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Kính gửi quý độc giả Tạp chí Kosy News,

Trong suốt năm qua, dịch bệnh tiếp tục diễn biến căng thẳng, gây ra 
những hệ lụy không nhỏ ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế - xã hội 
và đời sống nhân dân trong cả nước và trên toàn thế giới. Xuân mới 
Nhâm Dần 2022 đã cận kề mang theo nhiều hy vọng về một năm mới 
đầy tươi sáng và may mắn. Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Kosy, tôi xin 
kính chúc quý vị cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, phúc lộc 
an khang! 

Quý độc giả thân mến, 

Năm 2021, vượt qua những khó khăn vì đại dịch, Tập đoàn Kosy vẫn ghi 
dấu nhiều thành tựu đáng tự hào. Đây là năm khởi đầu cho chặng 
đường phát triển mới của Kosy Group khi các dự án năng lượng như Điện 
gió Kosy Bạc Liêu, Thủy điện Nậm Pạc chính thức phát điện, hòa lưới điện 
quốc gia, mang lại nguồn doanh thu ổn định và bền vững. Nhiều dự án 
năng lượng tái tạo và bất động sản mới được khởi công xây dựng, là 
nền tảng vững chắc để Tập đoàn Kosy phát triển rực rỡ trong năm 2022. 

Những dấu son đó là thành quả của tinh thần nhiệt huyết cống hiến, 
hăng say lao động, sự đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh 
đạo và CBNV Tập đoàn. Thương hiệu Kosy Group vươn lên tầm cao mới, 
khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn của Tập đoàn Kosy ở cả hai 
lĩnh vực mũi nhọn bất động sản và năng lượng tái tạo.

Quý độc giả đang cầm trên tay Tạp chí Kosy News số Xuân Nhâm Dần 
với những thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh nổi bật của Tập 
đoàn Kosy trong năm 2021 và những mục tiêu, kế hoạch, định hướng 
phát triển năm 2022. Cùng với đó, những nét đẹp lao động, những tình 
cảm, cảm xúc, văn hóa của người Kosy cũng được gửi gắm đầy sinh 
động qua từng trang viết. 

Hãy cùng nhìn lại một hành trình đầy nỗ lực và tự hào của tập thể Ban 
lãnh đạo, CBNV Tập đoàn Kosy trong năm qua và lan tỏa những xúc 
cảm tốt đẹp, tích cực của người Kosy.

Một lần nữa, kính chúc quý vị cùng gia đình một năm mới an lành, 
hạnh phúc và thành công! 
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Tiên NTT – PV Kosy News

Sau 12 tháng thi công thần tốc, nhà máy Điện 
gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1, công suất 40,5 
MW chính thức phát điện, hòa lưới điện quốc 
gia. Theo văn bản số 6699/EPTC-KDMĐ của 
công ty Mua bán điện (EVNEPTC) trực thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 30/10/2021, 
toàn bộ các trụ turbine điện gió thuộc nhà máy 
Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 bao gồm từ 
trụ WT02 đến WT10 đã chính thức vận hành 
thương mại (COD).  

Đây là một trong những dự án điện gió trên bờ 
đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long hoàn 
thành đưa vào khai thác trong năm 2021. Sự 
kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của Tập 
đoàn Kosy trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Khi 
đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp sản 
lượng điện trung bình mỗi năm khoảng 116,7 
triệu kWh, góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu 
tăng trưởng phụ tải điện, đảm bảo an ninh 
năng lượng, đóng góp vào ngân sách địa 
phương, giải quyết việc làm kỹ thuật cao, thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng và 
khu vực. 

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ
KOSY BẠC LIÊU CHÍNH THỨC
VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI
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Sau hơn 2 năm thi công, vượt qua mọi khó khăn 
vì thời tiết, dịch bệnh, dự án Nhà máy thủy điện 
Nậm Pạc 1&2 với tổng công suất lắp máy 34 
MW, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng do 
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 
Thủy điện – đơn vị thành viên của Tập đoàn 
Kosy làm chủ đầu tư, đã về đích, chính thức 
vận hành vào tháng 12/2021. 

Khi đi vào vận hành, nhà máy Thủy điện Nậm 
Pạc 1 & 2 sẽ cung cấp sản lượng điện trung 
bình khoảng 150 triệu kWh/năm, giúp bổ sung 
nguồn điện thiếu hụt cho miền Bắc và đáp ứng 
nhu cầu phụ tải điện của tỉnh Lai Châu, từ đó 
đóng góp vào ngân sách địa phương hàng 
chục tỷ đồng mỗi năm, mang lại việc làm ổn 
định, tăng thu nhập cho hàng trăm công nhân, 
kỹ sư là đồng bào địa phương.

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM PẠC
PHÁT ĐIỆN, HÒA LƯỚI ĐIỆN
QUỐC GIA

02

Năm 2021, vượt qua những khó khăn kéo dài của dịch bệnh, 
Tập đoàn Kosy liên tục ghi dấu những thành tựu đáng tự hào, 
khẳng định và nâng tầm vị thế của nhà phát triển đô thị và 
năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu 
ấn đáng nhớ của Tập đoàn Kosy trong năm qua. 
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Ngày 22/11/2021, Công ty Cổ phần Kosy đã 
nhận được Công văn số 7636/UBCK-QLCB của 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp 
thuận cho Công ty CP Kosy phát hành cổ phiếu 
riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông 
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 
Thủy điện.

Theo đó, vốn điều lệ của công ty đạt 2.164,8 tỷ 
đồng, với mức vốn hóa thị trường khoảng 7.000 
tỷ đồng. Điều đó đảm bảo nguồn vốn vững 
chắc để Kosy có thể triển khai các dự án bất 
động sản tiềm năng như KĐT Kosy Hà Nội, KĐT 
Kosy Hà Tĩnh, KĐT Kosy Riverside Lào Cai và các 
dự án khác tại nhiều tỉnh thành trong năm tới.

NĂM 2021 VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP KOSY
(MỘT THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN KOSY) TĂNG LÊN 2.160 TỶ ĐỒNG 03

hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong thời gian thi 
công dự án giải quyết việc làm cho khoảng 
hơn 1.000 lao động, sau khi dự án hoàn thành, 
phát điện sẽ giải quyết việc làm ổn định lâu dài 
cho khoảng 200 lao động có tay nghề, có thu 
nhập cao.  

Đây là hai dự án thủy điện nằm trong chiến 
lược phát triển năng lượng tái tạo của Kosy 
Group, mục tiêu tới năm 2025, mỗi năm Tập 
đoàn Kosy sẽ khởi công mới một số dự án thủy 
điện có công suất từ 80 – 100 MW. Bên cạnh đó, 
Kosy Group đang lên kế hoạch triển khai dự án 
điện tích năng có công suất lớn 1.200 MW.

Ngày 21 và 22/5/2021, Tập đoàn Kosy chính 
thức động thổ xây dựng 2 dự án thuỷ điện 
Mường Tùng (Điện Biên) – công suất 32 MW và 
Pa Vây Sử (Lai Châu) – công suất 50,5 MW với 
tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng.

2 dự án có kế hoạch thi công trong thời gian 30 
tháng và dự kiến sẽ phát điện trước ngày 
30/9/2023. Các dự án thủy điện này có cột 
nước cao và đều dùng hầm chuyển nước, với 
12 tổ máy, sử dụng turbine Franciss và Pelton. 
Khi đi vào vận hành, hai dự án sẽ cung cấp sản 
lượng điện khoảng 275 triệu kWh cho hệ thống 
điện quốc gia, mang lại doanh thu hàng trăm 
tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách địa phương 

KHỞI CÔNG 2 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
TRONG THÁNG 5/2021  04
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Mục tiêu tới năm 2025, Tập đoàn Kosy sẽ trở 
thành một trong những doanh nghiệp tư nhân 
quy mô lớn tại Việt Nam, giải quyết được nhiều 
công ăn việc làm, đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của quốc gia. Cũng để có thể 
đáp ứng được sự tăng trưởng này, trong năm 
2021 Tập đoàn đã thành lập thêm các đơn vị 
thành viên, các phòng ban chuyên môn: Công 
ty tổng thầu xây dựng KSCons với mục tiêu trở 
thành công ty tổng thầu xây dựng lớn có uy tín 
tại Việt Nam; Công ty CP Đầu tư Leo Regulus với 
vai trò là công ty holding mẹ trong Tập đoàn và 
định hướng trở thành một công ty đầu tư quy 
mô lớn; Ban Giải phóng mặt bằng với chức 
năng tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo ra quyết 
định trong công tác quản lý, điều hành, lập kế 
hoạch tổ chức triển khai công tác GPMB. 

Đây là các công ty, phòng ban có chuyên môn 
sâu, với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, sẽ 
đóng góp vào sự phát triển chung của Tập 
đoàn .

Trong hơn 13 năm hình thành và phát triển, Tập 
đoàn luôn quan niệm con người là yếu tố quan 
trọng nhất và là chìa khóa tạo nên mọi thành 
công. Do đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán 
bộ công nhân viên tại Tập đoàn Kosy đều là 
những nhân sự có đức, có tài, với trình độ 
chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên 
nghiệp, không ngừng phấn đấu để hoàn thiện 
bản thân và sự phát triển của Tập đoàn. Năm 
vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như 
mục tiêu, chiến lược phát triển mạnh mẽ trong 
thời gian tới cũng như hoàn thiện cơ cấu nhân 
sự của Tập đoàn, Kosy Group đã tiến hành bổ 
nhiệm các nhân sự cấp cao, phụ trách các 
mảng dự án của Tập đoàn. 

Trong cơ cấu Ban lãnh đạo hiện tại, Tập đoàn 
có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó 
Chủ tịch và 9 Phó Tổng giám đốc phụ trách 
các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CẤP CAO, THÀNH LẬP THÊM CÁC PHÒNG BAN
CHUYÊN MÔN, TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TẬP ĐOÀN.05
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Tháng 12 động thổ dự án KĐT Kosy Riverside Lào 
Cai, diện tích 41,84 ha, tổng mức đầu tư 1.100 
tỷ đồng, tọa lạc tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai. Dự án có vị trí cửa ngõ của thành phố, gần 
bến xe trung tâm, tiếp giáp với các đại lộ, hồ 
trung tâm tỉnh rộng gần 60 ha, gần trường học 
tiêu chuẩn quốc tế và siêu thị lớn đang xây 
dựng.

Với nền tảng được chuẩn bị kỹ càng từ 2020, 
trong năm 2021, Kosy Group tiếp tục đẩy mạnh 
việc hoàn thiện pháp lý các dự án bất động 
sản, sẵn sàng khởi công trong năm 2022 và 
động thổ nhiều dự án bất động sản mới.

Theo đó, trong quý III và IV của năm 2021, Kosy 
Group đã động thổ xây dựng 3 dự án có quy 
mô lớn tại các tỉnh thành.

Tháng 8 tiến hành động thổ, triển khai dự án 
KĐT Kosy Lita Hà Nam. Dự án có diện tích 22,9 
ha, tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng, sở hữu vị 
trí đắc địa khi tọa lạc trên mặt đường Quốc lộ 
38, thuộc địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Tháng 10 tiến hành động thổ, triển khai dự án 
KĐT Kosy Ninh Bình với quy mô 41,84 ha, tổng 
mức đầu tư 1.220 tỷ đồng, thuộc địa phận xã 
Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, 
huyện Hoa Lư. 

ĐỘNG THỔ, KHỞI CÔNG 3 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID DIỄN BIẾN PHỨC TẠP07

người nghèo tỉnh Bạc Liêu (gần 300 triệu 
đồng)… Công tác ủng hộ xây dựng các công 
trình tâm linh, di tích văn hóa tại các địa 
phương cũng được Tập đoàn triển khai nhằm 
hỗ trợ địa phương xây dựng, bảo tồn các di 
tích quý, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt 
quan tâm tới đời sống văn hóa tinh thần của 
CBNV. Các chế độ phúc lợi, hoạt động phong 
trào, sự kiện nội bộ được chú trọng nhằm xây 
dựng môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, 
gắn kết. Tất cả đã góp phần gia tăng nhiệt 
huyến cống hiến, gắn bó của các CBNV với 
Tập đoàn. 

Là một doanh nghiệp định hướng phát triển 
bền vững, Kosy Group đề cao các hoạt động 
trách nhiệm xã hội, duy trì và phát huy văn hóa 
“Người Kosy vì cộng đồng”. Tổng ngân sách 
dành cho các hoạt động vì cộng đồng của 
Tập đoàn Kosy trong năm 2021 lên đến gần 40 
tỷ đồng tiền mặt. 

Cụ thể, trong năm qua, trong bối cảnh dịch 
bệnh diễn biến phức tạp, Tập đoàn Kosy đã 
triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, tài trợ tiền 
mặt và hiện vật đồng hành trong công tác 
phòng chống dịch từ trung ương tới địa 
phương với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng như: 
Ủng hộ 3 tỷ đồng vào quỹ vắc xin Covid của Bộ 
Y tế, ủng hộ kinh phí và hiện vật cho các tỉnh 
thành chống dịch (tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng, 
tỉnh Hà Nam 1.423 tỷ đồng, tỉnh Bạc Liêu 1 tỷ 
đồng), ủng hộ quỹ khuyến học “Sóng và máy 
tính cho em” của Bộ GD - ĐT tại Lào Cai và Thái 
Nguyên với số tiền 3,5 tỷ đồng.

Hoạt động ủng hộ người nghèo tại các tỉnh 
theo tinh thần chung tay vì cộng đồng tiếp tục 
phát huy trong năm 2021 với tổng hơn 20 tỷ 
đồng được trao tặng cho công tác hỗ trợ xây 
dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Lào Cai (10 tỷ 
đồng), xây trường, nhà văn hóa và ủng hộ quỹ 

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, CÁC HOẠT ĐỘNG
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chấp thuận chủ trương đầu tư sẵn sàng triển 
khai thi công trong các năm tiếp theo. 

Trong năm 2022, Tập đoàn Kosy sẽ khởi công, 
triển khai nhiều dự án bất động sản ở một số 
tỉnh như: Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Quảng Bình, Phú 
Thọ, Cà Mau và một số tỉnh thành khác. Bên 
cạnh đó, Tập đoàn Kosy cũng đang lên kế 
hoạch trong năm 2022 triển khai dự án Nhà 
máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2 (50 
MW), dự án Điện mặt trời Bình Thuận (200 MW) 
và các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời 
khác...

Năm 2021 song song với việc triển khai khởi 
công các dự án hiện tại, Tập đoàn Kosy mở 
rộng và phát triển nhiều dự án mới ở cả 2 lĩnh 
vực của Tập đoàn, bao gồm các dự án bất 
động sản, các dự án thủy điện, thuỷ điện tích 
năng, điện gió, điện gió ngoài khơi, điện mặt 
trời ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có nhiều dự án 
quy mô lớn. Điều này khẳng định bước lớn 
mạnh vượt bậc trong năng lực cũng như 
thương hiệu uy tín của Kosy Group.

Trong đó, rất nhiều dự án đã triển khai thành 
công công tác pháp lý, một yếu tố tiên quyết, 
đưa dự án đủ điều kiện triển khai ngay đầu 
năm 2022. Các dự án còn lại cũng đã được 

NĂM 2021 MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NHIỀU DỰ ÁN MỚI Ở CẢ 2 LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG CHÍNH LÀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO,
SẴN SÀNG KHỞI CÔNG TRONG NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 
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Năm 2021 đánh dấu toàn thế giới chịu ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 bước 
sang năm thứ 2 với những diễn biến phức tạp 
hơn. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng 
đắn, dài hạn, Tập đoàn Kosy vẫn vững vàng 
vượt qua khó khăn và gặt hái được những 
thành tựu rất đáng tự hào. Tại Hội nghị, Chủ tịch 
Tập đoàn, ông Nguyễn Việt Cường đánh giá 
năm 2021 là một năm thành công của Tập 
đoàn Kosy với những thành tựu lớn nâng tầm uy 
tín và thương hiệu của Kosy Group.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tháng 
10/2021, dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu 
giai đoạn 1, công suất 40,5 MW, tổng mức đầu 
tư trên 1.600 tỷ đồng đã chính thức đi vào vận 
hành, hòa lưới điện quốc gia sau 12 tháng thi 
công thần tốc. Đây là sự kiện đánh dấu bước 
tăng trưởng vượt bậc, nâng tầm thương hiệu 
của Tập đoàn trong chiến lược phát triển dài 
hạn, minh chứng cho năng lực của Kosy Group 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Hồ Văn Tuân – Phó 
Giám đốc Ban QLDA đã không giấu nổi niềm 
vui khi được chứng kiến và tham gia vào hành 
trình 365 ngày thi công thần tốc của hơn 300 
con người trên công trường điện gió để làm 
nên “kỳ tích”:

Dù tiến độ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch 
bệnh bùng phát ở các tỉnh miền Nam, mùa 
mưa đến sớm, giá nguyên liệu leo thang, 
công tác vận chuyển siêu trường siêu trọng 
gặp khó khăn… nhưng dưới sự chỉ đạo sát 
sao của Ban lãnh đạo và sự quyết tâm của 
Ban quản lý, dự án vẫn liên tục chạm những 
mốc tiến độ đề ra để về đích.

Cùng với đó, năm 2021, nhà máy Thủy điện 
Nậm Pạc - công suất 34 MW, tổng mức đầu tư 
1.100 tỷ đồng đã chính thức phát điện thương 
mại sau hơn 2 năm thi công. Tại Hội nghị tổng 
kết, ông Lương Quốc Hưng, Trưởng phòng 
Quản lý dự án Thủy điện 1 chia sẻ kinh nghiệm: 

Một dự án tốt cần quản lý chặt chẽ chất 
lượng và tiến độ. Người đứng đầu dự án phải 
hiểu tổng thể dự án, có khả năng tham mưu 
cho Ban lãnh đạo về tính khả thi và kế hoạch 
triển khai, có kỹ năng quản lý, phân công 
nhân sự, công tác tài chính. Việc quản lý, 
giám sát chất lượng nhà thầu cần quyết liệt, 
sẵn sàng thay thế những nhà thầu yếu kém, 
tất cả vì mục tiêu chung hướng tới tiến độ, 
chất lượng dự án.

Trong lĩnh vực năng lượng thủy điện, năm 2021, 
Tập đoàn Kosy liên tiếp động thổ 2 dự án thủy 
điện Mường Tùng (Điện Biên) – công suất 32 
MW và Pa Vây Sử (Lai Châu) – công suất 50,5 
MW với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, năm 2021, Kosy 
Group đã tiến hành động thổ xây dựng 3 dự án 
có quy mô lớn tại các tỉnh thành: KĐT Kosy Lita 
Hà Nam (quy mô 22 ha, tổng mức đầu tư trên 
500 tỷ đồng), KĐT Kosy Ninh Bình (quy mô 41,84 
ha, tổng mức đầu tư 1.220 tỷ đồng) và KĐT Kosy 
Riverside Lào Cai (diện tích 42 ha, tổng mức 
đầu tư 1.100 tỷ đồng). 2021 cũng là năm Tập 
đoàn hoàn thiện các công tác pháp lý của 
nhiều dự án, tạo điều kiện để năm 2022 sẽ bùng 
nổ triển khai một loạt các dự án lớn, quy mô tại 
nhiều tỉnh thành cả nước. 

2021: “VƯỢT SÓNG”

Tham dự có Ban lãnh đạo: Chủ 
tịch/TGĐ Nguyễn Việt Cường, 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng 
cùng 9 Phó TGĐ phụ trách các 
lĩnh vực hoạt động của Tập 
đoàn. Đặc biệt, hội nghị đã 
quy tụ hàng trăm CBNV đại 
diện cho các phòng ban, chi 
nhánh của Tập đoàn trên cả 
nước. Hội nghị cùng nhìn lại 
kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2021, đặt ra những mục 
tiêu, kế hoạch cho năm 2022 
cũng như vinh danh những cá 
nhân, tập thể tiêu biểu trong 
năm qua.

TẬP ĐOÀN KOSY
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT NĂM 2021
VÀ MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH
NĂM 2022

Ngày 15/1/2022, Tập đoàn Kosy đã 
tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2021 và 
mục tiêu, kế hoạch năm 2022 tại 
Emeralda Ninh Binh Resort. 

Thanh Hồng - PV Kosy News
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Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Việt 
Cường nhấn mạnh, năm 2022, dịch bệnh đã 
được kiểm soát tốt, nền kinh tế sẽ có đà tăng 
trưởng, phát triển bởi các gói kích thích kinh tế 
của chính phủ và sự tự tin của người dân, là cơ 
hội để Tập đoàn Kosy bùng nổ trong lĩnh vực 
bất động sản. 

Năm 2022, một loạt các dự án tiềm năng của 
Tập đoàn sẽ được mở bán như Kosy Lita Hà 
Nam, Kosy Riverside Lào Cai, Kosy Ninh Bình, 
KĐT Kosy Bạc Liêu, KĐT Kosy Quảng Bình. Đây 
đều là các dự án có vị trí đắc địa, quy hoạch 
tốt, dự kiến sẽ làm nóng thị trường bất động 
sản trong nước. Năm 2022 Tập đoàn Kosy cũng 
sẽ tập trung công tác hoàn thiện pháp lý, tiến 
hành giải phóng mặt bằng và khởi công nhiều 
dự án bất động sản quy mô ở nhiều tỉnh thành 
khác.

Các dự án năng lượng tái tạo bao gồm Nhà 
máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1,     
Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc sau khi hòa lưới 
điện quốc gia sẽ tập trung vào triển khai tốt 
công tác vận hành, đảm bảo an toàn,      
hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng song song   
triển khai việc phát triển thêm nhiều dự án 
bất động sản và năng lượng tái tạo mới          
ở nhiều tỉnh thành Bắc – Trung – Nam và     
Tây  Nguyên. 

Đáp ứng tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn, 
dự kiến năm 2022 – 2023, Kosy Group sẽ 
tuyển mới hàng trăm nhân sự, tiếp tục củng 
cố bộ máy, quy trình, hệ thống trong Tập 
đoàn. Hoạt động pháp chế và kiểm soát nội 
bộ tiếp tục được chú trọng nhằm đảm bảo 
tinh thần thượng tôn pháp luật và hiệu suất 
công việc.

Mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2030, Tập đoàn sẽ triển khai các dự án 
bất động sản quy mô lớn (bất động sản 
thương mại, bất động sản công nghiệp, văn 
phòng…), triển khai và hoàn thành các dự 
án năng lượng tái tạo lớn (điện gió ngoài 
khơi, điện tích năng…).

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường khẳng định:

Năm 2022 là một năm rất quan trọng của 
Tập đoàn. Chúng ta quyết tâm phải đạt 
được các mục tiêu đã đặt ra cho năm 
2022. Điều đó là cơ sở để Tập đoàn có đủ 
năng lực, tự tin triển khai các dự án rất lớn 
trong vài năm tới theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Việt Thung – Phó TGĐ phụ 
trách Phát triển dự án cho biết:

Năm 2021 là một năm đột phá trong 
việc phát triển các dự án mới trong cả 
2 lĩnh vực bất động sản và năng lượng 
tái tạo của Tập đoàn Kosy, với hàng 
loạt các dự án đã xin được chủ trương 
của tỉnh và đang tiếp tục hoàn thiện 
các công tác pháp lý. Với bề dày 13 
năm hình thành và phát triển, Tập 
đoàn Kosy đã khẳng định được thương 
hiệu, tạo được dấu ấn tại nhiều địa 
phương trên cả nước.

Trong năm qua, công tác tài chính cũng đáp 
ứng tốt, tạo nguồn lực thi công các dự án cũ 
và đầu tư nhiều dự án mới. Tập đoàn Kosy đã 
tạo được sự tín nhiệm với các cơ quan đối tác 
và các tổ chức tín dụng. Việc nâng vốn điều lệ 
của Công ty CP Kosy – một thành viên của Tập 
đoàn Kosy lên 2.164,8 tỷ đồng, với mức vốn hóa 
thị trường khoảng 7.000 tỷ đồng giúp đảm bảo 
nguồn vốn để Kosy Group tự tin triển khai các 
dự án tiềm năng trong năm 2022. 

Chất lượng nhân sự và môi trường làm việc của 
Tập đoàn trong năm 2021 cũng được nâng 
cao khi Tập đoàn bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự 
cấp cao, thành lập thêm nhiều phòng ban mới 
nhằm nâng cao tính chuyên môn hóa, kiện 
toàn cơ cấu tổ chức, các chế độ đãi ngộ đều 
được đảm bảo dù khó khăn dịch bệnh. 

Truyền thống “Người Kosy vì cộng đồng” tiếp 
tục được lan tỏa giá trị với hơn 40 tỷ tiền mặt 
hỗ trợ cộng đồng, chính quyền các địa 
phương vượt qua đại dịch và ổn định cuộc 
sống. 

2022: “RA KHƠI”
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28 nhân viên xuất sắc năm 2021 của Tập đoàn 
Kosy được vinh danh là những cá nhân đã 
hoàn thành tốt các công việc được giao đúng 
tiến độ, đảm bảo chất lượng, có tinh thần 
trách nhiệm cao. 

10 quản lý xuất sắc năm 2021 đã góp phần làm 
nên thành công chung của Tập đoàn bằng 
năng lực chuyên môn tốt, khả năng quản lý bộ 
phận hoàn thành công việc theo KPI được phê 
duyệt. 

07 tập thể xuất sắc được vinh danh là những 
đơn vị có thành tích nổi trội trong công việc 
bao gồm: Phòng Thủ tục và Chăm sóc Khách 
hàng; Ban QLDA Gia Sàng; Phòng QLDA Thủy 
điện 1; Khối Tài Chính - Chứng khoán - Kế toán; 
Ban Kiểm soát Nội bộ; Phòng Truyền thông và 
Ban QLDA Điện Gió Kosy Bạc Liêu.

Để đảm bảo được các hoạt động sản xuất kinh 
doanh đạt hiệu quả cao, ngoài việc có một đội 
ngũ CBNV giỏi, thì luôn cần những lãnh đạo 

Để ghi nhận đóng góp cho những thành tựu 
của năm 2021 của từng phòng ban, cá nhân 
trong Tập đoàn, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kế 
hoạch năm 2022, Tập đoàn Kosy đã trang trọng 
vinh danh những cá nhân, tập thể tiêu biểu 
trong năm qua. 

xuất sắc, đủ tâm, tầm, tài. 04 lãnh đạo tiêu biểu 
đã được vinh danh trong chương trình vì có 
đóng góp lớn cho những thành công năm 2021 
của Kosy Group: Ông Nguyễn Đức Diệp - Phó 
TGĐ Thường trực; ông Đỗ Quốc Việt - Phó TGĐ 
phụ trách Kỹ thuật và QLDA; bà Phùng Thị Hải 
Vân - Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh và ông 
Lương Hồng Phong – Phó TGĐ phụ trách dự án 
Điện gió và điện mặt trời.

VINH DANH NHỮNG
CÁ NHÂN, TẬP THỂ
XUẤT SẮC NĂM 2021



17KOSY NEWS
X U Â N  2 0 2 216 KOSY NEWS

X U Â N  2 0 2 2

Chương trình Hội nghị Tổng kết năm 2021 và kế hoạch 
mục tiêu năm 2022 đã kết thúc thành công với niềm 
vui và tự hào với những thành quả và nỗ lực của một 
năm 2021, cùng sự quyết tâm, đồng lòng với những 
kế hoạch mục tiêu của năm 2022.

Toàn thể CBNV đều tin tưởng dưới sự chèo lái của 
thuyền trưởng Nguyễn Việt Cường, con tàu Kosy 
Group chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công trong 
năm 2022 và vươn xa trên biển lớn, chạm được thêm 
nhiều dấu mốc thành tựu mới.



CHẾ ĐỘ “ON” TRONG NGÀY TRỞ LẠI

Ngày 30/10/2021 là một trong những dấu mốc đặc biệt với Kosy 
Group khi toàn bộ 9 turbine của nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu giai đoạn 1 – công suất 40,5 MW, tổng mức đầu tư trên 
1.600 tỷ đồng đã chính thức được công nhận vận hành thương 
mại (COD). Đây là 1 trong 69 nhà máy điện gió được công 
nhận vận hành thương mại đến hết 30/10/2021 trên tổng 106 
nhà máy điện gió đăng ký thử nghiệm.

Việc vận hành thương mại của Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 
1 sau đúng 01 năm thi công là một “kỳ tích” trong ngành năng 
lượng, đúng như lời ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát biểu tại lễ động thổ dự án, 
nếu dự án hoàn thành tiến độ trong vòng đúng 01 năm, rút 
ngắn tới một nửa thời gian so với các dự án thông thường mà 
vẫn đảm bảo đáp ứng toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật.

