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“Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
Khát vọng vươn lên phía trước chính là mục đích của cuộc sống!”
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Chúng tôi tin rằng, kinh
doanh có trách nhiệm với
xã hội là nền tảng tốt nhất
để phát triển đột phá thành
công.
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Chúng tôi là

CHÚNG TÔI LÀ
Chúng tôi có phải là công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin? D&L có phải là
đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện tốt nhất hiện nay? Sản phẩm theo dõi
diễn biến chất lượng không khí PAM Air có phải do công ty nghiên cứu và phát triển?
Tất cả các điều trên đều là một phần để miêu tả về D&L cũng như sự phát triển của
công ty trong 10 năm qua. Nhưng dưới góc nhìn của mình - thành công của công ty
không phải đến từ tầm nhìn hay các sản phẩm thành công, mà đến từ những con
người đồng lòng để chuyển đổi các giấc mơ, tầm nhìn thành hiện thực cũng như
hàng ngày xây dựng các giải pháp ngày càng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn đó chính là toàn bộ đội ngũ nhân sự với hơn 50 thành viên hiện nay.
Là một tập thể trẻ với hoài bão và nhiệt huyết, luôn khát khao hướng tới ngày mới
mỗi ngày – sự bắt đầu của những công việc mới và cơ hội mới. Chúng tôi là D&L.

Hướng tới cộng đồng, là
động lực để chúng tôi ngày
càng hoàn thiện hơn.

THƯ NGỎ
Chất lượng là trên hết, sáng tạo để phát triển, đoàn kết
cùng thành công là triết lý của chúng tôi trong suốt chặng
đường 10 năm qua. Triết lý đó được đúc kết và bồi đắp từ sự
giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành của quý khách hàng, đối tác
và các anh chị đồng nghiệp. Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Thành lập năm 2009, công ty D&L khởi đầu với các dịch vụ
giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Thư viện. Quá trình
triển khai với các trung tâm thư viện lớn nhất cả nước giúp
chúng tôi thấy rằng: việc kết hợp giữa công nghệ và
chuyên môn trong lĩnh vực Thư viện đem lại các lợi ích vô
cùng lớn, không chỉ trong phạm vi hẹp của nghiên cứu và
học tập, mà còn trong phạm vi rộng hơn là văn hóa, giáo
dục và đào tạo.
Trải nghiệm đó đã trở thành động lực cho chúng tôi trong
nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ thuần
Việt, từ đó tạo ra các sáng kiến kinh doanh đem lại lợi ích
cho xã hội và cộng đồng. Tiêu biểu là Giải pháp thư viện
thông minh L'ima Library, Giải pháp theo dõi chất lượng
không khí PAM Air và Giải pháp nhà thông minh tiết kiệm
năng lượng PAM Home.
Chúng tôi mong rằng các sản phẩm công nghệ Việt hướng
tới cộng đồng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin
tưởng của quý khách hàng, đối tác và người dân Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn

Giám đốc
Hoàng Dũng

5

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN
2009
Thành lập D&L Tech., JSC
cung cấp các giải pháp
và dịch vụ CNTT

2012
Đại diện độc quyền của
Innovative
Interfaces
(Mỹ) cho phần mềm
quản lý thư viện và FE
Technologies (Úc) cho
các thiết bị thư viện.

2014
Tham gia dự án OpenRoad (quảng bá và phát
triển phần mềm nguồn
mở). Trở thành nhà cung
cấp dịch vụ thư viện dựa
trên các nền tảng nguồn
mở như Koha, Dspace,
Vufind, Drupal…

2016
Nhận danh hiệu Sao Khuê
2016 “Dịch vụ triển khai các
hệ thống phần mềm quản
lý thư viện dựa trên các nền
tảng nguồn mở”.
Phát triển hệ sinh thái IoT
PAM Ecosystem

2017
Đại diện độc quyền của
EBSCO Information Service
(Mỹ) cho các giải pháp tìm
kiếm tập trung và cơ sở dữ
liệu điện tử. Triển khai giải
pháp quản trị thư viện cho
Đại học Sư phạm HCM, Đại
học Bách khoa HN.

2018
Đẩy mạnh việc phát triển các sản
phẩm của công ty trong lĩnh vực
Giáo dục, Công nghệ và Môi
trường như PAM Air, PAM Home,
L’ima Library.

2019
Đưa ra thị trường các sản phẩm chuyên về
Môi trường và Giáo dục với mục tiêu:

“Hướng tới
cộng đồng !”

PAM Air: Dự án vì cộng đồng từ D&L hướng đến việc
cung cấp một nền tảng miễn phí, dễ sử dụng để
theo dõi thông tin về chất lượng không khí trên
khắp lãnh thổ Việt Nam.

D&L trở thành đối tác độc quyền của
Innovative Interfaces - nhà cung cấp các giải
pháp thư viện đa dạng cho hơn 4500 thư viện
trên toàn thế giới. Hiện đang là đơn vị đứng
đầu trong lĩnh vực tự động hóa thư viện.

RA MẮT GIẢI PHÁP L’IMA LIBRARY

DEC 2018

PAM AIR: DỰ ÁN VÌ CỘNG ĐỒNG
THEO DÕI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

JAN 2019

D&L TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN
CỦA INNOVATIVE INTERFACES

SEP 2017

JAN 2012

THÀNH TỰU GIẢI THƯỞNG

Tiên phong mở đường trong câu chuyện Thư viện thông
minh với bộ sản phẩm SmartLib

RA MẮT GIẢI PHÁP
PAM HOME
Ra mắt giải pháp PAM Home: Ứng
dụng quản lý ngôi nhà thông
minh.
Tạo ra nền tảng vững chắc cho
các sản phẩm IoT thông minh
Made in Vietnam và Made by
Vietnam. Sản phẩm hướng đến
sự thuận tiện trong việc bảo vệ và
chăm sóc sức khoẻ của các hộ gia
đình

GIẢI THƯỞNG APICTA
D&L vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam
nhận Giải thưởng APICTA lần thứ 19 tại Hạ Long
cho dự án PAM Air: Hạng mục CNTT vì cộng đồng

DANH HIỆU SAO KHUÊ
NĂM 2019
Giải pháp theo dõi CLKK PAM Air vinh dự nhận
Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho nhóm các sản
phẩm, giải pháp phần mềm mới.

GIÁO DỤC
Giáo dục là công cụ chính cho nỗ lực phát triển đất nước. D&L
quan niệm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền
vững, do đó chúng tôi đã và đang đem tới các sản phẩm công
nghệ cho giáo dục như quản lý thư viện, thư viện thông minh
cũng như thúc đẩy sự liên kết và chia sẻ tri thức tại Việt Nam và
các nước Đông Nam Á.
Các hoạt động giáo dục của chúng tôi được phát triển với tham
vọng thu hẹp khoảng cách văn hoá giữa Việt Nam và thế giới
cũng như đưa các kiến thức chất lượng từ thế giới để mang lại
lợi ích cho giới trẻ Việt Nam

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Ai cũng muốn có một môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hiện
đại. Thế nhưng môi trường hiện nay ngày càng có dấu hiệu xấu
đi và chúng ta là những cá thể cần chung tay vì một thế giới
ngày mai.
Bằng khả năng của mình, chúng tôi cung cấp các công cụ, giải
pháp và tiện ích để quản lý, giám sát, theo dõi diễn biến chất
lượng môi trường nước sạch, nước thải, ô nhiễm không khí
thông qua các thiết bị cảm biến, thiết bị phân tích, công cụ
Data-Logger hay các phần mềm môi trường chuyên dụng.

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM
D&L mang đến những sản phẩm và giải pháp tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Giáo dục, Môi trường và Công nghệ. Với nền
tảng và thế mạnh là khả năng sáng tạo và năng lực sản xuất, chúng tôi đang ngày càng trưởng thành và phát triển, cung
cấp cho thị trường, đối tác và khách hàng các sản phẩm công nghệ đa dạng: từ các thiết bị ngoại vi đến các giải pháp phần
mềm cũng như các dịch vụ tư vấn về lộ trình, giải pháp công nghệ toàn diện.
Các lời khen ngợi và quan tâm từ phía khách hàng và cộng đồng là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện các giải
pháp của mình cũng như đóng góp công sức của mình trong việc xây dựng các sản phẩm “Made in Việt Nam” – sản phẩm
do người Việt sáng tạo và phát triển tại Việt Nam.

Made in Việt Nam
– sản phẩm do
người Việt sáng
tạo và phát triển
tại Việt Nam

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
D&L được khách hàng đánh giá cao vì sự sáng tạo trong sản
xuất và phát triển các sản phẩm ứng dụng CNTT. Chúng tôi đã
và đang tạo ra các sản phẩm “Made in VIệt Nam” - sản phẩm do
người Việt sáng tạo và phát triển tại Việt Nam.
Chúng tôi đem đến cho khách hàng các loại hình sản phẩm và
dịch vụ Ứng dụng CNTT đa dạng, từ các trang thiết bị hạ tầng
đến các dịch vụ triển khai, tư vấn chiến lược cũng như các hoạt
động gia công phần mềm và giải pháp.

