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   hằm tạo sự thuận tiện, khả dụng và linh hoạt cho khách 
hàng khi tìm hiểu thông tin về các sản phẩm thiết bị điện 
dân dụng của vtd, tháng 8/2022, vtd smarthome ra mắt 
website mới với tên miền http://nhathongminhvtd.com.vn 
. Website này sẽ được vận hành song song cùng website 
http://vtdsmarthome.com.vn . Được thiết kế hiện đại, thân 
thiện trên nền tảng công nghệ mới , website nhathongminhvtd 
cập nhật theo xu hướng thiết kế hiện đại, tối giản hóa thao 
tác truy cập của người dùng cùng hàng loạt tính năng, tích 
hợp sâu rộng trên nền tảng các mạng xã hội.

Theo đó, giao diện mới http://nhathongminhvtd.com.vn 
cung cấp thông tin nhất quán, đầy đủ về các dòng sản phẩm 
VTD Smarthome đang phân phối như giải pháp nhà thông 
minh, hệ thống điều khiển khách sạn (RCU), các thiết bị 
điện thông minh VIMAR (công tắc ổ cắm, chuông  hình, động 
cơ rèm,…), bên cạnh đó, website cũng giới thiệu tới khách 
hàng về các dự án khách sạn, resort, các công trình biệt 
thự, chung cư cao cấp,… VTD Smarthome đã thực hiện cũng 

như các tài liệu bán hàng gồm catalog, video,… về sản phẩm.
Không chỉ vậy, thông tin về các chương trình chính sác hợp 
tác đặc biệt dành cho đối tác cũng được xây dựng cụ thể 
trên giao diện website mới. 

Website mới được bố trí giao diện trực quan, menu chuyên 
mục được sắp xếp khoa học, người đọc có thể dễ dàng tìm 
kiếm, xem các chuyên mục hiện hữu một cách nhanh nhất 
và chính xác nhất. Bên cạnh đó, thanh tìm kiếm nhanh sẽ 
giúp ích rất nhiều khi người đọc muốn tìm kiếm các thông 
tin đã xác định sẵn.

Với giao diện thoáng đạt, các công cụ linh hoạt cùng thông 
tin được cập nhật đa dạng, đầy đủ kịp thời, thông qua website 
này, khách hàng, đối tác có thể giao tiếp, tương tác thuận 
tiện hơn với VTD Smarthome. VTD kỳ vọng không ngừng 
mang lại giá trị gia cao hơn cho các đối tác, góp phần hiện 
thực hóa giá trị cốt lõi công ty đã cam kết như slogan đã trở 
thành thương hiệu của VTD – “Your reliable partner”.
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Trải nghiệm showroom
 

hiện đại bậc nhất Thủ đô

Tọa lạc tại khu Belleville trong quần thể KĐT Nam Trung Yên, 
phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom nhà thông 
minh V IMAR của V T D Smarthome được coi là showroom 
smarthome hiện đại bậc nhất Thủ đô với hệ thống nhà thông 
minh được trang bị các thiết bị cao cấp nhất, từ công tắc ổ cắm 
đến hệ điều hành thông minh. Tại đây, khách hàng sẽ được trải 
nghiệm không gian hiện đại, sang trọng và các kịch bản sống , 
là nơi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm không gian 
sống tuyệt vời và hiện đại với các thiết bị điện cao cấp V IMAR 

– thương hiệu hàng đầu Châu Âu từ Italy.

smarthome 
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    hú trọng mang tới những trải nghiệm chân thực cho khách 
hàng, showroom nhà thông minh Vimar với quy mô 200m2 
là nơi trưng bày các sản phẩm như: công tắc ổ cắm, khóa 
cửa thông minh, chuông hình, camera an ninh cao cấp, cùng 
hệ thống nhà thông minh. Chỉ với những thao tác đơn giản 
thông qua smartphone hoặc máy tính, khách hàng có thể 
điều khiển hệ thống đèn, rèm cửa, kiểm soát nhiệt độ, hệ 
thống liên lạc và hệ thống an ninh tương tác bên trong và 
ngoài căn nhà. Toàn bộ sản phẩm đều được sản xuất 100% 
ở Marostica, Ý với chất lượng đạt chuẩn châu  u và mẫu mã 
đa dạng, phù hợp với đẳng cấp sống và phong cách thượng 
lưu của những chủ nhân công trình. Mang trong mình dáng dấp, đẳng cấp sang trọng và phong 