Điều đáng nói hơn cả, quá trình thi công dự án được đánh giá 
là tương đối khó khăn với quá nhiều thách thức vì dịch bệnh, 
thời tiết,…nhưng bằng tất cả niềm đam mê với “cối xay gió”, 

với tinh thần quyết tâm cao, 
kinh nghiệm thi công thần tốc, 
Kosy Group đã cùng với các 
nhà thầu vượt qua và đưa dự 
án về đích thành công.

Quyết tâm cao độ và nỗ lực 
vượt khó của Kosy Group được 
thể hiện rõ qua chia sẻ của 
Chủ tịch Tập đoàn, ông 
Nguyễn Việt Cường khi Tập 
đoàn không cắt giảm nhân sự 
trong bối cảnh Covid-19 ảnh 
hưởng nặng nề, mà còn tuyển 
dụng thêm hàng trăm lao 
động mới để tập trung đẩy 
nhanh tiến độ cho các dự án 
chiến lược của mình.

Tới tháng 12/2021 vừa qua, nối tiếp cho tham vọng trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo, Kosy Group cũng đã chính thức đưa nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc với tổng công suất 34 MW, tổng mức 
đầu tư 1.100 tỷ đồng vào vận hành, phát điện, hòa lưới điện 
quốc gia, dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai… 
đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc cung cấp thiết bị, thi công và 
nghiệm thu dự án.

Việc nhà máy đi vào vận hành không chỉ mang tới nguồn doanh 
thu lớn cho Kosy Group mà còn góp phần không nhỏ trong việc 
cơ cấu lại hoạt động kinh tế ở địa phương khi tạo ra một diện 
tích mặt hồ rộng khoảng 18 ha, mở ra hướng đi mới trong việc 
phát triển nuôi cá lồng bè trên các hồ thủy điện, để khai thác 
tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

Toàn cảnh 9 turbine của Nhà máy Điện gió
Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1.

Ban quản lý Nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc kiểm tra công tác phát điện tại trạm biến áp.

Để tiếp tục hoài bão 
vươn xa sau khi 
Covid-19 đang dần 
được chặn đứng bởi 
các loại thuốc đặc trị 
và độ phủ vaccine đạt 
tới đỉnh, với những nhà 
phát triển đô thị và 
năng lượng tái tạo 
hàng đầu Việt Nam 
như Kosy Group, công 
tác chuẩn bị ngay bây 
giờ là chiến lược phát 
triển tốt nhất vào thời 
điểm hiện tại.

KOSY GROUP
TẦM NHÌN TIÊN PHONG

Việt Linh - PV Báo Đầu tư 

Ông Nguyễn Đức Doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy 
điện của Tập đoàn Kosy chia sẻ. 

Động lực lớn lao dẫn lối chúng tôi chính là thành quả của 
ngày về đích, đem lại ánh sáng cho đồng bào miền núi nơi 
đây, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các khu 
vực lân cận.
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Bên cạnh dấu ấn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năm 2021, 
các dự án trọng điểm trong mảng bất động sản của Tập đoàn 
Kosy cũng cấp tập đẩy nhanh tiến độ triển khai và ra mắt thị 
trường. Trong đó đáng chú ý nhất là sự ra mắt của dự án Kosy 
City Beat Thai Nguyen cuối 2020, đầu 2021 được đánh giá đã 
tạo nên một cú huých lớn cho thị trường bất động sản Thái 
Nguyên.

Sự kiện “Lễ Kick-off dự án Kosy City Beat Thai Nguyen” diễn ra 
hồi tháng 3/2021 mang tới những trải nghiệm hoàn toàn mới 
cho khách hàng về một nhà phát triển bất động sản năng 
động, trẻ trung và đầy sáng tạo. Ở những dự án mà Kosy Group 
triển khai như Kosy City Beat Thai Nguyen, đó không chỉ là tầm 
nhìn chiến lược trong việc chọn vị trí, quy hoạch mà còn là tư 
duy nhạy bén trong việc bám sát những nhu cầu thực của 
người trẻ, từ đó kiến tạo nên những “chuẩn mực sống” mới và 
đón đầu tâm điểm.

Ngoài Kosy City Beat Thai Nguyen, tháng 7/2021, Kosy Group 
cũng đã khởi công dự án Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam có quy 
mô 22,9 ha, tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng ; tháng 9 khởi 
công dự án Khu đô thị Kosy Ninh Bình quy mô 41,84 ha, tổng 
mức đầu tư 1.220 tỷ đồng và tháng 10/2021 đã khởi động dự án 

BỨT PHÁ TRONG “BÌNH THƯỜNG MỚI”

Sau hàng loạt thành công và có được nền tảng tài chính vững 
chắc, trong chiến lược phát triển của mình, với Kosy Group, 
năm 2022 được xác định sẽ là một năm bứt phá cho Tập đoàn 
với nhiều cơ hội rộng mở, do đó, việc cần làm là chuẩn bị càng 
sớm về nguồn lực tài chính và con người để giúp bắt sóng thị 
trường nhanh hơn.

Trong đó, việc quan trọng nhất như Chủ tịch Nguyễn Việt 
Cường nhấn mạnh là phải chuẩn bị cho mình những nhận 
thức, tư duy và mô hình mới. Bên cạnh đó, những điều này phải 
phù hợp với những điều kiện khách quan ở trên đường đua mới 
phía trước. 

Được biết trong năm tới, chiến lược song hành giữa mảng bất 
động sản đô thị và năng lượng tái tạo sẽ được Kosy Group tiếp 
tục thực hiện. Cụ thể, với lĩnh vực năng lượng tái tạo, tháng 
5/2021, Tập đoàn Kosy đã khởi công xây dựng dự án thủy điện 
Pa Vây Sử (50,5 MW) tại Phong Thổ, Lai Châu và dự án thủy điện 
Mường Tùng (32 MW) tại Mường Chà, Điện Biên. Hai dự án có 
tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, sẽ hoàn thành, phát điện, hòa 
lưới điện quốc gia trước ngày 30/9/2023.

Bên cạnh đó, Kosy Group cũng đang lên kế hoạch triển khai dự 
án Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2 (50 MW), dự án Điện mặt 
trời Bình Thuận (200 MW), các dự án thủy điện, điện gió, điện 
mặt trời khác... Ngoài ra, Tập đoàn Kosy đang chuẩn bị công 
tác đầu tư các dự án năng lượng quy mô lớn như điện gió 
ngoài khơi (1.000 MW) tại Bạc Liêu, điện tích năng (1.200 MW) 
tại Lâm Đồng… và sẽ triển khai các dự án này trong giai đoạn 
2025 – 2030. 

Mục tiêu tới năm 2025, mỗi năm Tập đoàn Kosy sẽ khởi công 
mới một số dự án thủy điện có công suất từ 80 - 100 MW. Bên 
cạnh đó, Kosy cũng đang chuẩn bị kế hoạch để triển khai một 
số dự án thuỷ điện tích năng có công suất lớn, mỗi dự án trên 
1.000 MW. Đối với mảng bất động sản đô thị, dự kiến trong năm 
2022, Tập đoàn Kosy sẽ triển khai các dự án bất động sản quy 
mô lớn hơn ở các tỉnh thành khắp cả nước, trong đó có dự án 
tại Hà Tĩnh (42,8 ha), Bạc Liêu (98 ha) cùng các dự án bất động 
sản tiềm năng khác tại Quảng Bình, Phú Thọ, Cà Mau, Thái 
Nguyên và Bắc Giang. Hiện tại, Kosy Group đã tích lũy quỹ đất 
đủ triển khai tới năm 2025 và sẽ tiếp tục tăng cường quỹ đất 
cho định hướng chiến lược tới năm 2030. Tổng giá trị các         
quỹ đất mà Kosy Group đang triển khai lên tới hàng chục ngàn 
tỷ đồng.

Hiện tại, Kosy Group đã xây dựng được nền móng vững chắc 
để sẵn sàng bứt phá trong thời gian tới. Mục tiêu năm 2023, 
doanh thu Kosy Group đạt 12.000 tỷ đồng, và năm 2025, Kosy 
Group sẽ là một trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
lớn tại Việt Nam với mục tiêu doanh thu 20.000 tỷ đồng, giải 
quyết được nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội của quốc gia.

Khu đô thị Kosy Riverside Lào 
Cai quy mô 41,84 ha, tổng 
mức đầu tư 1.100 tỷ đồng.

Quy hoạch tổng thể Khu đô thị
Kosy Lita Hà Nam.

Phó TGĐ Kinh doanh Kosy 
Group, bà Phùng Thị Hải Vân 
chia sẻ.

Các dự án của chúng tôi đều 
nằm ở các vị trí đắc địa, 
trung tâm thuộc các địa 
phương đang phát triển về 
công nghiệp cũng như tốc 
độ đô thị hóa cao. Do đó, 
chúng tôi tự tin trong một vài 
năm tới, lợi nhuận từ những 
dự án bất động sản này sẽ 
lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Người đứng đầu Kosy Group 
nhấn mạnh

Học cách thích nghi, đánh 
giá nội tại để áp dụng những 
nền tảng phù hợp, những 
phương pháp được cải tiến 
theo xu hướng số hóa một 
cách đồng bộ từ con người 
cho đến công nghệ sẽ tạo 
bàn đạp cho Kosy Group 
vươn tầm trở thành một trong 
những tập đoàn đa ngành 
hàng đầu tại Việt Nam.
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NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ
KOSY BẠC LIÊU

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH

Ngày 30/10/2021, toàn bộ các 
turbine của nhà máy Điện gió Kosy 
Bạc Liêu giai đoạn 1 - công suất 40,5 
MW, do Công ty Cổ phần Điện gió 
Kosy Bạc Liêu – một thành viên của 
Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư, 
chính thức được công nhận vận 
hành thương mại (COD). Sự kiện 
đánh dấu một bước tiến chiến lược 
của Tập đoàn Kosy trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo.

Nằm trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 
Liêu, dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1 do Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc 
Liêu – thành viên của Tập đoàn Kosy làm chủ 
đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 1.600 tỷ đồng, 
được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020.

MơNT - PV Kosy News
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việc thi công đảm bảo an 
toàn phòng chống dịch được 
Ban QLDA Nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu ưu tiên đặt lên 
hàng đầu.

Tổ an toàn phòng, chống dịch 
của dự án đã nhanh chóng 
được thành lập, đảm bảo các 
quy tắc làm việc giữa mùa 
dịch, chăm lo đời sống anh em 
ngay tại công trường, hạn chế 
tối đa tiếp xúc với bên ngoài, 
kiểm soát chặt chẽ người ra 
vào, quyết tâm không để 
Covid-19 xâm nhập vào công 
trường. Hơn 300 lao động là 
những quản lý, chuyên gia, kỹ 
sư, công nhân đang làm việc 
tại dự án tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy định phòng, 
chống dịch.

Anh Bùi Hải Nam, cán bộ Ban 
QLDA (quê Hải Phòng) nhiều 

tháng chưa được về thăm nhà 
phần vì tiến độ dự án gấp, 
phần vì dịch bệnh phức tạp, 
anh tâm sự:

Đã rất lâu không chỉ tôi mà 
còn nhiều anh em khác chưa 
được về thăm nhà. Chúng tôi 
được Tập đoàn bố trí ăn ở, 
sinh hoạt trong khu nhà vận 
hành, không tiếp xúc với bên 
ngoài, không tụ tập đông 
người. Tại công trường, mọi 
người được đo thân nhiệt, 
thường xuyên được nhắc nhở 
việc đeo khẩu trang, khử 
khuẩn. Vì vậy, anh em cũng 
an tâm để dốc lòng cho 
công việc đang vô cùng   
gấp rút.

Đối với ngành năng lượng tại 
Việt Nam, turbine gió (đặc biệt 
là turbine công nghệ nam 
châm vĩnh cửu không hộp số 
mà dự án Điện gió Kosy Bạc 
Liêu sử dụng) là công nghệ 
mới. Anh Hồ Văn Tuân, Phó GĐ 
Ban QLDA Điện gió Kosy Bạc 
Liêu cho biết, từ khâu vận 
chuyển bốc dỡ hàng tại cảng, 
vận chuyển đường biển, 
đường bộ, đến việc lắp đặt 
turbine tại công trường đòi hỏi 
kỹ thuật cao và sự tính toán 
hết sức cẩn trọng. Sự phối hợp 
giữa chủ đầu tư và các đơn vị 
nhà thầu thi công đường, bãi, 
nhà thầu vận chuyển, lắp đặt 

háng 9/2021 được coi là 
khoảng “thời gian vàng” 

cho các dự án điện gió chạy 
đua nước rút nhằm đạt được        
tiến độ phát điện trước ngày 
31/10/2021 để hưởng giá         
FIT theo Quyết định số 
39/201/QĐ-TTg của Chính phủ. 
Để đạt được điều này, không ít 
thách thức đến từ dịch bệnh 
Covid-19, giãn cách xã hội, 
công tác vận chuyển thiết bị, 
thời tiết mùa mưa, giá nguyên 
vật liệu leo thang… đã gây 
sức ép rất lớn cho các nhà 
đầu tư. Tuy vậy, những khó 
khăn này cũng là phép thử để 
các chủ đầu tư khẳng định 
năng lực, kinh nghiệm triển 
khai dự án và sự linh hoạt 
trong các giải pháp thi công.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn 
biến phức tạp trên khắp cả 
nước và tại các tỉnh phía Nam, 

T

gió giật tại đỉnh cần cẩu (cao 
138 m), Ban QLDA đã quyết 
định tiếp tục cho kéo tổ        
hợp lên lắp, định tâm và lắp 
đặt turbine thành công. Nếu 
không có quyết định nhanh 
chóng và kịp thời, cũng như kỹ 
thuật lắp đặt cao, việc lắp đặt 
turbine sẽ bị trì hoãn kéo dài vì 
sau đó, mưa gió ngày càng 
lớn hơn ở những ngày kế tiếp. 

Ngay cả việc vận chuyển 
turbine về công trường trong 
những ngày dịch bệnh kéo dài 
cũng không phải dễ dàng. Khi 
lắp turbine số 2, do tình hình 
dịch căng thẳng, nhà thầu 
không thể đưa xe kịp đến 
cảng vận chuyển hàng ở 
chuyến xà lan cuối. Nếu không 
vận chuyển kịp mã thiết bị 
này, dự án có thể sẽ phải chờ 
đến hàng chục ngày mới lắp 
tiếp được vì phải phụ thuộc 
nhiều yếu tố và trượt kế 
hoạch. Ban QLDA đã phải 
cùng với các nhà thầu, đối 
tác tính toán mọi phương án, 
canh thời gian tại cảng đến 
gần sáng mới bố trí được 
phương tiện vận chuyển. 
Ngay hôm đó, Ban QLDA đã 
cho lắp cẩu chính và nâng 
cần trước thời điểm xe hàng 
về tới công trường, khi thiết bị 
về tới, cẩu chính cũng kịp lên, 
các phương án lắp đặt sẵn 
sàng, tiến độ được đảm bảo 
theo kế hoạch ban đầu.

Chúng tôi ai nấy đều vỡ òa 
trong niềm hân hoan sau 
những phút căng thẳng đến 
nghẹt thở. Có lẽ, niềm say 
mê với điện gió, sự đồng 
tâm, nhiệt huyết trong công 
việc đã giúp chúng tôi chiến 
thắng được những khó khăn 
này

anh Chu Công An, Phó Ban 
QLDA chia sẻ.

Minh chứng cho điều này, anh 
Tuân dẫn ra câu chuyện khi 
lắp đặt turbine số 5 của dự án, 
khi đang nâng tổ hợp cánh thì 
trời mưa lớn và gió lốc, 
phương án hạ tổ hợp cánh là 
tối kị vì tháo lắp rất phức tạp. 
Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 
thời gian 15 phút đánh giá tình 
hình thời tiết, thời gian cẩu 
chính ga hết tốc lực, tốc độ 

turbine, đơn vị tư vấn giám sát 
cần thống nhất, đồng bộ, “ăn 
khớp” nhịp nhàng để tiết kiệm 
tối đa thời gian và đạt hiệu 
quả cao. 

Chúng tôi đã trở thành 
những “chuyên gia thời tiết” 
tại Bạc Liêu, phải tìm hiểu rất 
kỹ thời gian gió lên, gió giật, 
mưa, nắng… để linh hoạt 
phương án chuẩn bị, lắp đặt 
những cấu kiện chính vào 
thời điểm phù hợp

anh Hồ Văn Tuân chia sẻ.

TINH THẦN VƯỢT KHÓ, NIỀM ĐAM MÊ
VỚI NHỮNG “CỐI XAY GIÓ”… 
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Tập đoàn Kosy là đơn vị có 
quyết định bổ sung sau vào 
Quy hoạch điện VII nhưng 
cũng là đơn vị có quyết tâm 
lớn nhất để nhanh chóng 
khởi công. Tập đoàn hứa 01 
năm sẽ phát điện thương 
mại, chúng tôi cho đây là kỳ 
tích vì thường sẽ phải mất từ 
2-3 năm. Nếu hoàn thành 
đúng tiến độ 01 năm thì 
chúng tôi cho đây là kỳ tích.

phụ tải điện của tỉnh và khu 
vực. 

Sau khi đi vào vận hành, nhà 
máy sẽ cung cấp sản lượng 
điện trung bình mỗi năm 
khoảng 116,7 triệu kWh, góp 
phần vào việc đáp ứng nhu 
cầu tăng trưởng phụ tải điện, 
đảm bảo an ninh năng lượng, 
đóng góp vào ngân sách địa 
phương, giải quyết việc làm kỹ 
thuật cao, thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế – xã hội của vùng 
và khu vực.

Chia sẻ về việc nhà máy Điện 
gió Kosy Bạc Liêu chính thức 
vận hành, phát điện thương 
mại, ông Nguyễn Việt Cường, 
Chủ tịch Tập đoàn Kosy cho 
biết: 

Và đúng 01 năm sau, bằng tất 
cả niềm đam mê với những 
“cối xay gió”, với tinh thần 
quyết tâm cao, kinh nghiệm 
thi công thần tốc, Tập đoàn 
Kosy đã cùng các nhà thầu đã 
vượt qua nhiều thách thức vì 
dịch bệnh, thời tiết… đưa dự 
án về đích thành công. Từ 
những thửa đất mênh mông, 
chằng chịt những ao hồ, kênh 
rạch sau một năm đã mọc lên 
các turbine gió khổng lồ cao 
ngút ngợp tầm mắt, con 
đường nội bộ bon bon xe 
chạy, khối nhà điều hành hiện 
đại, trạm biến áp bề thế... 
Thêm một nhà máy điện gió 
trên bờ đã chính thức hiện hữu 
tại mảnh đất Bạc Liêu.

Với những ưu điểm là sử dụng 
năng lượng sạch để sản xuất 
điện năng, không 
phát thải khí nhà 
kính, không gây ô 
nhiễm môi trường, 
nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu phù 
hợp với chủ trương 
của tỉnh Bạc Liêu là 
phát triển kinh tế - xã 
hội gắn với bảo vệ 
môi trường. Đồng 
thời, dự án góp phần 
vào việc đáp ứng 
nhu cầu tăng trưởng 

Các turbine của nhà máy  
Điện gió Kosy Bạc Liêu được 
cung cấp trọn bộ bởi Tập 
đoàn Goldwind International 
Renewable – Top 3 nhà sản 
xuất turbine gió lớn nhất toàn 
cầu. Đây là dòng turbine 
thông minh 4,5 MW mới nhất, 
phù hợp điều kiện gió ở khu 
vực, có đường kính cánh 155 
m, cột tháp cao 130 m giúp 
tăng sản lượng điện. Turbine 
Goldwind sử dụng công nghệ 
nam châm vĩnh cửu truyền 
động trực tiếp, không hộp số 
nhờ đó giảm hao phí vận 
hành, tăng hiệu quả phát 
điện.

Với định hướng tăng trưởng 
xanh, bền vững, Tập đoàn 
Kosy lựa chọn năng lượng tái 
tạo là một trong những lĩnh 

vực ưu tiên phát triển 
hàng đầu bên cạnh 
lĩnh vực bất động 
sản. Đây được coi là 
chiến lược phát triển 
bền vững khi mảng 
năng lượng tái tạo sẽ 
mang lại nguồn tài 
chính ổn định trong 
dài hạn để Tập đoàn 
có thêm nguồn lực 
vững chắc thực hiện 
các dự án tiềm năng 
trong tương lai. 

heo văn bản số: 6699/EPTC-KDMĐ của Công ty Mua bán 
điện (EVNEPTC) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN), ngày 30/10/2021, toàn bộ 9/9 trụ turbine điện gió, bao 
gồm từ trụ WT02 đến WT10, thuộc Nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu giai đoạn 1 đã chính thức vận hành thương mại (COD).

Trước đó, ngày 28/9/2021, toàn bộ các turbine của nhà máy 
Điện gió Kosy Bạc Liêu đã hoàn thành công tác lắp đặt và 
thí nghiệm hiệu chỉnh. Ngày 21/10/2021, chủ đầu tư Tập 
đoàn Kosy cùng các đơn vị tổng thầu và các đơn vị liên 
quan đã đóng điện thành công, an toàn đường dây đấu nối 
và trạm biến áp 220kV, các xuất tuyến 22kV cùng toàn bộ 
các turbine của nhà máy. Song song với đó, công tác hồ sơ 
của dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu đã tiến hành hòa đồng bộ các turbine gió, 
hoàn thành các thử nghiệm COD vào ngày 27/10/2021.

Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 là một trong 
những dự án được công nhận COD, thuộc nhóm 106 nhà 
máy điện gió đăng ký thử nghiệm. Dự án được công nhận 
ngày vận hành thương mại trong bối cảnh rất nhiều chủ đầu 
tư đang dồn mọi nguồn lực vào các dự án nhằm vận hành 
thương mại trước ngày 31/10/2021 để được hưởng mức giá 
ưu đãi 8,5 cent/kWh (theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ).

Phát biểu tại buổi lễ động thổ nhà máy vào tháng 10/2020, 
ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm 
kỳ 2016 – 2021 từng chia sẻ: 

T

CHÍNH THỨC PHÁT ĐIỆN SAU 1 NĂM
KHÚC VĨ THANH NGÀY MỚI

Cùng với chủ đầu tư, các nhà 
thầu cũng dốc toàn lực cho 
dự án. Anh Nguyễn Đình Quý – 
Chỉ huy trưởng đơn vị thi công 
móng cọc turbine, nhà thầu 
Đặng Gia cho biết:

Chúng tôi đã bố trí anh em 
công nhân làm 3 ca một 
ngày không kể ngày đêm. 
Mặc dù thời gian triển khai 
gói thầu đúng vào mùa mưa, 
cộng thêm địa hình thi công 
khó khăn, nhưng bằng tất cả 
nỗ lực, chúng tôi đã hoàn 
thành toàn bộ 9 trụ móng 
turbine theo đúng yêu cầu 
thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật, chất lượng và an 
toàn. Tất cả những công 
nghệ, biện pháp tối ưu nhất 
đều được chúng tôi triển 
khai tại dự án này.

Theo sát dự án từ những ngày 
đầu, anh Hồ Huy Hoàng - 
Trưởng đoàn Tư vấn giám sát 
CONINCO-MI khẳng định:

Chủ đầu tư Kosy Group là 
một đơn vị rất quyết liệt 
trong việc bám sát từng 
phút, từng giờ thi công dự 
án, một sự quyết tâm hiếm 
thấy.

Chúng tôi đã đồng hành 
cùng dự án 24/24 tại công 
trường. Sự quyết tâm rất lớn 
của Tập đoàn Kosy và Ban 
QLDA đã giúp dự án đạt 
được thành quả quan trọng 
này.

anh Võ Duy Trung - Trưởng 
đoàn Tư vấn giám sát của 
PECC2 chia sẻ.

Đây là kết quả của một hành trình đầy 
tâm huyết và nỗ lực của tập thể Ban lãnh 
đạo và CBNV Tập đoàn Kosy trong suốt 
12 tháng. Vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức, chúng tôi đã cán đích thành 
công và khẳng định được năng lực, kinh 
nghiệm của Tập đoàn Kosy trong lĩnh 
vực điện gió, là tiền đề để Kosy tiếp tục 
triển khai những dự án năng lượng tái 
tạo quy mô lớn hơn tại nhiều tỉnh thành 
trong thời gian sắp tới.
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TẬP ĐOÀN KOSY
CHÍNH THỨC VẬN HÀNH
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM PẠC

Cuối năm 2021, Tập đoàn Kosy chính thức đưa nhà máy Thủy điện Nậm Pạc vào 
vận hành, phát điện, hòa lưới điện quốc gia. Đây là dấu mốc khẳng định năng 
lực của Kosy Group trong lĩnh vực thủy điện bên cạnh việc triển khai thành công 
các dự án điện gió và bất động sản.

Thanh Hồng - PV Kosy News
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Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 
Thủy điện - đơn vị thành viên 
thuộc Tập đoàn Kosy làm chủ 
đầu tư. Dự án có tổng công 
suất lắp máy 34 MW, với tổng 
mức đầu tư 1.100 tỷ đồng. 

Khi đi vào vận hành, nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc 1 & 2 sẽ 
cung cấp sản lượng điện   
trung bình khoảng 150 triệu 
kWh/năm, giúp bổ sung nguồn 
điện thiếu hụt cho miền Bắc 
và đáp ứng nhu cầu phụ tải 
điện của tỉnh Lai Châu, từ đó 

Được xây dựng trên địa bàn 
các xã Nậm Xe và xã Sin Súi 
Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 
Châu - một huyện vùng cao 
biên giới, cách tỉnh lỵ Lai Châu 
30km, có địa hình phức tạp, 
chủ yếu là núi cao thấp dần từ 
đông bắc xuống tây nam, Nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc có vị 
thế đắc địa, khai thác thủy 
năng trên suối Dền Sung, Phìn 
Hồ, Van Hồ để phát điện.

Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm 
Pạc 1&2 do Công ty Cổ phần 

đóng góp vào ngân sách địa 
phương hàng chục tỷ đồng 
mỗi năm, mang lại việc làm ổn 
định, tăng thu nhập cho hàng 
trăm công nhân, kỹ sư là đồng 
bào địa phương.

Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 
được thiết kế xây dựng theo 
dạng thủy điện đường dẫn với 
quy mô xây dựng bao gồm 4 
con đập dâng nước, loại đập 
bê tông cốt thép trọng lực với 
chiều cao lớn nhất là 25 m, 
chịu được động đất cấp 7. Hệ 
thống có đường kênh chuyển 
nước dài 500 m, dẫn nước 
bằng 7 km đường hầm, gia cố 
bê tông cốt thép vĩnh cửu kết 
hợp với các đoạn chuyển 
nước hở bên ngoài là các 
đường ống thép chịu được áp 
lực cao, bảo đảm tuyệt đối an 
toàn cho dân cư sinh sống ở 
vùng hạ du. Bên cạnh đó, nhà 
máy sử dụng turbine Franciss, 
bao gồm 4 tổ máy với 2 tổ máy 
trục đứng, công suất 9 MW/tổ 
và 2 tổ máy trục ngang, công 
suất 8 MW/tổ.

Trong hơn 2 năm thi công, dự 
án đã mang lại việc làm cho 
hơn 350 lao động thường 
xuyên tại địa bàn. Sau khi đi 
vào vận hành, hơn 50 lao 
động có tay nghề là người 
dân địa phương được chủ 
đầu tư đào tạo bài bản sẽ gắn 
bó và phục vụ lâu dài cho nhà 
máy, với mức lương ổn định, 
góp phần nâng cao mức thu 
nhập của lao động trong khu 
vực. 



Ông Nguyễn Đức Doanh, Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy 
cho biết: 

Những khó khăn do dịch 
bệnh và thời tiết gây ra đã 
ảnh hưởng không nhỏ tới 
việc cung cấp thiết bị, thi 
công và nghiệm thu dự án. 
Ban QLDA Thủy điện Nậm 
Pạc cùng các nhà thầu đã 
nỗ lực ngày đêm vượt qua 
mọi thử thách, linh hoạt ứng 
phó với tình hình thực tế, 
bám sát thực địa để đưa dự 
án về đích. Động lực lớn lao 
dẫn lối chúng tôi chính là 
thành quả của ngày về đích, 
đem lại ánh sáng cho đồng 
bào miền núi nơi đây, góp 
phần vào việc đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của vùng và các khu 
vực lân cận.

Tập đoàn Kosy – chủ đầu tư dự 
án Nhà máy Thủy điện Nậm 
Pạc được biết đến là một nhà 
phát triển đô thị và năng lượng 
tái tạo tại nhiều tỉnh thành. 

Cũng trong lĩnh vực thủy điện, 
tháng 5/2021 vừa qua, Tập 
đoàn Kosy đã khởi công xây 
dựng dự án thủy điện Pa Vây 
Sử (50,5 MW) tại Phong Thổ, Lai 
Châu và dự án thủy điện 
Mường Tùng (32 MW) tại 
Mường Chà, Điện Biên. Hai dự 
án có tổng mức đầu tư 2.800 
tỷ đồng, sẽ hoàn thành, phát 
điện, hòa lưới điện quốc gia 
trước ngày 30/9/2023. Mục 
tiêu tới năm 2025, mỗi năm 
Tập đoàn Kosy sẽ khởi công 
mới một số dự án thủy điện có 
công suất từ 80 - 100 MW. Bên 
cạnh đó, Kosy cũng đang 
chuẩn bị kế hoạch để triển 
khai một số dự án thuỷ điện 
tích năng có công suất lớn, 
mỗi dự án trên 1.000 MW.

