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THÔNG ĐIỆP TỪ BGĐ

TMA thay đổi để tồn tại và
phát triển mạnh mẽ hơn

Các bạn nhân viên TMA thân mến,

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn thế giới, IMF chỉ ra rằng, 
COVID-19 là cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. 
Mức độ nghiêm trọng đã vượt xa khủng hoảng tài chính 2008, thậm chí vượt cả Đại suy thoái ở Mỹ vào những 
năm 1930 và TMA của chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch này.

Dù khó khăn sẽ còn kéo dài, nhưng với những gì đã cùng nhau làm được trong 6 tháng qua, chúng ta có một 
niềm tin vững chắc rằng TMA đang đi đúng hướng và sẽ vượt qua tất cả thử thách để tiếp tục bứt phá. Cảm 
ơn mọi người đã đồng lòng trong 6 tháng qua để giữ vững được CSAT tốt. BGĐ cam kết sẽ nỗ lực để giữ được 
ESAT tốt.

Chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

                                                                                                                                      Xin cảm ơn.

                                                                                                                                 BGĐ công ty TMA

Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020, TMA đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, ảnh hưởng đến sự tồn 
tại của công ty. Nhiều đối tác, khách hàng gặp khó khăn đã giảm người hoặc dừng dự án. Mức độ ảnh hưởng 
ước tính có lúc lên đến hơn 15% (Khoảng 400 nhân viên TMA có nguy cơ bị mất việc làm).

1. Khó khăn

Với những quyết định thay đổi kịp thời từ BGĐ cùng sự đồng lòng của toàn bộ nhân viên, TMA chúng ta 
không chỉ thay đổi để tồn tại mà còn đạt được rất nhiều kết quả tích cực. 

Tới thời điểm này, BGĐ có thể khẳng định TMA sẵn sàng phát triển mạnh mẽ trở lại.

A. Về mặt nhân sự:
a. Khởi động lại tất cả chương trình tuyển dụng, TFT, SDC
b. Mời được một số bạn cựu nhân viên quay trở lại TMA làm việc
c. Hoàn thành việc tái cơ cấu lại chức danh và vị trí của nhân viên toàn công ty
d. Duyệt phương án mới để đánh giá năng lực và để thu nhập từng nhân viên phù hợp với đóng góp và sẽ 
được áp dụng ngay từ cuối năm nay

B. Về hoạt động kinh doanh và tài chính:
Từ đầu quý 2, chúng ta nhận được những đơn hàng mới từ những khách hàng hiện tại cũng như từ như 
nhiều khách hàng mới.
Tất cả 6 Delivery Group đều đạt được những mục tiêu đề ra
Thành lập công ty TMA Innovation tập trung vào các sản phẩm công nghệ 4.0 và hiện nay đang tạo được 
các sản phẩm được nhiều đối tác đón nhận
Kí kết hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước như KPMG, Becamex, IPPG, SAS.
Công viên Sáng tạo TMA Bình Định sắp khai trương cuối tháng 9 sẽ là bước đột phá về năng lực phát triển 
của TMA.

Trong thời gian tới, công ty sẽ cập nhật cụ thể đến toàn bộ nhân viên các thông tin quan trọng:
Việc tái cơ cấu lại chức danh và vị trí của nhân viên toàn công ty
Phương án mới để đánh giá năng lực và điều chỉnh thu nhập nhân viên
Các vị trí tuyển dụng và các quyền lợi của ứng viên cũng như người giới thiệu

Đứng trước những khó khăn, thách thức lớn đó, ngay tháng 3-4 năm 2020, BGĐ đã nhanh chóng có được 
những quyết định quan trọng, đề ra những thay đổi quyết liệt với mục tiêu giúp cho công ty không chỉ tồn tại, 
vượt qua khó khăn mà còn có thể phát triển trở lại:

A. Về mặt tài chính:
Thực hành tiết kiệm, giảm chi tiêu nhằm ổn định tài chính 
Ngừng việc tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện không cần thiết để giảm chi phí và phòng tránh Covid 
Ngừng tổ chức và trao thưởng TMA Quarterly Star Performers, Team Fund

B. Về mặt kinh doanh:
Đối với khách hàng và dự án hiện có:

 Quyết tâm không chỉ giữ vững mà còn nâng cao năng suất làm việc cũng như chất lượng sản phẩm
 Cố gắng tối đa, đáp ứng vượt mong đợi khách hàng để giữ được khách hàng ở lại với công ty.

