


Qúy độc giả thân mến!

Tập san nội bộ ADAM NEWS hân hạnh gặp lại các
bạn trong số thứ 7 phát hành tháng 3/2022. Tập
san số này vẫn sẽ tiếp tục mang theo sắc màu rực
rỡ của hoa lá, sức sống của mầm non và những nu
cười rạng rỡ, Ban biên tập hi vọng cuốn tập san
này sẽ như một món quà tinh thần ý nghĩa cho các
thành viên gia đình Adam. 

Bên cạnh những tin tức về hoạt động - kế hoạch
kinh doanh của Tập đoàn, Tập san số thứ 7 sẽ
mang đến cho bạn đọc những thông tin về những
hoạt động nội bộ đã được tổ chức nhân ngày 8/3,
chương trình vinh danh những cá nhân xuất sắc …
thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn
đối với việc chăm lo sức khỏe - đời sống tinh thần
của CBNV. 

THƯ NGỎ



Đặc biệt, bước sang tháng 3/2022, cùng chào đón
tuổi thứ 8 của Tập đoàn Adam Group, Tập san
ADAM NEWS dần trưởng thành, hoàn thiện hơn và
rất nhiều, rất nhiều thông tin sẽ được mang đến
cho bạn. Đó chính là sứ mệnh, là động lực, là cam
kết và cũng là định hướng để BBT Tập san nội bộ
nỗ lực hết mình để phục vụ độc giả. Hy vọng các
bạn ngày càng ủng hộ để nội dung cuốn Tập san
của chúng ta ngày càng đa dạng và phát triển.
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 Đánh giá và tổng kết kết quả kinh doanh trong tháng 2, khen
thưởng nhân sự, đội nhóm đã đạt được thành tích tốt trong tháng
2. Bên cạnh đó, đưa ra những khó khăn, thách thức còn gặp phải
và cùng tìm giải pháp, cách thức để vượt qua. 

Tổng kết thi đua tháng 2

TIN TỨC SỰ KIỆN THÁNG 3TIN TỨC SỰ KIỆN THÁNG 3TIN TỨC SỰ KIỆN THÁNG 3

Mục tiêu tháng 3
Xây dựng kế hoạch, mục tiêu kinh doanh trong tháng 3 để đạt được hiệu
quả kinh doanh tốt nhát, doanh thu cao - lợi nhuận tốt tối ưu chi phí. 



HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 8/3HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 8/3HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 8/3
TẠI ADAM GROUPTẠI ADAM GROUPTẠI ADAM GROUP

Ngày 8-3 đặc biệt, quà tặng từ Ban lãnh đạo 

Món quà đặc biệt từ Ban lãnh đạo Tập đoàn dành tặng như

một lời cảm ơn lời nhắn gửi từ ban lãnh đạo tới các bạn nhân

viên nữ hãy luôn xinh đẹp, tự tin và là chính mình. Cảm ơn vì

sự nỗ lực hết mình cho công việc, cảm ơn vì vẫn luôn đảm

nhiệm tốt công việc được giao mà vẫn luôn giỏi việc nhà.

Không khí 8/3 tại đầu cầu Hà Nội



Tại đầu cầu Thái Nguyên





Bên cạnh đó còn là lời cảm ơn, lời chúc mừng 8/3 từ CBNV

trong công ty đến Sếp Hana Lee & Sếp Vicky Thuận  
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Câu chuyện của thángCâu chuyện của thángCâu chuyện của tháng
háng 3 là tháng đong đầy của yêu thương và
nhiệt huyết của  tuổi  trẻ. Cùng là một dấu mốc T

đánh giấu khoảnh khắc giao mùa. Nào là hoa ban
trắng - tím cả một đường, từng chùm hoa sưa
trắng muốt, hoa gạo nở đỏ rực cả một vùng trời
hay Khoảng sân trước nhà trắng ngần hương bưởi,
những cành hoa chúm chím thu hút nào ong, nào
bướm về hút mật, tháng 3 về rồi đấy mọi người.



