


THƯ NGỎTHƯ NGỎ
Trong bốn mùa luân chuyển của đất trời, có lẽ mùa Xuân
vẫn là mùa đẹp nhất. Bởi sau những ngày đông âm u lạnh
lẽo, những cành cây gầy mình khẳng khiu, trụi lá là những
ngày đất trời chuyển mình đổi thay. Nắng mưa cứ luân
chuyển và hình thành nên quy luật tự nhiên của vũ trụ:
Xuân – Hạ - Thu – Đông. 

Mùa Xuân – mùa của hi vọng và ước mơ, mùa của mùa
màng no ấm và sum họp. Mùa Xuân – mùa của sức sống
mãnh liệt, mùa của cây lá đâm trồi nảy lộc, mùa của những
mầm non xanh mơn mởn thoát khỏi lớp vỏ bọc xù xì để
vươn vai đó chào những tia nắng ấm áp diệu kỳ. Và mùa
Xuân – mùa của những sự bắt đầu với bao dự định và hoài
bão mới, tiếp thêm hứng khởi tạo động lực hoàn thành
những mục tiêu mới.

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán với những giây phút quay
quần bên gia đình, Chúng ta cùng trở lại với công việc
thường nhật với một tâm thế “rất xuân”. Mỗi người đều
đặt ra cho mình những mục tiêu về công việc và cuộc sống
trong năm mới. Với Adam Group, những mục tiêu mới đã
định, mục tiêu lớn được tất cả thành viên của ADAM cùng
nhau “gánh vác” và “chinh phục”. 



Xuân cũng ngập tràn trên từng trang của ADAM NEWS.
Trong ấn phẩm số 6 này, các bạn sẽ không chỉ thấy được
bức tranh khái quát về hoạt động của Adam Group trong
năm 2021 cũng như những kế hoạch, mục tiêu trong năm
mới 2022, mà còn thấy được tình cảm của từng thành viên
Adam cho công việc của mình … Hãy cùng Ban Biên Tập
khám phá những nội dung đặc sắc của Tập san số mới
nhất với chủ đề “XUÂN MỚI – MỤC TIÊU MỚI – THẮNG
LỢI MỚI”. 

Trân trọng,
Ban Biên Tập.
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Định hướngĐịnh hướng
Sau một thời gian dài với nhiều thử nghiệm, Adam
Group đã xác lập vị thế của một công ty thương mại cổ
phần có tiếng, xét về quy mô và tiềm lực tài chính. Tới
đầu tháng 2 này, sứ mệnh, chiến lược nền tảng, bộ giá
trị cốt lõi cũng đã được Ban lãnh đạo cụ thể hóa và
truyền thông sâu rộng hơn tới từng cán bộ nhân viên
để cùng thực thi từ đó tiếp tục phát triển Công ty lên
một tầm cao mới với những thành công lớn hơn,
hướng tới việc trở thành một công ty toàn cầu trong
thời gian ngắn sắp tới.

Đây chính là thời điểm quan trọng để Adam Group tạo
được những bứt phá và chuyển mình mạnh mẽ ở một
vị thế mới. Thành hay bại đang phụ thuộc vào chính
chúng ta – tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Adam
Group trên toàn hệ thống.



Đó là chiến lược kinh doanh tổng thể, chiến lược
thương hiệu, chiến lược sản phẩm, chiến lược kênh
phân phối, mức độ đầu tư… và đặc biệt, cần có chiến
lược lâu dài riêng cho từng thị trường. Riêng trong
phạm vi khối Thương mại điện tử, hiện tại, công ty đã
và đang tập trung thực hiện những cải tổ quan trọng
mà trong đó có 3 vấn đề đề lớn được đặc biệt chú trọng
và ưu tiên, bao gồm:

Tập trung vào những thay đổi mang tính quyết định

Thay đổi để phát triển, ADAM GROUP đã sẵn sàng!
Đẩy mạnh sàn TMĐT và đưa các sản phẩm chủ lực ra
các thị trường bên ngoài lãnh thổ Việt Nam là một
quyết định mang tính chiến lược, mang lại cho Adam
Group nhiều lợi thế lớn. Tuy nhiên, để trở thành một
trong những công ty cổ phần có sức cạnh tranh tốt
nhất Việt Nam, chúng ta cần nhiều hơn thế.



 1. Xây dựng khung năng lực rõ ràng cho từng nhóm vị trí
nhân sự, trên cơ sở đó tạo được lộ trình phát triển một
cách chuyên nghiệp. Đây cũng sẽ là nền tảng để xây dựng
1 chính sách đào tạo chuyên nghiệp và hiệu quả.

2.  Đầu tư một cách tổng thể và hiệu quả vào nền tảng
công nghệ trên cơ sở chiến lược bán lẻ rõ ràng. Hiện tại,
chiến lược bán lẻ đang được rà soát lại để đặt ra các định
hướng rõ ràng và dài hạn hơn trong thời gian tới bao gồm
xây dựng lại: Định vị giá trị trong bán lẻ; Mô hình dịch vụ,
mô hình kênh phân phối; Chiến lược về sản phẩm.

3. Chất lượng dịch vụ và quy trình cần phải được ưu tiên
cải tiến và hoàn thiện để đảm bảo cam kết về chất lượng
dịch vụ.



