


Đông đến, điều đầu tiên con người ta cảm nhận được chính là tính chất
bất thường của nó. Dường như mùa đông luôn không bao giờ hẹn trước,
nói đến là đến, nói đi là đi, bất ngờ, tĩnh lặng mà cũng thật mong manh.

Chỉ vừa mới hôm qua, cúc họa mi cuối mùa còn vương lại trên phố,
buông sắc trắng nhẹ tênh thả nỗi nhớ chơi vơi. Nay hoa đã tàn, mùa cũ
khép lại, điều cũ cũng vội giấu mình gửi vào hoài niệm xa vắng.

Tháng Mười Hai, tháng mới của một năm cũ sắp qua, ai ai cũng tất bật,
bận rộn với những dự định cá nhân. Liệu rằng có ai dành một chút thời
gian nhìn lại đoạn đường đã đi qua để nuối tiếc, để hạnh phúc, để chờ
đợi hay chăng?

Tháng Mười Hai, chợt nhận ra lịch treo tường đang mỏng đi, vơi dần;
lặng lẽ bóc từng tờ lịch cũ thấy ngày trôi đi thật nhanh và mùa cứ mải
miết xa. Có lẽ lúc này tồn tại nhiều dòng cảm xúc, trong khi người này
háo hức chờ đợi thì người kia loay hoay với một mớ hỗn độn quá khứ
sắp khép lại.

Tháng Mười Hai, mùa hoa cải đã bắt đầu nở, vàng ruộm một khoảng
trời. Màu hoa nhẹ nhàng, êm đềm đến lạ, như màu nắng đầu ngày đổ
loang xuống mái phố còn ngái ngủ.

Tháng Mười Hai, đường nét mùa đông sẽ rõ nét hơn và dường như nỗi
nhớ dai dẳng hơn? Kỉ niệm đôi khi vỡ òa, ướt nhòe, hờn dỗi thời gian
đã làm phai mờ đi mọi thứ.

Con người vẫn có thói quen nhìn lại rồi nuối tiếc cho những điều đã
qua, rồi lại mải miết đi tìm chút gì đó dẫu biết rằng chẳng trở lại nhưng
tiếc cũng đành để đó, tìm chỉ là vô vọng. Cớ sao phải lưỡng lự dằn vặt
mình như thế mà không đi tìm một cơ hội, một con đường mới để đi.

Tháng Mười Hai về rồi, năm cũ sắp qua đi, có ai chờ đợi điều gì không?
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Qúy độc giả thân mến,

Trong thời gian vừa qua, Adam News mặc dù mới ra được vỏn vẹn 3
số nhưng đã được các độc giả Adam Group chào đón như một món
ăn tinh thần không thể thiếu. Đó là niềm vui lớn nhất và cũng là
niềm khích lệ đối với mỗi thành viên Ban biên tập chúng tôi. Mong
một ngày không xa Adam News sẽ thực sự trở thành một kênh thông
tin và truyền thông chính thức của Tập đoàn với sự đóng góp và hiện
diện về tính cách, tri thức, cảm xúc của mọi thành viên đại gia đình
Adam. Và để xây dựng cho Adam News ngày càng phong phú và
chuyên nghiệp hơn, Ban biên tập chúng tôi rất mong sẽ nhận được
sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp tin – bài hàng tháng từ phía tất cả
các bạn. Mọi bài viết hay, đóng góp ý kiến xin gửi về:
ic.adamgroup@gmail.com, các bài viết hay sẽ được BBT lựa chọn và
đăng trên tạp chí các số tiếp theo.  Và quan trọng nhất là, sẽ có
nhuận bút nha các bạn. 

Đến hẹn lại lên, Adam News số thứ 4 chính thức được phát hành. Hy
vọng, những bài viết, những thông điệp được truyền tải trong ấn
phẩm nội bộ số này sẽ góp phần thổi bùng lên một làn gió mới, khích
lệ tinh thần và khơi dậy nhiệt huyết làm việc của tất cả anh chị em
trong những tháng cuối năm 2021. 

Hãy cùng BBT thưởng thức ấn phẩm Adam News số 4 này nha!

