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Thể lệ: 
Trong số này Kosy News lựa chọn một bức tranh 
mang phong cảnh làng quê. Một cụ già đang 
đứng trước ngôi nhà của mình, xung quanh là 
đàn cừu nhỏ và chú chó chăn cừu. Xa xa là mảnh 
vườn được cày xới để chuẩn bị gieo hạt. Thoạt 
qua đây sẽ là 1 bức tranh hoàn toàn bình thường, 
tuy nhiên nếu anh/chị để ý một chút sẽ không 
khó để nhận ra những điểm bất thường ở đây.

Vậy nếu muốn nhận được phần quà trong số này anh/chị 
hãy tìm ra và khoanh tròn ít nhẩt 15 điểm bất thường 
trong bức ảnh này và giải thích điều bất thường ấy.
(Khoanh tròn điểm bất thường – điểm đó bất thường            
như thế nào?)
Giải thưởng lên tới                                                       sẽ được 
trao cho 5 câu trả lời nhanh nhất được gửi về hòm thư 
banbientap@kosy.vn của  KOSY NEWS.
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“mùa trăng yêu thương”



Mỗi cuốn sách đều chứa đựng những kiến thức có ích với sự phát triển của 
mỗi cá nhân. Với việc đọc mỗi cuốn sách, bạn đang thu nạp cho mình một 
góc nhìn khác, một khía cạnh mới mà trước nay bạn không biết hoặc đã biết 
nhưng không đủ để tạo nên một niềm tin mạnh mẽ. Cứ như vậy, đọc nhiều 
hơn, bạn sẽ nhận ra nhiều hơn, và quan trọng nhất là định vị được bản thân 
rõ ràng hơn.

Phải đọc thường xuyên, như người ta thường ăn, ngủ và hít thở không 
khí vậy... Có như thế mới thấm được tại sao con người ta lại có thể thay 
đổi hoàn toàn chỉ nhờ vài cuốn sách tưởng chừng vô tri vô giác...

Do đó, thấu hiểu được lợi ích to lớn và tầm quan trọng của việc đọc 
sách, cùng với mong muốn được nâng cao kiến thức của CBNV, với tất cả 
tâm huyết, Ban lãnh đạo Tập đoàn KOSY đã ấp ủ quyết tâm định hướng, 
xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc, biến việc đọc sách trở thành thói quen 
tốt của mỗi cán bộ nhân viên Kosy. 

Và tủ sách KOSY BOOKS ra đời đáp ứng được những kỳ vọng đó!
Những gì bạn nhận được từ thói quen tốt luôn có giá trị, song, để hình 

thành nên một thói quen tốt, chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Khi 
việc đó sẽ luôn đi kèm với quyết tâm sẽ phải đánh đổi, phải lựa chọn từ 
bỏ đi những thói quen khác?

Bạn có đồng ý đánh đổi? 
…
Tháng 9, người Kosy làm quen với một thói quen mới mà không mới…
Đọc sách cùng KOSY BOOKS!
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BFL là được đánh giá là đối tác chiến lược giàu tiềm 
năng khi đã và đang hợp tác triển khai thành công hơn 
40 dự án dự án nhà máy thủy điện tại Việt Nam tiêu biểu 
như Thủy điện Đăk Re (60MW), thủy điện Đăk Lô (22MW) 
tại Kon Tum (60MW), Thủy điện Sông Bung 4A tại Quảng 
Nam (49 MW), thủy điện Nậm La (27MW), thủy điện Nậm 
Giôn (20MW) tại Sơn La,.... Với kinh nghiệm và giá trị 
thương hiệu đã được khẳng định, sự hợp tác giữa Tập 
đoàn Kosy với Tập đoàn BFL được kỳ vọng sẽ mang lại 
hiệu quả tốt đẹp.

Bên cạnh bất động sản, năng lượng tái tạo được xem 
là lĩnh vực chủ chốt của Tập đoàn KOSY. Hiện KOSY đang 
đẩy mạnh triển khai hai nhà máy thuỷ điện Nậm Pạc 1 và 
Nậm Pạc 2 tại Lai Châu với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ 
đồng, kế hoạch đến tháng 12/2020 sẽ hòa lưới điện quốc 
gia. Ngoài ra Tập đoàn KOSY cũng đang hoàn thiện công 
tác chuẩn bị đầu tư và tiến tới khởi công 1 số dự án thủy 
điện tiếp theo tại Lai Châu và 1 số tỉnh miền núi phía Bắc 
cũng như các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Cà Mau, dự án 
điện mặt trời tại Bình Thuận…

TẬP ĐOÀN KOSY KÝ KẾT HỢP TÁC
VỚI ĐỐI TÁC ẤN ĐỘ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI

DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM PẠC
Ngày 30/08/2019 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện - thành viên của              

Tập đoàn KOSY, chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 (tại Lai Châu) đã tổ chức           
ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị với Tập đoàn BFL đối tác quốc tế uy tín đến từ Ấn Độ.
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Chiều ngày 30/8/2019, Tập đoàn Kosy với đại 
diện là Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đã có buổi 
tiếp xúc và làm việc với đại diện các đơn vị tư vấn 
- tiếp thị - phân phối bất động sản tiêu biểu đang 
đồng hành cùng Tập đoàn như: Đất Xanh Miền 
Bắc, AVLand, Liên minh KSB (HBLand, NTLand), 
Bhome, IGLand,…

Các bên đã có những trao đổi, chia sẻ thẳng 
thắn về quá trình hợp tác trong thời gian vừa 
qua. Đại điện đơn vị phân phối nhận xét, sản 
phẩm của Tập đoàn Kosy có nhiều lợi thế cạnh 
tranh về vị trí, chính sách sản phẩm, giá, tiến độ 
triển khai… Công tác triển khai dự án của Kosy 
cũng rất chuyên nghiệp, các bộ phận liên quan 
hỗ trợ và phối hợp với đại lý nhanh chóng, nhiệt 
tình. Các bên cũng vạch ra những khó khăn của 
thị trường và các điểm hạn chế để có phương án 
xử lý dứt điểm, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh đạt 
kết quả cao hơn.

Đại diện Tập đoàn Kosy chia sẻ thêm, bên cạnh 
những dự án đang hợp tác, Kosy tiếp tục đẩy 
nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn 
thiện thủ tục đầu tư các dự án tiềm năng để sớm 
ra quỹ sản phẩm mới. Kosy khẳng định sẽ đưa ra 
các tiêu chí khắt khe để lựa chọn đại lý phân phối 
tiềm năng, nhiệt huyết với mục tiêu song hành 
lâu dài, đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên và đem lại 
những sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng.

Tập đoàn Kosy luôn quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ 
các đại lý một cách tốt nhất về chính sách bán 
hàng, tỷ lệ hoa hồng, đẩy mạnh hoạt động            
PR - Marketing... nhằm đem lại hiệu quả hợp tác 
cao nhất.

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN KOSY
GẶP MẶT CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TIÊU BIỂU
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ỂM
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Ngày 5/9/2019, nhân dịp Lễ khai giảng năm học       
2019 – 2020 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia, Tập đoàn Kosy đã trao tặng trường PTDTBT – 
THCS xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai       
50 triệu đồng. Đây là chi phí tài trợ xây dựng công trình 
sân khấu ngoài trời, là không gian sinh hoạt văn thể mỹ 
cho thầy và trò trường PTDTBT – THCS xã Phong Niên.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thể hiện trách 
nhiệm xã hội, chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục   
của Tập đoàn Kosy.