Trong thời điểm dịch bệnh, mặc dù công ty vẫn giữ tốc
độ phát triển luỹ tiến đều & tìm được vài hướng đi đột
phá mới, thuận lợi từ sự cộng hưởng cũng nhiều
nhưng khó khăn, vướng mắc cũng không ít. Do đó,
ngay từ đầu năm, Ban Lãnh Đạo đã hoạch định nhiều
chiến lược, giải pháp một cách đồng bộ cũng như bắt
tay hành động để xây dựng hình ảnh Adam Group
ngày càng năng động phát triển bền vững.

Về nhân sự, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhân viên là
mục tiêu hàng đầu trong vòng 6 tháng tới của Công ty
với các hành động cụ thể: 

Cải tiến đồng bộ và đúng mức là động lực cho sự phát triển



 1. Xây dựng khung quy chế rõ ràng, theo nguyên tắc
Win - Win tới từng nhân sự trên toàn bộ hệ thống, các
phòng ban đều có sự cân nhắc rõ ràng và được truyền
thông tới từng nhân viên.

2.  Nghiên cứu và phát triển chính sách ESOP cho cán bộ
nhân viên nhắm khích lệ sự gắn bó và đồng hành cùng
công ty, đồng thời tạo ra khối đại đoàn kết toàn Công ty.
Phương châm ở đây là: Tại Adam không có người sử
dụng lao động và người lao động. Adam chỉ có một thủy
thủ đoàn hàng ngàn người cùng ra khơi đánh cá và
cùng chia sẻ thành quả.

3. Ghi nhận rõ ràng đóng góp của mỗi cá nhân, dù là
nhỏ nhất, có thể chưa tạo lợi nhuận ngay, nhưng sự nỗ
lực của nhân sự là đáng quý hơn cả.



Về quy trình, quy chế, Ban Lãnh Đạo đã có nhiều cuộc
họp bàn, lấy ý kiến và nghiên cứu nhằm đưa ra một Quy
trình Quản lý thống nhất với tiêu chí đơn giản và hợp lý
hơn. Việc ban hành Quy trình cần phải thực hiện gấp rút
để tạo sự tương thích và ổn định hơn, từ đó tăng khả
năng phối kết hợp giữa các phòng ban nói chung, và
giữa các nhân sự nói riêng, tuyệt đối không để những
sự vụ nhỏ lâu ngày, trở thành tiền lệ xấu. 

Về Công nghệ, đây là một trong những thế mạnh của
Adam Group. Nếu chúng ta đẩy mạnh hơn nữa, có
những bước đầu tư, cải tiến đúng mức thì sẽ tạo được
động lực lớn, góp phần tạo nên những bứt phá kinh
doanh. 



Trong giai đoạn này, ADAM GROUP sẽ tập trung vào
hai mũi nhọn chính: Chuyển đổi cơ cấu tổ chức, nâng
cao khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ là
cốt lõi cho việc phát triển mô hình kinh doanh. Việc
chuyển đổi cơ cấu tổ chức theo hướng số hóa doanh
nghiệp đã được chuẩn bị kĩ càng từ giai đoạn trước, với
các mục tiêu trọng yếu như:
+ Trở thành một Doanh nghiệp Số năng động, thích
ứng nhanh chóng với công nghệ, từng bước hội nhập
sâu rộng hơn với thế giới.
+ Sáng tạo đổi mới với khách hàng tại Việt Nam và mở
rộng thị trường sang các nước trong khu vực.
+ Nâng cao chất lượng dịch vụ với sự trợ giúp từ công
nghệ mới, qua đó nâng cao trải nghiệm của Khách
hàng cũng như vị thế của Công ty.
+ Cải thiện khả năng phục vụ Khách hàng với quy mô
lớn hơn, tối ưu quy trình, giảm công sức chăm sóc cũng
như cải tiến trải nghiệm mua hàng.



Quá trình thay đổi tại Adam được thực hiện trên quan
điểm không áp đặt mà tiếp thu, chọn lọc lẫn nhau, vì
thế, việc thay đổi để thích nghi và phát triển sẽ là
chuyện không của riêng ai.

Không ngại thay đổi bởi thay đổi là chuyện không của riêng ai

Để thực hiện mục tiêu chung của Công ty: trở thành
một trong những Công ty Cổ phần tốt nhất Việt Nam,
các CBNV không chỉ có chuyên môn tốt, tác phong
chuyên nghiệp mà hơn thế, còn cống hiến bằng sự
nhiệt huyết, niềm tự hào và mong muốn gắn bó lâu
dài. Mục tiêu này được cụ thể hóa thông qua việc xây
dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, hấp dẫn; đầu tư chi
phí để thu hút và đào tạo nhân tài; xây dựng chính sách
đãi ngộ cạnh tranh toàn diện về cả đời sống vật chất và
tinh thần của người lao động; thiết lập cơ chế thưởng
phạt phân minh, minh bạch.



Chúng ta đều dễ dàng nhận thấy, tâm thế cải tổ, cải
tiến đang thường trực ở mọi phòng, ban, đơn vị trên
toàn hệ thống. Bạn đã hoặc chưa cảm nhận rõ rệt sự
biến chuyển trong công việc hàng ngày bởi sự cải tiến
luôn là cả một quá trình. 

