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TMA công bố mô hình tổ chức mới - 
Business Unit

Mở đầu buổi lễ, Chú Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA, đã giới thiệu về mục tiêu của Tập đoàn Công nghệ TMA 
trong 5 năm tới với những thay đổi mạnh mẽ về mô hình tổ chức, đầu tư mạnh mẽ hơn vào R&D và phát triển 
các sản phẩm – giải pháp mới. Bao gồm TMA Solutions, TMA Bình Định và TMA Innovation, Tập đoàn Công 
nghệ TMA đặt mục tiêu phát triển lên đến 5.000-6.000 thành viên trong 5 năm tới. Với việc đổi mới mô hình tổ 
chức, TMA sẽ tăng hiệu quả hoạt động để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thúc đẩy sự sáng tạo, giữ chân 
và thu hút nhân tài.  

Business Unit (BU) là mô hình tổ chức được nâng cấp từ DG. 2 BU đầu tiên là BU1 và BU2 sẽ vận hành độc lập, 
giúp Tập đoàn Công nghệ TMA sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới khi đã đạt 3000 nhân viên trong năm 
2021. BU-1 được dẫn dắt bởi anh Lạc Bùi – Vice President, bao gồm DG2, 4, 6, tập trung vào các giải pháp 
Telecom, Automotive, IoT. BU-2 sẽ do anh Hiền Phạm – Vice President quản lý, bao gồm các DG1, 3 và 5, tập 
trung vào các giải pháp quản trị doanh nghiệp (Business Solutions).

Cũng trong buổi lễ này, công ty cũng đã công bố promotion các Vice President, Senior Director, Director và 
Senior Manager mới:

Thứ 6, ngày 07/01/2022 vừa qua, TMA đã tổ chức lễ 
công bố Business Units 1 & 2 tại Hall A, Lab 6, đồng 
thời livestream qua ứng dụng Zoom và nền tảng 
Youtube. Buổi lễ có sự hiện diện của cô Ngọc Anh, 
chú Lệ, các anh chị trong BGĐ công ty cùng đông 
đảo các Director, Senior Manager, và Manager.

Anh Phạm Thanh Hiền – Vice President
Anh Đồng Phạm Thanh Thế - Senior Director
Anh Nguyễn Hải Châu – Director
Anh Trương Thành Toại – Director
Chị Bùi Bích Thị Quỳnh Trang – Senior Manager
Anh Âu Thiên Vũ – Senior Manager
Anh Chu Hồng Hải – Senior Manager
Anh Đào Lâm Giang – Senior Manager
Anh Lê Xuân Ngọc – Senior Manager
Anh Nguyễn Văn Giang – Senior Manager
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Với nhiều cách thức trao như gửi tận nhà, trao 
tại phòng họp, tại bàn làm việc… các món quà 
đã được gửi đến chủ nhân một cách trang trọng 
nhưng cũng không kém phần thân mật. Đây cũng 
là dịp để các manager bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành đến các nhân viên nhóm mình. Ngoài phần 
quà của công ty, nhiều nhóm còn gửi kèm quà từ 
DG, DC, động viên các thành viên nỗ lực làm việc 
và gắn bó cùng TMA.

Trong suốt hành trình phát triển của TMA, luôn có 
dấu chân của sự nỗ lực từ tất cả thành viên, trong 
đó, có nhiều anh chị em đã gắn bó 5 năm, 10 năm 
hay thậm chí lâu hơn, giúp công ty vươn tới nhiều 
tầm cao mới.

Nhằm thay lời cảm ơn và đánh dấu những cột mốc gắn bó quan trọng này, công ty đã chuẩn bị những món 
quà đặc biệt để gửi trao tận tay các thành viên.

Trong đó, món quà dành cho nhân viên gắn bó 10 năm là đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn TMA. Quà cho 
nhân viên gắn bó 5 năm là balo thời trang đa năng.
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TMA trao quà tri ân
nhân viên gắn bó nhiều năm

Trong tháng 12, trước ảnh 
hưởng của dịch bệnh, các DG, 
DC, Dept đã thay mặt công ty 
tổ chức trao tận tay những 
món quà tri ân đến các thành 
viên gắn bó 5, 10 năm.