Phát triển thị trường Việt Nam trở thành thị trường chiến lược của TMA
 Đầu tư mạnh mẽ để TMA trở thành một công ty công nghệ toàn diện hơn với nhiều giải pháp 
 trong các lĩnh vực, góp phần hiện đại hóa các ngành nghề tại Việt Nam 

C. Về mặt nhân sự:
Tạm ngừng hoạt động tuyển dụng người mới, số lượng nhân sự công ty giảm đi khoảng hơn 5%
Đề cao nguyên tắc “Trân trọng người tài” đối với những nhân sự trụ cột, năng động trong nhóm và dự án. 
Thực hiện rà soát, đánh giá lại lực lượng nhân sự toàn công ty 

 Nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao năng suất làm việc
 Chấn chỉnh lại ý thức và kỷ luật làm việc của toàn bộ nhân viên

2. Thay đổi để tồn tại

3. Phát triển để Bứt Phá
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TMA Solutions và SAS hợp tác thúc đẩy ứng 
dụng AI và DATA ANALYTICS tại Việt Nam

Khai trương
TMA INNOVATION PARK

Nhịp sống TMA   |

Ngày 26/09 tới đây, TMA Innovation Park sẽ chính thức thức khai trương tại đại lộ Khoa học, Thung lũng Sáng 
tạo Quy Nhơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Các công đoạn xây dựng, lắp đặt cuối cùng cho Trung 
tâm Phần mềm đang được gấp rút triển khai để TMA Innovation Park có thể “trình làng” một cách tươm tất 
nhất, các thành viên có thể làm việc trong không gian thoải mái và tiện nghi nhất.

Những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, các thành viên TMA Bình Định cũng đã rục rịch chuẩn bị để tạm biệt 
văn phòng 75 Mai Xuân Thưởng và chuyển đến “nhà” mới tại TMA Innovation Park. Đến ngày 11/09, việc dọn 
dẹp và di chuyển đã cơ bản hoàn tất. Ngoài phòng làm việc rộng rãi, phòng họp, phòng tổ chức sự kiện tiện 
nghi, TMA Innovation Park cũng sở hữu nét đặc trưng của TMA là bảo tàng và thư viện ấn tượng. Đặc biệt, 
TMA Innovation Park sẽ có khu vực trưng bày lịch sử, trình diễn công nghệ trực quan, sinh động để khách 
tham quan có thể “mục sở thị” các thành quả đáng tự hào của TMA.

Một số hình ảnh của TMA Innovation Park hiện tại: 
Ngày 20 tháng 06 năm 2020, TMA Solutions và SAS chính thức công bố hợp tác nhằm cung cấp các giải pháp 
trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu (Data analytics) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

SAS là công ty hàng đầu thế giới về AI và data analytics với hơn 40 năm kinh nghiệm và khách hàng tại 147 
quốc gia. 91 trong số 100 công ty hàng đầu trong danh sách Fortune 500 năm 2019 là khách hàng của SAS, 
hơn 83.000 công ty - tổ chức đã áp dụng SAS để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

TMA Solutions là công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam với 23 năm kinh nghiệm 
và hơn 2.500 kỹ sư tài năng, nhận sự tín nhiệm của hàng trăm khách hàng là 
các tập đoàn lớn đến từ 27 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự hợp tác giữa TMA & SAS mang đến cho khách hàng giải pháp hàng 
đầu về AI và data analytics. SAS sẽ cung cấp một nền tảng phân tích 
mạnh và TMA sẽ tư vấn triển khai cho từng doanh nghiệp. TMA & 
SAS cam kết tạo ra các dịch vụ và sản phẩm công nghệ hàng đầu, 
ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính ngân hàng, 
sản xuất, bán lẻ, y tế, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục...