Đặt công tác xã hội và trách nhiệm 
vì cộng đồng song hành cùng các 
hoạt động sản xuất kinh doanh,         
Tập đoàn KOSY đã, đang và sẽ tiếp tục 
triển khai nhiều hơn nữa các hoạt 
động thiện nguyện chung tay vì cộng 
đồng, với mục tiêu lan tỏa đi những 
giá trị yêu thương, hướng tới chia sẻ 
được nhiều hơn cùng các hoàn cảnh 
khó khăn trong cuộc sống.

KOSY TRAO TẶNG

CHO TRƯỜNG PTDTBT – THCS XÃ PHONG NIÊN,
HUYỆN BẢO THẮNG, LÀO CAI

Ngày 13/9/2019 tức 15/8 âm lịch, Tập đoàn Kosy đã 
phối hợp cùng tổ dân phố 14 & 15 phường Bình Minh 
và phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tổ chức “Đêm 
hội trăng rằm”, mang tới cho cộng đồng cư dân và trẻ 
em khu đô thị Kosy Mountain View một Tết Trung thu 
ấm áp.

Nhiều hoạt động bổ ích, mang đậm nét văn hóa Trung 
thu truyền thống như rước đèn, phá cỗ trông trăng, cùng 
các trò chơi dân gian, các câu hỏi đố vui có thưởng,… đã 
làm nên một đêm hội nhiều ý nghĩa. 

Tiếng trống rộn ràng gõ nhịp theo bước chân những 
chú lân tinh nghịch đi dọc khắp các con đường trong khu 
đô thị, những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc lung linh 
dưới ánh trăng, những tiếng cười giòn tan,… tất cả như 
khuấy động thêm không gian Tết Trung thu, mang lại cho 
KĐT Kosy Mountain View một mùa trăng náo nhiệt!
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tại dự án Kosy Mountain View
- Lào Cai
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NGƯỜI KOSY ĐƯA
MÙA TRĂNG YÊU THƯƠNG
LÊN NÚI SIN SÚI HỒ

Diễn ra trong 2 ngày 13 – 14/9/2019, tức ngày 15 – 16/8             
âm lịch, mùa trung thu 2019, người Kosy đưa “Mùa trăng      
yêu thương” lên núi, đến với trẻ em và người dân ở bản      
Trảng Phàng, và các bé tại trường mầm non trung tâm xã       
Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu, đến thăm các em 
nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ những món quà và 
cùng mang lại cho các em tiếng cười. 

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội 
và sự quan tâm của Tập đoàn Kosy tới các hoạt động vì cộng 
đồng, lá lành đùm lá rách, chung tay mang lại niềm vui cho các 
hoàn cảnh khó khăn.

Điểm trường trung tâm xã Sin Súi Hồ được khánh thành 
tháng 8/2019, là công trình do Tập đoàn Kosy tài trợ xây dựng và 
trao tặng cho bà con nhân dân và cô trò nhà trường. 

Tại chương trình, Tập đoàn Kosy cùng “Mùa trăng yêu 
thương” đã mang tới cho các em những phần quà tinh thần 
ý nghĩa, cùng những trang bị thiết yếu về cơ sở vật chất, 
phục vụ việc dạy và học cho cô và trò tại trường với hàng 
trăm quyển sách, truyện tranh, dụng cụ học tập, thảm nệm 
trải nền, gối, chăn,…

Theo lời tâm sự của cô giáo Phạm Thị Thao, Hiệu trưởng 
điểm trường mầm non trung tâm xã Sin Súi Hồ, trường có 1 
điểm trường chính và nhiều điểm trường phụ. Trước cơ sở 
vật chất còn nhiều khó khăn, việc tổ chức vui trung thu cho 
các con thực sự còn nhiều hạn chế, có những thời điểm 
không thể tổ chức được cho các con ngày lễ vui đúng 
nghĩa. Chính vì thế nên, khi nhìn thấy các anh, chị em của 
Tập đoàn Kosy trực tiếp lên đây, sẻ chia từng món quà và 
chân thành động viên các em, giáo viên nhà trường xem 
như đây là một nguồn động lực để tiếp tục cống hiến, để 
mỗi ngày đến trường với các em sẽ là một ngày vui…

Khép lại “Mùa trăng yêu thương”, trong ký ức trong trẻo 
của tuổi thơ, những em nhỏ ở Sin Súi Hồ và Trảng Phàng 
này chắc hẳn sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về Tết Trung thu 
2019 với những yêu thương được trao đi và nụ cười ở lại, 
mong rằng ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc 
dù chỉ là những hạnh phúc bình dị, giản đơn.

Ngân An



Có lẽ với trẻ em thành phố, Trung 
Thu là một ngày gì đó chỉ đặc biệt 
hơn mỗi ngày trong năm một chút, 
là dịp để những khu phố trở nên rực 
rỡ hơn bởi các loại đèn lồng đủ sắc, 
là vang lên tiếng động cơ tạch tạch 
và đầy âm thanh náo nhiệt của các 
loại đồ chơi hiện đại chạy pin. 

Với người lớn, có thể đó là dịp để 
sau những ngược xuôi bôn ba giữa 
đường đời để quay về với một chút 
gì truyền thống và chợt nhớ đến 
những người tri ân qua những hộp 
bánh trung thu tượng trưng cho sự 
viên mãn của một mùa trăng tròn. 
Thế nhưng dường như giữa biết bao 
lo toan bộn bề ngày nay, ngày Tết 
Trung thu dường như không còn 
như thuở xưa, xa xôi và lạ lẫm nữa, 
không còn được quá chờ đợi mà 
thậm chí trở nên bình thường.

Có khi nào lặng đi một chút thôi, 
chúng ta cùng quay về với những 
làng quê bình dị – nơi những giá trị 
truyền thống của một mùa trăng 
vẫn còn hiện hữu, hoặc tìm đến 
những nơi xa xôi giữa núi rừng, 
những bản làng vắng tiếng trống 
giữa mùa trăng. 

Ở đó, ta sẽ thấy được giá trị của 
cuộc sống hiện lên thật rõ!

Mùa trung thu đến, những đứa trẻ cần 
mẫn đi vót từng manh tre, nứa, cặm cụi 
mày mò dán cho mình những chiếc đèn 
lồng, tụi nhỏ lớn hơn thì tranh thủ làm 
lân, làm trống và lâu lâu tập dượt 
“cắc…tùng” vang rộn khắp xóm làng. 
Chúng háo hức cùng chờ đến trung thu 
sẽ là một ngày rực rỡ và lấp lánh của 
những chiếc đèn tự tạo đầy màu sắc, là 
ngày của rộn ràng, của sự sum họp và là 
ngày của cả những ước mơ be bé rằng 
trên cung trăng vằng vặc kia sẽ có chị 
Hằng và chú Cuội xuống phát quà cho 
những bé ngoan, để cùng hít hà trên tay 
cái vị thơm thơm của bánh nướng, cái vị 
bùi bùi của bánh dẻo đến nỗi tiếc chả 
dám ăn vì “một năm chỉ có một lần”…

Lại một mùa trăng nữa đến, người 
Kosy lại có thêm một cơ hội để mang 
tiếng cười, mang sự sẻ chia đến với các 
em nhỏ nơi vùng cao nghèo khó. Mỗi 
chuyến đi là một điểm đến khác nhau, 
nhưng mỗi nơi đều đọng lại những xúc 
cảm khó tả.

