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Hội thảo chủ đề 
“TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN – NHỮNG SÁNG 
TẠO VƯỢT BẬC CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4.0”
Ngày 14/07/2019 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã tham gia cùng Hiệp hội Nhân sự HRA về chủ đề “Trải 
nghiệm nhân viên – Những sáng tạo vượt bậc của quản trị nhân sự 4.0” tại Khách sạn Pullman, Cát Linh, Hà Nội.

Đồng hành cùng HRA

Thực hiện: Na Na

Sự kiện thu hút hơn 150 khách tham dự là đối tác đồng 
hành, các nhà tài trợ, hội viên HRA cùng các lãnh đạo 
doanh nghiệp và chuyên gia ngành quản trị nhân sự. 
Tham gia sự kiện với vai trò là khách mời, chị Nguyễn 
Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Nhân sự của Công ty 
đã chia sẻ những bài học thực tiễn về trải nghiệm của 
nhân viên tại doanh nghiệp. Bài thuyết trình đã nhận 
được sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo từ phía người 
tham dự.
Trải nghiệm nhân viên (Employee Experience) là một 
hoạt động quản trị nhân sự được áp dụng nhiều năm 
trước khi thế hệ Y (sinh sau năm 1980) chiếm số đông 
trong lực lượng lao động. Tuy nhiên, trong 5 năm gần 
đây, trải nghiệm nhân viên mới được phát triển mạnh 

mẽ nhờ 4.0, tạo nên quá trình chuyển đổi số của doanh 
nghiệp làm thay đổi đáng kể bản chất của hoạt động 
này và mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho cả thế 
hệ Y và thế hệ Z.
Hội thảo HRA với chủ đề “Trải nghiệm nhân viên – 
Những sáng tạo vượt bậc của quản trị nhân sự 4.0” là 
dịp để đại diện nhân sự các công ty cùng nhau ngồi lại 
tìm hiểu về khái niệm và thực tế triển khai “Trải 
nghiệm nhân viên” tại doanh nghiệp, cùng nhau chia 
sẻ những sáng kiến, biện pháp để xây dựng một môi 
trường làm việc hứng khởi, hiệu quả nhằm phát triển 
và giữ chân nhân lực tài năng.
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RUNNER 3 MIỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI 
“5S VĂN PHÒNG” VÀ HÀNH TRÌNH CÙNG 
“TÔI LÀ XANH”

TIN BÃO GIẬT

Vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua, hành trình “Tôi là 
Xanh” đã chính thức phủ sóng nhà RUN và nhận được sự 
quan tâm, hưởng ứng rất nhiệt tình đến từ các Runner.
Nghĩ xanh và sống xanh có lẽ là trào lưu nổi bật nhất 
trong thời gian vừa qua với mục đích đó là giúp môi 
trường trở nên xanh – sạch – đẹp hơn. Cùng chung “lý 
tưởng” ấy, chiến dịch “Tôi là Xanh” đã ra đời với ý nghĩa 
sẽ mang đến màu xanh cho văn phòng và cuộc sống 
của các Runner. “Tôi là Xanh” bao gồm 1 chuỗi các sự 
kiện theo chủ đề từng tháng hướng đến lối sống “xanh”.  
Ðúng như tên gọi “Tôi là Xanh” – chiến dịch này mong 
muốn giúp cho lối sống của các thành viên nhà Run trở 
nên xanh hơn trong môi trường làm việc, lan tỏa các 
hoạt động thay đổi nhận thức, thói quen sống xanh – 
sống khỏe đến cộng đồng.
Ðược chính thức phát động  vào cuối tháng 7, chiến dịch 
mở màn với “phát súng” đầu tiên đó là ngày hội “5S văn 
phòng” bao gồm các hoạt động sắp xếp và thu dọn đồ 
dùng cá nhân tại khu vực làm việc, loại bỏ các đồ vật 
không sử dụng khiến cho không gian trở nên gọn gàng, 
thông thoáng và sạch sẽ hơn. Sau một thời gian phát 
động, vào thứ 6 cuối cùng của tháng, tất cả các Runner 

tại trụ sở Hà Nội và hai chi nhánh Ðà Nẵng, TP. Hồ Chí 
Minh đã đồng loạt cùng nhau “5S văn phòng”, thẳng 
tay” đánh bay bụi bẩn, đồng thời, hô biến khu vực và bàn 
làm việc trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. 
Tại trụ sở Hà Nội, các anh chị em nhà Run sau khi nghe 
xong lời phát động “5S văn phòng” đã ngay lập tức tổng 
dọn vệ sinh. Ai nấy cũng đều bắt tay vào công cuộc 
mang lại không gian xanh cho văn phòng. Chỉ sau vài 
phút đồng hồ, các khu vực làm việc đã trở nên vô cùng 
sạch sẽ và thông thoáng.
Tại đầu cầu Ðà Nẵng, dưới bàn tay của những “liền anh, 
liền chị”, văn phòng nhỏ xinh được tràn ngập các loại 
cây xanh, bàn làm việc thì đặc biệt ngăn nắp và không 
có một chút đồ dùng thừa nào cả. Thật đáng tuyệt vời 
phải không?
Còn tại chi nhánh Hồ Chí Minh, các chàng “hot boy” nhà Run 
cũng rất năng nổ tham gia “5S văn phòng”, nào là quét bụi 
cho máy tính, nào là dọn bàn làm việc sạch bong kin kít…
Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Các Runner 
hãy luôn đồng hành và sát cánh cùng với “Tôi là Xanh” 
để mang lại sắc xanh tươi tắn cho văn phòng, cho cuộc 
sống của mình nhé!
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4 CÔ GÁI TESTER 
HÀ NỘI XUẤT SẮC 
ĐẠT CHỨNG CHỈ 
ISTQB

