




Thư ngỏ
Quý độc giả thân mến!

Khi ánh nắng chói chang của mùa hạ nhạt dần, khi tiếng ve không còn
râm ran, cây phượng già không còn đốt lửa, khi trong gió thoang thoảng
cái se lạnh của chớm đông, là lúc chúng ta cảm nhận được mùa thu ùa về.
Người ta vẫn hay nói rằng mùa thu là mùa của những điều ngọt ngào,
mang đến cho tâm hồn mỗi người sự an yên và hoài bão mãnh liệt.

Đến hẹn lại lên, Ban biên tập vô cùng hồi hộp khi được gửi tới Quý độc
giả cuốn tập san thứ 9 với những sắc màu và hương vị mới. Chúng ta sẽ
cùng nhau chiêm nghiệm về lời nhắn nhủ của Tổng giám đốc Hana Lee,
hay được quay ngược về quá khứ để điểm lại tất cả những sự kiện đặc
biệt trong suốt quý 2 của công ty. 

Một vài điều thú vị nữa mà chúng tôi mang đến cho các bạn qua cuốn
tập san lần này là trải nghiệm tuyệt vời tại khu camping đang “hot” nhất
giới trẻ hiện nay. Đó là những phút giây lắng đọng với cuốn sách an ủi
tâm hồn những trái tim cô đơn và bất lực giữa dòng đời vội vã trong
chuyên mục “Đọc gì hôm nay?”…

Rất nhiều, rất nhiều điều bất ngờ mà “Adam News số 09” sẽ mang đến
cho bạn. Đó chính là sứ mệnh, là động lực, là cam kết và cũng là định
hướng để Ban biên tập nỗ lực hết mình để phục vụ độc giả. Hy vọng rằng
cuốn tập san được chỉnh chu từ nội dung đến hình thức này sẽ trở thành
một “món ăn ngon”, bổ dưỡng và tươi mát dành cho tất cả Adamers
trong mùa thu tuyệt vời.
Trân trọng!

                                                                                                   Ban biên tập
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TẬP NHÌN SÂU 
Khi ăn cơm, nhìn món ăn trên bàn, hãy Thấy cả quá
trình đi chợ, gửi xe, lựa rau, chọn củ, về nhà, gọt rửa,
nấu nướng, chiên xào, dầu nóng, mồ hôi rịn trên trán,
nêm nếm tới lui... để Thấy thương người nấu. Để
Thấy món ăn này không chỉ là một món ăn, mà là
một món quà đáng trân quý. Để không chê này,
không bình phẩm nọ. Thay vào đó, ta Thấy Biết Ơn.
Khi nhận được một tin nhắn hỏi thăm, hãy Thấy cả
quá trình họ nhớ đến bạn, họ nghĩ về bạn, họ suy
nghĩ nên nhắn gì đến bạn, và Thấy cả bàn tay bấm
từng chữ, từng từ... để Thấy Trân Quý tin nhắn họ
dành cho bạn. 
Nhìn Sâu – sẽ Thấy Biết Ơn lắm lắm. Khi Tập nhìn
Sâu, ta sẽ Thấy tài xế không chỉ là tài xế, mà còn là
một người đang mưu sinh kiếm sống nuôi vợ con. Khi
Tập nhìn Sâu, ta sẽ Thấy bạn phục vụ bàn trong quán
nước không chỉ là phục vụ, mà còn là một sinh viên
đang vất vả làm thêm để có tiền sinh hoạt và lo toan
đóng học phí đúng kỳ. 
Nhìn Sâu – ta sẽ Thấy được rằng ai cũng đang phải
chiến đấu trong cuộc đời của họ. Để Thấy thương, để
Thấy cảm thông, bỏ qua cái gì có thể bỏ qua. Hãy Tập
nhìn Sâu vào bữa cơm của Mẹ bạn, cái áo của Cha
bạn, quá trình đi làm của Chồng bạn, mái tóc bù xù
của Vợ bạn, tin nhắn của Bạn bạn, món quà mà bạn
từng nhận được... và nhìn Sâu đằng sau con người mà
bạn tiếp xúc, để nhận ra rằng, có nhiều thứ sâu sắc
xung quanh mà trước giờ, ta chỉ Biết nhìn hời hợt mà
thôi. 
Tập nhìn Sâu để Biết Ơn mọi thứ trong cuộc sống.