Trong tháng 12, hoạt động hợp tác giữa TMA và các trường đại học diễn ra sôi nổi với nhiều 
chương trình ngày hội việc làm, webinar và cuộc thi học thuật về IT, mang đến những cơ hội việc 
làm, kiến thức thú vị cùng sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên.

Buổi hội thảo được dẫn dắt bởi anh Bùi Văn Cường 
(Giám đốc Dự án Cấp cao) và anh Lê Xuân Ngọc (Quản 
lý Dự án Cấp cao) đã lần lượt truyền tải đến các bạn 
sinh viên những thông tin, kiến thức thú vị về FinTech. 
Ngoài ra, để các bạn sinh viên, nhất là những bạn 
không thuộc chuyên ngành về tài chính - công nghệ 
thông tin tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, các diễn giả 
đã lồng ghép vào phần chia sẻ của mình nhiều ví dụ 
thực tế qua các dự án FinTech tại TMA, mang đến sự 
thích thú và nhiều góc nhìn mới cho các bạn.

Ngay sau đó, workshop “Machine 
Learning & IT Career – How to start 
it?” diễn ra vào chiều ngày 10/12/2021, 
cũng đã diễn ra thành công khi đón 
nhận nhiều sự quan tâm của các bạn 
sinh viên trường Đại học Greenwich. Sự 
kiện có sự tham gia của anh Trần Quang 
Thắng (Chuyên gia AI/ML) và chị Bùi 
Bích Thị Quỳnh Trang (Trưởng phòng 
Đào tạo) đã mang đến các bạn những 
kiến thức thú vị cũng như những chia sẻ 
về nghề nghiệp và nhu cầu tuyển dụng 
ở lĩnh vực Machine Learning nói riêng 
và IT nói chung.
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Tháng cuối năm nhộn nhịp với nhiều 
chương trình hợp tác đại học

Ngày hội việc làm online là hoạt động được các trường quan tâm đẩy mạnh, nhất là trong giai đoạn dịch 
Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng đến việc gặp gỡ, giao lưu và tuyển dụng trực tiếp. Qua những ngày hội này, 
sinh viên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về cơ hội việc làm và nhà tuyển dụng cũng như trang bị những kỹ năng, 
kinh nghiệm cần thiết khi tham gia ứng tuyển. 

TMA đã góp mặt tại 03 chương trình ngày hội việc làm được tổ chức vào tháng 12 và mang đến các bạn sinh 
viên những cơ hội việc làm cũng như những buổi tư vấn, trang bị kỹ năng hữu ích tại:

- Ngày hội việc làm Trường Đại học Sư Phạm vào ngày 5/12/2021

- Ngày hội việc làm Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn vào ngày 27/12/2021

- Ngày hội việc làm Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 30/12/2021

Trong tháng 12, TMA đã phối hợp với 02 trường đại học để triển khai hội thảo online, mang đến các bạn sinh 
viên những kiến thức thú vị về 2 lĩnh vực hot hit hiện nay là Machine Learning và Fintech.

Webinar “Tương lai tươi sáng của FinTech” do TMA phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF) tổ chức 
vào ngày 9/12/2021 đã thu hút đông đảo sinh viên đến từ các ngành học khác nhau với cùng chung đam mê về 
tài chính – công nghệ.

Hội thi Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin 2021 - HUTECH IT Got 
Talent 2021 là hội thi học thuật về CNTT lớn nhất năm tại Trường Đại học 
Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đây là lần thứ 5 hội thi được tổ chức, diễn ra 
từ ngày 13/12/2021 đến 28/12/2021. So với các mùa trước, năm nay, hội thi 
mở rộng quy mô, cập nhật những lĩnh vực mới qua 5 bảng dự thi và thu về 
nhiều sản phẩm, ý tưởng dự thi ấn tượng từ 162 đội/ 346 thí sinh tham gia.

Không chỉ đồng hành cuộc thi trong vai trò nhà tài trợ, TMA còn tham gia công tác chấm giải để chọn ra những 
sản phẩm dự thi xuất sắc nhất.

