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Những nấc thang sự nghiệp
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- Ai cũng cần một nơi để thỏa sức
 vẫy vùng và thành công!
- Đến BRAVO để:
“Tạo lập sự nghiệp – Xây dựng ước mơ” 

THƯ GIÃN
Infographic: Trang phục và sự nghiệp: 
làm thế nào để mặc đẹp và thành công
trong công việc?

Tin hot BRAVO - Tháng 02 có gì?
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Việc định hướng đúng đắn về công việc cũng như có một 
môi trường làm việc phù hợp sẽ giúp cho sự nghiệp của 
bạn có thể dễ dàng phát triển hơn. Sự phát triển này 
không chỉ là “thăng tiến” về địa vị, chức vụ trong tổ chức, 
mà nó còn là cả sự tiến bộ trong kỹ năng làm việc, kiến 
thức và kinh nghiệm trong nghề.

Làm thế nào để thành công, tiến bộ và gặt hái nhiều 
thành quả trong công việc? Đâu là bí quyết, bài học kinh 
nghiệm quý báu để chinh phục ước mơ, hoài bão? Càng 
sớm tìm ra được định hướng cho chính mình, bạn càng 
nắm bắt được cơ hội phát triển bản thân.

Với phương châm lấy con người là trọng tâm của sự phát 
triển. BRAVO luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để mỗi cá 
nhân có thể “Tạo lập ước mơ - Xây dựng sự nghiệp” khi 
đến và gắn bó với ngôi nhà BRAVO.

Tháng này, Nội san BRAVO Focus số 86 sẽ cùng bàn về 
chủ đề “Những nấc thang sự nghiệp”, và điểm lại những 
hoạt động nổi bật của BRAVO trong tháng 2 vừa qua. 

Trân trọng.

Ban biên tập

Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
BRAVO Focus số 86 - Tháng 02/2023
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN
Ban biên tập: Phòng Marketing
Email: event@bravo.com.vn
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TIN NỔI BẬT THÁNG 02
Thưởng nóng và trao các quyết định bổ nhiệm rộn ràng khắp 3 miền

Bên cạnh các giải thưởng định kỳ hàng tháng, tháng vừa 
rồi các thành viên BRAVO HN còn vui mừng đón nhận 
quyết định thưởng “nóng” từ công ty: Khen thưởng nhóm 
CBNV phòng Giải pháp & Tư vấn đã nỗ lực hoàn thành tốt 
công việc ký kết hợp đồng cung cấp Giải pháp phần mềm 
BRAVO ERP cho Công ty TNHH World Finest Foods.

BRAVO tham dự “Gặp gỡ ICT 2023 – Trọng tâm: Xây dựng dữ liệu số quốc gia”

Ngày 19/02 vừa qua, đội bóng BRAVO HN đã tham dự giải đấu “MIS Football 2023” do Liên chi đoàn Khoa Hệ thống Thông 
tin Kinh tế, Học viện Tài Chính tổ chức. Đồng thời cũng đồng hành với vai trò là nhà tài trợ cho mùa giải. Gặp nhau tại 
chung kết, đội tuyển cựu sinh viên khoa đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển BRAVO và lên ngôi vô địch mùa giải 
“MIS Football 2023”.
Khép lại mùa giải, cả bốn đội chơi ngang sức ngang tài đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng và đem đến 
những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, cống hiến cho khán giả phút giây được thăng hoa cùng bóng đá. Đội tuyển 
BRAVO HN vinh dự giành ngôi vị Á quân.

Tháng 2 vừa qua, BRAVO HCM đã trao các quyết định bổ 
nhiệm vị trí Trưởng nhóm và Trưởng Phòng của Khối Kỹ 
thuật và Kinh doanh. Sau những nỗ lực các CBNV để hoàn 
thành xuất sắc các kế hoạch công việc đề ra, công ty tin 
tưởng rằng với cương vị mới, các cán bộ sẽ phát huy năng 
lực hơn nữa để dẫn dắt thành viên trong nhóm đạt nhiều 
thành tích ấn tượng.

BRAVO HN du xuân đầu năm tới Khu du lịch Tam Chúc
Năm nay, Khu du lịch Tam Chúc được lựa chọn là điểm du 
xuân 2023 của BRAVO HN vào ngày 18/2 vừa qua. Hành 
trình kéo dài trong một ngày nhưng đã để lại rất nhiều ấn 
tượng cho các CBNV cùng người thân đi cùng.
Đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt 
đẹp cho gia đình, người thân bạn bè, mà còn là dịp để 
thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh tại chốn linh thiêng 
trong tiết xuân và là dịp để hiểu thêm về nét văn hóa 
truyền thống của dân tộc.