Trân trọng!
                                                                               --- Adam Group ---
                                 --------------------------------------------------
                                        Tập san nội bộ Công ty Cổ phần tập đoàn Adam Group 
                                        Adam News số  04- Tháng 12/2021
                                        Địa chỉ: Số 29 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN 
                                        Ban biên tập: Phòng Truyền thông nội bộ Adam Group
                                        Email: ic.adamgroup@gmail.com

mailto:ic.adamgroup@gmail.com














Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Đúng vậy, trong cuộc sống
chúng ta muốn có được những điều tốt đẹp thì trước hết cần học cách
cho đi và yêu thương nhiều hơn. Đâu đó trong cuộc sống thường nhật
vẫn có nhiều những con người luôn âm thầm nỗ lực, âm thầm cống hiến.
Có lẽ đây là một đức tính tốt đẹp mà Tôi và cả các bạn cần học tập theo.

Chuyên mục nhân vật của Tháng 12 này, không đơn giản chỉ là một con
người cụ thể, mà sẽ là một lẽ sống, một tính cách, một mẫu số chung
của con người Việt Nam nói chung và nhân sự Adam nói riêng cần hướng
đến.

Đi khắp dải đất hình chữ S này, từ thời chiến hay thời bình và cho đến thì
hiện tại không thiếu những tấm gương như vậy. Ta nhớ tới tất cả những
vị anh hùng trong lịch sử như Phan Đình Giót - người đã lấy thân mình
lấp lỗ châu mai, hay Hoàng Tuấn Anh - người phát minh ra máy ATM
phát gạo, góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vượt qua khó
khăn trong mùa dịch,...



Riêng tôi, tôi muốn dùng từ "Anh Hùng". Bởi lẽ "Anh Hùng" trong
đời thường không nhất thiết phải là những người mà ai cũng
phải biết đến. Họ thầm lặng nghiên cứu, sáng tạo, chia sẻ kiến
thức với người khác. Đa số họ không được sự biệt đãi nào, và
cũng chẳng phải làm để chờ nhận “vinh danh”. Có những người
như thế đã sống và làm việc giữa chúng ta, đã đem lại cho
chúng ta những niềm vui, những phút giây thoải mái, mà có thể
chúng ta không hề biết họ.

Nhưng chẳng cần nói đâu xa, ngay trong chính công ty chúng
ta, cũng có một con người như vậy. Nhạc sĩ Vũ Hoàng có câu
hát rằng: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy thử hỏi ta
đã làm gì cho Tổ quốc". Câu hát đã trở thành kim chỉ nam cho
nhiều thế hệ thanh niên: Sống cống hiến, đóng góp sức lực, trí
tuệ của bản thân vào lợi ích chung của tập thể. Đẹp hơn cả là lẽ
sống cống hiến âm thầm, lặng lẽ không ồn ào khoa trương:
“Lặng lẽ dâng cho đời”.



Có lần thắc mắc Tôi đã hỏi Chị. Chị chỉ mỉm cười và từ tốn trả lời:
Là Sếp thì trách nhiệm và sứ mệnh phải cao hơn. Chị luôn trăn trở
để mang đến cho nhân sự những trải nghiệm tốt nhất, cải thiện
chất lượng đời sống cho nhân viên một cách tốt nhất có thể.
Không những vậy, Chị cũng cần học tập nhiều hơn để bồi dưỡng
kỹ năng, kiến thức... để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Chị còn
đùa, phải như thế mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ các em
chứ. 

Phải nói thật, tôi là người hay để ý. Tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh
một người Chị - một người Sếp, thay vì tranh thủ thời gian lấy xe
thật nhanh để về, tránh tắc đường như mọi người, thì Chị luôn về
sau cùng, lúc xếp lại chiếc gối sofa cho chỉn chu, đặt từng chiếc
cốc sao cho ngay ngắn, kiểm tra từng chiếc cửa sổ, tắt hết điện
rồi mới từ từ ra về.  Rất nhiều lần vô tình Tôi bắt gặp cả Công ty đã
về hết,  nhưng luôn thấy Văn phòng của Chị sáng đèn. Dù có đội
ngũ nhân viên hỗ trợ, dù với cương vị của mình, chị có thể dành
thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng Chị vẫn luôn miệt mài với
Công việc, thậm chí còn làm nhiều hơn nhân viên. 