Và năm nay, người Kosy cùng với      
mùa trăng mang yêu thương lên núi, 
đến với bản Trảng Phàng, và trường 
mầm non trung tâm xã Sin Súi Hồ, huyện 
Phong Thổ, Lai Châu, đến thăm các em 
nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ 
những món quà và cùng mang lại cho 
các em tiếng cười!

Nhìn những ánh mắt trong veo của tụi 
nhỏ nơi này, chúng nó đã cố để mặc một 
bộ đồ đẹp nhất để đi dự trung thu, dù bộ 
đồ đẹp nhất đó chỉ là cái áo đồng phục 
ngả màu, chiếc khăn quàng thắt vội, dù 
bộ đồ đẹp nhất chỉ đơn giản là không 
phải đi chân đất,… 

Chúng trân trọng từng món quà được 
tặng, những tiếng cảm ơn ngượng 
nghịu, những cái níu tay khi chúng tôi 
chuẩn bị ra về,…

Bất giác, chúng trao thêm cho       
chúng tôi động lực cùng mong muốn có 
thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh       
khó khăn hơn, để những niềm hạnh 
phúc và nụ cười dù là nhỏ nhoi sẽ mãi 
đọng trên môi.

Bất chợt nhận ra hình ảnh của chính 
mình trong con mắt và tâm hồn của tụi 
nhỏ nơi này, là cơ hội để nhận ra được 

những giá trị của bài học cuộc sống, của cho đi và nhận 
lại, để biết được xung quanh mình đang còn những 
mảnh đời bất hạnh và cảm nhận được mình đang hạnh 
phúc dù rằng đôi khi mình đã cố lãng quên. Đồng thời là 
một cơ hội để mỗi người sống chậm lại một chút thôi, 
cùng nhìn nhận bản thân để có thể gắn bó và hiểu nhau 
nhiều hơn! Và qua đó, chợt thấy mình biết yêu thương và 
trưởng thành hơn cả trong cách nhìn và cách nghĩ!

Trung thu 2019! Người Kosy cùng “Mùa trăng yêu 
thương” lên núi!

Ngân An
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Cảm xúcmùa trăng
~ Đi nhiều hơn ~

để chia sẻ được nhiều hơn
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& Vui Tết Trung thu 2019

Cùng Con chào đón Khai trường

Đối với những thiên thần nhí là mầm non bé bỏng của tương lai, 
chúng ta không thể phủ nhận rằng, môi trường rèn luyện cũng 

như điều kiện để các bé thỏa sức phát triển sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến việc tìm kiếm những tài năng tiềm ẩn trong bé.

Kosy Group hiểu được việc quan tâm, chăm 
sóc con em CBNV chính là nuôi dưỡng cái gốc 
văn hóa, tương lai của doanh nghiệp, đó là 
động lực để BTC tìm hiểu và tổ chức cuộc thi 
KOSY KID’S TALENT 2019, một phần trong hành 
trình tìm kiếm và lan tỏa giá trị cốt lõi, nét đẹp 
của văn hóa doanh nghiệp Kosy. 

Với mục đích tạo ra những hoạt động vui vẻ, 
bổ ích, ý nghĩa cho con em CBNV Tập đoàn Kosy 
nhân dịp chào mừng khai giảng và chuẩn bị 
đón Trung thu 2019. Xây dựng và phát huy văn 
hóa nội bộ Kosy, đem lại giá trị tinh thần, tạo sự 
tương tác, gắn kết các thành viên CBNV Tập 
đoàn Kosy. Đây cũng chính là cơ hội để con em 
CBNV Tập đoàn Kosy tự tin thể hiện năng khiếu 
cá nhân, phát huy đam mê của bản thân.

Mùa đầu tiên tổ chức, BTC đã nhận được 
nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là sự hào hứng từ các 
Bố/Mẹ và sự hợp tác của những tài năng nhí 
Kosy. Những Clip dự thi được gửi về BTC với rất 
nhiều tài năng được thể hiện dưới các hình thức 
nghệ thuật, thể loại khác nhau từ đàn, hát, múa, 
diễn xuất, hội họa, …. Sau 2 tuần tổ chức tìm 
kiếm và tổng hợp những tài năng nhí xuất sắc 
nhất của mùa đầu tiên đã lộ diện nhờ sự ủng hộ 
và bình chọn của các cô chú theo thể lệ cuộc thi 
đã ban hành. Xin chúc mừng những thiên thần 
nhí của KOSY KID’S TALENT 2019.

Và tất nhiên những thiên thần nhí khác của Kosy, bé nào cũng đều tài năng và đáng yêu, BTC hẹn gặp lại các bé
ở những mùa giải tiếp theo.

Bé Nguyễn Mai Vy (SBD: KS17)
Tiết mục: Nhảy hiện đại
Con Mẹ Nguyễn Thị Hằng/ Bố Nguyễn Việt Cường

GIẢI NHẤT

Bé Tô Đình Tuấn (SBD: KS15)
Tiết mục: Thể thao cùng bé
Con Mẹ Nguyễn Thị Trang phòng Kinh doanh

Bé Nguyễn Gia Hưng (SBD: KS02)
Tiết mục: Con là Ca sĩ
Con Mẹ Hoàng Hải Yến/ Bố Nguyễn Trung Kiên

GIẢI NHÌ

Bé Nguyễn Quỳnh An (SBD: KS01)
Tiết mục: Tập làm cô giáo
Con Bố Nguyễn Thành Công

Bé Tạ Anh Kiệt (SBD: KS14)
Tiết mục: Đàn hát cùng thuyết trình
Con Mẹ Hà Thị Thu Thủy

Bé Vũ Quang Vinh (SBD: KS03)
Tiết mục: Xếp số vào ô
Con Mẹ Lê Thị Thơ

GIẢI BA



Ngày đầu tiên của lớp 1, mẹ đưa con tới 
trường nhận lớp, nhận cô,… 

Mẹ dậy sớm hơn mọi ngày, cho con diện 
đồng phục của trường, chuẩn bị cờ hoa, sẵn 
sàng đến trường khai giảng năm học mới.
Trên đường tới trường, con háo hức, líu lo, 
tíu tít như con chim nhỏ là thế, nhưng khi 
đến trường, được cô cùng các bạn đón chào 
con vào lớp, con lại khóc, bịn rịn ôm mẹ như 
không muốn rời xa.
- Mẹ ơi. Con muốn mẹ ở lại lớp học với con 
cơ…
- Đừng khóc nào, con ngoan của mẹ! Ở đây 
con sẽ được thầy cô yêu thương, được học 
thêm rất nhiều kiến thức và con sẽ được vui 
chơi cùng những người bạn rất thú vị.
Thấy con như thế, cô đã ân cần dỗ dành và 
động viên con, đưa con vào lớp vui chơi 
cùng các bạn. Nhìn thấy những điều đó, 
khiến mẹ nhớ lại lần đầu tiên khi đưa con đi 
gửi trẻ, ngày đó con mới hai mươi tháng 
tuổi, con đã khóc rất nhiều. Nhưng giờ đây, 
con của mẹ đã lớn khôn hơn, hiểu chuyện 
hơn, sẵn sàng hơn cho một chặng đường 
mới.
   Buổi lễ khai giảng đầu tiên của con tại 
trường tiểu học thiêng liêng và trang trọng. 
Mẹ đứng ngoài sân ngắm nhìn con. Mẹ nhớ 
lại tuổi thơ của mình rất nhiều năm về trước. 
Lần đầu tiên đến trường, mẹ cũng đã rất rụt 
rè và bồi hồi háo hức như con bây giờ. Con 
biết không, cả bố và mẹ cũng đã đều trải 
qua những khoảng thời gian của tuổi thơ  

