết với công việc, dự án
đã cán đích đúng hạn và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng.
Chia sẻ cảm xúc về lần đầu làm việc với tư cách trưởng nhóm dự án, người dẫn dắt và quản lí công việc cho các
thành viên trong nhóm, TùngNPT thú thực: “Lần đầu được thử sức tại vị trí trách nhiệm lớn thế này mình cảm
thấy khá áp lực và lo lắng, đặc biệt lại được giao quản lý kha khá các đồng nghiệp cũng trạc độ tuổi mình, có
người còn lớn hơn. Ban đầu mình gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng dần dần thì cũng cảm thấy quen hơn, làm việc cũng
chuyên nghiệp hơn. Sau khi bàn giao dự án, nhận được phản hồi tốt từ khách hàng thì mình thấy rất sung
sướng, cảm giác những công sức của anh em bỏ ra thật xứng đáng. Trong tương lai, mình mong muốn sẽ được
nhận thêm nhiều dự án lớn hơn nữa để nâng cao khả năng của bản thân.”
Salefie quả thật là một trải nghiệm khó quên với những Runners trẻ tuổi của nhà RUN. Mong rằng qua đây
Runner TùngNPT và “tiểu đội” của mình đã được trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích để phát triển
được nhiều dự án thành công hơn nữa trong tương lai.
Thực hiện: Anh Thư

SALEFIE
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SAO SÁNG

PHAN THỊ OANH
LEADER QUYỀN LỰC
“hai tay hai súng” của QA-QC Đà Nẵng

Thực hiện: Ngân Hà

SAO
Họ và tên:
Ngày sinh:
Bộ phận:
Tình trạng:
Sở thích:

Phan Thị Oanh
31/08/1985
QA-QC (CN Đà Nẵng)
Đã kết hôn
(1 chồng +1 nhóc 7 tuổi)
Du lịch, ăn uống

SÁNG

Gây ấn tượng với một thân nhìn tròn trịa cùng nụ cười tươi rói, nàng Tester Phan Thị Oanh đã gắn bó với
GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng gần 10 tháng qua, chinh chiến nhiều dự án lớn nhỏ từ Việt Nam đến Nhật Bản.
Chưa hết, tưởng như yếu đuối và bé nhỏ vậy thôi nhưng cô gái ấy lại là một leader quyền lực khi một mình “thâu
tóm” cả 2 bộ phận QA-QC tại Chi nhánh Đà Nẵng đấy! Phóng viên Smile Express đã có cuộc trò chuyện ngắn với
chị và nghe chị “bật mí” những điều thú vị trong công việc và cuộc sống thường ngày.

PV: Chào chị Oanh, chị có thể chia sẻ cho các bạn đọc về cơ duyên chị đến với GMO-Z.com RUNSYSTEM
được không ạ? Ấn tượng ban đầu khi chị đến với GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng là gì?
OanhPT: Mình bắt đầu gia nhập công ty từ ngày 1/10/2018. Hồi ấy được một bé cưng ở công ty cũ giới thiệu qua
đây với lời quảng cáo môi trường thân thiện và sếp dễ thương lắm. Ấn tượng buổi đầu tiên đi làm đó là quanh
mình toàn thấy các gương mặt “xanh” và “non”, không thấy ai nhìn bên ngoài mà có vẻ sương gió hay già dặn
hết á. (cười)
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PV: Được biết chị hiện tại đang đảm nhận vai trò leader của QA-QC team Đà Nẵng, chị có thể chia sẻ rõ hơn
về công việc của mình? Một mình phải “cầm trịch” cả 2 team như vậy, chắc hẳn chị sẽ rất bận rộn và không
tránh khỏi áp lực?
OanhPT: Lúc đầu, mình vào làm với vị trí QA Leader, sau một thời gian thì kiêm luôn cả QC leader vì vai trò gần
như tương tự nhau. Công việc của mình là kiểm soát chất lượng các sản phẩm của dự án phần mềm, thu thập
dữ liệu chất lượng, thực hiện đưa ra các cảnh báo về chất lượng và phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm tạo
và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dự án. Nói nôm na là vậy chứ để kể hết ra thì nhiều lắm.
Thực tế bây giờ công việc nào cũng bận rộn, thế nên nghề test không phải là ngoại lệ. Lại là Leader nữa nên
trách nhiệm của mình với các thành viên trong team cũng nhiều hơn. Khó khăn thì muôn hình vạn trạng và biến
hóa khôn lường. Ngày nay khi các công nghệ kiểm thử tự động, các thiết bị thông minh (smartphone, tablet,…)
cùng các app chuyên dụng ra đời và thay đổi liên tục khiến cho bản thân mình và các bạn tester cùng team
cũng phải “quay cuồng” update các thông tin để mình không tụt hậu. Một mình “hai tay hai súng” quản lý cả 2
team QA-QC, điều làm mình đau đáu nhất là làm sao cho lớp Team Leader hay PM có thể biết cách kiểm soát các
thành viên một cách hiệu quả nhất, cả về tiến độ lẫn chất lượng. Mình cũng đang đào tạo “truyền nhân” để
nhường bớt 1 “súng” cho bớt áp lực đó mà có vẻ “súng” nặng quá nên chưa ai cầm nổi.