LĨNH VỰC
GIÁO DỤC
Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thư
viện, D&L rất vinh dự và tự hào khi được góp
phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng và
hoàn thiện các hệ thống thư viện, cung cấp
nhiều hơn các tiện ích để thu hút và gắn kết
thư viện với người dùng, từ đó tăng cường
hiệu quả của các dịch vụ thư viện đối với hoạt
động học tập, giảng dạy và nghiên cứu của
người dùng, góp phần cải thiện và nâng cao
chất lượng giáo dục.

Đầu tư vào tri thức
đem lại lợi nhuận
cao nhất.
Benjamin Franklin

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
TÀI NGUYÊN TRUYỀN THỐNG

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
TÀI NGUYÊN SỐ NỘI SINH

Là công cụ để tối ưu hóa các quy trình chuyên môn nghiệp
vụ của thư viện, giải pháp quản lý tài nguyên truyền thống
giúp xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục đảm bảo tính hệ
thống, cung cấp phương tiện tra cứu nhanh chóng, thuận
tiện, linh hoạt và chính xác cho người dùng.

Với khả năng thu thập, quản lý, lưu trữ các tài nguyên đa
phương tiện một cách khoa học và hệ thống, giải pháp
quản lý tài nguyên số là công cụ quan trọng không thể
thiếu để phổ biến rộng rãi kho tri thức quý giá của thư viện
tới người dùng mọi lúc, mọi nơi không phân biệt không
gian và thời gian.

Giải pháp tìm kiếm duy nhất cung cấp một điểm truy cập
duy nhất, với một lệnh tìm duy nhất cho tất cả các nguồn
tài nguyên của thư viện, bao gồm: Các tài liệu dạng truyền
thống, các tài liệu số, các tài nguyên mở và các CSDL điện
tử.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUY CẬP

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

THƯ VIỆN THÔNG MINH

Với vai trò quản lý truy cập và nhận diện người dùng, giải
pháp quản lý truy cập là công cụ bảo mật mạnh mẽ giúp
thư viện xác nhận quyền cho các truy cập hợp lệ, đồng thời
ngăn chặn các truy cập trái phép từ người dùng bên ngoài,
đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

Với các gói dữ liệu trực tuyến phong phú và toàn diện cả về
số lượng, nội dung, hình thức và chất lượng. Cơ sở dữ liệu
điện tử là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng của thư
viện để cung cấp cho người dùng các tài liệu học tập,
nghiên cứu có giá trị học thuật cao và mang tầm quốc tế.

Là hình thái thư viện mới, được cấu thành từ 4 yếu tố bao
gồm: Quản trị thông minh, địa điểm thông minh, dịch vụ
thông minh và người dùng thông minh; giải pháp Thư viện
thông minh giúp thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý
– phục vụ của thư viện thông qua các tiện ích và ứng dụng
thú vị cho người dùng.

GIẢI PHÁP TÌM KIẾM TẬP TRUNG

CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG
Hướng tới các giải pháp Môi trường là Hướng
tới Cộng đồng. Với tâm niệm đó, chúng tôi đã
đầu tư nghiên cứu và tham gia vào lĩnh vực
môi trường với mong muốn đóng góp cho xã
hội và cộng đồng. Ứng dụng công nghệ trong
quan trắc và phân tích thông tin nhiều loại
hình thông tin môi trường nước và không khí
cũng như năng lượng.

PAM AIR
Giải pháp tổng thể theo dõi diễn biến chất lượng không
khí: Hệ thống PAM Air giúp theo dõi diễn biến chất lượng
không khí từ các thiết bị đo được nghiên cứu, chế tạo đến
công cụ phần mềm miễn phí để sử dụng theo dõi, cập nhật
thông tin về chất lượng môi trường trên toàn lãnh thổ Việt
Nam.

PAM ENVIRONMENT
Hệ sinh thái IoT PAM trong lĩnh vực môi trường được thiết
kế để quản lý, kiểm soát, tự động hoá dựa trên các thông tin
môi trường và năng lượng.
Các sản phẩm được sản xuất bởi công ty cho các giải pháp
cụ thể như PAM Garden cho quản lý vườn cây và hệ thống
nông nghiệp thông minh, PAM Home cho quản lý ngôi nhà
xanh cũng như kiểm soát năng lượng trong ngôi nhà bạn.

PAM WATER

Bảo vệ môi trường
thiên nhiên là bảo
vệ cuộc sống của
con người.

Các thiết bị và phần mềm quan trắc và phân tích nước:
Phối hợp với các đối tác nước ngoài, chúng tôi cung cấp các
trang thiết bị quan trắc nước, quan trắc không khí, thiết bị
phân tích, lấy mẫu tự động cũng như phần mềm phục vụ
giám sát các thông tin môi trường nước và không khí.

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
Công nghệ thông tin là lĩnh vực trọng tâm và
xuyên suốt của D&L trong toàn bộ quá trình
mười năm hình thành và phát triển với sự
chuyên nghiệp và đa dạng trong các loại hình
sản phẩm và dịch vụ công ty có thể sản xuất và
cung cấp. Những khách hàng khó tính chính là
nguồn kiến thức và động lực vĩ đại nhất của
chúng tôi

Thành công của
chúng ta thường
dựa vào các mối
quan hệ đối tác
ngay từ đầu.

GIẢI PHÁP BẢO MẬT

CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bản thân là một doanh nghiệp công nghệ và xây dựng các
hệ sinh thái IoT của riêng mình, chúng tôi hiểu rằng sự phát
triển và tiện lợi trong môi trường kết nối với “Internet” đem
lại sự tiện lợi nhưng cũng là thách thức và rủi ro lớn đối với
doanh nghiệp nếu không đánh giá kỹ rủi ro và triển khai kỹ
các hình thức bảo mật.

Chiến lược CNTT luôn song hành cùng chiến lược hoạt
động của tổ chức, doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực. Dịch vụ tư
vấn chiến lược của chúng tôi giúp đối tác và khách hàng
có thể đánh giá được các thách thức mới cũng như mở ra
các cơ hội phát triển mới để có thể tối ưu hoạt động của
doanh nghiệp.

D&L tham gia vào việc xây dựng các chính sách bảo mật,
triển khai các thiết bị bảo mật phần cứng, các giải pháp
nâng cao khả năng bảo mật cho ứng dụng như xác thực
một lần (Single Sign-On) cũng như các giải pháp xác thực
đa yếu tố (Multi-Factor Authentication).

Với năng lực của mình, chúng tôi có thể tư vấn đánh giá
mức độ sẵn sàng CNTT, xây dựng lộ trình phát triển CNTT,
bản đồ chiến lược, định hướng chuyển đổi số cũng như
chiến lược phát triển phần mềm và ứng dụng phù hợp
nhất theo đặc thù của từng doanh nghiệp, tổ chức.

HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP

Chúng tôi hướng đến việc giúp đỡ các khách hàng của
mình xây dựng và ứng dụng các cơ sở hạ tầng CNTT một
cách thiết thực nhất cho hiện tại và tương lai.

D&L có thế mạnh trong việc sản xuất đầy đủ và toàn diện
với các sản phẩm công nghệ, từ các thiết bị nhúng, thiết bị
phần cứng, tích hợp đến các giải pháp phần mềm.

Các công nghệ và giải pháp mới đem lại những cơ hội đáng
giá để có thể đưa môi trường hạ tầng CNTT của tổ chức lên
một mức độ và tầm cao mới. Các dịch vụ hạ tầng của D&L
cung cấp dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng của mình để đưa
ra được giải pháp phù hợp, đạt được hiệu quả đầu tư và
mang lại công nghệ phù hợp cho các hoạt động kinh
doanh của khách hàng.

Chúng tôi luôn nỗ lực để tạo ra các sản phẩm chuyên
nghiệp, hiện đại và dễ sử dụng cho các dự án phát triển
sản phẩm riêng của mình cũng như gia công / phát triển
các giải pháp đặc thù cho các khách hàng.

