
TIN 
HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH

 

VINH DANHVINH DANH
CÁ NHÂNCÁ NHÂN

ĐỘI NHÓMĐỘI NHÓM
XUẤT SẮCXUẤT SẮC

  
Adam

Confessions



TẢN MẠN 
THÁNG NHỚ THƯƠNG

Tháng 11, đủng đỉnh hiền hòa, nhưng đi đến đâu đều dễ
dàng nhận ra đến đó!
Cái đặc trưng của Tháng 11 không phải bởi hai chữ số
giống hệt nhau được sắp đứng cạnh bên nhau, mà là từ
sự chuyển động của không gian, vạn vật, chuyển động
cả những tâm tư trong mỗi người.
Tháng gọi Đông về, phủ hanh gầy trên phố, phủ sương
đêm lay lắt trên lá cành mỗi sớm tinh mơ, phủ ướt tiếng
rao những thức quà buổi sáng. Tháng này cái lạnh như
dạn dĩ hơn, len lỏi vào tận ngõ ngách, vào từng ô cửa
sổ, chồm mình quấn quýt mỗi khi ai đó tay đan tay
trên phố. Chẳng thế mà những ngày Đông lạnh, người
ta vẫn cần tìm tay níu tay, cho cái cảm giác ấm ngập
trong tim, xua đi cái lạnh giá bên ngoài.
Tháng 11, vẫn âm thầm lặng lẽ, như gợi nhắc công ơn
của những người lái đò bên sông tận tụy, hay như
người ươm mầm xanh cho cuộc sống. 
Tháng 11 là tháng chuyển giao trước khi bắt đầu một
kết thúc để bắt nhịp vòng quay mới. Vậy nên là một
tháng đệm, gieo hy vọng, gặt hái thành công.
Tháng 11 về mang theo hơi lạnh, để người với người
sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau
trong những buổi chiều ngược gió.
Tháng 11 à, chào em, đã sẵn sàng rồi những ngày
Đông rất ấm!



Bạn đọc thân mến!
Tập san nội bộ ADAM NEWS hân hạnh gặp lại các bạn trong số
thứ 3 xuất bản vào tháng 11/2021.

Với mục đích ghi lại những sự kiện nổi bật, tự hào của Công ty,
cũng như tạo ra góc thư giãn, chia sẻ cho các CBCNV Cty, Ban
biên tập đã xây dựng tạp chí nội bộ này. Hy vọng đây sẽ là một
góc nhỏ giúp môi trường làm việc của mỗi con người Adam trở
nên thoải mái và gắn kết hơn. Hãy cùng Ban biên tập nhìn lại
những hình ảnh nổi bật, điểm lại những tin tức quan trọng của
Adam trong tháng vừa qua và những sự kiện sắp diễn ra ở
tháng tới. Có rất nhiều thông tin mà ADAM NEWS sẽ mang đến
cho các bạn – đó chính là sứ mệnh, là động lực, là cam kết và
cũng là định hướng để Ban biên tập Tạp san nội bộ nỗ lực hết
mình để phục vụ độc giả. Hy vọng các bạn sẽ ngày càng ủng hộ
để nội dung cuốn tập san của chúng ta ngày một đa dạng và
phong phú hơn nữa. 

Trân trọng!
                                                                                      --- Adam Group ---
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"...Lãnh đạo không phải là một trạng thái quyền lực để lạm

dụng; thay vào đó, là cơ hội để thúc đẩy và truyền cảm

hứng cho những người khác..."

“Đường đi khó không khó, dù ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng
người ngại núi e sông. Đường đi khó không khó, dù ngăn sông cách
núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi đường dài
còn dài, còn nhiều trở ngại, ngại gì nguy khó, hiên ngang anh em ta
ơi quyết tâm vượt qua.”

Khi tình cờ nghe được bài hát này , thì bỗng nhiên tôi nghĩ ngay tới
hình ảnh một con người, đó là vị thuyền trưởng tài ba của Adam
Group – Adam Thiên.



Nói thật tôi rất khâm phục với năng lực lãnh đạo tài tình của vị
thuyền trưởng này. Người đã khéo léo chèo lái con thuyền Adam
Group vượt qua bao nhiêu cơn sóng gió. Có lúc tưởng chừng như
không vượt qua được. Với bản lĩnh kiên cường, với tinh thần “Không
gì là không thể”, Anh đã chèo lái không những con thuyền vượt qua
sóng cả bão lớn mà ngày càng vững chắc hơn, lớn mạnh hơn.

