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Kính gửi quý độc giả Tạp chí Kosy News,

Năm 2020, một năm đầy biến động với cả thế giới vì đại dịch Covid-19, chúng 
ta hân hoan đón chào xuân mới Tân Sửu 2021 với nhiều niềm tin và ước vọng. 
Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn Kosy, tôi xin kính chúc quý vị cùng gia đình một 
năm mới bình an, hạnh phúc và thành công! 

Quý độc giả thân mến, 

Năm 2020 với Tập đoàn Kosy là một năm “lửa thử vàng”. Những dấu ấn đầy tự 
hào mà Kosy Group đạt được trong năm vừa qua đã nói lên sự đồng lòng, quyết 
tâm cao độ của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Kosy Group. Qua đó, Tập đoàn 
Kosy đã khẳng định được chiến lược phát triển đúng hướng, bền vững ở cả hai 
lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, sẵn sàng bước lên nấc thang phát 
triển mới trong năm 2021 và trong thời gian tới.

Quý độc giả đang cầm trên tay Tạp chí Kosy News số Xuân Tân Sửu. Cuốn Tạp 
chí này sẽ đem đến cho quý vị những thông tin, hoạt động sản xuất, kinh doanh 
nổi bật của Tập đoàn Kosy trong năm 2020; những mục tiêu, kế hoạch, định 
hướng phát triển năm 2021. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần của người 
Kosy cũng được chia sẻ qua từng trang viết đầy cảm xúc. 

Hãy cùng xem lại những hoạt động của Tập đoàn Kosy trong năm qua và lắng 
đọng với những thanh âm xúc cảm ấm áp của người Kosy. 

Một lần nữa, kính chúc quý vị cùng gia đình một năm mới tốt lành, may mắn, 
an khang và thịnh vượng! 

Chủ tịch Tập đoàn Kosy
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Ngày 3/10/2020, Tập đoàn Kosy chính thức khởi 
công dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1, công suất 40 MW, tổng mức đầu tư gần 
1.600 tỷ đồng.

Được triển khai bởi Công ty Cổ phần Điện gió 
Kosy Bạc Liêu – thành viên của Tập đoàn Kosy, dự 
án sau khi hoàn thành và phát điện, sẽ cung cấp 
sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu 
kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng 
lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 
Hiện nay, nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu        

đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng 
và đang đẩy nhanh thi công các hạng mục,        
đảm bảo công trình làm 3 ca/ngày, với mục tiêu 
phát điện, hòa lưới điện quốc gia trước ngày 
30/10/2021.  

Trong thời gian tới, Tập đoàn Kosy sẽ tiếp tục thi 
công giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án, nâng 
tổng công suất dự án lên hơn 200 MW.

Cuối tháng 12/2020, Công ty Cổ phần Kosy, mã chứng khoán: KOS – một 
đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Kosy, là chủ đầu tư của nhiều dự án 
khu đô thị hiện đại, chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 1.600 tỷ đồng và có 
giá trị vốn hóa thị trường hơn 4.000 tỷ đồng. 

Các nội dung quan trọng liên quan đến 
chiến lược hoạt động của đơn vị trong năm 
2020 cũng được thông qua tại Đại hội Cổ 
đông thường niên Công ty Cổ phần Kosy 
diễn ra vào tháng 6/2020.

Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ đơn vị 
thành viên – Công ty Cổ phần Kosy, trong 
năm 2020, Tập đoàn Kosy liên tiếp nhận được 
tin vui từ các đối tác ngân hàng lớn cam kết 
tài trợ tín dụng cho các dự án bất động sản 
và năng lượng tái tạo của Tập đoàn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thi công, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án.  

1

2

KHỞI CÔNG DỰ ÁN
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ
KOSY BẠC LIÊU

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY –
MỘT ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN KOSY
LÊN HƠN 1.600 TỶ ĐỒNG

Năm 2020 đánh dấu bước chuyển 
mình của nhà phát triển đô thị và 
năng lượng tái tạo Kosy Group. 
Hãy cùng điểm lại những dấu ấn 
đáng nhớ của Tập đoàn Kosy 
trong năm vừa qua.

DẤU ẤN

2020
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Một điểm sáng trong bức tranh bất động sản của Tập đoàn 
Kosy 2020 là việc khởi công dự án KĐT Kosy City Beat Thai 
Nguyen, tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên. 

Dự án có tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, diện tích 19,9 ha, 
được quy hoạch đồng bộ với định hướng trở thành khu đô thị 
hiện đại, đẳng cấp tại xứ “đệ nhất danh trà”. 

Với slogan “Cuộc sống thăng hoa, nhịp đập lan tỏa”, lấy cảm 
hứng từ âm nhạc cùng những âm thanh sôi động của cuộc 
sống, dự án đã chính thức ra mắt, nhận được sự quan tâm của 
đông đảo nhà đầu tư và khách hàng tại Hà Nội, Thái Nguyên và 
các vùng lân cận.

Cụm dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 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, đang được đẩy nhanh tiến 
độ, thi công tăng ca, hoàn thành đồng loạt nhiều hạng mục 
quan trọng, tiến rất gần đến mục tiêu phát điện trong quý 
I/2021. 

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy Thủy điện 
Nậm Pạc sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 150 
triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp vào ngân sách 
địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2020, bên cạnh việc khởi công dự án mới và hoàn thiện 
các dự án đang triển khai, Kosy Group cũng đẩy mạnh việc 
hoàn thiện pháp lý 5 dự án bất động sản và sẵn sàng khởi công 
trong năm 2021. 

Theo kế hoạch, quý I/2021, Kosy Group sẽ khởi công dự án 
Kosy Hà Nam - quy mô 22,9 ha và Kosy Rose Hill – quy mô 26,6 ha; 
quý II/2021, khởi công dự án Kosy Ninh Bình - quy mô 40,7 ha; quý 
III/2021, khởi công dự án Kosy Riverside - quy mô 39,6 ha và quý 
IV/2021, khởi công dự án Hà Nội Complex – quy mô 23,56 ha.

KHỞI CÔNG DỰ ÁN
BẤT ĐỘNG SẢN
KOSY CITY BEAT

THAI NGUYEN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM PẠC ĐANG
HOÀN THÀNH CÁC HẠNG MỤC CUỐI,
TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

HOÀN TẤT CÁC KHÂU CHUẨN BỊ,
SẴN SÀNG KHỞI CÔNG 5 DỰ ÁN
BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NĂM 2021
TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH

6THÀNH LẬP
HAI BAN QLDA THỦY ĐIỆN MỚI

TẠI ĐIỆN BIÊN VÀ LAI CHÂU
Song song với việc đẩy nhanh các hạng mục thi 

công nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1&2, Kosy Group 
cũng chuẩn bị các công tác khởi công 2 dự án 
thủy điện mới: Cụm dự án Thủy điện Mường Tùng 
(Điện Biên) công suất 35 MW, tổng mức đầu tư hơn 
1.200 tỷ đồng; Cụm dự án Thủy điện Pa Vây Sử      
(Lai Châu) công suất 37 MW, tổng mức đầu tư 
khoảng 1.300 tỷ đồng. 

Hiện nay, Ban QLDA Pa Vây Sử và Ban QLDA 
Mường Tùng đã được thành lập và đang thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị công tác 
đầu tư để khởi công trong đầu năm 2021. 
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Là một doanh nghiệp định hướng phát triển      
bền vững, Kosy Group đề cao các hoạt động     
trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa “Người Kosy vì 
cộng đồng”. 

Trong năm qua, Tập đoàn Kosy đã triển khai nhiều 
hoạt động nhằm chung tay xây dựng những giá trị 
sống ý nghĩa và lan tỏa hạnh phúc tới những hoàn 
cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong xã 
hội như: xây dựng các điểm trường mầm non, nhà 
văn hóa, xây cầu; trao quà cho trẻ em nghèo; 
quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua 
cơn bão lũ…

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. 

Tháng 6/2020, Tập đoàn Kosy bổ nhiệm bà Phùng Thị Hải Vân là Phó Tổng 
Giám đốc Kinh doanh, phụ trách mảng kinh doanh, marketing, truyền 
thông của Tập đoàn. Tháng 10/2020, ông Nguyễn Thiện Phú được bổ nhiệm 
là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính. 

Cuối năm 2020, Kosy Group chào đón 2 Phó Tổng Giám đốc gia nhập Tập 
đoàn là ông Lương Hồng Phong – Phó TGĐ phụ trách Điện gió & Điện mặt 
trời và ông Hà Sỹ Dinh – Phó TGĐ phụ trách các dự án Thủy điện tại tỉnh   
Điện Biên. Hiện tại, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Kosy gồm có Chủ tịch/TGĐ –     
TS. Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch – bà Nguyễn Thị Hằng và 9 Phó TGĐ 
phụ trách các lĩnh vực khác nhau. 

Trong năm qua, Tập đoàn Kosy cũng bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt, tiếp 
tục vận hành ổn định, tuyển dụng thêm nhiều lao động mà không cắt giảm 
nhân sự hay giảm lương vì đại dịch Covid-19. 

Đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển của hàng loạt dự án, Ban Lãnh đạo 
Tập đoàn đã thành lập thêm các phòng ban chuyên môn như phòng Quản 
lý dự án Điện gió và Điện mặt trời, Ban QLDA Điện gió Kosy Bạc Liêu, Ban 
QLDA Thủy điện Pa Vây Sử, Ban QLDA Thủy điện Mường Tùng, Ban QLDA KĐT 
Kosy Hà Nam, Ban QLDA KĐT Kosy Ninh Bình và nhiều phòng ban khác…

7 8ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI,
CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ,
XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
KOSY GROUP

CỦNG CỐ BỘ MÁY BAN LÃNH ĐẠO CẤP
TẬP ĐOÀN, HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÁC KHỐI, PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Năm 2020 được xem như năm bản lề để Tập đoàn 
Kosy mở ra chương mới trên hành trình phát triển bền 
vững của mình. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai,   
hoàn thiện các dự án, Kosy Group tiếp tục phát triển 
nhiều dự án bất động sản và năng lượng tái tạo tại 
các tỉnh thành.

Mục tiêu tới năm 2025, Tập đoàn Kosy sẽ có 500 MW 
thủy điện, điện gió, điện mặt trời phát điện, hòa vào 
lưới điện quốc gia và triển khai thành công nhiều dự 
án bất động sản lớn tại Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, 
Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Long An, Nha Trang, Bến Tre… và 
các tỉnh thành trên cả nước. 

Phấn đấu tới 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, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

9
TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NHIỀU
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
QUY MÔ LỚN
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nhiều doanh nghiệp buộc phải 
cắt giảm nhân sự vì ảnh hưởng 
nặng nề từ đại dịch Covid-19, 
Kosy Group vẫn không chậm 
lương, giảm người mà còn 
tuyển dụng thêm hàng trăm 
lao động mới.”

Tháng 12/2020, Kosy Group 
quyết định tăng vốn điều lệ 
của Công ty Cổ phần Kosy – 
một thành viên của Tập đoàn 
Kosy, đã niêm yết trên sàn 
chứng khoán HOSE lên hơn 
1.600 tỷ đồng và có giá trị vốn 
hóa thị trường hơn 4.000 tỷ 
đồng. Đây là một bước đi đánh 
dấu sự tăng trưởng của Tập 
đoàn, gia tăng tín nhiệm với 
các đối tác tài chính ngân 
hàng, khách hàng và nhà    
đầu tư.

Đại dịch Covid-19 trong năm 
qua đã trở thành “lửa thử” đối 
với các nhà quản trị, các 
doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh 
vực bất động sản, bởi bất 
động sản vốn được coi là 
“cánh chim báo bão” của nền 
kinh tế. 

Một năm khiến cho nhiều 
doanh nghiệp phải điêu đứng, 
nhưng cũng là năm được đánh 
giá là trong “nguy” có “cơ” 
dành cho những đơn vị có 
chiến lược phát triển dài hạn 
và bền vững. 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 đại dịch.

Chủ tịch Tập đoàn Kosy – TS. 
Nguyễn Việt Cường chia sẻ: 
“Đại dịch Covid-19, mặc dù 
không dự báo được trước, 
nhưng do chiến lược và kế 
hoạch phát triển luôn lường 
trước những giai đoạn khó 
khăn nên Tập đoàn Kosy dễ 
dàng vượt qua. Các dự án bất 
động sản và năng lượng vẫn 
có nguồn tiền triển khai phù 
hợp, công tác bán hàng và 
thu tiền được thực hiện đều 
theo tiến độ. Đặc biệt, khi 

Là nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo, Kosy Group 
đã vượt qua một năm nhiều thử thách, khép lại năm bản 
lề đầy ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua 
việc khởi công những dự án đô thị hiện đại và dự án năng 
lượng tái tạo quy mô lớn.

2020 - “LỬA THỬ VÀNG”
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tục pháp lý và đã hoàn thành 
công tác giải phóng mặt 
bằng, phấn đấu khởi công vào 
cuối năm 2021. 

Ngoài ra, trong năm qua, 
Kosy Group không ngừng mở 
rộng, phát triển các dự án mới 
có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, Lào Cai, 
Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Long An, Bến Tre, Bạc Liêu… 
nhằm mở rộng quỹ đất của 
Tập đoàn, từ đó tăng quỹ sản 
phẩm bất động sản cung cấp 
ra thị trường, chuẩn bị cho 
chiến lược tập trung và dài 
hạn sắp tới. 

Trong lĩnh vực năng lượng tái 
tạo, sự kiện động thổ xây dựng 
Nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu (giai đoạn 1) của Tập 
đoàn Kosy đầu tháng 10/2020 

Trong năm 2020, Tập đoàn 
Kosy đã tập trung đẩy nhanh 
tiến độ và hoàn thành 5 dự án 
bất động sản tại Bắc Giang, 
Lào Cai, Thái Nguyên… 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.

Dự án có quy mô 19,9 ha, 
tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ 
đồng. Lấy cảm hứng từ âm 
nhạc cùng những thanh âm sôi 
động trong cuộc sống, cùng 
hơn 20 tiện ích đồng bộ, Kosy 
City Beat Thai Nguyen được 
phát triển để trở thành đô thị 
hiện đại, đẳng cấp giữa lòng 
“thành phố thép”. Dự án đã 
tạo ra hấp lực lớn với thị trường 
địa ốc miền Bắc cuối năm 2020 
và nhận được sự quan tâm của 
đông đảo các nhà đầu tư tại 
Thái Nguyên, Hà Nội và các 
tỉnh thành lân cận.

Bên cạnh đó, trong năm 
2020, Tập đoàn Kosy cũng đã 
hoàn thiện pháp lý hai dự án 
bất động sản lớn tại Hà Nam – 
quy mô 22,9 ha và Ninh Bình – 
quy mô 40,7 ha. Hiện nay, hai 
dự án đang tiến hành giải 
phóng mặt bằng và sẽ khởi 
công xây dựng vào quý I năm 
2021. 

Một dự án trọng điểm khác 
của Tập đoàn Kosy là dự án 
Kosy Hà Nội Complex, diện tích 
23,56 ha, đang ở chặng cuối 
của công tác hoàn thiện thủ 

đã gây tiếng vang lớn, đánh 
dấu bước chuyển mình mạnh 
mẽ trong chiến lược phát triển 
dài hạn của Kosy Group. Nhà 
máy Điện gió Kosy Bạc Liêu có 
tổng công suất trên 200 MW, 
diện tích khoảng 6.600 ha, 
riêng giai đoạn 1 có công suất 
40 MW với tổng mức đầu tư 
gần 1.600 tỷ đồng. Nhà máy sẽ 
hoàn thành, phát điện, hòa 
lưới điện quốc gia trước ngày 
30/10/2021; cung cấp sản 
lượng điện gió trung bình 
khoảng 115 triệu kWh/năm; 
đóng góp vào ngân sách địa 
phương hàng chục tỷ đồng 
mỗi năm. Theo kế hoạch, giai 
đoạn 2 và giai đoạn 3 (tổng 
công suất khoảng 160 MW) 
của dự án sẽ được Tập đoàn 
Kosy triển khai trong thời       
gian tới.

Vượt qua những khó khăn vì 
dịch Covid-19 và mùa mưa lũ 
kéo dài, Kosy Group đẩy mạnh 
hoàn thiện những hạng mục 
cuối cùng của dự án Nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc 1&2 (Lai 
Châu) – công suất 34 MW, tổng 
mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. 
Dự kiến, nhà máy sẽ khánh 
thành và phát điện thương mại 
trong đầu năm 2021. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn Kosy 
cũng đẩy mạnh giải phóng 
mặt bằng, chuẩn bị các thủ 
tục để khởi công cụm dự án 
Thủy điện Pa Vây Sử (Lai Châu) 
công suất 37 MW, tổng mức 

đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng; 
cụm dự án Thủy điện Mường 
Tùng (Điện Biên) công suất       
35 MW, tổng mức đầu tư hơn 
1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, Kosy 
Group cũng đang hoàn thiện 
pháp lý dự án điện mặt trời 
Kosy Bình Thuận công suất     
200 MW. 

Theo TS. Nguyễn Việt Cường, 
Chủ tịch Tập đoàn Kosy, mục 
tiêu tới năm 2025, Kosy Group 
có khoảng 500 MW thuỷ điện, 
điện gió, điện mặt trời phát 
điện, hoà lưới điện quốc gia.

2021 - VỮNG VÀNG 
“VƯỢT SÓNG”

Vượt qua những thách thức 
trong năm 2020, Kosy Group    
tự tin chào đón năm 2021 với 
chiến lược phát triển bền vững 
ở cả hai lĩnh vực bất động sản 
và năng lượng tái tạo. Những 
kết quả bước đầu đã khẳng 
định hướng đi đúng đắn, tiềm 
lực tài chính tốt và sự vươn 
mình mạnh mẽ của Tập đoàn 
Kosy sau gần 13 năm thành lập. 

Người đứng đầu Tập đoàn 
Kosy cho biết, trong năm 2021, 
Kosy Group tiếp tục triển khai, 
hoàn thiện các dự án và đẩy 
mạnh việc khởi công xây dựng 
các dự án trọng điểm mới, 
gồm 4 dự án bất động sản tại 
Hà Nam, Ninh Bình, Lào Cai và 
2 dự án thủy điện tại Lai Châu 
và Điện Biên. Đồng thời, hoàn 
thiện pháp lý đầu tư của nhiều 
dự án tại các tỉnh, thành. 

Tiếp đà tăng trưởng từ năm 
2020, tới năm 2021, Kosy Group 
sẽ có sự lớn mạnh về quy mô. 
Dự kiến, Tập đoàn sẽ tuyển 
dụng thêm hàng trăm nhân sự 
có kinh nghiệm, trình độ cao 
để đáp ứng cho nhu cầu triển 
khai các dự án bất động sản 
và năng lượng mới.

Chia sẻ về định hướng phát 
triển, Chủ tịch Tập đoàn Kosy 
Nguyễn Việt Cường cho biết: 
“Trải qua thời gian dài đầu tư 

nhiều dự án ở ba miền Bắc, 
Trung, Nam, năm 2020 – 2021 là 
giai đoạn mà Kosy Group bắt 
đầu hưởng thành quả. Chúng 
tôi đã xây dựng được nền 
móng vững chắc để sẵn sàng 
bứt phá trong thời gian tới. Khi 
các dự án trọng điểm chính 
thức triển khai và các dự án 
thuỷ điện, điện gió đi vào vận 
hành, phát điện, doanh thu 
năm 2021 của Tập đoàn Kosy 
dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng. 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”.

Thành lập năm 2008, sau gần 
13 năm hình thành và phát 
triển, Kosy Group đã có hơn 20 
đơn vị thành viên, hoạt động 
đa ngành, trong đó, bất động 
sản và năng lượng tái tạo là 
hai lĩnh vực mũi nhọn. Công ty 
Cổ phần Kosy - một thành viên 
của Tập đoàn Kosy, là chủ đầu 
tư của nhiều khu đô thị hiện 
đại, đã niêm yết trên sàn 
chứng khoán HOSE.

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 như: Công ty Cổ phần 
Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty 
Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây 
dựng Thủy điện, Công ty Cổ 
phần KPT Việt Nam, Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát triển Năng 
lượng Tây Bắc, Công ty Cổ 
phần Thủy điện Mường Tùng, 
Công ty Cổ phần Đầu tư HPL… 
Các văn phòng đại diện,        
chi nhánh của Tập đoàn Kosy 
có mặt tại Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh và nhiều tỉnh thành trong 
cả nước.

 



các quản lý. Những bài phát 
biểu sâu sắc, chân thành, đầy 
cảm xúc của các quản lý đã 
giúp đại biểu tham dự hiểu 
thêm về những dự án mà Tập 
đoàn đã, đang và sắp triển 
khai, cùng rút ra bài học kinh 
nghiệm thực tế và lan tỏa 
những cảm xúc tích cực trong 
công việc.

TS. Nguyễn Đức Diệp – Phó 
TGĐ Thường trực Tập đoàn, 
người đầu tiên đóng góp tham 
luận cho hội nghị, đã chia sẻ 
về vĩ mô nền kinh tế trong nước 
giai đoạn 2020 – 2021 và những 
tác động của nó tới tình hình 
sản xuất, kinh doanh của Tập 
đoàn Kosy, bằng những đánh 
giá đầy sắc sảo. Sau bài phát 
biểu của anh Diệp, hội nghị 
tiếp tục đến với các tham luận 
trong từng từng lĩnh vực của 
Tập đoàn.

Lĩnh vực bất động sản có ba 
tham luận: Kinh nghiệm quản 
lý, vận hành các dự án bất 
động sản đã hoàn thành; công 
tác giải phóng mặt bằng, triển 
khai thi công một dự án bất 
động sản và những vấn đề & 
giải pháp thực hiện một dự án 
bất động sản mới sẽ khởi công 
đầu năm nay. Những lập luận 
chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể tại 
các dự án Bắc Giang, Thái 
Nguyên, Hà Nam, được trình 
bày bởi những quản lý dự án 
giàu kinh nghiệm như anh 
Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc 
Ban QLDA Bắc Giang, anh Đỗ 
Văn Dũng – Giám đốc Ban 
QLDA Gia Sàng và anh Nguyễn 
Anh Toàn - Phó Giám đốc Ban 
QLDA Hà Nam.

2020 - 2021: GẠCH 
NỐI THÀNH CÔNG

Năm 2020, trong bối cảnh 
kinh tế thế giới trầm lắng và suy 
giảm, Tập đoàn Kosy vẫn vững 
vàng vượt qua và ghi dấu 
nhiều thành công trên tất cả 
các lĩnh vực. Kosy Group đã 
tuyển dụng mới hàng trăm 
nhân sự, bổ nhiệm nhiều vị trí 
chủ chốt, thành lập thêm các 
Ban QLDA mới… Công tác tài 
chính trong năm qua diễn ra 
thuận lợi, Công ty Cổ phần 
Kosy – một thành viên của Tập 
đoàn Kosy đã tăng vốn thành 
công lên hơn 1.600 tỷ đồng. 

Hai bức tranh năng lượng tái 
tạo và bất động sản tươi sáng 
với điểm nhấn là khởi công hai 
dự án lớn: Nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 - 
công suất 40 MW và Khu đô thị 
Kosy City Beat Thai Nguyen - 
quy mô 19,9 ha. Ngoài ra, dự 
án Thủy điện Nậm Pạc 1& 2 (Lai 
Châu) – công suất 34 MW được 
dốc toàn lực để hoàn thiện 
những hạng mục cuối, 5 dự án 
bất động sản tại các tỉnh Bắc 
Giang, Lào Cai, Thái Nguyên 
đã hoàn thành thi công, đưa 
vào vận hành… Công tác đầu 
tư dự án mới được đẩy mạnh, 
với nhiều dự án bất động sản 
và năng lượng được hoàn 
thiện pháp lý, đang đẩy nhanh 
công tác giải phóng mặt bằng 
và sẵn sàng khởi công trong 
năm 2021. 

Bên cạnh việc tổng kết tình 
hình hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trong năm qua, hội nghị 
thêm sôi nổi với nhiều tham 
luận đến từ Ban lãnh đạo và 
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TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2021

TẬP ĐOÀN KOSY

Tham dự có Chủ tịch/TGĐ - TS. Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ     
tịch - bà Nguyễn Thị Hằng cùng Ban Lãnh đạo là 9 Phó TGĐ phụ 
trách các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, hội nghị đã quy tụ hàng 
trăm CBNV đại diện cho nhiều phòng ban, chi nhánh của Tập đoàn 
trên cả nước. Hội nghị cùng nhìn lại kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2020, đặt ra những mục tiêu, kế hoạch cho năm 2021 cũng 
như vinh danh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong năm qua.

Ngày 16/1/2021, Tập đoàn Kosy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2020 và mục tiêu kế hoạch năm 2021 tại Hạ Long, Quảng Ninh. 

GIA KHIÊM - PV Kosy News
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thực hiện mục tiêu phát điện 
nhà máy trước tháng 10/2021. 

Làm thay đổi bộ mặt khối 
Kinh doanh của Tập đoàn Kosy, 
Phó TGĐ Phùng Thị Hải Vân    
đã chia sẻ với hội nghị những 
kinh nghiệm quản lý, phân 
công công việc các bộ phận 
kinh doanh, marketing, hỗ trợ 
và chăm sóc khách hàng, 
truyền thông. Đồng thời, chị 
cũng khẳng định quyết tâm 
hoàn thành mục tiêu doanh số 
năm 2021 là 4.300 tỷ đồng.

  Các bộ phận hỗ trợ cũng 
đóng góp cho hội nghị những 
tham luận về mục tiêu kế 
hoạch tài chính, công tác kiểm 

Ba tham luận trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo được chia 
sẻ bởi anh Nguyễn Đức Doanh 
– Phó TGĐ phụ trách Thủy điện, 
anh Phí Văn Hưng - Giám đốc 
BLDA Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ     
1A & 1B và anh Nguyễn           
Quý Phong – Giám đốc Ban 
QLDA Điện gió Kosy Bạc Liêu. 

Đánh giá một cách tổng thể 
những ưu điểm, nhược điểm 
của bộ phận Thủy điện trong 
năm qua, Phó TGĐ Nguyễn 
Đức Doanh đã đặt quyết tâm 
hướng đến năm 2021 thành 
công rực rỡ của bộ phận Thủy 
điện khi nhà máy Thủy điện 
Nậm Pạc 1&2 phát điện, hòa 
lưới điện quốc gia và 2 cụm dự 
án thủy điện mới sẽ được khởi 
công xây dựng. Những vấn đề 
của dự án Thủy điện Pa Vây Sử 
(Lai Châu) - công suất 37 MW 
sắp khởi công trong quý I/2021 
được anh Phí Văn Hưng chia sẻ 
và đặt quyết tâm cao trong 
việc triển khai thành công        
dự án.

  Dù chỉ mới khởi công xây 
dựng được 3 tháng, nhưng dự 
án Điện gió Kosy Bạc Liêu đã 
dồn toàn lực từ mọi hướng, thi 
công ba ca/ngày, quyết tâm 
đẩy nhanh tiến độ để hoàn 
thành vượt mức kế hoạch.   
Anh Nguyễn Quý Phong – Ban 
QLDA Điện gió Kosy Bạc Liêu 
đã đưa ra nhiều giải pháp để 

soát nội bộ và công tác truyền 
thông của Tập đoàn năm 2021 
dưới sự trình bày của anh 
Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc 
Tài chính, anh Vương Xuân 
Hưng – Trưởng ban Kiểm soát 
Nội bộ và chị Nguyễn Thị Mơ – 
Giám đốc Truyền thông.

Khép lại tham luận trước hội 
nghị là những chia sẻ về tinh 
thần nhiệt huyết với công việc 
của Phó TGĐ Nguyễn Tiến 
Hoàn – người luôn tận tụy, nỗ 
lực hết mình để hoàn thành 
các nhiệm vụ được giao phó. 
Sự tận tâm trong công việc 
của anh đã lan tỏa những cảm 
xúc tích cực tới mọi người. 

Tại hội nghị, Chủ tịch Tập 
đoàn, TS. Nguyễn Việt Cường 
đánh giá năm 2021 sẽ là một 
năm thành công với Tập đoàn 
Kosy. Những thành quả trong 
năm 2020 sẽ tạo đà tăng 
trưởng cho Tập đoàn trong 
năm 2021 với những bước tiến 
xa hơn nữa. Các dự án điện 
gió, thủy điện, bất động sản 
đang triển khai sẽ được hoàn 
thành trong năm nay. Đồng 
thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục khởi 
công 4 dự án bất động sản và 
2 dự án năng lượng mới; đẩy 
mạnh việc hoàn thiện pháp lý 
đầu tư của các dự án; thành 
lập thêm nhiều Ban QLDA và 
tuyển dụng mới hàng trăm 
nhân sự.