Ngoài ra, Kosy Group cũng 
đang đầu tư phát triển các dự 
án điện gió, điện mặt trời... 
Ngày 30/10/2021, Tập đoàn 
Kosy chính thức đưa nhà máy 
Điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1 (40,5 MW) vào vận 
hành, hòa lưới điện quốc gia.
Trong lĩnh vực bất động sản, 
mục tiêu năm 2022 và các 
năm tiếp theo, Tập đoàn Kosy 
sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất, 
khởi công nhiều dự án quy mô 
lên đến hàng trăm ha tại nhiều 
tỉnh thành trong cả nước.

Bên cạnh đó, khi đi vào vận 
hành, nhà máy Thủy điện Nậm 
Pạc sẽ tạo ra một diện tích 
mặt hồ rộng khoảng 18 ha. 
Đây là yếu tố thuận lợi, tạo 
điều kiện để hình thành và 
phát triển các cơ sở nuôi cá 
nước lạnh có hiệu quả kinh tế 
cao cho người dân. Từ đó mở 
ra hướng đi mới trong việc 
phát triển nuôi cá lồng bè trên 
các hồ thủy điện, để khai thác 
tiềm năng, lợi thế của địa 
phương.

Ngoài ra, hệ thống các đập 
ngăn nước hàng năm từ hồ 
chứa nước này của nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc sẽ cung 
cấp một lượng nước đáng kể 
cho nhu cầu sử dụng nước 
phục vụ nông nghiệp, thủy lợi, 
bổ sung nước tưới cho hàng 
chục ha lúa mùa của xã Sin Súi 
Hồ, xã Nậm Xe, cấp nước sinh 
hoạt cho đời sống người dân 
trong vùng. 

Để phục vụ công tác vận 
chuyển và lắp đặt, công trình 
Thủy điện Nậm Pạc đã nâng 
cấp đường sá, cầu cống trong 
khu vực khi cải tạo 19 km 
đường liên xã; 6 km đường liên 
bản tính từ thị trấn Mường So 
đi xã Nậm Xe và xã Sin Súi Hồ 
và làm mới 11 km đường vào 
nhà máy. 

Ông Vũ Kim Hàm, Giám đốc 
Ban QLDA Thủy điện Nậm Pạc 
chia sẻ: 

Hệ thống đường xung quanh 
nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 
đều được nâng cấp, 3 khu 
vực trước đây phải lội qua 
suối, nay đã được xây ngầm 
tràn, cống, bằng bê tông 
vững chắc, đi lại thuận tiện, 
tránh nguy hiểm khi đồng 
bào và phương tiện phải qua 
suối trong mỗi mùa mưa lũ 
hằng năm.
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TRỞ THÀNH “TÂM ĐIỂM”
ĐẦU TƯ BĐS

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
GIÚP

KOSY EDEN
BẮC GIANG

09

Giữa bối cảnh thị trường bất 
động sản Bắc Giang đang sôi 
động trở lại, Kosy Eden Bắc 
Giang nổi lên là điểm sáng đầu 
tư khi hội tụ đủ những giá trị cốt 
lõi, vừa thỏa mãn nhu cầu an cư, 
vừa mang đến tiềm năng kinh 
doanh sinh lời hiệu quả.

Chủ đầu tư
uy tín

01 KĐT Kosy Eden Bắc Giang được đầu tư bởi Tập 
đoàn Kosy – Nhà phát triển đô thị và năng 
lượng tái tạo tiêu biểu tại Việt Nam. 

Với uy tín và tiềm lực tài chính mạnh, Tập đoàn 
Kosy ghi dấu thương hiệu trên thị trường BĐS với 
hàng loại các dự án đô thị điển hình như: Khu 
đô thị Kosy Moutain View Lào Cai, Khu đô thị 

Kosy Sông Công, Khu đô thị Kosy Gia Sàng (Thái 
Nguyên), Khu đô thị Kosy Eden Bắc Giang, Khu 
dân cư đô thị Cầu Gồ (Bắc Giang),… và rất 
nhiều dự án khác đang được triển khai tại các 
tỉnh thành như: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Thọ, Long 
An, Long Thành, Bạc Liêu,…

Nhất vị, nhị hướng
Một bước chân, ngàn điểm đến

02
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Khu đô thị Kosy Eden Bắc Giang tọa lạc tại khu 
vực đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ bậc nhất 
thành phố Bắc Giang, nơi lưu lượng di chuyển 
đông đúc, giao thương buôn bán sầm uất.

Dự án nằm trên đường Xương Giang – trục đường 
“xương sống” của TP. Bắc Giang, kết nối trực tiếp 
đường Nguyễn Chí Thanh (đường vành đai Đông 
Bắc cũ). Đây là vị trí “giao lộ vàng” đắt giá trong 
bất động sản mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng 
đều khao khát.

Xung quanh dự án hội tụ vô số tiện ích ngoại khu 
từ chợ, ủy ban, bệnh viện, trường học,...

Giao thông thuận lợi, dễ dàng di chuyển nội đô 
và các tỉnh lân cận.



Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030,            
TP. Bắc Giang sẽ trở thành đô thị loại I. 

Sẽ có 9 xã đủ điều kiện được sáp nhập vào khu 
vực thành phố, sẽ có 76,69 km diện tích tự nhiên 
được mở rộng. Điều này đồng nghĩa với việc thị 
trường bất động sản tại khu vực này đang sở hữu 
sức bật mạnh mẽ.

Khu vực phường Xương Giang đang trên đà tăng 
tốc đô thị hóa, bất động sản nóng lên từng ngày.

Lợi thế là một trong những dự án đi đầu, sở hữu hạ 
tầng cảnh quan hoàn thiện, pháp lý minh bạch, 
Kosy Eden Bắc Giang mang đến cơ hội sinh lời lớn 
cho chủ sở hữu.

Điểm nhấn cảnh quan của dự án, lá 
phổi xanh của toàn đô thị.

Điều hòa, thanh lọc không khí giúp cư 
dân được tận hưởng môi trường sống 
trong lành.

Nơi vui chơi, thư giãn cho cả gia đình 
mỗi cuối tuần.

Bộ sưu tập shophouse tọa lạc trên trục đường 
trung tâm đắt giá nhất của dự án.

Dãy shophouse có khả năng năng hấp thụ       
lượng lớn traffic từ khách hàng khu vực trung tâm 
thành phố, khách vãng lai đến công tác, làm việc 
tại tỉnh.

Với thiết kế chiều cao 4 tầng, diện tích đa dạng từ 
90 – 157,2m2, shophouse Kosy Eden Bắc Giang là 
dòng sản phẩm “2 trong 1”, vừa có thể để ở, vừa 
thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán.

Theo định hướng phát triển, Tập đoàn Kosy sẽ quy 
hoạch dãy shophouse này thành một khu phố 
thương mại sầm uất, cung cấp đầy đủ dịch vụ từ 
mua sắm, giải trí, đến chăm sóc sắc đẹp,… giúp 

khách hàng tiếp cận đầy đủ dịch vụ mà không 
phải đi xa, đồng thời tối ưu việc kinh doanh, tăng 
doanh số cho chủ sở hữu.

Ngoài các hoạt động buôn bán, giải trí, dãy   
shophouse Kosy Eden Bắc Giang còn phù hợp làm 
địa điểm văn phòng, cho thuê, kinh doanh lưu trú 
cho khách nước ngoài,… Với nhà đầu tư không 
trực tiếp kinh doanh còn có thể cho chủ đầu tư 
thuê lại shophouse với mức lợi nhuận lên đến 
12%/năm.

Khu phố thương mại Kosy Eden Bắc Giang sẽ trở 
thành “tâm điểm mua sắm - giải trí” sôi động bậc 
nhất TP. Bắc Giang. Nơi hội tụ tiềm năng “3 trong 
1” An cư + Đầu tư + Kinh doanh.

04 Đón đầu xu hướng,
đón sóng đầu tư

Shophouse
mặt đường
25 mét
Vị thế uy phong,
kinh doanh bứt phá

03
Hạ tầng
cảnh quan
hoàn thiện
07

Hồ điều hòa
> 4.000m205

Không gian xanh
đảm bảo cho sức khỏe06

Chính sách ưu đãi
hấp dẫn cho shophouse08

giá trị sản phẩm.
10%Chiết khấu

lên đến

Tặng gói quà tặng tân gia
trị giá250 triệu

đồng

Cơ hội sở hữu

vàng SJC
01 cây

Pháp lý vững chắc
Sổ đỏ lâu dài09

KHU ĐÔ THỊ
KOSY EDEN BẮC GIANG
ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI
TẬP ĐOÀN KOSY

Địa chỉ:
Phường Xương Giang, TP. Bắc Giang
Đơn vị phân phối độc quyền:
Hải Phát Land
Hotline:
0949.21.28.21
Website:
http://www.kosyedenbacgiang.vn
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Kosy Eden Bắc Giang là một trong số ít    
khu đô thị có cơ sở hạ tầng đồng bộ,   
hoàn thiện.

Hiện tại dự án này đã hoàn thành nhiều 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống 
điện, hệ thống nước ngầm, vỉa hè, cây 
xanh, thiết bị chiếu sáng,…

Các tuyến đường giao thông lớn nhỏ 
trong khu đô thị đều đã được trải nhựa.

Hồ điều hòa đã được hình thành. Dọc hai 
bên những tuyến đường dạo bộ được 
trồng rất nhiều cây xanh, tạo cho khu đô 
thị có được cảnh quan thiên nhiên, tràn 
đầy sức sống.

Tỷ lệ đất ở chỉ chiếm 33% quỹ đất dự án.
Hệ thống cây xanh được trồng đan xen khắp khu đô thị.
Không gian sống chan hòa tuyệt đối với thiên nhiên.



 Theo các chuyên gia, sự đa dạng của “one 
stop shopping” là lợi thế giúp mô hình này phát 
triển và luôn được ưa chuộng, không chỉ giúp 
khách hàng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ mà 
không cần phải đi xa, tối ưu thời gian, nhanh 
gọn mà còn giúp các cửa hàng gia tăng 
doanh số.
  
Bởi lý do đó, nhiều doanh nghiệp đã theo đuổi 
mô hình này để mang đến không gian trải 
nghiệm đa dạng các loại hình dịch vụ cho cư 
dân, vừa thu hút khách vãng lai và tối ưu hóa 
lợi nhuận cho chủ sở hữu shophouse.

Tại Thái Nguyên, các chuyên gia đánh giá đây 
là nơi có nhiều điều kiện để phát triển mô hình 
“one stop shopping” nhờ tiềm năng lớn từ thị 
trường bán lẻ.

XU HƯỚNG “ONE STOP SHOPPING”: 
MỘT ĐIỂM ĐẾN, ĐA DỊCH VỤ

Những năm gần đây, sự thay đổi thói quen mua 
sắm của người tiêu dùng đã mang đến một 
khái niệm mới cho các mô hình bán lẻ. 
“One-stop shopping” là cụm từ được dùng để 
chỉ các khu phức hợp thương mại cung cấp tất 
cả dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng từ mua sắm, ẩm thực và giải trí, chăm sóc 
sức khỏe chỉ trong “một điểm đến”. 

Lợi thế nằm giữa các vùng kinh tế phát triển 
mạnh như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, sở hữu 
cơ cấu dân số lớn, tập trung nhiều trường đại 
học và các doanh nghiệp, quá trình đô thị hóa 
diễn ra mạnh mẽ giúp cho Thái Nguyên có 
nhiều cơ hội thuận lợi trong việc sản xuất và 
tiêu thụ hàng hóa. 

Thực tế cho thấy, mặc dù chịu nhiều tác động 
tiêu cực bởi dịch Covid-19, thế nhưng lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ của thành phố này vẫn 
tiếp tục đà tăng trưởng khá. Theo số liệu của 
Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu 
năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng tại Thái Nguyên tăng 4,9% so 
với cùng kỳ năm ngoái; riêng doanh thu bán lẻ 
hàng hóa 6 tháng tăng 6,2%.

KOSY CITY BEAT THAI NGUYEN

Việc tích hợp các ngành hàng dịch 
vụ tạo thành một phố thương mại 
sầm uất giúp cho shophouse Kosy 
City Beat Thai Nguyen có thể đón 
trọn mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, 
hưởng thụ của cư dân và du khách, 
hứa hẹn là “tâm điểm giải trí” mới 
giữa lòng “thành phố thép”.

Phố thương mại “một điểm đến, đa dịch vụ” tại Kosy City Beat Thai Nguyen.

“MỘT ĐIỂM ĐẾN, ĐA DỊCH VỤ”
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Cơ hội sinh lời lớn từ shophouse Kosy City Beat Thai Nguyen

CƠ HỘI SINH LỜI LỚN TỪ SHOPHOUSE
KOSY CITY BEAT THAI NGUYEN

Tọa lạc tại lõi đô thị trung tâm TP. Thái Nguyên, 
dãy shophouse Kosy City Beat Thai Nguyen 
được coi là lời giải cho bài toán “một điểm 
đến, đa dịch vụ” nhờ việc tích hợp đầy đủ các 
ngành hàng đáp ứng mọi nhu cầu từ ăn uống, 
vui chơi, mua sắm của cư dân và khách thập 
phương.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn shop-
house được quy hoạch thành nhiều ngành 
hàng đa dạng từ ẩm thực, bán lẻ, thời trang, 
đến dịch vụ giải trí,… Điểm nhấn của tuyến phố 
này là có vỉa hè rộng rãi, giúp cho việc trải 
nghiệm tối đa các dịch vụ theo phong cách 
“one stop shopping” trở nên dễ dàng.

Nhờ việc hội tụ nhiều dịch vụ, tiện ích trong một 
điểm đến giúp cho việc thu hút khách vãng lai 
đến với khu đô thị ngày càng cao, là đòn bẩy 
gia tăng lợi nhuận cho các hộ kinh doanh. 
Được biết, tuyến phố shophouse Kosy City Beat 
Thai Nguyen tọa lạc trên mặt đường 36 mét, kết 
nối trực tiếp với đường Cách Mạng Tháng Tám 
và khu đô thị ven sông Cầu. Đây được coi là 
một vị trí đắt giá, với khả năng hấp thụ lượng 
khách khổng lồ từ mọi phía.

Theo đó, nguồn khách hàng của tuyến phố 
thương mại này không chỉ đến từ cư dân sinh 
sống tại dự án, cư dân nội đô trong trung tâm 
thành phố mà còn đón hàng nghìn khách 
thuộc cộng đồng cư dân khu đô thị ven sông 
Cầu trong tương lai, khi quá trình chuyển dịch 
đô thị hóa hoàn tất. Chưa kể, với việc hội tụ đa 
dạng các dịch vụ giải trí, dãy shophouse Kosy 
City Beat Thai Nguyen còn thu hút sự quan tâm 
của giới trẻ, người thành đạt, khách ngoại tỉnh, 
khách nước ngoài khi đến công tác, làm việc 
tại địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, với nhiều thuận lợi từ thị trường và 
đòn bẩy từ vị trí, quy hoạch, shophouse Kosy 
City Beat Thai Nguyen xứng đáng là sản phẩm 
“gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dù sở hữu nhiều tiềm năng nhưng 
thị trường bán lẻ tại tỉnh này vẫn chưa phát 
triển tương xứng với khả năng của nó khi số 
lượng các cửa hàng bán lẻ còn thiếu và 
chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 
dùng. Trong khi đó, khu vực trung tâm thành 
phố Thái Nguyên quỹ đất lại hạn chế, việc 
quy hoạch không gian, dịch vụ, tiện ích để tối 
ưu hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu shophouse 
là bài toán khó đối với các chủ đầu tư.

DỰ ÁN KOSY CITY BEAT THAI NGUYEN
PHÁT TRIỂN BỞI TẬP ĐOÀN KOSY

Địa chỉ:
Đường Cách Mạng Tháng 8, phường Gia Sàng,
TP. Thái Nguyên
Website:
kosycitybeatthainguyen.com/
Fanpage:
www.facebook.com/kosycitybeatthainguyen.cdt
Liên hệ đại lý phân phối chính thức:
Đất Xanh Miền Bắc: 0833.908.383
G-Homes: 0919.621.088
Liên minh KSB: 0945.298.236
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Một dự án thủy điện của Tập đoàn Kosy
(Ảnh minh họa).

Sau 02 năm triển khai các công tác chuẩn bị, 
Tập đoàn Kosy tập trung hoàn thiện các thủ tục 
pháp lý và cơ bản hoàn thành công tác giải 
phóng mặt bằng, chính thức động thổ 2 dự án 
Thủy điện Mường Tùng (Điện Biên) và Pa Vây Sử 
(Lai Châu), với tổng công suất 82,5 MW, tổng 
mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, kế hoạch thi công 
trong thời gian 30 tháng và sẽ phát điện trước 
ngày 30/9/2023. 

Là các dự án thủy điện có cột nước cao và 
đều dùng hầm chuyển nước, hai dự án Pa Vây 

Sử và Mường Tùng gồm 12 tổ máy, sử dụng 
turbine Franciss và Pelton. Khi đi vào vận hành, 
hai dự án sẽ cung cấp sản lượng điện khoảng 
275 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, 
mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đóng 
góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ 
đồng mỗi năm, giải quyết công ăn việc làm 
cho khoảng 1.000 lao động. 

Dự án Thủy điện Pa Vây Sử có tổng công suất 
lắp máy 50.5 MW, gồm 03 nhà máy: Pa Vây Sử, 
Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B, được xây dựng 
trên địa bàn 4 xã: Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn,          
Sì Lờ Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh    
Lai Châu. 

Dự án nằm cách trung tâm TP. Lai Châu khoảng 
90 km, với mục tiêu khai thác triệt để nguồn 
thuỷ năng tiềm tàng trên suối Panh Hồ và suối 
Thèn Thẻo Hộ, có nhiệm vụ phát điện chuyển 
lên lưới điện quốc gia nhằm đáp ứng một phần 
phụ tải của khu vực và cả nước. Khi các nhà 
máy được thi công, sẽ cải tạo khoảng 40 km 
đường giao thông liên xã tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Đức Doanh, Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách các dự án Thủy điện của Tập 
đoàn Kosy tại Lai Châu: 

Ngay sau ngày động thổ dự án Thủy điện Pa 
Vây Sử tại Lai Châu, Tập đoàn Kosy tiếp tục 
động thổ dự án thủy điện Mường Tùng tại Điện 
Biên, ghi dấu bước tiến của Tập đoàn trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo.

Dự án Thuỷ điện Mường Tùng có tổng công suất 
32 MW, bao gồm 03 nhà máy: Mường Tùng, 
Nậm He Thượng 1 và Nậm He Thượng 2 nằm 
trên địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường 
Chà, tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên 
khoảng 130 km. Đây là một xã nghèo vùng sâu, 
vùng xa của huyện Mường Chà, nơi chưa có 

điện lưới quốc gia, đồng bào dân tộc chưa 
được tiếp cận internet. 

Chia sẻ về quyết tâm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư 
tham gia dự án, ông Hà Sỹ Dinh, Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách các dự án Thủy điện tại Điện 
Biên và Lào Cai của Tập đoàn Kosy cho biết: 

Bên cạnh việc xây dựng các dự án thủy điện 
mới, trong năm 2021, Tập đoàn Kosy đã chính 
thức phát điện, hòa lưới điện quốc gia nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc (Lai Châu) – công suất        
34 MW, nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1 – công suất 40.5 MW… và đầu tư nhiều 
dự án thủy điện tích năng, điện gió, điện mặt 
trời khác ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền 
Nam. Điều đó cho thấy hướng đi đúng đắn và 
những hành động quyết liệt của Kosy Group 
trong việc coi năng lượng tái tạo là một chiến 
lược phát triển dài hạn, đảm bảo doanh thu lợi 
nhuận ổn định, tạo đà phát triển bền vững cho 
Tập đoàn.

Ngày 21 và 22/5/2021, Tập đoàn Kosy chính thức động thổ xây dựng 2 dự án 
Thuỷ điện Mường Tùng (Điện Biên) và Pa Vây Sử (Lai Châu). Đây là hai dự án 
thủy điện nằm trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Kosy Group, 
mục tiêu tới năm 2025, mỗi năm Tập đoàn Kosy sẽ khởi công mới một số dự án 
thủy điện mới có công suất từ 80 - 100 MW.

Thanh Hồng - PV Kosy News

Dự án Thủy điện Pa Vây Sử ngay từ khi bắt 
đầu khảo sát tới khi chính thức triển khai đã 
nhận được sự hỗ trợ của địa phương và sự 
quan tâm ủng hộ của người dân. Khi dự án 
hoàn thành và phát điện, sẽ góp phần đáng 
kể vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân, thay đổi diện mạo kinh tế - 
xã hội, giải quyết bài toán năng lượng của 
vùng và góp phần đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia.

Dự án Mường Tùng nằm trên địa bàn vùng 
sâu vùng xa, giao thông không thuận tiện, 
việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng 
gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự ủng 
hộ của chính quyền và người dân, sự nỗ lực 
cao độ của các cán bộ dự án, tới nay, công 
tác giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản 
hoàn thành. Chúng tôi quyết tâm vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, đảm bảo tiến độ 
thi công, phát điện nhà máy theo đúng kế 
hoạch đã đề ra.

TẬP ĐOÀN KOSY ĐỘNG THỔ
TRIỂN KHAI 2 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 2.800 TỶ ĐỒNG
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
thường niên năm 2021
Công ty CP Kosy (KOS)

Thị trường BĐS
tăng tưởng tốt
giữa “bão dịch”

Ngày 18/6/2021, Công ty Cổ phần 
Kosy, mã CK: KOS (một thành viên 
của Tập đoàn Kosy) đã tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên và 
thông qua một số nghị quyết, 
chương trình hành động trong năm 
tài chính 2021.

DOANH THU 2020 TĂNG 27,4%,       
VỐN ĐIỀU LỆ 2021 TĂNG LÊN HƠN 
2.150 TỶ ĐỒNG

Công ty Cổ phần Kosy là một trong hơn 20 
thành viên trực thuộc Tập đoàn Kosy, là chủ 
đầu tư của nhiều dự án bất động sản tại các 
tỉnh thành. Trong diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2021 của Công ty CP Kosy được tổ 
chức tinh gọn, đảm bảo giãn cách theo đúng 
quy chuẩn phòng chống dịch của Bộ Y tế. 

Tại ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo Công ty CP Kosy báo 
cáo doanh thu thuần năm 2020 của đơn vị đạt 
1.355 tỷ, tăng hơn 27,4% so với năm 2019; lợi 
nhuận trước thuế của doanh nghiệp tăng 30% 
từ 25,8 tỷ năm 2019 lên 33,7 tỷ năm 2020. Đại hội 
cũng ghi nhận mục tiêu mới về tăng trưởng kinh 

doanh của Công ty CP Kosy trong năm 2021, 
với tổng doanh thu dự kiến trên 1.900 tỷ và lợi 
nhuận trước thuế là 60 tỷ. 

Các cổ đông và Ban Chủ tọa Đại hội cũng 
thông qua các nghị quyết và tờ trình quan 
trọng như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 
2020 và kế hoạch kinh doanh 2021; thống nhất 
các quy chế về quản trị nội bộ công ty và hoạt 
động của HĐQT; chấp thuận cho cổ đông hiện 
hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền 
biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định 
của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục 
chào mua công khai…

Đặc biệt, Đại hội nhất trí thông qua tờ trình về 
việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều 
lệ năm 2021 từ hơn 1.650 tỷ lên hơn 2.150 tỷ 
đồng. Đây là một quyết định quan trọng nhằm 

đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án bất 
động sản tiềm năng như KĐT Kosy Hà Nội, KĐT 
Kosy Hà Tĩnh, KĐT Kosy Riverside Lào Cai và các 
dự án khác tại nhiều tỉnh thành trong năm tới. 

Trong năm 2021, Công ty CP Kosy tiến hành khởi 
công 4 dự án trọng điểm: Dự án Kosy City Beat 
Thai Nguyen có quy mô 19,9 ha, tổng mức đầu 
tư trên 600 tỷ đồng; dự án Kosy Lita Hà Nam quy 
mô 22,9 ha, tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng; 
dự án Kosy Ninh Bình diện tích 41,84 ha, tổng 
mức đầu tư 1.220 tỷ đồng; dự án Kosy Riverside 
(Lào Cai) quy mô 41,84 ha, tổng mức đầu tư 
1.100 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2022 và các 
năm tiếp theo, Công ty CP Kosy sẽ tiếp tục khởi 
công nhiều dự án lớn trong cả nước, mở rộng 
quỹ đất theo chiến lược phát triển chung của 
Tập đoàn Kosy. 

Thanh Hồng - PV Kosy News

Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Kosy.
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ĐẠI HỘI THẢO LUẬN MỘT SỐ NỘI 
DUNG QUAN TRỌNG

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn đang 
diễn biến hết sức phức tạp trong nước và 
trên thế giới, tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến 
nền kinh tế. Dự báo về tình hình thị trường 
BĐS trong thời gian tới cũng như những đối 
sách phát triển của Công ty CP Kosy?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Kosy, Chủ tọa Đại hội: Đến thời điểm hiện 
tại, số lượng người nhiễm Covid-19 trên thế giới 
và tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng mạnh. Tuy 
vậy, nằm ngoài dự báo của các chuyên gia 
kinh tế và các nhà đầu tư, thị trường BĐS vẫn 
thể hiện mức tăng trưởng tốt với tỷ lệ giá BĐS 
tăng bình quân 14%, nguồn cung khan hiếm 
trong khi đó, nhu cầu của của thị trường vẫn 
còn rất lớn. Có thể thấy, do sự ảnh hưởng của 
dịch bệnh tác động lên các ngành kinh tế, lãi 
suất ngân hàng thấp, khiến người dân và nhà 
đầu tư rút tiền ra để đầu tư vào BĐS – một kênh 
an toàn và bền vững. Đồng thời, tâm lý của 
người dân khi ở nhà nhiều trong thời gian giãn 
cách xã hội, đã thúc đẩy họ có nhu cầu đổi 
nhà mới to hơn, rộng rãi hơn. Thêm nữa, do sự 
thay đổi chính sách, các dự án được cấp mới 
rất ít so với trước đây, quỹ dự án được phê 
duyệt ngày càng thu hẹp. Những yếu tố đó đã 

khiến cho mặc dù dịch bệnh kéo dài, thị trường 
bất động sản vẫn tăng trưởng và thanh khoản 
tốt. 

Với sự nỗ lực của Chính phủ và sự chung tay 
của cộng đồng, dự kiến đến giữa hoặc cuối 
năm 2022 cuộc sống của người dân sẽ trở lại 
bình thường. Tuy nhiên, phải mất 2 năm nền 
kinh tế mới phục hồi hoàn toàn được như trước 
đại dịch Covid, trong thời gian này, bất động 
sản vẫn trên đà tăng trưởng và trong 4 năm tới, 
thị trường BĐS tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đó 
chính là “thời cơ vàng” của Kosy khi liên tục 
cho “ra lò” những dự án BĐS quy mô, chất 
lượng trong thời gian này.

Theo dự báo của các chuyên gia nhân khẩu 
học Việt Nam và thế giới, ước tính vào khoảng 
năm 2065, dân số thế giới sẽ chạm đỉnh gần 10 
tỷ người, còn Việt Nam đạt khoảng 120 triệu 
dân, và sau đó, dân số thế giới và Việt Nam sẽ 
giảm dần, dân số nước ta sẽ chỉ còn khoảng 
trên 60 triệu dân vào năm 2080. Như vậy, thị 
thường BĐS sẽ có khoảng 40 năm phát triển để 
đáp ứng sự gia tăng dân số. Theo đó, Công ty 
CP Kosy sẽ tập trung phát triển quỹ dự án tiềm 
năng và mỗi năm sẽ khởi công 5-6 dự án BĐS 
quy mô ở các tỉnh thành, để hiện thực hóa 
chiến lược linh hoạt với thị trường. 

Mục tiêu, chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Kosy, Chủ tọa Đại hội: Trong ngắn hạn, 
Công ty CP Kosy tập trung phát triển các dự án 
BĐS thương mại thuộc phân khúc trung bình 
khá, với sản phẩm nhà ở thấp tầng tại vị trí 
trung tâm các tỉnh thành. Năm 2021, tổng mức 
đầu tư một số dự án BĐS của Công ty CP Kosy 
là 4.500 tỷ đồng, dự kiến sang năm 2022 sẽ 
nâng lên trên 10.000 tỷ với các dự án quy mô 
lên đến hàng trăm ha. 