Chứng chỉ ISTQB (International Software Testing 
Qualifications Board) Hội đồng kiểm định phần mềm 
quốc tế) là chứng chỉ kiểm thử phần mềm được công 
nhận rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là tại châu âu và 
châu Mỹ. Tháng 07/2019 vừa qua, các cô gái Tester 
thuộc (Testing Solution Division) tại trụ sở Hà Nội đã 
tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ISTQB và đã đạt được 
những kết quả đáng khích lệ. Chị Ngô Thị Thủy xuất 
sắc đạt chứng chỉ Advanced Level –  đây là chứng chỉ 
ở mức độ nâng cao được thiết kế cho những người có 
ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm 
thử. Bên cạnh đó, 3 thành viên của nhóm là Nguyễn 
Thị Thúy Vân, Trịnh Thị Vui và Nguyễn Thị Thu cũng đã 

RUNNERS HÀO HỨNG THAM 
DỰ SEMINAR “DATABASE 

PERFORMANCE”

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là trái tim, là xương sống của rất 
nhiều hệ thống. Tuy nhiên để thiết kế và quản lý cơ sở 
dữ liệu sao cho đảm bảo hiệu năng tốt và ổn định lại là 
vấn đề không hề đơn giản chút nào. Ðể cung cấp cho 
các Runner những kiến thức cần thiết về cách xây 
dựng CSDL phục vụ cho công việc, ngày 07/08/2019, 
bộ phận đào tạo của Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức 
Seminar “Database Performance” dành cho tất cả 
các thành viên có nhu cầu tìm hiểu dưới sự dẫn dắt của 
anh Nguyễn Hoàng Minh (BA – Chi nhánh Hồ Chí 
Minh). Rất nhiều vấn đề liên quan đến CSDL đã được 
đưa ra thảo luận sôi nổi trong buổi chia sẻ này như: 
Việc làm thế nào để thiết kế bộ CSDL đủ tốt?; Những 
kĩ thuật cơ bản nào có thể áp dụng ngay để nâng cao 
hiệu năng của CSDL?… Hy vọng những kiến thức hữu 
ích thu được sau buổi seminar sẽ giúp các Runner có 
thể vận dụng một cách hiệu quả trong công việc sau 
này của mình.

nhận được chứng chỉ ở cấp độ cơ bản Foundation 
Level. Việc đạt được chứng chỉ ISTQB đã giúp các cô 
gái của chúng ta khẳng định được kiến thức chuyên 
môn của bản thân trong lĩnh vực kiểm thử, đồng thời 
việc ôn luyện, trau dồi các kiến thức trong thời gian 
qua cũng giúp các Runner “nâng cao kiến thức và hiểu 
biết về các mô hình kiểm thử: Performance test, 
Stress test, load test,…, tăng năng suất và hiệu quả 
test, đảm bảo được chất lượng tốt cho sản phẩm và dự 
án đang tham gia, đặc biệt là nâng cao hiểu biết về 
tiếng Anh chuyên ngành” - Bạn Nguyễn Thị Vui chia 
sẻ.
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NHỮNG MÀN SO 
TÀI BÓNG BÀN VÀ 
BOWLING NGẪU 
HỨNG TẠI CHI 
NHÁNH TOKYO

Ðã bao giờ các Runner tại Hà Nội, Hồ Chí Minh hay Ðà 
Nẵng tò mò muốn biết cuộc sống của các Runner tại 
Nhật Bản có điều gì thú vị không? Nếu bạn nghĩ công 
việc của Runner đang “cư trú” tại chi nhánh Tokyo 
hằng ngày chỉ là chuyển hóa cafe sang source code và 
sau đó ngồi fix bug không kể ngày đêm thì nhầm to rồi 
nhé! Ðược dẫn dắt bởi một lãnh đạo siêu tâm lý là anh 
Tô Mạnh Cường nên các anh em ở đây cũng cực kỳ biết 
cách xả stress sau những giờ code căng não. Tháng 
07/2019 vừa qua, những màn so tài bóng bàn và bowling 
“nảy lửa” trên sàn đấu giữa các thành viên team Click 
đã được diễn ra một cách đầy ngẫu hứng sau những 
buổi họp hay liên hoan kết thúc dự án. Ðây như một 

TOÀN BỘ THÀNH VIÊN 
THUỘC IID THAM GIA BÀI 
TEST ONLINE THÁNG 
08/2019 

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng 
dịch vụ và cải tiến quy trình phục vụ khách hàng, Inter-
net Infra Division duy trì các bài test online hàng 
tháng với tất cả các nhân viên thuộc bộ phận. Nội dung 
test rất phong phú, xoay quanh các nghiệp vụ mà 
Runners phải tiếp xúc hàng ngày: Nghiệp vụ tên miền 
.vn, Quy định hỗ trợ khách hàng, Gia hạn Dịch vụ nợ & 
Hoàn thiện chứng từ ko hóa đơn, Navi & Reseller, 
DNS, Zshield, CS Zcom, các nội dung của nhóm Tech: 
Linux, FailOver, VPS, Cpanel, SecureWeb,... Ngày 
08/08/2019 này, tất cả thành viên thuộc IID sẽ đồng 
loạt bước vào bài kiểm tra tập trung chủ yếu vào Quy 
định hỗ trợ khách hàng, Quy trình hỗ trợ qua livechat, 
Facebook, Skype công ty, Quy trình tiếp khách hàng 
tại văn phòng. Các Runner đừng quên “dùi mài kinh 
sử” kỹ càng để đạt được kết quả tốt nhất trong bài 
kiểm tra tháng này nhé!