Cùng với đó, Tháng 3 lại vô cùng đặc biệt đối với
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Adam Group chúng ta.
Tháng 3/2014, Công ty chính thức được thành lập.

Với cơ sở ban đầu là ý tưởng làm đẹp cho phụ nữ
Việt, những người đặt viên gạch đầu tiên cho Adam
Group đã bắt đầu với chuỗi Spa thẩm mỹ viện
ROYAL SPA, trải rộng khắp 10 tỉnh với hơn 15 cơ sở.
Đội ngũ nhân lực cấp cao lúc này chỉ có vỏn vẹn 10
người với kinh nghiệm còn non trẻ và chập chững
bước vào start-up. Nhớ lại những ngày đầu, công ty
gặp phải nhiều khó khăn do chưa thực sự thấu
hiểu thị trường và đối tượng khách hàng của mình. 



Những con người kiến tạo nên Adam Group khi ấy
đã luôn tự hỏi, làm gì thiết thực nhất cho bản thân
lúc này, làm thế nào để đóng góp thật nhiều giá trị
cho cộng đồng xã hội. Cùng với mơ ước, khát vọng
và tuổi trẻ, Họ đã vừa làm vừa nghiền ngẫm để đưa
ra những định hướng phát triển. 

Với sự nhanh nhạy với thời cuộc. Năm 2015, tập
đoàn Adam Group cho ra mắt chuỗi nhà hàng
FOODHOUSE và công ty nội thất PRATO với 2 cơ sở
chính và 15 cơ sở nhượng quyền. Rất nhanh chóng
đã đạt được con số 300.000 lượt Khách hàng được
phục vụ với sự hài lòng cao nhất.



Nắm bắt xu thế kinh doanh ở trong và ngoài nước.
Adam Group quyết định thành lập công ty giải
pháp công nghệ ADAM SOLUTION vào năm 2016.

Từ những cột mốc kỷ niệm đầu tiên, công ty đã
phát triển mạnh mẽ với liên tiếp những thành viên
mới được thành lập. Đó là Công ty Mỹ phẩm
AURENDA và Công ty HAFAMI (2017) rồi chuỗi 5
công ty Thương mại điện tử: THIÊN DƯỢC SƠN,
HOPESTAR, HESUCO, AURENDA, HAFAMI (2018). Và
quả thực, những thành tựu mà công ty đã gặt hái
được đến thời điểm ấy đã vượt xa hơn tất cả những
mong đợi và kỳ vọng của Ban Lãnh Đạo.



Bằng sự lãnh đạo tài tình của Ban giám đốc đã lèo
lái con thuyền Adam Group rẽ sóng vượt đại
dương; nhưng để có được sức mạnh toàn vẹn nhất
cần nói đến sự nỗ lực, cống hiến cho công việc của
toàn thể cán bộ và nhân viên. 

Năm 2019 chứng kiến những thay đổi to lớn khi
Ban Lãnh Đạo quyết định sáp nhập 5 công ty TMĐT
vào tập đoàn ADAMGROUP, chuẩn bị cho nền tảng
chinh phục mục tiêu doanh thu đạt được 600 tỷ vào
năm tiếp theo.



Năm 2020 với nhiều đổi thay của thời cuộc, với
nhiều thách thức được đặt ra. Tuy có những tác
động từ dịch bệnh toàn cầu Covid-19, nhưng các
lãnh đạo và nhân viên Adam Group luôn nỗ lực, nỗ
lực hơn nữa để đạt được mục tiêu đã đặt ra, bất
chấp khó khăn, thách thức. 

Chặng đường mà công ty đã đi qua là một trong
những cuộc chinh phạt khó khăn nhất mà không
phải công ty nào cũng đạt được. Cuộc hành trình
vẫn  đang tiếp tục, khai phá được những thành quả
xứng đáng.