cách Ý tinh tế, mỗi sản phẩm công tắc ổ cắm và nhà thông 
minh Vimar - Italia đều mang đến giá trị độc đáo và duy nhất 
cho từng không gian sống.

Tại showroom VTD Smarthome, khách hàng không chỉ được 
tham quan, chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh tế mang 
đậm phong cách Italy mà còn được trải nghiệm hệ thống vận 
hành smarthome cao cấp nhất.

Không gian mẫu cho phòng khách và phòng bếp cũng như 
được tư vấn cách lắp đặt, sử dụng các sản phẩm thông minh 
Vimar. Ngoài việc khẳng định được chất lượng, thiết kế trong 
sản phẩm của Vimar chính là một trong những điểm mạnh 
nổi bật nhất với việc liên tục cập nhật các xu thế mới trên 
thế giới để sản phẩm phù hợp với phong cách của những 
ngôi nhà hiện đại.

Với hơn 70 năm hình thành và phát triển, Vimar đã và đang 
là thương hiệu cung cấp các sản phẩm và giải pháp nhà 
thông minh hàng đầu thế giới, góp mặt trong nhiều các 
công trình nổi tiếng, chinh phục những đối tác thương hiệu 
khách sạn hạng sang như Marriott, Intercontinental Hotels 
Group, Accor Hotels, Hilton Hotels & Resorts… bởi sự tinh 
tế, sang trọng hiếm có. Ở Việt Nam, những công trình đẳng 
cấp 5* như khách sạn JW Marriott Cam Ranh Bay Resort 
& Spa, Dolce by Wyndham Golden Lake Hanoi, Pullman Phu 
Quoc Beach Resort đã lựa chọn Vimar làm đối tác cung cấp 
sản phẩm công tắc, ổ cắm và điều khiển thông minh trong 
phòng.

Thiết kế và nhập khẩu 100% từ Ý, công tắc ổ cắm cao cấp và 
các giải pháp nhà thông minh Vimar mang tới sự thỏa mãn 
về tính thẩm mỹ và tiện nghi hoàn hảo. Sản phẩm hứa hẹn 
là lựa chọn hàng đầu của những vị chủ nhân tinh tường, luôn 
mong muốn một không gian sống xứng tầm đẳng cấp đến 
từng chi tiết nhỏ nhất.

Mang trong mình dáng dấp, đẳng cấp và phong cách Ý, mỗi 
sản phẩm công tắc ổ cắm và nhà thông minh Vimar - Italia 
mang đến giá trị độc đáo và duy nhất cho từng căn nhà.
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Thuộc sở hữu của cặp vợ chồng doanh nhân, kinh doanh thiết bị công nghiệp 
và sơn có tiếng tại Việt Nam, căn biệt thự hiện đại, sang trọng tại Vĩnh Yên lấy 
cảm hứng thiết kế từ những biệt thự ở châu  u với gam màu trắng chủ đạo, 
được gia chủ trang bị hệ thống nhà thông minh cao cấp VIMAR với hệ thống 
điều khiển ánh sáng, rèm mành bật/tắt tự động theo kịch bản và điều kiện 
môi trường, cho đến hệ thông an ninh tích hợp AI, đảm bảo an toàn 24/7.