TẦM NHÌN
& CHIẾN LƯỢC
D&L đã thành công và phát triển mạnh mẽ trong vòng 10
năm qua. Công ty đã đạt được một số thành tựu, nhiều cột
mốc đáng ghi nhớ trên con đường phát triển của mình
cũng như nhận thức được có những chiến lược đã vượt xa
hơn cả những kỳ vọng ngắn hạn từ lúc bắt đầu xây dựng.
Bản thân kết quả thu thập được từ hệ sinh thái PAM
Eco-system nói chung cũng như sự đón nhận đối với
những sản phẩm trong hệ sinh thái như PAM Air, PAM
Home nói riêng đã khơi dậy tinh thần đổi mới và phát triển,
thúc đẩy chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng và tham gia mạnh
mẽ hơn vào việc hình thành các ý tưởng mới, có khả năng
ứng dụng thực tế và có ảnh hưởng đối với môi trường xã
hội.
Dù đạt được những thành công bước đầu, chúng tôi vẫn
luôn không ngừng nỗ lực theo đuổi sự chuyên nghiệp và
xuất sắc trong việc tạo ra các sản phẩm có ảnh hưởng tích
cực đối với cuộc sống, tri thức của con người và cộng đồng
tại Việt Nam cũng như có thể áp dụng trên thế giới. Kế
hoạch chiến lược của công ty thể hiện các mục tiêu khát
khao đạt được và khả năng hiện thực hoá tầm nhìn, sứ
mệnh của công ty. Các khoản đầu tư của công ty trong thời
gian tới được xác định là tiếp tục đầu tư vào các giải pháp
nhằm nâng cao nhận thức, tri thức và chất lượng sống của
cộng đồng thông qua các định hướng cụ thể sau:

SẢN PHẨM
Tiếp tục đổi mới trong các hoạt động và giáo dục và môi
trường, đem đến các giải pháp ngày càng chuyên nghiệp
và hoàn thiện trong lĩnh vực thư viện nói riêng và giáo dục
nói chung cũng như trong lĩnh vực quan trắc và giám sát
chất lượng môi trường.

SÁNG TẠO
Áp dụng các kiến thức chuyên môn và công nghệ mới để
tạo ra 1-2 sản phẩm mới hàng năm có thể bàn giao ra cho
khách hàng hay triển khai phục vụ lợi ích xã hội.

KINH DOANH
Trau dồi các mối quan hệ đối tác đích thực và mạnh mẽ ở
địa phương, quốc gia và toàn cầu để có thể phát triển bền
vững và mở rộng.

NHÂN SỰ
Nhân sự là chìa khoá cốt lõi để doanh nghiệp phát triển,
công ty tiếp tục tìm kiếm các nhân sự phù hợp cũng như
xây dựng các chương trình để phát triển và đẩy mạnh văn
hoá doanh nghiệp.

Mr. Nguyễn Hùng Cường
Development Director

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Trải qua quá trình 10 năm vận hành và phát triển, ban lãnh đạo công ty vẫn giữ nguyên khẩu
hiệu của mình là “Hướng đến cộng đồng – Toward Community”. Đây là một quyết định trung
thực với chính mình, tạo ra nền tảng cho sự phát triển của công ty ngày hôm nay.

LIBRARY TEAM

Chúng tôi, những người điều hành, nhận thấy mọi định hướng, quyết định hay hoạt động
của mình đều được nhân viên tiếp nhận, chia sẻ và thảo luận – đó là lúc chúng tôi xác
định bên cạnh việc kinh doanh còn phải xây dựng được một nền tảng chung cho sự
phát triển của doanh nghiệp – chính là văn hoá doanh nghiệp.

Đến với nhau là một sự
khởi đầu; gắn bó cùng
nhau là sự tiến triển; làm
việc cùng nhau là sự
thành công

SOFTWARE TEAM

Văn hoá của D&L được xây dựng dựa trên giá trị của mình, như thể hiện trong sứ mệnh hoạt động
“Tạo ra giá trị cho xã hội và nâng cao tri thức của cộng đồng bằng chuỗi sản phẩm được sáng
tạo trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ và môi trường”. Chúng tôi khuyến khích nhân viên
làm việc trong môi trường chủ động và hoà đồng, được chia sẻ về các tâm tư – nguyện vọng,
được quan tâm như trong một gia đình, được tin cậy khi trao đổi về các ý tưởng sáng tạo, cải
tiến và quan trọng hơn tất cả, được cảm thấy tự hào khi chung tay vào xây dựng ra những
sản phẩm có ý nghĩa cho xã hội, có đóng góp với cộng đồng. Với sự nỗ lực không ngừng
nghỉ và hướng tới sự hoàn thiện, chúng tôi hi vọng công ty sẽ trở thành môi trường thân
thiện, tin cậy để mọi nhân viên được phát huy và thể hiển năng lực của bản thân.

Sự cố gắng của từng cá
nhân chính là nhiên liệu
hoạt động cho một đội,
một doanh nghiệp,
một cộng đồng hay
cả một xã hội

IOT, ENVIRONMENT TEAM

Chúng tôi luôn sẵn sàng đưa ra các định hướng và tư vấn rõ ràng cho lộ trình phát triển của mỗi
thành viên trong công ty như: bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, bổ sung các kỹ
năng mềm về trình độ ngoại ngữ, giao tiếp, khả năng trình bày trước đám đông hay tham gia
các hoạt động vì cộng đồng để bản thân mỗi thành viên sẽ cảm thấy công ty là nơi có môi
trường văn hóa tốt, làm động lực để các thành viên trong công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu
và vươn xa hơn.
Hướng đến sự phát triển bền vững và xây dựng môi trường văn hóa công ty năng động,
sáng tạo, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng và tìm kiếm những cá nhân có cách làm,
cách nghĩ phù hợp với văn hóa của công ty để cùng chung sức tạo ra các sản phẩm có
giá trị, cũng như luôn sát cánh và đồng hành trên mỗi chặng đường tiến tới sự thành
công của công ty.

Tài năng là thứ tạo nên
thắng lợi cho một trận
đấu, nhưng tinh thần
tập thể là thứ tạo nên
thành công cho cả
một mùa giải.

Ự
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Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi nơi
sẽ mang đến cho ta kiến thức - kinh
nghiệm và cả những bài học đáng
nhớ… Với tôi, những ngày làm việc
tại D&L có vô vàn những mảnh
ghép đáng nhớ, dù vui hay buồn
nó cũng sẽ luôn được trân
trọng. Vì đó là những mảnh
ghép tuyệt vời ghép nên câu
chuyện cuộc sống và sự trưởng
thành của chính bản thân tôi”

NGHỀ NGHIỆP

- Lê Thị Thùy Linh
- Phòng Hành chính, Kế toán

5 năm 1 chặng đường, nếu có ai đó hỏi rằng bạn có yêu D&L không
thì câu trả lời chắc chắn là có. 5 năm là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ và
cả những giấc mơ của tôi đều gửi trọn ở đây.
Thời gian dành cho D&L có lẽ hơn cả “ người yêu” có lẽ vì thế mà suýt
nữa thì “ ê sắc ế”. Bù lại tôi được đi nhiều nơi, được biết nhiều vùng
miền, được giao lưu văn hoá , ẩm thực ở những nơi đó quả là một
điều may mắn... làm cho bản thân tôi phải tự lập, phải mạnh mẽ,
bản lĩnh hơn.
Trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn ban giam đốc đã tin tưởng, đã
tạo điều kiện cho bản thân tôi được trải nghiệm, được tích luỹ kinh
nghiệm nghề nghiệp và cuộc sống.

- Dương Ngọc Nam - Team IoT, Môi Trường

Trải nghiệm mới, thử thách mới!

- Lê Thanh Hòa
Leader Team Phần mềm
Mỗi khi sản phẩm phát triển, có nhiều người dùng
biết đến nhiều hơn, trong những lúc vui mừng đó
của mọi người thì tôi lại cảm thấy lo lắng.
Lo lắng vì không biết hệ thống có chịu đựng được
không, liệu hôm nay có bao nhiêu người vào sử
dụng sản phẩm. Rồi cũng có lần tôi thức đêm ở
Công ty để kiểm tra lại hệ thống, hơi sợ nhưng đến
sáng thì hết.