Mối quan hệ hợp tác này là một bước tiến quan 
trọng của TMA trong việc cung cấp các giải pháp 
công nghệ mới cho các khách hàng tại   
Việt Nam.  
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Tháng 8 vừa qua, ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà – Home quarantine của TMA đã được UBND 
TP. HCM chọn để hỗ trợ giám sát người bị cách ly, ban đầu triển khai thí điểm tại quận 12. 

Theo đó, ứng dụng hỗ trợ giám sát người cách 
ly thông qua việc giám sát các thông số về thân 
nhiệt và vị trí của người cách ly theo thời gian 
thực, gửi cảnh báo khi các thông số này vượt 
ngưỡng cho phép hoặc khi người cách ly tự ý 
rời khỏi khu vực cách ly.

Hệ thống bao gồm phần cứng (đồng hồ đo 
thân nhiệt, điện thoại) và phần mềm quản trị 
hoạt động trên internet. Người cách ly sẽ đeo 
đồng hồ đo thân nhiệt, thông tin về thân nhiệt 
sẽ được đồng bộ với điện thoại và truyền dữ 
liệu về hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm dữ 
liệu thành phố. 

Ứng dụng có thể dùng được với nhiều loại thiết bị khác nhau nếu có hỗ trợ Bluetooth và cho phép quản lý, 
kiểm soát dữ liệu. Dữ liệu truyền về từ thiết bị có tính bảo mật cao, chỉ được kiểm soát và truy xuất bởi các bên 
có thẩm quyền.

• Khai báo với Manager

• Đối với Quảng Nam, Đà Nẵng: Bắt buộc làm việc tại nhà (WFH) trong vòng 14 ngày kể từ ngày  
  có di chuyển hoặc tiếp xúc

• Đối với Hà Nội, Hải Dương: Bắt buộc WFH trong vòng 7 ngày kể từ ngày có di chuyển hoặc tiếp xúc

• Bắt buộc đeo khẩu trang khi có trao đổi, tiếp xúc gần, khi tham gia các cuộc họp nhiều người trong  
  công ty và ở nơi công cộng

• Khuyến khích đeo khẩu trang khi ngồi làm việc

• Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn

Từ 0h ngày 07/09, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện khôi phục 100% tần suất 
hoạt động khai thác của ôtô, xe lửa, máy bay, phương tiện thủy... chở khách đi, đến Đà Nẵng.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, công ty tiếp tục yêu cầu các bạn có di chuyển đến Quảng Nam, Đà Nẵng, 
Hà Nội, Hải Dương hoặc có tiếp xúc với người đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương thực hiện các 
biện pháp sau:

Ngoài ra, các bạn vui lòng tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau:

Rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả các bạn!  

Ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà
của TMA triển khai thí điểm tại quận 12

Tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng ngừa Covid-19

Nhịp sống TMA   |
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Sáng ngày 22/08 vừa qua, TMA và trường đại học Quy Nhơn đã ký kết thỏa thuận hợp tác, buổi lễ được tổ 
chức ngay tại trường. 

Biên bản thỏa thuận hợp tác này đề cập đến nhiều điều khoản hợp tác quan trọng, trong đó nổi trội nhất có 
thể kể đến cam kết tuyển sinh, đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên từ các khoa Công nghệ thông tin, 
khoa Kỹ thuật & Công nghệ, và khoa Toán – Thống Kê. Đặc biệt, ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Khoa 
học dữ liệu) và ngành Thống kê của khoa Toán - Thống kê là những ngành được chú trọng triệt để nhằm đáp 
ứng nguồn nhân lực chính cho bộ phận Khoa học dữ liệu của TMA Innovation Park. TMA sẽ tham gia vào quá 
trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập và cam kết tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp nếu đáp ứng yêu cầu về 
trình độ và tiếng Anh. 