Tôi gặp chị đã lâu rồi, từ cái ngày còn là đứa sinh viên làm thêm
ở công ty. Tôi đã thấy Chị ở đó, với tất cả sự dịu dàng thương yêu,
Chị dìu dắt từng thế hệ như chúng tôi. Tận hiến tất cả cho sự phát
triển của chúng tôi nhưng Chị chưa bao giờ lấy làm bận lòng, vì
tôi nghĩ niềm mong mỏi trong Chị là được nhìn thấy những đứa
trẻ trong chúng tôi lớn khôn, trưởng thành và vững bước.

Nghe có vẻ khó tin nếu tôi nói có một người không đòi hỏi “trả
công” cho cá nhân mình. Nhưng thật sự là có đấy. Với Chị, chỉ
cần những nỗ lực, những đóng góp của nhân sự, hay của các đội
nhóm được ghi nhận đó đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Cũng đã
có lần Tôi thấy chị rưng rưng, tiếc nuối vì có một bạn "suýt" đạt
được phần thưởng của tháng, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Bởi chị
biết, phần thưởng đó sẽ là động lực to lớn cho bạn tiếp tục phát
triển. Và có lẽ, bản chất công việc của Chị xem sự thăng tiến,
được ghi nhận của người khác như là món quà Chị được nhận.



Chưa một lần nào tôi thấy
Chị nói rằng khó khăn hay
vất vả trong công việc,
hay đòi hỏi gì cho riêng
mình. Có lẽ với Chị, niềm
vui lớn nhất của Chị là
được làm công việc yêu
thích và cống hiến hết sức
mình cho Adam. Và rồi,
Chị ở đó, đứng phía sau
chúng tôi động viên, thúc
đẩy, cổ vũ chúng tôi vươn
lên phía trước. Tôi cảm
giác rằng, khi chúng tôi
đạt được một thành công
nào đó, dù nhỏ thôi, chúng
tôi vui một, thì Chị còn vui
gấp mười, một niềm hân
hoan thật sự, như một
người chị cả trong gia đình
đại gia đình Adam Group
của chúng tôi vậy. 

Năm nào tôi cũng nhìn thấy Chị ở bục vinh danh cuối năm, nhưng
không phải trong tư cách người nhận mà là người trao. Ánh mắt
Chị khi ấy, nó lạ lắm. Dường như bao nhiêu kỳ vọng rồi vỡ òa hạnh
phúc trong Chị nó toát ra từ ánh mắt ấy. Chỉ có điều, chỉ thoáng
qua thôi. Chị vẫn đứng ngay đấy, trao quà, phát thưởng cho các
bạn nhưng vẫn luôn trăn trở làm sao để chúng tôi phát triển hơn
nữa, thành công hơn nữa trong những năm tháng tiếp theo.



Adam có mội người Sếp như vậy đấy. Chân thành, giản dị, đáng
yêu và đáng quý đến vô ngần. Cuộc sống sẽ càng tuyệt vời hơn nữa
vì với Chị: Sống là cho, Đâu chỉ nhận riêng mình. Và Cuộc đời Chị, từ
lúc ấy, trở thành một bài thơ...

Đấy chỉ là những hành động rất nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ đó là tặng
phẩm cho một cái gì ngoài mình, hoàn toàn không nghĩ đến mình.
Đa số chẳng phải để thỏa mãn nhu cầu vật chất (hoặc danh vọng)
cho bản thân hoặc gia đình họ. Nói thẳng ra: những người như vậy
họ bị thúc đẩy bởi một sự đam mê! Chính vì thế mà họ không dám
nhận là họ đang “hy sinh” bởi vì họ có một sự thỏa mãn, sung sướng
trong hành động của mình. Cái sung sướng ấy là sự chia sẻ kiến
thức, là niềm vui khi nhìn thấy việc họ làm là có ích cho người khác,
đem đến cho người khác một nụ cười, hoặc vài phút giây thanh
thản. Dâng hiến, nhìn như thế, vừa là cao thượng, vừa là nhân bản.