365 ngày vốn có rất nhiều thứ để nói, có rất nhiều
cảm xúc phải kể ra. Nếu phải chọn vài từ nói về
năm 2021, cá nhân tôi, sẽ chọn "Đau Thương", "Hy
Vọng" và "Tình Dân Tộc". Năm 2021 cũng sẽ là một
kỷ niệm khó quên đi cùng với đó là cả những khó
khăn của một năm đầy biến động, thách thức do
diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Và những khó khăn chúng ta đã trải qua lại càng
khiến cho những niềm hy vọng, niềm tin rằng Sau
cơn mưa trời sẽ lại sáng càng thêm quý giá, đáng
trân trọng. Đó sẽ là điều chúng ta tin ở một năm
2022 bùng nổ hơn, mạnh mẽ hơn.



8 năm hình thành và phát triển, một chặng đường
tuy không quá dài nhưng đây là cả một hành trình
và hành trình này vẫn đang được tiếp tục, hứa hẹn
viết nên những trang rực rỡ hơn bởi những lớp kế
cận xứng đáng, sớm vươn lên trở thành một trong
những vì sao sáng nhất ngành.

Một hành trình ý nghĩa, đã có những con người
được giúp đỡ, những người lao động được tạo
công ăn việc làm, những dự án được hoàn thiện
cho cộng đồng và những thành tích mới liên tục
được xác lập. Adam Group sẽ tiếp tục những dấu
chân thập kỷ, mang đến những thành tựu thế kỷ.
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  Nàng Xuân tháng 2 qua đi, anh chàng tháng 3 gõ cửa!
Tháng 3 – tháng khởi đầu cho dòng nhiệt huyết, đam mê và hăng say đến
bất tận; tháng của những con người mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết và
mộng mơ. Thay mặt Đại gia đình Adam Group, BTT xin được gửi lời chúc
mừng đến các bạn có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và đặc
biệt gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.





Tôi đã bỏ lỡ người thương tôi thật lòng các bạn à
Câu chuyện ấy đau lòng lắm. Chúng tôi quen nhau cũng là cái duyên vì được làm việc
cùng với nhau trong một môi trường làm việc. Thời gian đó quả thật mà nói đó là
những năm tháng tốt đẹp nhất mà sau này tôi mới nhận ra. Mỗi ngày không là gì của
nhau cả nhưng vui lắm, hỏi han, động viên, chia sẻ, vui buồn có nhau. Đó cũng là người
mà tôi cảm thấy tin tưởng và thoải mái giãi bày tâm tư mỗi lúc nói chuyện. Có thể nói
chuyện, tâm sự với nhau khá nhiều nên dần dần 2 đứa lại càng hiểu nhau và cảm mến
nhau hơn. Cho đến một ngày cậu ấy nói với tôi "tôi thích cậu". Lúc đó tôi cũng khá bất
ngờ, cảm xúc khó diễn tả lắm. Vì cũng hơi ngại nên tôi chỉ nói ý rằng tôi cũng thích cậu
ấy vậy. Nhưng mà chắc là cậu ấy không hiểu. Thực sự mà nói tình cảm của cậu ấy
dành cho tôi lúc đó sâu đậm lắm, chắc hằn cậu ấy cũng đã mong chờ rất nhiều. Thế
nhưng vì 2 đứa không rõ ràng với nhau nên đã lỡ mất nhau. Sau này, những tin nhắn
hỏi han của cậu ấy cũng không còn nữa. Đôi khi cũng nhắn tin hỏi thăm chuyện thường
ngày nhưng mà 2 đứa không còn nói chuyện thoải mái như trước nữa. Tôi buồn và thất
vọng về bản thân, vì cái tôi mà không rõ ràng với cậu ấy để kết cục thích nhau nhưng
không đến được với nhau. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó sau một khoảng thời
gian dài cậu ấy không nhắn tin cho tôi nữa tôi mới quyết định vứt bỏ lòng tự trọng bày
tỏ tình cảm với cậu ấy, nói rõ ràng. Thế nhưng? Tôi chỉ nhận được 2 từ đã xem. Một
thời gian sau đó, cậu ấy nhắn với tôi “Giá như cậu chấp nhận tớ sớm hơn? Giá như
cũng chỉ là giá như. Chúng ta bỏ lỡ nhau thật rồi". Lúc đó, tôi cũng không biết viết gì trả
lời cậu ấy, cũng muốn giữ cậu ấy lại dẫu biết rằng khó có thể nào. Thời gian sau mới
biết rằng quãng thời gian đó cậu ấy có người mới. Từ đó đến nay cũng gần 4 tháng rồi,
mỗi người một cuộc sống mới. Tuy nhiên tôi vẫn luôn nghĩ về cậu ấy, vẫn luôn theo dõi,
luôn quan tâm cho dù cậu làm gì tôi vẫn theo sau dõi theo cậu. Chỉ mong cậu hạnh
phúc, nếu còn có cơ hội nhất định tôi sẽ không để mất cậu một lần nữa.
Xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã từng làm cậu thất vọng và tớ cảm ơn vì những năm
tháng tốt đẹp đó dù chỉ là ngắn ngủi. Không là gì của nhau nhưng cảm giác dành cho
nhau hồi đó đều thật lòng và đáng trân quý ❤ ❤ 