giống như con hôm nay. 
Bố mẹ đều sinh ra lớn lên, 
học những nét chữ đầu 
tiên ở quê nhà. Khi lớn lên 
rời xa gia đình để đi học 
đại học rồi đi làm và xây 
dựng hạnh phúc riêng. 
Sau nhiều năm cố gắng 
bố mẹ cũng giành dụm để 
xây dựng được căn nhà 
nhỏ xinh, an cư, lạc 
nghiệp để tương lai con 
có cuộc sống tốt đẹp hơn.
     Vậy là năm học mới đã 
bắt đầu, mùa tri thức mới 
lại chào đón thế hệ tương 
lai. Để lòng người náo nức 
mỗi độ thu sang, mùa tựu 
trường sẽ còn mãi hằn in 
trong tâm trí của mẹ, của 
con, của những ai đã từng 
cắp sách tới trường…       
Tất cả sẽ trở thành ký ức 

đẹp, để mỗi khi nhớ lại, 
như thấy hình bóng mình 
ở đó còn trẻ mãi với        
thời gian.
     Trong cuộc đời của mỗi 
con người tri thức là rất 
quan trọng, con hãy cố 
gắng thật nhiều. Mẹ 
không hy vọng con sẽ trở 
thành đứa trẻ thiên tài, chỉ 
mong con mãi an nhiên, 
có thật nhiều kỷ niệm đẹp, 
luôn vui vẻ mỗi ngày đến 
trường. Để sau này khi con 
đã trưởng thành, ngoảnh 
mặt nhìn lại khoảng thời 
gian đã đi qua con sẽ 
nhận ra chẳng có gì sướng 
hơn là đi học, trong cánh 
cổng trường học thì mọi 
thứ vẫn rất bình yên con ạ.

Đinh Xuân Tiệp – Phòng Kỹ thuật & QLDA
Đôi dòng cảm xúc buổi tựu trường đầu tiên con bước vào lớp 1.

Bố viết lại theo dòng cảm xúc của mẹ chia sẻ.

Tháng 9
THEO BƯỚC CON

ĐẾN TRƯỜNG
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Con người là tài sản quý giá nhất, là yếu tố cấu 
thành, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của 
doanh nghiệp. 

Thấu hiểu được điều này, cùng với mong muốn 
được nâng cao kiến thức của CBNV, chủ tịch Tập đoàn 
Kosy Nguyễn Việt Cường đã quyết định thành lập thư 
viện và tủ sách KOSY BOOKS, đồng thời phát đi thông 
điệp về việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc tại Kosy.

Với việc KOSY BOOKS đi vào hoạt động sẽ giúp mỗi 
cán bộ nhân viên có cơ hội trang bị thêm cho mình 
nguồn tri thức sâu rộng về các lĩnh vực trong cuộc 
sống, trở thành thành viên hữu ích cống hiến vào sự 
phát triển chung cho tập đoàn.

toàn thể CBNV là điều vô cùng cần thiết. Việc đọc 
sách, không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển 
bền vững mà còn tạo nên một sự gắn kết, chia sẻ 
tri thức giữa những thành viên trong doanh 
nghiệp với nhau. 
“Mỗi người cần hình thành thói quen đọc sách, 
cần chịu đọc, chịu học hỏi những kiến thức quý 
báu trong sách thì mới có thể trở thành một cá 
nhân hữu ích”, ông Nguyễn Việt Cường chia sẻ.
Do đó, thấu hiểu được lợi ích to lớn và tầm quan 
trọng của việc đọc sách, cùng với mong muốn 
được nâng cao kiến thức của CBNV, với tất cả 
tâm huyết, Ban lãnh đạo Tập đoàn KOSY đã ấp ủ 
quyết tâm định hướng, xây dựng và lan tỏa văn 
hóa đọc, biến việc đọc sách trở thành thói quen 
tốt của mỗi cán bộ nhân viên Kosy. 
Ông Cường cũng kỳ vọng sau khi được phát 
động, phong trào đọc sách sẽ sớm trở thành một 
nét văn hóa đẹp của Kosy. 

Chia sẻ, vận dụng để cùng hành động –              
Đó mới là đích cuối cùng của việc đọc sách
    
 Tại Tập đoàn Kosy, song song với văn hóa đọc 
chính là văn hóa chia sẻ để cùng hành động. 

Những tri thức mà mỗi cá nhân tiếp thu được từ 
sách, từ kinh nghiệm bản thân đều sẽ được chia 
sẻ, thảo luận qua các buổi tọa đàm được tổ chức 
hàng tháng. 
Với mỗi người Kosy, chúng tôi quan niệm “kiến 
thức cho đi là kiến thức còn mãi”. Đặc biệt, những 
ý tưởng, sáng kiến hay mà các CBNV học được từ 
sách, rút ra từ kinh nghiệm bản thân đều sẽ được 
đem vào áp dụng thực tiễn để tăng năng suất 
lao động, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
Như triết gia Henry David Thoreau đã từng nói: 
“Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều 
hơn là đọc nó. Tôi phải nhanh chóng đặt nó 
xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ 
dẫn. Tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc 
bằng hành động”. 
Nếu bạn chưa có thói quen đọc sách, chưa xác 
định được mục tiêu lý tưởng cho cuộc đời mình, 
hãy nhanh chóng tìm đọc sách và cùng bắt tay 
vào hành động ngay thôi!

Ngân An

Từ sự đóng góp của tất cả anh em Kosy và 
ngân sách công ty, đến nay đã có gần 400 
đầu sách với nhiều thể loại như: kinh tế,            
tư duy, bán hàng, marketing, văn học,               
sống khỏe,… được tập trung về thư viện 
KOSY BOOKS. 

Anh em có thể tự do đọc sách trong thư 
viện và được mượn sách về theo đúng nội 
quy của công ty. 

Để đọc sách trở thành nét văn hóa 
đẹp của Kosy Group

    Theo ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch 
Tập đoàn Kosy, đọc sách chính là một 
trong những cách thức hay nhất giúp con 
người tích lũy kiến thức, tăng cường khả 
năng tư duy, ngoài ra, đọc sách cũng là 
cách thư giãn hiệu quả sau khoảng thời 
gian làm việc mệt mỏi.
Tuy nhiên, hiện nay, đại đa số CBNV lại 
dành nhiều thời gian cho các hình thức 
giải trí khác nhau, trên các thiết bị công 
nghệ, mà ít dành thời gian cho việc đọc 
sách. Do đó, triển khai việc đọc sách cho 

Thành lập
KOSY BOOKS
Kosy Group lan tỏa văn hóa đọc
đến toàn thể CBNV
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Là người tiên phong ủng hộ thành lập tủ sách KOSY BOOKS nhằm xây dựng phong trào, lan tỏa văn 
hóa đọc tại Kosy, Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp - Phó TGĐ Thường trực Tập đoàn KOSY đã có những chia 
sẻ vô cùng thú vị về chuyện đọc sách!
Cùng KOSY NEWS lắng nghe và cảm nhận những chia sẻ này!