sân chơi kết nối những chàng coder xa quê hương, xa 
gia đình lại gần nhau hơn. Chiến LA - một thành viên 
của team Click đã có thời gian onsite tại Tokyo gần 1 
năm chia sẻ “Những giải đấu mini như thế này khiến 
bản thân mình cùng các anh em cùng team cực kỳ 
hứng thú. Sau mỗi buổi thi đấu thì kết quả chung cuộc 
hay những phút xuất thần của mỗi thành viên lại là đề 
tài bàn tán sôi nổi của các anh em trong các group 
chat. Mọi người trong nhóm cũng đã hẹn nhau mỗi 
tháng tổ chức thi đấu một lần để tình anh em đi lên và 
cũng là để cho những người chưa may mắn (như mình) 
có cơ hội phục thù nữa.” 
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Vào ngày 30/07/2019 – 01/08/2019 vừa qua, các 
Programmers của nhà RUN đã trải qua một kỳ thi 
đánh giá năng lực mang tên “Technical Tests for 
PGs”. Ðây là bài thi đánh giá năng lực định kỳ dành 
cho tất cả PG trong toàn công ty để đưa vào khung 
năng lực của từng cá nhân (bao gồm kết quả công việc 
dự án, quá trình thực hiện bảo mật an toàn thông 
tin,…). Bài thi được kết cấu với hai phần chính bao gồm 
phần thi chung (PG's tasks in project, Git, Software 
Development Process, Jira dành riêng cho PG hoặc 

Ngày 08/08/2019 vừa qua, tại sân bóng Viettel, giải 
bóng đá “Vô địch tòa nhà Ocean Park 2019” đã chính 
thức khởi tranh. Chúng ta vinh dự là 1 trong 8 đội bóng 
tham gia tranh tài tại giải đấu. Trong cùng ngày, các đội 
bóng đã đem lại những màn trình diễn đẹp mắt báo 
hiệu cho không khí sôi động của mùa giải năm nay.
Ở trận ra quân, các cầu thủ đã giáp mặt đội bạn 
Vinalines Shipping. Trước đối thủ với thể lực và kinh 
nghiệm có phần nhỉnh hơn, kèm theo đôi chút chệch 
choạc, chủ quan, ở hiệp 1 lưới của chúng ta đã rung 
lên 2 lần. Sang tới hiệp 2, các cầu thủ đã chơi đoàn kết 
hơn, bắt nhịp sân tốt hơn để tạo ra nhiều cơ hội "uy 
hiếp" thủ môn đội bạn. Ðáng tiếc may mắn chưa mỉm 

PROGRAMMERS THAM GIA KỲ THI “TECHNICAL 
TESTS FOR PGS” THÁNG 7 NĂM 2019

TRẬN ĐẤU RA QUÂN ĐẦU TIÊN 
CỦA GMO-Z.COM RUNSYSTEM 
TẠI GIẢI BÓNG ĐÁ “VÔ ĐỊCH 
TÒA NHÀ OCEAN PARK 
2019”

Jira dành riêng cho PM) và phần thi cá nhân với ngôn 
ngữ lập trình đã đăng ký. Technical Tests for PGs là 
một cơ hội để các PGs chính thức của chúng ta Review 
Rank sớm so với thời điểm bình xét Rank thường niên 
vào tháng 12 hàng năm. Tuy không phải là một kỳ thi 
bắt buộc với các PGs, song Technical Tests for PGs lại 
là một trong những thang đo quan trọng để bình xét 
mức thăng tiến của các bạn trong công việc. Mong 
rằng các PGs của chúng ta đã hoàn thành bài thi 
thuận lợi và đạt được kết quả như mong muốn.
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cười với đội bóng của chúng ta, kết thúc trận đấu 
chúng ta bị dẫn trước với tỉ số chung cuộc 2 - 0.
Chưa giành được chiến thắng trên sân cỏ, nhưng về 
mặt trận cổ vũ thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào 
không thua kém bất kỳ đội nào cả. Những tiếng hô 
"GMO vô địch! GMO cố lên!" vang vọng khắp sân bóng 
Viettel của đội cổ động viên xinh đẹp nhà RUN chính là 
liều thuốc tinh thần tốt hơn tất cả với đội bóng của 
chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã không quản ngại 
đường xá đến khích lệ anh em.
Còn 6 trận đấu sắp tới, 6 cơ hội ở phía trước vẫn đang 
đợi chờ, mong rằng các cầu thủ sẽ lội ngược dòng 
thành công mang về chiếc cúp vô địch.
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Nếu như anh em Runner tại Trụ sở Hà Nội đang gấp 
rút chuẩn bị cho giải đấu của Ocean Park thì các cầu 
thủ ở Chi nhánh Hồ Chí Minh lại đang chinh chiến 
bằng khí thế sục sôi tại giải đấu ICT Friendship 2019 
diễn ra vào tháng 8 này. Ðội bóng chúng ta được xếp ở 
bảng A cùng với Axon Ative, Orient và SG technology. 
Những chàng trai của chúng ta đã chứng minh quyết 
tâm dành ngôi vô địch giải đấu với vị trí đầu bảng A 
sau 3 vòng loại chiến thắng thuyết phục lần lượt là 
GMO – ORIENT: 2 – 1, GMO – LARION: 2 – 1 và GMO - 
SaiGon Technology: 4 - 0. Ðể đạt được thành tích mở 
màn thuận lợi như vậy, các cầu thủ đã phải nỗ lực tập 
luyện để có được thể trạng thi đấu tốt nhất. Vì mục 