--Hana Lee--



Trong suốt chặng đường hình thành và phát triểnAdam Group, ban lãnh đạo luôn mong muốn mỗinhân sự của Công ty đều thấm nhuần văn hóa biếtơn và trân trọng, đây là một trong những giá trị cốtlõi  quan trọng của doanh nghiệp.Trên trang facebook cá nhân, tổng giám đốc HanaLee cũng đã gửi gắm thông điệp này bằng một bàiviết với tiêu đề: “Tập nhìn sâu”. Không cần lời lẽquá hoa mĩ Chị đã truyền tải nội dung bằng nhữngví dụ rất đời. 
Trong cuộc sống vội vã thời nay, ai ai cũng cố“chạy” thật nhanh, rồi lại hời hợt với những thứđáng được trân trọng và giữ gìn. Bất kì việc gì diễnra trên cuộc đời, dù lớn, dù nhỏ, chỉ cần nhìn từnhiều góc độ sẽ khiến con người có suy nghĩ sâu sắchơn và hành động khác đi. Học được cách nhìn sâu,chúng ta sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn, trânquý mọi khoảnh khắc mà cuộc sống đem lại.Lời chia sẻ của Chị thật sự ý nghĩa và ấm áp, mộtlần nữa nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của cuộcsống, về niềm hạnh phúc từ chính những điều nhỏnhất. Thay mặt cho toàn thể Adamers ban biên tậpxin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Chị đã chia sẻnhững bài học, những câu chuyện đẹp để bản thânmỗi nhân sự phát triển hơn mỗi ngày.

---Admin---
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ADAM GROUP ÁP DỤNG 5S
TRONG VĂN PHÒNG

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Slogan: “Adam ngăn nắp gọn gàng, 5S nền
tảng vững vàng tiến lên”

Thực hành nguyên tắc 5S trong văn phòng
đang trở thành xu hướng được nhiều công ty
hàng đầu trên thế giới và cả Việt Nam ứng
dụng và mang đến hiệu quả lớn. Nhận thức
được điều đó, cùng với mong muốn tạo dựng
lên môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp,
giúp nhân sự có cơ hội phát huy tính sáng
tạo, ban lãnh đạo và phòng truyền thông
chính thức áp dụng nguyên tắc 5S vào công
ty từ ngày 10/08/2022.

Quy trình 5S được thực hiện từ cấp lãnh đạo đến
nhân viên, từ các phòng ban đến các khối của 2 văn
phòng Hà Nội, Thái Nguyên dưới mọi hình thức. Ban
truyền thông phối hợp với các trưởng bộ phận kiểm
tra định kỳ hoặc đột xuất, nếu phát hiện trường hợp
vi phạm sẽ lập biên bản và xử phạt theo quy định của
công ty.
Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, thực hiện
nguyên tắc 5S đã nhận được phản hồi tích cực từ các
adamers và gặt hái nhiều kết quả tốt. Không chỉ nơi
sinh hoạt chung, góc làm việc riêng của nhân sự cũng
đã được tối ưu hoá đồ dùng, nâng cao chất lượng, tạo
một hình ảnh xanh - sạch - đẹp tại văn phòng làm
việc.
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Trong 3 ngày từ 6/8 - 8/8 vừa
qua, nhằm xây dựng văn hóa
doanh nghiệp vững mạnh,
đồng thời củng cố tinh thần
cho nhân viên, thay mặt BLĐ
công ty, các phòng ban tại khu
vực Thái Nguyên đã tổ chức
các cuộc thi Chạy Marathon
21km, Giải Bóng bàn nội bộ và
giao lưu bóng đá cho các
CBNV công ty. 

Với mong muốn xây dựng văn hóa nội bộ tốt hơn, tạo điều kiện để mọi người
có thể gần gũi, nâng cao khả năng hòa nhập với cộng đồng, và rèn luyện thể
lực, tinh thần đồng đội của BLĐ công ty đã được thực hiện. Cùng xem thêm
các hình ảnh trực tiếp từ cuộc thi.

Thái Nguyên Ngày 06 - 08/08

Mặc dù chỉ diễn ra trong 3
ngày nhưng ngày hội thể thao
đã thể hiện tinh thần đoàn kết,
gắn bó hơn cho từng thành
viên của từng phòng ban trong
Công ty.



Lễ vinh danh
Quý III nhiều biến động đã qua đi với vô vàn thử
thách nhưng cũng đầy xúc cảm khi Adam Group
từng bước vượt qua khó khăn, lấy lại được phong
độ phát triển. Để có được thành công đó là sự
cống hiến không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo
và cán bộ nhân viên toàn hệ thống.