Nhưng chỉ cần để ý một chút, ta sẽ thấy quanh mình có
một điều gì đó không còn như cũ. Có thể là một vài
đồng nghiệp mới, có thể ngạc nhiên vì quy trình làm
việc hôm nay nhanh gọn quá... Khi những sự đổi thay
nho nhỏ đó cộng hưởng lại, một ngày đẹp trời, bạn
bỗng ngạc nhiên vì dường như Adam Group hôm nay
đã khác rồi!

Sáng tạo và tự đổi mới chính mình luôn là tiêu chí sống
còn của Adam Group. Thời gian vừa qua, các phòng
ban đã có sự đổi mới toàn diện từ cơ cấu tổ chức, chức
năng nhiệm vụ, quy trình quản lý tới phong cách làm
việc. Nếu một ngày nào đó thức dậy với ý nghĩ mọi
chuyện có vẻ ổn rồi, không cần phải thay đổi gì nữa, có
lẽ, đó là lúc Adam nên chuyển sang một lĩnh vực khác!



    DẤU ẤNDẤU ẤN  
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Mỗi năm qua đi, Adam Group lại "khoác" lên mình một "chiếc áo"
mới. Điều cốt lõi tạo nên diện mạo, giá trị khác biệt chính là sự trẻ
trung, năng động đầy táo bạo & bản lĩnh. Có như vậy, chúng ta mới
có đủ sức và lực để vượt qua 1 năm 2021 khó khăn, thách thức và
gặt hái những thành công. Sự mạnh mẽ đi lên trong khó khăn đã
minh chứng cho ý chí quyết tâm, tinh thần sáng tạo, không ngừng
đổi mới cùng sự đoàn kết, sẻ chia của con người Adam. Bên cạnh
những "chiến sỹ" xông pha trực tiếp ở tuyến đầu thì 1 trong những
nhân tố làm nên thành công không thể thiếu được những "chiến sỹ
thầm lặng" ở hậu phương. Hãy cùng BBT điểm lại những "chiến sỹ
hậu phương" ấy nhé!!!



NHỮNG CHÚ ONG 

                      "NHỎ MÀ CÓ VÕ" 

Là những chú ong cần mẫn hàng ngày "giao lưu" với

số, "kết bạn" với Excel, CBNV bộ phận Tài chính kế

toán vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ và một tinh thần lạc

quan, trách nhiệm hết mình với công việc. Những

cống hiến của họ đã góp phần không nhỏ cùng với sự

tăng tốc bứt phá của Adam Group giúp tuyến đầu

yên tâm xông pha. 

Những niềm vui khi nhận được sự tăng tốc, bứt phá

của Công ty nói chung và của các Đội nhóm nói riêng

chính là sự động viên, khích lệ đối với anh chị em Bộ

phận TCKT Adam Group.



"HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC" 

CỦA TẬP ĐOÀN

Nhắc đến sự thành công của một doanh nghiệp,

người ta thường nhắc tới vai trò của nguồn lực con

người trước cả nguồn vốn, tài chính ... Điều đó khẳng

định tầm quan trọng của công việc quản trị nhân sự

nói riêng và bộ phận hành chính nhân sự nói chung

Được ví như "hậu phương vững chắc" của Tập đoàn,

P.HCNS không chỉ hoàn thành tốt các công việc liên

quan đến tổ chức công tác hành chính,pháp lý của

công ty, đảm bảo tốt trang thiết bị, phương tiện làm

việc cho CBNV,mua sắm và thực hiện các việc phục

vụ nhu cầu của các phòng ban ... mà còn đóng vai 



trò quan trọng trong việc chuẩn hóa văn hóa công

sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như

đảm bảo tuân thủ quy định lao động, môi trường làm

việc và đảm bảo các quyền lợi của nhân sự, giữ vững

tinh thần ổn định của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, P.HCNS còn kết hợp với Ban truyền

thông Tập đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông

nội bộ thông qua các sự kiện nội bộ, xây dựng Tập

san nội bộ, các bản tin nội bộ ... để lan tỏa văn hóa

doanh nghiệp, đông thời truyền tải tới CBNV những

thông điệp, định hướng phát triển chung của Tập

đoàn, cùng nhau đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, cống

hiến, không ngừng đổi mới và cải tiến để đưa Adam

Group ngày càng phát triển bền vững. 



NHỮNG "CHÀNG TRAI 4.0"

Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu hướng chuyển

đổi số đã khiến các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong

việc quản lý hệ thống dữ liệu, theo đó, bộ phận IT đã

trở thành một trong những bộ phận cốt lõi của các

doanh nghiệp

Các chàng trai 4.0 của

Adam trong suốt 1 năm

qua đã luôn đảm bảo hệ

thống công nghệ hoạt

động ổn định, chính xác,

từ đó hỗ trợ hoạt động

kinh doanh, quản trị...

dễ dàng và hiệu quả

Ngoài ra các chàng trai

Công nghệ luôn nhiệt tình

hết mình, sẵn sàng lăn

xả,làm điểm tựa vững chắc

mỗi khi "tiền tuyến" có

nhiệm vụ

 



 "NGHỆ SĨ" TÀI BA - NHỮNG CÔ

NÀNG KHO VẬN

Một trong những gam màu làm nên bức tranh thành

công của Adam Group trong năm qua chính là Bộ

phận Kho vận. Trách nhiệm của họ không chỉ đơn

thuần là điều phối hàng hóa đến tay khách hàng, mà

còn phải khiến khách hàng tin tưởng, yêu thích sản

phẩm của Công ty. Cái khó ở đây chính là làm sao để

người ta nhớ đến Adam Group nhiều hơn, để khắc sâu

trong trí nhớ của khách hàng hình ảnh một Adam

Group chuyên nghiệp và đáng tin cậy. 

