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Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của tháng 9, có lẽ tháng 9
này Thuanthanhtech đánh dấu với 1 loạt khởi đầu. Nổi bật là Chuyên mục
"Bản tin nội bộ" chính thức được ra mắt trên website công ty. Ngoài ra, chúng
mình cũng đã chào đón thêm một số thành viên mới gia nhập đại gia đình yêu
thương và đặc biệt hơn, đội bóng 3T đã chính thức được ra mắt với những
trận bóng nảy lửa.

Tháng 9, tháng của những ngày lễ trọng đại trên khắp cả nước như ngày Quốc
Khánh 2/9, Tết Trung Thu. Đây là những dịp lễ mà mọi người thường trở về
nhà quây quần bên gia đình, bên những người thân yêu. Và tại Thuận Thành
Tech trong những dịp lễ này cũng đã có những món quà nhỏ gửi tặng CB-CNV
vừa giúp khích lệ, động viên tinh thần mọi người và vừa đồng thời là để gắn
kết mọi người lại gần nhau hơn, trở thành các thành viên trong 1 gia đình
cùng nhau đồng hành với công ty tạo nên một sức mạnh to lớn, bước đầu cho
sự phát triển bền vững của Thuanthanhtech.

Với chủ đề số đầu tiên “Khởi đầu mới, thành công mới” chúng tôi rất mong
chuyên mục "Bản tin nội bộ" sẽ là nơi các thành viên Thuanthanhtech gửi gắm
những lời chia sẻ, những lời tâm sự, đưa chúng ta đến gần nhau hơn, thấu
hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó đây là lần đầu tiên chuyên mục " Bản tin nội bộ"
được chính thức ra mắt vậy nên Ban biên tập hi vọng sẽ được đón nhận
những ý kiến đóng góp từ phía CB-CNV cũng như bạn đọc để có thể xây dựng
chuyên mục " Bản tin nội bộ" ngày càng phát triển với nội dung, hình ảnh
phong phú và chuyên nghiệp hơn ở những số tiếp theo. 
                                                                 
                                                                                           Ban biên tập                 

Thân gửi bạn đọc !

Thư ngỏ



Ngày Quốc Khánh 2/9/2022
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 

Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019
quy định về ngày nghỉ lễ, nghỉ tết thì dịp Quốc khánh
người lao động được nghỉ 2 ngày (ngày 2 tháng 9 Dương
lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Theo như Điều 112, Bộ luật Lao động 2019. Thuân
Thành Tech đưa ra thông báo tới toàn bộ CB-CNV cụ thể
như sau: Do ngày 2/9 là thứ Sáu nên lịch nghỉ lễ Quốc
khánh 2/9/2022 của CB-CNV tại Thuận Thành Tech sẽ
chính thức nghỉ lễ từ thứ 5 (1/9) tới hết Chủ nhật (4/9). 
 Dịp nghỉ lễ kéo dài lên tới 4 ngày thuận tiện cho việc CB-
CNV về quê tận hưởng không khí nghỉ lễ bên gia đình,
bạn bè và những người thân yêu hoặc cũng có thể tổ
chức chuyến đi du lịch ngắn ngày thư giãn sau những
ngày đi làm mệt mỏi. 

Thuận Thành Tech xin chúc toàn thể CB-CNV có một kỳ
nghỉ lễ thật ý nghĩa.  

Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9/1945 chính là
ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng
Hòa và ngày nay chính là Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 được xem là một cột
mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

Khi Bản Tuyên ngôn được đọc lên, đó chính là
văn bản pháp lý khẳng định nước Việt Nam tự do
độc lập với toàn thế giới. Ngày 2/9 là ngày mà
các đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài
cùng chung nhịp đập trái tim, cùng chung niềm
tự hào về Việt Nam.

Ngoài ra đây cũng là dịp để mọi người trên đất
nước Việt Nam cùng nhớ tới những công lao hy
sinh to lớn của các cha ông đi trước. Nhớ lại chặn
đường lịch sử gian khổ và hào hùng, từ đó dân ta
càng phải tiếp tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát triển hơn nữa.



KHAI MẠC ĐỘI BÓNG 3T 
 

Ngày 9/9/2022 chính thức
thành lập đội  bóng 3T

18h ngày 9 tháng 9 năm 2022, ngày đầu t iên
ra mắt và cũng là ngày thành lập chính thức
của đội bóng Thuận Thành Tech. Trận đấu
được diễn ra trên sân bóng trường Cao đẳng
thực hành FPT Polytechnic.  Nhà 3T ra quân
trong trang phục màu t ím đặc trưng của đội
bóng thủ đô 'Hà Nội FC' .