Dự kiến, doanh thu của Kosy 
Group năm 2021 đạt 5.000 tỷ 
đồng. Trong đó, Công ty Cổ 
phần Kosy đặt mục tiêu doanh 
thu đạt 2.000 tỷ đồng và sẽ tiếp 
tục tăng vốn điều lệ để triển 
khai thêm nhiều dự án mới. 
Trong năm nay, Tập đoàn sẽ có 
thêm nguồn thu từ lĩnh vực 
năng lượng khi nhà máy Thủy 
điện Nậm Pạc 1&2, nhà máy 
Điện gió Kosy Bạc Liêu khánh 
thành, phát điện và hòa lưới 
điện quốc gia. Năm 2021, 
dòng thu tài chính của Tập 
đoàn Kosy sẽ đạt khoảng 6.000 
tỷ và chi cho các hoạt động 
sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường 
cũng khẳng định giai đoạn 
2021 – 2025 là thời kỳ phát triển 
mạnh mẽ của Tập đoàn Kosy. 
Theo đó, doanh thu của cả Tập 
đoàn sẽ tăng mạnh qua các 
năm, mục tiêu doanh thu năm 
2025 đạt trên 20.000 tỷ đồng. 

   Đồng thời, anh đã đúc kết lại 
các giai đoạn phát triển của 
Tập đoàn Kosy từ khi thành lập 
và đưa ra những nhìn nhận, 
đánh giá về tương lai phát triển 
của Tập đoàn: Từ 2008 - 2011: 
Khởi nghiệp; từ 2012 - 2015:   
Giai đoạn khó khăn chung của 
nền kinh tế; từ 2016 - 2020: Xây 
dựng nền móng; từ 2021 - 2026: 
Phát triển mạnh; từ 2027 - 2029: 

Phát triển và củng cố; từ 2030 
trở đi, Tập đoàn Kosy sẽ phát 
triển rất tốt và bền vững.

Bên cạnh đó, người đứng 
đầu Tập đoàn nhấn mạnh: 
“Trong kinh doanh, doanh 
nghiệp cần thượng tôn pháp 
luật, phát triển bền vững. Mỗi 
chúng ta luôn tìm cách tạo 
phước đức, không ngừng học 
hỏi nâng cao năng lực và 
đồng hành cùng với mục tiêu 
chung của Tập đoàn. Trong 
thành công của Tập đoàn 
Kosy, sẽ có thành công của 
các bạn. Hạnh phúc là một 
hành trình, chứ không phải khi 
đạt được.”
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04 tập thể tiêu biểu được 
vinh danh là những đơn vị có 
thành tích nổi trội trong công 
việc như: Khối Đầu tư và Phát 
triển dự án; Khối Tài chính 
Chứng khoán - Kế toán; Ban 
QLDA Thủy điện Nậm Pạc và 
Ban QLDA Gia Sàng.

Để đảm bảo được các hoạt 
động sản xuất kinh doanh đạt 
hiệu quả cao, ngoài việc có 
một đội ngũ giỏi, thì mỗi tập 
thể cần có người lãnh đạo 
xuất sắc, đủ tâm, tầm, tài. 08 
lãnh đạo tiêu biểu đã được 
vinh danh trong chương trình vì 

có đóng góp lớn cho những 
thành công năm 2020 của    
Kosy Group. 

Chương trình Hội nghị Tổng 
kết năm 2020 và kế hoạch mục 
tiêu năm 2021 đã kết thúc tốt 
đẹp. Những dấu ấn trong năm 

cũ và mục tiêu trong năm mới 
đã để lại ấn tượng sâu sắc 
trong lòng Ban Lãnh đạo và 
CBNV tham dự. Với tinh thần 
đồng lòng, đoàn kết của       
tập thể Ban Lãnh đạo,        
CBNV Tập đoàn Kosy, dưới sự 
chèo lái  của thuyền trưởng 

Nguyễn Việt Cường, con tàu 
Kosy Group chắc chắn sẽ gặt 
hái nhiều thành công trong 
năm 2021 và vươn xa trên biển 
lớn.

VINH DANH NHỮNG 
CÁ NHÂN, TẬP THỂ 
TIÊU BIỂU NĂM 2020

Trong khuôn khổ Hội nghị 
Tổng kết hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2020 và mục 
tiêu kế hoạch năm 2021, Tập 
đoàn Kosy đã có màn vinh 
danh trang trọng những cá 
nhân, tập thể tiêu biểu trong 
năm qua. 

20 nhân viên tiêu biểu năm 
2020 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. 

11 quản lý tiêu biểu năm 
2020 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. 
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Year End Party 2020 “Vượt sóng”

THANH HỒNG – PV Kosy News

Tiếp nối chương trình 
Hội nghị Tổng kết năm 
2020 và kế hoạch mục 
tiêu năm 2021, tối ngày 
16/1, tại khán phòng 
khách sạn Mường 
Thanh Luxury Centre, 
Hạ Long, Ban Lãnh đạo 
và CBNV Tập đoàn Kosy 
đã có một đêm gala 
tiệc cuối năm đầy cảm 
xúc, ấm áp và ý nghĩa 
với chủ đề “Vượt sóng”. 

Trong vòng 01 tháng, kể từ 
khi Ban Tổ chức phát động 
cuộc thi văn nghệ, dù đúng 
dịp cuối năm bận rộn và cách 
trở về địa lý, nhưng các liên 
quân vẫn sắp xếp thời gian để 
trao đổi, lên ý tưởng và tập 
luyện với mong muốn được 
cống hiến cho chương trình 
những tiết mục đặc sắc và        
ý nghĩa. 

Càng tới gần ngày diễn ra 
chương trình, tinh thần tập 
luyện của các đội càng lên 
cao hơn trong bầu không khí 
hết sức khẩn trương, rộn ràng. 
Những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi 
hay sau giờ làm, nhà ăn tầng 
10 hay nhà xe tầng 1, tất cả 
đều trở thành thời gian, không 
gian cho các đội tập luyện 
hăng say. Tinh thần quyết tâm 
ngút trời của các đội còn bởi 
sự cổ vũ nhiệt tình của các nhà 
tài trợ. Họ thi nhau khoe về 
mức tài trợ của đội mình, có 
đội được tài trợ gấp tới 5 lần 
giải Nhất, vì thế ai ai cũng nỗ 
lực hơn. 

Tại đêm gala, những người 
“cầm cân nảy mực” cho cuộc 
thi đã phải phải rất “đau đầu” 
khi chấm điểm theo từng tiêu 
chí khắt khe mà Ban Tổ chức 
đưa ra. Các thành viên của 
Ban Giám khảo được lựa chọn 
kỹ càng và là những người 
công tâm, vô tư với tất cả     
các đội. 

Mang lên sân khấu cả một 
mùa xuân vùng cao với phiên 
chợ Tết đầy sắc màu của đồng 
bào dân tộc miền núi phía 
Bắc, liên quân phòng Kỹ thuật 
và các Ban QLDA tại Lào Cai, 
Bắc Giang, Gia Sàng, Sông 
Công, Ninh Bình, Hà Nam đã 
dành tặng khán giả tiết mục 
tạp kỹ mang tên “Phiên chợ 
ngày xuân”.

Mở đầu chương trình là một 
tiết mục sôi động, đúng “chất” 
của team kinh doanh với tiết 
mục nhảy hiện đại trên nền 
nhạc thời thượng mang tên 
“Dân chơi City Beat”. Liên quân 
phòng Kinh doanh, Chăm sóc 
khách hàng, Marketing đã mở 
màn cuộc thi đầy cảm hứng 
gắn liền với dự án KĐT Kosy City 
Beat Thai Nguyen. 

Gala “Vượt sóng” là món 
quà tinh thần tuyệt vời dành 
tặng Ban Lãnh đạo cùng 
CBVN Tập đoàn sau phiên Hội 
nghị Tổng kết và đặt ra những 
mục tiêu cho năm mới với 
lòng quyết tâm cao độ. 

  Một bất ngờ mở màn cho 
đêm tiệc là MV “Năm nay 
được mùa” do chính Ban Lãnh 
đạo Tập đoàn và một số quản 
lý các phòng ban diễn xuất, 
thực hiện. Thông điệp, chiến 

lược, kế hoạch của Kosy 
Group năm 2021 được cách 
điệu đầy thú vị trên nền nhạc 
sôi động, trẻ trung, vô cùng 
hài hước và dễ chạm tới trái 
tim người Kosy. 

Year End Party được chờ 
đón còn bởi cuộc thi văn 
nghệ với giải thưởng lớn, giữa 
05 liên quân các phòng ban, 
chi nhánh, Ban QLDA của Tập 
đoàn trên khắp cả nước.
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Với sự dàn dựng công phu 
và kịch bản chuyên nghiệp, 
tiết mục tạp kỹ “Kosy tình Bắc 
duyên Nam” đến từ liên quân 
Ban QLDA Điện gió Kosy Bạc 
Liêu, phòng QLDA Điện gió 
Kosy Bạc Liêu, phòng QLDA 
Điện gió & Điện mặt trời, văn 
phòng TP. HCM, phòng Pháp 
chế và phòng Truyền thông đã 
kể cho khán giả nghe một câu 
chuyện tình yêu vừa cảm 
động vừa hài hước giữa những 
con người Kosy trải dài khắp 
chiều dài đất nước, bằng âm 
nhạc, bằng kịch ca, bằng 
những điệu nhảy. Và đây là tiết 
mục đã tạo hiệu ứng mạnh với 
khán giả, mang tới cho người 
xem nhiều cung bậc cảm xúc 
cũng như những tiếng cười 
giòn giã và những tràng pháo 
tay không ngớt.

Sau rất nhiều do dự và “cân 
não” của Ban Giám khảo, 
chiến thắng cao nhất đã 
thuộc về liên quân Ban QLDA 
Điện gió Kosy Bạc Liêu, phòng 
QLDA Điện gió Kosy Bạc Liêu, 
phòng QLDA Điện gió & Điện 
mặt trời, văn phòng TP. HCM, 
phòng Pháp chế và phòng 
Truyền thông với tiết mục tạp 
kỹ “Kosy tình Bắc duyên Nam”.

Giải Nhì thuộc về tiết mục 
của liên quân phòng QLDA 
Thủy điện, Ban QLDA Thủy điện 
Nậm Pạc, Ban QLDA Thủy điện 
Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ, 1A&1B, 
phòng Đầu tư và phòng Hành 
chính Nhân sự.

Đồng giải Ba thuộc về các 
tiết mục của liên quân phòng 
Kinh doanh, Chăm sóc khách 
hàng, Marketing và Liên quân 
phòng Kỹ thuật và các Ban 
QLDA tại Lào Cai, Bắc Giang, 
Gia Sàng, Sông Công, Ninh 
Bình, Hà Nam. Giải Khuyến 
khích thuộc về liên quân 
phòng Tài chính, phòng Tài 
chính Chứng khoán, phòng Kế 
toán và Ban Kiểm soát Nội bộ.

Xen kẽ trong đêm gala là 
các tiết mục giao lưu đến từ 
các ca sỹ, nhóm nhảy trong và 
ngoài Kosy. Chương trình bốc 
thăm may mắn với giải thưởng 
lên tới hàng chục triệu đồng 
cũng hâm nóng bầu không khí 
đêm tiệc.

Sau cuộc thi, Ban Lãnh đạo 
và CBNV Tập đoàn cùng nhau 
nâng ly chúc mừng năm mới, 
cùng cầu chúc cho nhau và 
gia đình sang năm mới gặp 
những điều tốt lành, hạnh 
phúc, hoàn thành vượt mức kế 
hoạch được giao. Những cảm 
xúc trong công việc cũng là đề 
tài có lúc sôi nổi, khi lại lắng 
đọng bên những ly rượu cạn. 
Người Kosy từ mọi vùng miền 
đã xích lại gần nhau, mờ nhòa 
khoảng cách.

Trong giai điệu bài hát “Nối 
vòng tay lớn”, người Kosy kề 
vai sát cánh thành một đoàn 
tàu vòng khắp khán phòng, 
khẳng định sức mạnh tinh thần 
gắn bó, đoàn kết vượt qua mọi 
thử thách. 

Những phút giây cuồng 
nhiệt, phiêu bồng cùng DJ ở 
cuối chương trình đã khép lại 
một bữa tiệc cuối năm sôi 
động, đáng nhớ và tràn đầy 
cảm xúc. Người Kosy chính 
thức bước vào một năm lao 
động mới với tinh thần nhiệt 
huyết, hứng khởi và quyết tâm 
hoàn thành mọi mục tiêu, kế 
hoạch đã đề ra. 

Liên quân phòng Tài chính, 
phòng Tài chính Chứng khoán, 
phòng Kế toán và Ban Kiểm 
soát Nội bộ khiến toàn thể 
khán phòng bất ngờ với màn 
trình diễn chuyên nghiệp, đầu 
tư công phu và trang phục 
đẹp trong giai điệu rất “chill” 
của tiết mục “Làm gì phải hốt”. 

Kết lại các tiết mục thi tài 
của người Kosy trong đêm gala 
là phong vị ngày Tết thật đẹp, 
thật tình mà vẫn nhiều tiếng 
cười trong màn biểu diễn “Khi 
ở sẽ yêu” của liên quân phòng 
QLDA Thủy điện, Ban QLDA 
Thủy điện Nậm Pạc, Ban QLDA 
Thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 
1A&1B, phòng Đầu tư và 
phòng Hành chính Nhân sự. 



Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu có 
tổng công suất khoảng 200 MW,   
diện tích khoảng 6.600 ha, riêng giai 
đoạn 1 có công suất 40 MW với tổng 
mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Dự 
kiến, nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu 
(giai đoạn 1) đi vào vận hành trước 
ngày 30/10/2021, sẽ cung cấp sản 
lượng điện gió trung bình khoảng   
115 triệu kWh/năm, hòa cùng hệ 
thống lưới điện quốc gia; đạt doanh 
thu khoảng 270 tỷ đồng/năm, đóng 
góp vào ngân sách địa phương hàng 
chục tỷ đồng mỗi năm; đồng thời giải 
quyết việc làm kỹ thuật cao cho 
hàng trăm lao động tại chỗ.

Sự kiện khởi công dự án Điện gió Kosy Bạc 
Liêu giai đoạn 1 đã đánh dấu bước chuyển 
mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển dài 
hạn của Kosy Group – Nhà phát triển đô thị và 
năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 

Ngày 03/10/2020, Tập đoàn Kosy tổ chức           
Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Điện gió Kosy    
Bạc Liêu - Giai đoạn 1, công suất 40 MW tại xã 
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Hậu, huyện Hòa 
Bình, tỉnh Bạc Liêu. Theo Bản đồ Quy hoạch 
phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn     
2020 - 2030, đây là vị trí có tiềm năng gió tốt 
nhất của tỉnh với tốc độ gió trung bình đạt 
được ở cột đo gió cao 120m là khoảng 6,5 m/s, 
rất phù hợp để phát triển dự án điện gió 
thương mại quy mô lớn.

Dự án do Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc 
Liêu - một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn 
Kosy triển khai và là công trình “đầu tay” của 
Kosy Group trong lĩnh vực điện gió.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Trung, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu 
đánh giá cao năng lực của Tập đoàn Kosy 
trong việc triển khai dự án, đồng thời, ông cũng 
cho biết: “Xây dựng nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu là phù hợp với quy hoạch điện VII quốc gia 
của Thủ tướng Chính phủ cũng như quy hoạch 
của tỉnh, nhất là phù hợp với định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo 5 trụ cột.  
Đồng thời, dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia, đóng góp tích cực cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu 
thông qua hệ thống hạ tầng dùng chung của 
dự án”.

VÀ BƯỚC TIẾN CHIẾN LƯỢC CỦA
TẬP ĐOÀN KOSY

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Kosy, mục tiêu đến
năm 2025, Kosy Group có trên 500 MW thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời,
sẽ phát điện, hoà vào lưới điện quốc gia.

GIA HÂN - PV Kosy News
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Trong những năm qua, tên tuổi của Kosy 
Group gắn liền với hàng loạt các dự án bất 
động sản thành công tại nhiều tỉnh thành trong 
cả nước như Khu đô thị Kosy Mountain View (Lào 
Cai), Khu đô thị Kosy Sông Công, Khu đô thị Kosy 
Gia Sàng (Thái Nguyên), Khu đô thị Kosy Bắc 
Giang, Khu dân cư đô thị Cầu Gồ (Bắc Giang)… 
Nhiều dự án có quy mô lớn thuộc các phân 
khúc cao cũng sẽ được Tập đoàn Kosy triển khai 
trong thời gian tới tại các tỉnh, thành như Hà Nội, 
Phú Thọ, Hà Tĩnh, Long An, Long Thành, Lào Cai, 
Nghệ An, Hà Nam, Ninh Bình…

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản được xác 
định là lĩnh vực kinh doanh chính, thì năng lượng 
tái tạo là lĩnh vực quan trọng và chiến lược của 
Tập đoàn. Dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu với tổng công suất 200 MW, giai đoạn 1 
công suất 40 MW là bước chuyển mình đúng 
đắn, thể hiện tầm nhìn vĩ mô, nhạy bén của Kosy 
Group, hưởng ứng sự khuyến khích của Chính 
phủ trong việc “khai thông” cơ chế sản xuất 
điện từ năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Kosy: “Nhu cầu tiêu thụ điện năng ở 
Việt Nam ngày một tăng cao, ước tính trong 
thời gian tới tăng trưởng 10% mỗi năm. Năm 
2020, lượng điện tiêu thụ ở Việt Nam khoảng    

214 tỷ kWh và Chính phủ đã đặt mục tiêu tạo ra 570 
tỷ kWh vào năm 2030. Nhận thấy tiềm năng phát triển 
năng lượng tái tạo của Việt Nam là rất lớn, Tập đoàn 
Kosy đã tập trung triển khai dự án Nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1), góp phần đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển và ổn định đời sống nhân dân.”

Kế tiếp dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - giai 
đoạn 1 (40 MW), Tập đoàn Kosy sẽ tiếp tục triển khai 
giai đoạn 2 (50 MW) và giai đoạn 3 (100 MW).       
Ngoài ra, Kosy Group đang hoàn thiện pháp lý dự án 
Điện mặt trời Kosy Bình Thuận với công suất 200 MW 
và dự kiến khởi công giai đoạn 1 (50 MW) vào năm 
2021. 

Trong lĩnh vực thủy điện, nhà máy Thủy điện Nậm 
Pạc 1&2 (Lai Châu) có công suất 34 MW, với tổng 
mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng do Tập đoàn Kosy 
triển khai, đang tiến gần tới mục tiêu phát điện.   
Trong thời gian tới, Kosy Group sẽ khởi công cụm dự 
án Thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A&1B (Lai Châu) 
công suất 37 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ 
đồng và nhiều dự án thủy điện khác tại các tỉnh        
Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai… với công suất trên     
200 MW.
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trị giá gần 700 tỷ đồng được ký 
kết giữa Công ty Cổ phần Điện 
gió Kosy Bạc Liêu và Công ty 
Goldwind International Renewable. 

Trước khi ký kết hợp đồng, 
các bên đã ký kết thỏa thuận 
đặt chỗ vào đầu tháng 
10/2020. Ngay sau lễ khởi công 
dự án, Công ty Cổ phần Điện 
gió Kosy Bạc Liêu đã tạm ứng 
15% giá trị hợp đồng và       
công ty Goldwind đã tiến hành 
sản xuất.

Theo kế hoạch, ngày 
20/5/2021, Goldwind sẽ giao 

nhận chuyến hàng đầu tiên 
bao gồm trọn bộ 4 turbine, 
ngày 15/6/2021 là chuyến 
hàng thứ 2 với trọn bộ 5 
turbine. Tại dự án Điện gió Kosy 
Bạc Liêu, Goldwind sử dụng 
dòng turbine thông minh        
4.5 MW mới nhất, phù hợp với 
điều kiện gió ở khu vực.    
Đường kính cánh dài 155m, cột 
tháp cao 130m giúp tăng sản 
lượng điện.

Goldwind là một trong 
những nhà cung cấp turbine 
hàng đầu thế giới, liên tục 
đứng trong Top 3 nhà sản xuất 
turbine lớn nhất toàn cầu. 
Turbine gió Goldwind cung 
cấp cho dự án Điện gió Kosy 
Bạc Liêu sử dụng công nghệ 
truyền động trực tiếp bằng 
nam châm vĩnh cửu, không 
hộp số. Công nghệ này giúp 
giảm hao phí vận hành và 
tăng hiệu quả phát điện,    
giảm chi phí và rủi ro bảo trì 
vận hành.

Ông Dong Yin Ming, Tổng 
Giám đốc Goldwind khu vực 
châu Á cho biết: “Dự án Điện 
gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1, 
công suất 40 MW, được đánh 
giá là một trong những dự án 
điện gió hiệu quả. Chúng tôi 
vinh dự là đối tác chiến lược 
của Công ty Cổ phần Điện gió 
Kosy nói riêng, Tập đoàn Kosy 
nói chung. Goldwind mong 
muốn sẽ tiếp tục được hợp 
tác, đồng hành cùng Kosy 
Group trong các dự án điện 
gió tiếp theo. Chúng tôi cam 
kết sẽ cung cấp turbine cho dự 
án đảm bảo chất lượng, đúng 
tiến độ như hai bên đã thống 
nhất, cũng như cử chuyên gia 
thường xuyên giám sát trong 
quá trình lắp đặt, vận hành để 
đạt mục tiêu phát điện nhà 
máy trong tháng 10/2021”.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN IPC LÀ TỔNG 
THẦU XÂY LẮP DỰ ÁN 
ĐIỆN GIÓ KOSY BẠC LIÊU

Cùng ngày, chủ đầu tư 
Công ty Cổ phần Điện gió Kosy 

ham dự lễ ký kết các hợp 
đồng quan trọng của dự 
án, có lãnh đạo của Tập 

đoàn Kosy, Công ty Cổ phần 
Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty 
Goldwind International Renewable, 
Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC 
và Công ty Cổ phần Cơ khí và 
Xây dựng Đặng Gia. 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP 
TURBINE GOLDWIND TRỊ 
GIÁ GẦN 700 TỶ ĐỒNG

Hợp đồng cung cấp 9 
turbine trọn bộ cho dự án          

THUỲ ANH - PV Kosy News

Ngày 11/12/2020, tại văn phòng Tập đoàn Kosy, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cung 
cấp turbine và một số hợp đồng quan trọng khác cho nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu. 
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của dự án sau lễ khởi công giai đoạn 1 diễn ra vào 
đầu tháng 10/2020. 

T Bạc Liêu đã ký kết hợp đồng 
tổng thầu xây lắp dự án trị giá 
850 tỷ đồng với Công ty Cổ 
phần Tập đoàn IPC. 

Trước đó, ngay sau lễ khởi 
công dự án vào ngày 
3/10/2020, hai bên đã ký hợp 
đồng nguyên tắc để Công ty 
Cổ phần Tập đoàn IPC bắt tay 
vào thi công hệ thống đường 
trong dự án, nhà trạm, ép cọc 
và thi công các trụ móng 
turbine…

 
Hiện tại, dự án đã thực hiện 

xong công tác giải phóng mặt 
bằng và tiếp tục thi công các 
hạng mục công trình. Dự kiến, 
dự án sẽ hoàn thiện lắp đặt    
và phát điện 4 turbine trước 
ngày 30/8/2021 và 5 turbine 
còn lại trước ngày 30/9/2021. 
Nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu sẽ hoàn thành nghiệm thu, 
đưa vào sử dụng trước ngày 
30/10/2021.

Trong khuôn khổ buổi lễ ký 
kết, chủ đầu tư – Công ty Cổ 
phần Điện gió Kosy Bạc Liêu 
cũng chứng kiến lễ ký kết hợp 
tác giữa tổng thầu IPC với đơn 
vị vận chuyển lắp đặt turbine 
Đặng Gia. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch 
Tập đoàn Kosy cho biết: “Trải 
qua quá trình đấu thầu nghiêm 

ngặt, chúng tôi đã lựa chọn 
được các đối tác, nhà thầu uy 
tín, giàu kinh nghiệm trong việc 
triển khai, thi công dự án điện 
gió. Hiện nay, dự án Điện gió 
Kosy Bạc Liêu đã đề ra được 
mục tiêu, kế hoạch rõ ràng 
cho từng hạng mục công việc, 
tôi rất mong các đối tác sẽ 
thực hiện đúng cam kết để 
hoàn thành tiến độ đã đề ra. 
Với quyết tâm và tinh thần 
trách nhiệm của Tập đoàn 
Kosy, Công ty Cổ phần Điện 
gió Kosy Bạc Liêu cùng các đối 
tác, nhà thầu, chúng tôi tin 
tưởng nhà máy Điện gió Kosy 
Bạc Liêu sẽ được triển khai 
thành công, phát điện và hòa 
vào lưới điện quốc gia trước 
ngày 30/10/2021.” 

Dự án Điện gió Kosy Bạc LiêuKý kêtHỢP ĐỒNG CUNG CẤP TURBINE
VÀ MỘT SỐ HỢP ĐỒNG QUAN TRỌNG KHÁC
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TẬP ĐOÀN KOSY
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN VỚI

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Ngày 19/1/2021, tại trụ sở Công ty Mua bán điện, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mua 
bán điện dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần 

Điện gió Kosy Bạc Liêu (một thành viên của Tập đoàn Kosy) và Công ty Mua bán điện, 
theo ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh 

dấu bước tiến mới của dự án điện gió Kosy Bạc Liêu trong đầu năm 2021. 

   Chia sẻ về tiến độ hiện tại của dự án, ông 
Lương Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Kosy phụ trách Điện gió và Điện mặt trời 
cho biết: “Hiện tại, dự án điện gió Kosy Bạc Liêu 
đã tiến hành được khoảng gần 40% khối lượng 
công việc. Công tác giải phóng mặt bằng đã 
hoàn thành, các hạng mục xây dựng đang được 
thi công đúng tiến độ. Lô thiết bị bu lông móng 
đầu tiên về trong khoảng cuối tháng 1, công tác 
thi công các trụ móng sẽ hoàn thành trước tháng 
4/2021 và cụm turbine đầu tiên sẽ về vào tháng 
5. Dự án sẽ vận hành thương mại cụm 3 turbine 
đầu tiên vào ngày 30/7, khi đó đường dây của 
trạm biến áp sẽ đồng thời được đóng điện. Cụm 
3 turbine tiếp theo sẽ đóng điện vào ngày 30/8 

và cụm 3 turbine cuối cùng sẽ đóng điện vào 
ngày 30/9. Với tinh thần và sự quyết liệt chỉ đạo 
của Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng như sự ủng hộ 
của các cơ quan chức năng, dự án cam kết sẽ 
đóng điện đúng kế hoạch, vận hành an toàn và 
kinh tế”.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty Cổ phần 
Điện gió Kosy Bạc Liêu đã ký kết hợp đồng cung 
cấp trọn bộ 9 turbine trị giá gần 700 tỷ đồng với 
Công ty Goldwind International Renewable và 
hợp đồng tổng thầu xây lắp trị giá 850 tỷ đồng. 
Đây đều là những hợp đồng với đối tác, nhà thầu 
quan trọng, khẳng định chất lượng và uy tín của 
dự án. 

THANH HỒNG - PV Kosy News

Dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1 có công suất 40 MW, tổng mức đầu tư 
gần 1.600 tỷ đồng, nằm trên địa bàn huyện Hòa 
Bình, tỉnh Bạc Liêu, do Công ty Cổ phần Điện gió 
Kosy Bạc Liêu triển khai. Dự án được chính thức 
khởi công vào tháng 10/2020 và sẽ phát điện, 
hòa lưới điện quốc gia trước ngày 30/9/2021. 

Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu sử dụng 09 
turbine gió, công suất mỗi turbine 4.5 MW. Công 
suất tự dùng của nhà máy điện khoảng 200 kW, 
điện năng sản xuất hàng năm khoảng 115 triệu 
kWh/năm và điện áp phát lên lưới là 220 kV. 

ham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Việt 
Cường - Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Kosy 
kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Điện gió 

Kosy Bạc Liêu, ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc 
Công ty Mua bán điện cùng các đại diện Ban 
Lãnh đạo của hai bên. 