Trường đại học Quy Nhơn có định hướng trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ứng dụng có uy tín 
cao. PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường hy vọng trong thời gian tới sẽ kết nối chặt chẽ hơn với 
TMA trong quá trình đào tạo, tuyển dụng thực tập sinh, nhân sự, thực hiện các đề tài - dự án nghiên cứu.

Chú Lệ cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong thời gian qua và khẳng định năng lực làm việc của 
sinh viên tốt nghiệp từ các khoa Công nghệ thông tin, Kỹ thuật & Công nghệ, và khoa Toán – Thống Kê của 
trường. Đặc biệt, với định hướng phát triển của Công viên Sáng tạo TMA Bình Định (TMA Innovation Park) thì 
nhu cầu nhân lực ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Khoa học dữ liệu) cho TMA là rất lớn. Vì thế, trong thời 
gian vừa qua, TMA đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh giỏi - xuất sắc ở các trường THPT trong khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên có mong muốn học ngành Toán ứng dụng tại trường Đại học Quy Nhơn.

TMA Solutions và ĐH Quy Nhơn hợp tác 
thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao 
về Khoa học dữ liệu
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Tháng 8, với sự tái bùng phát của dịch Covid-19, Trung tâm Đào tạo TMA tiếp tục tổ chức các khóa học online 
để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Đặc biệt, sau khi công ty đã trụ vững qua thời kỳ khó khăn và phát triển 
trở lại, các chương trình tuyển dụng dành cho các bạn fresher cũng được tái khởi động. 

Hot trend:
• Google Cloud Platform Fundamentals
• Introduction to Computational Thinking and Data Science
• UI/UX Design Specialization: Web Design- Strategy and Information Architecture

Soft skills:
• Philosophy and Critical Thinking
• Let’s Get Happy- Happiness Drives Performance

Leadership & Management:
• Competitive Strategy

Foreign Languages:
• Learning English by Breaking News: Ethiopia’s River Nile dam upsets Egypt
• Business English for Project Management: Debriefing a Project 
• Business English- Attending a Business Meeting
• Pronunciation- How to Pronounce the Schwa
• Grammar- English Modal Verbs

Thực tập tại TP.HCM: Đợt tuyển dụng khóa thực tập 30 tại TP.HCM sắp sửa khép lại. Trong đợt tuyển dụng này, 
TMA sẽ offer những bạn ứng viên chất lượng, đạt kết quả học tập cao. Buổi khai giảng chào đón khóa thực tập 
mới sẽ được tổ chức vào giữa tháng 9.

Management Training Program: 
Đây là khóa học dành cho PM candidate. Sau thời gian bị tạm hoãn cho Covid-19, khóa sẽ mở lớp trở lại 
từ tháng 9 với 3 buổi workshop và meeting với các Advisors (BOD) để tổng kết và tham vấn ý kiến, kinh 
nghiệm từ hội đồng Advisors. 

Project Management Professional (PMP): 
Khóa học dành cho các nhà quản lý dự án. Buổi thi cuối khóa đã được tổ chức on-line trên hệ thống 
Smart Learning 

Professional Scrum Developer (PSD): 
Đây là khóa học dành cho SE level trở lên, giúp trang bị cho học viên kiến thức, phương pháp và các công 
cụ phổ biến để học viên có thể thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và độc lập, 
đặc biệt là trong các nhóm dự án Agile. Khóa thứ 2 dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 9. 