Tối ngày 16/02, với chủ đề “Trọng tâm: Xây dựng dữ liệu 
số quốc gia”, sự kiện gặp gỡ ICT – Xuân Quý Mão 2023 đã 
được tổ chức thành công tại khách sạn Pan Pacific Hà 
Nội. Nhận được lời mời từ BTC, đại diện Công ty Cổ phần 
Phần mềm BRAVO đã tới tham dự với vai trò doanh nghiệp 
CNTT tiêu biểu và đồng hành ủng hộ cho chương trình. 
Hy vọng trong năm Quý Mão 2023 này, cộng đồng ICT sẽ 
thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển và khẳng định vai trò 
quan trọng không thể thiếu của ngành CNTT-TT Việt Nam.

BRAVO HN tham dự giải đấu “MIS Football 2023” tại Học viện Tài Chính



04

Kỷ niệm 15 năm mối quan hệ đối tác, hợp tác cùng phát 
triển, BRAVO vinh dự tiếp tục được đồng hành cùng TNG 
trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa để trở 
thành doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam. Vừa qua 
nhân dịp đầu Xuân Quý Mão cũng như kỷ niệm 15 năm 
hợp tác phát triển BRAVO – TNG (2007 – 2022), ban lãnh 
đạo TNG đã gửi kỷ niệm chương tới Công ty Cổ phần Phần 
mềm BRAVO.
Được đồng hành cùng sự phát triển của những khách 
hàng như TNG trong nhiều năm, là niềm vinh hạnh rất lớn 
đối với BRAVO. Ban lãnh đạo BRAVO cũng gửi thư cảm ơn 
sự tin tưởng, tín nhiệm của TNG dành cho BRAVO.
 

BRAVO và TNG: 15 năm hành trình hợp tác hướng 
tới thành công

BRAVO dự cuộc thi TFI SPRING 2023 của Đại học Thăng Long

Ngày 24/02 vừa qua, đại diện BRAVO Hà Nội đã tham dự chung kết cuộc thi lập trình “TFI SPRING 2023” (Tool For Ideas – 
Dùng code vẽ ý tưởng) do CLB Tin học, Khoa Toán – Tin, Đại học Thăng Long tổ chức, với vai trò là Đơn vị tài trợ và thành 
viên Ban giám khảo. Vòng Chung kết của cuộc thi “Tool For Ideas – Dùng Code Vẽ Ý Tưởng” đã diễn ra thành công tốt đẹp 
với phần thể hiện hết sức ấn tượng, đa dạng sắc màu từ các thí sinh. BRAVO luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhà trường qua 
nhiều cách khác nhau để có thể phát triển tốt nguồn nhân lực tương lai.

Ngày 14/1, Công ty TNHH Hồng Đức đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm 2022 và Kỷ niệm 24 năm thành lập (18/01/1999 
– 18/01/2023). Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO vinh dự nhận lời mời tới tham dự với vai trò là đối tác đã đồng hành 
cùng Hồng Đức trong công cuộc số hóa doanh nghiệp, đánh dấu bước chuyển mình sang tuổi 24 đầy thành công.
Với sự tin tưởng, tín nhiệm mà Hồng Đức dành cho BRAVO, BRAVO sẽ tiếp tục theo sát và hỗ trợ Hồng Đức trong công tác 
bảo hành, bảo trì, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng phần mềm của công ty.

Là đối tác đồng hành nhiều năm, FPT Retail và BRAVO luôn 
coi trọng, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp trên chặng đường 
phát triển và luôn nỗ lực để sự hợp tác này ngày càng bền 
chặt hơn. Vừa qua, nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, ban lãnh 
đạo FPT Retail đã gửi Thư chúc Tết tới Công ty Cổ phần 
Phần mềm BRAVO và cảm ơn sự tận tâm của cán bộ kỹ 
thuật Bảo hành BRAVO trực tiếp phụ trách hợp đồng này.
Được đồng hành, hỗ trợ cho những khách hàng như FPT 
Retail trong nhiều năm là niềm vinh hạnh đối với BRAVO. 
Phía FPT Retail cũng luôn bày tỏ sự hài lòng với chất lượng 
sản phẩm phần mềm và dịch vụ BRAVO cung cấp trong 
những năm qua.