Livestream tại ngày hội việc 
làm Trường Đại học Sư Phạm

Chia sẻ tại ngày hội việc làm 
Trường ĐH Cần Thơ

Ngày hội việc làm tại các trường Đại học

Hội thảo trực tuyến với các chủ đề mới mẻ và đầy thú vị

Đồng hành cuộc thi HUTECH – IT Got Talent 2021
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1. Các khóa học online:

Hot trend
•  Introduction to Kubernetes
•  Introduction to Jenkins

Soft skills
•  Speak English Professionally
•  Build Your Professional ePortfolio in English

Leadership & Management
•  High Performance Collaboration
•  Leadership Communication for Maximum Impact – Storytelling

Foreign Languages
•  Learning English by Quiz: Pronunciation - Sentence Stress Rules
•  Learning English by Quiz: Listening- Interesting Facts
•  Learning English by Quiz: Reading Comprehension - Baseball

 Technical:                   Java Design Patterns                   C++ Design Patterns                   Clean Code 
 New hire & soft skills cho nhân viên mới được tổ chức đều đặn hàng tuần qua Zoom.us

5. Tuyển dụng fresher và internship nhận hồ sơ ứng tuyển nhiều vị trí:

Hỗ trợ kết hợp thực tập và probation/contractor dành cho sinh viên giỏi, năm cuối

Chủ động tìm kiếm khóa học yêu thích với đa dạng chủ đề và nội dung tại: https://smartlearning.tma.com.vn/

Đẩy mạnh đào tạo online và tuyển dụng 
thực tập sinh, sinh viên mới tốt nghiệp

TMA tổ chức diễn tập PCCC

Tháng 12, Trung tâm Đào tạo TMA tiếp tục đẩy mạnh các lớp học online qua Smart Learning và Zoom để 
thuận tiện cho toàn thể nhân viên khi chưa thể đến công ty làm việc. Cùng với đó, việc tuyển dụng thực tập 
sinh và sinh viên mới tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực rất lớn hiện tại của công ty cũng được triển khai 
mạnh mẽ.

Sáng 24/12, tại Lab6, TMA đã phối hợp cùng công an PCCC quận 12 tổ chức diễn tập 
PCCC năm 2021.

Buỗi diễn tập diễn ra với sự tham gia của lực lượng PCCC tại chỗ TMA và nhân viên bảo vệ. Tại đây, đại diện 
công an PCCC quận 12 đã giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các loại bình chữa cháy; đưa ra các tình 
huống giả định cụ thể và phương án xử lí, thoát hiểm, cứu nạn nếu xảy ra cháy nổ…

Cùng với tìm hiểu lí thuyết, tất cả thành viên cũng được thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy, cách rải 
ống dẫn nước…

Diễn tập PCCC là hoạt động được TMA tổ chức định kì hàng năm với mục đích kiểm tra và nâng cao phản 
xạ cũng như kĩ năng ứng cứu của nhân viên, bộ phận PCCC tại chỗ… trước mọi tình huống khẩn cấp có thể 
xảy ra.

2. Các khóa học live training qua zoom.us:

3. Các khóa học mentoring:

4. Đăng ký các khóa học tháng 1/2022 tại: 

https://training.tma.com.vn/#/upcomingcourse

Spring boot & Angular

 TMA Solutions - Tuyển dụng 
thực tập sinh

TMA Solutions - Tuyển dụng 
sinh viên mới tốt nghiệp



Cuối năm, Ban lãnh đạo TIP vẫn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động phong trào, từ 
thiện cho tất cả thành viên tham gia, giúp các thành viên vừa thư giãn sau giờ 
làm việc, vừa rèn luyện kỹ năng mềm và đóng góp cho xã hội.
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Các hoạt động phong trào, từ thiện vẫn 
được duy trì an toàn tại TIP trong mùa dịch

Tham gia thực tập tại TIP, 
ngoài được rèn luyện kỹ 
năng chuyên môn cũng 
như kỹ năng mềm trong 
môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, các bạn sinh viên 
luôn được hòa mình vào 
rất nhiều hoạt động bổ ích 
cùng các anh chị mentor.