Trung tâm Đào tạo TMA tái khởi động 
chương trình tuyển dụng dành cho fresher

1. Các khóa học online tháng 8

2. Cập nhật tiến độ các khóa học classroom

3. Thực tập tại TP.HCM

4. Khởi động lại chương trình tuyển dụng dành cho các bạn fresher
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1. DC22

1. DC22

3. DG5

2. DG4

Nhằm tạo sân chơi an toàn, vui vẻ cho các thành viên trong mùa dịch, hệ thống bet bóng đá nội bộ của DC22 
được xây dựng. Trò chơi đã tạo được không khí sôi nổi và khuấy động tinh thần của các anh chị em trong 
DC22 sau mỗi giờ tan ca. Ba giải thưởng cao nhất đã được trao cho các cá nhân và tập thể tham gia thi đấu.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của các bạn đã có 5 năm làm việc tại TMA, anh Phong Nguyễn - Director DC22 
cùng các anh chị PM của dự án đã có buổi gặp mặt và trao quà, bằng khen cho các bạn.

Trong thang 8, DG5 
đã gia hạn cuộc thi 
“Tìm kiếm ý tưởng 
sáng tạo DG5 – 2020” 
với nhiều giải thưởng 
hấp dẫn. Bên cạnh 
đó, các khách hàng 
của DG5 cũng có nhu 
cầu tăng trưởng như 
NBCU, ClearOne và 
Omena.

Tháng 8 vừa qua, dịch Covid-19 tái bùng phát đã khiến nhiều 
hoạt động vui chơi, giải trí của các nhóm bị hạn chế. Thay vào 
đó, năng suất làm việc được tăng cao, góp phần to lớn vào công 
cuộc khôi phục và phát triển của công ty. Nhiều dự án đã nhận 
được yêu cầu tăng thành viên từ phía khách hàng.  

Tháng 8 vừa qua, DG4 liên tục nhận được những cơ hội phát triển mới như ký kết hợp tác với 
iBwave, Becamex (system integration platform project), trong giai đoạn thử nghiệm bởi ARQ. Cùng 
với đó, các khách hàng lâu năm cũng có nhu cầu tăng trưởng: ALE, ICON…

I. Công việc

II. Vui chơi giải trí
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ HẠN CHẾ THỨC 
ĂN THỪA?

Việc lãng phí thực phẩm không chỉ gây thiệt hại về tài chính, mà còn khiến cho việc xử lý 
khối lượng thực phẩm dư thừa trở nên khó khăn, gây ra những hậu quả tiêu cực về môi 
trường. Vì thế, hãy tham khảo những phương pháp dưới đây, bạn sẽ tận dụng được tối đa 
thức ăn mà bạn dùng hàng ngày.

Sử dụng thức ăn thừa càng sớm càng tốt
Thức ăn đã chế biến rồi thì không thể để lâu được. Chúng sẽ mất dần vị ngon và chất dinh dưỡng. Vì thế, bạn 
cần phải sử dụng chúng càng sớm càng tốt. Cho dù bạn có cố bảo quản chúng trong tủ lạnh nhưng để lâu thì 
cũng không thể ăn được nữa.

Lên kế hoạch về việc sử dụng thức ăn còn thừa
Khi thức ăn vẫn còn chưa dùng hết ở nhà, bạn nên giảm việc mua thêm thức ăn khi đi chợ. Ngoài ra, bạn vẫn 
có thể dùng những thức ăn không dùng hết ở bữa ăn trước để nấu tiếp những món ăn tiếp theo cho bữa ăn 
sau. Ví dụ như thịt kho thừa có thể kết hợp để xào chung với cơm chiên hay các loại củ quả thừa có thể dùng 
để nấu canh.

Không mua nếu không thật sự có nhu cầu
Trước khi đi chợ, bạn nên liệt kê những nguyên liệu cần thiết để 
nấu các món ăn trong ngày. Tránh việc ham rẻ mà mua thêm nhiều 
nguyên liệu không cần thiết sẽ dẫn đến thừa mứa. Và điều quan 
trọng là bạn nên nghĩ cách tận dụng hết những nguyên liệu còn có 
ở nhà trước khi nghĩ đến việc mua thêm.

