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TOP TIPS ON HOW TO EFFECTIVELY  
WORK FROM HOME IN 2020 

Các mẹo giúp làm việc tại nhà  
một cách hiệu quả trong năm 2020 

 
How to maximise your productivity and reap the benefits while remote working 
Làm cách nào để tối ưu hóa năng suất làm việc của bạn và mang lại hiệu quả cao nhất khi 
làm việc tại nhà  
 
1. Making collaboration work for you, wherever you are 
1.   Làm việc nhóm dù bạn đang làm việc tại bất cứ đâu 
 
Instant messaging and collaboration tools such as Cisco’s Jabber, Yammer, WebEx Teams, 
Microsoft Teams, and Slack, offer instant communication channels for your employees in a 
secure, connected way that spans devices and locations.  
Các công cụ hỗ trợ làm việc nhóm và nhắn tin tức thời như Cisco Jabber, Yammer, WebEx 
Team, Microsoft Teams và Slack giúp tạo nên một môi trường kết nối trực tuyến an toàn thông 
qua các thiết bị và có thể sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau, 
 
2. Navigating virtual connections 
2.   Kết nối trực tuyến 
 
Make sure you have prepped and tested your collaboration tools in advance to avoid live issues 
– many systems have test features for this very reason. You can also use chat features in 
instances where a colleague might be hogging the microphone a little bit too long… 
Hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng thử các công cụ, phần mềm kết nối làm việc nhóm trực 
tuyến của mình để tránh các sự cố trực tiếp, nhiều hệ thống có các tính năng sử dụng thử trước 
cũng vì lý do này. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng chat trong trường hợp đồng nghiệp 
tắt micrô quá lâu. 
 
3. Managing work-home boundaries 
3.   Tạo ranh giới giúp làm việc hiệu quả tại nhà 
 
Whilst it is an adjustment for everyone, the easiest way to approach this is to be open about 
your plans, so that your housemates / family know in advance what to expect, and that instances 
such as a closed door mean do not disturb, for example. 
Khi bạn thay đổi môi trường làm việc hay làm việc tại nhà, cách tốt nhất giúp làm việc hiệu 
quả là bạn phải báo trước tình hình thay đổi của mình cho bạn cùng phòng hay gia đình để mọi 
người hiểu rõ về sự thay đổi này hay một cách khá hữu hiệu để tránh bị làm phiền là bạn có thể 
đóng cửa phòng của mình để tránh tiếng ồn. 
 
4. Staying productive on your own 
4.   Luôn làm việc hết mình 
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If you struggle with self-motivation, then try defining a ‘working zone’ – this can be your 
office, or a space at your kitchen table, or even in your garden – just somewhere that you 
associate with getting work done.  
Nếu bạn đang trăn trở về việc tự tạo động lực làm việc cho bản thân thì hãy lựa chọn một 
không gian làm việc thật thoải mái và phù hợp. Có thể là văn phòng, không gian trên bàn ăn ở 
bếp của bạn hay thậm chí là ngoài vườn nhà bạn, những nơi có thể giúp bạn hoàn thành công 
việc hiệu quả nhất. 
 
5. Be flexible to changing situations 
5.   Luôn linh hoạt trong nhiều tình huống 
 
If you need help adapting to a new space, try to recreate scenarios that help you feel more 
stable. This could be waking up at the same time as you would to go into the office and using 
the commute time to read or listen to an educational podcast. Or if you need background noise 
to stimulate your thoughts, put on some low music or white noise. 
Nếu bạn cần sự trợ giúp nhằm thích nghi với môi trường làm việc mới, hãy thử thực hiện lại 
những việc bạn thường làm để giúp bạn cân bằng lại các thói quen hằng ngày như là việc thức 
dậy vào cùng thời điểm như khi bạn đi đến văn phòng làm việc hoặc sử dụng khoảng thời gian 
đó để đọc hoặc nghe một chương trình phát thanh về giáo dục nào đó chẳng hạn. Nếu bạn cần 
âm nhạc để kích thích dòng suy nghĩ trong khi làm việc, hãy bật các loại nhạc hay âm thanh 
nhẹ nhàng mà bạn yêu thích. 
 
Do you now feel ready to take on working from home? We hope so! 
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để làm việc tại nhà chưa? Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm việc 
tại nhà một cách hiệu quả. 
 
 

KONICA MINOLTA 
Let us fight against COVID-19 

#StaySafe #StayHealthy 
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