 

Để làm được điều này, bên cạnh chiến lược phù hợp,

đúng đối tượng còn cần sự góp công của những người

"nghệ sĩ" tài ba



Công việc ai cũng có những vất vả và khó khăn riêng

nhưng với tinh thần đoàn kết, sát cánh bên nhau và

trên hết là những "chiến sỹ thầm lặng" họ luôn đồng

hành trong mỗi bước trưởng thành của tập thể và

cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, ngập

tràn tiếng cười. 

Trong năm mới họ vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng

trách của mình. miệt mài tô sắc cho hình ảnh của

Adam Group ngày thêm rực rỡ. 



 

Nét văn hóa đặc biệt mà Adam Group luôn trân trọng

và phát huy là ghi nhận và vinh danh những CBNV đã

có những đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển của

Công ty, tạo động lực và cảm hứng cho CBNV Adam

được phát huy tối đa năng lực của mỗi người. Để ghi

nhận thành quả lao động của các cá nhân trong năm

2021, tại Chương trình Tổng kết cuối năm, Adam

Group đã vinh danh và trao giải thưởng cho những cá

nhân đạt các danh hiệu của năm

# QUẢN LÝ XUẤT SẮC NĂM 



 

# NHÂN SỰ XUẤT SẮC NĂM

# NHÂN SỰ TOP 1 TẬP ĐOÀN NĂM



 

TRAO QUÀ TẾT & LƯU NIỆM CUỐI NĂM

Vừa qua, đại gia đình Adam Group đã tổ chức

Chương trình tổng kết cuối năm và trao quà cho toàn

thể CBNV trong không khí thân mật và ấm áp.

# Đầu cầu Hà Nội





# Đầu cầu Thái Nguyên





 

KHAI XUÂN NHÂM DẦN 2022

Ngày 08/02/2022 (mùng 8 Tết), Ban lãnh đạo công ty

cùng Trưởng các phòng ban và toàn thể nhân sự

tham dự Buổi gặp mặt khai xuân Nhâm Dần 2022 với

khu vực Hà Nội & Thái Nguyên. Buổi gặp mặt diễn

ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với lời chúc

mừng năm mới và chia sẻ của Chủ tịch Adam Thiên.

Đại diện Ban lãnh đạo, các trưởng phòng cùng toàn

thể cán bộ nhân viên cùng nâng ly chúc mừng năm

mới.



CBNV háo hức với lixi đầu năm ...



THÁNG 2/2022
    Tháng 2 luôn đặc biệt vì là tháng có ít ngày nhất trong năm, điều đó
càng đặc biệt hơn vì tháng 2 này trong gia đình Adam Group có các anh,
chị, em đón mừng sinh nhật. Chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật
và chúc mọi người tuổi mới nhiều niềm vui và có một sự khởi đầu mới,
hành trình mới gặp nhiều may mắn.

Vi Quốc MạnhVi Quốc MạnhVi Quốc Mạnh
04/0204/0204/02

Đặng Đình HàĐặng Đình HàĐặng Đình Hà
05/0205/0205/02

Phan T.Thanh TràPhan T.Thanh TràPhan T.Thanh Trà
09/0209/0209/02

Lê Huy TuấnLê Huy TuấnLê Huy Tuấn
09/0209/0209/02

Đào Xuân BiênĐào Xuân BiênĐào Xuân Biên
222222/02/02/02

Hà Thị NụHà Thị NụHà Thị Nụ
23/0223/0223/02



Chào mừng 

THIÊN THẦN NHỎ

Chào Con hoàng tử bé Bàng Minh
Kiên - con mẹ Diệu Linh & bố Khánh
Duy. Chào mừng con đã chào đời bình
an! Chúc con luôn vui khỏe, nhanh
nhẹn, hoạt bát như chú Sóc hạnh phúc
trong tình yêu thương của cả gia đình. 
Yêu con nhiều!

Chúc mừng thiên thần nhỏ đáng yêu
Winnie của gia đình bố An & mẹ
Phượng đã chào đời bình an! Chúc
công chúa nhỏ hay ăn, chóng lớn, vui
tươi, mạnh khỏe! Và thật hạnh phúc
trong tình yêu thương như ý nghĩa tên
Winnie của con nhé!

Bé Sóc - 06/02

Bé Winnie - 07
/02



Ngày hôm nay của tớ thật đặc biệt, ngày đầu tiên đi làm của năm mới hứa hẹn với bao
điều muốn thực hiện. Nhiều điều muốn thực hiện là vậy nhưng mà điều tớ muốn làm
nhất là dành tặng cậu một năm mới với thật nhiều kỉ niệm cùng nhau hơn. 

Dù có thế nào, miễn cậu tin ở tớ, thế giới ngoài kia dù có khó khăn đến đâu, tớ vẫn sẽ
làm được. Tớ và cậu dù mai sau này có như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn mong: chúng
ta của hiện tại sẽ sống hết mình cho thanh xuân và tuổi trẻ. Bởi lẽ, gặp gỡ được nhau
giữa biển người rộng lớn này đã là một định mệnh rồi..

