


Các AdamGroupers thân mến,
Bạn đang xem số đầu tiên của ấn phẩm nội bộ AdamGroup. Với
mong muốn xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng
vững mạnh, từ tháng 9/2021, Công ty chính thức cho ra mắt
tạp chí nội bộ với tên gọi ADAM NEWS. Nội san sẽ được phát
hành định kỳ mỗi tháng một lần.

Không chỉ là chiếc cầu nối giữa Ban lãnh đạo và các thành viên,
ADAM NEWS còn là tư liệu lưu lại những điểm mốc đánh dấu
hoạt động, những sự kiện ý nghĩa của Công ty. Đồng thời, đây
cũng là nơi chúng ta chia sẻ tình cảm, nguyện vọng và những
trải nghiệm trong công việc, cuộc sống.

Để xây dựng tạp chí nội bộ ngày càng hoàn thiện, phong phú và
chuyên nghiệp hơn, Ban biên tập rất mong sẽ nhận được nhiều
hơn nữa sự ủng hộ của các anh chị em bằng các bài viết đóng
góp và những ý kiến về hình ảnh, nội dung ở những số tiếp
theo. Hy vọng rằng, ADAM NEWS sẽ là chất xúc tác đưa đại gia
đình Adam xích lại gần nhau hơn và là món ăn tinh thần không
thể thiếu của mỗi thành viên. 
Trân trọng!
 --Adam Group---
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2020 và 2021 có lẽ là năm của những “nhân vật truyền cảm hứng”. Bạn nghĩ sao về
cụm từ này?

Xã hội có lẽ không thiếu những nhân vật truyền cảm hứng. Họ có thể là bất kì
ai, một ca sĩ, một rapper, một cô giáo, một YouTuber, một đôi bạn thân hay
nguyên một tập thể y bác sĩ,... nhưng tất cả đều có một điểm chung. Đó chính
là ở họ toát ra nguồn năng lượng tích cực, câu chuyện của họ lan tỏa, khích lệ
tất cả mọi người.

Và không cần đi đâu xa, ngay trong Tập thể Adam chúng ta cũng có không ít
những nhân vật truyền cảm hứng như vậy. Ở chuyên mục NGƯỜI TRUYỀN
CẢM HỨNG của Tập san Adam News số đầu tiên, Ban truyền thông sẽ giới
thiệu đến cho mọi người một nhân vật như vậy.

Nhân vật Truyền cảm hứng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, ở một vùng núi của
Tỉnh Thái Nguyên. Từ nhỏ đã chứng kiến cha mẹ quanh năm làm lụng vất vả,
bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cuộc sống vẫn không được sung
túc, dư dả. Cô gái ấy đã nung nấu trong mình quyết tâm phải thoát khỏi cuộc
sống cơ cực hiện tại.

Cuộc sống khó khăn là vậy, cha mẹ lúc nào cũng bị cuộc sống cơm áo gạo
tiền ghì sát đát. Thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, Cô bé ấy không chỉ học hành
chăm chỉ, ngoài giờ học còn giúp đỡ cha mẹ từ công việc đồng áng, vườn
tược, chăm sóc em trai nhỏ cho cha mẹ yên tâm làm việc.



12 năm đèn sách vất vả, tất cả cũng được đền bù xứng đáng khi cô bé ấy
nhận được giấy trúng tuyển đại học Luật. ước mơ những tưởng sắp thành
hiện thực nhưng nỗi lo học phí lại một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh với Cô
cũng như gia đình. Cuối cùng vì hoàn cảnh kinh tế, Cô bé ấy đã phải khép lại
ước mơ của mình.
Không được tiếp tục ở giảng đường đại học, nhưng với suy nghĩ tích cực Cô
gái nhỏ ấy đã luôn tâm niệm rằng “không chỉ có giảng đường đại học mới
dẫn đến thành công”. Và đây chính là cơ duyên đưa Cô gái ấy đến với Adam
Group.
Hành trang đến với Adam là kinh nghiệm của tuổi thơ cơ cực, là nỗi lo có
tiền để trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình… Cô gái ấy đã nỗ lực 100%
sức lực của bản thân, luôn cố gắng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Trời
đã không phụ lòng người. Từ con số 0 tròn trĩnh với nghề Sale nhưng chỉ mới
hơn 1 năm công tác tại Adam, cô gái ấy đã gặt hái được những thành tích
đáng nể. Liên tiếp là BEST SALER của Tập đoàn. 