PHONG ĐỘ NGÚT NGÀN VỚI VỊ TRÍ ĐẦU BẢNG A 
CỦA  CN HỒ CHÍ MINH TẠI GIẢI ICT

tiêu tranh nhất bảng giải ICT 2019, thứ 7 hàng tuần 
các anh em kéo nhau ra sân tập luyện từ 7h sáng với 
các bài tập liên tục trong 2 tiếng và kết thúc bằng màn 
“tra tấn” thể lực gồm set combo 10 vòng chạy bộ và 50 
cái hít đất. Ðồng thời, chúng ta chắc hẳn sẽ không thể 
nào không nhắc tới sự dẫn dắt chỉ đạo đầy tâm huyết 
của “ông bầu” Phạm Vĩnh Ngọc – Giám đốc CN Hồ Chí 
Minh, sự cổ vũ nhiệt tình không ngán bất cứ đối thủ 
hay thời tiết nào. Bên cạnh đó, đội bóng còn nhận được 
sự hỗ trợ của các mạnh thường quân giúp cho anh em 
có điều kiện tốt nhất để thi đấu. Chúc cho đội bóng của 
chúng ta có một giải đấu thành công.

SUPER LEAGUE II ĐÀ NẴNG: 
NGÔI VƯƠNG GỌI TÊN GMO 
BUFFALO
Ngày 01/08/2019, tại sân bóng trường Ðại học Thể dục 
thể thao, Super League II của Chi nhánh Ðà Nẵng đã 
bước vào trận đấu cuối cùng tranh ngôi vô địch giữa 2 
kỳ phùng địch thủ GMO Buffalo và One Hit FC. One Hit 
FC với đội hình trẻ khỏe, cùng với đó là sát thủ săn bàn 
đáng gờm: NamNH (hiện đang là vua phá lưới với 8 
bàn) đã khiến GMO Buffalo phải rất vất vả mới ngăn 
cản được tiền đạo sát thủ này. GMO Buffalo bản lĩnh 
đúng như tên gọi của họ, rất "trẻ" và cũng rất "trâu", 
luôn chơi hết mình, máu lửa đã cống hiến cho khán giả 
một trận đấu mãn nhãn khi liên tục có những pha hãm 
thành One Hit FC. Kết thúc 60 phút thi đấu chính thức, 
GMO Buffalo đã đả bại One Hit FC với tỉ số 6-3 qua đó 
đem về chiếc cúp vô địch danh giá cho đội nhà. 
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DỰ ÁN - CHUYỆN CHƯA KỂ

ecoMAP là ứng dụng dành riêng cho các nhân viên của công ty bảo hiểm. Ứng dụng hỗ trợ chụp hình các hợp 
đồng bảo hiểm, cập nhật trực tiếp dữ liệu lên hệ thống toàn công ty. Một số chức năng quan trọng của ecoMAP 
có thể kể đến như nhận diện ảnh chụp xử lý làm nổi bật chữ trên ảnh, cắt gọn viền ảnh để chỉ giữ lại phần nội 
dung hợp đồng, nén ảnh và đưa thông tin ảnh, hợp đồng lên hệ thống. 

Bắt tay nhận dự án từ tháng 02/2019, ecoMAP được vận hành bởi đội ngũ các thành viên dày dặn kinh nghiệm từ 
các nhóm Smartphone, TSD, QA: QuangVV, CônBT, DươngPQ, AnÐT, NăngPT, HuyềnTT, VuiTT, QuyênPT. Nhận 
yêu cầu từ khách hàng thực hiện phát triển ứng dụng thêm luồng xử lý khởi động lần đầu, tích hợp công nghệ AI 
OCR, đồng thời nâng cấp source code hỗ trợ Android studio và xcode 10 gói gọn hoàn thiện tất cả trong vòng 1 
tháng. 

DỰ ÁN ecoMAP VÀ NHỮNG NỖ LỰC CHINH 
PHỤC NỤ CƯỜI HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

“Chỉ số bug sang khách hàng sau release thấp đạt 0.1; Quy trình đầy đủ; Team làm việc nhiệt tình, tích cực, chủ 
động trong công việc, tuân thủ việc tracking và quản lý task trên Jira…” – Ðây là những lời phản hồi đáng vui mừng 
mà nhóm dự án ecoMAP do anh QuangVV dẫn dắt nhận được sau những nỗ lực cố gắng của từng thành viên.
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Nhóm thực hiện gặp phải vô vàn khó khăn đến từ nhiều yếu tố. Ðó là những lỗi phát sinh do source code cũ của 
khách đã phát triển từ rất lâu nên để nâng cấp lên cho tương thích các nền tảng mới và các phiên bản hệ điều 
hành mới. Hay về quá trình API/server xử lý AI OCR. Ðây là phần API mới với nhiều xử lý logic khó khăn như công 
thức để nén, điều chỉnh kích thước ảnh theo đúng yêu cầu của khách hàng, code nhận diện ảnh không hoạt động 
đúng... Nói không sai nếu coi đó là một cuộc truy tìm kẻ thù, có nhiều lỗi rất khó tìm ra và sửa chữa nhưng rất 
may nhờ sự góp sức, phát huy chất xám tối đa mà cuối cùng nhóm cũng tìm ra được nguyên nhân và sửa thành 
công. Với mong muốn đem lại sản phẩm tốt nhất, chính xác nhất tới tay khách hàng, quá trình thử nghiệm kỹ 
lưỡng là một yếu tố quan trọng kiên quyết mà nhóm dự án lưu ý. Do khối lượng mẫu thử lớn nên các cô gái Tester 
đã phải hoạt động hết công suất, 100% năng lực mới đáp ứng kịp yêu cầu.