Riêng đoạn thanh xuân này của tớ xin gửi gắm nơi cậu, dù đẹp đẽ hay đau thương tớ
vẫn sẽ chấp nhận. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng đến cùng, hứa sẽ cùng nhau
bước đi trên chặng đường lập thân lập nghiệp. Vậy nhất định phải cố hết mình để thực
hiện nhé! 

Gửi cậu – một nửa thanh xuân năm ấy của tớ!

Vốn dĩ không định yêu nhưng
hôm đấy gặp Cậu…

Bắt đầu năm mới với một bài viết đáng yêu đến lạ. Admin khi đọc những
dòng này, dấy lên trong lòng là một dòng nhựa sống, khao khát khẳng
định, khao khát yêu và chứng tỏ bản thân. Ôi, cái thời thanh xuân ấy, tôi
nhớ biết bao. Mỗi người bạn gặp trong đời đều sẽ là những vết cắt, nông
hay sâu còn tùy thuộc vào nhân duyên và cả sự cố gắng của hai bạn.

Chúc bạn và một nửa thanh xuân của mình sẽ đến được với trạm dừng
tiếp theo trên con đường hạnh phúc, trạm dừng ấy mang tên Hôn Nhân...

#Admin_Myopic
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Vĩ đại cũng là em, Hèn Mọn cũng là em, Em biết...
Em muốn nói cho cả thế giới biết rằng em thích anh nhưng lại thân trọng trước mặt
anh, không dám nhìn thẳng.
Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng phải kiềm chế bản thân, luôn theo
dõi anh từ đằng xa, ngay cả đến lời chúc mừng sinh nhật anh cũng không dám nói.
Nhưng em biết rằng, bản thân mình thích anh đến mức nào!
Đơn phương thích một người thực sự rất đau khổ. Lúc nhớ anh không được liên lạc. Lúc
đau buồn cũng không được anh an ủi. Muốn nói rằng em thích anh nhưng lại sợ anh sẽ
từ chối.
Em từng đoán anh thích kiểu con gái như thế nào rồi muốn trở thành mẫu người anh
thích. Em dùng tất thảy những gì em biết về anh để tra xem chúng ta có hợp nhau
không, từ ngày sinh, cung hoàng đạo. Rồi lại phá lên cười sung sướng vì chúng ta hợp
nhau đến lạ.
Em tạo ra những cuộc gặp gỡ, anh nghĩ đó là tình cờ. Chỉ có riêng mình em mới biết đó
là do em cố ý. Ngàn lần vạn lần là em đa tình, nghĩ rằng anh sẽ lặng quan sát em.
Em từng thuyết phục bản thân vô số lần: Thôi bỏ đi, thích người khác đi. Nhưng lại vô
số lần không thể không thích anh. Vội nói rằng người càng trưởng thành càng hiểu rõ:
Có một thứ tuyệt vời nhất trên thế giới gọi là không có được. Nhiều lúc an ủi bản thân:
Em bởi vì không có được, không cam tâm nên mới thích anh. Nhưng em biết, dù cho
không có được, em vẫn thích anh...

Là vì không có được nên mãi thích. Hay vì thích nên dẫu mãi không có được
nhưng vẫn thích... Chuyện tình cảm đôi lúc củng thật khó nói, vì khi chỉ từ
một phía, có những cố gắng đều là vô nghĩa.
Cuộc đời dẫu không dài chẳng ngắn, nhưng thanh xuân chỉ có một bạn nên
cân nhắc, hãy luôn nhớ và tin rằng: Tình yêu thực sự sẽ chữa lành những
vết thương.
Chúc bạn luôn được hạnh phúc và an yên.

#Admin_Myopic

#17

Đơn phương



Hồi còn là sinh viên, tôi có nhận gia sư cho một tiểu thư đang ôn thi tốt nghiệp cấp ba. Cô
gái này nhận thức tốt, nhưng lười học. Và thế nào tôi lại... thích cô ấy.

Tình địch của tôi là một thanh niên bằng tuổi tôi, làm tự do, quà mua cho cô ấy nhiều gấp
3 lần tôi, thi thoảng đưa crush của tôi trốn những buổi học thêm, cùng vi vu trên con xe
phân khối lớn, nhìn ngầu lắm. Ừ, người ta thấy ngầu chứ tôi thì cay lắm lắm. Thế là
những buổi sau, tôi vừa dạy cô ấy làm toán, vừa dạy cô ấy làm người: tuổi trẻ nên đầu tư
cho tri thức thay vì những mối quan hệ vô bổ. Mưa dầm thấm lâu, rồi cô ấy cũng chăm
lên, không trốn học nữa, điểm số cũng tăng dần lên.

Cô ấy thi tốt nghiệp đạt 22 điểm khối D. Khá tuyệt. Cách lời tỏ tình của tôi 2 giây đồng
hồ, cô ấy nói: “Cám ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Đầu tháng tới em kết
hôn, mời anh đến chia vui với chúng em.” Chú rể của cô ấy - chính là anh chàng tình địch
của tôi. Tôi không dám đến dự, tôi sợ tôi sẽ khóc ở đám cưới mất.
Sáng nay, tôi nhận tin cô ấy bị chồng bạo hành đến nỗi phải nhập viện.