Cười nhiều mỗi ngày,
hãy nghĩ đến
những điều tốt đẹp

PV: Làm việc, cống hiến hết mình cho công việc, liệu cuộc sống thường ngày của chị có bị ảnh hưởng? Chị
có bí kíp gì để cân bằng cuộc sống và công việc, để giữ mình luôn tươi cười, trẻ trung như hiện tại không?
OanhPT: Đôi lúc cuộc sống của mình cũng ảnh hưởng ít nhiều, nhất là những lúc dự án trong giai đoạn nước
rút. Nhưng mình là người cân bằng khá tốt nên cũng không có vấn đề gì.
Về bí kíp của mình thì ko có gì ngoài việc luôn giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Đặc biệt là câu nói “Cười nhiều mỗi
ngày, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp” đã truyền cảm hứng cho mình cả những lúc khó khăn nhất.
PV: Điều gì khiến chị gắn bó với GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng cho đến ngày hôm nay?
OanhPT: Ở GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng, cái vốn quý nhất là tình cảm các anh chị em đồng nghiệp dành
cho nhau. Bọn mình gặp nhau hàng ngày, có khi đi làm thêm cả thứ 7, chủ nhật, cùng ăn trưa, tối OT ở lại muộn
rủ nhau đi gặm chân gà, làm bát phở nóng rồi lên làm việc tiếp. Cả ngày í ới gọi nhau “Nay có nhiều bug không
em?” hay “Em đã daily report và log work đầy đủ rồi nha chị“. Từ sếp to, sếp nhỏ, nhân viên sống và nói chuyện
với nhau thoải mái, vui vẻ như gia đình. Ở đây các sếp cũng dễ thương, rất tạo điều kiện cho anh em phát triển
cả trong công việc lẫn đời sống tinh thần.
PV: Được đồng nghiệp nhận xét là 1 người có niềm đam mê bất tận với việc ăn uống, “thấy đồ ăn là sà vào
bất chấp”, chị có thể chia sẻ rõ hơn về niềm đam mê đặc biệt này của mình?
OanhPT: À có lẽ là do công ty hay có “Happy time” giữa giờ nên mình phải tranh thủ nạp năng lượng chứ không
là không thể cạnh nổi với sức mạnh của lớp trẻ. Ngoài ra thì trên bàn mình lúc nào cũng có đồ ăn như cái tạp
hóa ấy, nên anh em nào đói cần tiếp tế lương thực gấp là đều qua chỗ mình để xin “released” cái bụng. (cười)
Cảm ơn về những chia sẻ hết sức thú vị của chị Oanh! Hy vọng chị sẽ tiếp tục phát huy năng lực và cống hiến
nhiều hơn nữa cho GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng, cùng đồng hành trên chuyến xe này lâu thật lâu.
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CHUYÊN MỤC VUI

Những con số báo ộng về

rác nhựa
300

Đồ nhựa - thứ đồ không thể thiếu trong cuộc sống
hằng ngày - đặc biệt đối với dân công nghệ như
các Runner thì việc sử dụng đồ nhựa là thiết yếu.
Thử tưởng tượng mà xem, với nhịp độ "sinh sôi nảy
nở" hiện nay của việc sử dụng đồ nhựa thì rác thải
nhựa được thải ra môi trường sẽ nhiều và ảnh
hưởng đến môi trường như thế nào?
Thực hiện: Na Na

13

triệu tấn

Rác nhựa được thải ra mỗi năm, tương
đương với trọng lượng của toàn bộ dân
số trên thế giới.