Khó khăn chồng chất khó khăn mà các Runner của chúng ta sẽ phải vượt qua. Dự án gấp rút nên hầu như mọi 
người đều căng thẳng, chạy đua để hoàn thành nên việc OT trở thành một điều quen thuộc. Vào mỗi buổi OT, để 
động viên khích lệ anh em, anh QuangVV - leader dự án - đã rất tâm lý mời cả đội đi ăn pizza. May mắn thay với 
sự nhiệt tình, tích cực, tinh thần trách nghiệm và tính chủ động trong công việc của mỗi thành viên mà dự án đã 
cán đích thành công. Chỉ trong vòng 1 tháng, thời hạn của dự án rất ngắn nhưng mọi người đã cùng nhau tập 
trung giải quyết các vấn đề một cách thành công. Ngày 31/03/2019, thành quả xứng đáng đã đến với công sức 
miệt mài của anh em: Kết quả nhận về cho chỉ số lỗi sang khách hàng sau khi bàn giao thấp ở mức 0.1.

Một lần nữa xin chúc mừng team ecoMAP về những thành công mà nhóm đã đạt được. Mong rằng các thành viên 
sẽ tiếp tục giữ vững phong độ của mình để tiếp tục giật về điểm CSS cao ngất từ khách hàng trong các dự án tiếp 
theo.
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Thực hiện: Anh Thư
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KAIZEN

GẦN 30 KAIZEN THIẾT THỰC SẼ ĐƯỢC THỰC 
THI TRONG NĂM 2019
Nhắc đến cụm từ “Kaizen”, nhiều người sẽ liên tưởng đến những chiến dịch với quy mô lớn trong các tổ chức mà 
không nghĩ rằng, bản thân mỗi người, đặc biệt là mỗi Runner có thể tự xây dựng và thực hiện Kaizen tại chính 
nơi làm việc của mình.

Kaizen – một khái niệm không quá xa lạ đối với các Runner – là những việc làm và hành động liên tục để cải tiến, 
mang lại lợi ích vì tập thể hơn là lợi ích của cá nhân. Phát động từ khi công ty mới thành lập, Kaizen luôn được 
chú trọng tại gia đình nhà RUN và được tích cực thực hiện để mang lại hiệu quả mỗi ngày. Trong các buổi tổng 
kết cuối năm, bộ phận Nhân sự luôn đưa ra khảo sát, lấy ý kiến nhân viên về việc cải thiện chất lượng công việc. 
Các nội dung xem xét để cải tiến được phân loại một cách rõ ràng theo các mức độ cần thiết khác nhau, đồng 
thời có kế hoạch cụ thể để thực hiện trong thời gian sớm nhất với mức độ hiệu quả cao.

Theo kết quả khảo sát cuối năm 2018, có tổng cộng 206 ý tưởng Kaizen được gửi về, trong đó lựa chọn khoảng 
30 Kaizen mang tính thiết thực và mức độ cần thiết cao để thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, 25,9% số lượng



Bên cạnh các Kaizen đã hoàn thành, trong năm 2019, một số ý tưởng, nội dung cần xem xét cải tiến cũng được 
lên kế hoạch thực hiện và thời gian cụ thể để tiến hành, bao gồm:
• 6 Kaizen liên quan đến việc tổ chức các buổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong các dự án từ ban lãnh đạo 
và các cấp quản lý
• 12 Kaizen cải tiến về quy trình và kỹ thuật trong công việc
• 2 Kaizen cải tiến về đời sống (cơ sở vật chất) và môi trường làm việc của nhân viên
Không những mang lại hiệu quả cao trong công việc mà thông qua quá trình Kaizen, mức độ thân thiết, gắn bó 
của các anh em trong công ty cũng được cải thiện lên rất nhiều.
Trao đổi với Smile Express, chị Hoàng Yến – Group Manager (IID) chia sẻ: “Việc áp dụng Kaizen một cách định 
kỳ sẽ giúp cho nhân sự giảm bớt các thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả công việc. Ðối với hệ thống giúp giảm 
thiểu các rủi ro có khả năng xảy ra hoặc các lỗi lặp thường xuyên sẽ không bị tái diễn. Về phía khách hàng, một 
số Kaizen sẽ mang lại những trải nghiệm sử dụng dịch vụ tốt hơn.”
Hiện tại, nhà RUN vẫn tiếp tục lấy ý kiến đóng góp, những phản hồi về mọi vấn đề cần được xem xét cải thiện của 
công ty. Các Runner có thể truy cập đường dẫn: http://kaizen.runsystem.info/ để gửi những “tâm tư” nhằm cải 
tiến chất lượng cũng như hiệu quả trong công việc. Không chỉ được đóng góp ý kiến, các Runner còn có thể nhận 
được những giải thưởng đặc biệt thay cho lời cảm ơn. Giải thưởng như sau:
-  Người gửi Kaizen hay và thiết thực nhất mỗi tháng: 50.000VND/người
-  Người gửi Kaizen nhiều nhất năm: Giấy chứng nhận và tiền mặt (trao tại New Year Party)
Các Runner hãy cùng nhau lan tỏa văn hóa Kaizen mọi lúc, mọi nơi để công việc và cuộc sống tại môi trường nhà 
RUN luôn đạt hiệu quả cao nhất!