BRAVO và Khách hàng

BRAVO đồng hành cùng Công ty Hồng Đức chuyển mình sang tuổi 24

BRAVO nhận thư cảm ơn và chúc Tết từ khách 
hàng FPT Retail



Cô thư ký công đoàn năng nổ của BRAVO Hà Nội
Trong những năm gần đây, BRAVO phát triển với tốc độ mạnh mẽ và có nhiều định hướng vươn xa hơn nữa trong tương 
lai. Do đó, việc phát triển nhân sự về cả chất lượng và số lượng ngày càng được quan tâm. Bên cạnh việc tìm kiếm, tuyển 
dụng các nhân sự có chất lượng phù hợp với các vị trí công việc thì việc giữ chân nhân sự giỏi là điều được BRAVO đặc 
biệt chú trọng. 

05

Duyên là một cán bộ thuộc phòng Quản lý 
Tổng hợp BRAVO Hà Nội đã gắn bó với công 
ty được gần 3 năm. Được biết đến là một 
nhân sự năng nổ trong công việc của phòng 
cũng như các hoạt động tập thể của công ty, 
do đó, khi Công đoàn BRAVO được thành lập, 
Kỳ Duyên được tin tưởng lựa chọn cho vị trí 
Thư ký Công đoàn. 

Ngoại hình xinh xắn, tính cách hòa đồng và luôn hỗ trợ các nhân sự khác hết mình trong công việc giúp cho Kỳ Duyên 
luôn nhận được sự yêu mến từ đồng nghiệp trong công ty. Người ta vẫn thường bảo, công việc của nhân sự là “làm dâu 
trăm họ”, do vậy để có thể tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của số đông CBNV trong công ty là điều không hề 
dễ dàng. 

Khó khăn luôn là động lực để mỗi người cố gắng phát triển hơn trong công việc. Nhưng bù lại, ở BRAVO các hoạt động 
của Nhân sự, Công đoàn luôn được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo và sự hưởng ứng của các CBNV. Trong thời gian 
công tác với những lần tham gia chuẩn bị cho chương trình Tiệc tất niên hàng năm của công ty, Duyên cũng được biết 
đến như là “bầu sô” tâm huyết của đội văn nghệ Công đoàn công ty, đã góp phần mang tới những tiết mục đặc sắc “cây 
nhà lá vườn” cho “khán giả” BRAVO HN.

Để gắn bó lâu dài với 1 môi trường nào đó; ngoài chế độ lương thưởng tốt, cơ hội phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp 
rộng mở thì văn hóa doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng không kém với mỗi người. 

Với mục tiêu gia tăng thêm nữa những hoạt động quan tâm đến đời sống CBNV góp phần xây dựng một nét văn hóa 
doanh nghiệp BRAVO thêm đặc sắc thì Công đoàn BRAVO đã được thành lập. Trong số nội san này, chúng ta sẽ cùng gặp 
gỡ với cô thư ký công đoàn xinh đẹp - Nguyễn Thị Kỳ Duyên của BRAVO Hà Nội, một trong những thành viên vô cùng năng 
nổ của Công đoàn BRAVO.

Ngoài công việc, Kỳ Duyên cũng ưu tiên dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình với cậu con trai đáng yêu. Chúc cho 
cô thư ký Công đoàn của chúng ta luôn xinh đẹp, nhiều sức khỏe và giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với các công việc 
tập thể để BRAVO tiếp tục có những chương trình hay và ý nghĩa trong thời gian tới. 



Nguyễn Quốc Bảo – Trưởng nhóm – Phòng Kinh doanh số 3 – BRAVO HCM
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Ai cũng cần một nơi để thỏa sức vẫy vùng và thành công!

Trong 03 năm làm việc vừa qua, mình chỉ duy nhất 
vào một mục tiêu đó là hoàn thành được nhiệm vụ 
mà công ty đề ra cho bản thân. Để giải bài toán lớn 
này, mình chia nhỏ các mục tiêu nhỏ hơn và từng 
bước hoàn thành nó. 

Cuối tháng 12 năm 2019, sau khi nhận được cuộc gọi thông báo nhận việc từ Phòng nhân sự BRAVO, mình gác lại hết 
các kế hoạch du lịch hay tận hưởng kỳ nghỉ Tết, mình đồng ý nhận việc ngay và luôn với tinh thần vô cùng háo hức. 