Trong dài hạn, bên cạnh việc phát triển dự án 
thương mại, công ty Kosy sẽ mở rộng sang BĐS 
công nghiệp và văn phòng cho thuê tại các 
thành phố lớn. Đây là chiến lược phát triển để 
bắt kịp nhu cầu của thị trường và xu thế phát 
triển chung của nền kinh tế. Công ty CP Kosy 
đặt mục tiêu trở thành công ty BĐS chuyên 
nghiệp có uy tín tại Việt Nam. Năm 2021, Tập đoàn Kosy khởi công liên tiếp 

nhiều dự án trong các lĩnh vực BĐS và năng 
lượng tái tạo. Riêng Công CP Kosy khởi công 
4 dự án BĐS là: KĐT Kosy City Beat Thai 
Nguyen, KĐT Kosy Riverside Lào Cai, KĐT 
Kosy Lita Hà Nam, KĐT Kosy Ninh Bình.          
Kế hoạch triền khai các dự án này như thế 
nào và công ty có giải pháp gì trong công 
tác thi công và tổ chức kinh doanh giữa đại 
dịch Covid?

Ông Đỗ Quốc Việt - Thành viên HĐQT Công ty 
CP Kosy, thành viên Ban Chủ tọa: Hiện tại, dự án 
Kosy City Beat Thai Nguyen đã được chúng tôi 
khởi công xây dựng. Ba dự án còn lại đều đang 
thực hiện giải phóng mặt bằng, sau khi hoàn 
thành sẽ được khởi công theo đúng kế hoạch: 
Dự án KĐT Kosy Lita Hà Nam sẽ khởi công vào 
tháng 7/2021, KĐT Kosy Ninh Bình khởi công 
trong tháng 9/2021 và KĐT Kosy Riveside Lào 
Cai khởi công trong tháng 10/2021. Dịch Covid 
kéo dài hơn 1 năm nay, công ty Kosy đã có kinh 
nghiệm trong công tác thi công giữa mùa dịch 
và có những giải pháp khắc phục hạn chế để 
các dự án được triển khai bình thường, theo 
đúng tiến độ đã đề ra. Covid-19 sẽ còn tiếp 
diễn, với những kinh nghiệm tích lũy được, 
chúng tôi sẽ triển khai tốt 3 dự án trong thời 
gian tới. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức kinh 
doanh các dự án này sẽ tùy thuộc vào tình hình 
dịch bệnh trong nước và địa phương nơi có dự 
án triển khai. Kosy sẽ lựa chọn thời điểm phù 
hợp để việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy chia sẻ về mục tiêu, chiến lược năm 2021 của doanh nghiệp.

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kosy
trả lời câu hỏi của cổ đông.

Được biết Công ty CP Kosy đã 
triền khai nhiều dự án BĐS nhưng kết 
quả kinh doanh chưa được như kỳ 
vọng. Lý giải điều này và kế hoạch 
kinh doanh trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ tọa Đại 
hội: Kết quả kinh doanh trong thời gian 
qua của Công ty CP Kosy chưa đạt 
như kỳ vọng bởi những dự án mà 
chúng tôi đã triển khai quy mô chưa 
thực sự lớn, nhiều dự án chưa được ghi 
nhận doanh thu đầy đủ. Từ năm 2021, 
công ty CP Kosy sẽ triển khai nhiều dự 
án có quy mô lớn hơn và hiệu quả cao 
hơn tại các tỉnh thành. Chúng tôi tự tin 
trong một vài năm tới, lợi nhuận từ 
những dự án bất động sản này sẽ lên 
tới hàng ngàn tỷ đồng. 
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Công ty CP Kosy đang tập trung phát triển 
rất nhiều dự án BĐS mới, quỹ dự án tiềm 
năng lớn. Chia sẻ về vấn đề này và kế hoạch 
triển khai các dự án?

Ông Nguyễn Đức Diệp - Phó TGĐ Công ty CP 
Kosy: Trong chiến lược phát triển, Tập đoàn 
Kosy đặc biệt chú trọng công tác phát triển dự 
án và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Tập 
đoàn nói chung và Công ty Cổ phần Kosy nói 
riêng. Trong suốt thời gian qua, Công ty Cổ 
phần Kosy đã và đang đẩy mạnh phát triển 
nhiều dự án BĐS tại miền Bắc, miền Trung, miền 
Nam. Năm 2021, Tập đoàn Kosy khởi công 
nhiều dự án BĐS, riêng Công ty Cổ phần Kosy 
đã khởi công 4 dự án. Các dự án có pháp lý 
đầy đủ và hứa hẹn mang lại hiệu quả cao. 
Trong năm 2022, Tập đoàn Kosy sẽ khởi công từ 
8-10 dự án, trong đó, Công ty Cổ phần Kosy 
triển khai 3-4 dự án BĐS. Chúng tôi đã chuẩn bị 
quỹ đất đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị 
trường. Những dự án chúng tôi hướng tới có vị 
trí đẹp, nhiều lợi thế thương mại, quy mô lớn 
hơn rất nhiều so với các dự án đã triển khai. 
Chúng tôi chú trọng hoàn thiện đầy đủ các thủ 
tục pháp lý dự án, thiết kế đẹp, hiện đại,            
thi công đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật và     
mỹ thuật, đáp ứng tốt những nhu cầu của 
khách hàng. 

Tình hình dịch bệnh Covid kéo dài từ năm 
ngoái đến năm nay gây ảnh hưởng như thế 
nào đến hoạt động chung của doanh nghiệp 
và người lao động Kosy? 

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Kosy, thành viên Ban Chủ tọa: Mặc dù 
nền kinh tế bị tác động chung bởi tình hình dịch 
bệnh, song trong thời gian qua, Công ty CP 
Kosy vẫn đảm bảo mức doanh thu, lợi nhuận 
ổn định, theo đó, các hoạt động của doanh 
nghiệp vẫn được thực hiện theo đúng kế 
hoạch đã đề ra. Người lao động Kosy không 
phải giảm lương, giảm giờ làm và vẫn làm việc 
đầy đủ tại văn phòng, đảm bảo các yêu cầu 
phòng chống dịch. Công ty Kosy tiếp tục tuyển 
dụng, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt và những 
nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực 
bất động sản để đáp ứng sự phát triển của các 
dự án BĐS hiện tại và trong thời gian sắp tới. 
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ người lao 
động cùng gia đình an tâm vượt qua đại dịch, 
tăng cường sự gắn kết, tạo ra sức mạnh        
tổng lực, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của 
doanh nghiệp. 

MÔ HÌNH HOLDING
CỦA TẬP ĐOÀN KOSY
Sau 13 năm thành lập, Tập đoàn Kosy nay đã 
vươn mình trở thành một tập đoàn có vị thế 
trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái 
tạo tại Việt Nam. Tập đoàn Kosy có hơn 20 đơn 
vị thành viên trực thuộc, trong đó, Công ty CP 
Kosy là một thành viên quan trọng của Tập 
đoàn, chuyên về lĩnh vực BĐS. Ngoài ra, các 
đơn vị thành viên của Tập đoàn Kosy cũng 
đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động 
sản, thủy điện, điện gió, điện mặt trời… với 
tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Kosy Group có khát vọng trở thành tập đoàn 
đa ngành với mô hình Holding, xuất phát từ hai 
lĩnh vực mũi nhọn hiện tại là bất động sản và 
năng lượng tái tạo. 

Theo đó, Tập đoàn hiện có 3 nhóm doanh 
nghiệp:

(1) Nhóm doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần 
Kosy và các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực bất động sản, mỗi năm khởi công một 
số dự án bất động sản;
(2) Nhóm doanh nghiệp thủy điện gồm một số 
công ty, tới năm 2025 có khoảng 200 MW –     
300 MW thủy điện phát điện, hòa lưới điện 
quốc gia;
(3) Nhóm doanh nghiệp điện gió, điện mặt trời 
gồm một số công ty, tới năm 2025 có khoảng 
300 MW phát điện, hòa lưới điện quốc gia. 

Tới năm 2025, Tập đoàn Kosy sẽ có 500 MW 
thủy điện, điện gió, điện mặt trời phát điện, 
hòa lưới điện quốc gia và tới sau năm 2025,     
sẽ tập trung triển khai nhiều dự án có quy mô 
lớn hơn. 

Mục tiêu doanh thu tới năm 2023, Tập đoàn 
Kosy đạt 12.000 tỷ đồng, năm 2025, đạt 20.000 
tỷ đồng. Tập đoàn Kosy phấn đấu trở thành 
một trong các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh lớn tại Việt Nam, giải quyết được nhiều 
việc làm, thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia.  

Các cổ đông nhất trí thông qua các
nội dung quan trọng của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy

thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động năm 2020
và kế hoạch năm 2021.
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                                VÀ KHÁT VỌNG
TRỞ THÀNH CÔNG TY TỔNG THẦU UY TÍN
TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

KSCONS – TỔNG THẦU XÂY DỰNG 
CÁC DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN KOSY

Đảm nhiệm công tác xây dựng các khu đô thị, 
các nhà máy thủy điện, điện gió, điện mặt trời 
và các công trình xây dựng khác của Kosy 
Group chính là sứ mệnh của KSCons khi được 
thành lập. Trong tương lai, KSCons đặt mục tiêu 
mở rộng thị trường với các gói thầu xây dựng 
ngoài phạm vi Tập đoàn Kosy.  

Được định hướng xây dựng để trở thành công 
ty tổng thầu uy tín, KSCons là công ty thành 

viên nòng cốt phụ trách hoạt động tổng thầu 
xây dựng, được ví như cánh tay nối dài của 
Kosy Group, là nhân tố quan trọng đảm bảo 
cho những thành công và kỳ tích tiếp theo của 
Tập đoàn. Mặc dù là một đơn vị xây dựng mới 
được thành lập nhưng KSCons sở hữu nhiều 
tiềm năng để chinh phục khát vọng trở thành 
doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trong lĩnh 
vực xây dựng tại Việt Nam khi sở hữu những 
nhân sự cốt cán có bề dày kinh nghiệm, thị 
trường nội bộ rộng mở, sự quan tâm đầu tư và 
định hướng phát triển đúng đắn của Ban lãnh 
đạo Tập đoàn. 

Ngay sau khi thành lập, trong năm 2021, bên 
cạnh việc hoàn thiện bộ máy tổ chức và tuyển 
dụng nhân tài, Công ty Cổ phần Xây dựng 
KSCons đồng thời bắt tay vào công tác thi 
công và xây dựng một số hạng mục cùng một 
số gói thầu của hàng loạt các dự án đang triển 
khai của Tập đoàn Kosy như: KĐT Kosy City Beat 
Thai Nguyen, KĐT Kosy Ninh Bình, KĐT Kosy Lita 
Hà Nam, dự án Thủy điện Mường Tùng (Điện 
Biên)… 

“Nghiêm túc, trung thực trong các mối quan 
hệ với đối tác, khách hàng là giá trị cốt lõi 
mà KSCons đang theo đuổi và khẳng định”, 
ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó Giám đốc phụ 
trách công ty KSCons chia sẻ. KSCons là một 
trong những định hướng phát triển đúng đắn, 
đánh dấu sự mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt 
động của Tập đoàn Kosy.

TIỀM NĂNG RỘNG MỞ CỦA THỊ 
TRƯỜNG XÂY DỰNG TRONG NƯỚC

KSCons ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp kéo dài, giá nguyên vật liệu 
leo thang, chi phí vận chuyển tăng chóng mặt 
khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng nói riêng 
và thị trường xây dựng Việt Nam nói chung gặp 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo báo cáo của 
ngành xây dựng cho thấy, gần 90% các dự án 
xây dựng lớn đã thuộc về các nhà thầu trong 
nước. Năng lực ngày càng đi lên của các nhà 
thầu Việt là một trong những yếu tố thúc đẩy sự 
tăng trưởng này, điều đó thể hiện ở sự tiến xa 
về công nghệ, kỹ thuật và sự trưởng thành của 
lực lượng xây dựng nội địa. 

Cùng với đó, nhu cầu nhà ở, bộ mặt đô thị, 
tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp 
và các dự án năng lượng tái tạo so với các 
nước đang phát triển trong khu vực thì Việt 
Nam vẫn trên đà tăng trưởng tốt. Vì vậy, thị 
trường của ngành xây dựng vẫn còn lớn, dư địa 
nhiều. Chính phủ cũng đã có một số cơ chế 
chính chính sách về cơ bản tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp nước nhà tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng để thực hiện gói thầu và ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ mới. Điều đó góp 
phần kích cầu nền kinh tế nói chung và thị 
trường xây dựng Việt Nam có đà tăng trưởng 
sau dịch bệnh.

Đặc biệt, chiến lược tăng trưởng liên tục của 
Tập đoàn Kosy với hàng loạt các dự án bất 
động sản và năng lượng tái tạo quy mô lớn ở 
nhiều các tỉnh thành trong thời gian tới chắc 
chắn sẽ là mảnh đất màu mỡ cho KSCons tự tin 
phát triển, khẳng định năng lực tổng thầu của 
mình. 

Trong tương lai không xa, với một tập thể đoàn 
kết, năng lực chuyên môn cao cùng nhiệt 
huyết, sức trẻ, chúng ta có thể hoàn toàn tin 
tưởng vào một thương hiệu mới uy tín của 
ngành xây dựng Việt Nam mang tên KSCons.

Từ nay đến năm 2025, mỗi năm Tập 
đoàn Kosy sẽ khởi công mới nhiều dự 
án bất động sản ở nhiều tình thành 
Bắc – Trung – Nam và Tây Nguyên. Về 
mảng năng lượng, từ nay đến năm 
2025 sẽ khởi công và triển khai dự án 
Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2 
(50 MW), một số dự án Thủy điện tại 
Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu; Điện 
gió, Điện mặt trời ở một số tỉnh. Xa 
hơn nữa, Tập đoàn Kosy sẽ triển khai 
một số dự án thủy điện tích năng và 
diện gió ngoài khơi. KSCons sẽ có rất 
nhiều việc phải làm và khẳng định 
thương hiệu của mình.

Ông Nguyễn Việt Cường,
Chủ tịch Tập đoàn Kosy cho biết.

Thanh Nguyễn - PV Kosy News

Nằm trong chiến lược mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, ngày 
31/08/2021, Ban lãnh đạo Tập đoàn Kosy quyết định thành lập Công ty 
Cổ phần Xây dựng KSCons với tầm nhìn trở thành một công ty tổng thầu 
xây dựng quy mô, uy tín, có thương hiệu tại Việt Nam. 
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ông tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 
được đánh giá là một trong những khâu 

nền tảng có tính quyết định đến tiến độ của dự 
án, nhằm tạo lập quỹ đất sạch cho các khâu 
thi công tiếp theo được thuận lợi và đáp ứng 
tiến độ. 

Từ lâu, công tác GPMB vẫn được coi là bài toán 
nan giải của chủ đầu tư, là nút thắt của hầu 
hết các dự án nói chung. Đây là công tác liên 
quan đến nhiều bên, từ chính quyền đến người 
dân nên thường phát sinh những vấn đề phức 
tạp, khó dự liệu trước. Có thể thấy, rất nhiều dự 
án ở các địa phương khi thực hiện GPMB đều 
có những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc 
đất, giá đất, đơn giá tài sản… để tính bồi 
thường; nhận thức và ý thức của một bộ phận 
người dân trong việc thực hiện chủ trương thu 
hồi đất và chính sách bồi thường chưa cao đã 
ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... 
Điều đó đòi hỏi bộ phận GPMB không những 
cần chuyên môn cao, am hiểu luật pháp để 
tuyên truyền, vận động người dân mà còn đòi 
hỏi sự linh hoạt, khéo léo, vừa kiên trì vừa quyết 
liệt trong các tình huống phát sinh.

Tại Tập đoàn Kosy, trước đây, việc GPMB chủ 
yếu là công việc của khối Kỹ thuật và QLDA, 

C

tập trung chủ yếu vào các dự án bất động sản. 
Đến nay, Ban chuyên trách GPMB được tách ra 
hoạt động độc lập, báo cáo trực tiếp Ban lãnh 
đạo và mở rộng nhiệm vụ ra tất cả các dự án 
bất động sản và năng lượng tái tạo trải khắp 
các vùng miền trên cả nước. Nằm trong chiến 
lược và kế hoạch dài hạn của Tập đoàn Kosy, 
Ban GPMB hoạt động với chức năng tham mưu, 
đề xuất cho lãnh đạo ra quyết định trong công 
tác quản lý, điều hành, lập kế hoạch tổ chức 
triển khai công tác GPMB.  

Theo đó, các công việc chủ yếu của Ban 
GPMB: Lập kế hoạch thực hiện, làm việc với 
các bên liên quan để triển khai GPMB, quản lý 
về kế hoạch, tiến độ, chi phí và nhân lực thực 
hiện dự án; Tổ chức hoặc phối hợp thực hiện 
công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho các dự án; Phối hợp với 
các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thúc 
đẩy, tháo gỡ các vấn đề liên quan đến việc 
GPMB.

Quang Tùng & Ngọc Lâm - PV Kosy News

Trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn 
Kosy tập trung chiến lược tăng 
trưởng mạnh mẽ với hàng loạt các 
dự án bất động sản và năng lượng 
tái tạo quy mô tại các tỉnh thành. 
Xác định tầm quan trọng của công 
tác giải phóng mặt bằng trong việc 
triển khai dự án, Ban lãnh đạo Tập 
đoàn Kosy quyết định tách Ban Giải 
phóng mặt bằng ra khỏi khối Kỹ 
thuật và QLDA, hoạt động độc lập.

“Khó khăn vướng mắc của công tác GPMB 
các dự án có rất nhiều, chúng tôi phải có 
những giải pháp cụ thể, linh hoạt trước từng 
vấn đề. Trước khi triển khai công tác GPMB, 
Ban GPMB phải tiếp cận, nắm bắt thông tin 
để xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời luôn 
bình tĩnh, xử lý khéo léo, giải thích thấu đáo 
với người dân. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền và được sự đồng thuận của 
người dân địa phương, công tác GPMB đã 
vượt qua được nhiều khó khăn để các dự án 
thành hình, thực hiện theo đúng tiến độ đã   
đề ra”, ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Ban phụ 
trách Ban GPMB chia sẻ.

Trong năm 2021, Ban GPMB đã triển khai và dần 
hoàn thiện công tác GPMB của các dự án Kosy 
City Beat Thai Nguyen, Kosy Lita Hà Nam, Kosy 
Ninh Bình và dự án Thủy điện Pa Vây Sử (Lai 
Châu). Chủ tịch Nguyễn Việt Cường khẳng 
định: “Chúng ta tập trung làm nhanh, gọn và 
tốt hơn nữa công tác GPMB. Đối với các dự 
án có quy mô lớn thì cần có phân kỳ đầu tư 
và kế hoạch GPMB theo từng giai đoạn rõ 
ràng. Công tác GPMB sẽ thúc đẩy việc khởi 
công dự án nhanh và thi công theo đúng kế 
hoạch, công tác kinh doanh vì thế cũng sẽ 
thuận lợi hơn.”

Ban GPMB được định hướng phân chia tổ chức 
theo từng mảng công việc, khu vực bao gồm: 
nhóm các dự án thủy điện, nhóm phụ trách các 
dự án khu vực phía Bắc, nhóm phụ trách các 
dự án khu vực phía Nam. Mỗi khu vực đều được 
phẩn bổ đội ngũ CBNV có trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cao, thấu hiểu đặc thù mỗi vùng 
miền. Trong tương lai, Ban sẽ tiếp tục chiêu mộ 
những chuyên viên GPMB trẻ, nhiệt huyết, 
chuyên môn tốt để thúc đẩy hiệu quả công 
việc, đáp ứng tốt nhu cầu của các dự án.

Một đặc thù của nghề GPMB là không được 
đào tạo chuyên ngành tại bất kỳ trường lớp 
nào mà được tích lũy kiến thức bằng kinh 
nghiệm làm việc thực tế qua từng sự vụ. Đa số 
các cán bộ GPMB đều xuất thân từ chuyên 

ngành quản lý đất đai, xây dựng, kỹ thuật. Ban 
GPMB Tập đoàn cũng không ngoại lệ. Do đó, 
việc liên tục trao đổi kiến thức, rèn luyện, được 
phát huy tối đa thông qua các buổi học tập, 
chia sẻ kiến thức trong Ban.

Kể về kỷ niệm trong quá trình làm việc, chị 
Nguyễn Thị Nhung, chuyên viên Ban GPMB chia 
sẻ: “Tại các dự án thủy điện, địa hình hiểm 
trở, anh em phải băng rừng lội suối, trèo đồi 
vào bản, nhiều khi do bất đồng về ngôn ngữ, 
chúng tôi còn phải tự học tiếng để nói 
chuyện với người dân. Để dự án kịp tiến độ, 
một số anh em phải tập trung cao độ, chia 
nhau ăn ngủ tại chỗ, dậy từ tờ mờ sáng, làm 
việc đến 12h đêm mới ngủ. Mỗi hộ dân đồng 
ý, mỗi nút thắt được gỡ bỏ là chúng tôi lại 
thở phào lấy động lực đi tiếp.”

Một chuyên viên GPMB cần hội tụ đủ những 
phẩm chất như: trung thực, giao tiếp tốt, am 
hiểu chính sách và pháp luật của Nhà nước về 
đất đai, đặc biệt không ngại khó, ngại khổ, 
công tác xa nhà thường xuyên. Đồng thời, luôn 
nhiệt huyết, đồng lòng, vì mục tiêu lớn của Tập 
đoàn. Trong thời gian tới, Ban GPMB tiếp tục ổn 
định nhân sự và tiếp tục quyết liệt triển khai 
công tác GPMB tại hàng loạt các dự án bất 
động sản và năng lượng tái tạo trong năm 2022 
của Tập đoàn như: Khu đô thị Kosy Quảng Bình, 
Khu đô thị Kosy Bạc Liêu, dự án Thủy điện 
Mường Tùng,… góp phần đưa các dự án triển 
khai theo đúng tiến độ đã đề ra. 

BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
ĐƠN VỊ TIÊN PHONG ĐỂ DỰ ÁN THÀNH HÌNH

Họp triển khai dự án Đông Anh - Lãnh đạo xã
và hệ thống chính trị xã Kim Nỗ 2

Hộ dân nhận tiền GPMB tại dự án Kosy Đông Anh

Chi trả tiền bồi thường GPMB dự án Ninh Bình
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DOANH NGHIỆP NĂNG LƯỢNG SẠCH
VIỆT NAM TRIỂN VỌNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
LỚN NHẤT VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG
NHANH NHẤT VIỆT NAM

Doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam 2021

Trần Lâm - PV Kosy News

Lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 do 
Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt 
Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng báo 
điện tử Vietnamnet phối hợp tổ chức ngày 
24/04/2021. Đây là bảng xếp hạng được 
xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và 
đánh giá độc lập của Vietnam Report, 
công bố chính thức lần đầu tiên vào năm 
2011. Thứ hạng của các doanh nghiệp 
trong Bảng xếp hạng được sắp xếp dựa 
trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về 
doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Bên 
cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, 
tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín 
doanh nghiệp trên truyền thông… cũng 
được sử dụng như yếu tố bổ trợ để xác 
định quy mô cũng như vị thế của doanh 
nghiệp trong ngành hoạt động.

Với một loạt các dự án        
Bất động sản quy mô được 
động thổ và triển khai, Công 
ty Cổ phần Kosy, một thành 
viên của Tập đoàn Kosy đã 
được vinh danh trong Top 10 
Bảng xếp hạng FAST500 –       
Top 500 doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam 
năm 2021.

Theo Tổng cục Thống kê, tăng tưởng của 
ngành Xây dựng chỉ đạt 6,76% trong năm 2020, 
giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 9,1% có 
được trong năm trước, chủ yếu do vấp phải hai 
“cú sốc” lớn, đó là sự chững lại của thị trường 
bất động sản trong năm 2019 và đại dịch 
Covid-19 trong năm 2020 kéo dài sang năm 
2021. Với chiến lược phát triển bền vững, Công 
ty CP Kosy không chỉ duy trì được tốc độ tăng 
trưởng trong nhiều năm mà còn giữ vững vị thế 
khi là cái tên duy nhất trong ngành địa ốc có 
mặt trong Top 10 Doanh nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất Việt Nam. 

Công ty CP Kosy được niêm yết trên sàn 
HOSE năm 2019 (mã KOS). Theo báo cáo tại Đại 
hội cổ đông thưởng niên của Công ty CP Kosy, 
tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.355 tỷ. Dự kiến 
năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đạt tổng 
doanh thu trên 1.900 tỷ và lợi nhuận trước thuế 

là 60 tỷ, đồng thời tăng vốn điều lệ năm 2021 
từ hơn 1.650 tỷ (giá trị vốn hóa thị trường 4.500 
tỷ đồng) lên hơn 2.150 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Công ty CP Kosy tiến hành 
khởi công 4 dự án trọng điểm: Dự án Kosy City 
Beat Thai Nguyen có quy mô 19,9 ha, tổng mức 
đầu tư trên 600 tỷ đồng; dự án Kosy Hà Nam 
quy mô 22,9 ha, tổng mức đầu tư trên 500 tỷ 
đồng; dự án Kosy Ninh Bình diện tích 40,7 ha, 
tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng; dự án Kosy 
Riverside (Lào Cai) tổng mức đầu tư 1.000 tỷ 
đồng... Điểm nhấn trong bức tranh bất động 
sản Kosy Group 2020 chính là sự ra mắt của dự 
án khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen, nơi 
hội tụ mọi yếu tố đắc địa về vị trí, đắt giá về 
kinh doanh, vượt trội trong đầu tư, đồng bộ 
trong quy hoạch và hoàn hảo về tiện ích, hứa 
hẹn sẽ là một thành phố giải trí, thời thượng tại 
Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Kosy chia sẻ về chiến lược phát 
triển của Công ty CP Kosy trong năm 2022: 
“Trong ngắn hạn, Công ty CP Kosy tập trung 
phát triển các dự án BĐS thương mại thuộc 
phân khúc trung bình khá, với sản phẩm nhà ở 
thấp tầng tại vị trí trung tâm các tỉnh thành. 
Năm 2021, tổng mức đầu tư một số dự án BĐS 
của Công ty CP Kosy là 4.500 tỷ đồng, dự kiến 
sang năm 2022 sẽ nâng lên trên 10.000 tỷ với 
các dự án quy mô lên đến hàng trăm ha”. 

Theo đó, trong dài hạn, bên cạnh việc phát 
triển dự án thương mại, công ty Kosy sẽ mở 
rộng sang BĐS công nghiệp và văn phòng cho 
thuê tại các thành phố lớn. Đây là chiến lược 
phát triển để bắt kịp nhu cầu của thị trường và 
xu thế phát triển chung của nền kinh tế. Công 
ty CP Kosy đặt mục tiêu trở thành công ty BĐS 
chuyên nghiệp có uy tín tại Việt Nam.

CÔNG TY
CỔ PHẦN KOSY

ĐẠT

Danh sách Top 10 Doanh nghiệp
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2021.

CÔNG TY CP AN TIẾN INDUSTRIES

CÔNG TY CP ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ÐÔNG

CÔNG TY CP CẢNG QUẢNG NINH

CÔNG TY CP TẬP ÐOÀN SAO MAI

CÔNG TY CP CÁN THÉP THÁI TRUNG

CÔNG TY CP ÐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CP KOSY

CÔNG TY CP CDC HÀ NỘI

CÔNG TY CP TẬP ÐOÀN AUSTDOOR
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Hành trình với nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu của 
anh Kim Hoàng Minh Tân – cán bộ Ban Điện gió 

Kosy Bạc Liêu bắt đầu từ khi tham gia đoàn giải 
phóng mặt bằng đi thực địa tại địa phương 2 

xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Thịnh huyện Hòa Bình, 
tỉnh Bạc Liêu. Anh kể: “Thời gian đầu của 
dự án điện gió thật sự có nhiều khó khăn 
vất vả. Tôi và anh Bạch Trung Sơn cùng 
chở nhau bằng xe máy, đi qua những 
đoạn đường đất mấp mô, để định vị 
chính xác vị trí của turbine, định vị 
ranh giới đường nội bộ cho dự án, 
xác định từng thửa đất hộ dân thuộc 
diện phải thu hồi. Những ngày mưa, 
đường sá xa xôi bùn lầy, khiến anh 
em nhiều khi suýt ngã. Rồi những 
buổi nói chuyện với người dân, 
làm việc với chính quyền và nhận 
được sự tạo điều kiện của địa 
phương, chúng tôi cứ khấp khởi 
niềm vui mãi. Cũng may tôi nói 
được tiếng bản địa nên dân ở 
đây họ cũng thiện cảm hơn.”