#19

Thật không biết khuyên bạn thế nào, nhưng ai cũng có tuổi trẻ và những
câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, không nhất định phải long trời lở đất,
nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu. Đó đều có những hồi ức đẹp
kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Mong bạn sẽ vượt qua
nuối tiếc, ở tương lai, luôn có một bàn tay đang chờ bạn nắm lấy.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng mình để chia sẻ.

BỎ LỠ MỘT NGƯỜI, BỎ LỠ MỘT ĐỜI



Vẫn miệt mài với đống số data ngày càng nhiều, vì tớ tin cậu sẽ
thích một cô gái thông minh
Vẫn một mình động viên bản thân mỗi khi thấy tệ, vì tớ biết cậu sẽ
mong tớ mạnh mẽ, tớ cũng vậy
Vẫn cố gắng học hỏi, vì tới biết muốn gặp cậu thì tầng mây tớ phải ở
chỗ nào
Rồi sau này, nếu chúng ta gặp lại nhau. Tớ sẽ khoe những chiến tích
tớ có, khoe cả những vết thương tớ mang. Khoe những lần mệt mỏi
đến nỗi, chỉ cần làm đổ tách cafe nóng vừa mới pha cũng đủ khiến
tớ bật khóc, nhưng tớ vẫn vượt qua và đợi cậu.
Vậy nên hy vọng, có thể thương tớ, thương nỗi đau của tớ, thương nụ
cười của tớ. Và đối xử với tớ thật tốt.
Vì cô gái trước mặt cậu đã mạnh mẽ... đợi cậu...

#20

Thật tuyệt khi bạn đã nghĩ như vậy. 
Nhưng có điều thế này, Cậu ấy có thể đến muộn một chút cũng không sao,
hoặc cũng có thể không đến. Nếu cậu đến "muộn" quá thì đành hẹn kiếp
sau. Hoặc không đến thì khi đó bạn đủ mạnh mẽ và dũng khí để đi một
mình rồi. Cho nên Cậu ấy có đến hay không, cũng không sao cả.
Bạn xứng đáng với tình yêu tuyệt vời nhất. Những điều tốt đẹp đến với ai
tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất
chỉ đến với người không bỏ cuộc. 
                                         Hãy tự tin mạnh mẽ và tỏa sáng bạn nhé!!!