Một số bạn trẻ bây giờ thường chia sẻ quan điểm yêu đương kiểu: “chọn người có 10 đồng
mà cho mình 9 đồng”, “chọn người khi mình kêu đói sẽ lập tức mang đồ ăn đến bên cạnh”,
“chọn người luôn xin lỗi mình bất kể mình đúng hay sai”. Xì! Các bạn quên mất, đàn ông
chúng tôi cũng là người, mà đã là người thì phải có gia đình, bạn bè, sự nghiệp nữa chứ. Ba
năm trước, tôi có 10 đồng, tôi chỉ dám cho crush 0,5 đồng thôi, vì tôi là sinh viên, còn
nhiều thứ cần đến tiền lắm. Năm ấy, tôi cũng chẳng dám mang đồ ăn ngay cho em khi em
kêu đói, 9h đêm em than đói, lúc ấy tôi còn đang bận làm thêm. Cũng năm đó, em trốn
học, tôi không xin lỗi em khi em sai được, như thế là dung túng cho sự vô kỉ luật. Còn tình
địch của tôi thì ngược lại. Rồi xong, vì tôi không phải hình mẫu bạn trai như trên internet
mà tôi không được em chọn làm bồ.

Con gái, là mây, đẹp lắm. Mà mây tầng nào thì lại gặp gió tầng ấy. Phải bay lên, vì càng
bay lên cao, phạm vi lựa chọn của các em càng lớn, khả năng quan sát, chọn lọc càng tốt.
Mấy bạn trẻ... đừng như crush của tôi.

Một tâm sự khá dài, nhưng hay. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Và trước tiên là
cảm ơn bạn nói ra tâm tư của khá nhiều bạn nam ở đây. Tôi biết bài viết sẽ có sự tranh
cãi, nhưng tôi vẫn chọn đăng bài này giữa rất nhiều bài viết khác, bởi lẽ, dù là ai, sau
tất cả cũng đều là con người, cũng đều xứng đáng yêu và được yêu, họ có lựa chọn của
họ, đơn giản là không thể trách.

Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều. #Admin_Myopic
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ĐẦU XUÂNĐẦU XUÂNĐẦU XUÂN   

TRÒ CHUYỆN VỚITRÒ CHUYỆN VỚITRÒ CHUYỆN VỚI

NGƯỜI TUỔI DẦNNGƯỜI TUỔI DẦN

Một mùa xuân mới đã về. Xuân về khắp muôn nơi. Và

Xuân hiện hữu khắp mọi người, mọi nhà.  Hãy cùng

với BBT trò chuyện về công việc, tình cảm ... với

những ACE tuổi Dần ở Adam nhân dịp Đầu xuân nhé. 

Chào các Bạn! Theo tử vi,Tuổi Dần đại diện cho

những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong

cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem

đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người

tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ

những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình

của mình. Vậy những điều này có đúng với bạn? 

(Đặng Đình Hà - Conaldo) 

Bản thân mình thấy khá đúng. Bởi mình

quan niệm muốn thành công đôi khi phải

chấp nhận mạo hiểm. Tính cách cũng hòa

đồng, hay thích giúp đỡ người khác, còn

gia đình thì dĩ nhiên mình phải bảo vệ rồi.

Có điều chưa có ai để lãnh đạo cả.

(Cười :D)



Mình thấy đúng đến 89% luôn ấy.

Tự nhận thấy mình cũng khá năng

động, luôn nhiệt tình giúp đỡ người

khác., luôn vì gia đình của mình.

Nhưng "Quyền lực & Tài lãnh đạo"

phải chờ bộc lộ đã ạ. :))

(Đinh Thu Hiền  - HCNS)

Mình thì không duy tâm lắm nhưng

thấy đúng đến 99% luôn bởi năng

động và mạo hiểm thì đúng với

mình. Còn mạnh mẽ thì chưa hẳn

bởi nhiều khi mình vẫn còn bị tình

cảm chi phối. 

(Diêm Đăng Thiệu - Bigdo)

Mình thấy đúng lắm luôn. Đọc

đến đâu là thấy hình ảnh của

mình trong đó. Có mỗi tài lãnh

đạo thì hình như của người khác

không phải mình . :)) 

(Phùng Thị Linh - Kho vận)

Cảm ơn các bạn đã trò chuyện cùng BTT . 

Xin chúc các Bạn năm 2022 có thật nhiều sức khỏe và

thành công!



ĐẦU NĂM

PACK ĐỒ 

& ĐI DU XUÂN

THÔI ...

*************

Vào dịp đầu năm mới, sau những giây phút đoàn tụ

quây quần, các gia đình Việt sẽ thường sẽ chọn một

điểm du lịch để cả gia đình cùng du xuân. Hãy cùng

Adam News điểm danh những địa điểm du xuân đầu

năm hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua nha ...

Sapa1.

Ai cũng biết Sapa

là một địa điểm du

lịch vô cùng nổi

tiếng ở Miền Bắc,

Sapa mùa nào

cũng làm say lòng

du khách nhưng có

lẽ đẹp, ấn tượng

nhất là lúc Sapa

vào mùa xuân.



Đến Sapa mùa xuân, đẹp nhất có lẽ vẫn là hoa đào.

Hoa đào nở thắm những triền đồi, tô thắm những

triền đồi. làm sinh động thêm những nếp nhà nhỏ

trong làn sương mờ tỏ. Những gốc đào cổ thụ, rêu

phong như làm Sapa đẹp hơn, lãng mạn hơn, lung

linh trong nắng mới và rét ngọt đầu xuân.