Cảm xúc của anh Tân cũng là 
cảm xúc của rất nhiều cán bộ đặt 
dấu chân đầu tiên lên mảnh đất 
Bạc Liêu, gắn liền với công tác giải 
phóng mặt bằng. Mỗi người trong 
số họ đến từ các vùng miền khác 
nhau của Tổ quốc: Quảng Ngãi, 
Sài Gòn, Nam Định, Hưng Yên, Hà 
Nội… Vì chung nhiệt huyết, chung 
mục đích, chung lý tưởng của Tập 
đoàn, mà cùng nhau tụ hội vào 
ngôi nhà Ban quản lý. Cùng làm 
việc, cùng sinh hoạt, cùng ăn cơm 
và cùng cả nỗi nhớ nhà sau những 
ngày dài bận rộn. Họ đã cùng nhau 
ráp lại những mảnh ghép cá nhân, 
để thích nghi với cuộc sống tập thể, 

đùm bọc nhau như anh em trong nhà 
và phối hợp trong công việc.

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN…

HÀNH TRÌNH
THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

“NHỮNG CỐI
XAY GIÓ”

Thanh Hồng - PV Kosy News

Có những đam mê dẫn lối người ta không quản những tháng ngày tạm 
gác lại đằng sau gia đình, để đến những miền xa tít tắp, “bán mặt” 
cho nắng... để từng ngày dựng lên những turbine gió trên những cánh 
đồng mênh mông nước trắng. Đó là câu chuyện của những người đi 
làm điện gió của dự án nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu. 
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Chia sẻ về những phẩm chất, kỹ năng cần có của người làm điện gió, anh Lương 
Hồng Phong – Phó TGĐ Tập đoàn Kosy, tổng chỉ huy dự án đã dốc hết những trải 

nghiệm của mình sau khi dự án thành công. Thứ nhất, về vấn đề quản lý công 
trường, phải có sự tổng hợp tính toán và linh hoạt trong vấn đề sắp xếp vật tư 

từ khâu vận chuyển đường biển, đường bộ từ cảng biển về đến chân công 
trường và vấn đề lắp đặt phải phù hợp với vấn đề thời tiết, đường sá, bãi 
tập kết, bãi dựng cẩu lắp đặt, nhân lực, thiết bị. Thứ hai, phải có chuyên 
môn tốt để đảm bảo công việc thực hiện đúng chất lượng kỹ thuật, bởi 
điện gió đòi hỏi sự chính xác cao. Thứ ba, cần rèn luyện được tinh thần 
và ý chí mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình thực hiện, không bị bối cảnh 
bên ngoài tác động đến mục tiêu tiến độ và kế hoạch đã đặt ra. Thứ tư, 
vô cùng quan trọng, phải có sức khỏe thật tốt vì công trường điện gió 
thật rộng lớn và thường phải leo cao nhiều. Và đặc biệt, điều quan 
trọng nhất, yếu tố quyết định, đó chính là đam mê với những “cối xay 
gió”, điều đó sẽ giúp những người làm dự án vượt qua tất cả để tới ngày 
ca khúc khải hoàn. Cảm giác chinh phục được từng nấc thang tiến độ 
và nhìn thấy dòng điện căng gió hết công suất giữa biển trời Bạc Liêu 
khiến cho trái tim và khối óc được thăng hoa.   

LÀM ĐIỆN GIÓ SẼ MÊ!

Bình thường căn cứ theo lịch lắp đặt của 
công trường, công việc của đội ngũ kỹ sư 
sẽ bắt đầu từ 6h sáng. Bạc Liêu bình 
minh từ sớm nên tầm 6h - 6h30 nắng đã 
tỏa rực rỡ khắp công trường, công 
tác giao ca được thực hiện. Trong 
thời gian thi công, khối lượng công 
việc phải bàn giao, chuyển ca với 
các đơn vị thầu rất nhiều, từ vận 
chuyển, lắp đặt, xây dựng. Đan 
xen vào đó là công tác kiểm tra 
hồ sơ chất lượng, khối lượng, họp 
xử lý trên công trường, kiểm tra 
báo cáo, vật tư. 

“Vào những ngày lắp đặt thì 
ngày làm việc không có giờ kết 
thúc, có thể đến 1, 2 giờ sáng. 
Cuối tuần thì cũng như ngày 
thường. Đến khi xong thì anh em 
mới yên tâm nghỉ ngơi, có khi đêm 
hôm trước kết thúc, sáng hôm sau 
lại vào vòng quay làm việc mới bình 
thường. Chúng tôi cũng quen với việc 
đó rồi”, anh Bùi Hải Nam, cán bộ Ban 
QLDA Điện gió Kosy Bạc Liêu chia sẻ một 
ngày làm việc thường nhật trên công 
trường. 

Nói về quãng thời gian chạy đua tiến độ để đưa 
nhà máy về đích trước 31/10/2021, anh Nam nói: 
“Khó khăn, vất vả và căng thẳng nhất trong 
giai đoạn thi công là lúc đang lắp đặt các 
phân đoạn trên cùng như nacelle, tổ hợp cánh 
thì gặp mưa to gió lớn. 8 tháng nằm vùng ở 
công trường là 8 tháng dày đặc thi công 3 ca 
liên tục không ngừng nghỉ đêm ngày với từng 
mốc thời gian được đặt ra rất sát sao với tiến 
độ của dự án. Cùng với đó là dịch bệnh rình 
rập, thời tiết khắc nghiệt, áp lực đè nặng lên 
vai lãnh đạo, Ban quản lý cho đến nhà thầu và 
từng người công nhân tham gia trên công 
trường.”

Sau nhiều tháng xa gia đình vì phải “nằm vùng” 
tại công trường, anh Hồ Văn Tuân, trở về Hà Nội 
với màu da và mái tóc nhuốm màu nắng gió   

Trò chuyện với anh Đinh Xuân Tiệp, kỹ sư phòng Điện gió, điều gì 
khiến anh có thể tạo ra những khung hình nên thơ của nhà 

máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giữa những bộn bề, hối hả 
của áp lực tiến độ như thế, anh chỉ mỉm cười và nói: 

“Là tình yêu với những cánh turbine, là háo 
hức đến ngày turbine quay tạo ra dòng điện 

để nhìn thấy thành quả cả đội đã vất vả 
quên ngày đêm 1 năm trời. Có như thế, 5 

tháng xa nhà mới trôi qua nhanh như 
một chuyến công tác vậy đó”.

Chúng tôi tin rằng còn rất nhiều câu 
chuyện mà phải mất nhiều thời gian 
hơn để lắng nghe từng con người, ở 
từng vị trí – cả tiền tuyến lẫn hậu 
phương, đã tham gia và góp phần 
làm nên 365 ngày thần tốc của kỳ 
tích mang tên Nhà máy Điện gió Kosy 
Bạc Liêu. Với niềm đam mê, tinh thần 
lao động hăng say, nhiệt huyết, từng 
người, từng người đã và đang “biến 

gió thành điện” mang lại niềm tự hào, 
nguồn doanh thu lớn cho Tập đoàn, 

giúp Kosy Group tự tin trải dài những dự 
án năng lượng tái tạo quy mô ở khắp mọi 

miền Tổ quốc. 

Bạc Liêu. 
Là người theo 
dự án từ những ngày 
đầu, quản lý và giám sát tiến độ dự án một 
cách sát sao, anh tâm sự: “Hiểu được áp lực 
của Ban lãnh đạo, Ban quản lý, những vất 
vả của anh em kỹ sư, công nhân nơi “chiến 
trường”, chúng tôi luôn cố gắng từng giờ, 
từng ngày để không bỏ lỡ một chút thời 
gian quý báu nào để chạy tiến độ dự án. 
Cứ lựa vào thời tiết mà sắp xếp điều chỉnh 
công việc để tận dụng thời gian. Thời gian 
lúc đó với chúng tôi là vô giá!”

MỘT NGÀY TRÊN CÔNG TRƯỜNG
CỦA NGƯỜI KỸ SƯ ĐIỆN GIÓ



ể
Nằm trên địa bàn các xã Nậm Xe và 
xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh 
Lai Châu, với mục tiêu khai thác thủy 
năng trên suối Dền Sung, Phìn Hồ, Van 
Hồ để phát điện, nhà máy Thủy điện 
Nậm Pạc do Công ty Cổ phần Tư vấn 
Đầu tư và Xây dựng Thủy điện - đơn vị 
thành viên thuộc Tập đoàn Kosy làm 
chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ 
tháng 10/2018, có tổng công suất lắp 
máy 34 MW, với tổng mức đầu tư 
khoảng 1.100 tỷ đồng.

Để đến ngày nhà máy phát điện, 
những người làm thủy điện của Kosy 
Group đã phải vượt qua muôn vàn 
thách thức. Các công trình thủy điện 
thường được triển khai tại các vùng 
sâu, vùng xa nơi có nhiều sông, suối. 
Điều này đã khiến cho việc đi lại, vận 
chuyển nguyên vật liệu và thi công dự 
án gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là 
khi bước vào mùa mưa lũ. 

Ông Vũ Kim Hàm, Trưởng ban QLDA Thủy điện Nậm 
Pạc chia sẻ:

Những ngày trời mưa lớn, nước suối dâng cao và 
dòng chảy mạnh, cầu ngầm qua suối liên tục bị 
nước chảy xiết cuốn đến xói mòn, xe cộ phương 
tiện không thể di chuyển qua để vào công 
trường, gây gián đoạn công tác thi công, ảnh 
hưởng tới tiến độ công trình. 

Với đặc thù riêng của các dự án thủy điện, công 
tác khảo sát, lựa chọn địa điểm, kinh nghiệm thi 
công của nhà thầu và năng lực quản lý hay tiềm 
năng tài chính của chủ đầu tư là những yếu tố 
quan trọng quyết định việc triển khai dự án thành 
công. 

Trong đó, công đoạn quan trọng bậc nhất là kiếm 
tìm vị trí xây dựng dự án, lập phương án, đưa ra giải 
pháp công trình. Chia sẻ những ngày đầu đi khảo 
sát địa thế dự án, những người đi tìm nguồn nước 
cho Thủy điện Nậm Pạc không thể quên được 
những chuyến vượt suối băng rừng, chân đi dép tổ 
ong, đầu đội nón tai bèo, ròng rã cả ngày giữa núi 
rừng trùng điệp, để xác định tọa độ chính xác cho 
dự án. 

HÀNH TRÌNH ĐẦY THÁCH
THỨC CỦA NGƯỜI LÀM
THỦY ĐIỆN GIỮA ĐẠI NGÀN

Đó là câu nói những người làm thủy điện dành để động viên nhau khi 
tham gia hành trình xây dựng những công trình thủy điện từ những ngày 
còn đi thực địa núi rừng cho tới khi công trình thủy điện thành hình, phát 
điện, đổi thay cuộc sống người dân bản địa. Biết bao câu chuyện đằng 
sau chuyến đi dài hàng mấy năm trời đó mà mỗi lần nhắc đến người 
trong cuộc vẫn háo hức khôn nguôi. 

Thanh Hồng - PV Kosy News
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Trong các hạng mục thi công thủy điện, hầm 
dẫn nước là một hạng mục quan trọng và 
thách thức nhất. Tổng chiều dài các hầm thủy 
điện Nậm Pạc khoảng 7 km, được đào và thi 
công rất phức tạp trong lòng đất, đòi hỏi độ 
chính xác và kỹ thuật cao từ việc đào hầm đến 
gia cố hầm, phải đảm bảo an toàn lao động 
và chất lượng ổn định của hầm trong suốt quá 
trình vận hành nhà máy sau này. Việc xây dựng 
thành công, an toàn 7 km hầm lớn của nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc đã thể hiện năng lực 
và kinh nghiệm của các nhà thầu thi công, tư 
vấn cùng sự quản lý, giám sát chặt chẽ của 
chủ đầu tư Kosy Group trong suốt quá trình triển 
khai. 

Trước nhiều khó khăn khách quan khi thi công 
các hạng mục khác, Ban QLDA luôn cố gắng 
tìm những giải pháp xử lý tình huống linh hoạt, 
điều tiết hợp lý các đập đầu mối để hài hòa 
các mốc tiến độ mà vẫn đảm bảo an toàn. 
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến 
các chuyên gia nước ngoài không thể sang 
công trình theo đúng kế hoạch, Ban QLDA đã 
tìm mọi cách để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn kịp 
thời từ chuyên gia, đề xuất các phương án điều 
chỉnh đảm bảo chất lượng công trình.

Các chuyên gia, kỹ sư, công nhân của dự án 
đa số là người dưới xuôi lên Nậm Pạc công tác. 
Có người đã có thâm niên tới vài chục năm tuổi 
nghề, lặn lội nơi núi rừng, có nhiều chàng trai 
trẻ còn chưa lập gia đình. Mặc dù điều kiện 
sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn do ở cách xa 
trung tâm xã và chợ, đường sá đi lại khó khăn, 
nhưng không vì thế mà làm giảm đi tinh thần 
nhiệt huyết. Họ luôn hăng say làm việc với tinh 
thần và ý thức trách nhiệm cao nhất để đưa 
nhà máy vào hoạt động theo tiến độ.

Vào lúc cao điểm, trên công trường có gần 400 
chuyên gia, kỹ sư, công nhân dưới xuôi và 
người dân địa phương cùng tham gia thi công 
dự án. Việc xây dựng công trình đã tạo thêm 
công ăn việc làm cho người dân xung quanh, 
góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống 
nhân dân trong vùng.

Ông Nguyễn Duy Kiên, chuyên gia cố vấn xây 
dựng các công trình thủy điện của Tập đoàn 
Kosy chia sẻ, có 3 yếu tố quan trọng nhất với 
người làm thủy điện: đó là kiến thức chuyên 
môn, niềm đam mê với nghề và tình yêu thiên 
nhiên núi rừng. Đặc thù của công tác xây dựng 
thủy điện là vô cùng vất vả, thiếu thốn, phải hội 
tụ đủ những yếu tố đó mới vượt qua được và 
không bỏ cuộc. Có lẽ, những phẩm chất đó 
cũng chính là hành trang luôn sẵn có trong mỗi 
người làm thủy điện Nậm Pạc của Tập đoàn 
Kosy, để đưa dự án tới ngày về đích.

Thách thức, gian nan là thế, nhưng ông Nguyễn 
Đức Doanh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Thủy điện của Tập đoàn Kosy cho biết:

Động lực lớn lao dẫn lối chúng tôi chính là 
thành quả của ngày về đích, đem lại ánh 
sáng cho đồng bào miền núi nơi đây, góp 
phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của vùng và các khu vực lân cận.

Sau 3 năm thi công, ngày 27/11/2021, nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc chính thức đi vào hoạt 
động, phát điện, hòa lưới điện quốc gia. Khi đi 
vào vận hành, nhà máy thủy điện Nậm Pạc sẽ 
cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 150 
triệu kWh/năm, đóng góp vào ngân sách địa 
phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm, mang lại 
việc làm ổn định, tăng thu nhập cho hàng trăm 
công nhân, kỹ sư là đồng bào địa phương. 

Ngoài ra, hệ thống các đập ngăn nước hàng 
năm từ hồ chứa nước này của nhà máy Thủy 
điện Nậm Pạc cũng sẽ cung cấp một lượng 
nước đáng kể cho nhu cầu sử dụng nước cho 
nông nghiệp, thủy lợi, bổ sung nước tưới cho 
hàng chục ha lúa mùa của xã Sin Súi Hồ, xã Nậm 
Xe, cấp nước sinh hoạt cho đời sống người dân 
trong vùng. 

Công trình Thủy điện Nậm Pạc cũng cải tạo 40 
km hệ thống giao thông liên xã tính từ thị trấn 
Mường So đi xã Nậm Xe và xã Sin Súi Hồ. Hệ 
thống đường được được nâng cấp, 3 khu vực 
trước đây phải lội qua suối, nay đã được xây 
ngầm tràn, cống bằng bê tông vững chắc, đi lại 
thuận tiện, tránh nguy hiểm khi người và phương 
tiện phải qua suối trong mỗi mùa mưa lũ hằng 
năm. Thủy điện nối những bờ vui là thế, những 
con đường lội suối nay đã trở nên thuận lợi hơn 
mỗi mùa mưa về, đồng bào nơi đây không chỉ 
được phủ ánh sáng của điện, của Internet, mà 
còn được nâng cao chất lượng đời sống, con 
em có thêm những công việc thu nhập tốt. 

Người làm thủy điện lại mang niềm hân hoan đó 
tìm kiếm những vùng đất tiềm năng mới, tiếp nối 
hành trình xây thủy điện, nối những bờ vui. 

THỦY ĐIỆN THẮP SÁNG NHỮNG
BỜ VUI
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CHÂN DUNG
NHỮNG

CON NGƯỜI

Ở KOSY

Đứng vai trò là Giám đốc Tài 
chính của Tập đoàn, cá 
nhân anh đánh giá vai trò 
của Tài chính – Kế toán trong 
hoạt động của Doanh 
nghiệp như thế nào?

Nguyễn Tiến Nam – GĐ Tài 
chính: Tài chính được ví là 
dòng máu trong cơ thể doanh 
nghiệp. Điều hành tài chính là 
việc điều tiết nhịp nhàng và 
hợp lý dòng tiền đến các lĩnh 
vực hoạt động tùy theo thực 
tế và xu hướng hoạt động của 
doanh nghiệp. Kế toán là sắp 
xếp, ghi chép, phản ánh dòng 
tiền đó chảy đến đâu, hiệu 
quả của dòng tiền đó mang 
lại kết quả gì... để tất cả cổ 
đông có thể nhìn thấy theo 
từng niên độ kế toán. Doanh 
nghiệp càng lớn thì trách 
nhiệm của phòng chuyên môn 
phải càng được chuyên 
nghiệp hóa hơn.

Anh có thể chia sẻ một vài sự 
kiện mà cá nhân anh cùng 
khối Tài chính – Kế toán đã 
tốn nhiều tâm huyết để thực 
hiện và hoàn thành?

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội 
đồng quản trị, bộ phận Tài 
chính đã xử lý tất cả các hồ 
sơ, họp và giải trình nhiều vấn 
đề, nhiều hồ sơ cả về kỹ thuật 
mà không phải là chuyên môn 
của tài chính để tháng 
03/2021, lễ ký kết hợp đồng tín 
dụng chính thức diễn ra, mở 
L/C giá trị xấp xỉ 25 triệu USD 
cho hãng turbine Goldwind và 
giải ngân kịp thời cho dự án. 

Hợp đồng mua turbine của 
Goldwind là trăn trở và chiếm 
rất nhiều công sức của các 
phòng ban. Do là hợp đồng ký 

với đối tác quốc tế nên chúng 
tôi phải liên tục đọc tài liệu, 
hợp đồng, thương thảo để đạt 
được kết quả tốt nhất có lợi, 
không quản lệch múi giờ hay 

tăng ca ngày 
đêm. Thành công 
sau cùng của dự 
án càng khiến 
cho những tháng 
ngày đó trở nên 
khó quên với thật 
nhiều kỷ niệm của 
tất cả anh em.

Phẩm chất cần 
có của người 
làm Tài chính – 
Kế toán theo anh 
là gì?

Nguyễn Tiến Nam – GĐ Tài 
chính: Muốn có thành công 
trong nghề tài chính – kế toán, 
đòi hỏi phẩm chất lớn nhất là 
tính trung thực và cẩn trọng. 

Việc hàng ngày, hàng giờ tiếp 
xúc với tiền bạc khó có thể 
tránh khỏi những cám dỗ xung 
quanh. Tính trung thực là 
phẩm chất tiên quyết, để việc 
chiếm dụng và sở hữu cá 
nhân sẽ không nảy sinh. Bởi 
hơn ai hết, chúng tôi hiểu 
rằng, không có bất kỳ người 
nào làm tài chính – kế toán có 
thể tồn tại lâu với nghề nếu 

thiếu đi sự trung thực. Chưa kể, 
ở cấp bậc quản lý, đỏi hỏi 
người đứng đầu phải hội tụ đủ 
sự chính trực, trung thành và 
nhiều đức tính khác. Nếu chỉ 
phút chốc không kiên định, ắt 
sẽ bị đào thải, mất uy tín và 
thương hiệu cá nhân trên thị 
trường lao động.

Nói về tính cẩn trọng, những 
con số trên hồ sơ, báo cáo 
tưởng chừng khô khan nhưng 
lại rất “biết nói”. Lơ là, chủ 
quan, cẩu thả thì cả một hệ 
thống sổ sách không phản 
ánh đúng thực trạng nội tại, 
dẫn đến hệ quả vô cùng xấu, 
gây mất lòng tin của cổ đông, 
không huy động được nguồn 
vốn trên tài chính chứng 
khoán và các tổ chức tài 
chính tín dụng khác.

Cái chúng tôi đặt lên hàng 
đầu là lợi ích chung của 
doanh nghiệp, lợi ích của 
“ông chủ”. Đạt được niềm tin 
của người đứng đầu công ty, 
của những bộ phận phòng 
ban và của cả hệ thống 
doanh nghiệp là cái chúng tôi 
phải làm, đó là thước đo cho 
sự nghiệp của khối Tài chính – 
Kế toán trong bất kỳ một 
doanh nghiệp nào. 

Khối Tài chính – Kế toán được ví như cánh tay 
phải, nắm giữ nguồn lực nội bộ của doanh 
nghiệp. Nhắc đến công việc tài chính – kế toán, 
nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sự khô khan, đầy 
căng thẳng, thậm chí là nhàm chán với những 
bộ hồ sơ dày cộp, những dãy số dài bất tận. Thế 
nhưng, câu chuyện của người trong cuộc sau 
đây sẽ “vén màn” bức tranh khác của những 
con người “có số má” tại Tập đoàn Kosy, những 
câu chuyện “hậu trường” thú vị sẽ được bật mí 
để chúng ta hiểu thêm về con người và công 
việc âm thầm mà vô cùng quan trọng ấy.

Trần Lâm - PV Kosy News

Nguyễn Tiến Nam – GĐ Tài chính: 
Trong thời gian làm việc tại Tập 
đoàn, tôi đánh việc chuẩn bị nguồn 
tài chính cho dự án Nhà máy Điện 
gió Kosy Bạc Liêu là thử thách lớn 
nhất của cá nhân tôi khi làm ở 
Kosy. Bởi ở thời điểm đó, tiến độ dự 
án còn quá ít để phát điện thành 
công COD vào ngày 31/10/2021. 
Thật tuyệt vời là dự án sau cùng đã 
về đích đúng tiến độ. Vừa thở phào 
vừa tự hào (Cười!!!). 
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Xin được trích dẫn bài thơ sưu 
tầm tưởng toàn thuật ngữ số 
má, nhưng lại thể hiện tính 
lãng mạn của người làm tài 
chính – kế toán:

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý.
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên nợ.  
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần.
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim.
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”. 
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh. 
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh. 
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...

Người ta vẫn nói người làm “số 
má” thường khô khan, nhàm 
chán? Anh thấy nhận định này 
có đúng không?

Nguyễn Tiến Nam – GĐ Tài chính: 
Nhiều người nói, người làm tài 
chính – kế toán khô khan, thiếu 
lãng mạn cũng có phần đúng 
nhưng đó không phải là tất cả. 

Chúng tôi có thể khô khan trong 
chuyên môn - nghiệp vụ, trong chi 
tiết công việc, khó tính trong từng 
giây phút để quản trị và bảo vệ 
các vấn đề của doanh nghiệp. Số 
má luôn phải chính xác và phản 
ánh đúng sự thật. Việc dễ dãi, bay 
bổng trong công việc nói chung 
sẽ gây ra những tổn hại cho Tập 
đoàn. 

Nhưng khi cần sự lãng mạn, chúng 
tôi vẫn hoàn toàn có đất diễn. 
Văn nghệ, thơ ca, nhạc họa nó là 
năng khiếu, ở trong máu của mỗi 
người. Tôi tin là khi được khơi gợi, 
cổ vũ, ai cũng có thể thể hiện và 
phát huy hết mình. Khi tranh luận, 
chúng tôi vẫn có sự mềm mại, bởi 
chúng tôi hiểu, không phải ai 
cũng có thể hiểu được công việc 
của mình, nên trước khi cần sự 
thông cảm của người khác, 
chúng tôi luôn cố gắng đặt vào vị 
trí của họ để giải thích, để làm rõ. 

Tình hình dịch Covid ảnh 
hưởng rất nhiều đến hoạt 
động của các Ban quản lý 
dự án và các phòng ban 
khác trong Tập đoàn. Còn 
khối Tài chính – Kế toán thì 
sao?

Nguyễn Tiến Nam – GĐ Tài 
chính: Đại dịch như một phép 
thử, khẳng định sự tồn tại của 
những doanh nghiệp lớn, có 
tiềm lực kinh tế mạnh vẫn có 
thể tiếp tục triển khai các dự 
án mà không bị gián đoạn bởi 
ảnh hưởng của dịch bệnh. Với 
vai trò nắm giữ và quản lý 
dòng tiền của Tập đoàn, khối 
Tài chính – Kế toán thấu hiểu 
vai trò của mình và nỗ lực 
tham mưu kế hoạch dòng 
tiền, chu kỳ tài chính ngắn hạn 
3 đến 6 tháng cho Ban lãnh 
đạo. Chúng tôi vận dụng và 
khai thác các chính sách vĩ 
mô và vi mô có tác động tích 
cực và hiệu quả, áp dụng vào 
tình hình thực tế tài chính của 
Tập đoàn. 

Việc huy động vốn đầu tư 
trung dài hạn các dự án đều 
đảm bảo đáp ứng kịp thời. Sau 
gần 2 năm ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid 19, Tập đoàn vẫn 
hoạt động kinh doanh hiệu 
quả, tăng trưởng và tiêu biểu 
là 2 dự án nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu và nhà máy Thủy 

điện Nậm Pạc với tổng mức 
đầu tư gần 3.000 tỷ đồng đã 
phát điện thương mại, hòa lưới 
điện quốc gia trong năm 2021. 
Ngoài ra, dự án Kosy City Beat 
Thai Nguyen tổng mức đầu tư 
gần 800 tỷ đồng đã cơ bản 
hoàn thành hạ tầng và đưa 
vào kinh doanh tốt.

Một vài chia sẻ của anh về 
định hướng hoạt động của 
khối Tài chính – Kế toán 
trong giai đoạn 2022 - 2025?

Nguyễn Tiến Nam – GĐ Tài 
chính: Với mục tiêu và chiến 
lược đến năm 2025 của HĐQT, 
đưa Tập đoàn Kosy nằm trong 
Top 10 doanh nghiệp tư nhân 
lớn nhất Việt Nam về lĩnh vực 
bất động sản và năng lượng 
tái tạo, việc hoạch định kế 
hoạch và tham mưu định 
hướng đến HĐQT trong lĩnh 
vực tài chính – kế toán chắc 
chắn là điều không thể thiếu. 
Ngoài ra, yếu tố con người, 
mô hình quản lý, kiến thức 
chuyên môn của cả một bộ 
máy cũng là điều sống còn. 

Việc mở rộng quy mô Tập 
đoàn đòi hỏi việc xây dựng kế 
hoạch, quản trị dòng tiền, 
quan hệ với các tổ chức tín 
dụng trong nước và nước 
ngoài, các cơ quan quản lý 
để huy động vốn trên thị 
trường chứng khoán, các cơ 
quan quản lý thuế là cực kỳ 
quan trọng, cần được phối 

hợp nhịp nhàng, đảm bảo 
những yếu tố then chốt tạo 
nên thành công. Một lượng 
vốn rất lớn sẽ phải huy động 
để tài trợ cho các dự án năng 
lượng và dự án bất động sản. 
Khối Tài chính – Kế toán sẽ 
bám sát và quản lý theo mô 
hình phát triển kim tự tháp. 
Quản lý tập trung từ Tập đoàn 
sẽ làm kim chỉ nam xuyên suốt, 
phát huy hết sức mạnh của 
mỗi cá nhân quản lý về 
chuyên môn cũng như phẩm 
chất đạo đức nghề nghiệp. 
Ngoài ra công nghệ thông tin 
sẽ được nâng cấp, quản lý 
bằng các phần mềm chuyên 
dụng cũng sẽ được chú trọng 
trong thời gian tới đây. 

Xin trân trọng cảm ơn anh, 
chúc anh và khối Tài chính – 
Kế toán một năm 2022 tiếp 
tục gặt hái thêm nhiều thành 
tựu mới!
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nước lũ 
về bất ngờ, 

không thể di chuyển được. 
Các chuyến đi đôi khi không 
định trước. Có khi vừa về nhà 
được một ngày sau cả tháng 
xa nhà, chưa kịp thực hiện 
mấy lời hứa với vợ con thì vì 
công việc mà ngày mai lại 
xách ba lô lên đường làm 
nhiệm vụ. Hành trang trên vai 
cho mỗi chuyến đi đó cũng rất 
đơn sơ, nào chỉ cần mấy bộ 
quần áo, mấy chai nước lọc, 
mấy nắm cơm, một nắm xôi… 
là xong vì không phải lúc nào 
cũng có quán cơm để ăn, có 
nhà để nghỉ, tiện đâu thì nghỉ 
ở đó, ăn ở đó. 