Với mong muốn ghi nhận những cống hiến và
nỗ lực của nhân sự, lễ vinh danh được công ty tổ
chức thường niên, mỗi tháng một lần cùng với
những phần quà có giá trị. Không chỉ mang tinh
thần gắn kết, hoạt động này còn khích lệ các cá
nhân và tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Đó là những con người sáng tạo, đầy
nhiệt huyết tuổi trẻ, tài năng, tạo nên một tập
thể vững mạnh để Adam Group sớm đạt mục
tiêu trở thành đơn vị đứng đầu trên thị trường
thương mại điện tử. 

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M



Chương trình Trung thu "Đêm trăng cho em" 

C H U Y Ể N  Đ Ộ N G  A D A M

Hòa chung không khí Vui Tết trung
thu trên khắp cả nước, chiều ngày 9/9
tại văn phòng làm việc của Tập đoàn
ở cả hai đầu cầu Hà Nội và Thái
Nguyên đã tổ chức trao quà Trung
thu cho cán bộ nhân viên và những
món quà nhỏ cho các bé. Đây là hoạt
động thường niên của Công ty thể
hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo
đến đời sống tinh thần của toàn bộ
nhân sự. Những chiếc bánh nướng,
bánh dẻo tròn đầy cho Tết đoàn viên,
những chiếc đèn sao rực rỡ sắc màu
cho ngày Tết thêm ấm áp được trao
tận tay tới cán bộ nhân viên.

Tiếp nối chương trình Vui Tết Trung
thu, tối ngày 10/9, Ban lãnh đạo, Ban
truyền thông phối hợp cùng với nhân
sự đã phát trực tiếp chương trình
"Đêm trăng cho em" trên trang thông
tin. Đây là món quà nhỏ được đầu tư,
chuẩn bị kỹ lưỡng với những phóng sự
đời sống mà nhân vật chính ở đây
chính là gia đình của một số thành
viên của đại gia đình Adam. Sự xuất
hiện của chị Hằng- chúc Cuội, những
câu chuyện, lời chúc, những bài hát, ,
tất cả tạo nên một đêm Trung thu thật
sự ý nghĩa. 
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Khai trương 
                  Adam Tower 

Sau thời gian dài ấp ủ, ngày 25/9 vừa qua,
bữa tiệc tân gia Adam Tower đã được tổ
chức ấm cúng nhưng cũng vô cùng sang
trọng, hiện đại tại địa chỉ 95 Tô Vĩnh Diện,
Thanh Xuân, Hà Nội.
Sự xuất hiện của hàng loạt KOL nổi tiếng
như diễn viên Quỳnh Nga, diễn viên Huyền
Lizzie, á hậu Tú Anh... thu hút truyền thông,
hàng loạt tờ báo lớn nhỏ đã tới tham dự và
đưa tin. 

Toà nhà 9 tầng với lối kiến trúc hiện
đại, sang trọng. Mỗi phòng ban đều
được thiết kế chỉnh chu đến từng chi
tiết nhỏ nhất, trang thiết bị cơ sở vật
chất tối tân. Adam tower hứa hẹn sẽ
góp phần quảng bá mạnh mẽ hình
ảnh của công ty.
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Sự kiện đã diễn ra thành công
tốt đẹp và trở thành “cú nổ cực
đại”, đồng thời đánh dấu một
mốc son chói lọi mang tầm vóc
lớn lao trong lịch sử hình thành
và phát triển của Adam Group.
Cùng nhìn lại một số khoảnh
khắc đáng nhớ của chương
trình.

Ngày 25/9 đánh dấu một siêu sự kiện lớn nhất năm của đại gia đình Adam
Group khi chính thức khai trương Viện thẩm mỹ quốc tế Royal phiên bản
Luxury hiện đại nhất, tại địa chỉ 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội . 