Theo đó, với Hợp đồng mua bán điện được ký 
kết, đối với các dự án điện gió trong đất liền vận 
hành thương mại trước ngày 01/11/2021, giá mua 
điện tại điểm giao nhận điện là 8,5cent/kWh, 
tương đương 1.928 đồng/kWh, chưa bao gồm 
thuế giá trị gia tăng. Giá mua điện sẽ được điều 
chỉnh theo biến động của tỷ giá tại thời điểm 
thanh toán. 

T
TS. Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu ký kết hợp đồng mua bán điện 
với ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc Công ty Mua bán điện.

Ông Lương Hồng Phong, Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Kosy phụ trách 
Điện gió và Điện mặt trời phát biểu.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp 
đồng mua bán điện giữa 
Công ty Cổ phần Điện gió 
Kosy Bạc Liêu và Công ty 
Mua bán điện.
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CHÍNH THỨC RA MẮT DỰ ÁN

Sáng ngày 20/12/2020, Tập đoàn Kosy đã có màn ra mắt dự án Kosy City Beat 
Thai Nguyen hoành tráng và đầy cảm xúc, gây ấn tượng lớn đối với nhà đầu tư.

KOSY CITY BEAT
THAI NGUYEN

PHẠM PHƯƠNG - Phòng Marketing

Trong không khí chào đón Giáng sinh và năm 
mới 2021, “Lễ giới thiệu dự án Kosy City Beat       
Thai Nguyen” đã được tổ chức thành công rực rỡ 
tại Royal Palace (phường Quang Trung, TP. Thái 
Nguyên), thu hút hơn 600 khách mời đến           
tham dự.

   Với sự đầu tư chỉn chu từ concept đến hệ thống 
âm thanh, ánh sáng hiện đại, thông điệp “Cuộc 
sống thăng hoa, nhịp đập lan tỏa” đã được 
truyền tải vô cùng ấn tượng, hình ảnh về một 
thành phố giải trí hàng đầu Thái Nguyên đã được 
tái hiện một cách sinh động. Từ khu vực đón 
khách, photobooth, sân khấu và khán phòng  
của sự kiện đều được bài trí theo concept âm 
nhạc vô cùng tinh tế và lạ mắt, tất cả khách mời 
đều không quên check-in và thả dáng mọi góc 
tại hội trường.

Sự kiện được chia thành 2 phần chính, phần 
đầu là chương trình nghệ thuật với những tiết 
mục biểu diễn đầy lôi cuốn. Phần sau, toàn bộ 
khách hàng được chủ đầu tư chia sẻ những 
thông tin và lợi thế cạnh tranh vượt trội của Kosy 
City Beat Thai Nguyen.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phùng Thị Hải Vân – 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy cho biết: 

Khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen là một 
trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn 

Kosy cuối năm 2020. Đây sẽ là một dự án độc 
đáo, hiện đại và đẳng cấp, mang đến những trải 
nghiệm sống mới cho người dân Thái Nguyên.

Ghi nhận tại buổi lễ, nhiều nhà đầu tư khẳng 
định sức hút của Kosy City Beat Thai Nguyen. Ông 
Phạm Ninh Hải một nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho 
hay: Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, 
những dự án đất nền thuộc khu vực trung tâm ở 
các tỉnh sát Hà Nội, được thừa hưởng làn sóng 
bất động sản công nghiệp, hạ tầng giao thông 
và đô thị phát triển sẽ được nhà đầu tư quan tâm 
hơn cả.   

Sức nóng của dự án Kosy City Beat Thai 
Nguyen vốn đã lan toả khắp thị trường bất 

động sản Thái Nguyên và thu hút sự quan tâm 
của đông đảo nhà đầu tư tại Hà Nội và miền Bắc 
trong các tuần gần đây. Sự kiện giới thiệu chính 

thức này sẽ  “châm ngòi” để dự án thực sự bùng 
nổ.     – đại diện đơn vị phân phối Đất Xanh Miền 
Bắc cho hay.

Khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen tọa lạc 
tại vị trí đắc địa trên đường Cách Mạng Tháng 
Tám (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên), đón đầu 
quy hoạch của tỉnh khi nằm trên trục đường 36m, 
kết nối trực tiếp với khu đô thị ven sông Cầu.  

Dự án được phát triển với 3 dòng sản phẩm 
chính: shophouse, liền kề, biệt thự, với diện tích từ 
62m2 – 498m2, phù hợp với mọi nhu cầu để ở, kinh 
doanh hay đầu tư.

Điểm nhấn của Kosy City Beat Thai Nguyen là 
khu phố lễ hội bốn mùa với 365 ngày sôi động, nơi 
tập trung hàng chuỗi các nhà hàng, quán bar, 
pub, karaoke san sát…, yên bình khi buổi sáng và 
náo nhiệt khi về đêm, hứa hẹn sẽ là chốn vui chơi 
và mua sắm thời thượng tại Thái Nguyên. 

Cùng với hàng chuỗi các tiện ích được kiến tạo 
lấy chất liệu từ âm nhạc như: tường nghệ thuật, 
club house, quảng trường ánh sáng, quảng 
trường nhạc nước… Kosy City Beat Thai Nguyen 
không chỉ kiến tạo không gian sống hiện đại mà 
còn góp phần xây dựng một phong cách sống 
thời thượng dẫn đầu tại “thành phố thép”.

DỰ ÁN KOSY CITY BEAT THAI NGUYEN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI TẬP ĐOÀN KOSY
Địa chỉ: đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên

Website: http://kosycitybeatthainguyen.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/kosycitybeatthainguyen.cdt

LIÊN HỆ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Đất Xanh Miền Bắc: 0833.908.383
TNT Land: 0796.239.369
G-Home: 0919.621.088

Liên minh KSB: 0945.298.236
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Với những danh xưng như "thành phố thép", "vùng đệ nhất 
danh trà", "thủ đô gió ngàn" - TP. Thái Nguyên ngày nay 
càng khẳng định được vị trí chiến lược trên bản đồ phát 
triển kinh tế Việt Nam. Nguồn vốn đầu tư gia tăng theo 
từng năm, công tác quy hoạch kết nối đa chiều, phát triển 
đô thị theo hướng thông minh… đã tạo đà cho quá trình 
hình thành nên các khu đô thị hiện đại sở hữu hệ thống 
tiện ích hoàn hảo tại thành phố này.

Nhịp đập lan tỏa
CUỘC SỐNG THĂNG HOA

TẠI KHU ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI BẬC NHẤT TP. THÁI NGUYÊN

Nhắc tới Thái Nguyên trước đây hẳn 
không ai là không nghĩ tới những đồi 
chè xanh mướt, nghĩ về một "thành 
phố thép" hiên ngang, vươn mình 
bứt phá trong công cuộc đổi mới. 
Đến với TP. Thái Nguyên ngày nay, sự 
chuyển biến tích cực của bộ mặt đô 
thị càng khẳng định vị thế là trung 
tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của 
tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du, 
miền núi Bắc Bộ. Hạ tầng giao thông 
hoàn thiện, quỹ dân số gia tăng 
hàng năm, hệ thống dịch vụ - tiện 
ích ngày càng đa dạng… từ vị thế 
của thành phố công nghiệp TP. Thái 
Nguyên đang chuyển mình trở thành 
thành phố sinh thái, lấy dịch vụ - du 
lịch - hàng hóa công nghệ xanh làm 
mục tiêu phát triển.

Cùng với quá trình hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng, trong những năm trở 
lại đây UBND tỉnh Thái Nguyên thực 
hiện tăng cường chính sách thu hút 
đầu tư giúp đưa "thành phố sáng tạo 
bên sông" trở thành bến đỗ của rất 
nhiều doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế uy tín. Trong đó có thể kể 
đến những cái tên lớn như Samsung, 
Manwa, Bujeon, Tập đoàn Masan, 
Nhiệt điện An Khánh… Chỉ tính riêng 
trong năm 2020 khi dịch Covid-19 gây 
nhiều khó khăn cho nền kinh tế thì 
Thái Nguyên vẫn tiếp tục thu hút 
được dòng vốn đầu tư nước ngoài. 
Đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 153 dự 
án FDI, trong đó có 118 dự án trong 
các khu công nghiệp được cấp phép 
đăng ký và còn hiệu lực, với tổng số 
vốn đăng ký đạt 8,2 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
thành phố Thái Nguyên trong cả giai 
đoạn 2016 - 2020 đạt trên 15%. Đặc 
biệt, trong giai đoạn này, TP. Thái 
Nguyên đã triển khai có hiệu quả dự 
án "Chương trình đô thị miền núi 
phía Bắc" và "Phát triển tổng hợp đô 
thị động lực", đầu tư 412 công trình, 
dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo 
hạ tầng đô thị với tổng vốn đầu tư 
gần 7.800 tỷ đồng từ nguồn ngân 
sách địa phương. Nhiều công trình, 
dự án được đầu tư trong thời gian 
đang dần hoàn thiện như đường 
Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, 
cải tạo Hồ Xương Rồng 2... đã giúp 
cho hạ tầng đô thị Thái Nguyên có 
nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với quá trình đô thị hóa đang 
diễn ra nhanh chóng tại "thủ phủ 
chè", thị trường cũng ghi nhận quá 
trình thu hút đầu tư bất động sản với 
sự xuất hiện của ngày càng nhiều 
các doanh nghiệp địa ốc. Trong số 
các doanh nghiệp uy tín đang tham 
gia phát triển dự án tại TP. Thái 
Nguyên không thể không kể đến Kosy 
Group. Với chiến lược phát triển sản 
phẩm bền vững, Tập đoàn Kosy đang 
từng bước góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người dân địa 
phương bằng những dự án chất 
lượng cao, điển hình là khu đô thị 
Kosy City Beat Thai Nguyen.

“Thành phố sáng tạo bên sông”
trở thành bến đỗ của rất nhiều

doanh nghiệp trong nước
và quốc tế uy tín

Đến tháng 6/2020
toàn tỉnh có 153 dự án FDI
với tổng số vốn đăng ký

đạt 8,2 tỷ USD

Tốc độ tăng trưởng kinh tế
của thành phố Thái Nguyên

trong cả giai đoạn 2016 - 2020
đạt trên 15%

412 công trình, dự án xây dựng,
nâng cấp, cải tạo hạ tầng đô thị

với tổng vốn đầu tư
gần 7.800 tỷ đồng

đâu chỉ có thép và trà
THÁI NGUYÊN
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Nhịp đập rộn ràng cho ngày mới hứng khởi
Nhịp đập thư thái cho cuối tuần an nhiên

Nhịp đập thăng hoa cho đêm vui bất tận…

Cuộc sống tựa như một bản nhạc, nốt thăng - nốt trầm, lúc 
sôi động náo nhiệt - lúc lại là khoảng lặng êm đềm. Khi ấy 
chúng ta chậm lại một nhịp để lắng nghe và cảm nhận 
những thanh âm đang vang vọng xung quanh – những âm 
thanh được xem như là khởi nguồn của sức sống?

Lấy cảm hứng từ âm nhạc hoà điệu cùng với nhịp đập trái 
tim, Kosy City Beat Thai Nguyen xuất hiện trên thị trường bất 
động sản như một bản nhạc đa âm sắc, là sự hòa nhịp giữa 
âm thanh sôi động của phố thị sầm uất và những xúc cảm 
sâu lắng trong tâm hồn mỗi con người. Đó là nhà trong phố, 
phố kế bên hồ; đó là một chốn yên bình ở ngay cạnh phố 
lễ hội bốn mùa sôi động.

Được thổi hồn bằng âm nhạc
KHI BẤT ĐỘNG SẢN

Kosy City Beat Thai Nguyen được chủ đầu tư là Tập đoàn Kosy
kiến tạo để trở  thành một điểm đến giải trí, an cư & đầu tư xứng tầm
cho những người con tinh hoa “xứ thép”.

vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất
Mở ra một không gian

tại TP. Thái Nguyên Kosy City Beat Thai Nguyen nằm trên 
đường Cách Mạng Tháng Tám - trục 
giao thông huyết mạch kết nối mọi 
tiện ích trong thành phố. Sở hữu vị trí 
đắt giá, là dự án hiếm hoi trong lõi 
đô thị trung tâm, được ví như "trái 
tim" của "thành phố thép", từ đây cư 
dân có thể dễ dàng di chuyển tới 
trung tâm thành phố và hàng loạt 
các điểm đến về giáo dục, y tế, văn 
hóa… Đón đầu quy hoạch đô thị 
của thành phố, dự án còn tiếp giáp 
khu đô thị ven sông Cầu được kết 
nối bởi đường Thanh Niên Xung 
Phong kéo dài (36m), bao quanh là 
các khu nhà ở hiện hữu. Trong tương 
lai, khi đô thị hình thành sẽ thuận 
tiện cho hoạt động đầu tư kinh 

doanh tại chuỗi shophouse dự án. 
Việc bố trí tuyến phố shophouse dọc 
trục đường 36m, kết nối với đường 
Cách Mạng Tháng Tám giúp Kosy City 
Beat Thai Nguyen trở thành đại lộ mua 
sắm, vui chơi và giải trí sầm uất mới 
cho giới trẻ tại thành phố.

Ông Vũ Đức Ngọc - Giám đốc Kinh 
doanh Tập đoàn Kosy cho biết: "Khu 
đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen là dự 
án hiếm hoi còn sót lại trong lõi trung 
tâm TP. Thái Nguyên. Dự án có kết nối 
giao thông đồng bộ khi nằm trong trục 
phát triển ven sông Cầu, kết nối đa 
chiều. Đây là những điều kiện hết sức 
thuận lợi, góp phần tạo nên sức hấp 
dẫn của dự án khi ra mắt".

Xứng tầm
Trung tâmĐÔ THỊ 

ĐẦU TƯ
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Với diện tích 19,9ha, 673 sản phẩm phong phú bao gồm: biệt thự, nhà kiền kề, shophouse được cấp sổ đỏ 
tại Kosy City Beat Thai Nguyen hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng đối tượng khách 
hàng. Kosy City Beat được tạo nên bởi 3 phân khu là đại diện cho 3 giai điệu khác nhau của cuộc sống.

"Khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen hoàn thiện hệ sinh thái chuẩn sống mới với hơn 20 tiện ích đồng bộ 
và hiện đại sẽ góp phần tô điểm bức tranh đô thị hiện đại, đáng sống tại TP. Thái Nguyên", chủ đầu tư 
Kosy Group nhận định. Tương lai, khi đến với Thái Nguyên người dân và du khách sẽ không thể bỏ qua 
một địa điểm "must have" – mang tên Kosy City Beat. Quả thực, khu đô thị hiện đại hàng đầu thành phố 
này đã bắt trọn mọi cảm xúc, đam mê của giới trẻ bởi hệ thống tiện ích đỉnh cao được lấy cảm hứng từ 
chất liệu âm nhạc.Là phân khu sôi động nhất tại Kosy City Beat Thai 

Nguyen, The CityPoint được ví như một nốt thăng rộn 
ràng của cuộc sống, biểu trưng cho cuộc sống không 
ngừng vận động với chuỗi shophouse tràn ngập bầu 
không khí lễ hội náo nhiệt chốn phố thị. Toạ lạc ngay 
trên mặt đường 36m nối với đường Cách Mạng Tháng 
Tám và tiếp giáp khu đô thị ven sông Cầu, phân khu 
CityPoint thừa hưởng liên kết vùng hoàn hảo. Với lợi thế 
nằm trên trục đường chính, phương tiện giao thông 
đông đúc, CityPoint chắc chắn sẽ tạo ra một lượng 
"traffic" lớn cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại chuỗi 
shophouse như nhà hàng, quán bar-pub, karaoke, 
phòng trà, wine lounge, café, thời trang, fastfood… Có 
thể khẳng định shophouse Kosy City Beat Thai Nguyen 
sẽ là dòng sản phẩm thời thượng đón đầu quy hoạch 
trong tương lai, mở ra một không gian giao thương, vui 
chơi giải trí sầm uất bậc nhất tại TP. Thái Nguyên.

Bên cạnh những thanh âm rộn ràng, náo 
nhiệt chốn đô thị của phân khu The 
CityPoint, sẽ là một The Symphony yên 
bình giữa những miền thiên nhiên an lành. 
Tựa như một nốt trầm đầy xao xuyến trong 
bản nhạc Kosy City Beat Thai Nguyen, The 
Symphony là nơi con người có cơ hội 
được sống "chậm lại một nhịp", để thả 
hồn mình thư thái với những làn gió mát 
trong từ công viên trên mỗi ban công biệt 
thự, hay thu trọn cảnh sắc hoàng hôn rót 
xuống mặt hồ. Với những dãy biệt thự, liền 
kề được thiết kế theo phong cách hiện 
đại, nằm ẩn mình giữa khoảng không 
gian xanh mát của cây cối, cùng những 
tiện ích đáng sống phục vụ cư dân như 
khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài 
trời, quảng trường nước, …

Nốt nhạc cuối cùng hoàn thiện bản nhạc Kosy 
City Beat chính là The CityLight. Tại đây, cuộc 
sống được cân bằng giữa "nhịp đập sôi động" với 
"nhịp cảm xúc", là nơi kết nối cộng đồng với chuỗi 
những tiện ích độc đáo như quảng trường ánh 
sáng, cùng những khu vườn ngập nắng, mang 
đến cuộc sống hài hoà, vừa đủ gần với thiên 
nhiên, vừa không xa phố thị tiện nghi, tấp nập.

01 THE CITYPOINT

02 THE SYMPHONY

03 THE CITYLIGHT

Bản tình ca làm nên phong cách sống mới
KOSY CITY BEAT THAI NGUYEN Chất nhạc say thổi bừng hứng khởi

CÙNG HƠN 20 T IỆN ÍCH ĐẲNG CẤP

Bức tường nghệ thuật với những
tạo hình trẻ trung, ấn tượng sẽ là

địa điểm check-in không thể bỏ lỡ

ART - WALL

Quảng trường nước nơi tạo nên
những tiết mục biểu diễn vô cùng nghệ thuật

của nước và ánh sáng

SOL SQUARE

Hồ điều hòa với diện tích gần 5.000m2
không chỉ tạo nên không gian sống trong lành

mà còn được kiến tạo như một yếu tố phong thủy
mang đến nguồn sống thịnh vượng

SYMPHONY LAKE

Khu thể thao ngoài trời được bố trí ven hồ,
thích hợp cho việc rèn luyện sức khỏe

hàng ngày của cư dân

GYM OUT

Hòa mình vào nhịp điệu phố thị
với 365 ngày lễ hội tưng bừng niềm vui,
trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí
hấp dẫn cho giới trẻ

4 SEASON FES - STREET

Quảng trường ánh sáng như ngọn
hải đăng thắp sáng khu đô thị hiện đại,
một điểm đến ấn tượng với hệ thống
đèn LED quy mô với tạo hình thú vị

LIGHTING QUARE

Công viên trung tâm được ví như một
thiên đường của cây lá, là nơi cư dân
được thảnh thơi thong thả vui chơi,
hay tản bộ giữa bầu không khí trong
lành tươi mới của tự nhiên

CENTRAL PARK

Một bước tới trường giúp các phụ huynh
an tâm, con em mình được chăm sóc
và phát triển mỗi ngày

TRƯỜNG HỌC

Nơi ngắm nhìn
trẻ em vui chơi mỗi ngày là niềm

hạnh phúc của ba mẹ, ông bà

KIDZONE

THÔNG TIN LIÊN HỆ Website: kosycitybeatthainguyen.com/
Fanpage: http://www.facebook.com/kosycitybeatthainguyen.cdt

0833.908.383 0919.612.088 0796.239.369 0945.298.236

“chậm lại một nhịp”
Nơi con người được sống

Một nguồn sống tươi mới tràn 
đầy năng lượng đang được hình 
thành từng ngày tại "thành phố 
thép" không thể không kể đến 
vai trò của Kosy Group - một 
nhà phát triển bất động sản có 
tầm và có tâm. Hướng tới mục 
tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế 
đa ngành hàng đầu Việt Nam, 
trong lĩnh vực bất động sản có 
thể dễ dàng nhận thấy Kosy 
Group thường lựa chọn quỹ đất 
sở hữu vị trí trung tâm đắc địa. 
Các dự án này không chỉ tạo 

điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt 
của người dân mà còn được 
đầu tư quy hoạch bài bản, hiện 
đại với đầy đủ các phân khu 
chức năng. Những yếu tố này 
không chỉ góp phần nâng cao 
chất lượng sống của người dân 
mà còn giúp thay đổi diện mạo 
đô thị mới tại nhiều địa phương.

Kosy City Beat Thai Nguyen 
được đầu tư để trở thành điểm 
hẹn an cư, giải trí và đầu tư 
hàng đầu tại TP. Thái Nguyên,   

là một ví dụ điển hình cho chiến 
lược đầu tư sản phẩm nhà ở 
dân dụng của Kosy Group. Kosy 
Group đang kỳ vọng sự phát 
triển của dự án này sẽ trở thành 
chất xúc tác không chỉ thu hút 
giới chuyên gia đang làm việc 
trong khu vực mà còn thu hút 
giới đầu tư cả nước khi đáp ứng 
đầy đủ các tiêu chí cho không 
gian sống đẳng cấp, khả năng 
sinh lời hấp dẫn.

39KOSY NEWS
X U Â N  2 0 2 138 KOSY NEWS

X U Â N  2 0 2 1



Là một trong những dự án trọng điểm 
của Tập đoàn Kosy, dự án KĐT Kosy Ninh 
Bình cũng sẵn sàng cho việc khởi công vào 
quý II/2021. Dự án có quy mô 40,7 ha, 
thuộc địa phận xã Ninh Nhất, thành phố 
Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Cùng với đó, từ tháng 12/2020, Ban 
QLDA đã làm việc với địa phương để tiến 
hành rà soát, kê khai kiểm đếm, lên 
phương án và chi trả đền bù giải phóng 
mặt bằng, quy chủ hơn 39 ha đất của hơn 
300 hộ dân để chuẩn bị cho công tác giải 
phóng mặt bằng.

Theo ông Hà Duyên Hoàng, Ban QLDA 
Kosy Ninh Bình: “Trong 5 tháng đầu năm 
2021, Ban QLDA sẽ tiếp tục thực hiện công 
tác chi trả tiền giải phóng mặt bằng, 
chuẩn bị cho công tác khởi công dự án 
vào đầu tháng 6/2021.”

Cùng với Kosy Riverside và Kosy Rose Hill, 
KĐT Kosy Hà Nam và KĐT Kosy Ninh Bình sẽ 
là những điểm nhấn trong bức tranh bất 
động sản Kosy Group năm 2021. Với tiềm 
lực tài chính, kinh nghiệm triển khai thành 
công nhiều dự án bất động sản lớn, Kosy 
Group sẽ tiếp tục ghi dấu và khẳng định 
thương hiệu nhà phát triển đô thị tại Hà 
Nam và Ninh Bình trong năm nay.

PHỐI CẢNH DỰ ÁN
KHU ĐÔ THỊ KOSY NINH BÌNH

PHỐI CẢNH DỰ ÁN
KHU ĐÔ THỊ KOSY HÀ NAM

KĐT KOSY HÀ NAM VÀ KĐT KOSY NINH BÌNH

SẴN SÀNG KHỞI CÔNG
TRONG NĂM 2021
Với những nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự án KĐT Kosy Hà Nam và dự án 
KĐT Ninh Bình đã sẵn sàng cho ngày khởi công trong năm 2021, hứa hẹn sẽ trở thành 
điểm sáng trong thị trường bất động sản miền Bắc năm Tân Sửu. 

THANH HỒNG - PV Kosy News

Sở hữu vị trí đắc địa “nhất cận thị, nhị cận 
giang, tam cận lộ”, dự án KĐT Kosy Hà Nam có 
tổng diện tích 22,9 ha, tọa lạc trên mặt đường 
Quốc lộ 38, thuộc địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam. Dự án cách đường Quốc lộ 1A 600 m, 
cách cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 2 km, bao 
quanh là các khu công nghiệp Đồng Văn II, 
Đồng Văn III, Đồng Văn IV và đê Sông Nhuệ. 

Trong năm 2020, Ban QLDA Kosy Hà Nam đã tổ 
chức các đoàn làm việc với chính quyền và 
người dân địa phương để khảo sát, đo đạc, xây 
dựng phương án bồi thường, hỗ trợ người dân 
trong khu vực dự án, triển khai công tác giải 
phóng mặt bằng. 

Ngày 28/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà 
Nam Nguyễn Anh Chức đã ký Quyết định Chấp 

thuận đầu tư dự án Kosy Hà Nam cho Tập đoàn 
Kosy. Đây là văn bản quan trọng nhất trong các 
thủ tục pháp lý mà dự án đạt được. Ngay sau khi 
có văn bản này, Ban QLDA Kosy Hà Nam sẽ đẩy 
nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn 
thành trước Tết Tân Sửu, mục tiêu trong quý 
I/2021 tiến hành khởi công xây dựng dự án.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Phó Giám đốc phụ 
trách Ban QLDA Kosy Hà Nam cho biết: “Với vị trí 
đẹp, pháp lý rõ ràng, sự chỉ đạo sát sao của Ban 
Lãnh đạo Tập đoàn Kosy cùng sự quyết tâm của 
Ban QLDA, KĐT Kosy Hà Nam sẽ sớm được thành 
hình, góp phần làm thay đổi diện mạo cửa ngõ 
phía bắc tỉnh Hà Nam, tô điểm cho vùng trung 
tâm phát triển công nghiệp dịch vụ của tỉnh.”
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khối. Hiện tại, tỷ trọng các 
nguồn điện sạch đã đạt đến 
61% tổng công suất đặt của 
hệ thống. Trong số này, chỉ tính 

uổi vinh danh Top 20 
Doanh nghiệp Năng 
lượng sạch Việt Nam 

triển vọng 2020 nằm trong 
khuôn khổ Diễn đàn Năng 
lượng sạch Việt Nam và Lễ 
tổng kết bình chọn Doanh 
nghiệp dẫn đầu Năng lượng 
sạch Việt Nam 2020 diễn ra    
tại TP. HCM vào sáng ngày 
23/12/2020. 

 
 “Diễn đàn Năng lượng sạch 

Việt Nam 2020 và Tổng kết 
bình chọn bình chọn Doanh 
nghiệp dẫn đầu Năng lượng 
sạch Việt Nam năm 2020” là 
nơi các nhà đầu tư trong nước 
và quốc tế hoạt động trong 
lĩnh vực năng lượng sạch (điện 
khí, điện gió, điện mặt trời, 
thủy điện nhỏ, sinh khối…) 
giao lưu, chia sẻ những thông 
tin và chiến lược phát triển 
các dự án nguồn điện sạch tại 
Việt Nam. 

Hiện nay, trong cơ cấu 
nguồn điện của cả nước, 
công suất các nhà máy điện 
sử dụng nhiên liệu sạch ngày 
càng gia tăng, bao gồm: thủy 
điện 20.800 MW, turbine khí 
20.400 MW, năng lượng tái tạo 
khoảng 8.000 MW - gồm điện 
gió, điện mặt trời, điện sinh 

trong 2 năm vừa qua (đến 
tháng 10/2020), số lượng các 
dự án nguồn điện năng lượng 
tái tạo do tư nhân đầu tư vào 

Nam triển vọng 2020 là một sự 
ghi nhận xứng đáng cho chiến 
lược phát triển cũng như 
những nỗ lực của cả Tập 
đoàn Kosy trong năm 2020  
vừa qua. 

Trong lĩnh vực điện gió, 
trong năm 2020, Tập đoàn 
Kosy đã khởi công xây dựng 
nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu (giai đoạn 1), công suất 
40 MW, tổng mức đầu tư gần 
1.600 tỷ đồng. Nhà máy sẽ đi 
hoàn thành, phát điện, hòa 
lưới điện quốc gia trước ngày 
30/10/2021; cung cấp sản 
lượng điện gió trung bình 
khoảng 115 triệu kWh/năm; 
đóng góp vào ngân sách địa 
phương hàng chục tỷ đồng 
mỗi năm. Giai đoạn 2 và giai 
đoạn 3 sẽ được triển khai 
trong thời gian tới, nâng tổng 
công suất của nhà máy lên 
hơn 200 MW.