BRAVO có phải môi trường làm việc có lộ trình phát triển rõ ràng để mọi người có động lực phấn đấu không?

Cột mốc quan trọng chắc có lẽ là năm 2022 vừa qua, tuy vẫn 
còn ảnh hưởng từ đại dịch covid, nhưng nhờ sự quyết tâm 
mạnh mẽ của tập thể nói chung và cá nhân mình nói riêng 
mà Khối Kinh doanh đã vượt kế hoạch năm, tập thể Phòng 
Kinh doanh 3 nói chung và bản thân mình cũng vượt kế 
hoạch năm do công ty đề ra. Nhờ sự nỗ lực này, vừa qua mình 
được bổ nhiệm làm trưởng nhóm Kinh doanh, là một sự tự 
hào và như món quà tri ân, ghi nhận cố gắng của mình trong 
quá trình công tác tại BRAVO. Thông qua đây, mình cũng 
muốn gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, các anh/chị/em/bạn 
bè đồng nghiệp trong Khối Kinh doanh, Khối Kỹ thuật, Khối 
Văn phòng đã nhiệt tình hỗ trợ và đồng hành cùng mình 
trong công việc cũng như các dự án lớn. Và mong sẽ tiếp tục 
gắn bó cùng mọi người trong những dự án mới hơn trong 
tương lai.

Và ở BRAVO cũng vậy, việc bạn có thâm niên làm việc bao 
lâu không phải là yếu tố cốt lõi để xét đến sự thăng tiến mà 
nó còn phụ thuộc vào ý thức phấn đấu, vào sự nỗ lực không 
ngừng nghỉ bên cạnh các kỹ năng khác của mỗi cá nhân.

Theo quan điểm cá nhân của mình là “Có” và nó rõ ràng ngay tại thời điểm khi bạn vừa trở thành nhân viên thử việc của 
công ty, mọi thông tin về nội quy, thưởng/phạt, lộ trình đều được viết rõ trong sổ tay nhân viên, cập nhật liên tục trên 
bảng thông báo và mọi người có thể dò tìm bất kể lúc nào. Một môi trường làm việc có lộ trình phát triển rõ ràng thì chắc 
chắn đó cũng là môi trường không dễ dàng mà sẽ luôn có sự cạnh tranh công bằng lẫn nhau mọi lúc. 

Đứng trong môi trường đó, ta thỏa sức vẫy vùng sự sáng tạo, kỹ năng của bản thân miễn không lệch khỏi quỹ đạo 
chung và kiên trì phấn đấu để từng bước hoàn thành mỗi cột mốc. Và BRAVO đối với tôi là một môi trường lý 
tưởng như vậy.

Do chuyển môi trường công việc mới hoàn toàn, thời 
gian 02 tháng thử việc với mình vẫn còn khá mơ hồ 
và chưa có định hướng rõ ràng. Với sự quan tâm, hỗ 
trợ nhiệt tình từ Ban Giám đốc, các anh chị Trưởng 
phòng, Phó phòng và bạn bè đồng nghiệp chung 
Khối cũng như mong muốn được được học tập, phát 
triển và kinh doanh sản phẩm công nghệ có vị trí cao 
trên thị trường như BRAVO đã giúp mình vượt qua 
được giai đoạn thử việc và chính thức gắn bó với 
ngôi nhà chung BRAVO cho đến thời điểm hiện tại. 
Với nguyên tắc mà bản thân đặt ra “Công ty giao 
nhiệm vụ, mình có trách nhiệm hoàn thành”, việc 
này giúp cho mình không còn cảm thấy nặng nề khi 
nhận được các kế hoạch doanh số theo từng năm. 

Nhờ vào sự lặp đi lặp lại của quá trình này mà bản 
thân đã trưởng thành, mở mang thêm được nhiều 
kiến thức, có được nhiều mối quan hệ xã hội hơn, 
việc mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến. Ngoài sự 
nỗ lực của bản thân thì mình cũng cảm nhận được có 
một chút may mắn nên những năm vừa qua bản thân 
mình cũng đã có ký được những Hợp đồng, Dự án lớn, 
mỗi năm đều hoàn thành được kế hoạch công việc cá 
nhân và công ty giao cho.