Nhân dịp Giáng sinh cận kề, các thành viên TIP và các bạn thực tập sinh đã cùng nhau chuẩn bị, tổ chức 
nhiều hoạt động sôi nổi và tràn ngập không khí ấm áp, thân thương. Trước những hạn chế do dịch bệnh, 
buổi họp mặt tuy không đông đủ và hoành tráng như mọi năm nhưng cũng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp.

Tại buổi tiệc, các thành viên, đã có dịp gặp gỡ và cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ, những trò chơi 
vui nhộn của chương trình, bên cạnh đó còn mang về những phần quà ý nghĩa.

Ngày 7/1/2022, đại diện TIP 
- chị Lâm Thị Thanh Thảo - 
Trưởng phòng Hành chính và 
Đào tạo cùng một số thành 
viên TIP đã có mặt tại xã Nhơn 
Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình 
Định để thăm hỏi các em nhỏ 
có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn xã và gửi tặng các em 
những phần quà ý nghĩa.

Hy vọng rằng với những phần 
quà gởi gắm sự sẻ chia từ 
TIP sẽ góp một phần nhỏ để 
mang đến không khí ấm áp 
cho các em và gia đình vào 
những ngày đầu năm mới.

Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Định

Tổ chức đón Giáng sinh cùng thực tập sinh
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Vị trí bày hoa

Dinh dưỡng cho hoa

Chọn hoa

Rửa lọ cắm sạch

Cắt tỉa cành đúng cách Thay nước cho hoa

Nên đặt bình hoa ở nơi thoát mát, không gian rộng, 
không có ánh nắng chiếu, tránh những nơi có nhiệt 
độ cao, có gió thổi trực tiếp, tránh xa quạt máy để hoa 
không bị héo vì mất nước. Ngoài ra, cần tránh những 
nơi quá nóng như tivi, tủ lạnh các thiết bị điện khác 
hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào để hoa 
không bị héo úa.

Bạn có thể cung cấp thêm cho hoa một số chất dinh 
dưỡng giúp hoa tươi lâu.

Đường: 2 muỗng đường hoặc 1/4 lon nước ngọt có 
gas vào nước cắm có công dụng gia tăng quá trình 
quang hợp giúp hoa tươi lâu hơn.

VitaminB1: Bạn cũng có thể nghiền nát một viên 
vitamin B1 (dùng cho 1 lít nước) rồi cho vào lọ cắm 
hoa. Đường và B1 giúp hoa hút nước và giữ nước lâu 
trong thân, nhờ đó hoa tươi lâu hơn. Nhưng cách này 
chỉ hữu dụng rõ rệt với hoa thân cứng như hồng, cúc, 
tú cầu.

Giấm táo, chanh hoặc thuốc aspirin: Hòa 2 
muỗng nước cốt chanh hoặc nước giấm táo vào 1 lít 
nước để làm tăng nồng độ axit trong nước. Việc sử 
dụng vài viên aspirin hòa tan trong nước cắm cũng có 
tác dụng tương tự.

Nước súc miệng Listerine: Dùng nước cắm hoa 
có pha thêm Listerine theo tỷ lệ 15g/1 lít nước, dung 
dịch này sẽ giúp diệt vi khuẩn trong nước làm cho hoa 
tươi lâu hơn.

Giữ hoa nở theo ý muốn
Muốn hoa nở rộ đúng vào ngày tết, bạn chỉ cần ngâm 
hoa vào trong nước ấm khoảng vài phút nếu hoa quá 
nụ, còn nếu hoa bị héo thì việc ngâm trong nước lạnh 
vài giờ sẽ giúp chúng tươi trở lại. Ngoài ra, nếu muốn 
giữ hoa ở hình dáng ban đầu, không nở xòe ra và rơi 
rụng cánh, có thể dùng keo xịt tóc, cầm bình xịt cách 
hoa khoảng 30 cm phun hướng lên. 

Theo dantri.vn

Chọn lựa hoa kĩ càng là một trong những bước 
quan trọng để giữ hoa được tươi lâu. Bạn nên 
xem kỹ phần cắt ở cành hoa, nếu vết cắt cũ 
thâm đen là hoa đã được cắt lâu, không nên 
chọn. Nếu mua cả bó, bạn cần bỏ những hoa 
có dấu hiệu héo úa ra khỏi đóa để khỏi ảnh 
hưởng đến những bông còn lại.