Trong lĩnh vực thủy điện,     
dự án Nhà máy Thủy điện Nậm 

vận hành, gồm 11 nhà máy 
điện gió với công suất 494 MW 
và 106 nhà máy điện mặt trời 
với công suất 5.853 MW.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, 
ông Hoàng Trọng Hiếu - Phó 
Chánh Văn phòng Ban chỉ 
đạo Quốc gia về Phát triển 
Điện lực khẳng định: “Trong 
thời gian qua, các doanh 
nghiệp năng lượng sạch đã 
đóng góp một phần cho việc 
cung cấp điện để phát triển 
kinh tế, đồng thời tham gia 
đáng kể về tạo công ăn việc 
làm, bảo vệ môi trường, hỗ trợ 
thực chất an sinh xã hội tại địa 
phương. Các doanh nghiệp 
dẫn đầu năng lượng sạch có 
mặt hôm nay, là một minh 
chứng rõ ràng rằng: Nghị 
quyết 55 với định hướng và 
tầm nhìn sáng suốt đã bắt đầu 
đi vào cuộc sống.”

Được bình chọn và vinh 
danh trong Top 20 Doanh 
nghiệp Năng lượng sạch Việt 

Pạc 1&2 (Lai Châu) – công 
suất 34 MW, tổng mức đầu tư 
hơn 1.100 tỷ đồng đang tăng 
tốc về đích. Dự kiến, nhà máy 
sẽ khánh thành và phát điện 
thương mại trong đầu năm 
2021. 

Ngoài ra, trong năm 2021, 
Kosy Group cũng sẽ khởi công 
xây dựng cụm dự án Thủy điện 
Pa Vây Sử (Lai Châu) công 
suất 37 MW tổng mức đầu tư 
khoảng 1.300 tỷ đồng; cụm   
dự án Thủy điện Mường Tùng 
(Điện Biên) công suất 35 MW, 
tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ 
đồng. Và tiếp tục hoàn thiện 
pháp lý dự án Điện mặt trời 
Bình Thuận, công suất 200 MW 
và triển khai đầu tư thêm 
nhiều dự án năng lượng khác. 

Mục tiêu tới năm 2025, Kosy 
Group có khoảng 500 MW 
thuỷ điện, điện gió, điện mặt 
trời phát điện, hoà lưới điện 
quốc gia.

Toàn cảnh “Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam 2020 và Tổng kết bình chọn 
Doanh nghiệp dẫn đầu Năng lượng sạch Việt Nam năm 2020”

Ông Huỳnh Vũ Huy Chương - Đại diện Tập đoàn Kosy - Văn phòng TP. HCM (thứ tư từ phải sang) 
chụp ảnh cùng đại diện Top 20 Doanh nghiệp Năng lượng sạch Việt Nam triển vọng 2020

TẬP ĐOÀN KOSY
ĐẠT TOP 20 DOANH NGHIỆP
NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM
TRIỂN VỌNG 2020

Với các dự án điện gió, thủy điện đang thực hiện và những dự án năng lượng đầy 
triển vọng sẽ khởi công trong thời gian tới, Tập đoàn Kosy đã vinh dự được bình chọn 
Top 20 Doanh nghiệp Năng lượng sạch Việt Nam triển vọng 2020.

HỒNG NTT - PV Kosy News
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Công trường xây dựng cụm nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 những 
ngày cuối năm càng thêm tất bật, khẩn trương. Các kỹ sư, công 
nhân nơi đây đang miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn tất 

những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị đưa nhà máy Nậm Pạc     
phát điện, hòa lưới điện quốc gia theo kế hoạch.

Dự án Thủy điện Nậm Pạc:

TĂNG TỐC
VỀ ĐÍCH

THANH HỒNG - XUÂN TIỆP

Từ thị trấn Mường So vào dự 
án khoảng 20 km đường liên 
xã, tới thời điểm hiện tại đã 
được chủ đầu tư nâng cấp, 
cải tạo, phục vụ cho công tác 
vận chuyển xe, máy thiết bị thi 
công và lắp đặt. Sau khi dự án 
hoàn thành, tuyến giao thông 
này sẽ được cải tạo mở rộng 
và hiện đại hóa. 

Hiện tại, dự án đang thi công 
đồng loạt các hạng mục công 
trình và đã hoàn thành cơ bản 
nhiều hạng mục chính. Trên 
công trường, từng đoàn xe bồn 
chở bê tông từ trạm trộn của 
dự án đang nối đuôi nhau tỏa 
đi các hạng mục: tháp điều 
áp, bể điều tiết, cửa hầm, các 
con đập... 

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. Việc xây 
dựng công trình đã tạo thêm 
công ăn việc làm cho cư dân 
xung quanh khu vực dự án, 
góp phần làm tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống nhân trong 
vùng.

dâng nước được thiết kế hoàn 
toàn bằng đập bê tông trọng 
lực, chiều cao lớn nhất của đập 
là 25 m, chịu được động đất 
cấp 7. Hệ thống dẫn nước bằng 
đường hầm, gia cố bê tông cốt 
thép vĩnh cửu, bảo đảm tuyệt 
đối an toàn cho dân cư sinh 
sống ở vùng hạ lưu nhà máy.

Nằm trên địa bàn xã Nậm 
Xe và xã Sin Suối 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, cụm nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 
do Tập đoàn Kosy làm chủ 
đầu tư có tổng công suất lắp 
máy 34 MW được khởi công từ 
tháng 10/2018 với tổng mức 
đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. 
Khi hoàn thành và chính thức 
phát điện, nhà máy Thủy điện 
Nậm Pạc sẽ cung cấp cho     
hệ thống điện quốc gia sản 
lượng điện trung bình khoảng 
150 triệu kWh/năm, đồng thời 
sẽ đóng góp vào ngân sách 
địa phương hàng chục tỷ 
đồng mỗi năm.

Nhà máy Thủy điện Nậm 
Pạc 1, Nậm Pạc 2 được thiết 
kế xây dựng thuộc dạng thủy 
điện đường dẫn. Quy mô xây 
dựng bao gồm 4 con đập 

TỐC LỰC
CHẶNG CUỐI
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Tại khu vực nhà máy Nậm 
Pạc 2 - nơi tập trung nhiều 
chuyên gia, kỹ sư để giám sát 
việc xây dựng công trình, lắp 
đặt các thiết bị công nghệ 
đồng bộ của nhà máy, tuyến 
đường dây 110 kV truyền tải 
điện từ Nậm Pạc 2 đến ngăn 
lộ mở rộng tại trạm 110 kV 
Mường So đang dần hoàn 
thiện. Tháng 01/2021, sẽ hoàn 
thành cơ bản toàn bộ bê tông 
nhà máy, tháng 2 hoàn thiện 
công tác xây lát và đến tháng 
3 sẽ hoàn thành công tác lắp 
đặt cơ điện 2 tổ máy. Các 
hạng mục chính khác như 
cụm đập đầu mối 2.1, 2.2, 
đường ống áp lực hầm 2.2, 
tháp điều áp và nhà van cũng 
sẽ hoàn thành trước tháng 
4/2021. Các công tác chạy 
thử, hiệu chỉnh, nghiệm thu để 
đảm bảo cho kế hoạch ngày 
15/04/2021 nhà máy phát điện 
hòa lưới điện quốc gia.

Đến tháng 4/2021, nhà máy 
Nậm Pạc 1 sẽ hoàn thành 
toàn bộ cụm đầu mối đập 
P1.1, P1.2 và một phần khối 
lượng cửa hầm H1.1, H1.2.

Dự kiến trong tháng 5/2021, 
sẽ hoàn thành toàn bộ hầm 
H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, bể điều 
tiết, đường ống áp lực. Các 
hạng mục phía đầu vào và ra 
như tháp điều áp, kênh dẫn, 
tới đầu tháng 5/2021 sẽ hoàn 
thành để cuối tháng 5/2021, 
có thể tiến hành thử nghiệm 
thông nước kỹ thuật từ đập 
1.2, đập 1.1 sang bể điều tiết, 
thử áp đường ống áp lực để 
đầu tháng 06/2021 thí nghiệm 
chạy thử hiệu chỉnh và nghiệm 
thu 2 tổ máy. Cuối tháng 
6/2021, nhà máy Nậm Pạc 1 sẽ 
bắt đầu phát điện.

 
Ông Vũ Kim Hàm – Trưởng 

ban QLDA Thủy điện Nậm Pạc 
1&2 chia sẻ: “Công trường 
đang gấp rút thi công hoàn 
thiện những hạng mục cuối 
cùng. Ban QLDA và các nhà 
thầu đang tập trung tối đa 
nguồn lực, động viên cán bộ 
công nhân viên làm việc tăng 
ca ngày đêm, quyết tâm đưa 
2 nhà máy vào vận hành, phát 
điện, hòa lưới điện quốc gia 
theo kế hoạch”.
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AI LÊN NẬM PẠC
MÙA XUÂN ẤY

Trên những cung đường vào 
dự án, dọc hai bên sườn núi, 
sườn đồi, lác đác những cành 
mơ trắng tinh hay những cành 
đào như những đốm lửa hồng 
báo hiệu một mùa xuân mới 
đang đến gần. Cái lạnh giá 
của mùa đông nơi miền sơn 
cước không ngăn nổi không 
khí làm việc ba ca rất hối hả 
và sôi động của công trường. 

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 
vài chục năm tuổi nghề, lặn lội 
với thủy điện nơi núi rừng cho 
đến những chàng trai trẻ 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 đang tích cực giám sát 
công trình, hăng say làm việc 
với tinh thần và ý thức trách 
nhiệm cao nhất, nỗ lực hết 
mình để sớm đưa nhà máy đi 
vào hoạt động theo đúng tiến 
độ, bảo đảm yêu cầu cao về 
chất lượng kỹ thuật và mỹ 
thuật công trình xây dựng.

Theo ông Nguyễn Duy Kiên, 
chuyên gia cố vấn xây dựng 
các công trình thủy điện của 
Tập đoàn Kosy, có ba yếu tố 
được coi là 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 và 

thiếu thốn, phải hội tụ đủ 
những yếu tố đó mới vượt qua 
được. Khi công trình hoàn 
thành, hòa lưới điện quốc gia, 
đó sẽ là cảm giác hạnh phúc 
nhất của những người làm 
thủy điện.

 
Và có lẽ, những con người 

dự án Nậm Pạc 1&2 đã hội đủ 
những yếu tố này, đó cũng là 
hành trang mà họ gói ghém 
lên đường công tác, với khát 
khao làm ra nguồn năng 
lượng, thắp sáng những bản 
làng xa xôi hay những thành 
phố xa hoa, tráng lệ, góp 
phần quan trọng vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội.

 Một năm cũ sắp qua đi, đất 
trời, lòng người đang rạo rực 
và rộng mở để đón chào một 
năm mới với nhiều niềm vui và 
ước vọng. Cả công trường 
đang tăng tốc để hoàn thành 
đúng tiến độ, kịp thời đưa cụm 
dự án Thuỷ điện Nậm Pạc 1&2 
hoà vào lưới điện quốc gia 
trong dịp đầu xuân tới.
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Bên cạnh lĩnh vực mũi nhọn là bất động 
sản, Tập đoàn Kosy chính thức tham gia vào 
lĩnh vực năng lượng tái tạo từ năm 2018 với dự 
án Thủy điện Nậm Pạc 1&2 (Lai Châu) công 
suất 34 MW, ghi danh vào bản đồ các doanh 
nghiệp phát triển thủy điện. Năm 2020, dù 
gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 
cùng mùa mưa lũ kéo dài, nhưng các dự án 
thủy điện đang và sắp triển khai của Kosy 
Group vẫn được thực hiện theo kế hoạch mà 
không bị gián đoạn. 

Tập đoàn Kosy đẩy mạnh công tác hoàn 
thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công 
tác giải phóng mặt bằng, để sẵn sàng khởi 
công các cụm dự án Thủy điện Pa Vây Sử,    
Tả Páo Hồ 1A&1B tại Lai Châu và cụm dự án 
Thủy điện Mường Tùng tại Điện Biên trong 
năm 2021. 

Trên địa bàn huyện Phong Thổ, Lai Châu, 
Kosy Group đang là doanh nghiệp đầu tư lớn 
nhất với 5 dự án nhà máy Thuỷ điện: Nậm Pạc 
1&2, Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A&1B với tổng 
mức đầu tư lên tới 2.500 tỷ đồng. Riêng cụm 
dự án Thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A&1B 
có công suất khoảng 37 MW, tổng mức đầu 
tư khoảng 1.300 tỷ đồng. 

Cụm dự án Thủy điện Pa Vây Sử, 
Tả Páo Hồ 1A&1B (Lai Châu) và 
cụm dự án Thủy điện Mường Tùng 
(Điện Biên) của Tập đoàn Kosy 
đang hoàn tất các khâu chuẩn bị, 
sẵn sàng khởi công xây dựng 
trong năm 2021. 

HỒNG NTT - PV Kosy News

Cụm dự án Thuỷ điện Mường Tùng nằm trên địa 
bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên gồm 4 bậc, 
công suất khoảng 35 MW, có tổng mức đầu tư 
hơn 1.200 tỷ đồng.

Ban QLDA của 2 cụm thủy điện được thành lập, 
đã nỗ lực làm việc với địa phương và phối hợp 
với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiến hành quy 
chủ, xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, làm cơ 
sở xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt 
bằng, xác định đơn giá đất, loại đất. 

Cả 2 dự án thủy điện tại Điện Biên và Lai Châu 
đã hoàn thành khâu khảo sát địa chất với sự 
tham gia của các đoàn chuyên gia. Thiết kế cơ 
sở của dự án đã được Sở Công thương tỉnh thẩm 
định và thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cũng cơ 
bản hoàn thành.

 
Một số nhà thầu, chuyên gia tại Việt Nam và 

nước ngoài đã lên địa bàn khảo sát nhiều lần để 
hoàn thiện hồ sơ chào giá tổng thầu xây lắp. Hai 
dự án đều nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện 
của chính quyền và người dân địa phương, đồng 
thời được các đơn vị tư vấn đánh giá cao về tiềm 
năng phát triển. 

Dự án Thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A&1B và 
dự án Thuỷ điện Mường Tùng là 2 dự án thủy điện 
trọng điểm nằm trong mục tiêu 500 MW thủy điện, 
điện gió, điện mặt trời phát điện, hòa lưới điện 
quốc gia vào năm 2025 của Tập đoàn Kosy.     
Kinh nghiệm xây dựng, vận hành nhà máy Thủy 
điện Nậm Pạc 1&2 sẽ là nền tảng vững chắc để 
Tập đoàn Kosy tiếp tục triển khai thành công hai 
dự án thủy điện mới trong năm 2021. 

Xây dựng mới 2 dự án thủy điện tại Lai Châu và 
Điện Biên, khánh thành và hòa lưới điện quốc gia 
2 dự án thủy điện Lai Châu và 1 dự án điện gió tại 
Bạc Liêu, năm 2021 hứa hẹn sẽ là một năm thắng 
lợi trong lĩnh vực năng lượng của Kosy Group, 
khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn, bền 
vững của Tập đoàn.

HAI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
TẠI LAI CHÂU VÀ ĐIỆN BIÊN

ĐÃ SẴN SÀNG
KHỞI CÔNG 
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ại Đại hội cổ đông thường 
niên 2020, Công ty Cổ 
phần Kosy tiếp tục đặt 

những mục tiêu mới về tăng 
trưởng kinh doanh với doanh 
số bán hàng 2.000 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, khác với thời điểm trước 
khi dịch Covid-19 xảy ra, với 
mục tiêu ưu tiên phát triển có 
kiểm soát để ứng phó với diễn 
biến phức tạp của dịch, Công 

ty Cổ phần Kosy sẽ linh hoạt 
theo tình hình chung của thị 
trường, tập trung vào những 
dự án trọng điểm, thu hồi 
dòng tiền nhanh, đảm bảo 
cân đối cơ cấu tài chính ở 
mức độ ổn định nhất, từ đó 
giúp doanh nghiệp duy trì 
được sự tăng trưởng của mình 
như kỳ vọng của các cổ đông 
và nhà đầu tư. 

Năm 2020, Công ty Cổ phần 
Kosy tập trung đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng, hoàn thành các 
dự án đang triển khai. Đồng thời, 
khởi công một số dự án mới ở 
một số tỉnh thành, tạo quỹ sản 
phẩm cung cấp ra thị trường và 
tập trung phát triển quỹ dự án 
đủ lớn, hoàn thiện pháp lý nhằm 
chuẩn bị cho chiến lược tập 
trung và dài hạn.

Công ty Cổ phần Kosy là một thành viên của Tập đoàn Kosy và là chủ 
đầu tư của nhiều dự án khu đô thị hiện đại. Ngày 25/6/2020, Đại hội 
đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Kosy, mã CK: KOS, đã 
diễn ra và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến 
lược hoạt động trong năm tài chính 2020. Năm 2020 đã qua, hãy cùng 
PV của Kosy News nhìn lại sự kiện này.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần 
Kosy cũng thông qua kế hoạch 
tăng vốn điều lệ thêm 580 tỷ 
đồng lên thành 1.615,7 tỷ đồng 
trong năm 2020.

Tại đại hội, các cổ đông đã 
đồng thuận nhiều nội dung 
quan trọng như kế hoạch kinh 
doanh năm 2020, phương án 
chi trả cổ tức… Các nội dung 
thay đổi, bầu bổ sung các 
thành viên HĐQT và Ban Kiểm 
soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 cũng 
đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành, 
nhất trí cao. 

Phiên thảo luận giữa cổ 
đông và đoàn chủ tọa đã diễn 
ra sôi nổi. Dưới đây là một số 
vấn đề nổi bật.

TÌNH HÌNH GIẢI PHÓNG MẶT 
BẰNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
DỰ ÁN KOSY HÀ NỘI COMPLEX?

Ông Nguyễn Việt Cường – 
Chủ tọa đại hội: Dự án Kosy Hà 
Nội Complex là dự án trọng 
điểm của Công ty Cổ phần 
Kosy. Dự án có quy mô 23 ha, 
gần cầu Nhật Tân, tại huyện 
Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay, 

Công ty Cổ phần Kosy đã chi 
gần 300 tỷ đồng cho công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
dự án này, và đến nay công 
tác GPMB đã cơ bản hoàn 
thành.

Với tính chất đặc thù của dự 
án được triển khai theo hình 
thức nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất từ người 
dân, do vậy sau khi hoàn thành 
công tác GPMB, chúng tôi sẽ 
hoàn thành các thủ tục pháp lý 
tiếp theo.

THỜI GIAN GẦN ĐÂY, LIÊN 
QUAN ĐẾN 54 KHÁCH HÀNG ĐÃ 
KÝ HỢP ĐỒNG MUA DỰ ÁN 
KOSY MOUTAIN VIEW LÀO CAI 
QUA CÔNG TY TIẾN MINH ĐANG 
TỒN TẠI NHIỀU VẤN ĐỀ, GÂY 
ẢNH HƯỞNG TỚI UY TÍN CỦA 
DOANH NGHIỆP. QUAN ĐIỂM XỬ 
LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
KOSY ĐỐI VỚI VIỆC NÀY NHƯ 
THẾ NÀO?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – 
Phó TGĐ phụ trách khu vực   
Tây Bắc: Về vấn đề khách 
hàng liên quan đến công ty 
Tiến Minh, chúng ta nhìn lại   
câu chuyện này từ hợp đồng 
hợp tác kinh doanh số 
08/HDD2014/KOSY - TIẾN MINH 
ký ngày 1/9/2014 giữa Công ty 
Cổ phần Kosy và Công ty TNHH 
MTV Thương mại Tiến Minh hợp 

tác đầu tư, xây dựng và kinh 
doanh giai đoạn 1 (90 lô đất) 
của dự án KĐT mới Tiểu khu 17 – 
KĐT Lào Cai – Cam Đường.

Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện hợp đồng, công ty 
Tiến Minh liên tục vi phạm hợp 
đồng khi không góp đủ vốn 
theo đúng cam kết với Công ty 
Cổ phần Kosy. Bên cạnh đó, 
công ty Tiến Minh còn cố tình vi 
phạm những quy định trong 
hợp đồng hợp tác khi tự ý ký 
kết các văn bản liên quan đến 
việc huy động vốn với khách 
hàng mà không có sự đồng ý, 
xác nhận của Công ty Cổ phần 
Kosy – điều này được thể hiện 
rõ trong nội dung điều khoản 
hợp đồng hợp tác...

Theo đó, sau khi thu thập, ghi 
nhận đầy đủ thông tin do các 
khách hàng đã ký hợp đồng 
với công ty Tiến Minh phản ánh, 
đồng thời công ty Tiến Minh 
không có động thái gì để giải 
quyết các vướng mắc và phớt 
lờ các ý kiến của khách hàng 
(công ty Tiến Minh hiện nay 
cũng gần như không còn hoạt 
động), Công ty Cổ phần Kosy 
với vai trò là chủ đầu tư dự án 
đã đưa ra các cam kết sẽ cùng 
khách hàng giải quyết tồn 
đọng trên cơ sở phù hợp, đảm 
bảo quyền lợi của khách hàng 
và Công ty Cổ phần Kosy.

T
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ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 -
CÔNG TY CP KOSY (KOS)
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 -
CÔNG TY CP KOSY (KOS)
Thông qua nhiều nội dung quan trọng



Ông Nguyễn Việt Cường – 
Chủ tọa đại hội: Về vấn đề này, 
quan điểm của Công ty Cổ 
phần Kosy là cùng với khách 
hàng tìm cách giải quyết và 
phần lớn khách hàng cũng đã 
đồng thuận với phương án mà 
hai bên thống nhất. Tuy nhiên, 
hiện nay vẫn còn một lượng 
khách hàng chưa hoàn toàn 
ủng hộ và quan điểm của 
Công ty Cổ phần Kosy là những 
khách hàng không ủng hộ thì 
chúng tôi sẽ không làm việc 
trực tiếp nữa mà đề nghị họ 
làm việc với công ty Tiến Minh.

TẠI SAO THỜI GIAN VỪA QUA 
CÔNG TY CP KOSY LẠI ĐỂ XẢY 
RA CÁC SỰ VIỆC LÙM XÙM ĐỂ 
BÁO CHÍ PHẢN ÁNH VỀ DỰ ÁN 
KOSY MOUTAIN VIEW LÀO CAI? 
QUAN ĐIỂN VỀ VẤN ĐỀ NÀY 
TRONG TƯƠNG LAI?

Ông Nguyễn Việt Cường – 
Chủ tọa đại hội: Công tác triển 
khai các dự án bất động sản 
luôn gặp phải rất nhiều vấn đề 
khó khăn, trong đó GPMB dự án 
là công tác phức tạp nhất, 
tiềm ẩn nhiều xung đột, mâu 
thuẫn về quyền lợi đơn giá đền 
bù… và dự án Kosy Moutain 
View Lào Cai cũng không phải 
ngoại lệ.

Dự án KĐT Kosy Mountain 
View Lào Cai cũng giống phần 
lớn các dự án BĐS khác trên cả 
nước là Nhà nước thu hồi đất 
và giao cho doanh nghiệp triển 
khai, thực hiện dự án. Trong 
quá trình GPMB, hầu hết người 
dân đều ủng hộ và chấp hành, 
tuy nhiên có một số hộ dân 
không ủng hộ và gửi đơn kiện 
đi nhiều nơi và thông tin được 
phản ánh nhiều trên báo chí. 
Đây là điều không thể tránh 
khỏi trong quá trình triển khai 
dự án.

Công ty Cổ phần Kosy đã 
được niêm yết trên sàn chứng 
khoán HOSE, theo đuổi triết lý 
kinh doanh đúng đắn, minh 
bạch trong các hoạt động. 
Công ty Cổ phần Kosy sẵn   
sàng đối diện với các luồng 
thông tin trái chiều và lựa chọn 

chủ động đối thoại để làm rõ 
các vấn đề vướng mắc. Trong 
tương lai cũng không thể tránh 
khỏi những việc tương tự, và 
quan điểm của chúng tôi là 
luôn cố gắng làm tốt nhất có 
thể các công việc của mình, 
hoàn thành các nghĩa vụ đối 
với Nhà nước, góp phần phát 
triển đất nước.

KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH 5 DỰ 
ÁN BĐS ĐANG TRIỂN KHAI?

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành 
viên HĐQT, Phó TGĐ: Trong số 5 
dự án BĐS mà Công ty Cổ phần 
Kosy đang triển khai, KĐT Kosy 
Eden Bắc Giang, KĐT Kosy Gia 
Sàng, Khu dân cư đô thị Cầu 
Gồ đã cơ bản hoàn thành, 
đang hoàn thiện các hạng 
mục cuối. Còn dự án KĐT Kosy 
Mountain View Lào Cai, KĐT 
Kosy Sông Công mục tiêu hoàn 
thành trong năm 2020.

QUAN ĐIỂM TRIỂN KHAI CÁC DỰ 
ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI CÓ 
KHÁC CŨ?

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó 
TGĐ Thường trực: Chúng tôi kế 
thừa những thành quả đạt 

được qua quá trình thực hiện 
các dự án, đồng thời bổ sung 
thêm những quan điểm mới để 
dự án được triển khai nhanh và 
hiệu quả hơn.

Chúng tôi chuẩn hóa quy 
trình triển khai dự án từ công 
tác nghiên cứu, đánh giá vị trí, 
xác định quy mô, tính tiềm 
năng của dự án, đến quy trình 
thủ tục cũng như các kinh 
nghiệm về lập quy hoạch, thiết 
kế dự án…

Về quy hoạch dự án, chúng 
tôi chú trọng hơn tới các yếu tố 
cảnh quan, đảm bảo khu đô thị 
xanh, sạch, đẹp, mang đến 
cho cộng đồng cư dân dự án 
một môi trường sống lý tưởng.

Về công tác thi công, Công 
ty Cổ phần Kosy quan tâm 
nhiều hơn đến việc đánh giá 
lựa chọn nhà thầu, đối tác thi 
công có năng lực và kinh 
nghiệm, nhằm đảm bảo chất 
lượng và tiến độ của dự án. Từ 
đó góp phần khẳng định 
thương hiệu bất động sản của 
công ty Kosy trên thị trường.

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐẶT 
RA, NHỮNG NHIỆM VỤ NÀO LÀ 
QUAN TRỌNG MÀ CÔNG TY CP 
KOSY CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT 
TRONG THỜI GIAN TỚI?

Ông Nguyễn Việt Cường – 
Chủ tọa đại hội: Nhiệm vụ quan 
trọng nhất của Công ty Cổ 
phần Kosy là phải chuẩn bị 
được cho mình quỹ dự án đủ 
lớn, được hoàn thiện pháp lý. 
Đây chính là cơ sở để chúng tôi 
hướng tới mở rộng quy mô 
doanh nghiệp, là cơ sở để thu 
hút thêm nhân tài và cũng là 
cơ sở để tiếp cận các nguồn 
vốn lớn ở trong và ngoài nước.

Đó là nhiệm vụ quan trọng, 
nhưng bên cạnh đó, trong năm 
2020, Công ty Cổ phần Kosy 
cũng phải hoàn thành nhiều 
nhiệm vụ khác như phải hoàn 
thiện 5 dự án bất động sản 
đang triển khai, sẵn sàng bàn 
giao cho khách hàng; tổ chức 
kinh doanh lượng sản phẩm 

còn lại của 5 dự án này, thu về 
thêm khoảng 1.500 tỷ đồng. 
Đặc biệt, phải đẩy nhanh và 
sớm hoàn thành công tác giải 
phóng mặt bằng cho 4 dự án 
bất động sản mới. 

THỜI GIAN TỚI KOSY TRIỂN KHAI 
NHIỀU DỰ ÁN LỚN, KOSY CÓ 
NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ ĐỂ GIỮ 
CHÂN NHÂN TÀI VÀ THU HÚT 
THÊM NHIỀU NHÂN TÀI ĐỂ ĐẢM 
BẢO TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN 
ĐÚNG TIẾN ĐỘ, KẾ HOẠCH?

Bà Nguyễn Thị Hằng –          
Phó Chủ tịch HĐQT: Để phát 
triển nguồn nhân lực nội tại, 
đồng thời thu hút nhân tài, 
Công ty Cổ phần Kosy phải xây 
dựng cho mình những mục tiêu 
phát triển dài hạn rõ ràng, 
những chiến lược phát triển 
bền vững. Bên cạnh đó là xây 
dựng bộ máy, cơ cấu tổ chức 
phù hợp, phân công trách 
nhiệm cụ thể; ghi nhận đóng 
góp của CBNV một cách xứng 

đáng và có một chế độ phúc 
lợi, lương, thưởng phù hợp; xây 
dựng môi trường văn hóa 
doanh nghiệp thân thiện, mọi 
người được tôn trọng và CBNV 
có thể coi đây như là ngôi nhà 
thứ hai của mình.