Biệt thự VĨNH YÊN 
trang bị giải pháp nhà thông minh 
VIMAR của VTD Smarthome
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    ăn biệt thự nằm ven hồ, có khoảng diện tích tiếp xúc với 
ánh sáng tự nhiên lớn, mang lại không gian khoáng đạt, tràn 
ngập nắng. Theo chia sẻ của chủ căn biệt thự, không gian 
sống trong lành, tiện nghi sẽ giúp chúng ta có một cuộc 
sống thoải mái, một cơ thể khoẻ mạnh. Và với công trình biệt 
thự này, anh chị mong muốn rằng, các thiết bị thông minh 
ngoài việc đảm bảo tính công năng, công nghệ hiện đại còn 
phải có thiết kế tinh tế, hài hòa với chất liệu nội thất, tôn 
lên vẻ đẹp của căn nhà. Chính vì vậy, hệ thống nhà thông 
minh và các thiết bị điện thông minh từ VIMAR – Italia do 
VTD Smarthome phân phối được anh chị tin tưởng lựa chọn. 

VTD Smarthome và hệ thống nhà thông minh VIMAR mang 
đến một trải nghiệm khác biệt, với hệ thống điều khiển ánh 
sáng, rèm mành, an ninh 24/7…, hệ thống kiểm soát thông 
số môi trường, điều khiển cấp gió tươi nhằm loại bỏ khí CO2 
và các tạp chất gây hại cho sức khỏe, cung cấp hàm lượng 
khí O2 tốt cho hệ hô hấp và lưu thông máu. 

Khác với những hệ thống nhà thông minh khác trên thị trường 
có nhiều kịch bản đặt sẵn khiến người dùng đôi khi rất khó 
tìm kiếm kịch bản sử dụng phù hợp với ngôi nhà và sở thích 
riêng. Hệ thống Nhà thông minh VIMAR của VTD SmartHome 
có khả năng hiểu được thói quen, nhu cầu thường xuyên của 
người dùng để hiển thị những kịch phản phù hợp về không 
gian, thời gian. Đồng thời, khi sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị 
những kịch bản phù hợp với thời điểm sử dụng hoặc những 
kịch bản hay dùng trong thời điểm đó, tạo sự linh hoạt và 
thuận tiện cho gia chủ.

Ví dụ như với hệ thống điều khiển rèm cửa, do khí hậu mùa 
hè ở miền Bắc có nền nhiệt tăng cao thì việc trang bị rèm 
cửa có chất lượng tốt để cản nhiệt là sự lựa chọn cần thiết. 
Với rèm cửa thông thường, gia chủ phải để ý các thời điểm 
nắng to/mát mẻ trong ngày để kéo/mở rèm cản nhiệt, còn 
với Hệ thống điều khiển rèm cửa thông minh do VTD SmartH-
ome cung cấp, gia chủ gần như sẽ không cần phải làm gì, hệ 

thống sẽ giúp họ:
Phân tích bằng các cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, căn cứ vào 
vị trí, cường độ ánh sáng của mặt trời để ra lệnh điều khiển 
các rèm cửa, lam chắn tự động đóng lại khi nhiệt độ trong 
phòng tăng cao, giữ cho căn phòng luôn mát mẻ vào mùa hè 
và ấm áp vào mùa đông.

Giúp bạn có thể điều khiển tất cả các rèm mành ngay cả khi 
không có mặt ở nhà.

Điều khiển rèm mành theo các kịch bản phù hợp với nhu cầu 
sử dụng. Ví dụ với kịch bản "Xem phim", hệ thống sẽ đồng 
thời làm các việc: đóng rèm mành, tắt đèn, mở điều hòa và 
bật tivi,...

Cứ như vậy, tại căn biệt thự Vĩnh Yên, cuộc sống của gia chủ 
được hỗ trợ tối đa bởi công nghệ trở nên đẳng cấp, hiện đại 
hơn bao giờ hết. 

C



Không chỉ được biết đến như một ốc đảo xanh, Ecopark giờ đây được coi như như tiêu 
chuẩn sống mới của giới thượng lưu. Sở hữu không gian xanh bao phủ, đưa cuộc sống 
hòa quyện với thiên nhiên, các căn biệt thự đảo Ecopark là quần thể biệt thự siêu sang, 
khẳng định phong cách tinh tế và gout thẩm mỹ riêng của những chủ nhân đẳng cấp.tại Biệt thự Đảo Ecopark

Dấu ấn VIMAR
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Và tại ốc đảo này, có những công trình mang đậm dấu ấn VIMAR, hiện hữu một 
cách rõ nét, sang trọng và tinh tế, nâng tầm giá trị không gian sống và đẳng cấp 
của chủ nhân biệt thự. 