Adam không chỉ là nơi ươm mầm cho tài năng ấy phát triển, mà còn là cầu
nối se duyên lứa đôi. Cô gái ấy hiện tại đã có 1 tổ ấm nhỏ của riêng mình và
là mẹ của Cậu bé Sữa bụ bẫm, đáng yêu

Bé Sữa mới tròn 1 tháng , cuộc sống hiện tại cũng không quá áp lực về kinh tế
khi có công việc và thu nhập ổn định tại Adam, nhưng với niềm đam mê công
việc và mong muốn được chia sẻ đến những khách hàng đang cần sản phẩm
tốt nhất, Cô gái ấy đã quay trở lại với công việc yêu thích của mình.

Khi được hỏi về bí quyết thành công của mình trong chương trình vinh danh
tháng 7, cô gái ấy đã thật thà chia sẻ với chúng tôi rằng:
"Không có gì to tát cả ạ, chỉ là cố gắng, chia nhỏ mục tiêu, tăng cường khả
năng tự học và đừng bao giờ sợ hãi ạ. Em chỉ ước là làm sao có thể trở thành
phiên bản tốt nhất của bản thân, biết ơn mọi người đã giúp đỡ em nên giờ em
càng phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự kì vọng của mọi người.”

Với tôi, cô gái ấy gây ấn tượng từ ngày đầu tiên tôi gặp. Dường như cái chát,
cái đắng của lá chè đã theo cô từ bé nên khi nghe cô nói chuyện, cái dư vị
ngọt hậu của chè Thái Nguyên như hớp lấy hồn những người làm chương
trình. Giống như là một dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời
ngày đông, thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở.



Các bạn có nhận ra cô gái nhỏ nhắn ấy là ai không ạ?

Chúng tôi tin rằng không một hình mẫu cố định nào có thể dùng để miêu tả 2
từ “bản lĩnh” và qua câu chuyện của Cô gái nhỏ Mạc Thu Hà đã chứng minh
điều đó. Đôi khi, bản lĩnh chỉ đơn giản là sự kiên tâm trên một hành trình đầy
biến động, là khát khao tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, là sự bứt
phá khi dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng trong một thời gian dài.
Chúng tôi – những người làm truyền thông đã tin như vậy. Còn bạn thì sao?
Hãy cùng chúng tôi – Cùng nhau viết nên thật nhiều câu chuyện truyền cảm
hứng tại ngôi nhà Adam này nhé. 
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- Tìm điểm khác biệt ở hai bức hình.
- Có bao nhiêu người tham gia gameshow này cùng bạn?

 - Toàn thể CBNV Công ty

- 1 giải nhất.
- 2 giải khuyến khích.

- Tìm điểm khác biệt và dự đoán số người tham gia.
- Mỗi người chỉ được tham gia 1 lần duy nhất.
- BTC sẽ chọn ra 3 người có đáp án đúng nhất (hoặc gần
đúng nhất) + nhanh nhất để trao thưởng.
- Thời hạn tham gia: từ 5/9-15/9

- Khoanh trực tiếp các điểm khác biệt lên ảnh. 
- Gửi về: ic.adamgroup@gmail.com
- Tiêu đề: Họ và tên_Bộ phận/Phòng ban_SĐT
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???
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- Đặt nồi lên bếp, mở lửa vừa, khuấy đều tay đến khi thấy hỗn

hợp nóng lên chuyển hơi sánh thì hạ lửa nhỏ, khuấy liên tục

đến khi sốt sệt lại (có thể vắt thêm vào 1 ít nước chanh nha).

- Bạn cho sốt đặc ra tô chén, bọc màng bọc thực phẩm sát vào

phần sốt rồi để thật nguội sau đó làm lạnh ít nhất 1 tiếng trước

khi gói nhân.
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- Rây 270g bột mì đa dụng vào tô, tạo 3 cái lỗ rồi lần lượt cho 40g đường,

4g men nở và 3g muối, dùng muỗng gỗ khuấy đều hỗn hợp bột khô lên.

 

- Tạo 1 lỗ trũng giữa tô bột rồi rót 160g sữa tươi không đường và 1 cái lòng

đỏ trứng gà vào, khuấy lên cho bột khô thấm hết nước.

- Sau đó tiến nhành nhồi bột và ủ tô bột ở nhiệt độ phòng (20-25 độ)

trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng, hoặc đến khi nào thấy khối

bột nở to gấp đôi ban đầu là được.