Mọi người thường hay nói vui rằng “Người thành công 
thường có lối đi riêng” nhưng không ai nói “lối đi riêng” đó 
ở đâu, mà chỉ có tự bản thân phải nhìn ra được điểm mạnh, 
điểm yếu của mình để chọn lối đi và lặp lại các hành động 
tính cực trên “lối đi” đã chọn thì mới có thể trở thành “lối đi 
riêng” dẫn đến từng chặng đích đến mà thôi. 

Các bạn trẻ hãy sáng suốt lựa chọn cho mình một môi 
trường làm việc không chỉ năng động mà còn phải rõ ràng lộ 
trình phát triển cho từng cá nhân. 



“Với BRAVO con người là yếu tố trọng tâm của sự phát triển và để tạo được niềm tin và sự say mê công việc của các 
thành viên trong công ty, ngoài việc tạo ra các giá trị tinh thần, giá trị vật chất đích thực, BRAVO còn không ngừng 
đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao mức sống cho các thành viên của mình.”

Với bất kỳ ai, ở độ tuổi nào hay ở môi trường nào; thì việc được 
làm một công việc mà giúp bản thân luôn được học hỏi và trau 
dồi những kiến thức, kỹ năng mới, là điều vô cùng tuyệt vời.
Ở BRAVO, khi mới vào làm việc. Những nhân sự mới sẽ được 
tham gia các buổi đào tạo thường xuyên về lập trình, chương 
trình, kế toán, quy trình ISO… để CBNV đó dễ dàng tiếp cận 
công việc. Vì là một đơn vị triển khai phần mềm cho các 
doanh nghiệp, do đó công việc của phần lớn nhân sự ở BRAVO 
phải thường xuyên tiếp xúc với các bài toán quản trị khác 
nhau từ khách hàng. Do đó, CBNV sẽ được mở rộng kiến thức 
về quản trị doanh nghiệp nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Đến BRAVO để phát triển về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 

Đến BRAVO để “Tạo lập sự nghiệp – Xây dựng ước mơ”

Được biết đến là công ty có lộ trình lương thưởng 
và chế độ đãi ngộ vô cùng rõ ràng. Ở BRAVO bạn 
luôn có được mục tiêu phấn đấu rõ ràng về mức 
lương, đi cùng với đó là những chế độ thưởng 
được quy định rõ ràng, công khai. BRAVO còn 
không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm 
nâng cao mức sống cho các thành viên của mình, 
bằng việc nỗ lực để nâng cao mức thu nhập trung 
bình của CBNV qua các năm.

Gắn bó với BRAVO để phát triển
 về lương và các chế độ đãi ngộ

Nếu đang cần một môi trường để có thể phát triển sự nghiệp – tạo lập ước mơ thì BRAVO sẽ luôn rộng 
cửa cho tất cả những ai nghiêm túc với nghề!

Nỗ lực cùng BRAVO để đạt 
những vị trí cao hơn trong sự nghiệp

Cũng giống như việc phát triển về lương, BRAVO 
có lộ trình để mỗi thành viên của mình có thể đạt 
các cấp bậc cao hơn về chuyên môn. Cơ hội là 
công bằng cho tất cả mọi người. 
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Ngoài chế độ lương thì các thành viên của BRAVO 
còn được hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác được 
quy định rõ ràng trong các văn bản công ty phát 
hành hàng năm. Đặc biệt khi gắn bó lâu năm hoặc 
trở thành những “key person” – Cấp quản lý, thì 
còn được thêm những chế độ phúc lợi cao hơn. 

Bạn muốn phát triển sự nghiệp, trước hết bạn 
nhất định phải hiểu rõ năng lực của bản thân, 
điểm mạnh hay điểm yếu của mình là gì, đồng 
thời trả lời được mình cần gì, mình làm được 
những gì. Tìm ra phương pháp đúng đắn để đi tới 
thành công chưa đủ, bạn cần không ngừng nỗ lực 
và kiên trì để đạt được thành tựu của riêng mình. 
Hãy chia nhỏ ra từng giai đoạn, kiên trì thực hiện.
Những thành công nho nhỏ sẽ là động lực để bạn 
đạt đến mục tiêu lớn hơn. BRAVO sẽ luôn đồng 
hành cùng bạn để đạt được những thành công 
trong sự nghiệp. 