Chẳng thế mà đường phố những ngày này thật đẹp, nhất là khi màn
đêm buông xuống, nó thật đẹp và quyến rũ biết bao. Những ánh đèn
giáng sinh ấm cúng, những cây thông được thắp đèn sáng rực trước cửa
các trung tâm thương mại, những khách sạn lớn và những quán cafe đa
phong cách... Đâu đó trên đường phố và trong các trung tâm siêu thị
thấp thoáng ông già Noel tốt bụng với “bầy tuần lộc” kéo chiếc xe trượt
tuyết để ban phát quà bánh cho trẻ em… càng làm cho mùa giáng sinh
lộng lẫy hơn, huyền ảo hơn và như mang cái ấm áp lại gần và khiến
người ta cảm thấy thêm hạnh phúc.

Vậy là một mùa giáng sinh an lành đã lại về- cái thời khắc thiêng liêng và

trân trọng tưởng chừng chỉ có cộng đồng những người theo đạo công giáo,

nhưng chẳng hiểu từ khi nào đã trở thành ngày vui vẻ của tất thảy mọi người.



Có lẽ vì thế mà nhiều người bảo: Giáng sinh - mùa của yêu thương!
Mùa để đem lại sự ấm áp, là mùa để cho tất cả mọi người sẻ chia cùng
nhau làm tốt đời đẹp đạo…Là mùa để đưa người ta đến với những ngày
hội bất tận của yêu thương. Chẳng thế mà cứ mỗi năm giáng sinh về
người ta lại chẳng tiếc nhau lời chúc, những tấm thiệp, những món
quà cứ tấp nập được gửi đi khắp mọi nơi.

Mỗi năm khi không khí giáng sinh ngập tràn, mọi người lại háo hức
cùng nhau dạo phố, để thấy các quán cà phê nào cũng chật người, để
thấy những dòng người nô nức đón chờ đêm chúa giáng sinh cùng
tiếng chuông nhà thờ ngân vang. …Và nhất là khi được thấy các giáo
dân ai cũng ăn mặc thật lộng lẫy cứ mườn mượt từ các ngả đổ về nhà
thờ, mỗi lúc một đông, …và rồi được nghe họ cất vang những bài thánh
ca hòa quyện trong màn sương bàng bạc giăng khắp phố phường.

Còn Bạn - Giáng sinh năm nay đã có ai đi dạo cùng chưa ...?



"Mình đang đứng ở sự chênh vênh của tuổi 22, khi mà bạn bè đứa thì đã ra trường, đứa thì đã vạch ra cho
bản thân một kế hoạch dài 5 năm, 10 năm thì mình vẫn đứng đây chênh vênh không định hướng hệt như
năm mình 18 tuổi. Năm 18 tuổi khi mọi người nhìn vào mình thì có lẽ đều thấy rằng mọi chuyện với mình
đều ổn cả: vẫn đậu đại học; nhưng đối với mình năm 18 tuổi là một sự thất bại, một sự thất bại mà suốt 4
năm qua khi mình nghĩ về vẫn không thôi dằn vặt. Năm ấy, khi mà bạn bè xung quanh đang quay cuồng
với cuộc đua cho tương lai thì mình lại như kẻ mất phương hướng không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như
thế nào và hướng tới điều gì. Và cộng với sự chểnh mảng của bản thân mà mình đã vấp ngã, một cú vấp
ngã to bự đầu đời. Cũng thật may là bắt đầu từ thất bại nhưng 4 năm qua mình không thất bại, mình
không ghét ngành học mà mình đang theo đuổi và trong 4 năm cung xem như có một vài dấu ấn. Nhưng
giờ đây, khi sắp đi đến cuối chặng đường 4 năm thì có vẻ là lịch sử lại sắp lặp lại. Mình lại bắt đầu chênh
vênh trên chính con đường mà mình đã chọn. Mình thật sự mệt mỏi, mình lo lắng cho tương lai của bản
thân khi mà chặng đường 4 năm sắp hết, mình sắp tốt nghiệp nhưng bản thân thì vẫn đang lẩn quẩn
không tìm được một hướng đi tiếp theo, không biết mình nên đi đâu về đâu. Và rồi lâu dần nó như một áp
lực đè nặng lên mình: sự thành công của bạn bè, sự kì vọng của ba mẹ. Mình không muốn ba mẹ lại thất
vọng về mình thêm lần nữa. Dồn nén lâu vậy nhưng mình chả kể với ai cả, có lẽ vì tính mình nó thế, mình
không thích người khác nắm bắt quá nhiều thứ về mình, cảm giác không an toàn. 
Thật sự rất mệt!
Mình viết ra để nhẹ lòng bớt thôi, vì bản thân mình đang cố gắng cân bằng lại"