Với diện tích gần 300m2, sở hữu không gian xanh thoáng đãng, thiết kế gần gũi 
với thiên nhiên, biệt thự đảo Ecopark được thiết kế theo phong cách hiện đại, đồng 
thời được chủ nhân trang bị thêm giải pháp nhà thông minh VIMAR cùng hệ thống 
động cơ rèm tân tiến và dòng công tắc ổ căm Eikon Next sang trọng khiến không 
gian sống trở nên đẳng cấp và tinh tế.

Với hệ thống nhà thông minh VIMAR, chủ nhân ngôi biệt thự có thể tương tác với 
ngôi nhà của mình theo kịch bản được xây dựng sẵn dựa trên thói quen sinh hoạt 
của các thành viên trong gia đình, hoặc theo từng hiệu lệnh riêng. Chỉ bằng một 
động tác trên smartphone hay các thiết bị di động, rèm cửa, đèn điện hay tivi, 
điều hòa, đều có thể “lắng nghe” ý muốn của chủ nhân để bật - tắt một cách 
thông minh. Mang đến cho gia chủ một trải nghiệm sống hiện đại, sang trọng, 
tiện nghi và hoàn toàn thông minh.

VTD Smarthome vinh hạnh được đồng hành cùng các dự án cao cấp, giúp công 
trình hoàn hảo hơn, giúp mỗi cư dân thông thái kết nối với không gian sống 1 cách 
thông minh hơn mỗi ngày.

VTD Smarthome – Đơn vị cung cấp độc quyền giải pháp nhà thông minh 
VIMAR từ Italy

    Hotline: 19000299 

    Website: http://nhathongminhvtd.com.vn

1918 



Và tại VTD, hành trình phủ xanh không gian làm việc 
cũng đang được bắt đầu.

Cây xanh hạn chế ánh sáng và tia có hại

Phần lớn thời gian làm việc bạn phải tiếp xúc trực tiếp với 
máy tính. Ánh sáng từ màn hình máy tính không chỉ làm mắt 
bạn mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến làn da. Những tia này 
độc hại không thua kém gì tia UV từ mặt trời. Bên cạnh việc 
bôi kem chống nắng và dưỡng da, có thêm cây xanh trên 
bàn làm việc sẽ giúp hạn chế tác hại xấu lên da. Một nghiên 
cứu gần đây cho thấy cây xanh giúp giảm khô da đến 20%.

Làm việc tại một không gian thoáng đãng và có không gian 
xanh điểm một chút cây cối sẽ làm nhân viên có động lực và 
sáng tạo hơn trong công việc

Thanh lọc không khí và âm thanh

Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng được nhắc nhiều hơn. 
Không thế thì trong không khí mà ta tiếp xúc hằng ngày 
cũng có hằng hà sa số bụi bặm. Để thanh lọc không khí 
quanh khu vực làm việc, đừng quên đặt cây xanh nhỏ.

Cây xanh được mệnh danh là máy tiêu âm nhân tạo nhờ khả 
năng hấp thụ tiếng ồn. Hiệu quả của “màng lọc” âm thanh 
này phụ thuộc vào mật độ của lá cây. Cho một ít cây cỏ lên 
bàn làm việc sẽ giúp bạn bớt căng thẳng bởi tiếng máy móc 
khó chịu.

Điểm chấm phá của một không gian làm việc đó chính là 
một chiếc chậu cây nhỏ, hay đơn giản chỉ là một chậu hoa 
để góp phần tâm trạng thoải mái

Là vitamin cải thiện tâm trạng

Khoa học chứng minh cây xanh có tác động trực tiếp đến 
tâm trạng con người. Đơn giản là màu xanh mát của cỏ cây 
đem đến sự thoải mái, tinh thần sảng khoái. Một số cây lại 
có hoa lá màu sắc rực rỡ, mùi hương dễ chịu có tác động 
tích cực đến tâm trạng.