- Nguyễn Văn Bắc - Team Phần mềm

Công việc của tôi gắn liền với Dự án PAM Air! Đây là một dự
án cộng đồng nên tôi được tiếp xúc với mọi đối tượng từ Nhà
nước, Nhà nghiên cứu, NGOs cho đến những người dân đa
dạng cả về tri thức lẫn hoàn cảnh sống, vùng miền và độ
tuổi. Điều đó cực kỳ thú vị đối với tôi. Tôi đã có rất nhiều trải
nghiệm, học hỏi cũng như nhiều khó khăn xảy ra với nhiều
tình huống khác nhau. Có những lúc tôi được chào mời,
hoan nghênh, đón tiếp nồng hậu. Và cũng có những lúc tôi
bị xua đuổi như kẻ lửa đảo :)
Hay có khi được nghe tâm sự, bộc bạch của các
em nhỏ, của các bậc phụ huynh, của các bác già
cả. Và cả khi nghe họ trút giận vì bất mãn với chế
độ, bất mãn với cuộc sống, bất mãn với một ai
đó mà có liên quan đến môi trường. Tôi trân
trọng và thích thú những khoảnh khắc như
vậy!
Không thể phủ nhận rằng PAM Air đã tác
động, ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc
sống, cách nhìn và suy nghĩ của tôi. Điều đó
là tốt hay xấu? Tôi không muốn và cũng
không cố khẳng định. Bởi vì tôi cảm thấy tự
hào và bằng lòng với những công việc mình
đang làm.
- Hà Thị Thanh Hương
- Team IoT, Môi trường

Mục đích mình join công ty là
được thực hiện những sản
phẩm phục vụ cho xã hội.
Và hiện tại mình đang thấy
rất vui vì các sản phẩm của
công ty đang được cộng
đồng đón nhận nhiệt tình.
- Hoàng Hải Phong- Team Phần mềm

Khi mới vào công ty, vốn là một
người trái ngành trái nghề mình
thấy mọi người như nói một thứ
ngôn ngữ kỳ lạ, vượt quá tầm
hiểu biết của bản thân. Nhưng
sau một thời gian lắng nghe và
tìm hiểu, cộng với sự giúp đỡ và
trao đổi thân thiện từ các đồng
nghiệp, giờ mình cũng đã có thể
hiểu và trao đổi được với anh
em về công việc. Công nghệ
thông tin với mình có lẽ là một trải
nghiệm rất thú vị.
- Trần Quang Hiếu - Team Phần mềm

Môi trường làm việc
linh hoạt, cởi mở.
Càng đơn giản càng đẹp !

- Mai Tất Đạt - Team Phần mềm

"Cố gắng để thực hiện 1 yêu cầu khó là
cách để nâng cao khả năng code của
bản thân. Còn khó quá thì bỏ qua :))

"Nothing messes up your Friday like realizing it's only Thursday.” - D&L đã mang đến cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý
giá, những trải nghiệm, cơ hội mà có lẽ tôi sẽ không bao
giờ có được khi làm việc ở môi trường khác. Lãnh đạo tốt môi trường làm việc tốt - đồng nghiệp tốt là những yếu tố
luôn giúp tôi vượt qua những khó khăn trong công việc.

Nguyễn Tiến Quân - Team Phần mềm

Được có cơ hội tiếp xúc với nhiều mảng, team khác nhau
trong công ty mà tôi đã được mở mang tầm mắt. Trải qua
nhiều khó khăn mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới, mà chỉ có khi
thực sự làm thì mới biết được. Nhưng đó lại là những thứ tôi
thực sự cần để bản thân mình có thể tiến bộ hơn."

Tuy rằng em mới vào công ty
chưa được lâu nhưng e nhận
được rất nhiều sự quan tâm và
giúp đỡ của anh/chị trong công
việc. Em rất vui và may mắn
khi được làm việc với những
đồng nghiệp vui tính, luôn luôn
lạc quan trong công việc..
Nông Thị Thu Hồng - Team Phần mềm

Hoàng Nam - Phòng phát triển Dự án

Ngày hôm nay nhìn lại, tôi đã có 3 năm gắn bó với Công ty, khởi đầu từ một
người chưa có nhiều kinh nghiệm và giờ đã có vị trí như ngày hôm nay.
Vào công ty đối với tớ là một phép lạ
và tớ đang muốn biết tớ sẽ đi cùng
phép lạ đó được bao xa và bao lâu.
Câu châm ngôn tớ muốn chia sẻ
đến mọi người là:
"Cuộc sống giống như chiếc xe
đạp, muốn giữ được thăng
bằng, phải tiếp tục chuyển
động" - Albert Einstein.

Tất cả đều xuất phát từ tình yêu, sự đam mê, và đặc biệt là sự kiên trì, gắn bó
với công việc. Áp lực trong công việc, đặc biệt là phải thành công hoặc là thất
bại sẽ giúp con người bạn trưởng thành nhanh hơn, được tôi luyện nhiều
hơn. Qua từng năm gắn bó với Công ty, những kỷ niệm vui có buồn có, tôi
cảm thấy mình cũng là một thành viên trong một "gia đình lớn", gia đình D&L.
Tôi cũng tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng hơn trong công việc cũng như cuộc
sống để đóng góp công sức của mình vào "gia đình lớn", gia đình D&L ngày một
lớn mạnh hơn, luôn phát triển bền vững!
Nguyễn Thị Hoài Thu - Phòng Hành chính, Kế toán

- Nguyễn Khánh Ngọc
- Team Thư viện

Tôi đến và gắn bó với D&L có thể gọi là DUYÊN, từ 1 đứa
xin học việc kế toán chả có có ý nghĩ sẽ làm việc tại đây
mà cũng đã gắn bó 6 năm với 1 cương vị khác.
Lập gia đình rồi mới đi làm nên dĩ nhiên cách tưởng
tượng về một môi trường làm việc của tôi sẽ không là
màu hồng như các bạn sinh viên mới ra trường. Nhưng
khi vào D&L tôi thật sự ấn tượng có thể nói là shock khi
nghe các bạn sinh viên thực tập tại công ty kể về sếp: "
Chính sách thực tập Tết không có quà, nhưng sếp bỏ
tiền túi ra mua quà Tết cho chúng em". Nghe mà đã
muốn gắn bó rồi.
Mai Quỳnh Trang - Team Thư viện

Được chủ động đưa ra giải pháp
để giải quyết công việc

"If everything was perfect, you
would never learn and you
would never grow." - Beyonce
Knowles
Nguyễn Thái Đông
- Team Phần mềm

Võ Quang Thái
- Team Phần mềm

Mỗi người là một cành hoa,
cùng đem về đây góp nhóm.
Làm thành vườn hoa, muôn
màu, muôn sắc tươi xinh.

- Nguyễn Hoàng Thái - Team Thư viện

Never let anyone tell you your problems do not exist" -AnonymousAs a software developer, I take this statement to heart. Not only are most people
ignorant when it comes to this issue but some of them (a constant minority in
percentage, according to researches) also actively, willfully participate or at
least condone it.
My job's basics are to introduce implementations to problems and that always
comes with the implication that some problems are more worthy of consideration and need fixing ASAP, in which case the failure may cost not only myself
but my colleagues dearly. Conversely, however, it is also my job to de-emphasize other problems. Applied universally, this idea will ultimately result in the
indifference of others' demise, especially without the presence of resistance and
opposition which are not even uncommon in popular culture these days. This
phenomenon goes both ways, too, so it is to no one's surprise that most people
find themselves on the other side, at an uncomfortable frequency. Ignorance is
bliss and the most common one I recognize is willful. Henceforth, I always try
my best to understand people and their problems.
At the very least, My lower limit is to not make one-note replies like
"Got that", "I understand", etc; those that show willful ignorance I
avoid like the plague, such as "It is not that bad", "I see BUT ... ".
Taking the time and answering in one full sentence may not do
much but at least show adequate empathy to the speaker, so
they are encouraged to say as much as they want and I can
tolerate. For myself, I strive to make it so that people at least
understand my public stances and always be ready to stand
my ground. I have been told to be vague, inarticulate, whiny,
noisemaker, loudmouth, etc. and those arguments are
always totally missing the point, that I believe in the existence
of my problems and no one is qualified to deny them, not even
myself.
Like the late Abraham Lincoln wrote in a letter to his son's teacher: "Teach him to close his ears to a howling mob… and to stand
and fight if he thinks he’s right." (This quote's author is lost on me
because I cannot remember the source anymore and thanks to
widespread internet usage pinning them down is a drag I do not
want to bother, I may be misremembering the quote too which is
another problem in itself ).
- Bùi Thái Hải - Team Phần mềm

Đến với D&L là vào những ngày chớm đông, khi em vẫn
còn là cô sinh viên năm cuối chân ướt chân ráo đi thực
tập tốt nghiệp. Tại đây, nhờ sự nhiệt thành và tận tâm chỉ
bảo của các anh chị, em đã dần hòa nhập và tích lũy
kinh nghiệm qua các hoạt động của công ty.
Ai đó đã nói rằng: "Tuổi thanh xuân là bước đệm quan
trọng nhất trong cuộc sống. Nó nằm ở những gì bạn đã
trải qua trong tuổi thanh xuân. Có những điều, những sự
việc, những con người sẽ ở cùng tuổi thanh xuân của
bạn, cùng tạo nên những kí ức đẹp nhất".
D&L là mái nhà, là nơi em đã, đang và sẽ cùng mọi
người tạo ra những kí ức đẹp cho tuổi thanh xuân
- Nguyễn Phương Liên - Phòng Hành chính, Kế toán

Mái nhà D&L Corp là môi trường tốt
để phát triển các kỹ năng của bản
thân.