Các ý tưởng Kaizen được chia thành 2 loại: Loại 1 - Kaizen có thể thực hiện dứt điểm và Loại 2 - Kaizen cần duy 
trì thực hiện trong thời gian dài. Một số ý tưởng Kaizen đã được thực hiện thành công và mang lại những phản 
hồi tích cực như:

Cải tiến chương trình đào tạo của Fresher – TC

Mô tả về các vai trò trong dự án khi chuyển đổi so với vai trò thực tế - QA

Ðào tạo về việc sử dụng 2 hệ thống Tenten và Mermaid cho nhân viên mới – IID

Tích hợp các dịch vụ để nhân viên có thể thao tác trên 1 hệ thống duy nhất – IID

Xây dựng tool tự động khi khách hàng tải hồ sơ – IID
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KAIZEN

Thực hiện: Na Na
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SAO SÁNG

PV: Chào Huy, bạn có thể chia sẻ cho các độc giả biết cơ duyên bạn đến với gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM 
như thế nào? 

HuyNV: Mình bắt đầu gia nhập công ty từ ngày 10/01/2018. Hồi đó mình tình cờ biết đến công ty qua lời giới thiệu 
của một người bạn. Mình cũng tự tìm hiểu về công ty và Tập đoàn GMO qua website và fanpage thì nhận thấy đây 
là nơi tập trung những con người tài năng, giàu lòng nhiệt huyết và có khát vọng trở thành Tập đoàn công nghệ 
No.1 nằm trong nhóm Big Five, cùng với Google, Amazon, Apple và Facebook. Sau khi làm việc ở công ty được 
một khoảng thời gian thì mình ngày càng cảm nhận rõ hơn về điều này.

PV: Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về công việc của mình?

HuyNV: Hiện tại mình đang làm lập trình viên iOS trong team Click. Team Click đang tập trung phát triển app 
FX(Forex) cho thị trường ngoại hối, là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. 
Hàng ngày, anh em trong team phải xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ, hoạt động liên tục 24/24, yêu cầu độ 
chính xác và bảo mật rất cao.

PV: Bạn tự nhận xét con người mình trong và ngoài công việc như thế nào?

HuyNV: Ðể mình tự nhận xét về mình thì không được khách quan cho lắm, nhưng mọi người thường hay nói về 
mình là đẹp trai, thật thà, khiêm tốn, luôn hết mình vì công việc, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Mình 
thì nghĩ mình chưa được như vậy đâu nhưng do mọi người nhận xét nên mình nghĩ là cũng có ý đúng, cứ nhận 
thôi, nhỉ? (cười)

SAO SÁNG
Phong cách nói chuyện thân thiện và luôn nở nụ cười tươi hiền lành là những ấn tượng mà nhiều đồng nghiệp 
lưu giữ về Nguyễn Văn Huy - chàng coder iOS thuộc team Click tại Chi nhánh Tokyo. Cái duyên nào đã dẫn anh 
đến với GMO-Z.com RUNSYSTEM? Cuộc sống của một coder lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản có những thay 
đổi ra sao? Mời các Runners cùng lắng nghe đôi dòng chia sẻ của chàng trai này nhé!

CHÀNG CODER XA XỨ
ĐAM MÊ KHÁM PHÁ
VĂN HÓA NHẬT BẢN

Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 08/11/1988
Bộ phận: Team Click (Tokyo)
Tình trạng: "Phòng không nhà trống"
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PV: Ðược biết khi vừa chân ướt chân ráo vào công ty, anh đã khăn gói sang onsite tại Tokyo.  Ðây có phải lần 
đầu tiên anh đặt chân đến Nhật Bản? Thời gian đầu phải làm quen với một đất nước mới, văn hóa mới cùng 
môi trường làm việc mới, anh đã gặp phải khó khăn gì? Anh đã vượt qua khó khăn đó như thế nào?

HuyNV: Ðây là lần đầu tiên mình sang Nhật Bản sống và làm việc. Thời gian đầu, mình cũng hơi lo lắng vì phải 
xa quê hương, xa gia đình đến làm việc ở một đất nước xa lạ. Nhưng khi sang đến đây thì mình cũng thở phào 
nhẹ nhõm vì mọi thứ từ chỗ ăn, ở đã được công ty chuẩn bị chu đáo hết rồi. Trở ngại lớn nhất với mình khi đó có 
lẽ là do trình độ ngoại ngữ cũng thuộc loại “phình phường” nên khi ra ngoài đường giao tiếp hơi bất tiện một 
chút. Hồi mới sang thì có anh Khiêm và chị Vân Anh đã giúp đỡ mình rất nhiều nên mọi khó khăn đều được giải 
quyết nhanh chóng. Việc của mình chỉ là khám phá và trải nghiệm những điều tuyệt vời nơi đây. Ðược sống và 
cảm nhận con người mình khi ở một nền văn hóa khác biệt thật thú vị!