"Bạn thương mến,
Mình muốn chia sẻ đôi điều cùng bạn, vì mình đã từng có thời gian chông chênh như vậy. Mình nghĩ
không riêng chúng ta mà cũng còn rất nhiều những bạn trẻ ngoài kia đã, đang và có thể sẽ trải qua
cảm giác này.
Có phải bạn thường nhìn mọi người xung quanh rồi lặng lẽ so sánh với mình? Mình muốn nói với
bạn rằng, mọi sự so sánh đều là khập khiễng bởi điểm xuất phát của mỗi người là khác nhau. Việc
so sánh mình với người khác không xấu, nó chỉ xấu khi mình đưa cảm xúc tiêu cực vào trong. Đừng
để bản thân lo lắng vì so sánh mà hãy làm với mục đích đơn giản là để biết mọi người xung quanh
đang như thế nào. Để lấy đó làm sức mạnh cho mình, để nỗ lực bước tiếp trên con đường của riêng
bạn.
Cuối cùng, nếu hiện tại bạn chưa tìm được thứ mình thực sự thích làm, hãy cứ làm công việc đang
hiện hữu trước mắt. Hoàn thành nó xuất sắc. Và đầu tư vào bản thân mình tin trên hành trình bạn
kiên trì cố gắng, những “nút thắt” của bạn sẽ dần được mở và bạn sẽ cảm nhận được một phiên bản
hoàn toàn mới của chính mình.
~ Ad: Yasashii ~



Chào Ad mình muốn xin một chút lời khuyên được không ạ?
Chỉ là mọi người cứ hay trêu mình với 1 bạn trong công ty.
Sau 1 thời gian mình cũng có chút chút thích bạn ý. Nhưng
mà không biết bạn ý có đang thích ai không và có thích
mình chút nào không nên mình cũng không dám bày tỏ,
thỉnh thoảng cũng chỉ nhắn tin với bạn ý 1 chút để hỏi thăm
nọ kia nhưng cũng sợ làm phiền bạn đó. Câu chuyện bọn
mình hay đi đến đoạn là 1 trong 2 không biết nói gì nữa ý ạ.
Xin lời khuyên từ AD ạ

Hi bạn, theo quan điểm của AD nếu bạn là một
chàng trai thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với
bạn nữ, dành thời gian để gặp gỡ và nói chuyện
với bạn ấy nhiều hơn xem ý tứ bạn ý thế nào.... có
thể sẽ đi được xa hơn đó. Còn nếu là nữ thì bạn
nên "giữ giá" 1 chút nhường việc "cầm cưa" cho
bạn nam đó nhé!! ^^ Nhưng điều đó cũng không có
nghĩa là bạn gái sẽ chỉ luôn im lặng, bởi lẽ sẽ rất
dể để hai người "bỏ lỡ" nhau ah. Hãy bật đèn xanh
cho chàng trai có đủ dũng cảm để tiến thêm 1 bước
nha!!
~ Ad: Yasashii ~