- Phan Thắng - Team Phần mềm

Công việc này đối với tôi là một sự yêu thích, niềm đam mê, không chỉ
bởi nó giúp tôi được vận dụng những kiến thức đã được học trong
những năm đại học mà nó còn giúp tôi trau dồi thêm nhiều kiến
thức về nghiệp vụ thư viện từ thực tế.
Cũng từ công việc này mà tôi được đi nhiều nơi, có nhiều cơ hội tiếp
xúc, làm việc với các kiểu khách hàng khác nhau, từ đó rút ra nhiều
kinh nghiệm để giúp tôi làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, "con người
Công ty" là một yếu tố rất quan trọng, mọi người trong Công ty kể từ
ban Giám đốc tới nhân viên đều rất niềm nở, mọi người luôn giúp đỡ
nhau để cùng phát triển, chính vì vậy tôi luôn muốn nỗ lực, cố gắng,
cống hiến cho Công ty nhiều nhất có thể..
- Nguyễn Tuấn Vũ - Team Thư viện
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Tuyển tập các bài viết xã luận,
ký sự của các cây viết D&L

SHINKANSEN

SPEED
KILLS
PLANET
THE

Các vấn đề về ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang đuổi theo chúng ta với tốc độ còn hơn cả tốc độ của tàu “viên đạn” Shinkansen. Đây là thời điểm để quên đi các yếu tố tốc độ và tập trung vào tính hiệu quả.

ũng như các buổi diễn thuyết về cách mạng công
nghiệp 4.0, chúng ta đều thấy lịch sử thường vận
hành theo chu kỳ, nhưng có một sự thật không
thể chối cãi là mọi thứ ngày càng trở nên nhanh
hơn và gấp gáp hơn với thời gian. Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ nhất bắt đầu từ thế kỷ 18 khởi nguồn tại
Anh và khoảng 1 thế kỷ sau – năm 1860 cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 2 bắt đầu với công nghệ động cơ đốt
trong và máy móc sử dụng điện thì đến đầu thế kỷ 21,
chúng ta bước vào cuộc CMCN lần thứ 4 với rất nhiều thành
tựu về cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D,
robot, trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, S.M.A.C, công
nghệ nano, sinh học, vật liệu mới,...

Con người đã trải qua một hành trình dài từ sử dụng chân
để đi bộ đến đạp xe, các phương tiện động cơ máy như ô tô
– tàu hoả đến động cơ phản lực cho máy bay, tất cả đều cố
gắng để đạt đến các cột mốc cao hơn về tốc độ di chuyển.
Sẽ không khó để bạn có thể đọc các bài báo về các thành
tựu mới đối với chuyến bay thương mại có thể đạt tốc độ
Mach 5, hay các công ty như Tesla, Virgin nghiên cứu về
công nghệ di chuyển trong ống Hyperloop cho giao thông
tương lai. Nhưng ngay tại kỷ nguyên về công nghệ này, bài
toán mà cả hành tinh phải đối mặt là một tốc độ còn nhanh
hơn tất cả những gì con người có thể tưởng tượng – đó là
tốc độ ô nhiễm và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.

Vấn đề quan trọng hơn ở đây là trong khi các nhà nghiên
cứu khoa học vẫn đang xây dựng ý tưởng để đưa ra các
công nghệ mới cho tương lai thì không ai giải quyết môi
trường sống đang ngày càng xấu đi của chúng ta. Theo các
báo cáo của tổ chức Y tế thế giới thì hơn 80% dân số tại các
đô thị trên thế giới đang hít thở bầu không khí kém trong
lành, còn các báo cáo của cơ quan nhà nước như của TP. Hồ
Chí Minh đang chỉ ra lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh
vực giao thông đô thị chiếm đến 45%, nhiều hơn bất kỳ lĩnh
vực kinh tế nào khác. Có thể nói, cách mạng về động cơ đốt
trong cũng như quả tên lửa đẩy chúng ta nhanh hơn và sâu
hơn vào cuộc khủng khoảng khí hậu hiện nay.
Sự thật là, cũng là một người sống trong khu vực đô thị,
thật không khó để có thể nhận ra chúng ta đang ngày càng
có nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều người hơn, nhiều
phương tiện cơ giới hơn – và chúng ta cũng càng ngày
càng có nhiều ngày ngột ngạt, khó thở hơn, nhiều bệnh tật
hơn với các bệnh viện luôn ở tình trạng chật chội; chắc có
lẽ chỉ có cái ít hơn, đó là số ngày người dân đô thị có thể
nhìn thấy bầu trời trong xanh.
Những điều này thôi thúc chúng ta phải hành động ngay
để có thể giảm ngay lập tức và giảm lượng lớn khí thải, đặc
biệt tại đô thị. Các công nghệ về xe điện sạch bắt đầu được
thương mại hoá nhưng sẽ phải mất hàng thập kỷ để chúng
trở nên đủ rộng để thay thế một số lượng xe đáng kể, 66
nước đã ký cam kết giảm khí thải về 0 nhưng điều đó chỉ
xảy ra vào năm 2050. Ở chiều ngược lại, các dự báo có thể
tìm thấy trên mạng từ các nhà khí tượng cho rằng nhiệt độ
toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 4 độ hay thành phố Hồ Chí
Minh có thể phần lớn ngập trong nước vào năm 2050.
Hàng loạt bài báo, toạ đàm, ý kiến về các con số xuất hiện
một cách dầy đặc với một tốc độ nhanh chóng khiến cho
chúng ta quên đi mất nhu cầu thực sự của vấn đề: đó
không chỉ là tốc độ mà còn phải cân bằng cả yếu tố
hiệu quả.

Khi nhìn từ gốc rễ của vấn đề và khả năng hiệu quả nhất có
thể giải quyết bài toán về môi trường sẽ phải đến từ ý thức
và trách nhiệm của mỗi người dân. Với mong muốn hướng
tới Cộng đồng, thông qua sản phẩm PAM Air, chúng tôi
đang phổ biến và chia sẻ các thông tin về ô nhiễm không
khí trên toàn Việt Nam với mong muốn sự hiệu quả của nó
là nâng cao được nhận thức và trách nhiệm của người dân
với môi trường và xã hội, qua đó các hành động thiết thực
và hiệu quả sẽ có tốc độ tăng nhanh chóng. Với số lượng
truy cập ngày càng tăng và cao điểm có ngày với gần 100
nghìn lượt truy cập, PAM Air dường như đã đáp ứng được sự
tăng tốc trong nhận thức người dân cũng như sự hiệu quả
trong các hiệu ứng mà dự án mang lại.
Thay cho một câu kết, chúng ta cần thiết thực hơn và hiệu
quả hơn trong việc bảo vệ môi trường. Bạn có thể thay đổi
thói quen bỏ đi xe động cơ để sử dụng xe đạp, xe điện, bạn
có thể đi bộ nhiều hơn hay bạn có thể tham gia cùng với
chúng tôi vào dự án PAM Air để nâng cao nhận thức cộng
đồng về môi trường sống. Đây chính là thời điểm để chúng
ta giảm bớt quan tâm vào các khía cạnh tốc độ và nắm bắt
thực hiện các hoạt động thực tế, hiệu quả. Nhưng hãy để
tâm và thực hiện các hoạt động này một cách nhanh chóng
vì các vấn đề về ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang đuổi theo
chúng ta với tốc độ còn hơn cả tốc độ của tàu “viên đạn”
Shinkansen.
Hùng Cường

Chúng ta không có thời gian để chờ đợi cho việc thử
nghiệm, và cũng không còn thời gian cho các sai lầm. Ở
chiều hướng tốt đẹp (dù chậm) là xã hội đang nhận thức ra
mức độ ảnh hưởng, và trực tiếp hay gián tiếp đều đóng góp
thành quả trong các hoạt động bảo vệ môi trường sống. Để
tránh tắc đường và tăng tốc độ lưu thông, các đề xuất về
giảm thiểu xe cộ lưu thông trong đô thị, thu phí sẽ góp
phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và thúc đẩy người dân
chuyển sang xe điện hay xe đạp, các tin tức liên tục về ô
nhiễm, cháy nổ nhà máy sẽ góp phần giảm bớt các nhà
máy sản xuất xung quanh đô thị và nâng cao nhận thức
người dân. Vô hình chung, việc sửa chữa các sai lầm trong
quy hoạch lại tạo ra một môi trường tốt đẹp hơn.
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ó thể khẳng định rằng, sách là người
bạn đồng hành không thể thiếu cùng
sự phát triển của nhân loại. Sách lưu
giữ và truyền lại cho ta những kiến
thức bổ ích về khoa học làm nền tảng kế thừa
cho những phát minh, sách dạy ta hiểu được
những nét đẹp về văn hóa lịch sử của quê
hương, đất nước, sách dạy ta cách giao tiếp
ứng xử, dạy ta cách làm người…
Trong lĩnh vực giáo dục, sách được coi là một
phần của trường học. Nếu như các bài học trên
lớp bị giới hạn về thời gian, không gian và giáo
viên giảng dạy, thì “Sách là những người bạn
thầm lặng và lâu dài nhất, dễ tiếp cận nhất,
những cố vấn khôn ngoan nhất và những giáo
viên kiên nhẫn nhất." (Charles W. Eliot)
Do đó, việc đọc sách là vô cùng cần thiết với
mỗi người. Đối với sinh viên, việc đọc sách
mang lại rất nhiều những lợi ích