0.5

Rác nhựa được chôn lấp trong các bãi
rác hoặc đổ xuống đại dương vào năm
2050.

triệu tấn

13

Rác nhựa mà Việt Nam thải ra biển mỗi
năm chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia
và Philippines.

19.000

tỷ usd

Thiệt hại mà nền kinh tế thế giới phải
bỏ ra trước tình trạng rác thải nhựa
bị thải ra ngoài môi trường.

tấn

Rác nhựa được thải ra mỗi ngày ở Việt Nam.

20

lần

Lượng nhựa được tiêu thụ tăng sau
50 năm và dự kiến sẽ tăng gấp đôi
sau 20 năm nữa.

11

tỷ tấn

500 -1000 năm

Gần 1/3

Tốc độ phân hủy của túi nilon nhiều khi chỉ
được sử dụng trong 5 phút, mất 5 giây để
sản xuất và 1 giây để vứt bỏ.

Số túi nilon mà con người
sử dụng không được thu
gom và xử lý, gây ra thảm
họa được mang tên “ô
nhiễm trắng”.
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Save Planet - Save Our Life

Hành tinh xanh đang ngày một “kiệt sức” trước tác động khủng khiếp của con người. Để giúp “anh bạn
thân” này trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn, không đâu xa chính là từ đôi bàn tay của các Runner. Không cần
làm những điều lớn lao, mỗi người chỉ cần thay đổi những thói quen rất nhỏ trong đời sống hàng ngày
cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường. Hãy cùng điểm qua những thói quen đó là gì nhé!

S��� Pl��e�
S��� O�� Li��

Tích cực đi xe đạp

In 2 mặt giấy

Rút phích cắm khi
không sử dụng

Tiết kiệm nước

Tắt các thiết bị điện
khi không sử dụng

Trồng cây xanh

Hạn chế sử dụng
túi nilon

Hạn chế sử dụng
đồ nhựa dùng 1 lần

Không vứt pin đã hết
vào thùng rác

t0
Thay đổi nhiệt độ
cho tủ lạnh
Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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CHUYÊN MỤC VUI

5 ĐỊA CHỈ ĂN VẶT "CỨU CÁNH" NHỮNG BUỔI CHIỀU ĐÓI MEO
Xế chiều, cái bụng cứ kêu réo mãi khiến bạn chẳng thể tập trung! Tan làm mà phải OT trong khi chiếc bụng lại
“biểu tình” ầm ĩ. Đừng lo, Smile Express một vài gợi ý về quán ăn vặt ngon “hết sẩy” giúp cứu đói chiếc bụng
rỗng của bạn. Chần chừ gì nữa mà không nhanh tay lưu lại những địa chỉ sau và rủ rê đồng đội order thôi nào!
Thực hiện: Ngân Hà

CHÈ SẦU/ CHÈ BƯỞI/ RAU CÂU PHÔ MAI
Hè nóng nực, có ngay bát chè giải nhiệt thì còn gì bằng! Ngôi sao của quán là
Chè bưởi và Chè sầu đã đánh gục nhiều thực khách khó tính bởi hương vị chuẩn
chè Đà Nẵng. Cơm sầu vàng óng thơm nức béo ngậy, hòa quyện nước cốt dừa
ngọt vừa phải. Hạt đác, thạch các loại dai sần sật, tất cả hòa quyện vào nhau tạo
nên vị ngon đậm đà, có ngọt cũng không quá gắt, đặc biệt dễ chịu. Chè bưởi
cũng là một món đáng thử ở đây với cùi bưởi được chế biến giòn, thơm, không
đắng, dai dai sật sật, đỗ xanh được ninh bở chứ ko cứng. Chè bưởi vị thơm ngọt
cùng với đậu xanh. Nước chè ngọt thảo mát mát, cho thêm đá vừa ăn. Bát chè
bưởi 20.000 đồng ở đây có lượng chè lớn, bát to nên chỉ cần dùng 1 suất là đủ
no. Menu của quán cũng kha khá loại tráng miệng phù hợp với mùa hè nữa: tàu
hũ nếp, chè dừa dầm, chè Thái, rau câu phô mai,…
Địa chỉ:
Chè Sầu Thể Giao, 12A Thể Giao, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giá tham khảo:
20.000 - 25.000 đồng
Điện thoại:
0912970303