Lưu ý, đối với hoa lay ơn, hoa cúc, hoa ly bạn 
nên chọn mua hoa tươi còn nguyên gốc, nếu 
hoa đã bị cắm vào nước đá hoặc trữ lạnh thì 
không nên mua, vì chúng sẽ không nở hoặc 
nở không đẹp. Ngoài ra, bạn nên chọn những 
bông hoa còn nguyên những cánh sương đài 
bên ngoài, khi sờ cánh hoa cứng và tươi.

Trước khi cắm hoặc khi thay nước bạn nên rửa bình hoa 
thật sạch nhất là cọ rửa kỹ bên trong bình để không còn 
nhớt hoặc xà bông vì các chất hóa học có thể làm thay đổi 
nồng độ PH trong nước, làm hoa nhanh héo. Những bùn 
đất bám vào các cành hoa, nếu không được rửa sạch sẽ làm 
cho nước mau dơ, có mùi hôi khó chịu.

Bạn nên cắt bỏ hết những lá héo, giập nát và cả những lá 
ngập trong nước để tránh lá bị phân hủy, gây thối rữa làm 
hoa mau héo. Chỉ cần giữ lại một vài lá phía trên giúp cành 
hoa được tự nhiên, quá nhiều lá sẽ khiến cành hoa nhanh 
thoát hơi nước và chóng tàn. Ngoài ra, bạn cần để cành 
hoa trong nước ấm rồi dùng kéo thật bén để cắt, tránh làm 
rộng các vết cắt trên cành. Bạn nhớ là phải cắt xéo để tăng 
diện tích tiếp xúc với nước, hoa sẽ hút được nhiều nước và 
tươi lâu hơn.

Thay nước mỗi ngày cho hoa vào lúc sáng sớm, 
buổi tối nên mang ra ngoài sân để hoa được 
hứng những giọt sương mai tinh khiết và thêm 
sức sống. Mỗi lần thay nước nên cắt bớt cành 
để hoa hút được nhiều nước hơn. Nếu trong 
bình có hoa nào héo cần lấy ra ngay để không 
ảnh hưởng đến những bông khác.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hoa tươi là thứ không thể thiếu. Những bông hoa tươi đầy màu sắc sẽ giúp cho không 
gian của mỗi gia đình tràn ngập sắc xuân. Tuy vậy làm sao để giữ cho hoa tươi lâu ngày Tết là điều không phải ai 
cũng biết.

Bạn hãy tham khảo những mẹo dưới đây để giữ hoa tươi được lâu trong dịp Tết nhé!

Bí quyết giữ hoa cắm tươi lâu trong 
những ngày Tết
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1. Tìm niềm vui trong việc dọn dẹp

5. Loại bỏ đồ thừa

2. Nhờ sự hỗ trợ

6. Dọn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài

4. Giặt các loại vải phủ trong khi dọn dẹp

7. Lau cửa kính 8. Sử dụng máy hút bụi

9. Cho dung dịch tẩy rửa thời gian hoạt động

10. Để ý đến những chi tiết nhỏ

11. Sức mạnh của sự ngăn nắp

3. Lên kế hoạch

Nếu không thể từ chối việc dọn dẹp nhà cửa ngày Tết, 
sao chúng ta không tạo thêm niềm vui trong quá trình 
làm việc? Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng nó thực sự có 
hiệu quả. Thay vì dọn dẹp trong sự bực bội và không 
ngừng cằn nhằn về căn nhà bề bộn của mình, trước 
khi bắt đầu, bạn hãy mở list nhạc yêu thích bằng chiếc 
loa đủ lớn để ở bất cứ căn phòng nào bạn cũng có 
thể nghe được. Việc nhẩm hát hoặc nhún nhảy theo ca 
khúc “tủ” có thể giúp bạn tập trung hơn vào việc dọn 
dẹp và giải tỏa sự khó chịu vô cớ của mình.