1. Đọc sách giúp chúng ta hiểu kỹ và mở
rộng nội dung kiến thức từ bài giảng
Trên thực tế, do giới hạn về không gian và thời
gian nên những bài giảng trên lớp hầu hết
được tập trung vào những nội dung quan
trọng như các quy luật, định luật, công thức…
và đôi khi dù bạn có tập trung cao độ tới mức
nào trong bài giảng thì cũng không thể hiểu
rõ và tường tận được mọi vấn đề. Nếu bài
giảng trên lớp là bài giảng đầu tiên về một nội
dung nào đó, thì lúc này sách được coi như bài
giảng thứ 2, thứ 3, thứ n… cung cấp các thông
tin hữu ích để bạn có thể hiểu và sâu chuỗi các
vấn đề một cách logic hơn. Ngoài ra, một số tài
liệu viết về cùng một nội dung nhưng cách
viết khác nhau cũng có thể khiến bạn dễ hình
dùng hơn các vấn đề đang cần tìm hiểu. Mặt
khác, việc đọc sách cũng sẽ giúp bạn có thể
mở rộng được hiểu biết thông qua các trường
hợp hay các ví dụ điển hình…

2. Đọc sách giúp chúng ta tăng cường sự
tập trung
Việc đọc sách của sinh viên cũng giống như
hoạt động thể dục tinh thần. Để hiểu rõ được
bản chất của một vấn đề không chỉ cần sự
thường xuyên, đều đặn mà còn đòi hỏi phải có
sự tập trung cao độ, từ đó mới có thể ghi nhớ,
phân tích và xâu chuỗi một cách khoa học và
logic các vấn đề liên quan và rút ra được các
nội dung cốt lõi. Qua đó còn giúp chúng ta có
khả năng rèn luyện và tăng cường tập trung.

3. Tăng cường tư duy phân tích
Tư duy phân tích là yếu tố vô cùng quan trọng
và có tác động không hề nhỏ tới cuộc sống
của mỗi người. Từ việc phân tích đúng vấn đề,
bạn sẽ có thể đưa ra các quyết định phù hợp
và ngược lại. Trong môi trường giáo dục đại
học, tư duy phân tích được coi như là yếu tố
nền tảng quyết định tới việc tiếp thu nội dung
kiến thức của mỗi sinh viên.
Đọc sách là một trong những phương pháp
thúc đẩy hoạt động của não bộ. Trong quá
trình đọc sách, người đọc ngoài việc tập trung
cao độ còn cần thiết phải ghi nhớ, phân tích và
tổng hợp thông tin để khái quát và cụ thể hóa
các nội dung cốt lõi. Do đó, việc đọc sách giúp
chúng ta hình thành và cải thiện tư duy phân
tích. Mặt khác, việc đọc sách giúp chúng ta mở
rộng và làm giàu thêm kiến thức của bản thân,
xây dựng nền tảng cho các hoạt động phân
tích.

4. Cải thiện từ vựng
Có thể khẳng định rằng, sách là nơi chứa từ
vựng lớn nhất, phong phú nhất, đa dạng nhất
và mang tính chính xác nhất trong số các
phương tiện cung cấp thông tin.
Việc đọc sách cung cấp cho sinh viên vốn từ
vựng phong phú, đa dạng bao gồm cả những
thuật ngữ có tính mới, liên tục được cập nhật.
Do đó, để cải thiện vốn từ vựng cũng như
phục vụ cho các nhu cầu phát triển kỹ năng
của bản thân, sinh viên cần thiết phải đọc
sách. Bởi lẽ, để thuyết trình tốt, ngoài kỹ năng
nói bạn cũng cần thiết phải có vốn từ vựng tốt.
Để bài viết thêm phong phú và đa dạng, bạn
cũng cần vốn từ vựng hay.

5. Cải thiện kỹ năng viết
“Mặc dù không phải tất cả những độc giả đều là nhà văn
giỏi, nhưng hầu hết những nhà văn giỏi đều là những độc
giả rất nghiêm túc”. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, việc
đọc đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện kỹ năng viết của
mỗi người. Ngoài ra, mức độ đọc của bạn sẽ quyết định
phong cách viết cá nhân của bạn. Thực tế cho thấy, việc đọc
ngoài giúp tăng cường vốn từ vựng còn cải thiện khả năng
hiểu biết về một vấn đề, từ đó giúp bài viết của bạn trở nên
sắc bén và phong phú hơn. Mặt khác, khi tiếp cận với nhiều
loại sách khác nhau, của các tác giả khác nhau với các
phong cách viết khác nhau giúp chúng ta học hỏi thêm
được về phong cách viết cũng như cách tiếp cận vấn đề,
cách viết cuốn hút hơn. Đối với sinh viên, các bài luận
không phải là kết quả cuối cùng cho việc đánh giá kết quả
một môn học nhưng nó là một phần cấu thành quan trọng.
Do đó, sinh viên cần thiết phải đọc sách để cải thiện và phát
triển kỹ năng viết của bản thân; bởi ngoài việc phục vụ cho
quá trình học tập, nó còn giúp trau dồi kỹ năng cho các
công việc sau này.

6. Đọc sách có thể cải thiện trí nhớ của bạn.

tranh, truyện cười… lại là công cụ hữu ích để giải trí. So với
các hình thức giải trí yêu thích như đi du lịch, xem phim,
chơi game hay theo đuổi một bộ môn thể thao nào đó, thì
việc đọc sách giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể.

9. Đọc sách giúp bạn giảm thiểu thời gian sử dụng
điện thoại
Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà công
nghệ cùng với các phương tiện truyền thông xã hội mang
lại hiện nay, tuy nhiên nó cũng đã và đang có những ảnh
hưởng không hề nhỏ tới một nhóm người dùng đặc biệt là
sinh viên. Mặc dù đa số họ đều nhận thức được việc dành
quá nhiều thời gian để chơi game, lướt facebook… sẽ ảnh
hưởng xấu đến cuộc sống cũng như chất lượng học tập.
Nhưng dường như nó trở thành một thói quen rất khó để
thay đổi. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn hãy nghĩ
tới việc đọc sách. Thay vì luôn cầm chiếc điện thoại trên tay,
bạn hãy mang theo một cuốn sách. Bạn có thể đọc nó
trong giờ ra chơi, khi ngồi trên xe bus hay những khi rảnh
rỗi, thay vì sử dụng điện thoại. Việc đọc sách sẽ là một hình
thức vô cùng ý nghĩa và lý tưởng thay thế cho thói quen sử
dụng điện thoại quá thường xuyên của bạn.

Khi đọc sách, bộ não của bạn sẽ làm nhiều việc hơn để xâu
chuỗi và tóm lược lại vấn đề theo quy trình logic thay vì chỉ
giải mã các từ mà bạn nhìn thấy trên một trang. Đọc giống
như một hoạt động tập luyện thần kinh, giúp tăng cường
chức năng não tổng thể thông qua hình ảnh hay ngôn từ
mà người đọc tiếp cận được, từ đó giúp tăng cường và cải
thiện trí nhớ. Mặt khác, việc đọc cũng giúp ta giữ được tinh
thần ở trạng thái thoải mái, đây cũng là yếu tố quan trọng
giúp trí nhớ của bạn có thể ghi nhớ được tốt hơn các nội
dung vấn đề mà bạn đã tiếp cận.

7. Đọc sách giúp giảm căng thẳng
Đọc sách có thể là một lối thoát lành mạnh và tuyệt vời
giúp chúng ta thoát khỏi những căng thẳng của hoạt động
học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Đơn giản bằng
cách mở một cuốn sách thu hút sự quan tâm của bạn, bạn
như được đến với một không gian hoàn toàn khác, mới lạ
và cuốn hút. Lúc này những căng thẳng hoàn toàn biến
mất khỏi tâm trí bạn và thay vào đó là sự tập trung cho
những nội dung mà bạn đang nhìn thấy trước mặt.