Những lúc nghỉ ngơi, anh em 
lại nghĩ về chính nghề nghiệp 
của mình, người thì nghĩ về gia 
đình vợ đang vất vả nuôi con 
nhỏ, người thì lo không có ai 
đỡ đần mẹ già khi ốm đau…, 
có lúc lại nghĩ, có nên tiếp tục 
nữa không, có lúc cũng chán 
nản nhưng rồi anh em cũng 

cũng tự động 
viên nhau để vượt qua, nhìn 

về gia đình mà cố gắng, vì 
nghiệm vụ được giao phải 
hoàn thành, vì đã theo cái 
nghiệp “đi tìm nguồn nước” 
lắm vất vả mà cũng không ít 
tự hào này.

Rồi những chuyến đi mà nhiều 
khi anh em có nói đùa với 
nhau là có về đến tận nhà mới 
biết là mình còn sống, mới 
thấy là an toàn. Tôi nói vậy 
không ngoa đâu, có đi rồi mới 
biết, đường lên Tây Bắc hiểm 
nguy. Lúc thì vượt qua nhưng 
vách núi dựng đứng, khi thì 
qua các con đèo sương mù 
mà anh em lái xe thường hay 
bảo, không biết phía trước là 
gì, chỉ có mây mù trắng xóa, 
có khi chỉ nghe thấy tiếng xe 
đi ngang qua, rồi có những lúc 
đoàn phải dừng đợi trong đêm 
cả giờ vì núi lở, khi thì đi cả 
tiếng đồng hồ được vài km vì 
đường mưa trơn trượt. 

Anh em đi dự án vất vả là vậy, 
đôi lúc có chán nản, nhưng 
phần lớn lại là những tiếng 
cười vì niềm vui, niềm đam mê 
công việc. Tôi đã có dịp ngồi 
với hậu phương của các anh 
em, người thì bảo không muốn 
cho chồng đi nữa, người thì 

nói rất lo lắng chỉ mong chồng 
được trở về nhà an toàn sau 
những chuyến đi. Rồi cũng 
nghe những tâm sự, từ việc vợ 
chồng lục đục vì anh em đi 
vậy không có thời gian để 
quan tâm đến gia đình, đến 
con cái, công việc nội ngoại 
hai bên, con cái phải mang đi 
gửi ngoại hay phải thuê người 
trông. Nhưng rồi tất cả cũng 
qua, khó khăn đều được khắc 
phục, vì hậu phương của anh 
em đã cảm thông cho công 
việc đầy vất vả, cố gắng 
chăm sóc gia đình thêm phần 
của họ. Những người phụ nữ 
thấu hiểu rằng những người 
chồng của họ đang phải hi 
sinh rất nhiều, mà không phải 
ai cũng có thể làm được, sự hi 
sinh cho công việc của các 
anh rất đáng để tự hào. 

Được chứng kiến và đồng 
hành với các anh em ở một số 
dự án thủy điện, tôi rất thán 
phục, phần vì thấy các anh 
quá vất vả nhưng vẫn hoàn 
thành tốt công việc được 
giao, phần vì thấy đúng là 
phải có nhiệt huyết và 
đam mê với nghề mới 
làm được. Đúng như 
anh Tuân – Phó ban 
Điện gió đã từng nói 
“Đôi khi làm vì đam 
mê chứ không cần gì 
hết, ngày mai về chạy 
Grab cũng vui”. Rõ ràng, 
nếu không có đam mê thì 
khó mà làm được. Một lần 
nữa tôi xin được cảm ơn tới 
anh em nhóm phát triển dự 
án thủy điện như anh Đăng, 
anh Tấn... hay anh em đội xe 
như anh Nghĩa, anh Nghị, 
anh Dũng, những con người 
đi tìm nguồn nước.

Tập đoàn Kosy đã và đang 
thực hiện nhiều dự án thủy 
điện để có được gần 200 MW 
tương ứng gần 20 dự án lớn 
nhỏ khác nhau được chấp 
thuận bổ sung quy hoạch, trải 
dày trên khắp các tỉnh Tây 
Bắc. Đây không chỉ là thành 
công chung của Tập đoàn mà 
còn được xem như thành tích 
vượt bậc, xuất sắc của nhóm 
tìm kiếm và phát triển dự án 
thủy điện sau hơn một năm    
vất vả.

Do đặc thù của các dự án 
thủy điện, công đoạn quan 
trọng bậc nhất là kiếm tìm 
nguồn nước, xây dựng 
phương án, đưa ra giải pháp 
công trình, quyết định hiệu 
quả dự án. Đằng sau những 
thành công đó, phải kể đến 

Họ là những con người 
bình dị, là những  thành 
viên trong nhóm phát 
triển dự án thủy điện 
mới, là các bác tài xế 
thông thạo tới từng 
khúc cua trên các nẻo 
đường... Phần lớn thời 
gian của họ là xa nhà, 
là ở dự án hay trên 
những cung đường 
quanh co, dưới những 
con suối sâu hoặc trên 
những mỏm núi cao. Họ 
đi cả tuần, khi thì đi từ 
sớm tinh mơ để còn kịp 
ra khỏi rừng khi trời vừa 
sẩm tối, lúc lại ở trong 
bản làng vì nước lũ về 
bất ngờ, không thể di 
chuyển được. 

Trong các nghề công trình, 
thủy điện là một nghề rất vất 
vả, khó khăn và nguy hiểm 
nhưng lại là nghề đem 
đến những niềm vui, 
hạnh phúc, đem ánh 
sáng đi khắp muôn nơi 
và rất đỗi tự hào.

những đóng góp của một số 
bộ phận, cá nhân con người 
Kosy đã dành nhiều tâm huyết 
vào dự án.

Tôi muốn chia sẻ với mọi người 
về những con người như thế, 
bằng những chứng kiến và 
cảm nhận của tôi, để chúng 
ta cùng hiểu họ hơn, thông 
cảm hơn với những nỗi vất vả 
của những con người gắn liền 
với núi rừng và đặc biệt, tôi xin 
được gửi lời cảm ơn đến          
tất cả.

Họ là những con người bình dị, 
là những thành viên trong 
nhóm phát triển dự án thủy 
điện mới, là các bác tài xế 
thông thạo tới từng khúc cua 
trên các nẻo đường... Phần 
lớn thời gian của họ là xa nhà, 
là ở dự án hay trên những 
cung đường quanh co, dưới 

những con suối sâu hoặc 
trên những mỏm núi cao. 

Họ đi cả tuần, khi thì đi 
từ sớm tinh mơ để còn 
kịp ra khỏi rừng khi trời 
vừa sẩm tối, lúc lại ở 
trong bản làng vì 

Vương Xuân Hưng - Ban kiểm soát nội bộ
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Huy Cận – Phòng HCNS

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Người Kosy không chỉ làm tốt công việc của 
mình mà còn quan tâm tới đồng nghiệp, cùng 
nhau phát triển vì mục tiêu chung. Chính sự 
chân thành trong các mối quan hệ với đồng 
nghiệp, tinh thần gắn kết khiến môi trường văn 
phòng trở thành ngôi nhà thứ hai của mọi người, 
cùng nhau chia sẻ những niềm vui chiến thắng, 
những khó khăn trong công việc, cuộc sống hay 
những lúc “quên mình” vì công ty, vì dự án đang 
trong giai đoạn nước rút. Văn hóa “Người Kosy vì 
cộng đồng” thông qua các hoạt động thiện 
nguyện cũng được Ban lãnh đạo Tập đoàn khởi 
xướng, phát triển và khẳng định thương hiệu cho 
đến ngày hôm nay. 

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TỐT

Với quan điểm, con người là ưu tiên số 1 cho sự 
phát triển của Tập đoàn, Ban lãnh đạo luôn chú 
trọng vào các hoạt động liên quan đến đội ngũ 
nhân sự. Các chính sách về nhân sự liên tục 
được bổ sung, cập nhật nhằm mang lại chế độ 
tối ưu thu hút và giữ chân nhân tài. Ban lãnh đạo 
luôn có những cơ chế khen thưởng rõ ràng 
nhằm ghi nhận kịp thời những đóng góp, thành 
tích nổi bật từng CBNV theo quý, năm. Đặc biệt 
là chính sách khen thưởng theo tiến độ dự án, 
động viên cổ vũ đúng lúc, từ đó thúc đẩy việc 
tái tạo năng lượng lao động hiệu quả, bền vững.

KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Ngay cả khi thế giới đang đối mặt với thách 
thức của đại dịch Covid-19, hàng nghìn doanh 
nghiệp bị rơi vào khó khăn, phá sản dẫn tới hàng 
triệu người lao động bị thất nghiệp. Riêng tại Việt 
Nam, gần 40% người lao động đã mất việc và 
chưa có việc làm toàn thời gian trở lại. Trong số 
60% lực lượng lao động còn lại đang đi làm thì 
có tới một nửa số người bị giảm thu nhập (theo 
kết quả khảo sát của Vietnamworks 2020). 
Nhưng thật may mắn và tự hào, suốt hai năm đại 
dịch hoành hành, Tập đoàn Kosy vẫn giữ chính 
sách 3 không: Không cắt giảm lương; Không cắt 
giảm nhân sự; Không cắt giảm quyền lợi bảo 
hiểm. Các chế độ phúc lợi cho nhân viên luôn 
được đảm bảo. 

Không chỉ dừng lại ở đó, với rất nhiều các dự án 
được triển khai thi công mới trong năm 2021 
cùng một loạt các dự án cần đẩy nhanh tiến độ 
để về đích, các công ty thành viên, phòng ban 
mới được thành lập, Tập đoàn Kosy còn liên tục 
tuyển dụng mới nhân sự cho các ban quản lý dự 
án và bổ sung nhân sự Tập đoàn. Mục tiêu tới 
năm 2025, Tập đoàn Kosy trở thành một trong 
những doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn tại Việt 
Nam, giải quyết được nhiều công ăn việc làm, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia.

CÓ MỘT NƠI LÀM VIỆC
MANG TÊN “MÁI NHÀ KOSY”
Suốt 13 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kosy luôn nỗ lực và bền bỉ xây 
dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lấy con người làm trung tâm, mỗi cá 
nhân đều được tạo điều kiện phát triển nội lực, đồng thời khẳng định sự gắn 
kết nội bộ là nền tảng vững chắc để xây dựng Kosy Group là nơi làm việc 
“muốn đến”, “chốn mong về”, một “mái nhà” ấm áp trong lòng CBNV. 

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

Tại Kosy Group, mỗi CBNV đều có 
cơ hội thể hiện trí tuệ, bản sắc và 
cá tính riêng. Mỗi người đều được 
“chấp nhận” như một phiên bản 
duy nhất họ vốn có, cả mặt 
mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và 
điểm chưa hoàn thiện. Đồng thời, 
bất kể trong công việc hay các 
hoạt động khác đều được tạo 
điều kiện tối đa để mọi người 
được là chính mình, cũng như tạo 
cơ hội tốt nhất để mỗi cá nhân 
phát huy sự sáng tạo, hướng giải 
quyết đột phá.

TINH THẦN HỌC HỎI,   
ĐỔI MỚI

Đây là một phẩm chất đáng quý 
tại môi trường Kosy. Việc luôn tự 
đặt câu hỏi còn phương án nào 
khác để giải quyết vấn đề này 
không là cách mà mỗi cá nhân 
phát huy nội lực của bản thân. 
Nhất là trong giai đoạn có nhiều 
thử thách và cạnh tranh đòi hỏi 
từng CBNV phải không ngừng tự 
đào tạo, học hỏi và vươn lên. 
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gày 12/10/2021, Tập đoàn Kosy phối hợp 
cùng Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai tổ chức 

Chương trình tiếp nhận kinh phí và khởi công 
xây dựng nhà “Mái ấm Kosy” cho 200 hộ 

nghèo, hộ gia đình chính sách tỉnh Lào Cai năm 
2021-2022. 

Hoạt động hỗ trợ hộ nghèo xây nhà là một 
trong những nỗ lực của tỉnh Lào Cai nhằm giúp 
đỡ trực tiếp người nghèo về vấn đề nhà ở, 
giảm bớt khó khăn, đảm bảo an cư lập nghiệp 
góp phần giúp người dân từng bước thoát 
nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là những hoạt 
động gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới, giảm nghèo bền vững.

Năm 2021, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và gây ảnh 
hưởng nặng nề tới rất nhiều tỉnh thành trong cả nước, Tập đoàn Kosy vẫn viết 
tiếp hành trình thiện nguyện vì cộng đồng, liên tục thực hiện những chương 
trình đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn 
vì dịch bệnh. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp thể hiện văn hóa 
“Người Kosy vì cộng đồng”.

Trần Lâm - PV Kosy News

Phát biểu tại buổi lễ,
ông Nguyễn Việt Cường
Chủ tịch Tập đoàn Kosy chia sẻ

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy
trao tặng 10 tỷ đồng cho ông Giàng Seo Vần – Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

TRONG MÙA DỊCH

H À N H  T R Ì N H

vì

N

TẬP ĐOÀN KOSY
ỦNG HỘ 10 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG
200 NGÔI NHÀ CHO HỘ NGHÈO
TẠI LÀO CAI
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Thấu hiểu, đồng cảm với những khó khăn của 
người dân Lào Cai, Tập đoàn Kosy đã ủng hộ 10 
tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 200 ngôi nhà cho các 
hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại Lào Cai. 
Giữa lúc địa phương chuẩn bị bước vào một 
mùa đông khắc nghiệt, sự hỗ trợ kịp thời của 
Kosy Group đã giúp các hộ gia đình có điều 
kiện để xây dựng mái nhà ấm cúng, an tâm lao 
động, sản xuất.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh, ông Trịnh 
Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Lào Cai bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và đánh 
giá cao văn hóa, trách nhiệm doanh nghiệp 
với cộng đồng của Tập đoàn Kosy. Ông cho 
biết: “Những năm qua, công tác chăm lo cho 
người nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn     
tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các        
doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và     
ngoài tỉnh. Đây là nguồn lực thiết thực giúp đỡ 

hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo toàn tỉnh xuống còn 8,2%. Trân trọng 
cảm ơn Tập đoàn Kosy đã quan tâm, chia sẻ 
với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. Đó là nghĩa cử thể hiện tinh thần 
“tương thân, tương ái” cao đẹp.”

Lào Cai là quê hương thứ hai của tôi, là 
mảnh đất đã nuôi dưỡng, giáo dục tôi 
từ nhỏ tới khi trưởng thành. Khi đã trở 
thành một doanh nhân, tôi luôn mong 
muốn có thể góp sức xây dựng quê 
hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp 
qua những dự án tô điểm cho diện mạo 
thành phố hay những chương trình an 
sinh xã hội, giúp đỡ những hộ nghèo, 
hộ chính sách còn nhiều khó khăn trên 
địa bàn tỉnh. Việc ủng hộ 10 tỷ đồng là 
tấm lòng, tình cảm của Tập đoàn Kosy 
và toàn thể CBNV, hỗ trợ bà con có mái 
nhà mới khang trang và một cuộc sống 
tốt đẹp hơn. Có thể nói, việc phát triển 
doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm 
xã hội là định hướng bền vững mà Tập 
đoàn đang theo đuổi. Chúng tôi luôn 
lấy tinh thần nhân văn, hướng tới cộng 
đồng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt 
động, điều đó đã làm nên văn hóa và 
con người Kosy.



Đại diện lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Kosy và chủ hộ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên được nhận hỗ trợ.

H

TRAO TẶNG 3 TỶ ĐỒNG
ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN
PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Kosy
trao 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

cho GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế.

TÀI TRỢ 3 TỶ 500 TRIỆU ĐỒNG
CHO CHƯƠNG TRÌNH “SÓNG VÀ

MÁY TÍNH CHO EM” TỈNH LÀO CAI
VÀ TỈNH THÁI NGUYÊN

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy
trao tặng 3 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính
cho em” cho ông Giàng Seo Vần – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

L
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Sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ 10 tỷ đồng từ 
Tập đoàn Kosy, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ 
tỉnh và các sở ngành cùng lãnh đạo Tập đoàn 
Kosy đã tham gia Lễ khởi công xây dựng nhà 
mẫu cho gia đình bà Chảo Thị Phượng, thôn 

Khởi Khe, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, 
Lào Cai. Đây là ngôi nhà đầu tiên khởi công 
trong số 200 ngôi nhà được Tập đoàn Kosy hỗ 
trợ xây dựng.

ưởng ứng phong trào xã hội hóa 
nguồn kinh phí mua vắc xin phòng 

Covid-19 đang lan tỏa mạnh mẽ trong 
cộng đồng, ngày 27/5/2021, Tập đoàn 
Kosy đã trao tặng 3 tỷ đồng vào Quỹ vắc 
xin phòng Covid-19 Việt Nam. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ 
tịch Tập đoàn Kosy đã trao tài trợ của Tập 
đoàn Kosy cho GS.TS. Nguyễn Thanh Long - 
Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Đại dịch 
Covid-19 đang bùng phát mạnh trong 
nước và trên toàn thế giới. Để đáp ứng 
yêu cầu phòng chống dịch, việc mua 
vắc xin, triển khai tiêm chủng trên diện 
rộng cho toàn dân thực sự cấp bách. Là 
một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm 
xã hội, Tập đoàn Kosy mong muốn được 
chung tay, hỗ trợ Chính phủ có thêm 
nguồn kinh phí mua vắc xin, nhanh 
chóng thực hiện tiêm chủng đại trà cho 
người dân Việt Nam, để dịch Covid-19 
sớm kết thúc, cuộc sống của nhân dân 
được bình thường trở lại.”

Tại buổi tiếp nhận, GS.TS. Nguyễn Thanh 
Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự 
chung tay của Tập đoàn Kosy và các 
doanh nghiệp trong việc hỗ trợ kịp thời cho 
công tác phòng chống dịch Covid-19.

àn sóng Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại 
nước ta với tốc độ lây lan nhanh, diễn 

ra ở nhiều tỉnh, thành phố gây tổn thất 
đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới 
cuộc sống của nhân dân và sự phát triển 
của kinh tế – xã hội. Trong đó, việc dạy và 
học cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. 
Nhiều tỉnh, thành phố phải tổ chức dạy 
học trực tuyến, song do hệ thống đường 
truyền internet hạn chế dung lượng, phần 
mềm dạy học trực tuyến hoạt động chưa 
tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học 
tập, sự hỗ trợ của gia đình còn gặp nhiều 
khó khăn nên việc dạy và học ở nhiều nơi 
chưa đạt được hiệu quả.

Ngày 7/10/2021, đại diện Tập đoàn Kosy, 
bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn đã trao tặng số tiền 3 
tỷ đồng, ủng hộ chương trình “Sóng và 
máy tính cho em” tỉnh Lào Cai. Chương 
trình ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn 
thông đối với những học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ:        
“Với chiến lược phát triển bền vững và 
coi trọng nhân tài, Tập đoàn Kosy hiểu 
rằng tri thức là “nguyên khí” cho sự phát 
triển của xã hội. Ngoài các hoạt động 
ủng hộ kinh phí cho công tác phòng 
chống dịch của tuyến đầu như quỹ      
vắc xin, trang thiết bị y tế, chúng tôi 
đánh giá cao ý nghĩa của chương trình     
“Sóng và máy tính cho em”. Ủng hộ 
chương trình này, Tập đoàn Kosy mong 

muốn đồng hành và hỗ trợ các em học 
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 
được tạo điều kiện học tập một cách tốt 
nhất trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn 
còn rất căng thẳng như hiện nay.”

Tiếp sau đó, ngày 12/10/2021, ông Đỗ Văn 
Thành - Giám đốc Đối ngoại, đại diện Tập 
đoàn Kosy cũng tiến hành trao tặng 500 
triệu đồng cho chương trình "Sóng và máy 
tính cho em” tỉnh Thái Nguyên. 



Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA
Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam trao tặng 200 triệu đồng vào
Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBMTTQ thị xã Duy Tiên,
Hà Nam.

TRAO 1 TỶ 413 TRIỆU ĐỒNG
ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG

CHỐNG DỊCH COVID-19
TỈNH HÀ NAM

Đại diện Tập đoàn Kosy, TS. Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn
trao tặng 1 tỷ 193 triệu đồng cho đại diện UBND tỉnh Hà Nam.

Đ ồng hành cùng tỉnh Hà Nam trong công 
tác phòng chống dịch, Tập đoàn Kosy đã 

trao tặng 1 tỷ 193 triệu đồng cho UBND tỉnh, trao 
200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên 
và trao 20.000.000 đồng cho Ủy ban MTTQ 
phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Hà Nam, giúp 
cho địa phương có thêm nguồn lực đẩy lùi dịch 
Covid-19.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn 
Kosy, TS. Nguyễn Đức Diệp cho biết:           
“Là một doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh và 
mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát 
triển của địa phương, Tập đoàn Kosy nỗ 
lực góp sức cùng cùng các cấp Đảng 
bộ, chính quyền, đồng hành cùng bà con 
nhân dân tỉnh Hà Nam trong công tác 
phòng chống dịch, thực hiện chủ trương 
dập dịch thần tốc. Chúng tôi tin rằng,   
với sự chung tay của các doanh nghiệp, 
các nhà hảo tâm cùng với tinh thần 
trách nhiệm, sự đồng lòng, quyết tâm 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong tỉnh, Hà Nam sẽ sớm đẩy lùi được dịch 
bệnh, ổn định cuộc sống và phát triển kinh 
tế”.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND 
tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã bày tỏ sự 
cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao sự chung tay, 
ủng hộ của Tập đoàn Kosy và các doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm cho 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 
tỉnh. 

ỦNG HỘ TỈNH BẮC GIANG
520 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID-19

Ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý dự án các khu đô thị
của Tập đoàn Kosy tại Bắc Giang trao quà trị giá 500 triệu đồng ủng hộ
công tác phòng chống dịch Covid-19 cho ông Trần Công Thắng –
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.

G

Là một doanh nghiệp gắn bó với địa phương 
từ nhiều năm, Tập đoàn Kosy chân thành 
chia sẻ những khó khăn với chính quyền và 
nhân dân Bắc Giang trong đại dịch lần này. 
Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay hỗ trợ 
của Chính phủ và sự chi viện của nhiều cơ 
quan y tế và nhân dân cả nước, với tinh thần 
trách nhiệm, sự đồng lòng của chính quyền 
và nhân dân Bắc Giang, tỉnh sẽ sớm vượt qua 
đại dịch Covid-19 và ổn định cuộc sống.

ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ

iai đoạn tháng 4/2021, Bắc Giang là một 
trong những địa phương chịu thiệt hại nặng 

nề với số ca nhiễm lớn nhất và tăng nhanh nhất, 
đặc biệt là trong các khu công nghiệp, gây ảnh 
hưởng không nhỏ tới đời sống kinh tế, xã hội    
của tỉnh.

Ngày 20/05/2021, ông Nguyễn Văn Sơn – Giám 
đốc Ban Quản lý dự án các khu đô thị của Tập 
đoàn Kosy tại Bắc Giang đã thay mặt Kosy 
Group trao tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ 
tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19 
thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tiếp đó, sáng ngày 9/6/2021, ông Lại Đình Khang 
- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các khu đô 
thị của Tập đoàn Kosy tại Bắc Giang, đại diện 
Tập đoàn Kosy đã trao số tiền 20 triệu đồng ủng 
hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho 
phường Xương Giang, TP. Bắc Giang.
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Trước đó, ngày 01/10/2021, ông Nguyễn 
Anh Toàn – Phó Giám đốc phụ trách Ban 
QLDA Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam, đại diện 
Tập đoàn Kosy cũng đã trao tặng 
200.000.000 đồng cho Quỹ phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 Ủy ban MTTQ thị xã Duy 
Tiên và trao 20 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ 
phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Hà Nam.



HÀO HỨNG THAM GIA

CÁC PHONG TRÀO NỘI BỘ

CBNV
KOSY GROUPỦNG HỘ 500 TRIỆU ĐỒNG

XÂY DỰNG ĐỀN THỜ
TRẦN KHÁNH DƯ TẠI HÀ NAM

N

Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA
Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam đại diện Tập đoàn Kosy trao

tặng 500 triệu đồng vào Quỹ xây dựng đền thờ Trần Khánh Dư
cho ông Nguyễn Văn Thống – Chủ tịch UBMTTQ phường Duy Hải.

HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO
NGƯỜI DÂN BẢN HUỔI SẤY,
ĐIỆN BIÊN

N

S áng ngày 31/05/2021, ông Vũ Xuân 
Động - Phó Ban QLDA Thủy điện Mường 

Tùng đã đại diện Ban phối hợp với UBND xã 
trao 52 phần quà hỗ trợ bà con bản Huổi 
Sấy, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, 
tỉnh Điện Biên bị cách ly vì dịch Covid-19. 

Bản Huổi Sấy, xã Mường Tùng là nơi chịu 
ảnh hưởng nặng nhất của đợt bùng dịch 
thứ tư tại Điện Biên. Và xã Mường Tùng 
cũng là địa phương Tập đoàn Kosy vừa tổ 
chức động thổ xây dựng dự án thủy điện 
Mường Tùng – công suất 32,5 MW vào ngày 
21/5/2021.

Thủy Tiên - PV Kosy News

Hoạt động nội bộ của Tập đoàn từ lâu đã trở thành sân chơi tinh thần không thể thiếu, nơi 
người Kosy được giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi và kết nối, hỗ trợ nhau trong công 

việc. Những phong trào nội bộ ngay từ khâu ý tưởng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành và 
tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo cùng sự hưởng ứng của đông đảo CBNV, giúp cho môi trường 

công sở Kosy thêm gần gũi, chan hòa và đầy ắp những niềm vui. 
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hằm xây dựng công trình tâm linh thờ 
cúng, tri ân vị tướng Trần Khánh Dư 

có công lớn với địa phương, chính quyền 
phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 
đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà 
hảo tâm và nhân dân trên địa bàn ủng hộ 
Quỹ xây dựng đền. Ngày 6/6/2021, Tập 
đoàn Kosy đã trao 500 triệu đồng ủng hộ 
Quỹ xây dựng đền thờ Nhân Huệ Vương 
Trần Khánh Dư tại phường Duy Hải, thị xã 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.  

Tại buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ xây dựng 
đền thờ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, 
ông Nguyễn Anh Toàn, Phó Giám đốc phụ 
trách Ban QLDA Khu đô thị Kosy Lita Hà 
Nam chia sẻ: “Là một doanh nghiệp đầu 
tư tại tỉnh và mong muốn được gắn bó 
lâu dài với địa phương, Tập đoàn Kosy 
rất vinh hạnh khi được tiên phong góp 
sức cùng chính quyền và bà con nhân 
dân phường Duy Hải thực hiện tâm 
nguyện xây dựng đền thờ Trần Khánh Dư. 
Chúng tôi tin rằng, đền thờ Nhân Huệ 
Vương Trần Khánh Dư sau khi được 
khánh thành, sẽ là một không gian văn 
hóa, tín ngưỡng, góp phần làm phong 

phú đời sống tâm linh của nhân dân 
trong vùng cũng như bảo tồn các giá trị 
văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội 
nhập và phát triển.”

Thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ 
phường Duy Hải, ông Nguyễn Quốc Hinh – 
Bí thư Đảng uỷ ghi nhận và trân trọng sự 
chung tay của Tập đoàn Kosy: “Với cái 
tâm và tinh thần trách nhiệm xã hội cao 
cả, Tập đoàn Kosy đã đặt nền móng đầu 
tiên, đồng hành cùng chúng tôi và bà con 
thực hiện tâm nguyện của địa phương. Từ 
hành động hết sức có ý nghĩa này, chúng 
tôi hy vọng sẽ lan toả được tinh thần trách 
nhiệm cộng đồng tới đông đảo các nhà 
hảo tâm khác để dự án có đủ nguồn lực, 
sớm được hoàn thành”.



CUỘC THI ĐẶT TÊN
CHO CÔNG TY TỔNG THẦU

KSCONS 
N

ới định hướng phát triển theo mô hình 
Holding, trong thời gian tới, Tập đoàn 

Kosy sẽ có nhiều doanh nghiệp độc lập phát 
triển ở các lĩnh vực, quy mô khác nhau và có 
01 công ty sở hữu tất cả những công ty đó, 
bao gồm cả Công ty Cổ phần Kosy. Đây là 
công ty chuyên về đầu tư, sở hữu cổ phần 
của các công ty thành viên và đồng thời 
cũng tiến hành mua cổ phần của ngân 
hàng, các công ty trong và ngoài nước ở tất 
cả các lĩnh vực mà Tập đoàn định hướng 
phát triển.

Cuộc thi sáng tạo tên, logo và slogan cho 
công ty này đã chính thức được phát động 
với mong muốn tìm kiếm được tên, logo và 
slogan có ý nghĩa, bao trùm toàn bộ hoạt 
động của các công ty khác trong Tập đoàn.