ĐƯỢC BIẾT THỜI GIAN DỊCH 
BỆNH COVID-19 VỪA QUA KOSY 
KHÔNG NHỮNG KHÔNG SA THẢI 
CÁN BỘ NHÂN VIÊN, KHÔNG 
CẮT GIẢM LÀM LUÂN PHIÊN, 
KHÔNG GIẢM LƯƠNG, MÀ 
NGƯỢC LẠI THỜI GIAN ĐÓ, 
KOSY VẪN TUYỂN DỤNG THÊM 
HÀNG TRĂM CBNV VÀ VẪN 
THANH TOÁN LƯƠNG, THƯỞNG 
ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG HẠN. ĐIỀU GÌ LÀ 
NGUYÊN NHÂN MÀ KOSY CÓ 
THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ?

Ông Nguyễn Việt Cường – 
Chủ tọa đại hội: Như chúng ta 
đã biết trong quá khứ có rất 
nhiều cuộc khủng hoảng kinh 
tế bắt nguồn từ khủng hoảng 
tài chính, từ bất động sản, từ 
các đại dịch… và từ khi Công 
ty Cổ phần Kosy được thành 
lập đến nay cũng đã phải trải 
qua mấy cuộc khủng hoảng 
lớn như cuộc khủng hoảng tài 
chính năm 2008, khủng khoảng 
về thị trường BĐS đóng băng 
năm 2011 - 2013 nên chúng tôi 
cũng đã tự rút ra cho mình rất 
nhiều bài học kinh nghiệm. Và 
trong quá trình phát triển, 

chúng tôi luôn xác định sẽ còn 
phải gặp rất nhiều các cuộc 
khủng hoảng, suy thoái kinh tế, 
những giai đoạn khó khăn của 
thị trường BĐS tương tự sẽ xảy 
ra trong tương lai. 

Để vượt qua được những giai 
đoạn đó, Công ty Cổ phần 
Kosy phải xây dựng được cho 
mình những mục tiêu và chiến 
lược phát triển phù hợp, trong 
đó vấn đề dự báo và quản trị 
rủi ro là vấn đề sống còn        
của doanh nghiệp. Công ty   
Cổ phần Kosy luôn chuẩn bị 
cho mình những kế hoạch triển 
khai dự án phù hợp, kiểm soát 
lượng tiền vay, dòng tiền, 
nguồn thu… từ đó đưa doanh 
nghiệp có thể vững vàng, sẵn 
sàng     trụ vững qua những giai 
đoạn khó khăn.

Đại dịch Covid-19 vừa qua, 
mặc dù không dự báo được 
trước, nhưng do chiến lược và 
kế hoạch phát triền luôn lường 
trước những giai đoạn khó 
khăn nên công ty Kosy dễ dàng 
vượt qua. Các dự án BĐS        
vẫn có nguồn tiền triển khai 
phù hợp, do vậy công tác bán 
hàng và thu tiền theo tiến độ 
vẫn được thực hiện. Công ty 
Cổ phần Kosy vẫn đi lên        
mặc dù gặp đại dịch và sẽ 
phát triển mạnh mẽ trong thời 
gian tới.

55KOSY NEWS
X U Â N  2 0 2 154 KOSY NEWS

X U Â N  2 0 2 1



CÔNG TÁC GPMB CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN
“ĐỔI NƯỚC LẤY ĐIỆN”

Cụm dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 
(Lai Châu) công suất 34 MW, tổng mức đầu tư 
khoảng 1.100 tỷ đồng, chính thức khởi công tại 
huyện Phong Thổ, Lai Châu vào ngày 20/10/2018. 
Dự kiến, nhà máy sẽ khánh thành và phát điện 
thương mại trong đầu năm 2021.

Để dự án triển khai theo đúng tiến độ, các cơ 
quan chức năng tỉnh và TP. Lai Châu đã tăng 
cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Lai Châu, 
phạm vi GPMB của dự án khá lớn và phân tán, 
bao gồm: Mặt bằng cửa xả, nhà máy, hầm dẫn 
nước; khu vực bãi đổ thải... Công tác đền bù, 
GPMB liên quan đến 107 hộ, tổng diện tích đất 
phải thu hồi khoảng 26 ha. Dự án Thủy điện Nậm 
Pạc 1&2 nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các 
cơ quan chức năng và người dân địa phương. 
Do vậy, công tác GPMB cho các hạng mục chính 
phục vụ thi công đã sớm hoàn thành. Hiện dự án 
đang hoàn thiện những hạng mục xây dựng cuối 
cùng để về đích.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Kosy cũng đẩy mạnh 
GPMB, chuẩn bị các thủ tục để khởi công trong 
năm 2021 cụm dự án Thủy điện Pa Vây Sử (Lai 
Châu) công suất 37 MW, tổng mức đầu tư khoảng 
1.300 tỷ đồng; cụm dự án Thủy điện Mường Tùng 
(Điện Biên) công suất 35 MW, tổng mức đầu tư 
hơn 1.200 tỷ đồng. 

Ban QLDA Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A & 1B đã làm 
việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất trong tháng 
1/2021 về kế hoạch đền bù GPMB cho 322 hộ 
dân. Sau đó, sẽ tiến hành đo đạc, quy chủ dải 
thửa các hạng mục chính của dự án gồm: đập 
1A, 2A, các cửa hầm, bể điều tiết, đường ống áp 
lực, nhà máy, đường vận hành đường vận hành 
VH1 và đường thi công... Dự kiến, cuối quý I/2021 
sẽ khởi công dự án.

Tháng 3/2021, Ban QLDA Mường Tùng sẽ bắt 
đầu tiến hành công tác GPMB và tháng 5/2021 sẽ 
nhận bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng 
nhà máy trong đầu quý II/2021. 

“GPMB phải được thực hiện uyển chuyển, khéo léo và đúng tiến độ quá trình thu hồi đất, giao đất 
theo quy định luật pháp hiện hành, để dự án có mặt bằng thi công. Làm tốt công tác GPMB góp phần 
đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi ảnh 
hưởng của dự án,” ông Nguyễn Tiến Hoàn - Phó TGĐ Tập đoàn Kosy cho biết.

Để có thể bắt đầu triển khai một dự án, khâu đầu tiên và quan trọng 
nhất mà các doanh nghiệp phải làm là thực hiện công tác đền bù, 

giải phóng mặt bằng (GPMB) để tạo lập quỹ đất sạch. 

QUỲNH HOA - Phòng Đầu tư

GIẢI PHÓNG
MẶT BẰNG
C Á N H  C Ử A  Đ Ầ U  T I Ê N

Đ Ể  D Ự  Á N  T H À N H  H Ì N H
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CÔNG TÁC GPMB DỰ ÁN
ĐIỆN GIÓ - “VẼ HÌNH CHO GIÓ”

CÔNG TÁC GPMB CÁC DỰ ÁN
BẤT ĐỘNG SẢN – “TẠO HÌNH
CHO ĐẤT”

Sự kiện khởi công xây dựng nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1) của Tập đoàn Kosy 
đầu tháng 10/2020 đã đánh dấu bước chuyển 
mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển dài 
hạn của Kosy Group. Nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu có tổng công suất trên 200 MW, diện tích 
khoảng 6.600 ha, riêng giai đoạn 1 có công suất 
40 MW trên tổng diện tích phải thu hồi có thời hạn 
là hơn 12 ha của 54 hộ dân và 02 tổ chức thuộc 
xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa 
Bình, Bạc Liêu. 

Diện tích thu hồi để triển khai dự án chủ yếu là 
các đầm nuôi trồng thủy hải sản và một số ít diện 
tích trồng lúa và trồng cây lâu năm. Đơn vị tư vấn 
đã hoàn thành việc đo đạc; Hội đồng Bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư của huyện Hòa Bình đã tổ 
chức họp với các hộ dân bị ảnh hưởng thông 
báo chủ trương thu hồi đất, diện tích đất bị thu 
hồi của từng hộ và chính sách bồi thường hỗ trợ 
khi thực hiện dự án.

Khó khăn trong công tác GPMB đối với dự án 
này là thu hồi đất do các hộ dân đang sử dụng 
đất đã được UBND tỉnh thu hồi đất năm 2009 và 
giao cho UBND xã Vĩnh Thịnh quản lý. Theo quy 
định tại Điều 82, Điều 92 của Luật Đất đai thì 
không đủ điều kiện bồi thường về đất, không 
được bồi thường về nhà ở và tài sản trên đất mà 
chỉ được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất và các tài 
sản tạo lập hợp pháp trên đất. 

Đến nay, công tác GPMB dự án đã cơ bản 
hoàn thành với sự ủng hộ nhiệt tình của người 
dân địa phương. Các công tác thi công dự án 
đang được tập trung tối đa nhân lực, vật lực để 
hoàn thành tiến độ đề ra.

Vuông nuôi tôm của hộ gia đình bà Đoàn Thị 
Điểm nằm trong khu vực đất bị thu hồi, bà đã vận 
động gia đình sớm nhận đền bù để đơn vị thi 
công có nơi tập kết vật liệu. Ngoài ra, bà Điểm 
còn vận động thêm một số hộ dân khác nhận 
đền bù sớm để dự án được triển khai theo đúng 
tiến độ. Bà chia sẻ: “Gia đình tôi vì lợi ích chung 
mà dự án điện gió sẽ đem lại cho địa phương. Dự 
án có thuận lợi thì người dân mới thuận lợi làm 
ăn, nên các hộ dân trong xã đều ủng hộ và 
mong dự án sớm hoàn thành.”

Khâu đền bù, giải phóng mặt bằng từ lâu vẫn 
là một “bài toán” nan giải đối với các doanh 
nghiệp bất động sản và là một trong những 
nguyên nhân chính khiến nhiều dự án bị đình trệ, 
chậm triển khai trong nhiều năm. Công tác này 
thường kéo dài từ 2 - 3 năm, thậm chí có thể lên 
đến hàng chục năm tùy theo tính chất, quy mô 
thu hồi đất và số lượng hộ gia đình phải di dời...

Điều này không chỉ khiến các doanh nghiệp 
địa ốc phải chịu “thiệt đơn, thiệt kép”, mà còn 
ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm bất động 
sản phục vụ cho sự phát triển bền vững của        
thị trường. 

Trong năm 2020, Tập đoàn Kosy chính thức khởi 
công dự án khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen 
quy mô 19,9 ha. Dự án được quy hoạch đồng bộ 
với định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đẳng 
cấp tại xứ “đệ nhất danh trà”.

Để thi công xây dựng, Ban QLDA đặc biệt chú 
trọng công tác GPMB, lên phương án chi trả 180 
hộ dân. Công tác GPMB gặp khá nhiều khó khăn 
do dự án có nhiều loại đất, Ban QLDA phải cùng 
chính quyền địa phương họp nhiều lần để xác 
định nguồn gốc đất để thu hồi và có phương án 
đền bù thích hợp.

Tập đoàn Kosy cũng đang tiến hành công tác 
GPMB 03 dự án bất động sản trọng điểm sẽ được 
khởi công trong năm 2021: KĐT Kosy Hà Nam – 
quy mô 22,9 ha, KĐT Kosy Ninh Bình – quy mô 40,7 
ha, KĐT Kosy Hà Nội Complex – 23,56 ha. 

Ban QLDA Hà Nam đã phối hợp với UBND 
phường Duy Hải, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị 
xã Duy Tiên, tiến hành công tác rà soát, điều tra, 
tổng hợp số liệu, quy chủ để phục vụ công tác 
chi trả GPMB. Đồng thời, tổ chức đo đạc, trích 

thửa bản đồ địa chính và lên phương án bồi 
thường, hỗ trợ để chi trả GPMB trong tháng 
1/2021.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Ban QLDA Ninh 
Bình phối hợp với chính quyền UBND xã Ninh 
Nhất, TP. Ninh Bình và xã Ninh Mỹ huyện Hoa Lư, 
Ban GPMB  Ninh Bình, Trung tâm Phát triển Quỹ 
đất huyện Hoa Lư, tiến hành công tác rà soát, 
điều tra, tổng hợp số liệu, quy chủ đất nông 
nghiệp để phục vụ công tác kê khai kiểm đếm, 
chi trả GPMB, quy chủ hơn 39 ha đất của hơn 300 
hộ dân. 

Dự án Kosy Hà Nội Complex là dự án trọng điểm 
của Tập đoàn Kosy trong năm 2021. Đặc biệt 
công tác GPMB càng gặp nhiều khó khăn theo 
hình thức triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ 
giữa chính quyền địa phương và tổ công tác 
GPMB của Tập đoàn Kosy đến nay, công tác 
GPMB đã hoàn thành. Dự kiến, tháng 10/2021, 
Kosy Group sẽ chính thức khởi công dự án Kosy 
Hà Nội Complex.

 “Để công tác GPMB thành công, rất cần sự 
phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương 
và Ban QLDA trong công tác tuyên truyền vận 
động người dân và thực hiện đúng các quy trình 
liên quan đến công tác GPMB. Chủ đầu tư dự án 
cũng cần minh bạch, chi tiết bồi thường đến 
từng hộ dân để người dân hiểu rõ và đồng thuận. 
Đây là những yếu tố quan trọng giúp Tập đoàn 
Kosy làm tốt công tác GPMB, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc triển khai thành công các dự án bất 
động sản và năng lượng tái tạo,” ông Nguyễn 
Tiến Hoàn – Phó TGĐ Tập đoàn Kosy khẳng định. 
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Là Chủ tịch Tập đoàn bất 
động sản và năng lượng 
tái tạo với nhiều dự án lớn 
trải dài khắp các tỉnh 
thành, mặc dù luôn bận 
rộn nhưng TS. Nguyễn Việt 
Cường vẫn mang trong 
mình tâm sự của một 
doanh nhân, một chủ 
doanh nghiệp về những 
điều mà theo ông, nó 
khiến doanh nghiệp Việt 
dường như chưa thể lớn 
mạnh thực sự. 

 VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỎI, THÀNH ĐẠT

HÃY CHỦ ĐỘNG
“KẾT BẠN”

phải tiếp tục học tập nhiều hơn 
và quyết tâm đứng ra thành lập 
doanh nghiệp. Con đường ông 
chọn có thể khác với nhiều 
người ở giai đoạn đó, nhưng 
đổi lại nó mang đến cho ông 
một trải nghiệm thú vị, và quan 
trọng hơn cả là thỏa mãn đam 
mê được kinh doanh, được làm 
việc cho chính mình.

CÁI ĐẦU CỦA MÌNH 
QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN 
CỦA MÌNH

Con đường trở thành một 
doanh nhân, chủ một doanh 
nghiệp đối với ông dường như 
là một việc "bất đắc dĩ" hay       
là một lựa chọn, tính toán có    
chủ ý?

Sau khi tốt nghiệp đại học 
nhưng không tìm được cơ hội 
việc làm phù hợp nên cũng có 
nhiều áp lực. Thời gian đầu, tôi 
phải chấp nhận làm những 
công việc tạm bợ, không liên 
quan đến ngành mình học…

Tốt nghiệp đại học cùng với 
nhiều ước mơ và hoài bão lớn 
lao, nhưng cầm tấm bằng kỹ 
sư đi xin việc, ông Nguyễn Việt 
Cường đã gặp nhiều khó khăn 
để tìm được một công việc 
phù hợp.

Thực tế này khiến ông thay 
đổi suy nghĩ, xác định bản thân 
phải nâng cao kiến thức, năng 
lực, phải đọc sách nhiều hơn, 

Người ta vẫn nói: "Muốn 
thành công phải chơi với 
những người thành công" và 
thực tế khi đó tôi không thể 
gặp gỡ, kết giao được với 
những người thành công. 
Nhưng tôi có suy nghĩ là không 
chơi được với họ ở ngoài đời 
thì mình sẽ kết bạn với họ 
thông qua những trang sách.

Thế nên tôi tìm đọc rất nhiều 
những cuốn sách về những 
người thành công trên thế giới, 
để hiểu về cuộc đời và sự 
nghiệp của họ, hiểu được 
những tư tưởng, hành động và 
suy nghĩ về những bí quyết 
thành công của họ và cuối 
cùng tôi đã "chơi" được với rất 
nhiều người giỏi, thành đạt 
không những ở Việt Nam mà 
còn rất nhiều doanh nhân, 
chính trị gia nổi tiếng trên thế 
giới. Chính những điều đó đã 
khơi dậy niềm đam mê kinh 
doanh trong tôi, thôi thúc tôi 
phải học tập và làm việc nhiều 
hơn để trở thành một người có 
ích cho xã hội, cho đất nước.

Trong quá trình tôi lập doanh 
nghiệp, có những giai đoạn rất 
khó khăn, tưởng như bên bờ 
vực đóng cửa. Lần đầu là khi 
mới thành lập, mọi thứ chưa đi 
vào hệ thống, khó khăn trăm 
bề. Tiếp theo là giai đoạn 2011 
- 2014, khi Kosy Group vừa 
chuyển hướng đầu tư trọng 
điểm vào lĩnh vực bất động 
sản, đúng lúc nền kinh tế suy 
giảm và thị trường bất động 
sản đóng băng.

Trong 3 năm liền, doanh thu 
không đáng kể, trong khi hàng 
tháng vẫn phải chi phí hàng 
chục tỷ đồng cho các hoạt 
động thường xuyên của doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, trong 
quá trình phát triển còn gặp 
rất nhiều những khó khăn khác 
nhau. Nhưng ở những thời kỳ 
khó khăn nhất, tôi vẫn lạc 
quan, điềm tĩnh đối mặt và tìm 
cách vượt qua. 

Tôi đã xác định từ trước là 
lựa chọn con đường doanh 
nhân thì chắc chắn sẽ gặp rất 

Từ đó tôi nhận thấy mình 
phải làm những việc lớn lao 
hơn. Tôi khởi nghiệp từ những 
cơ sở kinh doanh rất nhỏ ở một 
số lĩnh vực dịch vụ. Đến năm 
2008, tôi quyết định thành lập 
Tập đoàn Kosy và trong suốt 
quãng thời gian qua, vấp ngã 
cũng nhiều và rồi lại tự mình 
đứng dậy, để rồi sau đó tôi 
nhận ra rằng chính cái đầu 
của mình quyết định cho số 
phận của mình.

Những thất bại đều do trình 
độ, năng lực và nhận thức của 
mình còn hạn chế. Thế là tôi 
quyết tâm hoàn thiện bản thân 
mình nhiều hơn, vừa làm, vừa 
theo đuổi con đường học tập, 
nâng cao năng lực, học lên 
cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ về 
kinh tế, về quản trị điều hành 
doanh nghiệp.

Ông có thể chia sẻ thêm về 
những vấp ngã trong quá trình 
khởi nghiệp. Khó khăn thế có 
khiến ông nản và có ý định bỏ 
cuộc không?

nhiều khó khăn, chông gai và 
thử thách. Do vậy, phải luôn có 
ý chí vững vàng, đưa ra những 
quyết định sáng suốt. Tôi cũng 
xác định trong tương lai, khi 
doanh nghiệp lớn mạnh hơn thì 
chắc chắn sẽ phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, áp lực lớn hơn 
nữa. Song tôi coi tất cả là thử 
thách, luôn giữ vững tâm thế, 
chủ động đối phó và quyết 
tâm vượt qua.

Tôi cũng tin rằng, mọi việc 
đều có nhân duyên, những thứ 
đang diễn ra ở hiện tại đều có 
liên quan với những việc trong 
quá khứ, và những gì sẽ diễn ra 
ở tương lai đều liên quan đến 
những việc làm ở hiện tại. Có 
khó khăn mới giúp ta trưởng 
thành, có thất bại, có vấp ngã 
mới giúp ta thành công. Thực 
tế tôi thấy "những lúc khó khăn 
nhất thì bản thân mình luôn tìm 
ra những thứ có giá trị nhất 
trong cuộc sống cũng như 
trong công việc".
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Kosy Group chúng tôi xây 
dựng những mục tiêu và chiến 
lược phát triển trong dài hạn, 
phát triển bền vững, không 
làm ăn chộp giật nên buộc 
phải đi trên chính đôi chân, 
khối óc của mình.

Trước đây, có lúc tôi cũng đã 
từng có suy nghĩ là trong quá 
trình phát triển cũng cần phải 
có người "chống lưng". Thế 
nhưng thời gian qua, hàng loạt 
doanh nhân lớn thành đạt vẫn 
thất bại, ngã ngựa. Nhiều 
người vẫn nói là nhiều tiền có 
thể mua được tất cả, nhưng 
qua những vụ việc vừa rồi đã 
cho thấy, có nhiều tiền, 
thậm chí rất nhiều 
tiền cũng không 
thể mua 
được.

Nếu có ngườ i 
“chống lưng”, chúng ta 
cũng không thể chống lại 
được luật pháp, mình làm      
sai thì không ai có thể cứu 
được mình.

Nhưng cũng có người nói 
rằng, nếu làm đúng quá thì đi 
chậm, bị bỏ lại phía sau?

Đất nước chúng ta mới chỉ 
có hơn 30 năm đổi mới, hệ 
thống luật pháp đang trong 
quá trình hoàn thiện, đồng bộ. 
Doanh nghiệp còn non trẻ và 
đội ngũ doanh nhân chủ yếu 
là tầng lớp doanh nghiệp mới, 
còn nhiều hạn chế dẫn đến 
môi trường kinh doanh chưa 
được hoàn thiện.

Kinh doanh trong giai đoạn 
này sẽ gặp nhiều khó khăn và 
rủi ro. Có nhiều doanh nghiệp 
thực sự chưa lường trước được 
khó khăn nên gặp thất bại. 
Cũng có những doanh nghiệp 
tính toán sai, cố tình làm trái thì 
cũng không thể bền được, khó 
mà thành công lâu dài.

Nếu được lựa chọn lại, ông 
có làm một doanh nhân 
không?

Tôi vẫn sẽ chọn là một 
doanh nhân, bởi đó là mong 

đến công tác đào tạo năng 
lực quản trị của doanh nhân.

Đó là lý do nhiều doanh 
nghiệp Việt chỉ phát triển đến 
một mức nào đó, nếu có phát 
triển lên nữa sẽ vượt ngoài tầm 
quản trị điều hành của người 
đứng đầu, và hậu quả là 
doanh nghiệp mất kiểm soát, 
không thể lớn mạnh được, 
hoặc có thể dẫn đến đóng 
cửa, phá sản.

Để nâng cao năng lực thì 
buộc phải có thời gian. Khi đất 
nước phát triển hơn, cạnh 
tranh hơn thì bản thân doanh 
nhân, doanh nghiệp phải tự 
nâng cao năng lực quản trị 
của mình, phải trải qua công 
việc thực tiễn nhiều hơn, tham 
gia nhiều chương trình học tập 
hơn và học hỏi từ các doanh 
nghiệp khác…

Bản thân tôi cũng thấy mình 
còn thiếu nhiều thứ, tôi rất 
muốn được học hỏi kinh 
nghiệm từ các doanh nghiệp, 
doanh nhân khác, nhưng ở vị 
trí của tôi, rất khó để rời bỏ mà 
đi làm ở đâu đó cho dù chỉ vài 
ba tháng để học kinh nghiệm, 
tiếp cận phương pháp quản trị 
ưu việt đang được vận dụng.

Muốn vươn ra biển lớn, 
doanh nhân phải có một khát 
vọng lớn, mong muốn thành 
công, mong muốn cạnh tranh 
với những doanh nghiệp lớn 
trên thế giới. Và mỗi doanh 
nhân, phải tự nâng cao năng 
lực quản trị điều hành của 
mình, để đáp ứng được sự 
phát triển lớn mạnh của  
doanh nghiệp.

CÓ NGƯỜI "CHỐNG 
LƯNG" CŨNG KHÔNG 
CHỐNG LẠI ĐƯỢC 
LUẬT PHÁP

Có ý kiến cho rằng, làm 
doanh nghiệp tư nhân thì nên 
và cần phải có người "chống 
lưng" để thuận lợi trong hoạt 
động cho mình?

muốn của tôi và có lẽ cũng là 
số mệnh của mình. Trong thời 
đại ngày nay, vai trò của 
doanh nhân đã được đề cao, 
là người trực tiếp tạo ra của cải 
vật chất, tạo ra nhiều việc làm, 
đóng góp cho sự phát triển 
của đất nước.

Và đặc biệt, làm doanh 
nhân không có nhiệm kỳ, 
không có khái niệm về hưu. 
Doanh nhân, nếu có năng lực, 
có trí tuệ, nhiệt huyết thì có thể 
thỏa sức làm việc và cống hiến 
đến khi nào không thể làm việc 
được nữa thì thôi.

Qua đây, chúc các đồng 
nghiệp doanh nhân luôn đẩy 
cao khát vọng, nâng cao năng 
lực để phát triển doanh 
nghiệp, phát triển đất nước. 
Đặc biệt, tôi cũng mong muốn 
đội ngũ doanh nhân Việt không 
sợ hãi, nếu sợ hãi thì sẽ không 
làm được gì cả.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong 
muốn cơ quan quản lý gần 
doanh nghiệp hơn, hiểu doanh 
nghiệp hơn. Thay vì giám sát, 
soi tìm, bắt lỗi thì cần tương tác   
với doanh nghiệp nhiều hơn  
để hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ cho 
doanh nghiệp cách làm     
đúng đắn.

trường cứ nhất định phải xin vào 
làm việc ở cơ quan Nhà nước 
mới yên tâm. Tuy nhiên, ngày 
nay mọi thứ đã thay đổi.

Vui mừng là đất nước phát 
triển, càng ngày Đảng, Nhà 
nước càng coi trọng vai trò kinh 
tế tư nhân - là động lực phát 
triển kinh tế. Các doanh nghiệp 
như Kosy càng có cơ hội phát 
triển hơn, được đóng góp tích 
cực cho sự phát triển lớn mạnh 
của đất nước.

Theo ông thì doanh nhân Việt 
còn thiếu những tố chất nào để 
có thể vươn ra biển lớn?

KINH TẾ TƯ NHÂN SẼ 
GÓP TRÊN 85% GDP 
TRONG TƯƠNG LAI

Có người vẫn nói rằng, dù 
doanh nghiệp, doanh nhân nỗ 
lực và đóng góp như vậy 
nhưng vai trò vẫn chưa được 
đề cao?

Trên thực tế, phải đến năm 
1991, Việt Nam mới thực sự bắt 
đầu đổi mới. Khi đó cả nước 
mới chỉ có vài ba nghìn doanh 
nghiệp, nhưng hiện nay chúng 
ta có tới gần 800 nghìn doanh 
nghiệp và mỗi năm có trên    
100 nghìn doanh nghiệp thành 
lập mới.

Ngày trước là nền kinh tế kế 
hoạch, kinh tế tư nhân không 
phát triển, hoạt động manh 
mún, nhỏ lẻ. Nhưng hiện nay, 
Đảng, Nhà nước coi kinh tế tư 
nhân, đặc biệt là doanh 
nghiệp tư nhân là động lực 
phát triển kinh tế đất nước. 
Hiện nay kinh tế tư nhân đóng 
góp gần 50% GDP, nhưng trong 
tương lai, tỷ lệ này chắc chắn 
sẽ phải tăng lên như các nước 
phát triển trên thế giới, tức là 
trên 85,9% GDP.

Chúng ta xuất phát điểm là 
một nước khó khăn, lạc hậu, 
kinh tế tập trung, bao cấp. Do 
đó nhiều năm trước tư tưởng, 
suy nghĩ của mỗi người dân 
cũng hạn chế. Con cái ra 

Tôi nghĩ đa số doanh nhân 
Việt rất giỏi song đâu đó vẫn 
còn thiếu khát vọng lớn. Tất cả 
những người thành công đều 
bắt đầu từ những khát vọng, 
lòng mong muốn lớn lao. Khi 
bạn thật sự mong muốn một 
điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại 
giúp bạn đạt được nó. Khát 
vọng, lòng mong muốn là thứ 
đầu tiên đưa bạn đến thành 
công.

Đất nước của chúng ta 
trước đây khá khó khăn, nên ít 
nhiều vẫn ảnh hưởng đến tư 
duy của không ít người. Tất 
nhiên vẫn có những doanh 
nghiệp có khát vọng lớn. Hy 
vọng mỗi thế hệ sau nối tiếp, sẽ 
mang trong mình hoài bão và 
khát vọng lớn lao hơn thế hệ 
trước.