PV: Trong công việc, không thể tránh khỏi những thời điểm anh cùng các thành viên team Click thường xuyên 
phải OT để đảm bảo tiến độ dự án. Giai đoạn đó liệu anh cảm thấy chán nản hay mệt mỏi không? Team Click 
thường xả stress sau những dự án căng thẳng như thế nào?

HuyNV: Mình may mắn được làm việc với những con người tuyệt vời trong team. Mỗi người đều có năng lực kỹ 
thuật chuyên môn rất sâu, tinh thần đoàn kết và đặc biệt là có khát vọng cống hiến cháy bỏng trong tim. Mọi 
người sẵn sàng ở lại OT, không quản ngày hay đêm và luôn cố gắng hoàn thành dự án vượt tiến độ được giao. 
Team Click luôn tâm niệm rằng không những phải làm tốt công việc được giao mà còn phải đưa ra được những 
ý tưởng đột phá giúp khách hàng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ðương nhiên, phần thưởng sau đó là 
những buổi liên hoan cảm ơn của khách hàng. Việc mang lại nụ cười, sự tin tưởng của khách hàng chính là động 
lực để team làm việc mỗi ngày.

PV: Ðược đồng nghiệp nhận xét là một người có niềm đam mê bất tận với việc ăn uống, bạn có thể chia sẻ rõ 
hơn về niềm đam mê đặc biệt này của mình?

HuyNV: Thực ra thì sang bên này cuộc sống của mình có nhiều thay đổi. Chính sách của công ty rất tốt, các lãnh 
đạo luôn quan tâm đến đời sống nhân viên như anh em một nhà. Lương tháng đều đặn, tháng này tiêu chưa hết, 
lương tháng sau đã ập đến, mọi thứ đều tuyệt vời. Mình có nhiều thời gian để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống 
nơi đây. Mình cực kỳ ấn tượng với các món ăn Nhật Bản vốn nổi tiếng bậc nhất thế giới bởi sự cầu kỳ trong cách 
chế biến lẫn bài trí mỗi món ăn, hương vị mỗi món ăn Nhật thường thanh tao, nhẹ nhàng, hợp với không khí thiên 
nhiên của mỗi mùa, mang đậm bản sắc riêng. 

Ðến thời điểm này, mình có thể nói là: “Mình thích onsite Nhật Bản!”. Ở GMO-Z.com RUNSYSTEM có rất nhiều 
cơ hội cho các bạn sang Nhật Bản làm việc và trải nghiệm những điều tuyệt vời nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn với 
vai trò là một người đồng nghiệp tại xứ sở hoa anh đào một ngày không xa.

Cảm ơn cuộc trò chuyện rất thú vị với Nguyễn Văn Huy. Chúc bạn sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm mới mẻ tại 
Nhật Bản và tiếp tục cống hiến hết mình cho công ty!

Thực hiện: Ngân Hà

Mình thích onsite Nhật Bản!
Mình có nhiều thời gian để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống nơi đây. Mình cực kỳ ấn 
tượng với các món ăn Nhật Bản vốn nổi tiếng bậc nhất thế giới bởi sự cầu kỳ trong cách 
chế biến lẫn bài trí mỗi món ăn

SAO SÁNG



Một mùa du lịch biển nữa lại đang tới thật gần với gia đình RUN chúng ta. Thả mình nô đùa giữa làn sóng biển 
xanh mát của Thiên Cầm và Lý Sơn hay lang thang cùng người thân, bạn bè dọc bãi cát trắng mịn, thưởng thức 
hải sản đang hứa hẹn một kỳ nghỉ tuyệt diệu giữa ngày hè oi ả. Vui chơi thỏa thích nhưng vẫn luôn đảm bảo sức 
khỏe là một yếu tố tiên quyết của mọi chuyến đi. Tại số Smile Express lần này, chúng ta hãy cùng nhau ghi chú 
lại những điều cần lưu ý cho chuyến đi nghỉ mát tại bãi biển Thiên Cầm xinh đẹp này nhé!

LƯU Ý CHO MỘT KỲ NGHỈ HÈ TRÀN ĐẦY KỶ 
NIỆM VÀ LÀNH MẠNH

 • Di chuyển bằng tàu:
 - Hãy đảm bảo rằng Runner đã mang theo vé tàu, các giấy tờ tùy thân cần thiết như CMND/ CCCD cũng như nắm 
rõ những thông tin về lịch trình chuyến (giờ đi/ về, số ghế, toa ngồi) của mình nhé. 
 - Trên tàu có phục vụ những đồ ăn nhẹ như các loại nước, mỳ, trứng… luôn sẵn sàng để lấp đầy dạ dày của chúng 
ta nên các Runner không cần mang theo nhiều đồ ăn lích kích giảm gọn hành lý.
 - Với những chuyến tàu đêm, nhiệt độ thường khá lạnh, các gia đình có trẻ nhỏ nên chuẩn bị 1 chiếc áo mỏng 
để dự phòng nhé.
 • Di chuyển bằng xe ô tô:
 - Lưu ý thời gian trong lịch trình để lên xe đúng giờ nhé.