1. Chào anh, được biết anh là người rất 
trân quý và ham mê đọc sách, anh cho 
biết vì sao mà anh đam mê đọc sách đến 
vậy?

Tôi luôn có tinh thần khao khát học hỏi 
nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức cho 
mình nên tôi thường đọc sách. Sách là tinh 
hoa của của nhân loại. Sách cung cấp cho 
chúng ta một kho tàng tri thức, mở ra cả thế 
giới ý tưởng mới dưới góc nhìn và suy nghĩ 
của mỗi người. Sách chứa đựng lượng kiến 
thức khổng lồ bao gồm tất cả các lĩnh vực, 
đủ mọi khía cạnh, đa dạng về góc nhìn của 
mỗi tác giả. Mỗi khi đọc một cuốn sách là đã 
biết thêm một nguồn tri thức. Những kiến 
thức đó có thể giúp ích trong công việc và 
cuộc sống. Nhiều người đọc sách mà 
trưởng thành, trở nên uyên bác và rất thành 
công, được xã hội tôn kính. Đọc sách giúp ta 
hiểu biết và sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, 
trung thực hơn và tự tin hơn. Mỗi cuốn sách 
dù ít hay nhiều cũng trang bị lượng kiến 
thức bổ ích và có thể sử dụng nó bất cứ khi 
nào cần. Đọc sách chưa chắc đã thành công 
nhưng tôi dám chắc người thành công là 
người ham đọc sách.

2. Anh thường sẽ dành bao nhiêu thời 
gian trong ngày cho việc đọc sách và anh 
hay đọc các thể loại sách gì?
     Thật khó để tôi có thể định lượng chính 
xác là mình dành được bao nhiêu thời gian 
trong ngày để đọc sách. Bởi do đặc thù 
công việc, nên tôi không có nhiều thời gian 
ngồi đọc sách ở cơ quan, ở nhà hay ở thư 
viện, nên tôi thường tranh thủ đọc khi       

rảnh rỗi, đọc khi trên xe đi công tác, hay khi ngồi 
chờ máy bay…

Tóm lại là tôi thường đọc những cuốn sách mình 
yêu thích bất cứ khi nào tôi có thể!

Tôi thường đọc các các thể loại sách: Kinh tế; 
Chính trị; Pháp luật; Văn hóa - Xã hội; Khoa học - 
Công nghệ; Văn học - Nghệ thuật,…đặc biệt là 
những loại sách có liên quan đến công việc và cuộc 
sống.

3. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, các 
loại sách như ebook, sách nói,… đang dần trở 
nên phổ biến. Theo anh, khi đó thì vai trò của 
sách giấy liệu có thực sự còn giá trị? Là anh, anh 
sẽ lựa chọn hình thức nào?
     Trong xu thế hiện nay, các loại sách như: ebook,                   
sách nói… đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên 
với tôi, sách giấy vẫn còn nguyên giá trị và có những 
ưu thế không thể thay thế được. Ngoài đặc tính vật 
chất, giá trị văn hoá, sách còn có những đặc tính 
mang giá trị rất lớn về tinh thần. 

Đọc sách thực là một trải nghiệm thú vị, đòi hỏi ta 
cần có sự tập trung rất cao để chiêm nghiệm nội 
dung cuốn sách trên từng trang giấy. Do đó, tôi sẽ 
luôn ưu tiên đọc sách giấy nhiều hơn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, việc đọc bằng hình thức 
nào không quá quan trọng bằng việc chúng ta có 
thích đọc hay không. Nếu chúng ta đam mê sách, có 
nhu cầu đọc thực sự thì ta sẽ tìm được cuốn sách mà 
mình cần và yêu thích.

4. Anh đánh giá thế nào về việc xây dựng và 
lan tỏa văn hóa đọc trong doanh nghiệp nói 
chung và tại Tập đoàn Kosy nói riêng?

Theo tôi, việc xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc nhằm 
nâng cao kiến thức, thực sự bổ ích cho công việc và 
cuộc sống trong doanh nghiệp nói chung và tại Tập 
đoàn Kosy nói riêng thực sự là việc làm cần thiết. 
Việc này sẽ tạo điều kiện cho CBNV trong Tập đoàn 
có cơ hội đọc, học hỏi nhằm nâng cao kiến thức; vận 
dụng tri thức thu lượm được từ việc đọc sách vào 
công việc thực tế, đồng thời làm phong phú hơn đời 
sống tinh thần của cán bộ nhân viên.

Song, để có thể xây dựng được văn hoá đọc sách 
trong một tổ chức doanh nghiệp không phải là việc 
làm dễ dàng có thể thực hiện trong một sớm một 
chiều. Nói như thế là bởi chúng ta không thể “ép” 
người khác đọc sách trong khi chính bản thân họ 
chưa xem đó là công việc thực sự cần thiết trong 
cuộc đời mình. Nhất là khi chính họ cũng chưa biết 
cách đọc sách như nào cho đúng để không bị buồn 
ngủ, không bị phân tâm, sao nhãng và giữ được mọi 
thứ trong tâm trí mà không để nó trôi tuột khỏi đầu. 
Nó giống với việc để hình thành nên được một thói 
quen thì bắt buộc ta phải làm một cách dần dần,         
và việc đọc sách thường xuyên chính là một thói 
quen tốt.

Vì thế, tại Tập đoàn Kosy, việc có thể tạo được thói 
quen đọc sách cho CBNV thực sự sẽ là một bước tiến 
mới trong xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp
trả lời phỏng vấn nhân dịp
tủ sách KOSY BOOKS
đi vào hoạt động

19

G
ương m

ặt Kosy

18

KO
SY

 N
EW

S 
- S

ố 
2 

th
án

g 
9/

20
19



ôi hay đọc những bộ sách của giáo sư Phan Văn 
Trường hay tiến sĩ Alan Phan và yệu thích các hệ tư 
tưởng khách quan, cách nhìn nhận, đánh giá công 
bằng không thiên lệch mọi vấn đề, và cả những lời 
khuyên hữu ích được thể hiện qua tác phẩm của 
các tác giả đó. 

Họ có sự thấu hiểu tâm tư hoàn cảnh, sở trường 
sở đoản của người Việt, cộng thêm kinh nghiệm và 
trải nghiệm có được khi làm việc ở trong và ngoài 
nước, nên góc nhìn của họ thực sự thẳng thắn và 
thực tế, đáng để học hỏi và suy ngẫm.

Về việc đọc sách, tôi tự thấy mình là người chọn 
sách khá khắt khe, khắt khe như chọn đồ ăn, thức 
uống hàng ngày vậy. Sở dĩ tôi khắt khe như vậy là 
bởi, ngày nay có quá nhiều đầu sách viết ra chỉ để 
phục vụ mục đích thương mại, kiếm tiền, trong khi 
các cam kết về chất lượng nội dung bị bỏ qua. Thế 
nên, với tôi, những tác phẩm đó giống như những 
món ăn cầu kỳ đẹp mắt nhưng không phải là 
ngon, là tốt. Ăn nhiều thì ngộ độc, có thể gây sai 
lệch về tư duy, trí tuệ, ảnh hưởng tới tinh thần, có 
thể dẫn người đọc vào trạng thái hoài nghi và lạc 
hướng trong biển thông tin của thời đại 4.0

Đương nhiên, không phải tất cả sách đều như 
thế, chỉ là chúng ta có quyền chủ động và được 
quyền lựa chọn, tỉnh táo khi chọn sách, đọc sách.