Khai trương Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal Luxury 
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MỘT NỬA YÊU THƯƠNG

Happy women's day 20/10

Tháng 10 trở lại với cái se se đầu mùa của
những cơn mưa Hà Nội, và cũng báo hiệu
cho một tháng đầy xúc cảm  - tháng tôn
vinh những người phụ nữ Việt Nam. 
Với thông điệp đó, nhân ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10, sự kiện vô cùng đặc biệt dành
riêng cho phái đẹp của Adam Group với
chủ đề: "Một nửa yêu thương" đã diễn ra tại
hai văn phòng Hà Nội và Thái Nguyên.
Trong không gian vô cùng ấm cúng, "cánh
mày râu" đã đem tới những bất ngờ vỡ oà
cho "một nửa yêu thương" của đại gia đình
Adam. Bên cạnh đó, các chị em nhận đã
nhận được những món quà vô cùng ý nghĩa
được ban lãnh đạo đặc biệt chuẩn bị. 
 



https://adamgroup.com.vn

Adam heart
Ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo công ty luôn
tâm niệm rằng phát triển bền vững phải là sự kết hợp hài hoà
giữa 2 yếu tố: Sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh và trách
nhiệm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xã hội. Chính vì
thế, song song với hoạt động kinh doanh, công ty còn chú trọng
đến công tác xã hội, từ thiện và khuyến học khuyến tài. 

Trong suốt những năm qua, Adam
Group đã có những hành động thiết
thực như thăm hỏi con em nhân sự đau
ốm, trao tặng những phần quà giá trị
khích lệ các em nhỏ có thành tích tốt
trong học tập. Năm 2020, nhằm chia sẻ
khó khăn và tiếp thêm động lực cho
đồng bào miền Trung sau lũ, công ty
Adam Group đã kết hợp với đoàn thiện
nguyện Nhất Tâm trao gửi tận tay hàng
chục phần quà tới đồng bào Hà Tĩnh.
Mùa dịch vừa qua, hưởng ứng lời kêu
gọi của Thủ tướng Chính Phủ, công ty
đã ủng hộ tổng 20.000.000 đồng vào
quỹ vaccine và phòng chống COVID-
19. 

Adam heart



hello@reallygreatsite.com

www.reallygreatsite.com

Với mong muốn nhân rộng thêm giá trị tốt đẹp, được sự cho phép của ban lãnh đạo,  ban truyền
thông quyết định thành lập quỹ “Adam heart” trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Adam
Group. Quỹ “Adam heart” được thành lập với mục đích cao đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn: 
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCNV công ty về việc xây dựng quỹ khuyến
học, nhằm phục vụ công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
- Kịp thời thăm hỏi các con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, đau ốm… là con của nhân sự
công ty. Bên cạnh đó là động viên, tôn vinh các em học sinh có thành tích cao trong học tập và
rèn luyện bản thân. 
- Không chỉ bó hẹp trong phạm vi công ty, quỹ “Adam heart” cũng hướng tới xã hội với những
hoạt động thiện nguyện thiết thực nhất. Thành lập các chuyến đi từ thiện tới các điểm trường,
khu vực có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn, trao tặng quà và nhu yếu phẩm cho các em nhỏ
vùng sâu vùng xa…
Hội đồng quản lý Quỹ là một tập thể do Tổng giám đốc Hana Lee đứng đầu và thành viên hội
đồng là ban truyền thông. Nguồn thu của Quỹ được hình thành và phát triển từ các nguồn tài
chính hợp pháp gồm: Ban lãnh đạo hỗ trợ và đóng góp từ tâm của cán bộ nhân viên. Chi tiết về
đóng góp, chi tiêu sẽ theo từng chương trình và lịch trình cụ thể. 

https://adamgroup.com.vn

Hi vọng với sự nỗ lực của ban quản
lý quỹ, Quỹ Adam heart sẽ ngày
càng phát triển, có thể nhân rộng
tấm lòng tương thân tương ái, giúp
đỡ, sẻ chia đến thật nhiều hoàn
cảnh khó khăn. 
Đây là một hành động đẹp, mang ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện
trách nhiệm với các hoạt động vì
cộng đồng và góp phần nhỏ bé vào
công cuộc nuôi dưỡng mầm non
tương lai của đất nước mà Ban lãnh
đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn
Adam Group luôn tâm nguyện và
thực hiện.

Adam heart
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CHỈ CẦN

làm việc từ tâm 
MÌNH SẼ NHẬN LẠI

quả ngọt 

T Bên cạnh đó, các thành viên cũng theo dõi đơn
hàng, chăm sóc và xử lý khiếu nại khách hàng và
các kênh vận chuyển…

Mrs.Vân Anh: Mình nghĩ rằng không có công việc
nào được chỉ định rõ ràng là dành riêng cho đàn
ông hay phụ nữ cả. Đã là công việc thì chỉ cần cố
gắng ai cũng có thể làm tốt được.
Thực chất, công việc về kho vận, bốc vác hàng hoá
cần nhiều sức lực, nặng nhọc nên mọi người thường
áp đặt đó là việc của đàn ông nhưng 7 thành viên
của team kho vận đang chứng minh suy nghĩ ấy là
thiển cận. Làm công việc này không chỉ vì lương,
chị em phòng kho vận còn làm vì trách nhiệm,
nhiệt huyết và yêu nghề.