CHỈ LÀ NGƯỜI EM THÍCH CHỈ CÓ ANH



Tôi là kiểu người có chút lười, thích nằm ì một chỗ. Không quá
nghe lời, lại thích gây sự. Nhưng vì cuộc sống của bản thân tôi
lại phải cố gắng làm việc chưa từng ngừng cố gắng. Vì muốn
bản thân không bị người khác chán ghét tôi lại phải kiềm chế
cảm xúc của bản thân và hòa hoãn với mọi người.
Trước mặt người lạ thì bình thản, nhưng trước mặt người quen
thì rất nghịch ngợm, nhây và lầy, không chú ý hình tượng mà
có thể cười ha hả cả ngày.
Tuy vậy cũng sẽ có những lúc tôi cảm thấy buồn bã, bạn bè hỏi
làm sao vậy cũng chỉ nói không sao nhưng thật ra cảm thấy
rất mệt mỏi và rất cần một cái ôm.

#21

Mình cũng đã từng nghe câu nói này ở đâu đó, khi viết ra đôi dòng
như thế này mình biết bạn đang rất tủi thân và cần sự quan tâm xin
được *Ôm bạn một cái*. Cuộc sống mà nhiều lúc làm ta cảm thấy
thật khó khăn nhưng ngoài cách lựa chọn bản thân phải thật vui vẻ,
phải thật nỗ lực, phải thật cố gắng thì không còn lựa chọn nào khác.
Những lúc cảm thấy mệt mỏi hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn
một chút đồ ngọt hoặc đi đâu đó du lịch có lẽ bạn sẽ cảm thấy dễ
chịu hơn đó... 
Hôm nay là một ngày tồi tệ, ngày mai sẽ còn tệ hơn nhiều, nhưng
ngày kia sẽ là một ngày đẹp tuyệt vời. ^^

Love yourself
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TỪ KHÓA CẦN TÌM

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thật tiếc khi chưa có bạn nào trả lời đúng hết các từ hàng ngang.
Chúc các bạn may mắn rinh giải thưởng Mini game tiếp theo



MINI GAME

GHÉP TRANH HAY - NHÂN QUÀ NGAYGHÉP TRANH HAY - NHÂN QUÀ NGAY
   ...

Với các mảnh ghép không theo thứ tự như hình bên dưới, các bạn
hãy sắp xếp lại để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh theo thứ tự từ
trái qua phải, từ trên xuống dưới và nhận quà từ BTT nhé.

Thể lệ:1.
Sắp xếp cách mảnh ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
         VD: 1-A, 2-B,....

      2. Thời hạn tham gia: 
Từ ngày 20/03/2022 - 30/03/2022

      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 !!!



WOMEN'S DAY

HAPPY

Những lá thư gửi mẹNhững lá thư gửi mẹ



MARCH

Thân gửi mẹ yêu!

         Bây giờ là 23h05’ con lướt facebook thấy dòng chữ “Chúc mẹ 8/3 vui vẻ”

tự nhiên con thấy nhớ nhà da diết. Từ bé đến lớn con rất ít thể hiện tình cảm

với bố mẹ, chưa bao giờ con nói được câu “Con yêu mẹ nhiều lắm”, con chợt

nhận ra mình dành cả một chặng đường chỉ mải miết với công việc, tiền bạc

mà quên đi rằng con lớn lên được, trưởng thành được là nhờ có mẹ thân yêu.

           Mẹ sinh ra anh em con và nuôi dạy cho con học đại học đầy đủ, con vẫn

nhớ như in năm 15 tuổi con vào lớp 10 lần đầu tiên đi học xa nhà. Mỗi buổi

chiều mẹ gọi điện hỏi thăm làm con suýt bật khóc, mỗi dịp lễ tết mẹ lên

trường thăm con rồi lúc mẹ về con nhìn theo xe mẹ xa dần, con biết lúc đó mẹ
cũng rất nhớ và thương con nhưng vì mong con sau này có công việc ổn định,

mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con. Đến khi con lên đại học nhiều lần đi chơi cùng

đám bạn về muộn làm mẹ lo lắng không ngủ được, còn cả những lúc con nổi

cáu vì hướng dẫn mẹ dùng điện thoại thông minh, giờ nghĩ lại con thấy mình

thật vô tâm, con xin lỗi mẹ chắc là mẹ buồn con nhiều lắm, nhưng con biết mẹ
sẽ không trách gì con đâu, và cho dù con có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn

sẵn sàng bao dung, tha thứ cho con, sẵn sàng dang rộng vòng tay khi con

quay về. Hồi xưa con luôn muốn lớn lên thật nhanh để được đi làm phụ bố mẹ,

giờ con đã trưởng thành và tự mình bươn trải cuộc sống con mới thấu hiểu

những vất vả mẹ đã từng trải qua, và con cảm thấy yêu mẹ hơn bao giờ hết.