- Sau khi ủ thì bạn bóp xẹp hết không khí bên trong, ấn dẹp cục bột rồi

chia ra làm 12 phần bằng nhau, sau đó lấy cục bột cắt ra 2 phần, 1 phần

làm đầu gấu và phần nhỏ khoảng 2-3g làm 2 tai gấu.
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NGUYÊN LIỆU:
 Dành cho 12 bánh 

150g sữa tươi không đường

15g bơ lạt

1 lòng đỏ trứng gà

45g đường trắng

15g bột bắp

100g Sữa chua không đường

Phần nhân sữa chua:

BÁNH MÌ SỮA CHUA
D À N H  C H O  T E A M  Đ A M  M Ê  L À M  B Á N H  M À  C H Ư A  K Ị P  S Ắ M  L Ò  N Ư Ớ N G  N H A A A A A

270g bột mì đa dụng

40g đường trắng

4g men nở instant (men ngọt)

3g muối

160g sữa tươi không đường

1 cái lòng đỏ trứng gà

35g bơ lạt (để mềm ở nhiệt độ
phòng)

Phần bánh mì mềm:

Phần nhân sữa chua
CÁCH LÀM:

- Đun ấm nóng 150g sữa tươi không đường và 15g bơ lạt.

  Đánh 1 lòng đỏ và 45g đường đến khi chuyển sang màu hơi

nhạt thì thêm 15g bột bắp vào, tiếp tục đánh cho tan ra.

- Đổ từ từ hỗn hợp bơ sữa ấm vào tô trứng, vừa đổ vừa khuấy

đều cho tan hết.

- Cuối cùng cho thêm 100g sữa chua không đường vào tô,

khuấy đều lên là được.

- Lược lại hỗn hợp qua rây để loại bỏ phần lợn cợn nếu có.
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Phần bánh mì mềm

- Gói nhân và tạo hình: lấy 1 cục bột, rắc lên 1 ít xíu bột áo rồi cán dẹp ra. Múc 1 lượng nhân vừa

phải rồi cho gọn vào nửa bột bên dưới, gấp nửa bột bên trên xuống rồi bóp và miết các mép bột lại

với nhau cho kín. Gắn thêm 2 tai vào là hoàn thành.

- Ủ bánh khoảng 30 đến 45 phút nữa, hoặc thấy bánh nở to gấp đôi là được. Sau khi ủ thì đem bánh

đi nướng trên chảo với lửa nhỏ. Nướng khoảng 10 phút 1 mặt bánh, đậy nắp cho chảo nha.

 Với bếp hồng ngoại thì mình nướng 5 phút đầu 200W, 2 phút sau 500W cho 1 mặt, mặt còn lại thì

5 phút 200W.

- Nướng bánh xong rùi thì để bánh nguội bớt rồi vẽ mặt gấu bằng sicula đun chảy, lại combo mắt

mũi miệng má hồng quen thuộc là bao xinh yêu.

Chúc mọi người thành công!

#Nguồn: Tuhu
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TẾT TRUNG THUTẾT TRUNG THU  
XƯA - NAY - MÙA CÔ VYXƯA - NAY - MÙA CÔ VY

CÓ GÌ KHÁCCÓ GÌ KHÁC

Ngày xưa, con nít mong chờ Trung Thu lắm! Từ cả tháng trước, là đã nài nỉ
bố làm lồng đèn cho, xin mua bánh Trung thu yêu thích, rồi tới đêm rằm là đã
chuẩn bị sẵn sàng để cùng bạn bè phá cỗ. Bây giờ, Trung thu cũng chỉ là một
ngày lễ để vui chơi thôi... Còn Trung Thu mùa Cô vy thì sao nhỉ...?

TẾT
TRUNG

THU

ĐÈN
TRUNG

THU



 
BÁNH TRUNG THU

TRÒ CHOI TRUNG THUĐIA ĐIÊM CHOI TRUNG THU.
? ?

HÓA TRANG TRUNG THU

?



NGĂM TRĂNG TRUNG THU

`

BUA ĂN TRUNG THU?~

TRUNG THU

GIA ĐÌNH ĐÓN TRUNG THU



Vẫn làm việc ở nhà như mọi ngày chỉ
có điều hôm nay là Trung thu...

Múa lân, rước đèn hay phá cỗ chỉ còn
được xem trên TV

Chẳng được tung tăng khắp phố
phường, chỉ còn lặng lẽ ngắm xa xa 

Nhưng có 1 điều dường như sẽ
không thay đổi đó là bữa cơm đầm
ấp bên gia đình 

Mong cô vy mau mau đi đi trả lại mùa trung thu an lành. 
Chúc đại gia đình Adam Group Tết Đoàn Viên ấm áp & tràn ngập niềm vui