Bên cạnh đó, lớp doanh 
nhân trước đây hầu như không 
được đào tạo bài bản, làm 
theo kiểu tự mày mò đi lên, nên 
năng lực quản trị điều hành ở 
một mức độ nhất định. Hầu hết 
doanh nghiệp Việt không có 
phương pháp quản trị bài bản. 
Chúng ta đều đi từ những 
ngành nghề khác nhau lên rồi 
trở thành ông chủ, nên kiến 
thức quản trị và phương pháp 
luận còn hạn chế. Chúng ta 
chưa quá quan tâm, chú trọng 
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HÀ THỦY - Phòng HCNS

giờ làm, sau khi gửi xong thư 
mời làm việc cho một vị trí hay 
là lúc bắt gặp vẻ lạ lẫm nhưng 
không giấu được niềm háo 
hức ánh lên trong đôi mắt 
những thành viên ngày đầu 
gia nhập mái nhà Kosy. Cứ thế, 
động lực được gặp gỡ, đưa 
người về với Tập đoàn, cứ mỗi 
ngày mỗi lớn.

Năm 2020, có những chuỗi 
ngày không ai có thể ngờ tới, 
các bạn tôi ở nhiều công ty 
than vãn rằng phải ngồi lọc 
nhân sự để cắt giảm vì 
Covid-19 mà ai cũng đau lòng 
nhưng đó là cách duy nhất để 
doanh nghiệp tồn tại qua 
những ngày tháng ảm đạm 
này. Tôi cũng từng rất e ngại 
nếu như có một ngày lãnh đạo 
Tập đoàn gọi tôi vào và đặt lên 
vai tôi nhiệm vụ mà tôi không 
muốn nhận đó. Trái với tưởng 
tượng của tôi, sếp tôi gọi vào 
và giao thêm nhiều job mới mà 
tôi phải tuyển dụng để kịp thời 
khởi công các dự án mới trong 
năm như dự án Khu đô thị Kosy 
City Beat Thai Nguyen, dự án 
Nhà máy Điện gió Kosy Bạc 
Liêu và rất nhiều dự án bất 
động sản, năng lượng tái tạo 
khác đang hoàn thiện pháp lý, 
đẩy nhanh giải phóng mặt 
bằng như dự án Khu đô thị Kosy 

húng tôi tìm kiếm và đưa 
người từ khắp mọi miền 
đất nước về với Kosy 

Group, để cùng nhau hiện 
thực hóa những khát vọng lớn 
lao. Tôi cũng không nhớ hết 
mình đã gặp gỡ, phỏng vấn 
bao nhiêu người trong suốt 
những năm tháng đi cùng Kosy. 
Tập đoàn của chúng tôi đang 
lớn lên từng ngày và theo đó, 
số lượng người cứ tăng lên 
theo cấp số nhân, để đáp ứng 
kịp thời với tốc độ phát triển và 
mở rộng quy mô.

Một sáng đến công ty làm 
việc sớm tôi nhận được cuộc 
điện thoại: “Em ơi, bên em còn 
tuyển vị trí… không? Anh rất 
muốn được vào làm việc bên 
em, đọc báo, xem website 
thấy định hướng phát triển của 
công ty tuyệt vời quá. Anh 
muốn được trao cơ hội”. Niềm 
vui của chúng tôi đơn giản 
lắm, chỉ vậy thôi là đủ để 
sướng âm ỉ cả ngày. Vì tôi hiểu 
rằng, vị trí chúng tôi đăng 
tuyển có sức hấp dẫn lớn với 
ứng viên, rất nhiều người đang 
muốn được gia nhập Kosy 
Group vì họ biết và tin những gì 
Tập đoàn chúng tôi làm được. 

Niềm vui có lúc lại đến từ 
khoảng không vắng lặng sau 

c
Ninh Bình, Khu đô thị Kosy Hà 
Nam, cụm dự án Thủy điện Pa 
Vây Sử, cụm dự án Thủy điện 
Mường Tùng… Quá nhiều vị trí 
cần tuyển, đặc biệt là rất nhiều 
vị trí chủ chốt, đòi hỏi chuyên 
môn tốt, giàu kinh nghiệm. Vậy 
là tôi không phải lo cắt người, 
giảm lương vì Covid, trái lại, tôi 
để dành thời gian cho việc 
kiếm tìm hàng trăm nhân sự 
mới đạt yêu cầu công việc. 

Thời đại công nghệ số, việc 
đăng tuyển thông tin tuyển 
dụng lên các trang web để tìm 
kiếm các ứng viên không còn 
xa lạ. Nhưng trước hàng loạt 
CV gửi về, chúng tôi chỉ lựa 
chọn được rất ít hồ sơ có thể 
đáp ứng yêu cầu của Tập 
đoàn. Tất cả các mối quan hệ 
được huy động để tạo thành 
một hệ thống network tìm kiếm 
ứng viên phù hợp. Danh sách 
những ứng viên tiềm năng sẽ 
dài thêm ra qua các năm và 
chúng tôi sẽ luôn phải giữ liên 
lạc với các ứng viên tiềm năng 
đó, để sẽ mời họ cộng tác 
cùng Tập đoàn khi thích hợp. 

Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa” của Nguyễn Thành 
Long, anh thanh niên trên đỉnh cao Yên Sơn lúc nào cũng 
“thèm người” vì sự cô đơn trong công việc đặc thù, còn 
chúng tôi, những người làm nghề “cầu nối” giữa ứng viên 
với doanh nghiệp thì lúc nào cũng “thèm người” vì sự 
tăng trưởng lớn mạnh của Tập đoàn…

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

NGHỀ

Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật và 
QLDA, Phó TGĐ phụ trách Tài 
chính, Phó TGĐ Kinh doanh, 02 
Phó TGĐ phụ trách Thủy điện, 
Phó TGĐ phụ trách Điện gió và 
Điện mặt trời… cùng hàng loạt 
các vị trí chủ chốt khác. Tất cả 
đều là những nhân sự dày dạn 
kinh nghiệm, nhiệt huyết, góp 
sức vào sự thành công chung 
của Tập đoàn. Trong năm 
2021, chúng tôi lại tiếp tục có 
thêm hàng trăm job mới cần 
tìm kiếm nhân sự phù hợp, đáp 
ứng sự tăng trưởng không 
ngừng của Kosy Group.

Lần đầu tiên tôi biết đến 
cánh đồng điện gió, biết đến 
sức gió bao nhiêu có thể phát 
điện. Hình ảnh “cối xay gió” 
trước đây vốn chỉ có trong câu 
chuyện Đôn Kihôtê hằn sâu 
trong ký ức tuổi thơ. Và Tập 
đoàn chúng tôi đã hiện hữu 
điều đó với dự án Điện gió Kosy 
Bạc Liêu – Giai đoạn 1 – 40 MW. 
9 tháng nữa thôi với thời gian 
nhanh kỷ lục, những MW điện 
gió đầu tiên của Kosy Group sẽ 
hòa vào lưới điện quốc gia 
nâng thương hiệu Kosy Group 
lên một tầm cao mới. Và càng 
ngày chúng tôi lại càng được 
nhiều ứng viên biết tới. Giờ 
đây, tôi liên tiếp nhận được 
những lời đề nghị chủ động từ 
các ứng viên tiềm năng mong 
muốn được vào Kosy làm việc. 

Nhân sự Kosy Group không 
ngừng được củng cố, Tập 
đoàn luôn rộng mở đón các 
nhân tài về làm việc. Giúp việc 
cho Chủ tịch kiêm TGĐ, có 9 
Phó TGĐ: Phó TGĐ Thường trực, 
Phó TGĐ phụ trách Miền Nam, 
Phó TGĐ phụ trách Tây Bắc, 

Bằng tâm, tầm, tài, người 
đứng đầu Tập đoàn Kosy luôn 
trăn trở để xây dựng Kosy 
Group ngày càng lớn mạnh, 
giải quyết công ăn việc làm 
cho hàng nghìn người lao động 
từ những dự án gắn liền với 
thiên nhiên như đất, nước, gió 
và ít nữa là nắng. Kosy Group 
như một con rồng lớn đang trỗi 
dậy mạnh mẽ, khẳng định vị 
thế trong lĩnh vực bất động sản 
và năng lượng tái tạo của 
nước nhà. 

Ngôn ngữ tuyển dụng hiện đại không phải là tìm 
người giỏi mà là tìm người phù hợp. Để đánh giá một 
người phù hợp mang tính chất trừu tượng không phải 
là điều dễ dàng. Ngoài kỹ năng chuyên môn trong 
nghề tuyển dụng nhân sự, chúng tôi còn phải tận 
dụng tối đa khả năng nhìn người, đánh giá con người 
trong quá trình phỏng vấn để chắc chắn rằng họ có 
đúng là người chúng tôi đang tìm kiếm hay không. 
Làm việc tại Kosy Group, các vị trí đều nên chủ động 
trong giao tiếp, làm chủ công việc của mình và hiểu 
được tầm quan trọng của chỉ số thông minh cảm xúc 
EQ cao hơn so với chỉ số IQ.
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công suất 40 MW của Tập 
đoàn chúng tôi đã chính thức 
động thổ giữa bao la nắng gió 
của 3 xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, 
Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. 
Tổng công suất khoảng 200 
MW cho 3 giai đoạn dự án sẽ 
được chúng tôi triển khai nối 
tiếp nhau. Một khởi đầu mới 
cho bước chuyển mình chiến 
lược, phác họa rõ nét tầm vóc 
của nhà phát triển đô thị và 
năng lượng tái tạo Kosy Group. 
Đây là dự án điện gió đầu tay 
của chúng tôi, bên cạnh nhiều 
dự án thủy điện đã triển khai, 
dự án điện mặt trời sắp triển 
khai trong lĩnh vực năng lượng 
tái tạo hay hàng loạt những dự 
án bất động sản tên tuổi khác.

Ban quản lý dự án Điện gió 
Kosy Bạc Liêu được thành lập 
ngay sau khi dự án được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt bổ 

ảnh sắc và con người nơi 
đây thật đáng yêu, đáng 
nhớ. Tiếng hát, tiếng hò 

giữa dòng kênh xanh biếc bên 
rừng tràm, rừng đước như 
giăng mắc tâm hồn chúng tôi 
khi lần đầu đặt chân tới đây: 
“Bớ chiếc ghe sau/ chèo mau/ 
anh đợi…”

Bạc Liêu không chỉ được biết 
đến với nhà Công tử hào hoa, 
với nhạc sĩ Cao Văn Lầu và 
khúc “Dạ cổ hoài lang”, mà 
còn nổi tiếng với nhà máy điện 
gió Bạc Liêu lớn nhất cả nước 
sải cánh đón gió bên bờ đê 
Đông, xã Vĩnh Trạch và nơi    
đây được xem như một điểm 
đến hấp dẫn những nhà đầu 
tư điện gió, trong đó có Tập 
đoàn Kosy. 

Đầu tháng 10, nhà máy Điện 
gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 – 

C

sung vào quy hoạch vào điện 
VII. Gói ghém những ước mơ, 
khát vọng vào hành trang, 
chúng tôi lên đường tới Bạc 
Liêu, xếp lại những riêng tư, gia 
đình, để hiện thực hóa những 
kế hoạch lớn lao đã định hình 
và gấp gáp. 

Mỗi người trong chúng tôi 
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. Chúng tôi cùng 
làm việc, cùng sinh hoạt, cùng 
ăn cơm và cùng cả nỗi nhớ 
nhà sau một ngày dài bận rộn. 
Thời gian dường như quá ngắn 
để chúng tôi làm quen, mà tự 
mình ráp lại những mảnh ghép 
cá nhân, để thích nghi với 
cuộc sống tập thể mới, lựa tính 
cách mỗi người để đùm bọc 
nhau như anh em trong nhà và 
phối hợp trong công việc.

được cử đi trong chuyến đầu 
tiên của hành trình hiện thực 
hóa ước mơ. 

Mỗi ngày, chúng tôi ra hiện 
trường dự án, cùng đo vẽ, trao 
đổi, tiếp xúc với người dân để 
công việc thu hồi đất được 
thuận lợi và nhanh chóng. Vẻ 
chất phác, thật thà, dãi dầu 
hiện lên rõ nét trên những 
gương mặt đen sạm vì nắng 
gió. Họ ủng hộ Tập đoàn Kosy 
vì dự án của chúng tôi sẽ 
khoác lên quê hương họ một 
diện mạo mới. Họ hiểu, việc 
phát triển dự án điện gió giúp 
tăng ngân sách của địa 
phương, hạ tầng xây dựng 
được cải thiện với những cung 
đường kết nối trụ turbine, thúc 

đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Nhờ sự ủng hộ của người 
dân và chính quyền địa 
phương, tiến độ GPMB của 
chúng tôi đã nhanh hơn một 
tháng so với kế hoạch đề ra. 
Các công việc khác đang gấp 
rút thực hiện để tạo điều kiện 
cho nhà thầu triển khai thi 
công, trước tiên là con đường 
nội bộ dài khoảng 1,6 km từ 
Tỉnh lộ 31 nối với trụ turbine số 
10. Sau đó là các hạng mục 
công trình phụ trợ, hệ thống 
đường, móng turbine, cáp 
ngầm, mương cáp, trạm biến 
áp, phần dây đấu nối trạm 
biến áp Hòa Bình 5… 

Sau lễ động thổ, chúng tôi 
tập trung cho công tác giải 
phóng mặt bằng. Những cán 
bộ GPMB dò dẫm từng tọa độ 
những trụ turbine, từng vị trí 
con đường kết nối dự án, kết 
nối các trụ turbine giữa mênh 
mông các thửa lúa xanh rì 
đang trổ bông thì con gái, giữa 
mênh mang nước của những 
vựa nuôi tôm lớn nhất nhì khu 
vực Đồng bằng Sông Cửu 
Long. Cảm xúc tự hào tuyệt vời 
đến khó tả khi đứng giữa 
những cánh đồng ngút ngát, 
khi một năm nữa thôi, sức 
người sẽ biến sức gió trời thành 
dòng điện 220 kV, cung cấp 
điện cho cả khu vực phía Nam 
sau khi hòa lưới điện quốc gia, 
và chúng tôi là những người 

Xung quanh chúng tôi là mênh mông nước, bao la gió… Là khát vọng về sự 
đổi thay trên những cánh đồng này sau một năm nữa, với sự xuất hiện của 
những “cối xay gió” khổng lồ mang tên Kosy Bạc Liêu…

QUỲNH HOA - Phòng Đầu tư

NHỮNG DẤU CHÂN
ĐẦU TIÊN
CÁNH ĐỒNG ĐIỆN GIÓ
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Bên cạnh những dấu chân tại hiện 
trường dự án, là những dấu chân 
thầm lặng của các phòng ban khối 
văn phòng Tập đoàn. Từ việc lo 
nguồn tài chính, thủ tục pháp lý, sắp 
xếp nhân sự dự án, đến việc thường 
xuyên họp bàn, đàm phán, ký kết 
hợp đồng với đơn vị cung cấp 
turbine Goldwind, lựa chọn nhà thầu, 
đối tác phục vụ cho công tác thi 
công… ai ai cũng khẩn trương hỗ trợ 
tối đa cho dự án, đảm bảo tiến độ 
theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Suốt 3 - 4 tháng sống và làm việc 
cùng nhau, vì công việc gấp rút, tiến 
độ gắt gao, chúng tôi rất ít khi được 
về nhà. Xa nhà lâu nhất là anh Sơn, 
đã nhiều tháng anh chưa về Quảng 
Ngãi, khi cơn bão số 9 ập đến tàn 
phá quê hương, gia đình nội ngoại 
hai bên phải gánh chịu ảnh hưởng 
nặng nề, mà anh cũng không thể về. 
Gần hơn một chút là anh Chương, 
quê Sài Gòn, cách Bạc Liêu 300 km, 
mỗi khi được “nghỉ phép chớp 
nhoáng” anh cũng cần tới 7 tiếng 
đồng hồ lắc lư trên xe khách, kịp về 
thăm gia đình, động viên vợ ở nhà 
chăm bố ốm, có lúc phải mang theo 
cả con nhỏ xuống công trường. 
Những chiến binh đến từ Hà Nội như 
anh Hoàn, chị Hoa gần như không có 
ngày phép trong giai đoạn gồng 
mình chạy tiến độ. 
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Những người thân yêu trong gia đình 
chúng tôi luôn thấu hiểu và sẻ chia để 
chúng tôi được hoàn thành tốt trọng 
trách và lý tưởng của mình. Những người 
đồng đội thầm lặng ở các phòng ban nơi 
hậu phương cũng vất vả ngày đêm để 
phục vụ cho tiền tuyến. Tôi tin rằng với sự 
chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, sự 
đồng tâm nhất trí của các bộ phận, 
phòng ban, Ban QLDA, dự án Điện gió 
Kosy Bạc Liêu của chúng tôi chắc chắn 
sẽ thành công và hòa vào lưới điện quốc 
gia vào tháng 10 năm nay.



BAN QLDA HÀ NAM – NINH BÌNH

Trong tiềm thức ký ức tuổi thơ tôi, luôn 
hiện hữu về vùng đất chiêm trũng Hà Nam 
Ninh xưa cũ, qua lời kể đầy sâu lắng và 
chất chứa nỗi niềm của cha tôi – một cựu 
binh già thời kháng chiến. 

Giếng làng cổ Cố đô Hoa lư - Ninh Bình
Nguồn: Sưu tầm

Mùa gặt ở Tam Cốc - Ninh Bình
Nguồn: Sưu tầm

Về Hà Nam thăm gian nhà xưa của cụ Nguyễn Khuyến
Nguồn: Sưu tầm

Tôi hiểu những gì thiêng liêng, trân quý 
trong ánh mắt và trong từng lời của ông 
khi nói về vùng rốn lũ của Đồng bằng Bắc 
Bộ này. Có thể một phần do tương đồng 
về sự khó nhọc, lam lũ của người dân nơi 
đây với vùng đất khắc nghiệt, nắng lắm 
mưa nhiều và lũ lụt quanh năm nơi miền 
Trung quê tôi. Nhưng trên tất thảy, tôi biết 
chắc rằng vì đó là quê hương những 
người đồng đội của ông đã ra đi từ đó 
mãi mãi và chưa được trở về. 

MỘT VÙNG
QUÊ

háng năm dần trôi đi, tôi trưởng thành và xa 
cha tôi. Gần 25 năm học tập, rèn luyện và 
“chinh chiến” khắp mọi miền của Tổ quốc, 

từ Bắc vào Nam, qua khúc ruột miền Trung, mỗi 
vùng đất tôi đi qua đều có những dấu ấn và các 
cung bậc cảm xúc riêng biệt. Nhưng có lẽ hôm 
nay, đây là một điều gì đó quá đặc biệt, cảm xúc 
như vỡ oà khi bàn chân tôi được bước về trên 
vùng ký ức xưa cũ, với tư cách là một trong những 
“chiến binh” thuộc “binh đoàn” Kosy Group.

Vùng đất này giờ đây đã có những đổi thay 
nhiều so với những gì trong tiềm thức tôi được biết, 
nhưng vẫn vẹn nguyên những lo toan vất vả và 
còn đó bao bộn bề ngổn ngang trong những ngày 
chuyển mình đi lên. Kosy Group chúng tôi về đây 
với nhiệm vụ đầu tư xây dựng hai khu đô thị với 
những giá trị cốt lõi rõ ràng, cùng một định hướng 
chiến lược đầy nhân văn và đúng đắn. Theo đó, 
tại vùng đất Hà Nam, là một dự án đô thị có quy 
mô gần 23 ha với hơn 800 lô đất để dựng nên 
những ngôi nhà mới. Bên cạnh là dự án đô thị tại 
Ninh Bình có quy mô hơn 40 ha với 1.100 ngôi nhà 
cùng những biệt thự to đẹp.

Chỉ một vài năm nữa thôi, tôi sẽ tự hào kể cho 
cha tôi nghe về những gì mà người Kosy chúng tôi 
đã làm được ở vùng quê này. Không còn là mênh 
mông nước với ruộng đồng của ngày lũ như xưa 
nữa. Thay vào đó là hai khu đô thị khang trang, 
sạch đẹp, hiện đại và đồng bộ, với những tuyến 
đường giao thông thênh thang, hệ thống điện đô 
thị lung linh sắc màu, những hàng cây ngút ngàn 
xanh tươi ẩn hiện bên những ngôi nhà mới tươi 
đẹp. Chúng tôi sẽ góp phần vào công cuộc “thay 
da đổi thịt” cho những vùng đất này. Cuộc sống 
của người dân nơi đây sẽ không còn lam lũ nhọc 
nhằn, vùng quê nghèo này sẽ được đổi thay.

Và khi đó, tôi chắc rằng, ông sẽ mỉm cười hạnh 
phúc và đầy tự hào về những “chiến binh” Kosy 
Group cùng ánh mắt long lanh nhìn về phía xa cũ, 
nơi quê hương những người đồng đội của ông, có 
lẽ họ cũng sẽ được trở về trên đất mẹ ngày càng 
giàu đẹp hơn.

T
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Những đồi chè trải dài xanh ngút ngát 
hay hình ảnh mạnh mẽ của một 
“thành phố thép” hiên ngang, vươn 
mình bứt phá trong công cuộc đổi mới 
là ấn tượng trong tôi về Thái Nguyên – 
xứ “đệ nhất danh trà”... 

Niềm tin
“xứ trà”giữa

ĐỖ DŨNG - Ban QLDA Gia Sàng

hững năm gần đây, với tầm nhìn xây 
dựng thành phố Thái Nguyên trở 
thành thành phố sinh thái có chức 

năng tổng hợp, trọng tâm là dịch vụ, du lịch 
và hàng hoá công nghệ xanh, xứ “đệ nhất 
danh trà” đang có sự chuyển mình rõ nét. 
Thái Nguyên hôm nay là bến đỗ của rất 
nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế 
uy tín với hàng loạt các khu công nghiệp quy 
mô lớn đi vào hoạt động. Cùng với đó là quá 
trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, 
sôi nổi khiến thị trường bất động sản nơi đây 
ngày càng nhộp nhịp, thu hút đầu tư của 
nhiều doanh nghiệp lớn. 

Nằm giáp ranh Hà Nội, có kết cấu hạ tầng 
giao thông hiện đại, chính sách mở cửa 
thông thoáng, lực lượng lao động dồi dào 
cùng với những chỉ số phát triển ấn tượng, 
Thái Nguyên đã tạo nên một hệ sinh thái bất 
động sản – công nghiệp – đô thị hấp dẫn 
các nhà đầu tư. Kể từ sau khi Thủ tướng 
Chính phủ quyết định nâng cấp lên đô thị 

loại 1, Thái Nguyên đã tập trung mạnh vào 
phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, trung 
tâm vui chơi dọc hai bên bờ sông Cầu.     
Quy hoạch thành phố mở rộng, tạo cảnh 
quan kiến trúc đô thị mới, đẩy mạnh tốc độ 
đô thị hóa.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của mảnh 
đất này, Tập đoàn chúng tôi đã đầu tư tại 
Thái Nguyên từ nhiều năm trước với dự án 
khu đô thị Sông Công, quy mô 38,78 ha. Với 
chiến lược phát triển sản phẩm bền vững, 
chúng tôi đang từng bước góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho người dân 
địa phương, tiếp tục xây dựng một khu đô thị 
mới hiện đại và thời thượng – khu đô thị Kosy 
City Beat Thai Nguyen, quy mô 19,9 ha. Dự án 
đang trở thành tâm điểm chú ý của bất 
động sản miền Bắc.

Vừa mới khởi công đầu tháng 9/2020, đến 
nay, chúng tôi đang chạy đua với thời gian, 
đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban QLDA đang 

dốc toàn lực để hoàn thành công việc 
vượt kế hoạch được giao. Những ngày 
cuối năm, không khí lao động càng 
thêm khẩn trương, nhộn nhịp và phơi 
phới niềm tin vào sự thành công của 
khu đô thị hiện đại, đẳng cấp giữa “thủ 
phủ đất chè”. 

Là người phụ trách Ban QLDA Kosy 
City Beat Thai Nguyen, tôi hiểu trách 
nhiệm trên vai rất lớn trong việc nỗ lực 
xây dựng khu đô thị trở thành một trong 
những dự án tiêu biểu của vùng đất 
này. Bên cạnh đó là niềm tự hào khó tả 
khi hàng ngày, chúng tôi được cùng 
nhau góp phần công sức nhỏ bé của 
mình vào sự hình thành của khu đô thị, 
được tận mắt chứng kiến từng bước 
phát triển của dự án và cùng nhau hiện 
thực hóa chiến lược phát triển bất động 
sản của Tập đoàn. 

             

N
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Gần Tết, sau những ngày “đầu tắt, 
mặt tối”, tôi “xách xe lên và đi” khi 
trời Hà Nội đã nhá nhem. Tiết trời 
lạnh cóng. Bàn tay tôi cứng đờ vì giá 
buốt. Sau lưng thì không có mẫu 
đính kèm mà chỉ có đồ nghề săn 
ảnh. Sau 5 tiếng thì tôi cũng đến 
điểm nghỉ chân. 

Sớm hôm sau, tôi len lỏi vào các 
bản làng để thưởng thức hương vị 
của núi rừng. Sự nồng nhiệt, chân 
chất của người dân vùng cao khiến 
tôi thấy lòng mình thêm ấm áp, giữa 
sự thành thật, hồn nhiên tới lạ kì.

Và, xuân đã về trên rẻo cao. 

Những tia nắng xuân ấm áp đủ để 
kéo trẻ con nô đùa tung tăng khắp 
chốn. Trai gái rủ rau tự tình trên đồi. 
Sự e ấp bừng đỏ của người thiếu nữ 
bên bạn trai khi bắt gặp ống kính 
của tôi thực đáng yêu biết mấy. 

Không có chút son phấn trên đôi má 
em, mà em vẫn xinh duyên lắm.

Lũ trẻ rủ nhau chơi đùa. Có khi chỉ 
là một quả bóng nhựa, cũng khiến 
chúng cười rền vang. Đứa ẵm em, 
đứa ôm chú chó nhỏ, đứa trèo cây 
hái hoa... Những chiếc váy xòe của 
bé gái người Mông đủ sắc màu 
càng thêm rực rỡ trong nắng, dưới 
sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa 
mận bung nở rộn ràng.

Đất trời vào xuân. Mùa xuân nơi 
rẻo cao Tây Bắc đã cho tôi những 
phút giây thư thái, lắng lại sau những 
bộn bề, nạp lại năng lượng để bắt 
đầu một năm mới, một hành trình 
mới. Xin gửi tặng quý độc giả của 
Kosy News những bức hình Xuân về 
trên rẻo cao.

Xuân
v ề  t r ê n  r ẻ o  c a o

Không biết từ khi 
nào, tôi ham mê “xê 
dịch”. Sự uốn lượn 
quanh co của 
những cung đường 
Tây Bắc quyến rũ tôi 
như một người thiếu 
nữ đầy mê hoặc.

XUÂN TIỆP
Phòng QLDA Điện gió
và Điện mặt trời
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TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ 

gian của mình để có thể tham 
gia cùng anh em. Bên cạnh 
các giải nội bộ, đội bóng đá 
nam Kosy cũng thường xuyên 
tham gia những trận bóng 
giao lưu với các đơn vị đối tác 
của Tập đoàn. 

BÓNG ĐÁ VÀ PHONG 
CÁCH “FAIR PLAY” 

Đội bóng đá nam hiện có 
hơn 30 thành viên thường 
xuyên sinh hoạt là CBNV tại 
các phòng ban, Ban QLDA. 

Mỗi trận bóng mà đội tổ 
chức đều có sức hút lớn đối với 
các cầu thủ trên sân cỏ và cả 
các cổ động viên. Năm 2020 
với nhiều ảnh hưởng từ dịch 
Covid-19, người Kosy vẫn duy 
trì đều đặn phong trào bóng 
đá bằng những trận cầu       
đẹp mắt.  

 
Cuối tuần, đội bóng thường 

tổ chức một trận giao hữu để 
giải tỏa căng thẳng sau những 
giờ làm và rèn luyện thể lực. 
Cuối năm ai cũng bận, nhưng 
mỗi người đều tự thu xếp thời 

Ra sân như những chân sút 
chuyên nghiệp, đội bóng đá 
nam đem lại cho người hâm 
mộ những trận túc cầu nảy lửa. 
Các cầu thủ với nhiều độ tuổi 
khác nhau, đến từ nhiều bộ 
phận nhưng khi đã vào sân, họ 

chơi bóng không phân biệt tuổi 
tác và phối hợp ăn ý, tôn trọng 
tinh thần đội nhóm. Điều này 
được thể hiện rõ qua một cầu 
thủ đặc biệt - Đỗ Xuân Thành, 
“người đàn ông không tuổi”,  
Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn. 
Anh Xuân Thành là một tiền 
đạo chơi linh động ở cả 2 cánh 
và thường được đồng đội “ưu 
ái” kiến tạo cho nhiều cơ hội 
để cống hiến những bàn thắng 
đẹp mắt. Phong độ và kỹ thuật 
trên sân của anh khiến giới trẻ 
phải xuýt xoa ngưỡng mộ. 