Tùy từng phòng ban trong công ty, mỗi nhân sự 
khi vào BRAVO đều được tìm hiểu đầy đủ, rõ ràng 
về cơ hội của bản thân trong tương lai. Đây là 
động lực lớn để mỗi người có được lộ trình phấn 
đấu cho mình và quyết định gắn bó với BRAVO. 



Cùng tìm hiểu xem, bạn đang ở đâu và phải phấn đấu như thế nào nữa trong những nấc thang sự 
nghiệp của mình nhé!

6 nấc thang cơ bản trong sự nghiệp
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Nấc thang đầu tiên: Khởi động và chạy đà (trong khoảng 18-23 tuổi)

Khoảng thời gian này, dù bạn bắt đầu định hình khá khái quát được đam mê, năng lực của bản thân phù hợp với ngành 
nghề, lĩnh vực nào hay còn mơ hồ, thì phần lớn bạn vẫn chưa có cơ hội thực sự vùi mình vào ngành nghề, lĩnh vực đó. Tại 
thời điểm này, bạn không nên để tâm đến mức thu nhập cá nhân bởi đây là lúc bạn đề cao kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy.

Đây là lúc mọi người bắt đầu công nhận sức ảnh hưởng 
của bạn và những suy nghĩ, phát ngôn lẫn hành vi của 
bạn sẽ có thể tác động lên cộng đồng. 
Không phải ai cũng đi đến được nấc thang này, và không 
phải ai cũng muốn bản thân là một người mang tầm ảnh 
hưởng ở nấc này. Vậy nên, thay vì ảnh hưởng đến người 
khác, hãy thử xem mọi thứ thuộc về bạn có sức ảnh 
hưởng đến bạn hay không, đã thoả mãn mục tiêu và khát 
vọng bấy lâu của bạn hay chưa?

Nấc thang thứ sáu: Người mang tầm ảnh hưởng

Hãy bắt đầu để tâm đến lương thưởng, chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến nơi bạn làm việc. Đồng thời, không ngừng học 
hỏi kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kết nối mọi người để chuẩn bị cho một cấp bậc cao mới.

Chúng ta, dù là ai, ở đâu hay sinh ra ở đất nước nào, đều sở hữu 24 giờ mỗi ngày, không hơn không kém. Sử dụng 24 
giờ như thế nào, hiệu quả và khoa học ra sao mới là yếu tố tiên quyết đối với thành công và vinh quang của bản thân, 
và ảnh hưởng tới những nấc thang sự nghiệp của chính bạn.

Ở mỗi độ tuổi, chúng ta sở hữu những khả năng trí tuệ lẫn 
tinh thần, vật chất khác nhau. Lựa chọn bước khởi đầu 
phù hợp là một điều cần thiết. Thời gian này, bạn hãy trải 
nghiệm và khám phá thật nhiều để thấu hiểu đam mê, 
niềm yêu thích của bản thân. Cứ mạnh dạn chinh chiến và 
dấn thân. Điều này không những giúp bạn tìm ra khía 
cạnh nổi bật của mình mà còn là những bước đệm căn 
bản đầu tiên để bổ sung kiến thức, hoàn thiện bản thân. 

Nấc thang thứ tư: Tìm kiếm bạn đồng 
hành (từ 28 đến 35 tuổi)

Nấc thang thứ năm: Chuyên gia 
(từ 35 đến 40 tuổi)

Bạn bắt đầu trưởng thành, nghiêm túc trong suy nghĩ về 
cuộc đời, chiêm nghiệm sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, bạn 
cũng đã tích lũy được một khoản tài chính nhất định. 
Người ta gọi độ tuổi từ 28 đến 35 là độ tuổi vàng của cuộc 
đời. Bởi lẽ cái “ngông”, cái nhiệt huyết và bản lĩnh trong 
bạn vẫn còn đủ để thử thêm những trải nghiệm mới, 
nhưng cũng là một chuyên gia kinh nghiệm dày dặn để 
tránh khỏi những sai lầm tuổi trẻ. Thời điểm này, hãy tập 
trung xây dựng, duy trì mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Bước vào độ tuổi 35 đến 40, bạn trở thành một chuyên 
gia trong cuộc sống lẫn công việc của mình. Sự nghiệp, 
tài chính, vị trí công việc phù hợp và mối quan hệ xã hội 
rộng rãi là những gì bạn có vào lúc này. 
Bên cạnh việc bắt đầu tự thưởng cho mình những 
khoảng nghỉ, thư giãn, hưởng thụ thành quả sau bao 
nhiêu cố gắng đầy mồ hôi và nước mắt thì bạn cũng sẽ 
không ngừng trau dồi bản thân ở một tầm cao mới để 
tiếp tục vươn lên những nấc thang cao hơn. 