Là một sự kiện nội bộ kích thích sự sáng tạo 
của CBNV lớn nhất trong năm 2021, cuộc thi 
sáng tạo tên, logo và slogan cho công ty Cổ 
phần Đầu tư Leo Regulus đã thu hút được số 
lượng bài thi tham dự “khủng”. Với những 
con số ấn tượng về số lượng ý tưởng và giải 
thưởng giá trị lớn, cuộc thi như một làn gió 
mới, tạo nguồn cảm hứng tinh thần làm việc, 
cống hiến cho CBNV. 

CUỘC THI SÁNG TẠO TÊN,
LOGO VÀ SLOGAN CHO CÔNG TY

LEO REGULUS

V
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ằm trong chiến lược mở rộng quy mô và 
lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Kosy, 

Ban lãnh đạo quyết định thành lập một công 
ty tổng thầu mới với tầm nhìn trở thành một 
công ty tổng thầu quy mô, uy tín, có thương 
hiệu tại Việt Nam. Trong thời gian tới, việc xây 
dựng các khu đô thị, các nhà máy thủy điện, 
điện gió, điện mặt trời và các công trình xây 
dựng trong nước sẽ là nhiệm vụ chính của 
công ty này.

Ngay khi cuộc thi đặt tên cho công ty tổng 
thầu được phát động, Ban tổ chức liên tục 
nhận được “bão” email đóng góp những ý 
tưởng sáng tạo độc đáo của CBNV. Sức hấp 
dẫn của cuộc thi được đẩy lên cao trào khi 
giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng 
cho người đặt tên công ty được chọn. Đây 
được xem như một “cú huých” thu hút đông 
đảo sự quan tâm của CBNV Tập đoàn. 

Mặc dù đề bài cho việc đặt tên có nhiều 
điều kiện, quy chuẩn, thử thách trí tuệ nhưng 
kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức vẫn nhận về 
154 ý tưởng sáng tạo với nhiều màu sắc cá 
nhân của người tham gia. Điều đó đã nói lên 
tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo và sự nhiệt 
tình hưởng ứng của CBNV Tập đoàn.

Trước hàng trăm ý tưởng độc đáo, khâu 
đánh giá của Ban lãnh đạo vô cùng khó 
khăn nhưng cũng không kém phần thú vị. 
Sau một thời gian cầm cân nảy mực, Ban 
lãnh đạo công bố tên chính thức của công 
ty tổng thầu xây dựng mới: Công ty Cổ phần 
Xây dựng KSCONS. Về ý nghĩa tên gọi, KS là 
KOSY, CONS là Constructions, tức công ty 
tổng thầu xây dựng thuộc Tập đoàn Kosy. 
Theo đó, mã chứng khoán của công ty này 
là KCS. Đặc biệt, tên này không trùng với tên 
của bất kỳ đơn vị nào trước đó. 

Với ý tưởng độc đáo này, anh Nguyễn 
Tiến Nam - Giám đốc Tài chính Tập 
đoàn – tác giả của tên được chọn - 
đã xuất sắc giành giải thưởng, nhận 
“cơn mưa” tiền thưởng trong sự chúc 
mừng của các phòng ban.

Phong trào phát động lần đầu vào ngày 
13/8 và chia làm hai đợt. Tại đợt đầu tiên 
phát động vào ngày 13/8, giải thưởng lên 
tới 24 triệu đồng, Ban tổ chức đã nhận về 
43 bài dự thi với 85 ý tưởng đặt tên chỉ sau 
4 ngày. Chọn lọc từ 85 ý tưởng đó, 8 cá 
nhân xuất sắc với những ý tưởng đặt tên 
hay và phù hợp với định hướng của công 
ty đã may mắn nhận phần thưởng trị giá 3 
triệu đồng tiền mặt. Sau đợt 1, Ban lãnh 
đạo đã chọn được tên cho công ty này là 
“Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus”. 

Không khí sôi nổi của đợt 1 chưa kịp lắng 
xuống, đợt 2 của cuộc thi – thiết kế logo và 
sáng tạo slogan tiếp tục được phát động 
với giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. 

Đợt 2 được phát động trong vòng 01 tuần 
dưới nhiều hình thức tham gia như gửi thư 
tay, email, những ý tưởng phác họa bằng 
tay hoặc bằng máy. Sau 7 ngày, Ban tổ 
chức nhận về hơn 200 ý tưởng của 57 bài 
dự thi. Với sự sáng tạo phong phú, người 
Kosy đã khiến Ban tổ chức nhiều phen 
“cân não” khi phải thành lập hội đồng 
chấm điểm.



V

Yêu thươngBÓNG HỒNG
KOSY ĐƯỢC

TRONG NGÀY
CỦA MÌNH

Tháng Mười thương nhớ lại tiếp tục 
về, mùa thu len lỏi giữa những ngõ 
nhỏ, khi tình hình dịch bệnh đã bớt 
căng thẳng, đêm Gala mừng ngày 
20/10 cho chị em đã được tổ chức 
trong không gian ấm cúng. Chương 
trình được đầu tư công phu mang 
lại không khí vui tươi với màn bốc 
thăm trúng thưởng, những phần 
quà giá trị cùng những tiết mục văn 
nghệ đặc sắc. 

2021 là năm có nhiều sự kiện lớn trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
Tập đoàn Kosy như việc hòa lưới điện 
quốc gia nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu và nhà máy Thủy điện Nậm Pạc, 
khởi công mới nhiều dự án bất động 
sản… Người Kosy vẫn luôn cống hiến 
hết mình cho công việc, đảm bảo 
hiệu quả công việc nhưng cũng 
không kém phần năng nổ, nhiệt huyết 
với các phong trào nội bộ. Đây là 
cách chúng ta tái tạo sức lao động, 
gia tăng sự gắn kết, để mỗi ngày đến 
với Kosy là một ngày vui!

Chia sẻ về cảm xúc trong 
đêm Gala, chị Thu Thủy – 
phòng Đầu tư cho biết: 
“Chương trình năm nay 
thật đặc biệt về cả bối 
cảnh và cảm xúc. Chị em 
Kosy cảm thấy vui, hạnh 
phúc vì được yêu thương 
trong những dịp này”. 
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“Nơi chúng tôi đến luôn đầy ánh sáng” 

Sau 1 ngày làm việc căng thẳng, Hội đồng 
chấm thi đã lựa chọn được logo chính thức 
cùng 10 slogan và 8 logo để trao giải Khuyến 
khích. Tiếp nhận ý kiến của Hội đồng chấm thi, 
Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đã quyết định 
công bố lựa chọn logo của anh Nguyễn Xuân 
Trường - phòng Đầu tư làm logo cho công ty Leo 
Regulus, đồng thời Chủ tịch cũng đã chốt 
slogan “Nơi chúng tôi đến luôn đầy ánh sáng” 
làm slogan của công ty trong giai đoạn này và 
giai đoạn tới sẽ có cải tiến. 

Sau hai đợt phát động, cuộc thi sáng 
tạo tên, logo và slogan cho Công ty 
Cổ phần Đầu tư Leo Regulus đã để lại 
dấu ấn sâu sắc và trở thành một trong 
những hoạt động nội bộ ấn tượng 
của Tập đoàn. 

ào những ngày của mình, phái đẹp 
nhà Kosy lại được phái mạnh quan 

tâm từ những món quà nhỏ xinh cho 
đến những chương trình hoành tráng, 
thắp lên nụ cười rạng ngời hạnh phúc. 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 
ngày càng phức tạp, các hoạt động 
tập trung đông người không được 
khuyến khích tại một số thời điểm 
căng thẳng, nhưng không vì thế mà 
các hoạt động này bị giảm đi sự 
đầu tư công sức cũng như ý nghĩa. 

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 
8/3, mỗi chị em nhận được một món 
quà nhỏ xinh xắn với những lời chúc 
đặc biệt và bí mật. Mỗi tấm thiệp được 
mở ra là một nụ cười của chị em lại        
nở hoa. 



V ề BẠC LIÊU
CÙNG anh…

Đinh Xuân Tiệp
Phòng QL điện gió và Điện mặt trời

Xuôi dòng Tiền Giang, qua dòng Hậu Giang với 
hành trình 280 km từ Sài Gòn, Bạc Liêu hiện ra là một 
miền đất thoáng đãng, trù mật, với bao cảnh vật 
đáng yêu, với những con người tuyệt đẹp, chất 
phác, siêng năng, thẳng thắn và phóng khoáng, 
cởi mở. 

Ai đã từng thăm thú Bạc Liêu một đôi lần chắc sẽ 
không bao giờ quên cảnh sắc hương vị nơi đây. 
Chùa Xiêm Cán ở Vĩnh Trạch Đồng, chùa Cái Giá ở 
xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi... lộng lẫy, uy nghi, với 
mái chùa uốn cong, gác chuông cao vút giữa trời 
xanh, với hàng trăm pho tượng thếp vàng tráng lệ. 
Những ruộng muối vùng Kinh Tư bao la, muối trắng 
lấp lánh trong nắng chiều: những đụn muối trắng 
chạy dài như muôn ngàn gò đống nhấp nhô. Vườn 
chim Lập Điền có nhiều loại chim quý hiếm được 
nhắc đến trong sách Đỏ. 
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Còn cả những cánh đồng 
điện gió, nơi mà những cối xay 
gió khổng lồ ngày đêm miệt 
mài thu gió về, nhả điện ra, 
nét đẹp lao động của những 
người con đất Bạc Liêu càng 
hiện lên rõ trong nắng gió 
phương Nam. Cảnh sắc và 
con người Bạc Liêu thật đáng 
yêu và đáng nhớ. 

Tiếng hát, tiếng hò của ai đó cất lên trên dòng kênh 
giữa màu xanh của rừng tràm, rừng đước như giăng 
mắc hồn du khách, lơ lửng đến mọi chân trời xa:

"Bớ chiếc ghe sau / chèo mau / anh đợi / 
Qua khúc sông này / bờ bụi/ tối tăm "... 
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Làm thế nào để có bản báo 
cáo sát nhất với thực tế nếu 
không đi sâu vào quần chúng 
tìm hiểu? Điều này giống với 
việc xách ba lô lên và đi đến 
những miền đất mới. Nếu chỉ 
là khách du lịch thông thường, 
bạn sẽ chỉ cảm nhận được vẻ 
đẹp của địa lý, khí hậu, một số 
đặc điểm tiêu biểu của điểm 
đến. Tuy nhiên, với những 
“phượt thủ” ưa khám phá, họ 
sẽ cùng trải nghiệm cuộc sống 
của người địa phương, mò 
mẫm những cung đường mà 
đa phần các du khách khác 
chưa từng đặt chân tới. 

Chúng tôi, những người làm 
kinh doanh cũng giống như 
những “phượt thủ”. Chúng tôi 
phải tìm hiểu rất chi tiết mỗi 
địa phương, nơi có dự án mà 
Tập đoàn sắp triển khai. Xét về 
bản chất thì việc đi du lịch 
khám phá và quá trình khảo 
sát đánh giá dự án có nhiều 
điểm tương đồng như: dịch 
chuyển khá nhiều, thâm nhập 
vào cuộc sống của người bản 
địa và cảm nhận nó bằng mọi 
giác quan. Chúng tôi tự tin 
rằng, chúng tôi hiểu người dân 
ở đó, hiểu vùng đất họ đang 
sống còn hơn cả những người 
định cư ở đó lâu năm. Vô hình 
trung, chúng tôi dần trở thành 
một hướng dẫn viên du lịch 
địa phương thực thụ. 

Còn nữa, sau mỗi chuyến đi 
chúng tôi sẽ thu hoạch được 
kha khá ảnh đẹp, lưu lại những 
kỉ niệm với vùng đất mới hay 
những phút diễn xuất xuất 
thần của bản thân để “sống 
ảo”, “làm màu” trên mạng xã 
hội… Theo bạn, nghề của tôi 
có thú vị không?

Người ta vẫn thường nói, nghề 
chọn người quả không sai. Tôi 
vốn là người ít nói, tính khá 
trầm và không giỏi xã giao. 
Trong biết bao nhiêu lựa chọn, 
tôi chưa từng nghĩ đến một 
ngày lại làm nghề kinh doanh 
bất động sản. Vậy mà đến 
nay, tôi đã theo nghề được 
hơn một thập kỷ với biết bao 
trải nghiệm thú vị khiến tôi 
cảm thấy cuộc sống này thực 
sự nhiều ý nghĩa.     

Nghề Kinh doanh giống 
như một chuyến du lịch 
trải nghiệm dài ngày, 
người làm kinh doanh 
như một “phượt thủ”. 

Khi một vùng đất được chọn 
làm dự án, đội ngũ Kinh doanh 

sẽ đi nhiều chuyến khảo sát, 
nghiên cứu đánh giá tiềm 
năng, đánh giá tính khả thi 
của dự án. Chúng tôi không 
chỉ đơn thuần đánh giá thị 
trường như mặt bằng giá 
đang giao dịch hay các đối 
thủ cạnh tranh, mà hơn hết, 
chúng tôi tìm hiểu rõ thói quen 
mua nhà đất của người dân 
bản địa. Để làm được điều 
này, chúng tôi phải tìm hiểu kế 
hoạch phát triển kinh tế vĩ mô 
của địa phương, cơ sở phát 
triển kinh tế, các điều kiện địa 
lý, hạ tầng giao thông và 
thậm chí các danh lam thắng 
cảnh, lịch sử của địa phương 
đó cũng được nghiên cứu kỹ 
lưỡng.

Liệu mình ã

nhau...
phải
lòng

Câu chuyện của tôi - những trải nghiệm gắn với 
nghề làm kinh doanh bất động sản, được ghi lại 

vào một ngày cuối năm. Đơn thuần là những chia 
sẻ cảm xúc của người làm nghề…   

Kim Thoa – Phòng Kinh doanh 
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Công việc tạo nên giá trị bản 
thân

Trong nghề làm kinh doanh bất động 
sản, không ít người thích thổi phồng giá 
trị sản phẩm để dễ chốt giao dịch. Tuy 
nhiên, tôi rất thích quy tắc trung thực và 
thẳng thắn khi tư vấn bán hàng. Tôi vẫn 
thường chia sẻ với các anh em môi giới 
rằng, khi tư vấn bán hàng, chúng tôi cần 
giúp khách nhìn ra cơ hội cũng như rủi ro, 
có như vậy, khách hàng sẽ không “sốc 
phản vệ” khi việc đầu tư của họ không 
đạt được kì vọng. Do vậy, khi đào tạo 
sản phẩm cho các anh em môi giới, tôi 
thường phân tích sâu về SWOT (Strengths 
(Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), 
Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách 
thức) - một mô hình nổi tiếng trong phân 
tích kinh doanh của doanh nghiệp) và 
khuyên họ để khách hàng tự cân nhắc 
và quyết định về lựa chọn đầu tư của 
mình. 

Kinh doanh là người dẫn dắt nhu cầu 
của khách hàng, mang lại cơ hội đầu tư 
cho khách hàng chứ không đơn giản là 
bán hàng bằng mọi giá. Có như vậy, 
người làm kinh doanh bất động sản mới 
khẳng định được giá trị của bản thân và 
công việc đang theo đuổi. Điều này có 
thể sẽ không hiệu quả ngay nhưng khi 
khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm 
của bạn một lần, chắc chắn họ sẽ gắn 
bó với bạn trong các thương vụ tiếp 
theo. Nhìn một khía cạnh khác, mối quan 
hệ giữa khách hàng và nhân viên kinh 
doanh là mối quan hệ win – win (đôi bên 
cùng có lợi). Chính vì vậy, có rất nhiều 
người họ chỉ thích làm nghề sale vì họ có 
một lượng khách hàng quen, những 
người đồng hành với họ cùng đi đầu tư 
nhiều dự án. Nhiều bạn kinh doanh chia 
sẻ với tôi, họ có những khách hàng ruột 
mà chỉ cần dự án nào họ đánh giá tốt, 
khách hàng của họ sẵn sàng chuyển 
tiền cho họ để làm các thủ tục đặt mua 
mà không cần phải tư vấn nhiều. Lúc 
này, nhân viên kinh doanh không đơn 
thuần là một người bán hàng nữa, họ đã 
trở thành chuyên gia tư vấn đầu tư với 
thu nhập cực khủng. Dần dần, họ trở 

thành một nhà đầu tư đích thực và giá trị 
của bản thân đã lên một tầm cao mới. 
Bạn có thể cho tôi biết, liệu có nghề nào 
giúp bạn từ nhân viên trở thành ông chủ 
của chính mình thực sự nhanh như vậy?

 

Trong hành trình 5.683 ngày gắn bó với 
công việc này, tôi chiêm nghiệm ra được 
khá nhiều điều về con đường mình đang 
đi giữa vô số quan điểm trái chiều. 
Chúng tôi không chỉ bán những sản 
phẩm mà mình có, cái chúng tôi phải 
làm là bán những sản phẩm với hiện 
trạng hiện hữu theo kỳ vọng của khách 
hàng, bán một tương lai phồn hoa trên 
những mảnh đất khô cằn ở những miền 
đất chưa sầm uất. Dẫu sẽ có nhiều khó 
khăn nhưng thách thức sẽ tạo nên cảm 
xúc mãnh liệt khi thành công, chả thế 
mà người ta vẫn nói “thời thế sinh anh 
hùng”. Cuộc sống này vốn dĩ là một 
cuộc hành trình, được làm công việc 
phù hợp với mình và mình yêu công việc 
ấy quả thực là điều rất tuyệt vời. 

Chẳng có nghề nghiệp nào là cao sang, 
chẳng có nghề nghiệp nào là hèn kém 
và tôi chưa từng hối hận về quyết định 
nhiều năm trước của mình. Một nghề 
nghiệp mang lại nhiều thú vị như vậy thì 
dù con đường phía trước sẽ có nhiều khó 
khăn, nhưng khi đã phải lòng rồi thì cảm 
xúc lại trở nên mãnh liệt, những thách 
thức lại trở thành lý do để thêm yêu, 
thêm quyết tâm với con đường mình đã 
chọn.

Công việc mang đến 
nhiều cung bậc cảm 
xúc 

Một số người hay nói “bọn 
sale”, “bọn kinh doanh”. Tôi 
không thích cách gọi này, bởi 
nó mang lại cảm giác thiếu 
tôn trọng. Tuy nhiên, xã hội 
luôn có người này, người kia 
nên tôi cũng không mấy bận 
tâm vì những phát ngôn của 
họ. Ai cũng nghĩ làm kinh 
doanh bất động sản “dễ ợt”. 
Điều này thực sự sai lầm. 

Ở nước ngoài, nghề môi giới 
bất động sản được đánh giá 
khá cao, là một trong những 
nghề danh giá. Họ được xã hội 
coi trọng bởi mọi giao dịch 
mua bán nhà đất đều được số 
hoá, lưu tại hệ thống dữ liệu 
chung của quốc gia và có cơ 
chế quản lý rõ ràng, không có 
hoạt động mua bán chui nào. 
Quay lại với nước ta, nghề môi 
giới bất động sản vẫn được 
nhiều người nhắc tới với những 
lời không mấy dễ nghe, kiểu 
“bọn cò đất ấy cần gì trình độ, 
chỉ cần khéo miệng, may mắn 
thì đều làm được”. Bạn có 
nghĩ vậy không? Nếu ai cũng 

có thể làm sale vậy thì tại sao 
các công ty môi giới (các sàn 
giao dịch) vẫn luôn có sự đào 
thải rất lớn với đội ngũ bán 
hàng? 

Kinh doanh bất động sản đòi 
hỏi bạn phải kiên nhẫn gấp 
nhiều lần so với kinh doanh 
những dòng sản phẩm khác. 
Những khách hàng mua bất 
động sản đều là những người 
khá giỏi trong một lĩnh vực nào 
đó, tư duy của họ phải nhanh 
nhạy đến thế nào mới có thể 
thành công như ngày hôm 
nay?! Những người vừa giỏi, 
vừa có tiền để đầu tư nhà đất 
liệu có dễ dàng bị thuyết phục 
chỉ bởi khéo miệng? Thế mới 
nói, khi nhân viên kinh doanh 
hẹn gặp được những vị khách 
hàng đó để tư vấn bán hàng 
đã được xem là thành công 
bước đầu. Bởi lẽ, việc tư vấn 
cho tệp khách hàng đặc thù 
này đòi hỏi nhân viên kinh 
doanh phải có đủ kiến thức về 
sản phẩm, hiểu biết về pháp 
luật và đủ tinh tế để nắm bắt 
được tâm lý khách hàng. Vì 
sao họ lưỡng lự với quyết định 
“xuống tiền”? Đây có phải 
dòng sản phẩm khách đang 

quan tâm không? Không ai nói 
cho bạn biết câu trả lời. Nếu 
không làm sáng tỏ được điều 
này thì chắc chắn cuộc gặp 
sẽ thất bại ngay trước khi 
bước chân vào cửa nhà 
khách hàng. Còn để chốt 
được giao dịch là cả câu 
chuyện dài sau đó: nhiệt tình 
chăm sóc, “theo đuổi” khách 
hàng, lúc nào cũng trong 
trạng thái sẵn sàng giải đáp 
mọi thắc mắc và đặc biệt là 
giữ thái độ lạc quan khi nghe 
khách phản biện, tranh luận, 
phân tích nhưng không được 
làm phật ý khách hàng... Có 
lúc, việc chốt khách hàng 
không mất quá nhiều thời gian 
nhưng ngược lại, không thiếu 
những trường hợp nhân viên 
kinh doanh phải trải qua đủ 
mọi cảm xúc, từ lo lắng, hồi 
hộp… cho tới vỡ òa cảm xúc 
khi khách đồng ý mua. 

Liệu có một nghề nào mang 
lại những cung bậc cảm xúc 
tột cùng giống như nghề kinh 
doanh bất động sản hay 
không? Tôi tin những ai gắn bó 
đủ lâu trong nghề này sẽ hình 
thành được tính cách nhẫn 
nại, nhiệt tình, hòa nhã, ham 
học hỏi… những nền tảng cốt 
lõi để tạo nên một nhân cách 
sống tốt và sự thành công 
trong tương lai.
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Tôi không muốn so sánh để cho thấy bản thân 
mình giỏi hay tốt hơn những anh em bạn bè 
ngoài kia – những người đang chịu ảnh hưởng 
nặng nề và trực tiếp từ Covid. Tôi chỉ muốn so 
sánh để tự nhận ra bản thân mình may mắn 
thật nhiều, vì đã lựa chọn Kosy là nơi để đồng 
hành và viết ước mơ cho chính bản thân. 

được một anh hàng xóm tốt 
bụng gọi điện thông báo về 
việc có công ty đang cần 
tuyển cán bộ kỹ thuật trong 
ngành xây dựng và công trình 
rất gần nhà. Tất nhiên, với 
công việc được gần bố mẹ và 
cũng muốn thử sức thêm ở môi 
trường làm việc mới nên tôi đã 
nộp hồ sơ để xin tuyển dụng. 
Sau một vài lần phỏng vấn và 
trao đổi công việc thì vào 
tháng 7/2015, tôi đã chính 
thức làm việc tại Ban Quản lý 
dự án Lào Cai, trực thuộc Tập 
đoàn Kosy.

Nhớ lại những ngày đầu vào 
làm việc, thời điểm này nhân 

sự ở Ban chỉ có 4 người: 2 anh 
chị quản lý và 2 nhân viên. 
Nhân sự của cả Tập đoàn 
cũng vỏn vẹn khoảng hơn 30 
người. Thế nhưng, tôi lại thấy 
đây là một môi trường rất 
chuyên nghiệp, mọi người tôn 
trọng lẫn nhau, hòa đồng, vui 
vẻ, chia sẻ và giúp đỡ nhau 
trong công việc cũng như 
cuộc sống. Đặc biệt, ở đây có 
một người “thuyền trưởng” - 
Chủ tịch Tập đoàn rất có tâm, 
có tài. Mặt khác, ông lại hòa 
đồng và gần gũi nhân viên. 
Cũng từ đây, tôi quyết định 
gắn bó, cống hiến cho nơi này 
và bắt đầu chứng kiến sự phát 
triển bứt phá của Tập đoàn. 

Tôi sinh ra và lớn lên tại một 
tỉnh lẻ vùng núi Tây Bắc, nơi có 
những mỏ khoáng sản, nhà 
máy khai khoáng lớn. Cha mẹ 
tôi đều là công nhân công tác 
tại các công trường, nhà máy 
trong vùng. Cũng như các 
bậc cha mẹ khác, họ cũng có 
định hướng để tương lai con 
cái tiếp tục làm việc, phục vụ 
cho vùng mỏ này. Thời gian 
trôi đi, tôi đi học, đi làm và trở 
thành một cán bộ kỹ thuật 
trong ngành xây dựng.

Tôi từng trải qua quá trình làm 
việc và công tác tại một số 
doanh nghiệp khác nhau. Một 
ngày đẹp trời tháng 5/2015, tôi 

Trước thềm tuổi mới, 14 năm vững vàng tiến 
bước, chúc cho Kosy luôn bứt phá, rực rỡ! 

đều chao đảo vì dịch, chúng 
ta vẫn cán đích với những      
dự án ấn tượng, về đích đúng 
hạn?

Không biết ơn sao được          
khi   có những chương trình        
thiện nguyện vì cộng đồng 
giữa tâm dịch ý nghĩa như:     
Tài trợ quỹ vacxin, trao tặng 
nhà tình nghĩa, trao tặng xe 

cứu thương,… 

Không trưởng thành sao được 
khi ngày ngày được các sếp 
cầm tay chỉ việc, dạy từ 
những điều nhỏ nhất như sửa 
cái format email thế này mới 
chuẩn, đến cái to tát như chia 
mục tiêu theo tuần theo ngày 
để đạt được mục tiêu KPI. 

Vậy mà, giữa trùng trùng tiêu 
cực, lớp lớp nguy cơ ấy, rất 
thật lòng, tôi vẫn thấy an yên, 
tự hào, yêu thương, trưởng 
thành và biết ơn vô cùng, vì tôi 
biết phía sau tôi và gia đình 
tôi, là một điểm tựa vô cùng 
vững chắc: Kosy Group.

Không an yên sao được khi 
đứa bạn tôi và đâu đó một số 
anh chị em bạn dì không may 
bị giảm lương, mất việc, thì tôi 
cùng đồng nghiệp của mình 
vẫn nhận được thông báo 
“ting ting” đều đều, đầy đủ 
hàng tháng?

Không tự hào sao được khi 
trong năm 2021 cả thị trường 

Tôi tự thấy:

Là người “đi làm thuê chuyên nghiệp”, không 
nhất thiết phải chọn công ty to nhất, mà là 
công ty cho mình “điểm tựa để nhấc được cả 
Trái đất lên”.

Là đàn ông, khi chọn vợ, không nhất thiết 
phải là người giàu nhất, mà là người biết 
khóc cùng mình và vỗ về mình đi qua những 
ngày vất vả.

Tôi rất tâm đắc với câu này: 

ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC
Huy Cận – Phòng HCNS

“Bạn ơi, công ty tôi vừa đóng cửa giải thể rồi!”.

Câu nói bộc lộ hết những bế tắc, bất lực và hoang mang của đứa bạn thân tôi. Cùng 
học chung một trường, ở cùng một ký túc xá, ra trường chọn cùng một thành phố để 
làm việc… Mọi thứ của chúng tôi hẳn sẽ rất bình lặng, nhàn nhã trôi qua như thế, nếu 
không có cơn khủng hoảng mang tên Covid. Covid đánh bật những gốc non tỉnh lẻ vừa 
bám rễ phố thị, như tôi, như nó. Covid đánh gãy luôn những cây cao bóng cả lừng danh 
của cả thị trường. Covid như một cơn giông, một trận gió lốc, một chùm sấm sét lớn đến 
rợn người, choàng lên tất thảy chúng ta. 

KOSY
MẮT TÔI…

MỘT CHỮ “DUYÊN”
Mọi việc trên đời có lẽ đều bắt đầu từ chữ “duyên”. Đối với tôi thì đúng như vậy, cũng đã hơn 
6 năm kể từ ngày tôi chính thức làm việc tại Tập đoàn Kosy, chứng kiến sự phát triển lớn mạnh 
từng ngày của Tập đoàn. Những chia sẻ dưới đây được viết ra như một lời tâm sự với nơi mình 
đã cống hiến và gắn gó trong nhiều năm qua.

Vũ Đức Chung – Ban QLDA Lào Cai
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lao động một cách rất ý 
nghĩa, thiết thực.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến 
nay, đại dịch Covid-19 hoành 
hành, nền kinh tế thế giới và 
Việt Nam gặp nhiều khó khăn, 
nhiều doanh nghiệp phải tạm 
dừng hoạt động, thậm chí phá 
sản, hàng loạt người lao động 
mất việc làm. Thế nhưng tại 
Kosy, các dự án vẫn được triển 
khai bình thường, thậm chí 
vượt bậc, toàn thể CBNV vẫn 
được hưởng đầy đủ các chế 
độ của người lao động. Đây là 
một điều hết sức tuyệt vời với 
toàn thể các anh chị em trong 
Tập đoàn.