8. Đọc sách giúp giải trí
Nếu sách khoa học giúp chúng ta mở mang kiến thức của
bản thân về các nội dung hoc tập cũng như thế giới bên
ngoài thì các thể loại sách khác như tiểu thuyết, truyện

Sách là yếu tố mang lại lợi ích to lớn đối với người đọc. Sách
vừa giúp bạn giải trí, trau dồi kỹ năng lại vừa có lợi cho sức
khỏe của bạn. Nó là công cụ cần thiết cho một lối sống lành
mạnh. Là một người đọc, có lẽ bạn cũng không nghĩ đến
những lợi ích tuyệt vời của việc đọc, nhưng chúng vẫn ở đó
ngay cả khi bạn không hề nhận ra. Từ việc giúp giảm căng
thẳng, tăng cường sự tập trung đến cải thiện trí nhớ, trau
dồi vốn từ vựng, nâng cao kỹ năng viết bài… đọc sách rất
có lợi trong tất cả các vấn đề xoay quanh của cuộc sống của
chúng ta, đặc biệt là trong hoạt động học tập và nghiên
cứu. Đọc sách là một trong những hình thức tốt nhất để cải
thiện bản thân cũng như môi trường xung quanh ta. Chính
vì vậy, hãy bắt đầu thói quen đọc sách từ ngày hôm nay các
bạn nhé!

Thu Thủy

THE STORY OF A
p
u
t
r
Sta

Khởi nghiệp – chỉ hai tiếng đơn giản nhưng hàm chứa đầy đủ các câu chuyện của cả thời thanh xuân tươi trẻ, từ sức hút và
đam mê của tuổi trẻ, từ mong muốn đóng góp cho xã hội đến cả những vất vả, gian nan để có thể đi từ ý tưởng đến thành
công. Và chúng ta vẫn quyết tâm khởi nghiệp.

Từ một cuốn sách đến câu chuyện quốc gia khởi nghiệp
uốc gia khởi nghiệp là khái niệm được đưa ra từ
trong quyển sách “Start-up Nation: The Story of
Israel's Economic Miracle” năm 2009 được viết
bởi Dan Senor và Saul Singer về nền sự phát triển
kỳ diệu của nền kinh tế của Israel khi được khuyến khích
phát triển từ chính phủ, từ một quốc gia có 7.1 triệu dân mà
có thể có số lượng các khởi nghiệp về công nghệ và vốn
đầu tư mạo hiểm tính trên đầu người nhiều hơn bất kỳ
nước nào trên thế giới trong vòng 1 thập kỷ. Trong khi đó,
để khuyến khích sự phát triển của đất nước gần 1.4 tỷ dân
một cách toàn diện, chính phủ Ấn độ năm 2014 đã đưa ra
khái niệm “Make in India” cho 25 lĩnh vực để đẩy mạnh
hàng hoá, sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ và qua đó thu
hút được lượng vốn đầu tư FDI cao hơn cả Mỹ và Trung
Quốc với giá trị 60 tỉ đô la Mỹ vào năm 2016. Trên khía cạnh
đất nước, Việt Nam mong muốn thúc đẩy tinh thần khởi
nghiệp trên cả nước. Thúc đẩy khởi nghiệp được coi là mục
tiêu và đồng thời là phương tiện để thực

hiện ba đột phá chiến lược của Việt Nam, bao gồm thể chế,
hạ tầng và nguồn nhân lực.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra chính sách hỗ trợ
khởi nghiệp theo tinh thần Chính phủ kiến tạo và khởi tạo,
chấp nhận và chia sẻ một phần rủi ro với các doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo để thúc đẩy quốc gia khởi nghiệp. Điều
quan trọng nhất mà chính phủ muốn chuyển tải là tinh
thần khởi nghiệp cần được duy trì bền vững để trở thành
linh hồn, nền tảng và giá trị cốt lõi của nền kinh tế, thay vì
trở thành trào lưu. Trào lưu rồi sẽ qua đi nhưng những
nguyên tắc nền tảng để nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp
phải được hình thành, duy trì và phát triển. Nhờ đó, tinh
thần khởi nghiệp mới có thể đóng góp lâu dài cho sự thịnh
vượng của nền kinh tế, cho sự tiến bộ xã hội ở Việt Nam.
Các cụm từ “Kiến tạo”, “Khởi nghiệp”, “Cách mạng công
nghiệp 4.0”, “Make in Việt Nam” được nhắc đến khá nhiều
và là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế Việt Nam và góp
phần tạo ra luồng sinh khí mới cho tinh thần phát triển và
khởi nghiệp tại Việt Nam.

IBM – một công ty công nghệ lớn – thực hiện khởi nghiệp
khi công ty có vấn đề về phát triển, khi đó các cấp lãnh đạo
của IBM sau khi xem xét kỹ lưỡng đã nhận ra vấn đề mang
tính hệ thống và họ cần phải thay đổi. Kết quả là IBM tạo ra
một chiến dịch toàn diện để xác định, sắp xếp nhân sự, tài
trợ và theo dõi các sáng kiến kinh doanh mới trên toàn bộ
mạng lưới của IBM. Trong số 25 công ty khởi nghiệp, 3 công
ty thất bại nhưng 22 công ty còn lại mang lại giá trị 15 tỷ đô
la doanh thu cho IBM.
“Make in Vietnam” được sử dụng công khai lần đầu tiên tại
sự kiện ra mắt xe VinFast cuối năm 2018 như một lời khẳng
định cho slogan của tập đoàn Vingroup “Mãi mãi tinh thần
khởi nghiệp”, thể hiện được tinh thần của doanh nghiệp
Việt Nam có thể khởi nghiệp và làm được các sản phẩm
mang thương hiệu Việt.

Các Tập đoàn và doanh nghiệp trong khối tư nhân – trong
phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn
Kinh tế tư nhân 2019 – đang ngày càng thể hiện khát vọng
vươn lên với đóng góp khoảng hơn 42% vào GDP của Việt
Nam. “Lòng yêu nước đã giúp các doanh nghiệp Việt lớn
mạnh, tạo nên những thương hiệu nổi tiếng, có thể vươn
tầm thế giới sẽ góp phần đưa tên tuổi Việt Nam ra toàn cầu.
Các doanh nghiệp cần có tinh thần dân tộc, tình yêu nước
mới có thể phát triển bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

nhất là tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng xấu đi. Sự xuất
hiện của PAM Air sau 1 năm phát triển với hơn 200 điểm đo trên toàn
quốc đã làm thay đổi nhận thức về môi trường không khí theo hướng
tích cực.
Dự án vì cộng đồng PAM Air những bước đầu tiên được thực hiện chỉ nội
trong phạm vi Hà Nội vào đầu năm để có thể đưa ra các thông tin diễn
biến chất lượng không khí. Sau khi nhận thấy nhu cầu rất lớn từ người
dân ở các địa phương khác, bước ngoặt lớn nhất trong chiến lược phát
triển thay đổi sang dạng cung cấp điểm đo cho các khu vực đô thị tại
các tỉnh thành thay vì chỉ tập trung phát triển tại Hà Nội. Sự thay đổi này
tạo nên sự khác biệt rất lớn so với các kênh thông tin khác khi bản đồ có
thể nhìn thấy các điểm đo uốn cong theo hình chữ S hay các thông tin
phản hồi lại hệ thống là đa dạng hơn rất nhiều.

đều cho rằng việc khởi nghiệp trong doanh nghiệp sẽ nhanh hơn và rẻ
hơn, tuy nhiên khi thực hiện thực tế có rất nhiều câu chuyện và khó
khăn mà trực tiếp trải qua mới thấy con đường khởi nghiệp nó khó đến
mức nào.

Khởi nghiệp tại D&L
Chúng tôi – D&L cũng là một doanh nghiệp với
mong muốn sản xuất ra các sản phẩm mang
thương hiệu Việt Nam – đã bắt tay vào khởi
nghiệp từ năm 2015 với tinh thần sử dụng các
kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn để tạo ra
các sản phẩm có tác động tích cực với xã hội.
Để định nghĩa về công ty, D&L là doanh nghiệp
hoạt động từ năm 2009 với lĩnh vực chuyên
môn là Công nghệ thông tin và sản phẩm kinh
doanh chính là các sản phẩm phần mềm
thương mại và mã nguồn mở trong lĩnh vực
thư viện. Lợi thế của công ty trước khi bắt tay
vào khởi nghiệp là chúng ta có chuyên môn
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, môi
trường và thư viện thông qua việc triển khai
các giải pháp cho các khách hàng và đối tác
trong và ngoài nước từ khi thành lập.
Quyết định chúng ta khởi nghiệp được đưa ra
sau khi đánh giá được các mảng thị trường
trong các lĩnh vực công ty có chuyên môn
đang có tiềm năng và xã hội đang chưa có sản
phẩm tương ứng được xây dựng cũng như ước
mơ của Ban điều hành về việc đem các khả
năng sáng tạo của mình để bắt đầu xây đắp
ước mơ về các sản phẩm do mình làm ra.
Trong rất nhiều bài viết, báo cáo trên thế giới

Có thể nói đến thời điểm này, câu chuyện PAM Air là một giải pháp khởi
nghiệp công nghệ đã đạt được những thành công nhất định. Thành
công của PAM Air là tiền đề để công ty tiếp tục viết tiếp câu chuyện
“chúng ta khởi nghiệp”.
Hùng Cường

D&L khởi nghiệp từ các giải pháp IoT làm cho nông nghiệp với việc xây
dựng một môi trường nông nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh nhưng
các khó khăn đến từ việc bản thân D&L không có kinh nghiệm trong
lĩnh vực nông nghiệp và các giải pháp IoT cho nông nghiệp chưa giải
quyết được toàn bộ các bài toán của người làm nông nghiệp nên kết
quả không được như kỳ vọng. Thành quả lớn hơn của công ty là được
bài học lớn trong việc khởi nghiệp sử dụng lĩnh vực chuyên môn và IoT
trong nông nghiệp là khởi nguồn cho hệ sinh thái PAM của D&L bây giờ.