Adam Thiên, sinh ra và lớn lên tại quê hương Thái Bình, chịu ảnh
hưởng sâu sắc bởi văn hóa gia đình và dòng tộc. Bằng tất cả sự
nhiệt huyết, khiêm tốn và nhiệt thành, cùng với đó là hình ảnh của
một con người nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng lại vô cùng Hiếu học
và giàu chí tiến thủ. Nhạy bén với thời cuộc. Dễ thích nghi với mọi
môi trường sống mang đậm nét đặc trưng của cư dân Thái Bình.
Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Adam Group, bắt
đầu căng buồm đưa tên con thuyền Adam ghi danh mình trên biển
lớn .



Quay lại về những thước phim của thì quá khứ, chập chững bước đi
những bước đầu tiên bằng đôi chân mình trên con đường lập
nghiệp không trải hoa hồng. Người thanh niên Nguyễn Văn Thiên
ngày ấy dù có trải qua bao gian truân và thử thách của guồng quay
cuộc đời vẫn giữ được sự kiên trì, không ngại khó khăn và không lùi
bước trước thách thức, luôn tự hào với dòng máu nóng “con rồng,
cháu tiên” của dân tộc Việt Nam mình đang mang. Là một dân tộc
nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh phi thường để làm nên
những điều phi thường.

Ra trường với tấm bằng kỹ sư Điện của trường Đại học Bách Khoa
trên tay, với nhiệt huyết tuổi trẻ, cháy rực hòa chung vào niềm
đam mê kinh doanh đã thôi thúc chàng thanh niên ấy lao vào khởi
nghiệp. Chập chững bước vào con đường lập nghiệp với muôn vàn
khó khăn, thử thách bao vây. Không ít lần thất bại, không ít lần vấp
ngã nhưng cũng không làm cho chàng thanh niên ấy nhụt chí. 
Câu hỏi hằng đau đáu trong Chàng thanh niên Nguyễn Văn Thiên
ngày ấy với cái tâm và cái tầm của mình, là làm sao để giải quyết
những bài toán khó nhằn tưởng chừng như chẳng tìm ra đáp án, để
đưa công nghệ, đưa giải pháp tiên tiến vào trong hoạt động kinh
doanh. Với ý nghĩ táo bạo “những gì mà dân tộc khác làm được, thì
dân tộc ta cũng sẽ làm được”, chỉ cần ta học hỏi, nỗ lực, tiếp cận
những cái mới và khai thác được lợi thế của những người đi sau.
Cuối cùng Anh cũng có được đáp án. 



Từ những năm 2012 anh đã rất thành công trong việc ứng dụng
Chiến lược Marketing vào trong hoạt động kinh doanh, tạo ra
những kết quả rất đáng tự hào. Thời điểm này cái tên Adam Thiên
đã trở thành một biểu tượng Marketing, bậc thầy Marketing có
sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với hầu khắp các bạn trẻ có đam mê
khởi nghiệp. 

Trải qua nhiều thăng trầm khốn khó với thử thách của thời gian
trong hơn 1 thập kỉ qua. Anh Adam Thiên với tầm nhìn rộng của
một doanh nhân, kiên trì thực hiện hoài bão và sứ mệnh của mình
để đưa “con tàu” Adam Group trở thành một cái tên mà khi nhắc
đến, người ta sẽ nghĩ ngay đến ấy chính là tập đoàn đa ngành
nghề thuộc hàng top của đất nước hình chữ S thân thương.



“Phục vụ khách hàng bằng niềm đam mê, lòng yêu nghề và thành
tâm cống hiến cho xã hội với tất cả tài năng và nhiệt huyết của
mình”. Đó chính là triết lý để thành công trong kinh doanh, đưa cái
tên của doanh nhân Adam Thiên và tập đoàn Adam của Anh trở
nên khác biệt so với những doanh nghiệp cùng lĩnh vực khác trong
thời kỳ kinh tế hội nhập. Với phong thái nhẹ nhàng, giọng nói dịu
dàng trầm ấm. Những khó khăn và thử thách mà Anh Adam Thiên
đã trải qua khiến nhiều người phải nể phục về sự nỗ lực và sự nhiệt
huyết, cái lửa đam mê dường như chẳng thể nào dập tắt. Chính ý
chí và tinh thần phấn đấu không ngại khó ấy của Anh như một động
lực thúc đẩy mạnh mẽ đưa cái tên Adam Group gặt được nhiều
“quả ngọt”.
Tàu càng lớn thì sóng cũng càng lớn, người thuyền trưởng có vững
tay chèo thì con tàu mới đủ sức chống đỡ oằn mình chịu đựng đón
bão vượt đại dương. Quả ngọt không tự có để đợi ngày gặt hái, mà
phải vun vén nuôi trồng, ươm mầm và chăm nom. Adam Group trở
thành ngọn cờ đầu đạt được nhiều thành tựu trong ngành thẩm
mỹ, TMĐT …  ngày hôm nay cũng vượt qua không ít khó khăn, chịu
đựng không ít biển giông và bão lớn. Nhưng người lái tàu Adam
Thiên ấy vẫn không ngại thách thức cuộc đời mà hoàn thành hoài
bão đưa Adam trở thành tập đoàn kinh tế uy tín, hùng mạnh và
đẳng cấp, góp phần nâng cao niềm tự hào và giá trị thương hiệu
Việt. 