BÁNH TRÁNG TRỘN
Chiều chiều bụng réo thì bánh tráng trộn cũng là một lựa chọn không tồi cho
hội anh chị em bạn dì thích “tóp tép”. Dù là trộn hay cuốn thì bánh tráng tại
đây cũng ngon không cưỡng nổi. Bánh tráng trộn mềm và dai, có vị ngọt
ngọt chua chua của xoài, vị thịt bò mặn mà, đậu phộng rang bùi, trứng cút
luộc lòng đào vừa béo vừa thơm, một chút cay cay của ớt và vị nồng của rau
răm làm cho những ai đã nếm thử chắc chắn sẽ có ấn tượng thật sâu sắc và
không thể không ghé lại quán lần thứ hai. Bánh tráng cuốn lại mang đến một
cảm giác thật mới lạ. Cũng với những nguyên liệu ấy nhưng với cách chế
biến sáng tạo và trình bày đẹp mắt khiến cho người ăn như bị cuốn vào từng
cuộn bánh tráng cắt nhỏ, cùng với vị béo béo của bơ và đậu phộng rắc lên
mặt bánh.
Địa chỉ:
Giá tham khảo:
Điện thoại:
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cô Toàn, A17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
20.000 – 30.000 đồng
0934294589

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

NEM CHUA RÁN/PHÔ MAI QUE
Là 1 tín đồ ăn vặt thì nem chua là một món chẳng thể bỏ qua. Nem chua với
lớp vỏ xù xì bên ngoài nóng hổi cho bạn cảm giác giòn tan thật đã mỗi khi
thưởng thức. Làm sao có thể quên được cái giòn rụm kết hợp với vị ngậy
ngậy dai dai của thịt, vị cay cay của tương ớt. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ứa nước
miếng rồi! Mách bạn địa chỉ nem chua rán Chợ Khâm Thiên ngay gần công
ty, ngon, sạch sẽ lại có giá thành hợp lý chỉ 4000 đồng/1 chiếc.
Địa chỉ:
Giá tham khảo:

Minh Hằng Food - Phomai Que & Nem Chua Rán Online,
17/32 Ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên, Đống Đa.
4.000 đồng/chiếc

BÔNG LAN TRỨNG MUỐI
Các loại bánh cũng là lựa chọn được nhiều chị em dân văn phòng ưa chuộng
giờ xế chiều. Bánh bông lan trứng muối được phủ đầy sốt đặc, dẻo quánh,
thơm và ngậy. Cốt bánh bông mềm, chắc nẩy, không ngọt hay sạn. Trứng
muối dẻo xắt mỏng, phủ ruốc đều trên bánh dưới lớp sốt. Sốt phô mai trắng
chua nhẹ, ăn rất bắt miệng. Bông lan trứng muối khá ngậy nên bạn chỉ cần
order 1 chiếc là cả 1 đội quân có thể có 1 bữa xế no nê rồi.
Ngoài ra, bạn cũng có thể thử thêm bánh trà sữa trân châu, bánh ruốc phô
mai hay tiramisu mát lạnh chắc chắn sẽ khiến cơn đói cuối giờ chiều của
bạn vơi đi nhanh chóng.
Địa chỉ:
Giá tham khảo:
Điện thoại:

Laty’s Cake, 36 Yên Bài 1, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
60.000 – 70.000 đồng
0898075264