Nấc thang thứ hai: Khởi đầu (từ 23 đến 25 tuổi)

Nấc thang thứ ba: Senior (từ 25 đến 28 tuổi)
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Bảo mật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát 
triển cũng như khi vận hành ứng dụng. Nó như một lá chắn 
giúp bảo vệ hệ thống phần mềm của chúng ta tránh khỏi 
các cuộc tấn công của những kẻ xấu nhằm mục đích phá 
hoại hoặc đánh cắp thông tin. 
Bảo mật chính là một quá trình liên tục kiểm tra, xử lý các 
vấn đề bảo mật của hệ thống để duy trì 3 đặc tính trên của 
hệ thống (Tính toàn vẹn, tính bảo mật, tính sẵn sàng).
Ngày nay, thông tin chính là tài sản vô cùng quý báu của 
doanh nghiệp. Do đó, việc bảo mật các thông tin là điều vô 
cùng quan trọng. Cũng vì vậy, khi lựa chọn bất cứ phần 
mềm nào để đưa vào hỗ trợ công tác quản lý, vận hành, các 
doanh nghiệp cũng quan tâm đến vấn đề bảo mật hàng 
đầu.
BRAVO được biết đến là đơn vị cung cấp phần mềm quản trị 
doanh nghiệp top đầu thị trường Việt Nam hiện nay. Với 
tệp khách hàng là những doanh nghiệp quy mô vừa và lớn 
cũng như các tập đoàn với yêu cầu bảo mật vô cùng chặt 
chẽ, BRAVO luôn cập nhật những công nghệ bảo mật mới 
nhất để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu khắt khe này từ 
phía khách hàng.

1. Chứng chỉ bảo mật của phần mềm BRAVO

Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam – đơn vị thẩm định, đánh giá và công nhận tiêu chuẩn dịch vụ an ninh mạng đã chính 
thức xác nhận sản phẩm phần mềm BRAVO 8 của Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đạt đủ điều kiện bảo mật an toàn 
thông tin. Các giải pháp của CyStack tập trung vào bảo vệ dữ liệu, phòng chống tấn công mạng và quản lý rủi ro an ninh 
thông tin bằng cách áp dụng các công nghệ mới nhất về Automated Security, Crowdsourced Security và trí tuệ nhân tạo.
Toàn bộ quy trình kiểm tra an ninh của CyStack tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi như OWASP, 
PTES (cho ứng dụng web) và NIST, OSSTMM (cho hạ tầng mạng). Để được chứng nhận an ninh mạng của CyStack, các sản 
phẩm bắt buộc phải trải qua quá trình đánh giá thường xuyên và nghiêm ngặt dựa trên tiêu chuẩn bảo mật mới nhất.
Các ứng dụng thực hiện kiểm thử xâm nhập và tái đánh giá của BRAVO gồm có:
- Ứng dụng BRAVO 8 cho Web
- Ứng dụng BRAVO 8 cho Windows
- Ứng dụng di động BRAVO 8 cho Android
- Ứng dụng di động BRAVO 8 cho iOS
Mục tiêu chính của các giải pháp an toàn thông tin mạng được CyStack triển khai cho Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO 
bao gồm:
- Xác định mục đích triển khai các biện pháp an toàn thông tin thông qua việc hiểu các yêu cầu bảo mật của từng thành 
phần hệ thống.
- Xác định các mối đe dọa bảo mật cho hệ thống.
- Xác nhận các giải pháp bảo mật hiện có đang hoạt động như mong đợi.
- Loại bỏ tác động của các sự cố an ninh đến sự an toàn và tính toàn vẹn của sản phẩm.
- Đảm bảo rằng hệ thống sẽ hoạt động bình thường dưới các cuộc tấn công độc hại.

Bảo mật – Tiêu chí hàng đầu 
khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm

2. Công nghệ đảm bảo tính bảo mật trên phần mềm BRAVO

BRAVO là sản phẩm được phát triển để chạy trên đa nền tảng (Win, Web, Mobile) với các công nghệ công nghệ .NET, 
SignalR, Xamarin, Angular… sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft. Phần mềm này chạy dưới dạng ứng dụng 
độc lập hoặc sử dụng trình duyệt trên máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các công nghệ này được 
phát triển bởi Tập đoàn Microsoft.