Tuy chỉ  là một trận giao hữu kéo dài  một
tiếng, nhưng điều này cũng cho thấy các anh
chàng Thuận Thành Tech không chỉ  là dân IT
văn phòng bình thường mà họ còn là những
chàng trai  với  niềm đam mê bóng đá và thể
thao .  Trong khoảng thời gian đó, độ tuổi  và
chức danh trong công ty dường như biến
mất,  tất  cả hợp nhất thành một,  tập trung
vào trận đấu. Kết quả kết thúc với  tỷ số hòa 5
-  5.   Nguyễn Xuân Hoàng -  Intern PHP là cầu
thủ ghi 3 bàn thắng cho đội.  Và hai  bàn thắng
còn lại  chia đều cho anh Lê Văn Kiên -  Giám
đốc công ty và anh Nguyễn Minh Tâm -  v ị  tr í
.Net.  

Đội bóng 3T đã chính thức thành lập hứa hẹn
sẽ đem lại  nhiều trận đấu trong tương lai  vừa
mang lại  niềm vui cho nhân viên sau ngày dài
làm việc mệt mỏi vừa là cơ hội  để các chàng
trai  rèn luyện sức khỏe để hoàn thành tốt các
dự án được giao.



Trải qua hàng ngàn năm, con người luôn cho
rằng có mối liên hệ giữa cuộc đời và vầng trăng.
Trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui nỗi buồn,
sự đoàn tụ, sum họp hay chia tay. Cũng từ đó
trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết
trung thu cũng được gọi là Tết đoàn viên.

Vậy nên tại Thuận Thành Tech không khí
trung thu cũng đã ngập tràn, sắc đỏ của
những hộp bánh trung thu, sự lấp lánh
của đèn ông sao và một bữa ăn mà các
nhân viên ngồi bên nhau cùng nhau trò
chuyện, tâm sự cũng đã giúp  những
nhân viên xa quê cảm thấy ấm áp hơn.
Đây cũng là cơ hội để tất cả các thành
viên trong công ty tiếp xúc và hiểu nhau
hơn. Qua đó gắn kết với nhau nhiều hơn
trong công việc. Đồng thời điều này còn
thể hiện được sự quan tâm của Thuận
Thành Tech dành cho nhân viên của
mình.

TRUNG THU 2022

Trong ngày vui này, theo phong tục người Việt, tất
cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn
quây quần bên nhau cùng làm cỗ cúng gia tiên.

Trung thu là dịp để mọi người có thể ngồi lại với
nhau. Tận hưởng không khí bên gia đình, bên
những người thân yêu. Thế nhưng đối với những
người xa quê thì việc trở về là điều rất khó thực
hiện.



 

Sinh nhật tháng 9 

Happy Birthday các thành viên có
ngày vào tháng 9. Thuận Thành
Tech xin chúc các bạn có một
ngày sinh nhật thật vui vẻ và ý
nghĩa. Chúc các bạn tuổi mới sẽ
luôn gặp được nhiều may mắn,
hạnh phúc, sức khỏe lúc nào cũng
dồi dào và gặt hái được thành
công trên con đường sự nghiệp
mà các bạn đã chọn. Cảm ơn các
bạn vì đã cùng đồng hành, cùng
nhau đóng góp công sức để tạo
nên sự phát triển của gia đình
Thuận Thành Tech .

Anh Đoàn Khắc Tuyến- Fresher PHP :

14/9/1990

Nguyễn Văn Tùng  - Intern Quản trị khóa

học: 14/9/2001

Anh Lê Văn Kiên  - Giám đốc công ty :

20/9/1987

Vũ Minh Đức - Intern Reactjs: 22/9/2000

Danh sách sinh nhật tháng 9 



We are

Hiring
HÀ NỘI

Intern telesales khóa học

PHP - Laravel (2-3 YOE)

Java (2-3 YOE)

NodeJS (2-3 YOE)

IOS (2-3 YOE)

Android (2- 3 YOE)

Sales IT

Digital Marketing 

Telesales ( Product)

PHP ( all levels)

.Net ( all levels)

Java ( all levels)

ReactJS ( all levels)

Tester ( all levels)

Mobile ( Flutter/ React Native)



We are

Hiring
TP. Hồ Chí Minh

Intern telesales khóa học

PHP - Laravel (2-3 YOE)

Java (2-3 YOE)

NodeJS (2-3 YOE)

IOS (2-3 YOE)

Android (2- 3 YOE)

Sales IT

Digital Marketing 

Telesales ( Product)



ADDRESS:
Số 9, Nguyễn Xiển,
Thanh Xuân, Hà Nội