Nhưng mẹ yên tâm con trai của mẹ đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn

và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách vì con biết mẹ luôn dõi theo và ủng

hộ mọi việc con làm.

           Mẹ à, lại đến ngày 8/3 nữa rồi đấy. Mẹ lại thêm một tuổi nữa rồi, tóc mẹ
cũng đã bạc nhiều hơn, da của mẹ lại thêm nhiều nếp nhăn hơn vì năm tháng.

Nhưng con vẫn muốn níu kéo thời gian ngừng lại, con vẫn muốn mẹ cứ trẻ và
là chỗ dựa cho con mãi thôi. Nhân dịp 8/3 con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe,

lúc nào cũng bình an, vui vẻ bên con cháu. Và cuối cùng con muốn nói với mẹ
là “CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU”!

- Hoàng Văn Hậu - Vinaone -

Bức thư đầu tiên



Mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con. Con

chưa từng nói con yêu mẹ nhưng sâu thẳm đáy

lòng, con luôn biết ơn và coi mẹ là điểm tựa

trong cuộc sống. Những lúc khó khăn, gian nan

khi được về bên mẹ, con cảm thấy mình như
được tiếp thêm sức mạnh. Nhân ngày Quốc tế
Phụ nữ 8/3, chúc mừng ngày của mẹ. Chúc mẹ
của con luôn xinh đẹp, luôn hạnh phúc và luôn

khỏe mạnh. Happy Women's Day.  

- Tâm -  Conaldo -

Trong mắt con cái, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có
thể hi sinh tất cả chỉ để con cái khỏe mạnh và khôn

lớn từng ngày. Hồi còn bé con không hề thích những

lần mẹ la mắng con những chuyện linh tinh nhưng khi

lấy chồng rồi mới biết mẹ yêu thương các con

nhường nào. Tình yêu của mẹ là vô bờ bến, chỉ mong

thời gian quay chậm lại cho mẹ không già đi, luôn vui

vẻ bên các con. 

- Hằng - Kho Vận - 

Bức thư thứ 2

Bức thư thứ 3

Năm nay quả là 1 trải nghiệm mới của 2 mẹ con mình

mẹ nhỉ , thấm toát cũng hơn 1 năm mẹ con mình không

gặp nhau rồi, Những câu hỏi thăm, những câu động

viên chỉ vắn tắt qua từng cuộc gọi. Có người sẽ cho

rằng con ích kỷ vì những gì con đang làm, nhưng con tin

răng mẹ sẽ luôn ủng hộ con vô điều kiện phải không mẹ
! 8/3 năm nay 2 đứa con của mẹ đều không thể bên

cạnh mẹ. chỉ mong mẹ của con luôn mạnh khỏe, vững

tin vào lựa chọn của chúng con. Yêu mẹ của con !

- Thùy Trang - Fansipan - 

Bức thư thứ 4



Có những điều con chẳng thể nói thành lời , vì sẽ chẳng có lời ns nào có
thể kể hết công lao sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ cả. Nhân ngày

mùng 8/3 Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe,luôn xinh đẹp hạnh phúc. Con

luôn phấn đấu là người con hiếu thảo, người có ích cho xã hội. 

- Hoàng Duy Phước -

Người mẹ của em – người phụ nữ hiền lành, chân chất, một lòng vì con

ấy, là người mà suốt cuộc đời này em luôn nhắc đến bằng tất cả tình yêu

thương và kính trọng. Tình cảm của em dành cho mẹ, chẳng có ngôn từ
nào có thể diễn đạt hết được. Cảm ơn mẹ đã cho em được sinh ra, được

lớn lên và được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. 