Còn tôi, luôn ủng hộ việc đọc sách! Đọc để 
ngấm và sống có ích hơn!

Trong thời đại công nghệ 4.0, khi 
ebooks, radio books đang ngày 
một thịnh hành, mọi người cũng có 
nhiều công cụ, nhiều cách để tiếp 
cận đến sách một cách dễ dàng hơn 
như kindle, … Cứ thế, sách giấy 
tưởng chừng như sẽ mất đi vai trò 
và chỗ đứng của mình.

Ngân An (tổng hợp)

Người KOSY
những góc nhìn
về chuyện đọc -
văn hóa đọc

Anh Hà Việt Hùng
Phòng Tài chính

Tôi tự thấy mình là người chọn sách 
khá khắt khe, khắt khe như chọn    

đồ ăn, thức uống hàng ngày vậy…

T5. Theo anh, chúng ta có thể khuyến khích 
CBNV đọc sách bằng những cách nào?

Để khuyến khích được mọi người tích cực đọc 
sách, trước hết, bản thân họ cần phải có được ý thức 
và mong muốn được đọc sách; cố gắng vượt thói 
quen “luời đọc” của mình. Mỗi CBNV cần có ý thức: 
“luôn mang theo một cuốn sách” để đọc khi có thể; 
luyện tập thói quen tặng sách hay cho người thân và 
cho trẻ em. Đến một khoảng thời gian nào đó, khi 
mà sự thường xuyên đọc sách của mỗi người là vừa 
đủ, việc đọc sách sẽ như một việc được mặc định 
trong đời sống sinh hoạt mỗi ngày của mỗi CBNV.
   Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng cần quan tâm, tạo 
những điều kiện tốt nhất cho cán bộ, nhân viên được 
đọc sách và tự học thông qua việc xây dựng và phát 
triển các loại hình thư viện, tủ sách như KOSY BOOKS 
…phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngoài ra, Tập 
đoàn cần tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những 
tấm gương tiêu biểu về tự học mà thành công trong 
cuộc sống làm thay đổi nhận thức của CBNV về vai 
trò của việc đọc sách đồng thời thường xuyên tổ 
chức những buổi: diễn thuyết, tọa đàm trong nội bộ 
cơ quan để khuyến khích CBNV đọc sách.

6. Anh có thể chia sẻ những kỳ vọng của mình 
khi tủ sách KOSY BOOKS được ra mắt?
   Theo tôi: chia sẻ, vận dụng để cùng hành động, đó 
mới là đích cuối cùng của việc đọc sách. Do đó, khi tủ 
sách KOSY BOOKS được thành lập, tôi mong rằng, 
anh chị em trong Tập đoàn Kosy từ Ban lãnh đạo tới 
CBNV sẽ luôn chủ động đọc sách để trang bị thêm 
cho mình những kiến thức, những bài học bổ ích, 
cùng với kinh nghiệm thực tế của bản thân, anh chị 

em sẽ chia sẻ lại cho đồng nghiệp và những người 
xung quanh về những thú vị đã hấp thụ được trong 
những cuốn sách mình đã đọc.

Tôi hy vọng rằng, sắp tới đây, chúng ta sẽ có thể tổ 
chức những buổi thảo luận định kỳ để tạo thêm 
không gian chia sẻ bổ ích cho CBNV toàn Tập đoàn. 

Tôi cũng tin tưởng rằng, văn hóa đọc sẽ là một 
điểm sáng đặc trưng của Kosy trong tương lại gần, 
qua đó góp phần xây dựng nên nền tảng về ý thức 
chủ động, tích cực đọc sách nhằm gia tăng kiến thức 
để xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng phát 
triển.

Ngân An 
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ối với mình, đọc sách thực sự là một sở thích thú vị, bởi nó không chỉ 
là cách nhanh nhất để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho bản thân, 
mà đọc sách còn là một cách giải trí lành mạnh, mang lại cho mình sự 
cân bằng trong cuộc sống. 

Mỗi cuốn sách đều mang một nội dung thông điệp nhất định. Đọc 
sách nhiều cũng mang lại cho mình vốn từ đa dạng hơn, sự hiểu biết 
sâu rộng hơn về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, giúp mình 
tự tin vào bản thân trong quá trình giao tiếp, chủ động ứng xử, giải 
quyết những tình huống xảy ra được dễ dàng và linh hoạt, từ đó mang 
lại cho ta công việc hiệu quả hơn.

Hiện tại, với công việc hàng ngày tại BQLDA, mình ưu tiên đọc những 
sách chuyên ngành về xây dựng, đầu tư xây dựng, đồng thời cũng tìm 
hiểu thêm các sách về luật, luật đấu thầu, luật kinh tế,… để phục vụ trực 
tiếp cho công việc hiện nay!

Còn lại, sau những ngày làm việc căng thẳng, mình hay chọn đọc 
những cuốn sách truyện mang tính giải trí cao như Truyện dân gian Việt 
Nam, Cô gái mù chữ xóa bom nguyên tử, Bay trên tổ chim cúc cu, 
Những người thích đùa,…

Thậm chí, đôi khi nổi hứng, mình còn mượn cả truyện tranh của con 
để đọc!...

D

Anh Đỗ Văn Dũng
BQLDA Gia Sàng – Thái Nguyên

Đôi khi nổi hứng, mình còn 
mượn đọc cả truyện tranh 
của con!...
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  ách là một mạch ngầm chảy trong huyết quản 
của mỗi con người chúng ta nối liền quá khứ với 
hiện tại và chỉ dẫn đến tương lai, cho dù có trải 
qua bao thăng trầm biến đổi Sách vẫn ghi dấu 
bền bỉ cùng thời gian.

Sách gắn với tuổi thơ tôi, những người sinh ra 
từ thập niên 70 chứa đựng kỉ niệm dữ dội nhất vì 
khi đó những cuốn truyện khác bây giờ nhiều 
lắm! Giấy đen, giấy vàng gáy sờn rách mép quăn 
không thể quăn hơn được truyền tay nhau đọc, là 
những gì quý giá, xa xỉ với chúng tôi… 

Khi đó, những quyển như “Không gia đình”, 
“Tiếng gọi nơi hoang dã”, “Đồi gió hú”, hay “Ruồi 
trâu” và Nhóm tứ quái TKKG,… là niềm ao ước mà 
chúng tôi sẵn  sàng trực nhật thay, làm bài hộ để 
có thể được mượn truyện đọc và chỉ mượn đọc 
tính từng giờ, ngày để rồi đọc trộm bố mẹ sau xó 
nhà Bếp, khi bị bắt gặp bất chợt còn bị đũa cả cốc 
đầu, ăn roi mây vì đọc truyện mà không học bài, 
đọc ngày không đủ khêu đèn dầu đem để đọc 
hết truyện. 

S

Kỉ niệm ấy chỉ cần nhớ lại thôi đã thấy 
sống mũi cay xè, nao nao!… Để rồi, nhìn lại 
con chúng ta các cô cậu bé của những năm 
2000 với thời đại công nghệ thông tin bùng 
nổ, các cuốn truyện được in trên giấy trắng 
tinh cứ thơm tho mũi mực in nằm yên trên 
giá sách mẹ mua mà cứ thấy tiếc nuối, xót 
xa cho những hình tượng với lời văn sinh 
động giàu hình ảnh trong “Dế mèn Phiêu 
lưu ký” đã không được các cô bé, cậu bé ưa 
thích bằng những quyển truyện tranh có lời 
thoại ngắn gọn đến cộc lốc,…

Nghĩ thật tiếc cho một thời văn hóa ĐỌC 
SÁCH đã tạo ra một nghề cho xã hội đó là 
những cửa hàng cho thuê truyện đã ra đời 
hình thành nên cả một phố cho thuê truyện 
thế mới biết nghề về Sách phong phú và 
thăng trầm biết nhường nào….  