Đạt được những thành tựu đáng nể trên thị trường là thế, nhưng
người doanh nhân Adam Thiên vẫn không ngủ quên trên chiến
thắng. Những mục tiêu, những yêu cầu cao hơn được đặt ra như
một vạch đích khác cần phải đạt được cho chính Anh cũng như cho
cả tập thể Tập đoàn Adam. Dù ở vị trí là người lãnh đạo chèo lái của
một doanh nghiệp hay là người lao động, cũng cần có tư duy cầu
tiến, xây dựng sự nghiệp dựa trên các chuẩn mực công nghệ và môi
trường cạnh tranh toàn thế giới. Bằng mọi cách phải tiếp cận được
sự tiến bộ của công nghệ hiện đại, cùng với đó là phương thức quản
lý tiên tiến, nhất là chú trọng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp
độc đáo, có bản sắc riêng. Nâng tầm doanh nghiệp theo hướng hiện
đại, chuyên nghiệp hóa và tuân theo những nguyên tắc minh bạch
là mục tiêu cốt lõi mà doanh nhân Adam Thiên đặt ra cho chính bản
thân mình cũng như toàn công ty.



Trước đây tôi đã từng làm nhiều nơi nhưng thú thật chẳng nơi nào
có vị thuyền trưởng có  hoài bão lớn, vững vàng về ý chí cũng như
dám đối đầu với mọi thử thách như vị thuyền trưởng của chúng ta.
Có thể nói, Lãnh đạo luôn là một thách thức lớn cho những người
đứng đầu doanh nghiệp. Nhưng Lãnh đạo không phải là một trạng
thái quyền lực để lạm dụng; thay vào đó, là cơ hội để thúc đẩy và
truyền cảm hứng cho những người khác. “Mỗi người chúng ta cần
phải có một niềm tin và hoài bão cho bản thân mình, để từ đó ta còn
có sự phấn đấu vươn tới những điiều tốt hơn trong cuộc sống.” Lời
khuyên của vị thuyền trưởng không ai không nhớ. Câu nói “Hôm nay
phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai” là một kim chỉ nam
cho mọi người ngày càng phấn đấu vươn tới tương lai.

Cầu chúc cho vị thuyền trưởng của chúng ta ngày càng phát triển
vươn đến những tầm cao mới trong tương lai.



Đây là nơi các bạn thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ vô tư
nhất của mình. Đừng copy bài, sửa qua rồi gửi cho tụi mình,
sẽ không đăng được vì vi phạm bản quyền đấy.
Nếu confession có ảnh thì các bạn nhớ gửi Inbox, chúng
mình sẽ check và lên bài trên tập san như bình thường
nhưng sẽ ko để lộ thông tin bạn đâu nha!
*Lưu ý:
- Gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt.
- Hạn chế teencode, tụi mình bị cận, thương tụi mình nha
- Bạn có thể yên tâm rằng, nơi đây là nơi BẢO MẬT TUYỆT
ĐỐI, đừng ngần ngại gì nha.

Mọi điều, mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi câu
chuyện của Bạn. Các ADAMers sẽ cùng được chia sẻ, nhưng
đảm bảo không ai biết bạn là ai! Làm ơn đừng spam, Đừng
viết chung chung, Hãy viết cho thật độc đáo. 
Và nhớ, "viết có ý thức", đừng sử dụng những từ ngữ phản
cảm, chúng mình có thể sẽ sửa 1 chút câu chữ cho bạn
nhưng nội dung cơ bản sẽ ko thay đổi.

Adam Confessions
Bạn có điều thầm kín muốn tâm sự? 