Duy trì được những trận bóng 
hàng tuần là nỗ lực rất lớn của 
anh em nhà Kosy Group khi mà 
ai ai cũng bận rộn bởi deadline 
của rất nhiều dự án. Tinh thần 
“fair play” trong bóng đá đã 
tạo nên sự hợp tác tuyệt vời 
trong công việc của các anh.

DU LỊCH HÈ: NGƯỜI 
KOSY VỀ VỚI ĐẤT VÕ, 
TRỜI VĂN 

Quy Nhơn, Bình Định - Tuy 
Hòa, Phú Yên được lựa chọn là 
điểm đến cho chuyến đi nghỉ 
mát hè năm 2020 của Tập 
đoàn Kosy. Kéo dài 4 ngày 3 
đêm từ ngày 26 - 29/6/2020, 

người Kosy từ các văn phòng, 
chi nhánh trên cả nước đã tụ 
hội về thành phố biển Quy 
Nhơn, tham quan đất võ trời 
văn và trải nghiệm văn hóa, 
ẩm thực địa phương.  

Sau một thời gian tập trung 
vào các hoạt động sản xuất 
kinh doanh, phát triển đầu tư 
quỹ dự án mới, đồng thời đẩy 
mạnh tiến độ thi công trên các 
công trường, chuyến du lịch hè 
là phúc lợi mà Tập đoàn gửi tới 
toàn thể cán bộ nhân viên, 

những người đã và đang đóng 
góp công sức vào sự phát triển 
không ngừng của Tập đoàn.

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. 

TIÊN TIÊN - PV Kosy News

Những hoạt động nội bộ nhận được sự ủng hộ nhiệt thành và tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo khiến 
cho môi trường công sở Kosy thêm gần gũi, chan hòa và đầy ắp tiếng cười.
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Teambuilding “We are one”, 
gala dinner “Đêm gắn kết” đã 
tạo cơ hội để người Kosy thắt 
chặt thêm sợi dây đoàn kết, 
truyền cho nhau ý chí, niềm 
tin, định hướng, tinh thần và 
cảm hứng, tạo động lực cùng 
nhau hướng tới những mục 
tiêu chung của Tập đoàn.  

của phái đẹp Kosy đã thu hút 
sự quan tâm của đông đảo 
CBNV Tập đoàn. Cuộc thi là 
nơi người Kosy thể hiện niềm 
yêu mến, tôn vinh các nữ đồng 
nghiệp của mình nhân ngày 
Phụ nữ Việt Nam.  

Rất nhiều hình ảnh của phái 
đẹp Kosy đã được gửi về cho 
Ban Tổ chức kèm theo những 
bài viết giàu cảm xúc. Nhiều 
“nhân tài ẩn dật” nhà Kosy đã 
lộ diện với những bài thơ hay 
tản văn thực sự “mùi mẫn”, 
đầy tình mến thương, trân 
trọng. Theo dõi cuộc thi trên 

PHÁI ĐẸP ĐƯỢC 
CHĂM SÓC ÂN CẦN 
TRONG NGÀY LỄ

Vào những ngày của phái 
đẹp như 8/3, 20/10, chị em nhà 
Kosy lại được anh em quan 
tâm chu đáo. Những món quà 
nhỏ xinh hay những chương 
trình hoành tráng đều thắp lên 
nụ cười hạnh phúc mà ấm áp 
của những bóng hồng Kosy. 

Cuộc thi “Rạng rỡ nụ cười 
Kosy” tìm kiếm những nụ cười, 
những khoảnh khắc đáng nhớ 

facebook của Tập đoàn, bạn 
không những thấy phụ nữ Kosy 
xinh đẹp, duyên dáng, tài năng 
mà còn thấy cả không gian 
công sở Kosy được phác họa rõ 
nét qua từng câu chuyện kể 
hay những tình cảm nồng ấm 
mà đồng nghiệp Kosy dành 
cho nhau.

Anh Đặng Vũ Mạnh, phòng 
Đầu tư cho biết: “Hình ảnh chị 
em hiện lên trong những bài 
viết có thông điệp gần gũi, yêu 
thương, được pha trộn bằng lối 
văn phong hài hước, tuy hơi 
không chuyên của anh em, 
nhưng lại ấm áp dư thừa. 
Những hoạt động phong trào 
của Tập đoàn sẽ góp phần xây 
dựng văn hoá doanh nghiệp, 
giúp nội bộ chúng ta được   
gắn kết một cách tự nhiên và 
bền chặt.”

từ Ban Lãnh đạo và đồng 
nghiệp. Thổi nến cùng anh chị 
em, trong tiếng vỗ tay và 
tiếng hát của mọi người, 
dù bình dị nhưng lại thật 
ý nghĩa biết bao.”

Theo anh Đặng 
Quang Huy – Chủ 
tịch Công đoàn: 
“Chính sự quan 
tâm của Ban 
Lãnh đạo đã là 
động lực rất lớn 
để người Kosy 
được “làm hết 
sức, chơi hết 
mình” và kết nối 
không khoảng 
cách. Năm 2021 
chắc chắn sẽ là một 
năm mà anh chị em 
Kosy được tham gia vào 

SINH NHẬT ẤM ÁP 
BÊN ĐỒNG NGHIỆP

Mỗi người Kosy có sinh nhật 
trong tháng đều được Công 
đoàn kết hợp với phòng HCNS 
và Truyền thông tổ chức các 
bữa tiệc ngọt ấm cúng để 
chúc mừng tuổi mới. 

Những lời chúc ý nghĩa mà 
chân thành trên nhóm zalo Tập 
đoàn, tới bữa tiệc cuối tháng 
khiến cho ngày sinh nhật của 
CBNV trở nên đặc biệt hơn. Sự 
quan tâm nho nhỏ dành cho 
nhau khiến cho mọi khoảng 
cách như xóa nhòa.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, 
phòng Đầu tư chia sẻ: “Tôi cảm 
thấy hạnh phúc khi nhận được 
những lời chúc mừng sinh nhật 

nhiều chương trình nội bộ đặc 
sắc và ý nghĩa.”
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Hưởng ứng lời kêu gọi của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc 
Giang, ngày 13/1/2020, Ban 
QLDA Bắc Giang đã đại diện 
Tập đoàn Kosy trao tặng 200 
suất quà trị giá 100 triệu đồng 
cho người nghèo trên địa bàn 
huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 12/1/2020, Tập đoàn 
Kosy cũng trao tặng 100 chiếc 
chăn ấm cho học sinh nghèo 
của trường PTDTBT THCS Bản 
Phùng, xã Thanh Bình, thị xã     
Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Kosy Bạc Liêu, ngày 3/10/2020, 
bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ 
tịch Tập đoàn Kosy đã trao tài 
trợ 500 triệu đồng xây dựng 
cầu Vĩnh Tân - Vĩnh Hòa, Bạc 
Liêu cho đại diện chính quyền 
địa phương. 

Xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc 
Liêu là địa điểm triển khai dự 
án Điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1 có công suất 40MW. 
Trong thời gian tới, Tập đoàn 
Kosy sẽ tiếp tục triển khai giai 
đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án, 
nâng tổng công suất nhà máy 
lên 200 MW. 

Cuối tháng 9, đại điện Tập 
đoàn Kosy đã cùng lãnh đạo 
UBND các xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh 
Thịnh, Vĩnh Hậu, huyện Hòa 
Bình, Bạc Liêu trao gần 50 suất 
quà cho các cháu có hoàn 
cảnh khó khăn tại 3 điểm: 
trường mầm non Hoa Sen (xã 
Vĩnh Mỹ A), trường Tiểu học 
Vĩnh Thịnh B (xã Vĩnh Thịnh) và 
các cháu có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hậu. 
Món quà của Tập đoàn đã 
khiến các cháu đều rất vui khi 
được nhận vào đúng dịp Tết 
Trung thu. 

  Trong khuôn khổ buổi Lễ động 
thổ dự án Nhà máy Điện gió 

hậu quả thiên tai. Chỉ trong 
vòng 2 ngày, CBNV Tập đoàn 
đã quyên góp được 660 triệu 
đồng. 

Sáng ngày 22/10/2020,         
TS. Nguyễn Đức Diệp – Bí thư 
Chi bộ, Phó TGĐ Thường trực 
Tập đoàn Kosy đã đại diện tập 
thể CBNV Tập đoàn trao số tiền 
660 triệu đồng ủng hộ miền 
Trung thông qua Uỷ ban      
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.

NGƯỜI KOSY QUYÊN GÓP 
660 TRIỆU ĐỒNG
HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG 
RUỘT THỊT

Với tinh thần “tương thân 
tương ái”, “lá lành đùm lá 
rách” và văn hóa “Người Kosy 
vì cộng đồng”, Tập đoàn Kosy 
đã phát động toàn thể CBNV 
quyên góp tối thiểu một ngày 
lương để chung tay với đồng 
bào miền Trung khắc phục   

Theo TS. Nguyễn Đức Diệp, 
do tính cấp thiết của việc chia 
sẻ khó khăn, khắc phục hậu 
quả mưa lũ, CBNV Tập đoàn 
Kosy đã nhiệt tình hưởng ứng lời 
kêu gọi của Tập đoàn và khẩn 
trương quyên góp, có những 
cán bộ quyên góp nhiều ngày 
lương. “Trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn nhưng tấm lòng 
người Kosy chúng tôi hướng về 
miền Trung, sẵn sàng “nhường 
cơm sẻ áo”, CBNV Tập đoàn 
Kosy mong muốn được góp sức 
chống thiên tai với đồng bào 
vùng lũ, giúp họ vượt qua được 
khó khăn, khắc phục thiệt hại 
và sớm ổn định cuộc sống”.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ của 
CBNV Tập đoàn Kosy, ông Hầu 
A Lềnh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ 
Việt Nam đã ghi nhận lòng hảo 
tâm của CBNV Kosy Group khi 
cùng chung tay với đồng bào 
miền Trung vượt qua bão lũ. 
“Chúng tôi sẽ chuyển số tiền 
này tới đồng bào miền Trung 
sớm nhất để kịp thời khắc phục 
những hậu quả nặng nề do 
thiên tai gây ra”, ông Lềnh nói.

KHÁNH THÀNH NHÀ VĂN HÓA XÃ NẬM XE,
HUYỆN PHONG THỔ, LAI CHÂU

TẬP ĐOÀN KOSY TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO
TẠI BẮC GIANG VÀ TẶNG CHĂN ẤM CHO HỌC SINH
TẠI LÀO CAI

Sau hơn 1 tháng xây dựng, 
nhà văn hóa bản Huổi Hán, xã 
Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai 
Châu do Tập đoàn Kosy tài trợ 
đã được khánh thành.

Tại huyện Phong Thổ, Lai 
Châu, Tập đoàn Kosy đang là 
doanh nghiệp đầu tư lớn nhất 
trên địa bàn với 5 dự án nhà 
máy thuỷ điện: Nậm Pạc 1&2, 
Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ 1A&1B, 
tổng mức đầu tư lên tới 2.500 tỷ 
đồng. Bên cạnh việc xây dựng 
các nhà máy thủy điện,          
Tập đoàn Kosy còn đặc biệt 
quan tâm đến các hoạt động 
trách nhiệm cộng đồng tại địa 

phương như đã xây dựng và 
trao tặng điểm trường xã Sin 
Suối Hồ và mới đây là nhà văn 
hóa xã Nậm Xe với mức tài trợ 
500 triệu đồng.

Ngày 17/9/2020, nhà văn hóa 
xã Nậm Xe chính thức được 
khánh thành và bàn giao cho 
Uỷ ban xã Nậm Xe quản lý sử 
dụng. Đây là kết quả sau hơn 
một tháng thi công xây dựng. 
Công trình được Ban Lãnh đạo 
Tập đoàn giao cho Ban QLDA 
Thủy điện Nậm Pạc theo dõi, 
đốc thúc tiến độ theo kế hoạch 
đã đề ra.

Nhà văn hóa bản Huổi Hán – 
bản trung tâm xã Nậm Xe được 
xây dựng mới rộng 120m2, với 
các hạng mục chính gồm 
phòng sinh hoạt cộng đồng, khu 
vực sân chơi… đáp ứng được 
yêu cầu cần thiết về cơ sở vật 
chất, trở thành nơi sinh hoạt văn 
hóa nhiều ý nghĩa cho bà con 
địa phương. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRAO QUÀ TRUNG THU
CHO TRẺ EM NGHÈO VÀ
TÀI TRỢ 500 TRIỆU ĐỒNG
XÂY CẦU TẠI BẠC LIÊU

VÀ NHỮNG
NGHĨA CỬ ẤM ÁP

NGƯỜI KOSY
VÌ CỘNG ĐỒNG”

“

Trong suốt 12 năm hình thành và phát triển, 
Kosy Group đặc biệt coi trọng văn hóa “Người 
Kosy vì cộng đồng”. Những năm qua, Tập đoàn 
Kosy luôn nêu cao trách nhiệm xã hội, thường 
xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, 
an sinh xã hội. Năm 2020, Tập đoàn Kosy đã 
thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý 
nghĩa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

TIÊN TIÊN - PV Kosy News
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hướng về Kosy Group thân yêu. 
Giữa chúng ta, hàng trăm 
cánh én về muôn nẻo, nhưng 
vẫn luôn dõi theo nhau, vẫn có 
một nơi để trở về, đó chính là 
ngôi nhà Kosy Group…

Tết là dịp để chúng ta cùng 
nhìn lại những gì đã làm được 
trong một năm qua và hướng 
đến những mục tiêu mới cho 
tương lai. Tết là mùa của yêu 
thương, mùa trở về, đoàn viên, 
sum họp sau những tháng 
ngày xa cách.

Chúng tôi – những cánh én 
phương Nam háo hức ngày 
gặp lại những người bạn, 
người anh em, đồng nghiệp 
trên mọi miền của Tổ quốc 
trong dịp Tổng kết cuối năm 
2020 tại Hà Nội. Năm nay là lần 
thứ 3 chúng tôi được trở về 
đúng nghĩa, không phải lần 
đầu tiên nhưng vẫn cứ thổn 
thức mong chờ, khát khao 
ngày về. Bởi đó là niềm vinh 
dự, là nguồn động viên tinh 
thần lớn lao cho những người 
Kosy tại thành phố mang        
tên Bác. 

Trong năm với những chuyến 
công tác rong ruổi xa nhà, biết 
bao cuộc gặp gỡ nhưng đây 
là hành trình ý nghĩa nhất mà 
chúng tôi đón đợi. Tổng kết 
năm nay diễn ra tại Hạ Long, 
với phong trào văn nghệ chủ 

Những thanh âm, giai 
điệu mỗi dịp Tết đến, 
xuân về nghe sao thân 
thương đến độ ai trong 
chúng ta cũng đều thấy 
bồi hồi, xao xuyến. Mùa 
vui ấy về trong những 
tiếng cười giòn giã, trong 
những chậu hoa xuân 
phơi phới sắc màu, trong 
ánh mắt trong trẻo, hồn 
nhiên không vướng bận 
âu lo của con trẻ…

Năm 2020 khép lại với nhiều 
biến động, thăng trầm. Tập 
đoàn Kosy vẫn vững bước 
vươn mình đi lên và đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. 
Thành phố Hồ Chí Minh những 
ngày cuối năm, từ những con 
hẻm nhỏ đến khu vực trung 
tâm, từ ánh mắt người già đến 
trẻ nhỏ, tất cả đều háo hức và 
bận rộn hơn thường nhật. Văn 
phòng đại diện Tập đoàn cũng 
đang nỗ lực hết mình để hoàn 
thành kế hoạch, mục tiêu phát 
triển các dự án tại khu vực 
miền Nam. 

Nghìn dặm là khoảng cách 
không gian tưởng chừng xa xôi 
cách trở, nhưng trong mỗi trái 
tim Kosy tại văn phòng đại diện 
thành phố Hồ Chí Minh từng 
ngày vẫn luôn chung hơi thở, 
nhịp đập, khát khao cống hiến, 

đề “Vượt sóng” được phát 
động từ trước đó vài tháng       
lại càng làm chúng tôi thêm 
háo hức. 

Chúng tôi có mặt trong đội 
Liên quân Văn phòng thành 
phố Hồ Chí Minh, phòng Quản 
lý dự án Điện gió, Ban Quản lý 
dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu, 
phòng Pháp chế và phòng 
Truyền thông. Đội tôi tụ hợp 
những con người máu lửa, 
nhiệt huyết, “làm hết sức, chơi 
hết mình” cùng nhau họp hành 
qua cầu truyền hình để lên ý 
tưởng kịch bản, bất chấp 
khoảng cách địa lý không 
gian. Từ những anh chị Trưởng 
các bộ phận, đến các anh em, 
ai cũng muốn đóng góp cho 
đêm Tổng kết một tiết mục thật 
hay và hấp dẫn. Và tiểu phẩm 
“Kosy tình Bắc duyên Nam” 
của chúng tôi chắc hẳn cũng 
đã ghi dấu trong lòng người 
Kosy dịp cuối năm này. Chúng 
tôi vỡ òa khi cả đội giành giải 
Nhất, ôm nhau nhảy múa trên 
sân khấu.

Sau những màn họp tổng 
kết, vinh danh khen thưởng, 
các tiết mục hấp dẫn từ các 
phòng ban, màn quẩy xung 
hết nấc bên tiếng nhạc xập 
xình, đêm xuống, chúng tôi 
ngồi lại bên những ly rượu cạn, 
tâm tình bên nhau, sẻ chia 
những công việc đã làm trong 

năm qua, và các dự định trong 
năm tới. Đó thực sự là một đêm 
không khoảng cách, không 
giới hạn giữa Ban Lãnh đạo với 
CBNV, giữa CBNV các phòng 
ban. Điều này thật tuyệt vời vì 
nó khác hẳn với những cuộc 
họp truyền hình trực tuyến đầu 
cầu thành phố Hồ Chí Minh – 
Hà Nội hay những tin nhắn, 
cuộc gọi tương tác làm việc 
trong năm. Xa nhà ngàn dặm 
để tới Hạ Long tham dự Lễ Tổng 
kết Tập đoàn, đã giúp chúng 
tôi hiểu thêm phần nào sự hy 
sinh thầm lặng của Ban Lãnh 
đạo, các anh chị em ngoài 
Bắc với những chuyến công 
tác dài tại Sài Gòn và các tỉnh 
thành xa xôi khác. Khoảnh 
khắc bên nhau trong tiệc cuối 
năm, những người Kosy từ khắp 
các miền như cùng hòa quyện, 
nắm chặt tay nhau hơn bao 
giờ hết. 

Cảm ơn mùa xuân đất nước, 
mùa xuân Kosy cho chúng tôi 
gặp lại nhau, để cùng nhau 
xóa nhòa khoảng cách, nỗ lực 
cống hiến, làm việc hết mình 
để có nhiều mùa xuân, nhiều 
cuộc gặp gỡ ý nghĩa hơn nữa. 
Hẹn gặp lại các anh chị em 
đồng nghiệp, cùng trao nhau 
những ly rượu mừng, những cái 
nắm tay chân thành thắm trọn 
tin yêu, hẹn gặp lại những mùa 
xuân Hà Nội. 

Ta nghe sông núi vào xuân

Trời thơ trọn vẹn cuối tuần trăng sương

Xanh lên từng lớp phố phường

Niềm riêng vọng bước con đường em đi…

KHI
ĐÀN CHIM

HUỲNH CHƯƠNG - Văn phòng Kosy TP. HCM
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“Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.

Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.

Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.

Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.”

 Nhà tôi thường nấu bánh chưng vào ngày 29 
Tết. Mùi bánh thơm bên bếp lửa bập bùng, thức 
đêm trông luộc bánh, vùi vào bếp dăm củ 
khoai, những cảm xúc đó, đến giờ khó mà có 
lại. Nửa đêm là công đoạn vớt bánh để ráo 
nước, sáng hôm sau, bố tôi tháo mấy cánh cửa 
sổ và lấy chiếc cối đá nhỏ đặt lên để ép bánh 
cho bánh chắc và để được lâu. 

Tết đến, những năm chưa cấm pháo, bố tôi 
cũng không quên mua một tràng pháo Điện 
Quang nho nhỏ đốt lúc giao thừa. Những ngày 
Tết là khoảng thời gian lũ trẻ trong làng được 
chơi thoải mái nhất, được ăn mặc đẹp, có tiền 
mừng tuổi. Có những Tết được ít tiền mừng tuổi 
vì không đi chúc Tết đầu năm, bố tôi bảo nhà 
mình áo xám nên kiêng đi lại. 

Dịp Tết, bố mẹ thường dặn mấy chị em tôi 
rằng thêm một tuổi mới phải càng ngoan 
ngoãn hơn, phải nhường nhịn nhau, cố gắng 
học hành để mai này ấm thân… Sang tầm 
mồng 2, mồng 3 Tết, khi xác pháo hồng còn 
đầy đường, những nhà mặt phố ngoài thị trấn 
kiêng chưa quét nhà, quét sân, những đứa trẻ 
trong làng rủ nhau đi tìm nhặt mót những quả 
pháo bị xịt chưa nổ về nghịch. Có đứa thì cuộn 

chặt lại để đốt, có đứa thì lấy nan hoa và van 
xe đạp cho thuốc pháo vào đập nổ. Nhiều cái 
Tết về sau thì không còn nghe tiếng pháo nữa, 
bố tôi bảo Nhà nước đã cấm đốt pháo vì nguy 
hiểm. Bố tôi thay đốt pháo bằng đốt đuốc hồng 
để xông nhà.

Ngày bé, tôi đơn giản chỉ nghĩ Tết là dịp để 
vui chơi, ăn uống, để nhận tiền lì xì. Lớn lên tôi 
mới hiểu, Tết không đơn thuần như vậy. Tết đến 
là một năm mới nữa lại đến, một mùa xuân nữa 
lại về, mọi thứ mới mẻ sẽ bắt đầu. Bao nhiêu lo 
toan, muộn phiền đều khép lại khi thời khắc 
giao thừa đã điểm, chỉ còn lại niềm vui và hi 
vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Xã hội ngày 
càng phát triển, Tết nay có đôi phần khác Tết 
xưa, cuộc sống no đủ hơn, quan điểm cũng 
dần thay đổi không chỉ là ăn Tết mà hướng tới 
chơi Tết, du lịch dịp Tết… Nhưng Tết Nguyên 
đán vẫn là ngày lễ cổ truyền lớn nhất của người 
Việt. Không chỉ là thời khắc thiêng liêng đánh 
dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, 
Tết mang những giá trị truyền thống, những nét 
riêng tạo nên bản sắc của dân tộc Việt Nam.

rong cái giá lạnh của tiết trời lúc sang 
canh, tôi còn nhớ như in những phút giây 
hồi hộp mong chờ khoảnh khắc giao 

thừa, được nghe tiếng pháo nổ và ngắm 
nhìn những chùm pháo hoa đủ sắc màu. Có 
lần, khi pháo nổ rền vang, chú chó của nhà 
ai đã hoảng sợ mà chạy sang nhà tôi, chui 
vào gầm giường nhất định không ra. Bố tôi 
bảo, năm mới chó sủa là tốt bởi quan niệm 
“gâu gâu” là “giầu giầu” hay như các cụ vẫn 
nói: “Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì 
sang”. Tôi cũng nhớ một cái Tết năm nào đó, 
bố tôi phát hiện và vợt được chiếc dù pháo 
sáng cho tôi chơi, may quá không rơi trúng 
xuống mái rạ, không thì cháy cả nhà mất.

Lớn lên chút nữa, khi học Tiểu học, tôi bắt 
đầu cảm nhận được Tết đang đến gần khi 
mà những hàng cây ven đường được quét 
vôi, nhà cửa được tô vẽ lại như khoác lên 
mình tấm áo mới. Tôi cũng phụ giúp bố quét 
vôi, vẽ hình cung tên ở sân như những nhà 
hàng xóm khác, bố tôi bảo làm vậy để xua 
đuổi tà ma, đón những điều may mắn tốt 
đẹp nhất đến với nhà mình. 

Các công tác chuẩn bị cho ngày Tết, 
được bắt đầu từ ngày ông Công, ông Táo về 
trời. Mẹ tôi đi chợ, chuẩn bị gạo nếp, đỗ, các 
đồ gia vị mắm muối. Còn bố tôi chuẩn bị củi 
để nấu bánh chưng. Các phiên chợ Tết càng 
trở lên nhộn nhịp hơn, tôi háo hức đi ngắm 
những mặt hàng đồ chơi, định bụng qua Tết 
có tiền mừng tuổi sẽ tậu thêm cơ số thứ. Rồi 
khi lớn thêm nữa, nhìn chợ Tết, đầu tôi lại 
phảng phất những câu thơ xưa của Đoàn 
Văn Cừ, rất giống với những gì ông bà tôi 
thường kể về ngày chợ Tết khi ông bà còn 
nhỏ xíu những năm 1930 - 1945:

TTết
T r o n g
T ô i

Tết Nguyên đán – lễ hội cổ truyền của 
dân tộc, kỳ nghỉ được đón chờ nhất 
trong năm và đem lại cảm xúc đặc 
biệt đối với bao thế hệ. Tết xưa hay 
Tết nay đều vậy, có đứa trẻ nào lại 
không háo hức, vui mừng khi Tết đến. 
Sinh ra và lớn lên tại vùng đồng bằng 
Bắc Bộ, Tết trong tôi là những ký ức 
tuổi thơ chẳng thể nào quên.

ĐINH XUÂN TIỆP
Phòng QLDA Điện gió và Điện mặt trời
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trong nhà sẽ mang đến nhiều 
may mắn trong năm mới. 
Người Nùng cần mẫn vào 
rừng, lựa cho được cành đào 
nhiều hoa, quy tụ linh khí của 
đất trời, thân cành càng 
“mốc” càng tốt, chặt đem về 
chơi Tết. Cùng với đào rừng, lá 
cờ Tổ quốc được treo trang 
trọng trước hiên nhà thể hiện 
tình yêu đất nước, tinh thần 
đoàn kết dân tộc của bà con 
nơi đây.

Người dân trong thôn nhộn 
nhịp sắm Tết từ ngày 28 tháng 
Chạp. Vào thời điểm này, các 
phiên chợ dường như đông 
đúc hơn. Công việc mua sắm 
phần lớn do phụ nữ đảm nhận. 
Còn đàn ông có nhiệm vụ sửa 
sang lại nhà cửa đón Tết. 

Tết của nguời Nùng thực sự 
bắt đầu bằng bữa cơm giải xui 
chiều 30 Tết với món ăn chủ 
đạo là thịt vịt. Vì chúng tôi cho 
rằng, thịt vịt sẽ xoá sạch những 
xui xẻo của năm cũ. Đúng giao 
thừa, mọi nhà đều thắp hương, 
mở rộng cửa để rước lộc       
vào nhà và để đón khách tới     
xông đất.

Bàn thờ của người Nùng có 
hai tầng: tầng trên có một bát 
hương và 5 - 7 cái chén để thờ 
nàng tiên (tức Phật Bà Quan 
Âm Bồ Tát), tầng dưới bày 
bánh chưng, hoa quả, bánh 
kẹo, không thờ những món có 

ất nước vào xuân nơi nào 
cũng đẹp, thơ mộng đến 
nao lòng. Từ vẻ hoang sơ, 

thanh bình của núi rừng, cây 
cỏ đến nét hồn nhiên, mộc 
mạc của thiếu nữ miền sơn 
cước khiến cho mùa xuân Tây 
Bắc rất đỗi trữ tình. Cánh đồng 
hoa cải cuối mùa xen giữa 
rừng mơ, rừng mận trắng xóa 
một góc trời…

 
Trong những ngày Tết, cành 

đào đã trở thành biểu tượng 
không thể thiếu với các gia 
đình người Nùng tại Lai Châu. 
Quan niệm của người Nùng 
cũng giống như người Kinh 
dưới xuôi, có cành đào bày 

mỡ lợn. Người Nùng thắp 
hương không khấn. Hương trên 
bàn thờ tổ tiên không được tắt 
mà phải thắp liên tục trong 
những ngày Tết. Điều cấm kị 
đêm 30 và ngày mồng 1 Tết là 
không đốt lửa ngoài đường.