Tôi biết rằng, không phải ai 
cũng có may mắn tìm được 
một công việc phù hợp, kiếm 
ra tiền trên công việc đó và 
đam mê với nghề. Hơn tất cả, 
tại Tập đoàn Kosy, tôi tìm thấy 
được một môi trường khiến 
bản thân mình muốn gắn bó 
và ngày càng nỗ lực cống 
hiến. 

Trong tương lai, với định hướng 
đưa Tập đoàn Kosy nằm trong 
Top 10 doanh nghiệp tư nhân 
lớn nhất Việt Nam về lĩnh vực 
bất động sản và năng lượng 
tái tạo, chúng ta tự tin sẽ còn 
được chiêm ngưỡng những kỳ 
tích tiếp theo của Tập đoàn.

Từ chỗ Tập đoàn chỉ sở hữu 03 
dự án bất động sản thì đến 
nay, các dự án của Kosy 
Group trải khắp các tỉnh thành 
từ Bắc vào Nam, phát triển 
vượt bậc về cả mặt số lượng 
lẫn quy mô, tầm cỡ dự án. 
Việc mở rộng lĩnh vực đầu tư 
sang mảng năng lượng tái tạo 
bước đầu thành công với nhà 
máy Điện gió Kosy Bạc Liêu và 
Thủy điện Nậm Pạc 1&2 đã 
đánh dấu bước đi chiến lược 
đúng đắn và tầm nhìn dài hạn 
của Chủ tịch cùng Ban lãnh 
đạo Tập đoàn.

Về nhân sự, từ 30 nhân sự ban 
đầu lên đến hơn 400 CBNV cơ 
hữu, chưa kể các đơn vị cộng 
tác kinh doanh cũng thể hiện 
sự phát triển về quy mô và tầm 
cỡ doanh nghiệp, tạo ra hàng 
nghìn công ăn việc làm cho 
người lao động. Đến nay, Tập 
đoàn Kosy đã tạo dựng được 
thương hiệu và khẳng định vị 
thế của mình trên thị trường.
 
Về văn hóa doanh nghiệp, 
Tập đoàn luôn duy trì sự quan 
tâm đến đời sống tinh thần 
người lao động. Các hoạt 
động du lịch trong và ngoài 
nước được tổ chức hàng năm, 
các cuộc thi văn nghệ - đặt 
tên công ty với nhiều giải 
thưởng hấp dẫn, các chương 
trình thiện nguyện được đông 
đảo CBNV hưởng ứng như: 
hiến máu nhân đạo, giúp đỡ 
đồng bào lũ lụt, xây nhà tình 
thương và nhiều hoạt động 
khác nhằm chung tay xây 
dựng những giá trị nhân văn, ý 
nghĩa, lan tỏa những giá trị 
sống tích cực đến người lao 
động, tạo sự kết nối, gắn kết 
với cộng đồng. Từ đó truyền 
cảm hứng sống và tái tạo sức 

NHỮNG NGÀY
CUỐI NĂM
NGẪM LẠI…

Nguyễn Thùy Trang
Phòng Quản lý Đấu thầu

riêng cho phụ nữ, các anh mới 
“nhận ra” và lịch thiệp với 
chúng tôi hẳn (khi trao quà). 

Lúc mới vào công ty, các chị 
lo lắng việc tôi không thích 
nghi kịp cũng dặn: “Đôi khi 
các anh có nói to hay có nói 
bậy một xíu, em đừng sợ nhé, 
các anh không có ý gì đâu”. 
Bản thân tôi thì lại thấy thật 
thoải mái, vì ít nhất mọi người 
cũng không muốn che giấu 
điều gì với anh chị em trong 
phòng.

Tôi vẫn nhớ lần đầu được giao 
nhiệm vụ đi công tác một 
tuần. Những cung đường khúc 

khuỷu, cua trái, cua phải liên 
tục, tôi không dám mở mắt 
mà chỉ nhắm mắt cảm nhận. 
Lúc đó tháng 10, đang mùa 
mưa lũ, đường cũng trơn hơn. 
Tôi không đếm được số lần 
đầu mình đập vào cửa hay 
nóc ô tô. Có những lúc, bánh 
xe không lăn, nó trượt. Ngồi 
trên xe nhưng lại có cảm giác 
như đang trên sân băng. Điều 
đó khiến tôi khâm phục những 
anh lái xe vô cùng. Các anh lái 
xe như múa, uốn lượn trên mọi 
nẻo đường.

Các anh chị ở phòng tôi đều 
đã quá 30 tuổi, có những 
người cũng ngấp nghé hoặc 
ngoài tuổi tứ tuần. Ai cũng 
đều có một gia đình hạnh 
phúc và đều phải lo toan, 
chăm sóc cho gia đình nhưng 
mọi người đều cố gắng sắp 
xếp đi làm rất sớm. Lúc tôi mới 
nghe được câu “xin cảm ơn” 
(ở máy chấm công) thì ai nấy 
đã vùi mình vào công việc từ 
bao giờ. 

Cả tầng 9 có bốn chị em, còn 
lại là các anh em chiếm ưu 
thế. Hình như các anh em 
cũng coi chị em tôi là đàn ông 
hết. Chỉ có đến ngày lễ dành 
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Công việc mỗi ngày của tôi đều bắt đầu ở tầng 9. So với mọi người ở phòng, tôi là người trẻ nhất. Tôi 
thường chọn tới công ty đúng 8 giờ sáng, không sớm hơn, không muộn hơn. Đôi khi đi muộn 1,2 phút 
thì cầu trời, mình ở lại làm thêm vào cuối giờ mong chị bên phòng Nhân sự thương tình. 



“Ơ.... Trời Hà Giang xanh

Núi Hà Giang giăng

Từ đỉnh Mã Pì Lèng

Nhìn Hà Giang đẹp như bức tranh

Những thửa ruộng hoa 

Trải mênh mông trên cao nguyên đá

Níu chân người xa...”

Đinh Xuân Tiệp
Phòng QL điện gió và Điện mặt trời
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chồng, người cha tuyệt vời. Tôi 
thấy được nhiệt huyết, đam 
mê và cả tinh thần trách 
nhiệm của mọi người trong 
công việc. Nhờ vậy mà tôi học 
hỏi được rất nhiều điều.

Những người trẻ như tôi, kinh 
nghiệm không nhiều, vốn sống 
ít ỏi. Tôi không chỉ được các 
anh chị đồng nghiệp chỉ dạy, 
giúp đỡ, mà khi gặp khó khăn 
trong bất kì việc gì anh chị 
cũng sẵn sàng bảo ban ngay. 

Nhiêu đó cũng đủ thấy văn 
hóa tại Kosy tuyệt vời như thế 
nào. 

Càng vào những ngày cuối 
năm, ai nấy cũng đều bận rộn. 
Tiếng lách cách của bàn phím 
chẳng ngừng nghỉ, tiếng 
chuột máy tính, tiếng vận 
hành của máy photo, đến cả 
tiếng bước chân của mỗi 
người nghe như cũng hối hả 
hơn. Những dự án còn đang 
chờ. Biết bao thứ ngổn ngang 
chất chồng cần giải quyết. 
Ngoài đủ loại âm thanh quen 
thuộc kể trên, thi thoảng lại 
nghe thấy tiếng sếp mắng. 
Tưởng như ghê gớm và đáng 
sợ lắm, nhưng ai nghe thấy 
tiếng sếp tôi cũng cười. Nhưng 
đúng thật, Nậm Pạc đến ngày 
phát điện. Sếp đi vắng suốt. 
Vắng đi cái tiếng “mắng yêu” 
ấy, cả phòng đều thấy thiếu 
cái gì đó. 

Bận rộn là thế nhưng trong 
những lúc căng thẳng, mọi 
người vẫn không quên động 
viên nhau bằng nhiều cách. 
Có khi là những câu chuyện 
tếu táo mang lại tiếng cười, khi 
thì chia sẻ những câu chuyện 
đời thường trong giờ nghỉ,… 
mọi thứ đều thật ấm áp và 
thân thuộc! Kể cũng đúng, 
chúng tôi sinh hoạt chung 
dưới mái nhà Kosy, thời gian 
gặp nhau đôi khi còn nhiều 
hơn gặp gia đình của mình. 
Mọi người đối với nhau không 
chỉ là hai chữ đồng nghiệp, 
còn là anh em, bạn bè, là 
người thầy... là cuộc sống. 

Cuối năm tuy bận rộn, vất vả 
nhưng ai trong chúng tôi cũng 
đều cố gắng để mong mọi sự 
thành công, có một cái tết ấm 
no, hạnh phúc. 

Đường dài, đi nhiều nơi, thời 
gian ăn ngủ hầu hết trên xe. 
Làm thủy điện thì lấy đâu ra 
đồng bằng và thành phố. Phải 
đi mới hiểu và thương đồng 
nghiệp đến nhường nào. Vất 
vả lắm! Chị em tầng tôi được 
ưu tiên ở nhà, không phải đi 
công tác nhiều, chứ các anh 
đi suốt. Gia đình, vợ con, có 
cả tuổi trẻ ở đó, nhưng công 
việc thì phải đặt lợi ích doanh 
nghiệp, tập thể lên trên. Khi về 
nhà, họ đều là những người 

Lại một năm nữa khó khăn
Vì em Covid cấm ngăn mọi nhà.

Kosy vẫn cứ phà phà
Chẳng vì dịch bệnh vẫn đà tiến lên.

Vượt nắng vượt gió ghi tên
Bạc Liêu điện gió cùng lên truyền hình.

Anh em đồng sức đồng tình
Thủy điện Nậm Pạc như bình rót ra.

Phát điện vào lưới quốc gia
Niềm vui không ngớt gấp ba bốn lần.

Tiếp đến là năm Nhâm Dần
Mong Kosy sẽ có phần lớn hơn.

Dự án cứ thế lên đơn
Năm sau mọi thứ trơn tru hơn nhiều.

Chúc Kosy có mọi điều
Nhiều lộc nhiều phúc thêm nhiều điều vui.

Điềm rủi cùng với điềm xui
Điều không may mắn đều chui ra ngoài.

Một năm mong mỏi đoái hoài
Chỉ mong mọi thứ cầu hoài bình an.

Thôi không chúc nhiều lan man
Đây là câu kết cảm ơn mọi người.



Hà Giang, mảnh đất cực bắc Việt Nam, trùng 
trùng điệp điệp với những cao nguyên đá vôi 
tít tắp, ngút ngàn trùng mắt. Khi từng làn gió 
nhẹ nhàng lướt trên những ngọn cây, gọi mưa 
phùn lây rây như rắc phấn, đất trời thoang 
thoảng hương hoa ngan ngát, từ trên núi mây 
trắng như bông lang thang vờn quanh các 
mái nhà sàn trong bản, không gian rộn lên 
tiếng vỗ cánh của bầy ong rừng, xen lẫn tiếng 
con suối đầu bản róc rách khe khẽ, thầm 
thì…là cái tết đã đến, mùa xuân đã về trên 
rẻo cao. 

Xuân đến, rừng núi được đánh thức sau một 
giấc ngủ đông dài. Muôn vàn cỏ cây cựa mình, 
rủ nhau vươn mình, xòe những ngón tay lá mềm 
mại, tung tăng phủ màu xanh lên khắp núi đồi, 
làng bản, nương rẫy. Trên sườn núi chênh vênh 
dốc đứng, chợt bừng lên màu hồng rực rỡ, 
quyến rũ của bạt ngàn hoa đào. Dưới thung nở 
rộ sắc trắng thanh tao, tinh khiết của hoa mận, 
hoa mơ…
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KHÓ KHĂN

Trên núi có một tiều phu đốn củi kiếm sống, phải khó 
khăn lắm anh mới dựng được ngôi nhà gỗ nhỏ để có thể che 

gió che mưa.
Một ngày, anh mang củi đã đốn được đi vào trong thành đổi lấy 

hàng hóa, mãi tới xế chiều mới về đến nhà, thì phát hiện nhà của mình 
đang bị cháy.

Hàng xóm đều chạy đến giúp anh ta dập lửa, nhưng vì trời đã chạng vạng tối 
mà gió lại thổi rất mạnh, nên không thể dập cháy được. Mọi người đều hết cách, 

chỉ biết đứng một bên nhìn ngọn lửa thiêu đốt căn nhà gỗ.
Khi lửa đã tắt, anh tiều phu tay cầm một cây gậy, đi vào căn nhà đã cháy rụi không 
ngừng lục bới tìm kiếm.
Người đứng ngoài xem đều cho rằng anh ta đang tìm bảo vật gì đó, nên đều rất tò 
mò đứng quan sát.
Sau nửa ngày, tiều phu cuối cùng cũng hưng phấn hô lên: “Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm 
thấy rồi!”.
Những người hàng xóm nghe thấy thế đều nhao nhao nhìn về trước xem rốt cuộc 
đó là cái gì, nhưng chỉ thấy tay anh ta đang cầm cái rìu sắt. Tiều phu tràn đầy tự 
tin nói: “Chỉ cần có cái rìu này, tôi có thể làm một ngôi nhà mới kiên cố vững 
chắc hơn”.

Bài học: Người thành công không phải là người chưa từng bị đánh bại, mà 
là sau khi bị đánh bại, vẫn kiên cường, tích cực tiến bước về phía trước.

KIÊN C
ƯỜNG

Năm thi đại học, tôi 
chỉ được 6 điểm, còn con trai của bạn 

mẹ tôi được 20 điểm, cậu ta đến học tại trường đại học 
trọng điểm, còn tôi chỉ có thể đi làm thuê.
Chín năm sau, mẹ của cậu ta chạy đến khoe khoang với 
tôi và mẹ tôi rằng con trai bà ta đang đi phỏng vấn vào 
chức Giám đốc lương tháng vài chục triệu… Còn tôi, lại 
đang nghĩ: Có nên tuyển dụng cậu ta không?

Bài học: Bạn có thể không học đại học nhưng điều kiện 
quan trọng nhất là luôn phải nỗ lực phấn đấu, quyết 

tâm và không chấp nhận bỏ cuộc.

PHẤN
ĐẤU

QUÀ TẶNG
CUỘC SỐNG

KIÊN
TRÌ
ĐẾN
CÙNG

BẢN LĨNH
THÀNH
CÔNG

Quang Tùng sưu tầm
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Từng có một người đàn ông trung niên khốn 
khổ, sống trong một căn nhà nhỏ, lái một chiếc 
xe cà tàng và sống dựa vào 99 USD trợ cấp an 
sinh xã hội mỗi tháng. Ở tuổi 65, ông nhận ra 
mình không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, 
rằng mọi thứ phải thay đổi. Ông đã tìm lại 
những điều mình có thể làm và nhận ra hầu 
như những người bạn của ông đều thích món 
gà mà ông chế biến. Và ông quyết định đây sẽ 
là thứ giúp thay đổi cuộc đời mình.
Sau rất nhiều năm sống uể oải, ông rời khỏi 
Kentucky và đi khắp nước Mỹ để bán công 
thức chế biến gà của riêng mình. Ông cho các 
chủ nhà hàng sử dụng công thức của mình 
miễn phí, chỉ để đổi lại một tỷ lệ rất nhỏ của lợi 
nhuận. Nghe thì dễ dàng nhưng thực tế, ông 
đã bị từ chối hơn 1.000 lần.
May mắn, ông đã không bỏ cuộc, bởi ông biết 
công thức của mình là thứ rất đặc biệt. Sau khi 
bị từ chối lần thứ 1.009, ông đã nhận được sự 

đồng ý đầu tiên. Với thành công này, Đại tá 
Hartland Sanders đã làm một cuộc “cách 
mạng” thay đổi cách ăn thịt gà của người Mỹ. 
Kentucky Fried Chicken, thường được gọi là 
KFC, được sinh ra từ đó.

Bài học: Không bao giờ là quá muộn để bắt 
đầu. Đừng bao giờ từ bỏ và hãy luôn giữ 
vững niềm tin vào bản thân. Thành công sẽ 
đến với những người kiên trì đến cùng.

Ngày xưa, có một chàng trai 
luôn gặp nhiều khó khăn trong cuộc 

sống. Anh ta dần mất niềm tin vào 
cuộc sống. Để giải đáp tại sao cuộc đời 

của mình lại nhiều khó khăn như vậy, chàng 
trai tìm đến hỏi một nhà thông thái trong vùng.

Sau khi nghe chàng trai kể về cuộc đời của mình, 
nhà thông thái chỉ im lặng và chẳng nói lời nào.

Nhà thông thái đi lấy chiếc nồi đặt lên bếp, cho ít nước, 
một củ cà rốt, nắm muối và quả trứng vào nồi. Sau khi đun sôi, 
nhà thông thái mở nắp nồi và quay sang nhìn anh chàng.
Sau một hồi trầm ngâm và im lặng nhìn chàng trai, ông bắt 
đầu nói:
Ai sống ở đời cũng phải trải qua khó khăn và thách thức. Khác 
biệt ở chỗ, ta sẽ nhận được gì và biến chuyển ra sao sau đó.
Anh hãy nhìn xem, muối có vẻ rắn chắc nhưng bỏ vào nước 
sôi lại tan.

Củ cà rốt nhìn có vẻ cứng cáp 
nhưng đun trong nước sôi 
cũng mềm đi.
Còn quả trứng, mới nhìn có 
vẻ mỏng manh dễ vỡ. 
Nhưng trải qua nước sôi nó 
lại cứng cáp hơn.

Bài học: Khó khăn thử 
thách cũng có thể trở 
thành cơ hội vàng khi 
ta biết nắm bắt và 
xoay chuyển nó.



Em gửi cho anh chút nắng hồng
Để anh say nắng, ấm mùa đông
Môi mềm một đóa mơn man ngọt
Thỏa lòng ước muốn những mông lung.

Em gửi cho anh ửng má hồng
Dưới nắng hanh buồn lẫn sắc xuân
Tình nồng âu yếm đời muôn thuở
Mãi mãi cùng anh chẳng biết buồn.

Trích thơ Gửi nắng mùa đông – Ngọc Quang Hà
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TINH KHÔI
MÙA ĐÔNG

Thủy Tiên - PV Kosy News



Phố mùa đông sáng sớm 
được phủ một màu vàng 
nhạt, ban đầu nhè nhẹ gợi 
nhớ về mùa mơ chín thấp 
thoáng đâu đây. Nhưng bước 
sang trưa thì nắng đã tưng 
bừng nhảy nhót trên những 
tán lá cây, làm rực lên những 
sắc màu và thanh âm rõ nét 
của mùa đông miền Bắc. 

Vẫn là phố mùa đông nhưng 
những ngày có nắng bỗng 
ấm áp lạ kỳ. Nó làm cho người 
ta thấy không gian cảnh vật 
như khởi sắc đầy sức sống. 
Tạm bỏ lại mọi phiền muộn, u 
ám của những ngày rét buốt 
sau lưng, để thấy yêu đời hơn, 
lạc quan hơn nhìn về những 
ngày rạng rỡ phía trước. 

Hãy cùng bước ra ngoài, thả hồn dưới nắng đông hanh hao, 
ngắm nhìn cúc họa mi trắng, cải vàng đầu đông đã nở bung tỏa 
nắng, chị em xúng xính váy áo dắt nhau tản bộ trên phố Phan 
Đình Phùng, tiện đường quá giang sang bãi sông Hồng chụp lại 
khung hình đậm màu tinh khôi sắc nắng đầu đông. 

Mùa đông khẽ đến dịu dàng, em mơ…
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Mười bốn năm rồi, em biết không,
Tôi đi lên, từ Lào Cai vùng đất mẹ.
Bao gian nan, trải qua nhiều dâu bể,
Bao khó khăn, để có được ngày này.
Ôi! Kosy, tên em đẹp tuyệt vời,
Đang bừng sáng rạng ngời, cùng đất Việt.
Đem đến hạnh phúc, cho biết bao người,
Đem lại tương lai, cho các miền đất nước.  
Yên tâm nhé, nắm tay cùng tiến bước,
Xây dựng lên một thương hiệu mạnh giàu.
Ở ngay đây, sao phải tìm đâu,
Kosy Group, niềm tin và phát triển. 

BƯỚC TIẾN KOSY
Ban QLDA Kosy Lào Cai

Hoa đào nở anh về miền Đất Mũi,
Gửi em nhánh mai vàng,
Miền nắng gió, anh mồ hôi ướt áo,
Em đèo con, áo bông xanh…
Miền xa ấy, anh hai mùa mưa nắng,
Nơi em hạ đã về,
Cơn mưa anh xóa nhòa nỗi nhớ,
Ở nhà em, than thở tiếng ve kêu.
Mùa gió miền Tây sóng gợi,
Hà Nội em lá đã thu vàng,
Nắng tràn vai anh nơi cát bụi,
Gió thu về, em buồn đếm lá bay…
Ở nơi anh chẳng có mùa đông,
Em ở nhà lạnh chăn đơn gối,
Anh ôm vội một làn gió thổi,
Nhớ về em một Tết sum vầy.
Thấm thoát vậy thôi, bốn mùa thương nhớ,
Ngày anh đi, đợi mãi bước anh về…! 

BỐN MÙA
Lương Hồng Phong - Phó TGĐ phụ trách
các dự án Điện gió và Điện mặt trời

Chúc mừng năm mới Nhâm Dần
Cầu cho đất nước muôn phần thanh tao
Dân giàu nước mạnh vui sao
Giặc cỏ Covid lao đao lụi tàn.

Cầu cho quốc thái dân an
Kinh tế phát triển vững vàng năm châu
Xóm làng đoàn kết thương nhau
Xã hội phát triển bền lâu vẹn toàn.

Cầu chúc cho cả Tập đoàn
Kosy vững bước đàng hoàng hơn xưa
Trên rừng thác chảy thoi đưa
Dưới biển sức gió luôn thừa quạt quay.

Kosy tất cả tháng ngày
Bắc Trung Nam sẽ thêm đầy nhà cao
Đô thị lớn nhỏ đẹp sao
Trăm hoa khoe sắc ngạt ngào thoảng hương.

Cầu chúc tất cả phố phường
Đoàn kết mạnh khoẻ tình thương đậm đà
Cầu cho tất cả mọi nhà
Xuân về khang thái vinh hoa an lành. 

CHÀO XUÂN 2022
Trần Kim Oanh - Thành viên HĐQT

Tân Sửu vội vàng chốt kế hoạch
Đếm lại năm qua đạt những gì
Từ núi cao chạy dài xuống biển
Đất – Nước – Gió hội đủ đất trời.

Những công trình ngày đêm không nghỉ
Từng phút từng giờ không ngơi tay
Trên cao ngăn lũ dồn xuống bể
Dưới thấp cánh cẩu tít lên cao.

Trong bối cảnh thế giới chống dịch
Dân ta cũng quyết thắng không thua
Tướng Kosy an lòng quân lính
Giáp phòng thân đã có đủ rồi.

Nhâm Dần sang sẵn sàng tiếp nhận
Nhà cao đẹp trên khắp muôn nơi
Điện phát sáng tới từng thôn bản
Kiến tạo tương lai vững bước dài.

Xuân sang rộn ràng lòng phơi phới
Gắn kết thân thương giữa muôn người
Đoàn kết – vững mạnh là trên hết
Hân hoan hạnh phúc đón xuân về.

CUNG CHÚC
TÂN XUÂN 2022

Vũ Bích Hợp - Phòng Kế toán  

Kosy Group tuyệt vời, 
Hô hào một tiếng, mọi người làm theo. 
Kosy điện gió Bạc Liêu, 
Ngày 30 tết, vẫn yêu công trường.
Tạm thời xa cách yêu thương,
Hẹn ngày xong việc, lên đường về quê. 
Công danh, thành tích tràn trề,
Kinh tế vững chắc, anh về với em. 
Đem thành tích cha, mẹ xem, 
Con cái học tập, anh em ngước nhìn.
Trong lòng tràn ngập niềm tin,
Tương lại, sự nghiệp ghim hình Kosy. 

Đỗ Việt Dũng - Phó Ban QLDA Kosy Lào Cai

CÔNGTêt
TRƯỜNG
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Những Ô Chữ Bí Ẩn lại quay trở lại 
với các bạn đây. Vẫn như các số 
trước thì những câu hỏi, gợi ý liên 
quan trực tiếp tới các hoạt động của 
Tập đoàn. Các bạn hãy nhanh tay 
tham gia để rinh quà liền tay nhé. 
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HÀNG NGANG

HÀNG DỌC

Câu 1: Tên chủ đề chương trình Gala Tổng kết và 
Year End Party năm 2020 của Tập đoàn Kosy? 
Câu 2: Tên thương mại của dự án KĐT Kosy Hà Nam? 
Câu 3: Công tác “Vận hành thương mại” của các dự 
án điện gió viết tắt là gì? 
Câu 4: Dự án thủy điện mới của Tập đoàn Kosy khởi 
công trong tháng 5/2021 tại tỉnh Điện Biên? 
Câu 5: Ngày 16/11/2021, Tập đoàn Kosy nhận được 
văn bản phê duyệt chủ trương khảo sát, nghiên cứu, 
đề xuất loại dự án điện gió nào tại tỉnh Cà Mau? 
Câu 6: Ngân hàng nào là đơn vị tài trợ kinh phí chính 
cho dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu?

Câu 7: Ngày 28/9/2021, dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu 
hoàn hành công tác nào để khẳng định niềm tin về 
đích trước ngày 31/10/2021? 
Câu 8: Trong tháng 10/2021, Tập đoàn Kosy trao tặng 
10 tỷ đồng cho chương trình nào tại Lào Cai? 
Câu 9: Nghi thức thực hiện nhát cuốc đầu tiên, đánh 
dấu quá trình thi công một dự án bất động sản?  
Câu 10: Từ khóa hàng dọc của mục Đố vui có thưởng 
của Kosy News số tháng 6/2021? 

Tinh thần của Người Kosy trong các hoạt động xã 
hội diễn ra trong năm 2021? 

Giải thưởng lên tới                                                            sẽ trao cho 5 người có phương án phân tích,
giải thích đúng nhất và nhanh nhất được gửi về hòm thư banbientap@kosy.vn của  KOSY NEWS.

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNGĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Ai còn nhớ tới thanh xuân,
Khoảng trời ký ức tình hồng dịu êm. 
Nhớ đôi mắt biếc mỗi đêm,
Nhớ đôi môi thắm, nhớ thêm nụ cười.
Anh giờ đã tuổi năm mươi,
Nhớ sao ngày ấy, nhớ người anh thương. 
Giờ em yên ổn con đường, 
Bên con, bên cháu, bên người em thương. 
Cho dù tình vẫn còn vương,
Cho dù má lúm vấn vương tơ lòng. 
Bao giờ lại được chờ mong, 
Người con gái ấy, trong lòng có anh.

TỰ SỰ
Nguyễn Đức Long – Phòng Kinh doanh 

Có đoàn công tác
Thẳng tiến Lào Cai 
Ai cũng như ai
Rất chi hơn hở
Anh em cởi mở
Ăn uống khỏi lo
Chỉ cần hô to 
Tình thân gắn kết

Đoàn đi nhiều phết
Khảo sát khắp nơi
Dự án qua chơi
Ngó nghiêng khắp chốn
Thị trường bình ổn 
Dự án mọc nhiều
Tương lai phát triển 
Thành phố dịch chuyển 
Mở rộng về đây
Kosy tới đây
Thêm vài dự án 

Mười bảy khó bán
Sẽ tính lối ra
Con đường còn xa
Anh em cùng cố
Anh ban củng cố
Xây dựng hạ tầng
Nhà phố cao tầng
Mọc lên san sát
Chỗ chưa san gạt
Cần làm thật nhanh
Sổ đỏ trao tay
Dẹp tan đồn đại

Dự án mở lại
Thêm phần hai tư
Hai không hai tư
Xong mọi hạng mục
Quyết tâm sôi sục
Các mục khẩn trương
Dù cho chặng đường
Còn nhiều gian khó

Gần kế ngay đó
Mười sáu đã làm
Hạ tầng ngổn ngang
Đền bù vất vả
Chỉ thị đã ra
Anh em cố gắng
Mục tiêu phải thắng 
Giải phóng được nhiều 
Hoàn thành mục tiêu
Xong giai đoạn một

Trong vài tháng tới
Hạ tầng dựng xây 
Kinh doanh ở đây
Cùng lên chiến lược
Hoàn thành từng bước 
Xây dựng mục tiêu
Nhất định bán nhiều
Bán phải được giá

Dù cho sóng cả
Dù cho mưa nhiều
Dù còn rất nhiều
Muôn vàn cản trở 
Anh em luôn nhớ
Đồng thuận chung tay
Dự án đổi thay
Nhờ anh em cả
Chuyến này vất vả
Thu lượm rất nhiều
Quyết tâm một điều 
Làm nên kì tích. 

TẢN MẠN
Nguyễn Toàn Năng - Phòng Kinh doanh 
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