Câu chuyện Pam Air
Trong một bài phỏng vấn gần đây - Anh Nguyễn Thành Nam – chủ tịch
Endeavor Việt Nam và là hiệu trưởng Funix – đã chia sẻ, có một thực tế
là “ngành đang áp dụng công nghệ nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay
chính là cờ bạc trực tuyến, đó là ngành không cần kêu gọi thì người ta
vẫn làm và làm từ lâu rồi. Vì sao? Vì nó có nhu cầu thật, giải quyết nhu
cầu thật. Các công ty khởi nghiệp của ta hiện nay hay gặp sai lầm là lấy
bài toán không có thật để giải. Tôi hay nói đùa là "Đọc báo Tuổi trẻ xong
đi khởi nghiệp ngay". Ít ai bỏ công ra tìm hiểu thực sự xem có vấn đề đấy
trong thực tế không? Đã có ai giải quyết chưa? Đến đâu rồi? Nếu thế giới
đã làm rồi tại sao không mua về dùng được? Còn chưa ai làm liệu mình
có đi sai đường không?”
Câu chuyện PAM Air cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế như thế, D&L lấy
kinh nghiệm và năng lực chuyên gia môi trường làm gốc, ưu thế về IoT
để thúc đẩy nhu cầu xã hội về theo dõi và đánh giá môi trường đô thị,

Hướng tới người dùng
Những trải nghiệm người dùng mang đến hạnh phúc cho người phát
triển, nhất là khi các phương tiện truyền thông, các cá nhân có tầm
ảnh hưởng bắt đầu đưa ra các thông tin về môi trường và có những
ngày hình ảnh về PAM Air tràn ngập trên báo chí và mạng xã hội.
Cái hạnh phúc ở đây là hệ thống được nhiều người đón nhận và quan
trọng hơn là nhận thức về ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc
sống hàng ngày đã được cải thiện rất nhiều so với những năm trước.
Vào những lúc cao điểm, hệ thống đón nhận lượng truy cập khoảng
100 nghìn kết nối từ người dùng, nhưng vẫn đảm bảo và ngày càng
mở rộng về cả số điểm đo lẫn tính năng chính là nhờ vào ngọn lửa
đam mê từ bản thân mỗi thành viên trong công ty tham gia ngày
đêm vào việc vận hành và phát triển hệ thống.

Café là đặc sản ở nơi đây, rất may là cả đoàn đều thích café,
nhìn ngó đâu đâu cũng thấy quán café, từ lề đường đến
quán sang trọng , từ tối đến sáng đều thấy người ta uống
café có lẽ việc uống café như một nếp sống thường nhật
vậy.
Hai ngày đào tạo diễn ra rất suôn sẻ , các dự báo viên của
các đài : Kon tum, Đăk lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng đều về đây
học tập rất nhiệt tình, buổi học diễn ra rất sôi nổi, các câu
hỏi hay các ý tưởng sáng tạo được những người trực tiếp
làm dự báo trao đổi với lại với nhau, nhằm hoàn thiện hơn
phần mềm dự báo và tối ưu hơn cho những người sử dụng.
Kết thúc khóa học, Alex- giáo viên của nhà thầu Kister, trao
giấy chứng nhận và tất cả chụp chung một bức ảnh để làm
kỷ niệm. Sau đó, tạm biệt để mọi người về lại địa phương
công tác.

Ký sự đào tạo Dự án C2-DV4 đợt I
“ Chúng tôi đi công tác đúng dịp hoa dã quỳ nở, cả đoạn đường đi về khách sạn, đâu đâu cũng thấy dã quỳ nở rộ, trải sắc vàng
rực rỡ cả đất trời, chỉ cần dừng lại, nép lại bên hoa là đã có những tấm ảnh thật xinh đẹp rồi.”

TRÊN CAO NGUYÊN

ết thúc khóa đào tạo dự án C2-DV4 đợt I, nơi mà
để lại nhiều ấn tượng nhất với tôi là Tây Nguyên,
một phần vì đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân
đến vùng đất cao nguyên này, một phần vì nơi
này cho tôi nhiều trải nghiệm, ấn tượng nhất.
Bước chân từ máy bay xuống, cả đoàn đi đào tạo đều có
chung một cảm giác: mát mẻ, sảng khoải…đặc biệt là bầu
trời trong xanh hơn, nếu ở Hà Nội thì chưa lần nào tôi nhìn
thấy nó, và anh em nói đùa với nhau rằng: ” nếu Tây Nguyên
ở gần Hà Nội thì sẽ mua nhà ở đây sống luôn, rất thích hợp
để nghỉ ngơi, thư giãn…“

Chúng tôi đi công tác đúng dịp hoa dã quỳ nở, cả đoạn
đường đi về khách sạn, đâu đâu cũng thấy dã quỳ nở rộ, trải
sắc vàng rực rỡ cả đất trời , chỉ cần dừng lại, nép lại bên hoa
là đã có những tấm ảnh thật xinh đẹp rồi.

Nếu Tây Nguyên ở gần Hà
Nội thì sẽ mua nhà ở đây sống
luôn, rất thích hợp để nghỉ ngơi,
thư giãn…

Buổi tối ngày cuối cùng của chuyến công tác Tây Nguyên,
chúng tôi đi thăm làng Plei Tiêng ở đó, và ăn món ăn mang
hương vị núi rừng từ A-Z mang đậm chất Jrai…Quán vốn
nổi tiếng với món gà nướng-cơm lam, ai đã từng một lần ăn
sẽ nhớ mãi hương vị chế biến rất đặc trưng không lẫn vào
đâu được… Vì chuyến công tác diễn ra suôn sẻ nên mấy
anh em nói đùa “ không say không về “. Nhưng cuối cùng
vẫn chả ai say và đi về một cách êm đẹp.

Vậy đó, khi chưa đến đây, nhắc đến Tây Nguyên chúng tôi
nghĩ đến một vùng đất hoang sơ, đầy nắng và gió, với
những con đường đất đỏ khúc khuỷu, hiểm trở nhưng đặt
chân đến thì nó vừa khác lại vừa quen thuộc, con người thì
chất phác đôn hậu, những ánh nhìn khảng khái, mạnh mẽ
của người con núi rừng.
Có lẽ vào một dịp khác, tôi sẽ dẫn gia đình mình ghé lại nơi
đây để du lịch. Đây chắc chắn sẽ là một điểm đến thú vị hấp
dẫn du khách, đặc biệt là du khách trẻ với tính cách mạnh
mẽ, chủ động, linh hoạt, thích chinh phục và khám phá.
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Đủ nắng hoa sẽ nở
đủ gió mây sẽ bay
đủ yêu thương
Hạnh phúc đong đầy!

Học Viên dự báo và công nghệ thông tin lên nhận giấy chứng
nhận và chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn

IoT

ECOSYSTEM
Hệ sinh thái PAM là một hệ sinh thái IoT được công ty D&L nghiên cứu
phát triển, thiết kế và sản xuất từ đầu năm 2015. Công ty D&L phát triển
từ các thiết bị thông minh IoT đến các ứng dụng và hệ thống phần
mềm, nền tảng điện toán đám mây (Cloud) cũng như các thuật toán
phục vụ cho các bài toán khác nhau.
Hiện nay, hệ sinh thái PAM được thiết kế tập trung cho các lĩnh vực có
liên quan nhiều đến việc áp dụng công nghệ gồm có: Môi trường (PAM
Environment), Thư viện (PAM Library), Nông nghiệp (PAM Agriculture),
Hộ gia đình (PAM Home) và Thành phố thông minh (PAM City) . Với
mong muốn được đóng góp cho xã hội, các sản phẩm của PAM đi theo
tiêu chí của công ty – Hướng tới cộng đồng.