Đề cao tính bảo mật là yếu tố quan trọng hàng đầu BRAVO 
hướng đến cho khách hàng khi sử dụng phần mềm. Do vậy, 
để ngăn chặn sự xâm phạm danh tính và đảm bảo chỉ 
những người dùng được xác minh, các thiết bị đáng tin cậy 
mới có thể truy cập phần mềm, BRAVO phát triển tính năng 
đăng ký máy Client sử dụng phần mềm (Đăng ký passcode) 
trên các phiên bản BRAVO 8.
BRAVO đã phát triển tính năng bảo mật thông qua việc 
đăng ký Passcode cho thiết bị Client. Đây chính là cấp độ 
bảo mật thứ 2 cho khách hàng khi sử dụng phần mềm 
BRAVO. Passcode giúp máy chủ cơ sở dữ liệu định danh 
phần cứng của các thiết bị Client và tiến hành chia sẻ 
thông tin.

Bảo mật quyền truy cập thông qua việc đăng ký Passcode 
cho thiết bị Client

Tính năng phân quyền cho từng user trên phần mềm 
BRAVO

Mỗi người dùng phần mềm sẽ có 1 user tương ứng để đăng 
nhập và làm việc trên phần mềm BRAVO. Nhằm bảo đảm 
việc bảo mật các thông tin, dữ liệu cho từng nhân sự, bộ 
phận khác nhau, thì phần mềm BRAVO sẽ phân quyền cho 
từng User. Mỗi User sẽ được truy cập, làm việc trên những 
dữ liệu nhất định tương ứng với chức năng và nhiệm vụ của 
họ. 
Tính năng này không chỉ giúp thông tin của doanh nghiệp 
được bảo mật tốt hơn mà còn giúp hiệu quả làm việc của 
mỗi cá nhân tốt hơn. 

Trong kỷ nguyên công nghệ số, hệ thống thông tin của doanh nghiệp ngày càng trở nên phức tạp, trải dài từ website 
tới mobile, từ các thiết bị IoT tới hệ thống CRM/ERP, đứng sau là hạ tầng mạng. Tất cả những thành phần này đều được 
tiếp xúc với Internet, chúng vô tình làm gia tăng rủi ro doanh nghiệp bị tấn công an ninh mạng. Do đó, BRAVO luôn cập 
nhật, ứng dụng những công nghệ bảo mật mới nhất, an toàn nhất cho phần mềm của mình. Đồng thời thường xuyên 
nghiên cứu để cập nhật thêm những tính năng bảo mật giúp cho thông tin của doanh nghiệp luôn an toàn.
 

Đặc biệt, với phiên sản phẩm mới nhất BRAVO (8R3 ERP-VN), BRAVO nghiên cứu pháp triển nền tảng Bravo Web Service. 
Phần mềm cho phép truy cập chương trình trong mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) qua kết nối Inter-
net/3G/4G/5G, kết nối trên nền tảng Bravo Web Service với kiến trúc mircoservices, hỗ trợ mã hoá, ký số, nén dữ liệu 
đường truyền, đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu với hiệu năng cao.
Công nghệ này giúp cho các bảo mật của phần mềm BRAVO thêm chặt chẽ. Góp phần giúp cho sản phẩm của BRAVO đáp 
ứng các tiêu chuẩn như OWASP, NIST về bảo mật pentest, HA/proxy. 
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Business Professional

Quần/váy ôm

Vest

Sơ mi truyền thống

Giày da không hở mũi

Phụ kiện

Trang điểm nhẹ nhàng

Áo Vest + Cà  vạt

Sơ mi lịch sự

Giày da

Phụ kiện phù hợp

Casual

Quần thông thường
váy hoặc quần jeans

Áo len, áo phông có cổ

Giày thông thường

Trang điểm nhẹ nhàng

Phụ kiện

Quần thông thường 
hoặc quần jeans 

Áo len/ áo phông

Giày thông thường

Phụ kiện phù hợp

Business Casual

Quần dài hoặc váy

Áo len

Giày thông thường

Trang điểm nhẹ nhàng

Phụ kiện

Quần Kaki

Áo len

Giày thông thường

Phụ kiện phù hợp
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Infographic: Trang phục và sự nghiệp - làm thế nào để 
mặc đẹp và thành công trong công việc?