- Adam Ninh -

Bức thư thứ 5

Bức thư thứ 6
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F0 sau khi khỏi bệnh, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, chính khí suy
nhược, tân dịch hao tổn. Do đó cần tiếp tục điều trị để phục hồi chức năng
tạng phủ, cân bằng âm dương cơ thể; BTT gợi ý 1 số món ăn thức uống
phục hồi sức khỏe sau mắc Covid-19 mọi người cùng tham khảo nhé!

Trà cúc

Hoa cúc sơ phong thanh
nhiệt, giải độc, giúp mắt sáng;
lá dâu tằm sơ phong thanh
nhiệt, mát gan giúp sáng
mắt, xuyên bối mẫu giảm ho,
bình suyễn. Trà này giúp
thanh phế nhiệt, giảm ho,
giảm sốt.

- Thành phần: Hoa cúc 10 g, lá dâu tằm 10 g , xuyên bối mẫu 10 g, cam
thảo 6 g.
- Cách chế biến: 4 thành phần trên cho vào ấm, rót nước sôi ngâm 10
phút là có thể dùng.

Chưng lê đường phèn

Lê thanh nhiệt nhuận
phế, hóa đàm, bình
xuyễn, xuyên bối mẫu
giảm ho, bình suyễn. Món
ăn này giúp thanh nhiệt
hóa đàm, bình suyễn.

- Thành phần: Lê một trái, xuyên bối mẫu 10 g, đường phèn vừa đủ.
- Cách chế biến: Cho lê và xuyên bối mẫu vào chén, hấp cách thủy một
tiếng, sau đó cho thêm đường phèn vào, hấp tiếp cho tan hết đường
phèn là được, ăn lê và uống nước.
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- Thành phần: Thịt heo 100 g,
hoa mướp và lá non, hành tỏi
gia vị vừa đủ. 
- Cách chế biến: Xào 100 g thịt
với hành và tỏi, cho nước nấu
sôi, sau đó cho hoa mướp và lá
non vào, nêm gia vị , đợi hoa và
lá mướp chín thì bắc ra.

Trà tía tô gừng

Gừng phát tán phong hàn, hòa vị
giáng khí, lá tía tô phát biểu tán
hàn, khai thông phế khí, trà tía tô
giúp ôn phế, phát tán phong hàn.

Canh hoa mướp

Hoa mướp tính mát, thanh
nhiệt hóa đàm, giảm ho bình
suyễn.

Thành phần: Gừng 20 g, lá tía tô 10
g, đường nâu (đường thẻ/mật) một
ít. Cách chế biến: Gừng thái sợi, lá
tía tô nghiền dập, cho vào ly nước
sôi cùng với đường nâu 10 phút là
có thể dùng.

Cháo hành gừng
- Thành phần: Gạo 100 g, gừng 10 g, hành 10
g. Cách chế biến: Nấu cháo, trước khi bắc ra
cho gừng với hành xát nhuyễn, có thể ăn
chung với ruốc (chà bông).
- Công dụng: Gừng với hành đều giúp phát
tán phong hàn, thông dương, ôn phế.
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Thành phần: Xương heo 150 g, bí đao 1 trái (khoảng 200 g), hành lá 2
nhánh, hành tím băm 1 củ, dầu ăn 1 muỗng canh, gia vị thông dụng
một ít. Cách chế biến: Xào hành tím, cho xương heo vào nấu trong 15
phút. Xắt ô vuông bí đao, cho vào nồi xương, nấu chín bí, sau đó cho
thêm hành lá, gia vị cho phù hợp.
Công dụng: Bí đao có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, lợi niệu, tiêu
phù thũng, chống ho, tiêu khát.