Cuối năm là lúc bạn nhìn lại một lượt ngôi nhà của mình và quyết định xem món đồ nào không còn giá trị sử dụng 
nữa, kể cả những món được cất kỹ trong tủ hoặc kho. Hãy lấy hết tất cả ra và liệt kê:
– Những món đã hỏng.
– Những món chưa hỏng nhưng đã hơn 2 năm rồi bạn không dùng tới.
– Giấy tờ, hóa đơn, sách, tạp chí… được lưu trữ hơn một năm và không còn giá trị sử dụng.
Sau đó, bạn đừng vội vứt tất cả vào sọt rác mà hãy phân loại chúng ra. Những món đồ hỏng và giấy gom vào một 
túi để bán ve chai. Những món còn dùng được phân ra thành một túi để cho những người cần chúng (kể cả quần 
áo và đồ dùng gia đình).

Đừng cố gắng chịu đựng áp lực dọn dẹp nhà cửa một 
mình. Đây là dịp rất tốt để cả nhà cùng làm việc và 
gắn kết với nhau nhiều hơn. Hãy nhờ sự hỗ trợ của 
chồng, con, anh chị em trong gia đình hoặc bố mẹ. 
Bạn cũng không nên quá khắt khe nếu người thân của 
mình không thành thạo việc dọn dẹp. Hãy giao cho họ 
những công việc đơn giản kèm theo hướng dẫn cụ thể.

Nếu dọn dẹp nhà cửa theo một quy trình nhất quán, 
bạn sẽ không lãng phí thời gian quay lại dọn những nơi 
bạn đã bỏ lỡ hoặc bị bẩn trở lại.
Hãy dọn từ trên cao trước như quét mạng nhện, làm 
sạch trần nhà, lau đèn treo (nhớ ngắt nguồn điện trước 
khi lau), nóc tủ và tường…
Sau đó, hãy lấy hết mọi thứ trong tủ ra ngoài, lau sạch 
tủ, lau sạch từng món đồ và đặt chúng trở lại trong tủ.
Sau khi làm sạch mọi thứ bên trong, bạn có thể lau một 
lượt bề mặt bên ngoài.

Hãy tháo hết rèm cửa, khăn trải bàn, drap giường, vỏ 
gối… đem đi giặt trong lúc bạn dọn dẹp những thứ 
khác. Khi nhà cửa đã sạch sẽ cũng là lúc những món đồ 
này đã khô ráo, thơm tho để trở lại vị trí cũ. Đừng giặt 
quá sớm, chúng sẽ lại bị bám bụi trong lúc bạn dọn 
dẹp nhà.

Lau cửa kính là công việc đáng sợ nhất khi dọn dẹp nhà 
cửa vì bạn sẽ rất dễ “nổi điên” với những vết nước đọng 
lại nếu không biết lau đúng cách. Trước tiên, hãy dùng 
chổi mềm quét sạch bụi trên khung cửa và mặt kính. 
Sau đó, lấy khăn khô lau một lượt để loại bỏ các loại bụi 
bám sâu hơn. Cuối cùng, hãy sử dụng một chiếc khăn 
ướt cùng với khăn giấy khô. Lưu ý là vừa lau khăn ướt 
xong, bạn phải ngay lập tức dùng khăn giấy khô lau lại. 
Cách làm này đảm bảo bề mặt kính của bạn sẽ không bị 
những vết vằn vện sau khi vệ sinh. Bạn cũng có thể áp 
dụng cách tương tự để lau bề mặt bàn, tủ, kệ…

Ngay khi vừa quét bụi ở phần phía trên ngôi nhà, bạn 
nên hút bụi một lượt trước khi tiếp tục dọn dẹp. Nếu 
quét bằng chổi, khả năng cao bụi sẽ bay lên và bám 
ngược trở lại những khu vực đã được lau sạch. Ngoài 
ra, bạn cũng nên dùng máy hút bụi để dọn dẹp những 
nơi mà các mảnh vụn, cặn thường rơi xuống và đọng 
lại như ngăn kéo, góc tủ, cửa tủ lạnh, lò nướng bánh, 
bếp, khe giường… Máy hút bụi cũng là trợ thủ đắc lực 
để bạn vệ sinh quạt một cách triệt để.