??ĐÔNG NGHIÊP OI,ĐÔNG NGHIÊP OI,
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Ad biết giai đoan này bạn đang rất mệt mỏi & áp lực. Điều bạn cần làm hiện tại
là chuyển sự chú ý của bạn vào chính bản thân mình mà thôi.
Khi bạn coi bạn bè, gia đình, người thương hay bất cứ mối quan hệ nào xung
quanh làm thước đo niềm vui và giá trị của mình thì tâm trạng của bạn sẽ hoàn
toàn bị kiểm soát bởi người khác. 
Hãy cứ sống cho chính mình trước, chăm chút cho cảm xúc bản thân. Làm
những gì bạn thích và gặp những người bạn thật sự muốn gặp. Khi bạn thực sự
yêu chính mình từ bên trong, khi bạn thôi đón đợi niềm vui từ bên ngoài, khi bạn
ngừng phán xét chính bản thân mình... thì bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những
nghi vấn khiến bạn dằn vặt. *Ôm bạn một cái*
~ Ad: Yasashii ~

Mình thấy bản thân mình tệ quá đến việc cân bằng cảm xúc và lý trí cũng
không thể như trước, áp lực từ gia đình và cuộc sống công việc ngày càng
nhiều càng lớn, yêu thương bản thân cũng không thể và việc mình không
muốn làm cũng đã làm: hành hạ bản thân, ai cũng nói mình không khéo
nói, không khéo làm thì sống đâu được.
Làm gì cũng phải đối mặt mọi thứ một mình, mình đã từng nghĩ đến việc có
khó khăn buồn phiền gì cũng sẽ chia sẻ với người thương giờ thì cũng không
thể.
Mình phải làm sao đây, động lực để phấn đấu không còn nữa: trước là vì
gia đình bản thân, sau là vì người mình thương… thời điểm hiện tại thì mình
không biết mình sống vì điều gì vì ai.

Làm sao để cân bằng cảm xúcLàm sao để cân bằng cảm xúc
trong cuộc sống?trong cuộc sống?

Bạn có thể chia sẻ điều muốn nói 

tại Hòm thư của Adam Confession

tại đây nhé: 

https://forms.gle/Lz1XvSzzPgxn7mLQ6



  

Nhân vật đặc biệt: Chủ tịch Adam Thiên

Thầy của hổ: Mèo

Một mệnh trong ngũ hành tương sinh với mệnh

thổ: Hỏa

Giải đáp gợi ý:

Giải nhất
Hoàng Minh Hiếu - Team Vinaone

Giải khuyến khích
Nguyễn Thị Như Quỳnh - Team Kho

Nguyễn Minh Tiến - Team IT

Chúc mừng các bạn đã rinh được phần quà đặc biệt



MINIGAME

THỬ THÁCH SUDOKUTHỬ THÁCH SUDOKU

         Luật chơi như sau: 
Bạn hãy điền kín những ô số còn lại sao cho:
- Các hàng ngang và hàng dọc: Phải đảm bảo có đủ các số từ
1-9, không trùng số, không cần theo thứ tự.
- Mỗi vùng 3x3: Phải có đủ các số từ 1-9 và không trùng số nào
trong cùng 1 vùng 3x3.
          Thời hạn tham gia: từ 5/12 - 15/12/2021.
          Giải thưởng: 
3 nhân sự tìm ra đáp án đúng và nhanh nhất gửi đáp án về
cho BTC qua địa chỉ email: ic.adamgroup@gmail.com 
(Tiêu đề: Họ và tên_Bộ phận/Phòng ban_SĐT)

Trong Tập san số 04 này, mời các bạn tham gia trò chơi trí tuệ và
logic có tên Sudoku.



Top 6 món ăn đặc trưng trong ngày lễ Giáng Sinh

G À  T Â Y  Q U A Y B Á N H  GỪN G B Á N H  K H Ú C  C Â Y

KẸO  C Â Y P U D D I N G B Á N H  N H Â N  T H ỊT

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng: trong dịp lễ Noel người ta thường ăn mừng bằng những món
ăn gì không? Hay bạn đang lên kế hoạch cho một bửa tiệc Giáng Sinh thật hoành tráng? 

Vậy để mình mách nhỏ cho bạn nghe về các món ăn đặc trưng trong dịp lễ Giáng Sinh nha!

Chúc các bạn có 1 giáng sinh ấm áp, an lành và cùng những người thương yêu thưởng thức
những món ăn độc đáo!





Thank you! 