Cây xanh phong thuỷ

Bên cạnh những tác dụng khoa học dễ thấy, cây xanh còn 
được sử dụng như cách để tăng tài lộc. Tuỳ theo từng trường 
hợp cụ thể mà người ta chọn loại cây cảnh phù hợp để mang 
đến may mắn, cát tường.

Những cây cỏ này thường có cái tên rất mĩ miều, đại diện 
cho những điều may mắn. Chúng cũng dễ thích nghi với điều 
kiện môi trường. Phần lớn đều không cần sự chăm sóc quá 
tỉ mỉ hay yêu cầu gì đặc biệt. Thường thì những cái tên được 
ưu chuộng sẽ là cây kim tiền, cây bao thanh thiên, cây ngọc 
bích hay sen đá.

Sau tất cả, đưa thêm mảng xanh vào không gian làm việc sẽ 
mang đến hiệu quả tích cực đối với cơ thể. Tâm trạng thoải 
mái giúp đầu óc sáng tạo hơn. Cơ thể cũng mạnh khoẻ, hoạt 
bát nhờ không khí trong lành. Từ đó mà chất lượng công việc 
cũng được cải thiện hơn. 

K hông chỉ đẹp mà không gian xanh tại bất cứ đâu đều mang lại những lợi ích to lớn 
cho con người, từ nhà ở riêng, nơi công cộng và cả các văn phòng làm việc. Cây xanh 
có tác động tích cực đến con người về cả tâm lý và thể chất. Vì thế văn phòng xanh 
đang trở thành xu hướng hiện nay. Việc thêm cây xanh trong không gian công sở làm 
văn phòng trở nên gần gũi tự nhiên hơn, góp phần cải thiện chất lượng và năng suất 
công việc cho nhân viên.
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Đưa trẻ đi chơi ở đâu quanh Hà Nội dịp lễ 2/9?

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù kỳ nghỉ kéo dài 3 – 4  ngày, song nhiều 
gia đình không có kế hoạch đi chơi xa vì sợ đông đúc. Cha mẹ có thể tham khảo 
một số điểm vui chơi hấp dẫn ngay tại Hà Nội dưới đây:

Baara Land Hà Nội

Đây là một khu vui chơi ngoài trời tại Hà Nội. Baara Land có 
bãi biển sóng nhân tạo đầu tiên và duy nhất ngay gần Hà Nội 
với hệ thống cầu trượt cảm giác mạnh: cầu trượt tốc độ cao, 
cầu trượt xoắn đôi, vòng xoáy Tornado.

Bể vầy trẻ em với đảo phiêu lưu; dòng sông lười bao quanh 

bãi biển chính. Khu biểu diễn cá heo và Bảo tàng đại dương. 
Và Totto Kids House, không gian vừa học vừa chơi trong nhà 
dành cho các bé. 

Baara Land nằm cạnh Chùa Thầy, cách trung tâm Hà Nội 30 
phút lái xe, tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Đây là điểm đến 
hoàn hảo cho mọi gia đình, nhóm bạn bè để thư giãn và giải 
trí trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 này.

Vinpearl Aquarium Times City

Bên cạnh những khu vui chơi và mua 
sắm tại Vinpearl Aquarium Times City 
điều hấp dẫn du khách là khung cảnh 
tuyệt đẹp với khu thủy cung hiện đại và 
lớn nhất Việt Nam.

Khu thủy cung tại Times City có diện 
tích gần 4.000 m2, với hàng ngàn loài 
sinh vật, hơn 30.000 loài cá và là thủy 
cung có đường hầm đầu tiên ở Hà Nội.
Đến với Vinpearl Aquarium Times City 
bạn không chỉ được khám phá những 
bí ấn trong lòng đại dương mà còn 
tận hưởng những khoảnh khắc thú vị 
của những “Nàng tiên cá” lộng lẫy của 
thế giới cổ tích và tận mắt chứng kiến 
những chú chim cánh cụt.