Mrs.Tú Anh: Phòng kho vận chịu trách
nhiệm về nhập - xuất, bảo quản, lưu trữ
và phân phối nguyên liệu, thành phẩm
trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp
liên quan đến hoạt động sản xuất của
công ty.

PHÒNG KHO VẬN

rên thực tế, khi nhắc tới phòng kho vận, mọi
người sẽ nghĩ ngay tới những công việc nặng
nhọc thường dành cho "cánh mày râu". Vậy
nhưng ở Adam Group, team kho vận lại giống
như một "Tây Lương Nữ Quốc" thu nhỏ với
rất nhiều tiếng cười vui vẻ, hài hước mỗi ngày.
Đù đặc thù công việc luôn phải "vùi đầu" vào
hàng hoá nhưng các chị em vẫn luôn có thật
nhiều cách để tạo niềm vui trong công việc. 

Công việc chính của nhân viên kho vận tại
Adam Group là gì?

Khi nhắc tới phòng kho bận, thường thì mọi người sẽ
nghĩ ngay tới những công việc khá nặng nhọc, đòi hỏi sức
khoẻ của những người đàn ông. Tại sao các chị em lại
quyết định chọn công việc này? 



Mrs.Tú Anh: Khó khăn lớn nhất là trong team
toàn “bóng hồng” nên những công việc cần sức
khoẻ như bê vác hàng hoá các chị em đều phải tự
chủ động, nhiều lúc mệt và đuối sức nhưng rồi
vẫn vực tinh thần nhau mà vượt qua. Ngoài ra đa
phần các thành viên trong team đều đã lập gia
đình, bận rộn hơn nên thời gian học tập để phát
triển cũng không được nhiều.

Mrs.Vân Anh: Đến với Adam Group là sự tình cờ
nhưng qua thời gian làm việc và gắn bó ở đây các
chị em đều cùng khẳng định rằng đây thật sự là
một ngôi nhà tuyệt vời. Môi trường làm việc năng
động, các thành viên của công ty sẵng sàng mở
lòng, không ngại giúp đỡ nhau, làm hết sức chơi
hết mình. Đặc biệt, ban lãnh đạo công ty luôn
quan tâm, tạo điều kiện tối đa để các nhân sự phát
triển bản thân, trao dồi thêm kiến thức. Không
chỉ là nơi làm việc, Adam Group đã giúp team
kho vận học hỏi được nhiều bài học quý giá.

Mrs.Tú Anh: Team kho vận chiếm
số đông là chị em đã có gia đình,
việc đi sớm về muộn cũng ảnh
hưởng tới thời gian biểu của cuộc
sống riêng. Chị em trong phòng
luôn cố gắng để cân bằng giữa cuộc
sống gia đình và công việc. Hoàn
thành tốt nhất trách nhiệm được
giao ở công ty và vẫn là vợ đảm, mẹ
hiền khi về nhà.

Trong suốt quá trình làm việc, các chị em có gặp khó
khăn, thử thách nào không? 

Điều gì ở Adam Group giữ chân mọi người ở lại và tiếp
tục cống hiến?

Công việc kho vận đi sớm về muộn có
ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống riêng của
các chị em không?



 CHỦ ĐỘNG 
                                 NHIỆT HUYẾT 

                                                      THÍCH ỨNG

Mrs.Tú Anh: Đã là một team thì kho vận luôn muốn nâng cao tinh thần đồng đội, chia
sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau hết mình cả trong công việc và đời sống. Bên cạnh đó
thường tổ chức những buổi liên hoan nho nhỏ để gắn kết các thành viên. Tất cả mọi
người đều có tinh thần cầu tiến nên khi có bất đồng quan điểm, team sẽ ngồi lại và
bình tĩnh tháo gỡ từng vấn đề. 

Mrs.Vân Anh: Team kho vận muốn gửi lời biết ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo
công ty vì đã luôn thấu hiểu mong muốn của nhân sự, tạo một môi trường làm việc vô
cùng năng động và hiệu quả. Cảm ơn tất cả đồng nghiệp luôn giúp đỡ và đồng hành với
team kho vận trong suốt thời gian qua. Chúc cho tất cả chúng ta luôn là những mảnh
ghép tuyệt vời không thể thiếu của đại gia đình Adam Group, giúp công ty ngày càng
lớn mạnh. 

Cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của team kho vận. Mong rằng "Tây Lương Nữ
Quốc" của Adam Group luôn yêu và "cháy" hết mình với nghề!

Được mệnh dang là "Tây Lương Nữ Quốc" của công ty, các chị em thường làm gì để tạo niềm vui
trong công việc, khích lệ tinh thần của nhau và duy trì ngọn lửa tâm huyết với nghề? 

Cuối cùng, team kho vận có lời gì muốn gửi tới ban lãnh đạo công ty, đồng nghiệp đang làm việc dưới
mái nhà chung mang tên Adam Group? 
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Thank you for trusting us!

Con người tự xưng hướng nội 
nhưng nói nhiều

        Người gì đâu mà nói nhiều thế không biết Nhớ mấy hôm trước mới quen
thấy ngồi im re, không hó hé câu nào, hỏi gì đáp đấy, ngồi bẽn lẽn như một
thiếu nữ con nhà gia giáo, rồi còn nhận là bản thân hướng nội, giao tiếp kém
lắm. Thế mà bữa nay lộ ngay bản chất, chẳng những nói nhiều mà còn có
điệu cười rung đất rung nhà, nghiêng nước nghiêng thành, đã bảo mệt rồi mà
vẫn cứ bắt phải nghe. Cậu là kiểu hướng nội gì á? Nội tâm hay nội thương? 

       Nhắc rồi đấy, bớt nói lại giùm nha, biết là nói đúng chủ đề cậu thích rồi
nhưng mà đừng nói nhiều quá, tớ đau đầu lắm, tém tém lại dùm tớ đi mà.
Đùa đấy, chứ thấy cậu nói nhiều như hôm nay tớ mừng muốn chết luôn, bình
thường, cậu ít nói, ít chia sẻ ra nữa, cậu buồn cũng im lặng, vui cũng im lặng,
cậu cứ tự giam mình trong một cái hộp vô hình. Như vậy thì tớ sẽ rất khó đến
gần cậu và hiểu cậu đấy cậu có biết không? 

       Chăm nói chuyện nhiều hơn nha, tớ thích nghe những câu chuyện của cậu
lắm, tớ vui vì cuối cùng cũng được nghe cậu kể về sở thích, về những kỉ niệm,
về gia đình cậu. Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tớ nhiều như thế.

Lâu lắm rồi chúng tớ mới đọc mợt dòng tâm sự mà thấy đáng yêu đến
thế. Có gì đó vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu nhưng lại ao ước trưởng
thành. Nói thế nào được nhỉ, chúc các cậu hướng gì cũng được nhưng
hãy chia sẻ cùng nhau nha. Bao giờ thành đôi thông báo cho chúng tớ
vớ nhé

#AdminMyopic
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Thu Tháng 10 - Chúc cậu găp một

người vừa găp đã yêu

Hà Nội dạo này thời tiết đẹp cậu nhỉ, tháng 10 là tháng của sự chuyển
giao giữa mùa thu và mùa đông nên thời tiết có chút se lạnh. 

Mùa thu một mùa đẹp nhất trong năm sắp qua đi, thật là thích nếu như
được nắm tay người thương, cùng nhau dạo phố, đi chơi vi vu khắp chốn
Hà Nội. 

Thu sắp qua, đông sắp về hãy tìm cho mình một người, người ấy có thể
cùng cậu trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, có thể nghe cậu nhảm nhí,
nghe cậu than thở và luôn ở cạnh cậu mỗi khi mệt mỏi nhất. Một người
mà mỗi khi nhìn thấy một khung cảnh đẹp hay một bầu trời lãng mạn sẽ
nói với bản thân rằng bầu trời hôm nay thật đẹp phải chụp gửi cho bạn
ấy xem mới được. 

Chúc cậu sẽ tìm được người ấy, một người mà bạn mới gặp đã yêu. Hẹn
gặp Hà Nội vào một ngày đẹp trời của tháng 10.

Thank you for trusting us!
Thật sự thời tiết hay đánh lừa chúng ta rằng chúng ta cần người yêu.,
Nhưng thật ra, cái chúng ta cần là một lịch trình làm việc và nghỉ ngơi
hợp lý, yêu bản thân là đủ. Nói đùa đấy, thời tiết này mà không yêu
thương nhau thì có lỗi với thời tiết lắm đấy. Chúc bạn và người được nhận
lời nhắn luôn vui nha.