Học cách làm phân bón từ 
rác thải
Thay vì việc đổ thức ăn thừa vào thùng 
rác, bạn hãy tận dụng chúng để làm 
phân bón cho cây. Nhờ thế, bạn không 
cần phải tốn thêm chi phí cho việc mua 
phân bón, lại còn có thể chăm sóc tốt 
cho cây nhà mình.

Sau khi sử dụng xong, các loại thực 
phẩm thừa như rau, vỏ trái cây, vỏ 
trứng, giấy, trà túi lọc, nước vo gạo... 
đều có thể giữ lại làm phân bón. Các 
nguyên liệu trên nên được đựng và ủ 
trong thùng xốp hoặc thùng nhựa có 
nắp đậy. Đối với thức ăn chiên xào có 
dầu mỡ, bạn đổ một lớp nước chắt hết 
dầu mỡ đi rồi mới đổ vào thùng. Bạn 
nên để thùng phân xa nơi sinh hoạt 
để tránh mùi khó chịu, mỗi ngày dùng 
gậy khuấy đều một lần để hỗn hợp dễ 
phân hủy.

Hỗn hợp trên có thể ủ trong một vài 
tuần hoặc lâu hơn. Sau đó, bạn có thể 
chắt lấy nước sang một thùng khác để 
tưới cho rau, phần bã đã ủ dùng để 
bón cho cây với liều lượng vừa đủ.

Sắp xếp đồ ăn trong tủ 
lạnh cho hợp lý
Đừng nhồi nhét thức ăn trong tủ 
lạnh, thay vào đó hãy sắp xếp một 
cách khoa học. Bạn hãy đặt những 
thực phẩm có hạn sử dụng lâu vào 
bên trong và những loại thực phẩm 
nhanh hư để phía ngoài. Có như vậy, 
bạn sẽ không bị quên mất những 
thực phẩm đã quá hạn sử dụng.

Hiểu rõ về khẩu phần ăn
Việc định lượng thức ăn cho vừa khẩu 
phần là quan trọng nhất. Nó giúp 
bạn ăn vừa đủ no nhưng vẫn không 
bị thừa. Khi chế biến món ăn mới, 
bạn nên đọc kỹ công thức. Vì các 
công thức chế biến món ăn đều có 
hướng dẫn kèm theo khẩu phần bao 
nhiêu người ăn. Cũng có một điểm 
chú ý nữa, trẻ em luôn muốn bạn nấu 
thật nhiều để chúng ăn thỏa thích, 
nhưng thực chất chúng chẳng ăn 
được bao nhiêu.
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BÍ QUYẾT XỬ LÝ GIÀY SAU KHI ĐI MƯA
Mùa mưa, việc giày bị ướt là không tránh khỏi. Trong trường hợp này, nếu bạn không có cách 
xử lý kịp thời, giày sẽ nhanh bị hỏng và có thể gây ra các vấn đề về da do nấm mốc. Để tránh 
những tình trạng trên, hãy trang bị cho mình những cách xử lý cực kì hữu ích cho những ngày 
mưa này nhé.

3. Sử dụng quạt máy
Cách này phù hợp với giày 
chất liệu da bền hoặc giày thể 
thao. Giày da lộn có thể cần 
được sấy khô chậm hơn.

Bước 1: Dùng vòi nước làm 
sạch các vết bẩn bám trên 
giày nếu có.

Bước 2: Dùng một chiếc quạt 
bàn hoặc quạt đứng có độ 
cao lớn hơn chiều dài của giày 
và đủ chắc chắn để có thể 
treo giày lên. Đặt một chiếc 
khăn lau bên dưới mặt trước 
của quạt để thấm nước từ 
giày trong quá trình sấy khô.

Bước 3: Lấy lót giày ra và sấy 
khô riêng với máy sấy hoặc bộ 
tản nhiệt trong vòng vài phút 
nếu chúng không phải làm 
bằng da.

Bước 4: Lấy một cái mắc áo 
cũ và dùng kìm cắt một đoạn 
tầm 15 cm rồi uốn thành hình 
chữ “S”. Một đầu uốn nhỏ hơn 
để móc vào quạt và đầu kia 
để móc vào giày.