Các món ăn trong ngày Tết 
của người Nùng rất phong phú 
và đặc sắc, mang đậm phong 
vị dân tộc như: Khẩu sly (bánh 
bỏng), chè lam, các loại bánh 
rán, mứt. Các món ngọt 
thường được gia chủ mang ra 
tiếp khách, để khách vừa 
nhấp chén trà vừa tận hưởng 
sự ngon ngọt của món ăn dân 
dã. Bên cạnh đó, người Nùng 
còn tự làm món mặn vừa ngon 
vừa lạ, đó là món phung xoong 
(lạp xưởng) có hương vị rất 
hấp dẫn. Đây là món ăn đặc 
sản mà chỉ trong ngày Tết của 
người Nùng, bạn mới có cơ hội 
được thưởng thức.

Ngoài ra, theo phong tục Tết 
cổ truyền, chàng rể mới phải lo 
đi Tết bố mẹ vợ, mang theo 
các lễ vật như các loại bánh, 
hoa quả, gà thiến. Từ xưa đến 
nay, cứ mồng 1 đến 15 tháng 
Giêng, thanh niên trong làng 
sẽ đến gia đình trưởng bản 
hoặc thầy mo để tập đánh 
trống, đánh chiêng. Trẻ con thì 
tập đi cà kheo, xe đạp. Thông 
thường dân tộc tôi tổ chức 
hoá vàng (tiễn các cụ) chủ 
yếu vào ngày mồng 2, chậm 

nhất là mồng 3 Tết. Người 
Nùng ăn Tết rất to, mổ lợn ròng 
rã cả tháng và đi lễ hội “Lùng 
Tùng”. Đàn ông thì uống rượu, 
chơi bài tá lả, tam cúc, phụ nữ 
thì làm những món ăn truyền 
thống của địa phương. Không 
khí ngày Tết thực sự rất nhộn 
nhịp và ấm cúng. 

Tết cổ truyền là dịp để người 
Nùng chúng tôi cùng cảm 
nhận sự đổi mới của đất nước, 
làng bản, của đất trời hay lẽ 
tuần hoàn của tạo hóa và    
hân hoan nuôi niềm hi vọng 
sang năm mới kinh tế - xã hội 
phát triển hơn. Một cái Tết vui 
tươi, đầm ấm nữa đang đến 
với đồng bào dân tộc Nùng 
nói riêng và các dân tộc       
anh em trên vùng cao Tây Bắc 
nói chung.

Dù ngày nay với nền kinh tế 
thị trường, đất nước ngày 
càng phát triển nhưng những 
nét văn hóa cổ truyền của dân 
tộc tôi vẫn được các cụ trong 
làng truyền lại cho các thế hệ 
con cháu để không bị mai 
một. Là một người con của 
dân tộc Nùng, tôi luôn quan 
niệm mình phải giữ gìn và bảo 
tồn bản sắc văn hóa dân tộc. 
Mùa xuân tới mang đến biết 
bao niềm vui và hoài bão, 
chúc cho mọi người năm mới 
nhiều sức khỏe, hạnh phúc và 
thành công.

Mỗi khi Tết đến xuân về, cùng với các dân tộc anh 
em trên vùng cao Tây Bắc, người Nùng chúng tôi lại 
tất bật, náo nhiệt đón chào năm mới.

LƯƠNG ĐỊNH
Ban QLDA Thủy điện Nậm Pạc

T Ế T  C Ổ  T R U Y Ề N
C Ủ A  N G Ư Ờ I

Đ
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Tết đến xuân về, hãy cùng PV Kosy News lắng nghe những tâm tình
của người Kosy tuổi Sửu trước thềm năm mới 2021.

ề Kosy Group là một cơ duyên với tôi và thực sự là một mối 
duyên lành. Tập đoàn đã cho tôi được dốc hết đam mê, 

nhiệt huyết và cống hiến những kinh nghiệm tích lũy được 
trong suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề nghiên cứu, chế ngự 
con nước. Để hàng ngày, tôi được cùng Kosy Group hiện thực 
hóa ước mơ về những nhà máy thủy điện ngày đêm đem ánh 
sáng đi khắp mọi miền Tổ quốc. 

Một khoảng thời gian gắn bó không quá dài nhưng đủ để tôi 
cảm nhận được những lý do để cống hiến hết mình, tôi thấy 
may mắn khi được làm đúng việc mình yêu thích và cũng là 
việc mình giỏi nhất. Năm 2020 vừa qua là khoảng thời gian ý 
nghĩa khi tôi có thể góp sức vào lĩnh vực năng lượng tái tạo nói 
chung và thủy điện nói riêng của Tập đoàn Kosy, đem lại một 
số thành tích nhất định, tuy không lớn nhưng cũng là niềm vui 
và động lực để tôi tiếp tục cống hiến trong năm tới. 

Năm 2021, tôi đặt mục tiêu hoàn thành hai “tác phẩm thủy 
điện đầu tay” của Kosy Group là dự án Thủy điện Nậm Pạc 1&2. 
Đây cũng là những đứa con tinh thần của tôi, nó cho tôi thêm 
niềm tin về “quyết định nghỉ hưu” sẽ được trao bởi Ban Lãnh 
đạo Tập đoàn khi tôi “hết tuổi lao động”. 

Xin cảm ơn anh chị em đã nỗ lực rất nhiều trong một năm 
khó khăn vừa qua, cảm ơn quý khách hàng, đối tác đã luôn 
đồng hành hợp tác cùng Kosy Group. Nhân dịp năm mới, chúc 
Tập đoàn Kosy có thêm nhiều bước tiến mới, chúc quý độc giả 
của Kosy News có nhiều sức khỏe, may mắn, thành công. 

V

NGUYỄN ĐỨC

DOANH
Anh 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Thủy điện
Năm sinh: 1973

ặc thù của nghề lái xe là suốt ngày rong ruổi, nay tỉnh này, mai 
tỉnh khác, đi sớm về muộn là chuyện thường ngày, bạn bè tôi vẫn 

hay đùa vui rằng “cầm vô lăng còn nhiều hơn cầm tay vợ ấy nhỉ”. 
Nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn khi có được hậu phương vững 
chắc là gia đình và được Ban Lãnh đạo tạo điều kiện, giúp đỡ hoàn 
thành tốt công việc. Điều tuyệt vời nhất với tôi năm 2020 là được 
đồng hành cùng các anh chị em trên mọi nẻo đường, được chứng 
kiến hành trình lớn mạnh từng ngày của Kosy Group.

Hy vọng trong năm mới, bản thân tôi và Tập đoàn Kosy đều có 
những bước tiến mới xa hơn, vượt trội hơn. Chúc anh em đội lái xe 
của Kosy Group vạn dặm bình an, chúc tất cả độc giả Kosy News dồi 
dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới, an khang thịnh 
vượng, vạn sự như ý. 

NGUYỄN THÔNG

DŨNG
Anh 

Phòng Hành chính Nhân sự
Năm sinh: 1985

Đ
iều ý nghĩa nhất trong năm vừa qua đối với 
tôi là mỗi ngày được đến văn phòng, chào 

hỏi, nở nụ cười thật tươi và giúp đỡ mọi người 
trong công việc. Không biết từ khi nào mà tôi 
thấy Kosy Group không chỉ còn là nơi để làm 
việc nữa mà còn là gia đình thứ hai của tôi với 
các anh chị em thân thiết, dành cho nhau tình 
yêu thương, quý trọng. Trước đây, tôi không nghĩ 
rằng việc coi những người đồng nghiệp như 
những người thân lại có thể dễ dàng và tự nhiên 
đến thế. Ở mái nhà Kosy, mọi người luôn sẵn 
sàng lắng nghe và hỗ trợ nhau, tôi thầm cảm ơn 
và tự hào về môi trường này. 

Chúc các thành viên của gia đình Kosy Group 
có một năm mới nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh 
phúc và luôn lạc quan trong cuộc sống. Chúc 
Tập đoàn Kosy ngày càng lớn mạnh!

Đ

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG
Chị

Phòng Hành chính Nhân sự
Năm sinh: 1997

ăm vừa qua, tôi đã phối hợp cùng các anh chị em phòng Kinh 
doanh hoàn thiện thủ tục, ký kết thành công một số giao dịch 

hợp đồng mới và thu hồi được công nợ với những khách hàng tại 
dự án Lào Cai. Những thành tựu trên dù chỉ là góp chút ít công sức 
nhỏ nhưng tôi cảm thấy vui vì được cống hiến cho Tập đoàn. 

Năm mới thêm một tuổi mới, tuổi 25 không còn quá trẻ nữa nên 
mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, trưởng 
thành hơn nữa để đạt được thành công trong cuộc sống. Năm 
mới, tôi đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phát triển công việc một cách 
độc lập, quyết đoán và hiệu quả hơn nữa để cùng Kosy Group tiến 
xa hơn trong những dự án sắp tới. 

Nhận dịp Tết Tân Sửu 2021, xin gửi lời chúc tới quý độc giả         
Kosy News: 

   “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 
     Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
       Vài lời cung chúc tân niên mới
        Vạn sự an khang vạn sự lành.”

NGUYỄN THANH
Chị

Ban QLDA Lào Cai
Năm sinh: 1997

N

ăm 2020 với tôi là một năm khá thành công khi may mắn được 
tham gia vào dự án ngành năng lượng tái tạo mà tôi đã dành 

nhiều công sức theo đuổi, nghiên cứu trong suốt 3 - 4 năm qua. Và 
Kosy Group đã trao cho tôi cơ hội đó. Bén duyên chưa lâu, nhưng 
Tập đoàn đã giúp tôi có cơ hội hoàn thiện bản thân, đóng góp vào 
việc hoàn thiện những quy trình chung của Ban Kiểm soát Nội bộ 
bằng việc triển khai và áp dụng kỹ năng kỹ - trị (Làm về kỹ thuật - 
Học về quản trị) trong hệ thống. Tính đến nay, những quy trình đó 
cũng đem lại hiệu quả nhất định và được ghi nhận. 

Năm mới đến, tôi đặt mục tiêu hoàn thành tốt vai trò, trọng trách 
ở vị trí công việc của mình. Đồng thời, tôi cũng lên cho mình thêm 
một kế hoạch xa hơn là được thực hiện dự án điện gió ngoài khơi 
(offshore wind farm) và điện giác… Đây là mảng năng lượng đang 
rất hot và tầm nhìn đến năm 2050. 

Chúc cho năm 2021 sẽ là năm thành công của tôi, của những 
người tuổi Sửu và của tất cả độc giả Kosy News. Chúc cho những 
ai chưa yêu sẽ đạt được tình yêu mong muốn, chúc cho những ai 
đang yêu sẽ được yêu nhiều hơn nữa, chúc cho tất cả mọi người 
thật nhiều tài lộc, gặt hái nhiều thành công như mong đợi.  

N

HỒ VĂN

TUÂN
Anh 

Ban Kiểm soát Nội bộ
Năm sinh: 1985

NGƯỜI TIÊN TIÊN
PV Kosy News
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NHỮNG
CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA
ĐẦU NĂM MỚI

ĐIỀU ĐẦU TIÊN
Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học 
và triết học Pascal: 

- Nếu cháu được tài giỏi như chú, cháu sẽ 
trở thành người tốt hơn.

 Pascal trả lời: 

- Điều đầu tiên là cháu hãy trở thành một 
người tốt hơn, rồi cháu sẽ được tài giỏi 
như chú.

Bài học: Mọi tài năng được tôn vinh trên 
thế giới đều là những người biết cho đi 
nhiều hơn nhận. Muốn làm những việc lớn, 
hãy làm tốt những việc nhỏ.

DÁM ƯỚC MƠ
Có một chàng trai năm 21 tuổi làm ăn 
thất bại, năm 22 tuổi tranh chức nghị viện 
thất bại, năm 24 tuổi việc làm ăn thất bại, 
năm 26 tuổi người yêu qua đời, năm 27 
tuổi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với 
cuộc sống. Năm 34 tuổi cạnh tranh chức 
nghị viện lại thất bại, năm 36 tuổi vẫn là 
cạnh tranh chức nghị viện thất bại, năm 
45 tuổi vẫn thất bại, năm 47 tuổi ứng 
tuyển Phó Tổng thống không trúng cử, 
năm 49 tuổi lại không trúng cử, năm 52 
tuổi trúng cử chức vị Tổng thống Mỹ nhiệm 
kỳ 16.

Người đàn ông này chính là Lincoln, bởi vì 
ông ta tin tưởng vững chắc rằng chỉ là 
Thượng đế đang lùi lại chứ không phải là 
cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông. Cho nên, 
ông luôn luôn nỗ lực kiên trì hết mình và 
cuối cùng, ông đã thành công.

Bài học: Có thể cho phép một người thất 
bại nhiều lần, thậm chí thất bại nhiều lần 
ở cùng một việc, nhưng không cho phép 
vì nhiều lần thất bại ở cùng một việc mà 
từ bỏ việc đó. Vì vậy, chỉ có người kiên trì 
với ước mơ của mình mới có cơ hội biến 
nó thành hiện thực.

ĐẾN TỪ TRÁI TIM
Có một nhà điêu khắc đang khắc gọt 
từng nhát dao lên một khối đá cẩm 
thạch. Một bé trai đứng gần đó nhìn ông 
ta một cách hiếu kì. Khối đá cẩm thạch 
này dần dần hiện lên phần đầu, bờ vai, 
cánh tay, thân hình, tiếp theo là tóc, đôi 
mắt, tai, mũi, miệng... Thế là một bé gái 
hiện ra trước mắt.

Bé trai cảm thấy rất kinh ngạc liền hỏi nhà 
điêu khắc rằng: “Tại sao ông biết có thiên 
sứ trong khối đá này?”

Nhà điêu khắc cười nói với em rằng: 

“Trong khối đá này vốn chẳng có gì cả, 
chẳng qua là bác đưa sứ giả này ra từ 
trong trái tim bác bằng con dao khắc này 
mà thôi.”

Bài học: Ngay cả những việc nhỏ nhất 
cũng cần tấm lòng, sự kiên nhẫn và dày 
công mới có thể tạo ra được kiệt tác và 
làm rung động trái tim người khác. Con 
người lúc đầu giống như khối đá cẩm 
thạch thô sơ ở trên, cần phải được gọt 
giũa, tức trải qua nhiều khó khăn, thử 
thách, mới có thể trở nên hoàn thiện và 
tốt đẹp hơn. 

THỜI GIAN
Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh 
sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được 
một trong các việc sau đây:

Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.

Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.

Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng 
hồ sẽ đem lại 25.000 USD.

Mỗi ngày, chúng ta đều có 24 giờ bằng 
nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó 
như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy 
thuộc vào mỗi người. Thời gian là một 
trong những thứ hiếm hoi mà khi đã mất 
rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. 

Bài học: Không có cụm từ nào tai hại 
bằng ba chữ "giết – thời – gian". Nhiều 
người tìm những thú vui, tìm những việc  
để làm chỉ mong giết thời gian. Thật ra, 
chúng ta được ban cho thời gian để sử 
dụng chứ không phải để giết chúng.

QUYẾT TÂM
Năm 210 TCN, tướng nước Sở là Hạng Võ 
đưa quân vượt sông Dương Tử để đánh 
đại quân Tần. Khi đêm xuống, quân Hạng 
Võ đóng trại nghỉ trên bờ sông. Khi thức 
dậy, họ hoảng hốt khi thấy thuyền của 
mình đều bốc cháy. Họ ráo riết truy lùng 
thủ phạm đã đốt thuyền, nhưng sau đó họ 
phát hiện ra chính Hạng Võ đã đốt toàn 
bộ thuyền bè và ông còn ra lệnh đập vỡ 
hết nồi niêu.

Hạng Võ giải thích với binh lính rằng: khi 
không có nồi niêu, không có thuyền bè, 
họ sẽ không có sự lựa chọn nào khác 
ngoài việc chiến đấu tới cùng để giành 
chiến thắng hoặc bỏ mạng. Việc làm đó 
đã tạo ra một hiệu ứng tinh thần to lớn đối 
với binh lính của ông. Họ giương cao giáo 
mác, cung tên, tấn công kịch liệt vào kẻ 
thù, giành chiến thắng năm trận liên tiếp 
và tiêu diệt gọn đại quân nhà Tần.

Bài học: Khi bạn đủ dũng cảm để đi trên 
con đường duy nhất và không còn lựa 
chọn khác ngoài việc tiến về phía trước, 
bạn sẽ đủ dũng khí để thành công.

SƯU TẦM
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             TRẦN KIM OANH
            Thành viên HĐQT Tập đoàn Kosy

Xuân Tân Sửu bừng lên khắp ngả,
Bắc – Trung - Nam rộn rã chào xuân.
Người Kosy rạng rỡ muôn phần,
Mừng năm mới tự tin kiêu hãnh.
 
Bất động sản không hề nguội lạnh,
Tím bừng xuân thành phố Thái Nguyên.
Điện công trường phát sáng ngày đêm,
Từng đoàn xe hò nhau rộn rã.

Yêu biết mấy người kỹ sư vất vả,
Xa đô thành lên bản xung quân,
Nậm Pạc hoang vu, rực sáng tinh thần,
Điện phải phát đầu xuân Tân Sửu.

Từ Tây Bắc đào hồng rực sáng,
Gửi Bạc Liêu đổi lấy mai vàng.
Điện gió nay mai thật quá huy hoàng,
Đưa Kosy lên đỉnh cao khát vọng.

Đầu xuân mới có biết bao làn sóng,
Từ Lào Cai xuống đất Ninh Bình.
Đất vàng Hà Nam địa thế uy linh,
Hoà nhịp đập giữa thu Hà Nội.

Xuân đang về, nhà nhà đều vội,
Chúc Kosy xuân mới sang trang.
Mỗi con người góp sức vẻ vang,
Đưa Kosy lên đỉnh cao chiến thắng.

Lắng  nghe
MÙA XUÂN VỀ

         NGUYỄN THỊ KIM THOA
                                        Phòng Kinh doanh 

Nhìn lại lịch sử Kosy,
Mười hai năm với thật nhiều đổi thay.
Từ ngành năng lượng chung tay,
Thủy điện, điện gió, mặt trời vươn xa.
Bạc Liêu, Ninh Thuận trở ra
Chờ ngày hoà lưới điện nhà Việt Nam.
Từ khi mới thành lập ra,
Mảng bất động sản theo đà gia tăng.
Tiền tài, danh vọng cùng thăng,
Hai không mười bảy lên sàn Ắp côm (Upcom).
Hai không mười chín nổi cồn,
Mã K-O-S lên sàn Hô sê (Hose).
Lãnh đạo Tập đoàn tài ghê,
Vào Nam ra Bắc trăm mê (MW) vẫn còn
Bất động sản “đẻ” sòn sòn,
Năm hai (52) dự án vẫn còn chưa cai.

Đầu tay dự án Lào Cai,
Sông Công đất Thái kề vai Gia Sàng.
Cầu Gồ bé nhỏ gọn gàng,
Xương Giang vuông vắn đất vàng Bắc Giang.
Quá giang đến với Hà Nam,
Ninh Bình kế đó Nghệ An cũng gần.
Hà Tĩnh đất cũng có phần,
Thái Bình có thể mười phần của ta.
Đất đai bờ cõi bao la,
Bắc Nam một dải 63 tỉnh thành.

Xứ dừa Bến Tre có anh,
Bạc Liêu gió lộng, đất trời xanh trong.
Vĩnh Phúc cánh đồng rất xanh,
Đông Anh thẳng cánh cò bay rợp trời.
Việt Trì - Phú Thọ xin mời,
Long An chờ đợi về nhà Kosy.
Kể ra thì mãi có khi...
Sang năm tiếp nối thật nhiều đổi thay.

Hịch
Kosy

                                      TRẦN KIM OANH
               Thành viên HĐQT Tập đoàn Kosy

Theo tháng năm thăng trầm vất vả,
Lái con thuyền ra biển cả mênh mông.
Dù sóng to hay lên thác xuống ghềnh,
Người thuyền chính vẫn luôn điềm tĩnh.

Đưa Kosy làm việc chân chính,
Sự nghiệp trồng người rồi đến đất xanh.
Biến ruộng hoang thành đô thị đẹp xanh,
Biến ghềnh đá đưa điện về thôn bản.

Trên công trường Bắc Nam điện sáng,
Thuỷ điện nay mai phủ khắp núi rừng.
Điện gió hiên ngang điệp điệp trùng trùng,
Từ Bắc vào Nam hoà mình phát sáng.

Thành quả này là nhờ ơn Đảng,
Người đứng đầu dẫn dắt Kosy.
Trên mỗi bước đường gian khó qua đi,
Vẫn vang vọng bài ca Kosy xây dựng.

Người thuyền trưởng giờ đây đứng vững,
Làm giàu quê hương bằng thương hiệu Kosy.
Tài đức vẹn toàn mạnh mẽ bước đi,
Để xã hội, gia đình, bạn bè, ngợi ca trân trọng.

Với tài đức và khát khao cháy bỏng
Chủ tịch Tập đoàn sẽ toả sáng năm châu!

NGƯỜI LÁI THUYỀN
KIÊN ĐỊNH

            NGUYỄN THỊ HẠNH
   Phòng Kinh doanh

Trung tâm thành phố Thái Nguyên,
Khu đô thị mới Tập đoàn Kosy.

Tên City Beat lạ ghê,
Quy hoạch đồng bộ đến là si mê.

Gần hai mươi héc đê mê,
Sáu trăm sản phẩm chứ đâu nhiều hàng.

 
Liền kế khu phố giàu sang,

Kinh doanh buôn bán gọi là shophouse.
Quán xá đèn đóm đủ màu,

Lung linh tấp nập trục đường Xung Phong.
Một trăm ba bảy như nhau,

Cư dân đô thị nhà lầu xe hơi.
Gần xa riêng một góc trời,

Hồ rộng mấy thước tầm nhìn villa.
Cuộc sống biệt thự xa hoa,

Ngày ngày xuống phố vui ca cuối chiều.
 

Có khu đất rộng thả diều,
Cầu trượt, thú nhún cho đàn thiếu nhi.

Người lớn chẳng thiếu chốn đi,
Thể dục đường phố, quảng trường bao la.

Là nơi ươm mầm tinh hoa,
Cạnh Sunrise Kid mầm non vẹn tròn.

Nhà bác nào có nhiều con,
Học Liên cấp 915 cho gần.

Sông Cầu thả dáng rất gần,
Tương lai rực rỡ phố phường trung tâm.

 
Bà con cô bác xa gần,

Một lần ghé tới, muôn phần thêm vui.
Đầu tư một vốn bốn lời,

Đất nền sổ đỏ chả lo ngại gì.
Không tin bác cứ thử đi,

Nhịp đập lan tỏa - cuộc đời thăng hoa.

Kosy  C i ty  Beat
Tha i  Nguyen
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 KIM PHƯỢNG
       Phòng Pháp chế

Nhớ hãy là bún,
Để anh mút chụt...
Nhớ hãy là cơm,
Để anh nhai nát...
Nhớ hãy là trà,
Để anh đắng chát.
Nhớ là dang dở...!
Thôi! Nhớ là gió,
Cuốn trôi muộn phiền.
Để người nhớ thôi,
Nhớ hết xuân thì,
Đời là mộng biếc, 
Tình là dây oan!

Nhớ!

       CHU QUANG
          Phòng Kinh doanh

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè doanh nghiệp
Vào năm Mậu Tý
Mùng Sáu tháng Ba
Kosy chúng ta
Đã được thành lập.

Nhờ anh Chủ tịch
Quyết liệt làm giàu
Tương lai mở đầu
Với ngành giáo dục
Qua nhiều hạng mục 
Ngày càng lớn cao
Năng lượng tái tạo
Bất động sản đây
Hai ngành chung tay
Tạo dựng tên tuổi
Ka Ô Ét (KOS) đó
Niêm yết Hô sê (Hose)
Cổ phiếu tăng ghê
Từ khi xuất phát.

Kosy ấm áp
Hạnh phúc ấm no
Sự nghiệp khỏi lo
Như diều gặp gió
Mô tả vậy đó
Mời nộp xi vi (CV).

HỘI NHẬP
- V È -

      NGUYỄN TIẾN HOÀN
Phó TGĐ phụ trách khu vực miền Nam

XUÂN đang lấp ló trước thềm
ĐẾN mừng năm mới đón chào KOSY
CÙNG mai, đào thắm xuân thì
LÀM thơ gửi tặng Tập đoàn thân yêu
THƠ từ điện gió Bạc Liêu
ĐỂ cho Nậm Pạc cùng chiều vút lên
CHÚC cho mưa thuận, gió hòa
TẾT đến muôn nhà vạn sự an vui.

XUÂN ĐẾN
CÙNG LÀM THƠ
ĐỂ CHÚC TẾT          QUÁCH NGỌC QUANG

          Phòng QLDA Thủy điện

Em đi trong nỗi nhớ
Dã quỳ trổ hoa vàng
Những ngả đường rực rỡ 
Lối nào dẫn anh sang?

Lối nào hoa cũng vàng
Mùa Lai Châu khao khát 
Trăng treo ngàn lau hát
Trời đông sương giăng giăng.

Chiều nay nắng vẫn vàng
Dã quỳ mê mải nhớ
Nhịp chân ai về bản
Ngẩn ngơ như ngày xưa.

Ngày trời trong như mơ
Ngày nắng vàng như mật
Em thì thầm khẽ hát
Ơi mùa hoa đắm say...

           KIM ĐỨC
         Phòng Pháp chế

Tình anh! 
Mang nỗi nhớ đầu đông dang dở
Vẫn thắp trong anh, ánh lửa hồng
Thiêu đốt lòng anh, cạn tình nồng 
Xua ánh mây đen, ửng nắng hồng.
 
Xa anh! Em còn nhớ hay thôi? 
Chân anh bước mà lòng bối rối, 
Nửa gánh tình yêu em cất nốt 
Trông ngóng em về chung một mối.

Tình em! 
Anh bước đi mang theo nỗi nhớ 
Để lại tình yêu không nói lên lời
Giữa chốn bon chen tìm bến đợi
Tình yêu anh thắp lửa một giấc mơ.

Nỗi nhớ anh, dâng thành mây trắng 
Nâng hồn em, bay giữa trời xanh
Tình yêu ấy, biết bao cay đắng
Mình vẫn gieo màu nảy mầm xanh.

Vấnvương

Bài thơ chào mừng sự kiện thông hầm
Thủy điện Nậm Pạc
   
         ĐẶNG THƠM
                                       Nhà thầu Thái An

Anh hỏi em từ vùng quê nào tới,
Mà theo anh, theo thủy điện em ơi.
Em nhìn anh, miệng khẽ nở nụ cười,
Vì tương lai theo anh về Nậm Pạc.

Anh biết không, khi thông hầm thuận gió,
Thấy vỡ oà, bao sung sướng mừng vui.
Ngọn gió lành, dịu mát miên man,
Như bù đắp cho tháng ngày vất vả.

Anh biết không, trong đường hầm rộn rã,
Bao âm thanh như bản nhạc mê say.
Tiếng nổ mìn, tiếng máy móc bên tai,
Là tiếng gọi tương lai của Kosy bừng sáng.

Từ công trường lan tỏa khắp Việt Nam,
Cả nơi đây đang đổi mới từng ngày.
Khuấy động phong trào hăng say lao động,
Năng suất dẫn đầu thi đua về đích.

Mở kỷ nguyên năng lượng Kosy,
Chuyện nơi đây như một thiên cổ tích.
Mới vài lời không nói hết được đâu,
Cảm ơn Kosy đã yêu thương mọi nhà thầu.

Luôn sát sao khi chúng em lười nhác,
Nhắc nhở rằng tiến độ nhé em ơi
Không lo làm thì lấy đâu khối lượng
Em phải chăm mới nhìn thấy tương lai.

Rằng dịch bệnh cũng phải cố nha em,
Rồi mùa lũ ta sống chung với lũ.
Nắm chặt tay nhau cùng vượt qua thử thách,
Để dự án này ta về đích thật nhanh.

Em mong rằng tình này mãi bền lâu,
Xây thủy điện cùng Kosy đẹp giàu, hạnh phúc.
Và hạ bút em xin kính chúc,
Các anh luôn là cánh én đầu đàn.

Trong cuộc sống luôn bình an hạnh phúc,
Dẫn dắt chúng em hướng đến tương lai.
Đem ánh sáng về soi con chữ,
Đem tiếng cười hạnh phúc cho muôn nơi.
                   

C Ủ A  S Ơ N  N Ữ
K H I  T H Ô N G  H Ầ M

Niềm vui