Niềm tin của Tôi khi Sách mang nội dung 
là tri thức, văn hóa của nhân loại thì sẽ 
trường tồn với thời gian, dù có thăng trầm 
Sách vẫn là vốn quý của nhân loại.

Tháng 9/2019, thư viện KOSY 
BOOKS chính thức được thành lập 
cùng với mong muốn xây dựng và 
lan tỏa văn hóa đọc trong toàn 
công ty của Ban lãnh đạo Tập đoàn. 

Theo tiến sĩ Nguyễn Việt Cường – 
Chủ tịch HĐQT/ TGĐ Tập đoàn:   
“Mỗi người cần hình thành thói 
quen đọc sách, không quan trọng 
đọc nhanh hay chậm, đọc bao 
nhiêu cuốn sách mà điều quan 
trọng là chịu đọc, chịu học hỏi 
những kiến thức quý báu trong 
sách thì mới có thể trở thành một cá 
nhân hữu ích…”.

Vậy người Kosy nghĩ gì về chuyện 
đọc và văn hóa đọc? Cùng KOSY 
NEWS tìm hiểu những quan điểm, 
góc nhìn của họ nhé!

Chị Trần Thị Bích Phương
Phòng Pháp chế

Bâng khuâng với đọc sách!
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Và tôi mong, sẽ một lần được chiêm ngưỡng tháp Ei�el- niềm tự hào của 
người Pháp, được cảm nhận sự cổ kính của nhà thờ Đức Bà (Pháp), được thả 
trôi theo sông nước Venise (Ý) nhẹ nhàng, lãng mạn, được trải nghiệm sự 
giàu có của người Thụy Sỹ, chứng kiến sự trường tồn của những hàng cột 
cẩm thạch trên đỉnh Acropolis (Đá thiêng) ở Hy Lạp và ồ lên thích thú khi 
bắt gặp dãy Apls hùng vĩ với núi tuyết phủ trắng xóa ở Áo…

Một giấc mơ từ thời sinh viên khi đạp xe lên Đinh Lễ tìm mua sách du ký 
về Châu Âu, tôi cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nhưng giờ 
thì tôi nghĩ mình có thể, chỉ cần tôi có niềm tin. Một ngày nào đó, tôi sẽ         
đến đây … 

Tôi đặc biệt thích Châu Âu. Khi còn ngồi giảng đường Đại học, trong một 
lần tình cờ tìm hiểu về người Việt trẻ tài năng Ngô Thị Giáng Uyên, tôi đã tìm 
đọc cuốn du ký của chị. Đó là những trải nghiệm qua 14 nước Châu Âu 
trong thời gian chị đi du học ở Anh được ghi lại với tựa đề “Ngón tay mình 
còn thơm mùi hoa oải hương”. Đọc và tưởng tượng. Rồi tôi thích thể loại du 
ký về trời Âu này đến nỗi, tôi tìm mua, search Internet và đọc ngấu nghiến 
những cuốn sách mà người Việt trẻ đến Châu Âu kể lại. Họ đã dùng trái tim 
mình để cảm nhận và viết lại cho những người như tôi xem. Những tác giả 
như Giáng Uyên, Dương Thụy, Phan Việt, Anh Ngọc, Hoàng Yến Anh … đều 
được tôi tìm sách và đọc từng câu, từng chữ, đọc đi đọc lại để đủ ngấm.

Dù chỉ tiếp cận Châu Âu qua những trang sách tôi lật, từng dòng tin tôi 
đọc, từng bức ảnh tôi xem. Song tôi thích một Châu Âu cổ kính và trầm mặc 
mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống, một Châu Âu thơ mộng 
vào hạ, lãng mạn chào mùa thu và tuyết phủ trắng xóa khi đông đến. Tôi 
thích những kiến trúc cổ kính hàng nghìn năm dẫu vật đổi, sao dời vẫn hiên 
ngang đứng đó. Tôi thích những làng quê với những căn nhà nhỏ xinh treo 
đầy giỏ hoa rực rỡ trên ban công. Tôi thích những lâu dài cổ kính, thâm trầm, 

bí hiểm chênh vênh nơi vách núi. Tôi thích những 
rặng nùi tuyết hùng vĩ và trắng xóa ở Áo. Tôi thích, 
những cánh đồng hoa oải hương trải dài, tím ngắt và 
hương thơm sẽ theo ta đến tận cuối ngày nếu ta ngắt 
một cành hoa, di di trên hai đầu ngón tay ở Pháp.

Qua sách, tôi biết ở đâu cũng có người giàu kẻ 
nghèo. Bên cạnh một Paris hoa lệ, vẫn còn đâu đó 
những người vô gia cư khốn khổ trên đường phố 
Pháp. Trong các con hẻm vắng vẻ hay nơi bến tàu điện 
ngầm, gầm cầu ở Pháp,… dân nhập cư bất hợp pháp 
hoặc người nghèo không nơi nương tựa sống vất 
vưởng, sẵn sàng xòe tay ra xin những đồng bạc lẻ hay 
đồ ăn từ khách qua đường.

Tôi cũng biết, thế nào là “phớt Ănglê”. Người Anh 
luôn giữ  thái độ tỉnh queo trước các sự vật, hiện tượng 
khác lạ. Nếu có tình cờ gặp công nương, thái tử, minh 
tinh Hollywood… trên đường phố, họ cũng không 
ngoái đầu tò mò nhìn lại mà ung dung đi tiếp.

Tôi biết, nếu mua đồ ăn ngon ở Anh thì đúng là đắt 
đỏ nhất Châu Âu. Ở Anh, London vốn là cái tên được 
nhiều du khách biết đến bởi đây là là thành phố quốc 
tế, hiện đại pha lẫn cổ kính với điện Buckingham uy 
nghi, Big Ben sừng sững, London Tower với hoa 
thường xuân rực đỏ quấn trên tường… Nhưng nếu 
muốn biết nước Anh ra sao, hãy đến York. Bởi York là 
thành phố nhỏ xinh, yên bình và cổ kính nhất nước 
Anh. Thành phố này như được bước ra từ trong câu 
chuyện cổ đầy phép thuật với những tòa lâu đài, thành 
cổ kỳ bí. Cái đẹp của thành York, chính là sự phối hợp 
hài hoà, tuyệt mỹ giữa cảnh quan với các nhà thờ, giáo 
đường uy nghiêm cùng những dãy nhà mang kiến 
trúc cổ xưa treo nhiều giỏ hoa tươi đủ màu. Tất cả còn 
giữ nguyên dáng vẻ rất riêng, sống động với đầy đủ 
màu sắc, khác xa một London hiện đại và náo nhiệt.