Bước 5: Tháo dây giày, mở 
rộng giày để luồng gió từ 
quạt thổi vào được nhiều 
nhất. Bật quạt ở mức trung 
bình đến cao trong 1 đến 2 
giờ để giày khô hoàn toàn.

4. Ngoài ra còn có những lưu ý sau:
Không nên phơi giày da ra ngoài trời nắng. Việc này sẽ làm cho da sẽ bị co cứng, gây hiện tượng giày 
chật, da bị gãy hoặc rách

Không nên đánh giày khi bề mặt vẫn còn dấu hiệu của ẩm ướt mà phải lau khô hoặc sấy khô trước khi 
đánh giày

Không sử dụng lại các đôi giày bị ẩm ướt trong ít nhất là 2 ngày

2. Sử dụng máy sấy quần áo
Trước hết hãy nhìn vào chất liệu đôi giày của bạn. Nếu giày bạn có chất liệu là sợi cotton hoặc tổng hợp và 
không có đế cứng hay đế gel thì bạn có thể dùng máy sấy. Đối với các loại giày thể thao, giày da hoặc giày 
chống thấm Gore-Tex, không nên dùng máy giặt hay máy sấy vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng chất liệu da.

Bước 1: Giặt sạch nếu giày bị lấm bẩn. Dùng nước ấm và chất tẩy nhẹ để làm sạch hiệu quả hơn.

Bước 2: Làm đầy máy sấy với khăn rửa chén và khăn lau nhưng không nhất thiết phải nhét quá đầy.

Bước 3: Đặt giày vào với phần mũi giày hướng lên trên, đế giày hướng ra ngoài. Treo giày vào cửa máy 
sấy để tránh va chạm với lòng máy sấy

Bước 4: Móc dây giày lên phần trên cùng của cửa máy sấy rồi cẩn thận đóng chắc cửa lại, dây giày nên 
nằm ngoài máy sấy. Treo giày vào cửa sẽ giúp giày không bị va chạm với lòng máy sấy, tránh làm hỏng 
máy đồng thời giúp bảo quản đế giày.

Bước 5: Thiết lập chu trình sấy nhiệt độ thấp hoặc trung bình không quá 60 phút.

1. Sử dụng túi hút ẩm, giấy báo hoặc gạo
Đây là phương pháp sấy nhẹ nhàng và nhanh chóng đối với giày da thuộc hoặc da lộn và guốc đế cứng.

Bước 1: Tìm một tờ báo hoặc túi hút ẩm, bỏ qua các trang có mực đen hoặc hình ảnh vì đôi khi 
mực in có thể thấm ra giày. Bạn cũng có thể đặt giày trong một chiếc hộp bên trong đổ gạo ngập 
khoảng 2.5 cm. Đóng kín hộp lại và để trong 2 giờ, gạo sẽ hút hết ẩm trong giày).

Bước 2: Vo tròn những mẩu báo thành viên nhỏ rồi nhét vào giày sao cho thật căng.

Bước 3: Dùng một tờ báo to bọc giày lại để có thể hút ẩm từ mặt ngoài của giày, đặt ở nơi khô 
thoáng.

Bước 4: Thay một lớp giấy mới sau mỗi 20 phút, giấy báo sẽ thấm hút nước và hơi ẩm từ bên trong 
giúp giày khô một cách tự nhiên. Bạn cũng có thể dùng khăn giấy, hay giấy vệ sinh thấm nước một 
cách hiệu quả, sau đó để nơi thoáng mát, giày sẽ khô nhanh hơn.

Ngoài ra, bặn cũng có thể đặt vào giày
gói chống ẩm hoặc rắc một ít phấn rôm.
Chúng sẽ nhanh chóng hút hết chất ẩm
và nước, khiến giày nhanh khô hơn.
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Danh ngôn tháng 8

“Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc 
khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả nhiều hơn bất 

cứ điều gì khác”

William James