#AdminMyopic
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Thiên Sơn  
 Suối Ngà

 

 

Vườn địa đàng giữa chốn nhân gian

Ở Đây Chỉ Bán Lối Về Bình Yên
 

Ở Đây Không Bán Bộn Bề
 



Mùa thu thật dễ chịu khiến người ta vừa muốn
sống chậm lại, vừa thấy nôn nao muốn đi đâu đó

vào những ngày đẹp trời thế này.
Nếu vào mùa hè Medi Thiên Sơn được ví như Đà
Lạt thu nhỏ, thì vào những ngày thu, nơi này lại

như 1 góc Hàn Quốc xinh đẹp
Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà cách
Hà Nội 60 km đi về hướng Tây, nằm ở phía đông
dãy núi Ba Vì, nơi mà nhân dân thường gọi là
núi Tản Viên cũng được xem là một địa điểm

Camping không thể bỏ lỡ

Khu du lịch gồm 3 tiểu khu: Hạ Sơn, Trung Sơn
và Ngoạn Sơn, mỗi tiểu khu lại có những đặc

trưng riêng. Hạ Sơn có thác tam cấp, Trung Sơn
với thác cổng trời hùng vĩ và Ngoạn Sơn, từ trên
cao, có thể bao quát toàn bộ khung cảnh của Thiên

Sơn Suối Ngà.

"Đến Camping Thiên Sơn Suối Ngà, bạn sẽ
được hòa mình vào thiên nhiên, được check
in dưới hệ thống thác suối tự nhiên siêu

đẹp, tham gia các hoạt động vui chơi ngoài
trời  như trải nghiệm 1 trong các bộ môn
thể thao trên nước: thuyền Kayak/ xe đạp

nước/ đạp vịt,....
Camping Thiên Sơn Suối Ngà có đầy đủ
các dịch vụ từ ăn uống, cho thuê lều trại,
đồ dã ngoại (bàn ghế, bếp nướng, bạt ngồi,
...). Dịch vụ lưu trú nhà sàn cộng đồng, nên
bạn yên tâm không cần chuẩn bị nhiều, chỉ

cần xách balo lên và đi thôi"
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G ợ i  ý  m ó n  n g o n  c h o  b u ổ i
c a m p i n g  đ ầ y  n ă n g  l ư ợ n g

SANDWICH

SALAD

THIT XIÊN RAU
CỦ NƯỚNG

HẢI SẢN
NƯỚNG

Nổi tiếng là
một trong
những đồ ăn
sẵn đơn giản
và gọn nhẹ,
bánh mì là
món không
thể thiếu ở
các buổi
picnic ngoài
trời

Salad “gương
mặt” không
thể thiếu khi
đi camping.
Không chỉ
cung cấp
nhiều chất xơ
và vitamin,
salad còn
giúp giải
ngán hiệu
quả.

Thịt xiên rau
củ, hương vị
thơm ngon,
hợp khẩu vị
mọi người,
mà còn cực
kỳ dễ làm.

Hải sản sẽ là
lựa chọn ưu
tiên hàng
đầu nếu bạn
không
muốn dùng
quá nhiều
thịt trong
chuyến đi.
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REVIEW SÁCH

Có bao giờ trên đường đời tấp nập, bạn dừng lại một lần và tự hỏi: “Là do tâm trí chính bạn bận rộn
hay là do thế giới này quá vội vàng?” 

“Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” là một cuốn sách đầy tính nhân văn, về cái nhìn và
cảm nhận của đại đức Hae Min (một trong những người có ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ
Hàn Quốc) nói về nhiều mặt trong cuộc sống. Quyển sách được xuất bản năm 2012 và
nhanh chóng trở thành best seller của nhiều trang sách trực tuyến uy tín tại Hàn Quốc.
Hơn 10 năm trôi qua, đây vẫn được chọn là tác phẩm hàng đầu trong việc an ủi, chữa lành
tâm hồn cho hàng triệu người trẻ luôn tất bật với nhịp sống hiện đại hối hả ngoài kia.

“Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” được chia làm 8 chương khác nhau, ở đó là những chủ
đề rất gần gũi và quen thuộc đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống: Nghỉ ngơi, những mối
quan hệ, tương lai, cuộc sống, tình yêu, tu hành, nhiệt huyết và tôn giáo. Mỗi chương tác
giả đều truyền tải đến cho bạn đọc những cảm xúc tích cực. Với lối văn giản dị, gần gũi,
từng câu từng chữ chân thật mà tác giả viết ra đều như lời tâm sự, lời chia sẻ chân thành và
lời khuyên chân thành mọi người hãy sống chậm lại để nhận ra đâu là giá trị đích thực
trong cuộc đời. 

Bước chậm lại 
giữa thế gian vội vã



Tất thảy mọi sự xảy đến với chúng ta đều
là do chính tâm trí chúng ta quyết định.
Vào những thời điểm cảm thấy kiệt sức hay
mệt mỏi, bạn hãy cho phép cơ thể và tâm
trí mình được nghỉ ngơi. Đừng để bản thân
phải sống trong sự ép buộc vì quá để tâm
đến đánh giá của người khác. Chỉ khi hoàn
toàn từ bỏ tham vọng được công nhận bởi
người đời, bạn mới có thể hướng tâm hồn
tới những điều thánh thiện và cảm nhận rõ
nhất ý nghĩa cuộc sống. Với những thông
điệp tích cực mang theo tư tưởng Phật
giáo, đại đức Hae Min đã truyền tải những
chân lý giá trị. Ông cho rằng cuộc sống ra
sao, có khó khăn, gian khổ hay thoải mái
đều phụ thuộc vào cách nhìn chính ta. 

 Nếu bạn đang cố gắng tìm ra lẽ đúng, lẽ
sai trong một mối quan hệ nào đó thì
quả thật là điều không nên, điều quan
trong hơn cả làm làm sao để cả hai được
hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn đặt mình
vào vị trí của người khác để cảm nhận,
thấu hiểu và đồng cảm bằng trái tim.
 Đối với những bạn đam mê tản văn thì
đây chính là cuốn sách dành cho các
bạn. Không chỉ là một liều thuốn “an ủi”
tâm hồn, “Bước chậm lại giữa thế gian
vội vã” còn là bài học về giá trị cuộc
sống. Mình tin rằng sau khi đọc xong
cuốn sách này, các bạn sẽ không dồn
công việc thành khối lượng lớn rồi vội
vã lao vào dòng người, mỗi chúng ta học
được cách trân quý bản thân. Cuốn sách
như mang đến cho bạn một cơn mưa gột
rửa tất cả cảm xúc tiêu cực để bạn sống
cuộc đời vui vẻ và ý nghĩa hơn. 

“Đừng quên rằng chuyện ta có
đúng hay không không quan trọng
mà việc tất cả cùng được hạnh
phúc còn quan trọng hơn rất
nhiều”.

Đại Đức Hae Min 

Cuối cùng, gửi đến các bạn câu nói mà tôi
tâm đắc nhất khi đọc hết cuốn sách này, câu
nói của Đại đức Hae Minh: “Cảm ơn bạn vì
đã có mặt trên thế giới này” và hy vọng rằng
các bạn sẽ yêu thương và hoàn thiện chính
bản thân mình.

REVIEW SÁCH



Hạng 2: Đinh Thái Sơn  Vinaone

Hạng 1: Phạm Thị Hải Thương 
Conaldo

Hạng 2: Ngô Quý Tùng

Cando

KẾT QUẢ MINIGAME 

MÊ CUNG BÍ ẨN
Month: July, 2022



Thể lệ: Bạn hãy tìm ra quy luật và đưa ra con số còn thiếu trong
dấu " ?" cùng với đó hãy dự đoán số người có đáp án đúng.

 Thời hạn tham gia: Từ ngày 25/10/2022 - 30/10/2022

Giải thưởng: 03 bạn may mắn gửi đáp án về cho BTT nhanh
nhất qua địa chỉ email: ic.adamgroup@gmail.com

      Chào mừng các Adamer quay trở lại với chuyên mục Minigame
Tập san số 9, BTT có một game vô cùng thú vị dành cho nhà mình
đây. Hãy cùng dành ít phút Thử thách IQ với Ad nào cả nhà ơi...
           

              (Tiêu đề: Họ và tên_Bộ phận/Phòng ban_SĐT)
 

GOOD LUCK !!!

MINIGAME 

THỬ THÁCH IQ

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?



Ban biên tập xin gửi lời cảm ơn chân thành
nhất tới quý độc giả đã luôn theo dõi, ủng hộ

AdamNews trong suốt thời gian vừa qua.