CÁCH THỨC DI CHUYỂN

 • Kem chống nắng: Ðây là vật bất ly thân khi đi du lịch, đặc biệt là cho chuyến đi biển của chúng ta. Nếu không 
muốn bị một làn da cháy sạm do các tia tử ngoại thì đừng quên chuẩn bị sẵn 1 em kem chống nắng ở vị trí dễ 
lấy nhất trong túi hành lý để khi dùng chỉ cần thò tay là có ngay nhé.
 • Kính mát, mũ rộng vành: Trong chuyến đi lần này chúng ta sẽ được tham qua  khá nhiều địa điểm danh lam 
ngoài trời, vì vậy mang theo một chiếc mũ rộng vành để bảo vệ cho cả khuôn mặt và mái tóc là một điều cực kỳ 
cần thiết. Kèm theo một chiếc kính mát sẽ không chỉ giúp bảo vệ đôi mắt mà còn giúp hạn chế việc xuất hiện 
các vết nhăn quanh mắt. Ðây là hai vật dụng không thể thiếu khi chuẩn bị đồ đi biển cùng với kem chống nắng 
đâu đó.
 • Thuốc men: Không ai dám chắc là mình không gặp phải sự cố về sức khỏe trong suốt quá trình du lịch, nhất 
là khi có trẻ em đi cùng. Do đó để đảm bảo sức khỏe, những loại thuốc Runner cần phải mang theo như: 
 - Thuốc tiêu hóa, tiêu chảy phòng khi ăn phải đồ lạ,
 - Thuốc chống dị ứng phòng khi ăn hải sản không hợp,
 - Thuốc cảm, viêm họng, hạ sốt, Băng cứu thương,
 - Thuốc chống say xe, các loại thuốc đặc trị tùy theo nhu cầu của từng người,
 - Nước muối sinh lý (lọ nhỏ) dùng để vệ sinh mắt, mũi…

Mong rằng một vài lưu ý trên đây sẽ có hữu ích với các Runner của chúng ta. Chúc mọi người có một chuyến đi 
nghỉ mát vui vẻ!

NHỮNG VẬT DỤNG NÊN MANG THEO
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VÒNG QUANH NHÀ RUN

Thực hiện: Anh Thư



Lần đầu tiên, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ góp mặt ở Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) sẽ diễn ra 
trong 2 ngày 15-16/08/2019 tại trường Ðại học Bách Khoa Hà Nội. Ðến với Ngày hội, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
sẽ mang tới 3 sản phẩm tiêu biểu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI mà công ty đang chú trọng phát triển bao gồm: 
SmartOCR, SmartRPA, Camera AI Smartstore.vn. AI4VN năm nay quy tụ hàng trăm bộ óc trí tuệ Việt trong lĩnh 
vực AI trong và ngoài nước đồng thời bao gồm nhiều hoạt động thuyết trình, thảo luận, workshop, triển lãm, biểu 
diễn công nghệ, cuộc thi hackathon,… dự kiến thu hút 2000 người tham dự.

Trong khi các Runners Hà Nội sẽ cập bến Thiên Cầm mùa hè này thì người anh em Ðà Nẵng chẳng chịu kém 
cạnh khi có chuyến vi vu hè tại đảo Lý Sơn với vô vàn điều hấp dẫn đang đón chờ. Ðược ví như “đảo tiên” giữa 
biển, bao la với làn nước xanh màu ngọc bích, đảo Lý Sơn nhất định sẽ là điểm đến khiến Runners Ðà Nẵng cực 
kỳ phấn khích. Chờ đón những cuộc Teambuilding rực lửa, Ðêm Gala Dinner bùng cháy với những phút xuất thần 
của các cây văn nghệ và những ngày gác bàn phím một bên để xả stress cực đã Ðà Nẵng nhé!

COMPANY TRIP ĐÀ NẴNG: ĐIỀU GÌ ĐANG ĐÓN CHỜ RUNNER ĐÀ NẴNG TẠI LÝ 
SƠN?

Dù đội bóng “gà nhà” chưa thể tận hưởng niềm vui chiến thắng trong trận đầu ra quân nhưng đừng lo, chúng ta vẫn 
còn 6 trận nữa để các chàng trai vàng thể hiện bản lĩnh của mình. Và đừng quên chúng ta có cái hẹn Thứ 2 và Thứ 
5 hàng tuần, cờ quạt sẵn sàng để ra sân để tiếp lửa cho đội bóng cưng nhé hỡi các cổ động viên nhiệt thành!!

NHỮNG NGÀY HÈ RỰC LỬA TRÊN SÂN CỎ TẠI HÀ NỘI VỚI GIẢI OCEAN PARK 
2019

Ngày

08/08/2019

15/08/2019

19/08/2019

22/08/2019

26/08/2019

28/08/2019

30/08/2019

Thời gian

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Cặp đấu

GMO vs VINALINES SHIPING

GMO vs VIMC

GMO vs VINASING

GMO vs AIC

GMO vs HPM

GMO vs SIEMENS

GMO vs KANGAROO

LẦN ĐẦU GÓP MẶT TẠI NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM
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SẮP TỚI CÓ GÌ HOT?



KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC

Đáp án câu hỏi:
Theo quy định mới được Ban Tổng 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?

Câu trả lời: Bắt đầu triển khai từ tháng 7/2019, ngày thứ 6 đầu tiên và cuối cùng của hàng tháng là ngày mà 
toàn thể nhân viên sẽ cùng tham gia mặc áo đồng phục Công ty.
Xin chúc mừng Runners Nguyễn Thị Thúy Vân (TSD) và Đoàn Thị Thúy (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 8 này nhé!

1001 CÂU HỎI VỀ GMO-Z.COM RUNSYSTEM

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

CÂU HỎI KÌ NÀY:

Năm 2019, kỳ thi đánh giá năng lực định kỳ dành cho các Programmers - Technical Tests for PGs lần 1 
được tổ chức vào khoảng thời gian nào?
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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