Thường thì các loại dung dịch tẩy rửa sẽ không có tác dụng ngay khi được phun lên bề mặt nhưng không nhiều 
người biết điều này. Nếu vệ sinh ngay khi vừa phun dung dịch tẩy rửa, bạn sẽ thấy chúng không hiệu quả lắm. Đối 
với các khu vực khó vệ sinh như bếp hay nhà vệ sinh, hãy phun dung dịch tẩy rửa lên bề mặt và rời đi khoảng 15 
phút để làm việc khác. Khi trở lại, bạn sẽ thấy các vết bẩn dễ bị loại bỏ hơn. Ngoài các dung dịch tẩy rửa trên thị 
trường, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng hỗn hợp baking soda và giấm/chanh. Cặp đôi này có khả năng đánh bay 
vết bẩn đáng kinh ngạc đấy.

Chúng ta thường chỉ dọn dẹp những không gian rộng lớn, dễ nhìn thấy mà bỏ qua các chi tiết nhỏ như đường chỉ 
gạch (ron gạch), gạch chân tường, công tắc điện, tay nắm cửa, chân ghế… Việc bỏ qua những chi tiết này sẽ khiến 
bạn có cảm giác “sao vẫn chưa sạch lắm” sau khi dọn dẹp nhà cửa. Nếu để ý, bạn sẽ thấy chỉ cần chà ron gạch, nhà 
vệ sinh của bạn sẽ sáng hơn hẳn lúc chưa chà, dù bạn đã lau dọn sạch sẽ các phần khác. Tương tự, công tắc điện 
không bị bám bụi, ố vàng sẽ khiến cho mảng tường nhà bạn sáng sủa hơn rất nhiều.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những ngôi nhà dù rất nhiều đồ đạc nhưng trông 
vẫn gọn gàng, sạch sẽ, còn có những ngôi nhà dù không quá nhiều đồ đạc nhưng 
trông vẫn rất bề bộn? Đó chính là hiệu ứng của việc sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Nếu 
không có nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa thật kỹ, bạn chỉ cần cố gắng để mọi 
thứ trật tự, thẳng hàng. Ví dụ, thay vì để sách chất đống, ngổn ngang trên kệ, hãy 
sắp xếp lại theo kích thước, màu sắc hoặc tạo thành những chồng sách ngay ngắn. 
Những đường thẳng sẽ đánh lừa thị giác, khiến bạn cảm thấy ngôi nhà gọn gàng, 
thoáng đãng hơn.

Theo elle.vn

Cấu trúc và chức năng sử dụng không gian của mỗi 
gia đình là khác nhau nên sẽ khó đề ra một kế hoạch 
chuẩn cho tất cả. Tuy nhiên, bạn hãy ưu tiên những nơi 
cách xa nguồn nước và ít có khả năng sử dụng lại sớm 
sau khi dọn. Ví dụ, bạn có thể dọn các phòng ở trên 
lầu trước, rồi đến phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và 
cuối cùng là nhà tắm.

Nghĩ đến việc phải làm sạch toàn bộ căn nhà mà không biết bắt đầu từ đâu có thể gây ra sự choáng ngợp và cảm 
giác căng thẳng. Hơn nữa, dọn dẹp trong sự bối rối, tùy hứng và trạng thái “mông lung” có thể khiến bạn bỏ sót 
hoặc phải mất thời gian dọn đi dọn lại cùng một khu vực. Dọn dẹp nhà cửa không đơn thuần là công việc chân tay, 
nó còn cần rất nhiều tư duy để tính toán và sắp xếp thứ tự kỹ càng, hợp lý. Tuy nhiên, một ngôi nhà sạch sẽ không 
tì vết là kết quả vô cùng xứng đáng để bạn có những phút giây thư giãn ngày đầu năm.
Hy vọng những mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn có thêm động lực dọn dẹp nhà cửa cũng như thiết kế được quy trình 
dọn dẹp phù hợp với căn nhà của mình.

 Để dọn dẹp nhà cửa không còn là nỗi 
ám ảnh ngày Tết