ĐỒ HÀN
1 lựa chọn không tồi cho những tối OT chạy deadline đó là những món ăn
Hàn Quốc gọn nhẹ, dễ ăn. Đồ Hàn luôn đem lại sức hút khó cưỡng với cách
trang trí đẹp mắt, nhiều màu sắc, cùng với đó là gia vị được nêm nếm đậm
đà, ăn nhiều mà không hề bị ngán. Thực đơn rất đa dạng cho bạn lựa chọn
như: Kimbap chiên/thường, cơm trộn, mì tương đen, Tokbokki chiên giòn, mì
xào,… Đồ ăn nóng hổi vì được làm sau khi order. Nếu bạn OT cùng một nhóm
thì có gọi mỗi loại một suất, tha hồ ăn uống no nê với giá chỉ khoảng 30.000
– 50.000 đồng/người.
Địa chỉ:
Giá tham khảo:

Thái Hạnh - Huy Mai - Quán ăn vặt,
3 Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Hà Nội
30.000 – 50.000 đồng

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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SẮP TỚI CÓ GÌ HOT

COMPANY TRIP 2019

Thin Cm vy gi!

Trong khi sức nóng của Sơn Tùng M-TP với MV “Hãy trao cho anh” vẫn chưa hạ nhiệt khi liên tục càn quét
các Bảng xếp hạng trong và ngoài nước thì Runners Hà Nội tới đây sẽ được đón nhận một tin tức cũng
NÓNG không kém: “Thiên Cầm” là cái tên được lựa chọn là địa điểm của chuyến nghỉ mát 2019.
Nắng vàng, biển xanh, cát trắng đang vẫy gọi. Những điều thú vị gì đang chờ đón các anh em Hà Nội trong
chuyến nghỉ mát kéo dài 5 ngày 4 đêm (9/8 – 13/8) sắp tới?
• Đắm mình trong làn nước trong vắt tại một trong những bài biển được mệnh danh đẹp nhất miền Trung.
• Bùng nổ với teambuilding bãi biển và Gala Dinner kéo anh em xích lại gần nhau.
• Thỏa sức vui chơi, vẫy vùng tại công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh với vô vàn các trò chơi
dưới nước phù hợp với gia đình và bạn bè.

Hào hứng quá đi thôi! Thiên Cầm đã gọi, Runners Hà Nội đã sẵn sàng chưa???

RUNNER HÀ NỘI THAM GIA TRANH ĐẤU TẠI GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
OCEAN PARK 2019
Ngày 08/08/2019, Giải bóng đá mini Ocean Park 2019 sẽ chính thức khởi tranh với 8 đội bóng đến từ các
công ty đang làm việc tại Tòa nhà. Sau nhiều năm vắng bóng, giải đấu lần này đánh dấu sự trở lại cuộc đua
giành cúp vô địch của các cầu thủ tài năng nhà RUN. Runners đừng quên ra sân cổ vũ để tiếp thêm sức
mạnh cho các chàng trai vàng của chúng ta nhé!

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
1001 CÂU HỎI VỀ GMO-Z.COM RUNSYSTEM
KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC
Đáp án câu hỏi:
Tháng 05/2019 vừa rồi, trụ sở chính Hà Nội đã mở rộng văn phòng thêm tầng 12 của tòa nhà Ocean Park. Bạn
hãy cho biết hiện tại có những bộ phận nào đang làm việc tại tầng 12?
Câu trả lời: Hiện tại, những bộ phận đang làm việc tại tầng 12 của trụ sở văn phòng Hà Nội là Internet Infra
Division (IID) và BizConnex Division.
Xin chúc mừng Runners Lê Thị Thu Phương (QA), Đỗ Ngọc Trang (IID) đã có đáp án đúng và nhanh nhất gửi về
hòm thư pr@runsystem.net
Phần thưởng trị giá 50.000VND sẽ được gửi tới các bạn sớm nhất trong tháng 7 này nhé!
CÂU HỎI KÌ NÀY:
Theo quy định mới được Ban Giám đốc phê duyệt, bắt đầu từ tháng 07/2019, toàn thể nhân viên của Công
ty sẽ phải tham gia mặc đồng phục vào những ngày nào trong tháng?
02 Runners có câu trả lời chính xác và gửi về hòm thư pr@runsystem.net sớm nhất sẽ có cơ hội nhận phần quà
trị giá 50.000VND tiền mặt của chương trình.
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