Những tiếng sáo véo von réo rắt, không khí rộn ràng

của mùa xuân Sapa nhất định sẽ khiến bạn cảm thấy

thật tuyệt vời. Chuyến du xuân cùng bạn bè và người

thân đến Sapa sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú

vị, bạn hãy đến Sapa để ngắm nhìn cả phố núi vào

xuân nhé.



2. Lễ hội Chùa Hương

Chùa Hương là một điểm đến dịp tết ở miền Bắc với

địa thế đẹp, lưng dựa núi, mặt hướng ra phía suối

Yến vừa có núi vừa có nước, cây cối sinh trưởng phát

triển cực kỳ tươi tốt là một địa điểm linh thiên với

cảnh sắc mê hồn.

Đường lên đỉnh núi khá xa và dốc, con đường nhỏ

uốn lượn như muốn thử thách những bước chân hành

hương đến với cửa Phật cũng vừa là trải nghiệm thú

vị bạn nên một lần ghé thăm. Lễ hội Chùa Hương

là một điểm du lịch lễ hội nổi tiếng được khai hội từ

6 tháng 1 đến tháng 3 (âm lịch).



3. Khu du lịch sinh thái Tràng An

Tràng An - là

khu du lịch sinh

thái kết hợp tâm

linh có hệ thống

hang động vô

cùng độc đáo.

một trong

những khu du

lịch đẹp nhất

của Bắc bộ

Mọi thứ đẹp nhất ở đây

được thiên nhiên ban tặng.

Từ những dãy núi uốn lượn

hùng vỹ, bao quanh là

dòng nước trong vắt, ngồi

trên thuyền mộc bạn sẽ

được khám phá các hang

động kỳ bí đến những cánh

đồng lúa bên suối đẹp bình

dị. Tất cả tạo nên một

khung ảnh ảo mộng, đẹp

như trong tranh.



4. Bái Đính

Chùa Bái Đính

- nổi tiếng là

ngôi chùa to

nhất Đông Nam

Á, một trong

những ngôi chùa

linh thiêng đầy

hấp dẫn với

khách du lịch và 

là một điểm đến rất hợp lý để lễ chùa, cầu mong năm

mới an lành trong không khí đất trời vào xuân.



5. Yên Tử

Cứ mỗi dịp đầu

xuân du khách

trong cả nước lại

đổ về tham quan

Yên Tử. Yên Tử

được biết đến là

nơi không thể bỏ

qua và được nhiều

người chọn làm điểm đến để cầu may và tiền tài đầu

năm mới. Yên Tử còn được biết đến là vùng đất

thiêng liêng lưu giữ nhiều di tích lịch sử về Phật giáo.

Bên cạnh đó, du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh

núi hùng vĩ.

Đến đây, bạn có thể lựa

chọn đi bộ hòa mình vào

dòng người hoặc nếu mệt

bạn có thể đi bằng cáp

treo ngắm toàn cảnh núi

rừng nơi đây. Lễ hội Yên

Tử là một điểm du lịch lễ

hội nổi tiếng được bắt đầu

từ tháng 1 đến tháng 3

(âm lịch). 



6. Mộc Châu

Vào những ngày đầu xuân, Mộc Châu đến mùa hoa

mận, hoa đào nở, những cánh đồng cải trắng muốt

hay những đồi chè trải màu xanh bát ngát... là địa

điểm lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, thư giãn

Mộc Châu được xem là địa điểm du lịch gần Hà Nội

tuyệt vời nhất để tận hưởng không khí trong lành bên

gia đình và bạn bè vào những ngày đầu xuân cũng sẽ

là độc lực làm việc cho một năm mới tràn đầy sức

sống.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, người ta du xuân

trẩy hội, hành hương tìm kiếm sự bình an, cầu tài

cầu lộc, cầu may mắn cho mình và gia đình mình.

Các Adam Grouper hãy chọn cho mình những địa

điểm du xuân trong năm mới để bắt đầu một năm

thật nhiều may mắn và bình an nhé!



Giải khuyến khích
Trần Thị Thùy Linh - Team HCNS

"Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Tết về đào biếc trổ thêm bông"

Giải nhất
Hoàng Minh Hiếu - Team Vinaone

"Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Đời vui, sức khỏe, tết an khang"



             
             Câu ca dao sau nhắc đến tình cảm gì?

"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

Có 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý để người chơi tìm ra từ  khóa của BTT:

Mini Game

TRUY TÌM TỪ KHÓA
Từ khóa BTT đưa ra trong tập san tháng này để trả lời cho câu hỏi:

Đây là kim chỉ nam cho mọi
doanh nghiệp?

1

Sức mạnh quân đội nước ta nằm ở đâu?
2

Người trả lương cho bạn?
3

Câu thành ngữ sau nói về?
"Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"

4

Thứ quan trọng ta thu nhận được trên hành trình sống?

5

Câu tục ngữ sau muốn nhắc đến?
"Muốn ăn quả chín nhớ ơn người trồng"

6

Yếu tố không thể thiếu cấu thành lên tổ chức?
7

Điền từ có nghĩa vào chỗ trống:
" ... là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức."

8



Thể lệ Mini Game

TRUY TÌM TỪ KHÓA
Thể lệ:1.

Người tham gia chơi game sẽ tìm ra đáp án
của 8 gợi ý BTT đã cho, từ đó phân tích suy
luận để đưa ra từ khóa một cách chính xác
nhất.