Bạn có những điều muốn chia sẻ xung quanh 
cuộc sống,  bạn bè,  công việc , . . .

*Gửi cho chúng tớ ở đây nhé
 https://forms.gle/Lz1XvSzzPgxn7mLQ6

Chúc các bạn vui vẻ và thành công!!!
Love viu <3



Adam Confessions
Bạn có điều thầm kín muốn tâm sự? 

Bạn có những điều muốn chia sẻ xung quanh 
cuộc sống,  bạn bè,  công việc , . . .

Đời người có 3 thứ may mắn: Đi học gặp được thầy tốt, đi làm gặp được
tiền bối tốt, lập gia đình gặp được người bạn đời tốt. 

Có lẽ may mắn nhất với tôi là khi bắt đầu đi làm đã gặp được người thầy
dẫn dắt tôi từng bước trong công việc khi bắt đầu chập chững bước vào
nghề. Người động viên tôi đúng lúc tôi chán nản nhất để tôi có thể vượt
qua những khó khăn ở thời điểm bắt đầu công việc. Chỉ bảo tôi từng cái
nhỏ nhất giúp tôi hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cũng như cách cư xử
của bản thân trong từng mối quan hệ công việc.

Bức thư thứ #1 - Những may mắn trong đời

Nhân ngày 20/11 ngày để tri ân thầy cô giáo tôi cũng mong
muốn gửi lời cảm ơn đến người thầy - người chị - tiền bối của
mình mong chị sẽ sớm thực hiện được những dự định của mình
trong tương lai, luôn vui vẻ, hạnh phúc & bình an.

Cảm ơn người mở hàng đầu tiên cho Adam
Confession nha.
Chúc mừng cậu nha, người may mắn như bạn
xứng đáng có nhiều hơn 1 người yêu. Cả người
chị được nhắc đến nữa, chắc chắn sẽ hạnh phúc
lắm vì có những người em như  bạn ^^

@AdminMyopic



Đêm khuya vắng lặng tiếng gió thổi vi vu. Màn đêm tĩnh mịch ngoài trời
lạnh giá. Ngồi một mình nghĩ vu vơ về cuộc sống về gia đình. Tiếng từ xa
vọng lại rồi ngày một rõ hơn "" bao nóng đây. Bánh bao đây. Ai bánh
bao nóng đây." 
Cuộc sống mưu sinh nơi phố thị thật khiến người ta chạnh lòng. Vất vả
kiếm từng miếng cơm manh áo cho bản thân cho gia đình. Xã hội thì
không phải ai cũng như ai giàu có nghèo có. Mỗi người đều có một số
phận cho riêng mình. Không biết mai này cuộc sống của bản thân như
thế nào đều phải cố gắng phấn đấu cho bản thân cho gia đình. Cuộc
sống này quá bon chen. Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả
nhưng rồi lại nghĩ: Mình không làm thì ai làm, vậy là lại cắn răng mà
chịu đựng. 

Bức thư thứ #2 - Bố mẹ ơi, Đợi con nhé!

Trên đời không ai cho không ai cái gì, muốn có được thứ gì đó thì
phải cố gắng đánh đổi rất nhiều thứ để dành lấy bằng sức của
mình. Khi còn trong vòng tay cha mẹ có cha mẹ chăm lo, rời xa
vòng tay ấm êm ấy rồi mới biết cuộc sống như thế nào. Kiếm
được đồng tiền của thiên hạ không dễ như mình nghĩ. Đó là cả
mồ hôi và nước mắt, có khi cả máu. Kiếm được đồng tiền mới biết
quý như thế nào. Mấy ai biết được đằng sau những đồng tiền
từng chăm lo cho bạn, cha mẹ vất vả ra sao. Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời. 

Khi còn nông nổi, ai cũng sai lầm, làm bố buồn, mẹ thất vọng.
Giờ nghĩ lại thì muộn rồi. Đành cố gắng phấn đấu để cha mẹ đỡ
buồn đỡ khổ. Hi vọng một ngày cha mẹ có thể tự hào về mình.