Củ sen kho thịt

Củ sen có tác dụng thanh nhiệt
lương huyết, nhuận phế chỉ
khái, kho chung với thịt và các
gia vị nóng ấm giúp làm ấm
phổi, trừ hàn khí.
- Thành phần: Củ sen 200 g ,
thịt ba rọi 400 g, tỏi 10 g, đầu
hành lá 10 g, tiêu đen 10 g, nước
mắm, dầu hào, đường, dầu ăn
vừa đủ.

Canh bí nấu xương heo

- Cách chế biến: Ướp thịt 15 phút với tỏi, hành, nước mắm dầu hào.
Ngâm củ sen trong nước muối loãng để giữ màu trắng. Xào thịt với
một chút đường cho săn lại, sau đó cho củ sen vào, thêm chút nước
lọc hầm 40 phút, nêm thêm gia vị cho vừa ăn là hoàn thành.
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Thành phần: Nấm trùng
thảo 5 g, long nhãn 3 g,
khoai mài 50 g, hạt sen 20
g, thịt heo 100 g. Cách chế
biến: Tất cả thành phần
rửa sạch, cho vào nồi nước
hấp cách thủy 45 phút,
cho chút gia vị cho vừa
miệng.

Canh bí đỏ xích tiểu đậu

- Thành phần: Xích tiểu đậu (có thể thay bằng đậu đỏ) 20 g, phổ tai 10
g, bí đỏ 100 g, muối, bột nêm. Cách chế biến: Ngâm mềm đậu, bỏ nước
ngâm, cho đậu vào chung với phổ tai nấu mềm khoảng một giờ, sau
đó cho bí đỏ xắt cục vào nấu chín bí, cho gia vị phù hợp khẩu vị.
- Công dụng: Xích tiểu đậu thanh nhiệt, tiêu thũng, chỉ huyết lợi thủy,
trừ thấp; phổ tai có tác dụng lợi tiểu tiêu thũng, bí đỏ giúp mạnh tỳ vị.
Canh bí đỏ xích tiểu đậu giúp kiện tỳ lợi thủy, trừ đàm thấp mà không
tổn thương tân dịch.

Canh nấm trùng thảo

Công dụng: Canh nấm trùng thảo bổ hư ích khí, thích hợp cho người
bị suy nhược lâu ngày.
Những gợi ý trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn và gia đình phục hồi sức khỏe tránh các bệnh
hậu Covid. Mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé!



NHÌN HÌNH ĐOÁN TÍNH CÁCH

Trắc nghiệm vui: Nhìn vào bức tranh sau, hình ảnh đầu
tiên bạn nhìn thấy là gì? Điều đó sẽ giúp bạn khám phá
chính mình, bạn sẽ nhận ra những điều thú vị về tính

cách và nội tâm của mình đấy.

Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy
 trong bức tranh là gì?

https://vtc.vn/trac-nghiem-vui-hinh-anh-yeu-thich-tiet-lo-tinh-yeu-cong-viec-tuong-lai-ar588224.html
https://vtc.vn/con-vat-dau-tien-ban-thay-tiet-lo-tinh-cach-va-nang-luc-cua-ban-ar589397.html


Cây cổ thụ: Bạn có tính cách hơi trầm lặng, nghiêm
túc và ít nói. Bạn có xu hướng làm theo điều mình
thích và luôn là chính mình mà không cần sự chấp
thuận của bất kỳ ai.

Gorilla (khỉ đột): Bạn là người theo chủ nghĩa hoàn
hảo và cầu toàn. Chính tính cách hơi ngang đó của
bạn đôi khi có thể làm tổn thương người khác

Sư tử: Bạn có cá tính rất mạnh mẽ và kiên cường.
Nếu đã quyết tâm làm chuyện gì, không ai có thể
ngăn cản bạn.

Cá: Bạn khá nhạy cảm, sống nhẹ nhàng, tình cảm
và rất biết cách quan tâm đến người khác. Vì vậy,
bạn rất hay giúp đỡ mọi người mà không cần được
đáp lại. Tuy nhiên, đừng để lòng tốt đó bị lợi dụng
bởi những người không đáng nhé.

CÂU TRẢ LỜI