Công viên khủng long Royal City

Khu vui chơi này rất rộng, nó là cả cụm 
Funny Kids gồm khu game máy, khu vui 
chơi vận động và khu công viên khủng 
long. Với tổng diện tích hơn 2.000m2 
tại địa chỉ B1-R3-03, trung tâm thương 
mại Royal City, Hà Nội.

Bên ngoài là các máy chơi game, có 
nhiều trò chơi mới lạ gồm cả thực tế 
ảo. Nhưng nhà mình chỉ muốn con 
được chơi vận động không muốn bé 
phải nhìn nhiều vào màn hình nên bỏ 
qua khu này.

Đi vào bên trong là khu vui chơi dành 
cho trẻ từ 0-12 tuổi. Ở đây thì có quầy 
bán vé và rào bao quanh. Đi vào bên 
trong nữa thì có khu công viên khủng 
long.
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Công viên nước Hồ Tây

Nhắc tới những địa điểm vui chơi hấp 
dẫn dịp lễ 2/9 tại Hà Nội không thể 
không nhắc tới công viên nước Hồ Tây.

Là khu vui chơi giải trí hiện đại và 
hấp dẫn nhất của Hà Nội không chỉ 

có những bể tắm lớn, hiện đại khi đến 
công viên nước Hồ Tây bạn sẽ được trải 
nghiệm những  trò chơi hấp dẫn như: 
các sân tennis, cầu lông, bóng bàn, 
phòng bi-a, hồ câu cá, sân golf mini 
cùng các cụm trò chơi đĩa quay, ô tô, 
tàu cao tốc.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Các viện bảo tàng không hề khô khan, buồn tẻ như bạn nghĩ .Với một nơi có 
chiều dài lịch sử và chiều sâu về văn hóa như thủ đô Hà Nội, các bảo tàng 
ở Hà Nội không thể trình bày hết, nhưng chắc chắn đã  “gom” hết những gì 
nổi bật và đặc sắc nhất về mảnh đất này.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi có thể đem đến cho bạn cái nhìn tổng 
quát nhưng rõ nét về lịch sử, văn hóa của 54 dân tộc đang sinh sống trên 
mảnh đất hình chữ S. Hình thành từ năm 1981 tại Hà Nội, Bảo tàng như một 
bức tranh toàn diện, giới thiệu phong tục, tập quán, văn hóa cộng đồng, tín 
ngưỡng của các dân tộc ở Việt Nam.

Đi qua ba khu trưng bày chính với hàng chục nghìn hiện vật, hình ảnh, 
thước phim sống động, bạn sẽ lạc vào không gian văn hóa đa chiều, làng 
nghề thủ công truyền thông, nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian. Ngoài 
ra, Bảo tàng Dân tộc học còn đưa bạn đi xa hơn một chút sang các nước 
Đông Nam Á, châu Á và một số dân tộc tiêu biểu khác trên thế giới.

Thiên Đường Bảo Sơn điểm đến thú vị ở Hà Nội

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 8km là khu du lịch giải trí Thiên 
Đường Bảo Sơn là địa điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách khi tới 
Hà Nội.

Với nhiều dịch vụ du lịch phong phú như các trò chơi hấp dẫn, cảm giác 
mạnh như trượt cao tốc, máng trượt xoắn đầy thử thách, những em nhỏ 
sẽ được hòa mình vào thế giới cổ tích với lâu đài và vui đùa dưới các tia 
nước hoặc những tiết mục hấp dẫn hay thưởng thức những màn biểu diễn 
xiếc tinh nghịch vui nhộn của các chú khỉ đến từ liên đoàn xiếc Việt Nam.

Đặc biệt Thiên Đường Bảo Sơn còn là một trong những địa điểm du lịch có 
khu thủy cung lớn nhất miền Bắc, tới đây bạn sẽ được trải nghiệm những 
phút giây tuyệt vời dưới lòng đại dương cùng những sinh vật đáng yêu.