Luôn mạnh mẽ cậu nhé, bố mẹ, người thân sẽ
luôn bên cậu mà. Cố gắng lên nào!
Chàng trai/Cô gái Adam nhất định sẽ làm được,
nhất định sẽ khiến bố mẹ tự hào.
À tiện đây là nhắc một chút, đêm lạnh ăn cái
bánh bao nóng là ngon lắm đấy nha ^^
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Mười năm nữa tớ sẽ là ai?
Mười năm nữa, tớ có phải là một đứa ham vui, thích mấy trò khùng
điên và hay nghịch ngợm chọc phá lũ bạn?
Mười năm nữa, tớ có phải là đứa con hiếu thảo, thường xuyên thăm nhà
mỗi dịp lễ tết, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ và yêu thương anh chị em
trong gia đình?
Mười năm nữa, tớ có đang làm công việc mà tớ yêu thích, sống trong
một căn nhà rộng rãi, xung quanh hoa cỏ mọc thơm lừng?
Mười năm nữa, tớ có hạnh phúc bên người mà tớ yêu, hai đứa cùng
nhau vi vu qua Thụy Điển để hỏi xem hạnh phúc là gì? Người ấy có cùng
tớ dạo phố mỗi cuối tuần, cả hai chăm lo cho đàn con được học hành
vui chơi thỏa thích?
Mười năm nữa, tớ vẫn thường xuyên được đón nắng bên hồ Tây, cùng
gia đình đi dạo cuối tuần qua từng dãy phố mà mình mê đắm chứ? Tớ
sẽ vẫn yêu mưa như bây giờ chứ?

Bức thư thứ #3 - 10 năm nữa, Tớ là ai?

Mười năm nữa, tớ có ôm ấp chính mình mỗi lần vấp ngã không?
Đứa trẻ bên trong tớ vẫn được bảo vệ an toàn chứ? tớ có vì vài ba
ánh mắt từ người lạ mà tệ bạc với chính bản thân mình?
Mười năm nữa, mười năm nữa, tớ muốn nói vô vàn những điều
cần thiết với bản thân, cậu thì sao???

#TC1298

Cảm ơn câu hỏi của TC1298, mặc dù không biết
cậu là ai trong số hàng trăm nhân viên của
Adam Group, nhưng tớ chắc chắn 10 năm nữa
cậu sẽ hoàn thành ước mơ. Chúc cậu luôn vui vẻ
nhé.
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Top 1: Hoàng Văn Hậu
Top 2: Nguyễn Tú Anh
Top 3: Hoàng Duy Phước



Di chu
yển que diêmDi chu
yển que diêmDi chu
yển que diêm

  

M I N I  G A M EM I N I  G A M E

Thể lệ trò chơi:

Nhân vật đặc biệt.
Thầy của Hổ.
Một mệnh trong ngũ hành tương sinh với mệnh THỔ.

- Di chuyển 2 que diêm để tạo thành chữ số có liên quan đến:

- Thời hạn tham gia: từ 5/11 - 15/11
- Giải thưởng: 3 nhân sự tìm ra đáp án đúng và nhanh nhất.

Cách thức trả lời:
- Người chơi gửi đáp án cho BTC qua địa chỉ email:
ic.adamgroup@gmail.com
- Tiêu đề: 
Họ và tên_Bộ phận/Phòng ban_SĐT



NHỮNG MÓN NGON NÊN THƯỞNG TRONG
THỜI TIẾT CHUYỂN LẠNH

Miền Bắc bắt đầu đón những đợt không khí lạnh đầu Đông cũng là
lúc nhiều người tìm đến những món ăn nóng hổi "vừa thổi vừa ăn"...

Mùa này rủ nhau đi ăn
cháo trai thì còn gì bằng?
Cháo mềm mịn nóng hổi,
quyện cùng trai giòn sần 

CHÁO TRAI

ỐC NÓNG

Trong cái lạnh đầu đông này
còn gì thi vị hơn là cùng đồng
đội tấp vào hàng ốc rồi xuýt
xoa cùng với bát ốc nóng hổi
cùng bát cút lộn xào me
chua chua ngọt ngọt và nem
chua rán giòn cũng là những
lựa chọn không tồi.

sật sẽ thêm hấp dẫn
khi bạn ăn cùng quẩy
giòn, hành phi thơm
và các gia vị ăn kèm.

BÁNH RÁN MẶN

CHÈ  NÓNG

Kích thích vị giác nhất chắc chính là
chiếc bánh rán mới ra lò nóng hổi,

nhân thịt xay, mộc nhĩ, nấm thơm
lừng quyện cùng nước chấm chua 
ngọt, thêm ít đu đủ xanh
bóp giòn quả là món
quà chiều lý tưởng. Hè qua đông tới, chè sắn dẻo

quyện, chè đậu đen thơm nức,
chè bà cốt cay cay,... lại có dịp 
 mang lại cho người thưởng thức

những cảm xúc khó quên của
mùa đông..