      2. Thời hạn tham gia: 
Từ ngày 18/02/2022 - 28/02/2022

      3. Giải thưởng:
03 bạn may mắn gửi đầy đủ đáp án của 8 gợi ý
và từ khóa về cho BTT nhanh nhất qua địa chỉ
email: ic.adamgroup@gmail.com
(Tiêu đề: Họ và tên_Bộ phận/Phòng ban_SĐT)

GOOD LUCK !!!



Nhiều nhà có truyền thống trên mâm cúng tất niên, cúng đón
ông bà về ăn Tết… đều phải có gà luộc, khiến sau Tết trong tủ
lạnh ít cũng phải có đến 2 con gà mà không biết phải dùng làm
gì. Chúng ta thường quen gà luộc bị thừa thì đem kho mặn,
rang gừng, ăn với cơm hay xôi, nhưng ăn mãi cũng ngán, phải
không nào. Thay vào đó, bạn hãy dành chút thời gian gỡ riêng
phần thịt và xương. Xương, đầu cổ, cánh, chân… đem ninh lấy
nước dùng nấu miến, cháo, súp… Phần thịt có thể xé phay, nấu
miến, bún, nấu súp, tẩm ướp và rán… Dùng gà làm gỏi / nộm
(gỏi gà bắp cải rau răm, hoa chuối…) ăn nhẹ bụng, ngon miệng,
vừa giúp giải quyết gà vừa giúp ăn hết rau.

MẸO VẶTMẸO VẶTMẸO VẶT
Cuộc SốngCuộc SốngCuộc Sống

MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"
THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!

Sau Tết thường mỗi nhà đều tích lại một “núi” thực phẩm dư
chưa tiêu thụ hết nào là bánh chưng, thịt gà, trái cây…, lúc đó
bạn sẽ phải làm gì đây? Những cách tận dụng đồ ăn còn lại sau
đây sẽ là lời giải đáp hoàn hảo cho bạn.

Làm gà xé phay từ gà luộc



MẸO VẶTMẸO VẶTMẸO VẶT
Cuộc SốngCuộc SốngCuộc Sống

MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"
THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!

Rán bánh chưng, bánh tét ăn với dưa muối

Cách rán bánh chưng, bánh
tét phổ biến nhất và được
nhiều người hâm mộ nhất
là cho cả miếng vào chảo,
rán lửa vừa, lấy muỗng
dằm nhẹ để bánh vàng giòn
ngoài mặt còn bên trong
mềm và nóng, còn thơm
mùi của lá dong. 

Theo kinh nghiệm, nếu rán bằng chảo không dính thì bạn có
thể không thêm dầu mỡ mà để mỡ trong nhân bánh tươm ra
là vừa, tuy nhiên nhiều người vẫn thích có chút dầu để bánh
vàng giòn. Bánh chưng rán dọn ăn với dưa món, củ kiệu, ít
dưa góp su hào… chấm xì dầu và chút tương ớt.

Thịt bò Thịt bò cũng là một trong
những thực phẩm có thể bị dư
sau Tết. Bạn có thể kết hợp thịt
bò thừa với cà rốt, và ít rượu
vang để tạo nên món bò sốt
vang lạ miệng, thơm ngon.
Cách khác, bạn có thể làm món
thịt bò nộm rau muống hoặc
đu đủ với vị chua ngọt đậm đà
rất phù hợp cho món khai vị.

https://bestie.vn/2017/03/4-cach-che-bien-thit-bo-ba-dao-nhung-ngon-het-nac-chi-em-nen-thu?utm_campaign=InternallinkBestie&utm_source=44024&utm_medium=noniadesktop


Đây chắc chắn sẽ là món thừa “nhiều nhất nhất” trong nhà
bạn trong mùa Tết hay có những bữa tiệc, vì vậy bạn hãy tận
dụng bia vào các món hấp hay hầm để món ăn có vị thơm hơn,
nhất là hải sản.
Tôm hấp bia, bò hầm bia - tại sao lại không thử cách này sẵn
đổi mới thực đơn, để những ngày sau Tết không còn cảm thấy
ngán ngẩm với những món dầu mỡ nữa bạn nhỉ?

MẸO VẶTMẸO VẶTMẸO VẶT
Cuộc SốngCuộc SốngCuộc Sống

MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"MÁCH BẠN CÁCH "XỬ LÝ GỌN"
THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!THỰC PHẨM DƯ SAU TẾT!!!

Bia

Giò lụa, giò bò,...

Với các món giò lụa, giò bò, thịt nguội, lạp xưởng… bạn có thể
mua thêm bánh mì về và làm bữa sáng cho cả nhà. Hoặc bạn
có thể làm món gỏi củ kiệu với giò lụa,… 

Những gợi ý trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn giải được bài toán thức ăn
dư sau Tết để không phải phí phạm bất cứ thực phẩm nào bạn đã cất
công mua về. Chúc các bạn thành công nhé!

https://bestie.vn/2015/06/diem-danh-22-loai-nhan-cua-banh-mi-sai-gon?utm_campaign=InternallinkBestie&utm_source=44024&utm_medium=noniadesktop
https://bestie.vn/2017/12/cach-che-bien-lai-thuc-an-thua-ngay-tet-cuc-thong-minh?utm_campaign=InternallinkBestie&utm_source=44024&utm_medium=noniadesktop