Sau khi vui chơi thỏa thích, bạn có thể dừng chân tại thiên đường ẩm 
thực để thưởng thức các món ăn tại nhà hàng Cung Đình, tham gia phiên 
chợ quê  và nghỉ ngơi tại khu khách sạn để cảm nhận không gian lịch sự, 
ấm cúng.
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Câu 1:

Người nông dân phải làm theo các bước sau:
1. Đưa gà qua sông, sau đó đi thuyền về
2. Đưa thóc qua sông, để thóc lại rồi chở gà về  
3. Để gà ở lại rồi đưa cáo qua song
4. Đi thuyền trở về rồi đưa gà qua sông là xong

Câu 2:

2.a. Đáp án = 1 
Đọc mỗi hàng dưới dạng một số có 3 chữ số, các hàng theo chuỗi số bình phương, từ 17 đến 19.
2.b. Quy luật: Số nằm ở ngoài là tích của căn bậc hai của 2 số liền sát nó.
√36 x √4 = 6 x 2 = 12
√4 x √49 = 2 x 7 = 14
Để tìm ra ?, ta lấy 35 : √49 = 35 : 7 = 5
Vậy số cần tìm là 52 = 25

Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và 
hành động theo đám đông, do vậy với những 
vấn đề quan trọng, chúng ta thường hỏi xin 
lời khuyên từ người thân, bạn bè, đồng ng-
hiệp và. Điều này đương nhiên không có hại 
trong ngắn hạn. Thế nhưng về lâu về dài việc 
hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn 
bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn, một tư duy 
kém đổi mới mà nếu tự suy ngẫm theo một 
hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, 
bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông 
minh hơn và khôn ngoan hơn.

Đã bao giờ bạn đưa ra một lựa chọn chỉ vì 
mọi người xung quanh bạn đều có vẻ ủng 
hộ nó?

Bạn có thường xuyên thấy bản thân lặp lại 
một lập luận nào đó bạn từng gặp qua trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, mặc 
dù chưa nghĩ kỹ về nó?

Cuốn sách “Tư duy như một kẻ lập dị” viết 
bởi Steve D.Levitt & Steph J.Dubner – hai tác 
giả của cuốn “Kinh tế học hài hước” sẽ chia 
sẻ với bạn một cách nhìn nhận thế giới theo 
cách không giống ai, và bằng cách đó, bạn 
sẽ tìm ra các giải pháp mà có lẽ chưa bao 
giờ bạn nghĩ tới. 

Sẽ có hai cực đối lập nhau trong việc bạn 
chọn lựa suy nghĩ lập dị đó là, bạn là người 
đặc biệt hoặc bạn sẽ là một kẻ cá biệt. Bạn 
đặc biệt khi bạn tạo ra sự khác biệt nhưng 
nó mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và 
cho người khác. Còn nếu bạn tạo nên sự 
khác biệt nhưng nó chả đem lại lợi ích gì 
theo thời gian, nhảm nhí và tào lao đó là 
cá biệt. 

Vậy…

 

Hãy đọc “Tư duy như một kẻ lập dị” để cho 
mình câu trả lời nhé!

REVIEW SÁCH

Đ á p  á n  m i n i g a m e
Steve D.Levitt & Steph J.Dubner

Người trúng thưởng

1.Anh Nguyễn Đình Đạt

5.Chị Trần Anh Thư3.Chị Lương Thị Thu 4.Chị Phạm Thị Thanh Đam

2.Anh Phạm Việt Hùng
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Hãy nhanh tay tham gia để rinh quà!!!
Giải thưởng lên tới 1.000.000 vnđ sẽ trao cho 05 người có đáp án cùng sự giải thích đúng nhất và nhanh nhất 
được gửi về hòm thư bulletin.vtd@gmail.com của BULLETIN.
Cùng tham gia minigame, theo dõi và đón chờ đáp án cùng danh sách trúng giải sẽ được công bố ở số Bulletin 
tiếp theo, xuất bản ngày 18 – 20 hàng tháng.
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Tìm số phù hợp
1. Điền số tiếp theo vào dãy số này: 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, ______?  