Cũng bởi đọc sách, tôi biết được, con trai Ý đẹp như 
được đúc từ tượng. Dân Ý rất thực dụng và thực tế. Vào 
khách sạn Ý, nếu trông bạn sang chảnh, nam phục vụ 
sẽ nhanh chân đến bê đồ để lấy tiền “boa”. Nếu thấy 
bạn là “dân Châu Á ít tiền”, anh ta sẽ ngoảnh mặt làm 
ngơ. Đến Ý bắt taxi rất dễ bị tài xế cho đi lòng vòng để 
gạt tiền. Đặc trưng của ý là thành Rome hấp dẫn, 
quyến rũ, đậm chất lịch sử nổi tiếng bởi những ngôi 
nhà mang kiến trúc La Mã cổ đại và thành phố Vatican 
nhưng nếu muốn lãng mạn, mộng mơ thì hãy đến 
Venise. Bởi đây là thành phố có kiến trúc độc nhất       

vô nhị, được xây dựng trên 118 hòn đảo lớn, nhỏ tạo 
thành hàng trăm con kênh, được chống đỡ bởi hàng 
triệu cây cọc ngầm đóng sâu dưới lòng đất, tạo nên 
một vùng sông nước mênh mông với vô số cung điện 
cổ và những dinh thự có lối kiến trúc Gothic, những 
tòa nhà rực rỡ sắc màu bên dòng kênh phẳng lặng, 
nhộn nhịp tàu qua lại. Venice không có đại lộ hay xe 
hơi, thuyền là phương tiện duy nhất để khám phá 
thành phố này nếu bạn không muốn đi bộ.

Còn Hà Lan là nước duy nhất nằm dưới mực nước 
biển nên đất nước khá bằng phẳng, không có đồi núi 
trùng điệp. Thủ phủ của nước này là Amsterdam, bên 
cạnh những khu phố “đèn đỏ” nổi tiếng với hoạt động 
mua bán cocaine và dịch vụ “gái gọi” hoạt động hợp 
pháp, thì vẫn còn đó với những góc phố tĩnh lặng, 
sông nước êm đềm, những cây cầu hẹp bắc qua sống 
và những con thuyền rẽ bước xuôi dòng kênh xanh 
ngắt với đàn thiên nga tung tăng bơi lội...

Dưới mắt nhìn của tôi, Châu Âu hiện lên qua từng 
trang sách với những tương phản khiêm tốn và            
kiêu hãnh, hiện đại và cổ kính, sôi nổi và êm đềm,          
gần gũi và lạnh lùng, mơ màng và thực tế.                          
Một Châu Âu cứ vương vấn mãi trong tôi, khắc khoải 
chờ ngày khám phá … 

Tôi cũng đã từng có cơ hội đến các nước láng giềng, 
nhưng Châu Âu với 8h bay vẫn là một nơi xa lạ, tưởng 
chừng như chẳng bao giờ chạm đến. Nhưng không 
phải không có cách. Thử tính toán, một tour du lịch 
Châu Âu vòng quanh 6 nước điển hình như Pháp, Bỉ, 
Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Ý kéo dài 10 ngày 9 đêm có giá 
tour trung bình khoảng 60 triệu VNĐ. Nếu tôi quyết 
tâm, mỗi tháng, nhịn mua một cái váy đẹp để tiết kiệm 
1 triệu đồng, thì chỉ cần trong 5 năm nữa, tôi đã có đủ 
ngân sách vi vu Châu Âu rồi.

Nếu không có SÁCH. Chắc mãi mãi tôi cũng không 
thể hình dung về một Châu Âu xa lạ để đắm say vùng 
đất này đến vậy. Cảm ơn những trang sách đã nuôi 
dưỡng cảm xúc của tôi, cho tôi những hiểu biết về nơi 
tôi chưa từng đặt chân đến. Đương nhiên, những gì tôi 
biết được qua sách, chỉ đơn thuần là cảm nhận, trải 
nghiệm của cá nhân tác giả. Và tôi cũng muốn có cảm 
nhận riêng của mình. Bởi thế, nên tôi tự hứa với lòng 
mình. Nhất định, một ngày nào đó, tôi sẽ có cái hẹn 
đẹp như mơ với Châu Âu.

Thùy Trang

Cuối tuần, nằm dài trên ghế 
sofa đọc lại những cuốn sách 
du ký về Châu Âu, tôi mơ màng 
hình dung về những miền xứ 
lạ. Dù chưa một lần đặt chân 
đến, nhưng Châu Âu trong 
tưởng tượng của tôi gắn liền 
với những địa danh như: Paris 
lãng mạn, London kiêu hãnh, 
Romes hào hùng, Amsterdam 
tự do thoải mái, Zurich giàu có 
hay Athens với những di tích 
trường tồn cùng năm tháng… 

HẸN ĐẸP NHƯ MƠ VỚI CHÂU ÂU
QUA TỪNG TRANG SÁCH
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Bốn câu nói thức tỉnh và dẫn lối bạn vào với 
không gian dành cho những tư duy đi ngược lại để 
đón đầu       thành công.

“Hãy bắt đầu con đường thành công bằng cách đưa 
ra vài quyết định sai lầm”

“Đôi khi việc khôn ngoan nhất lại chính là đừng quá 
thông minh”

“Và chẳng có quan điểm nào là đúng cả”
“Thế giới chính là những gì bạn nghĩ về nó”      
Đọc xong 4 câu trên, đặc biệt là 2 câu cuối, những 

vấn đề vẫn còn đang làm chúng ta lăn tăn bắt đầu có 
một lối giải thoát. Có lẽ đây là quan điểm mà khá nhiều 
cuốn sách cùng thể loại này không nêu được ra. 

Ngày nay, mọi thứ đều có thể xảy ra, ranh giới giữa 
đúng và sai cực kì mông lung và mơ hồ. Thậm chí có 
một số quyển sách mà sau khi đọc xong ta sẽ cảm thấy 
có phần nó đúng, có phần chưa hẳn đã đúng.

Đó chính là lý do mà ta cần tư duy khi đọc sách, để 
nhận biết quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai. Và 
một điều mà người đọc sách, chúng ta luôn luôn phải 
nhận thức được đó là những điều các tác giả đưa vào 
cuốn sách cũng chỉ là những quan điểm của họ, và 
quan điểm đó đúng hay không lại phải phụ thuộc và 
cách tiếp nhận của Anh/chị.

Có thể nó đúng với họ, đúng với hoàn cảnh của họ, 
nhưng biết đâu nó lại không đúng với Anh/chị thì sao, 
biết đâu ta lại có một trường hợp ngoại lệ thì sao.

Và điều quan trọng nhất, đó là hãy            
tin tưởng vào sự lựa chọn của Anh/chị, 
đừng làm theo tất cả những lời nói của 
người khác.

Hãy lắng nghe quan điểm của những 
người khác và hiểu nó theo cách của 
Anh/chị. Đừng tự giới hạn khả năng của 
mình lại chỉ vì sự ngăn cản của              
người khác.

Hãy khai phá tiềm năng của bản thân. 
Mạnh dạn đi những nước đi của riêng 
mình. Anh/chị nên nhớ rằng những 
người có ý tưởng triệu đô, họ đều có một 
tuổi thơ lẻ loi. Thế nhưng cũng đừng mơ 
mộng và cố gắng khác người quá, đôi lúc 
nên có một cái nhìn thực tế bởi không 
phải ý tưởng nào cũng tốt và có thể      
ứng dụng được.

Quay trở lại với nội dung, Nghĩ Ngược 
Lại Và Làm Khác Đi là tập hợp của rất 
nhiều những ví dụ thực tế, tác giả đưa ra 
nhằm nhấn mạnh một vấn đề cốt lõi 
nhất, đó là: “Hãy nghĩ theo cách của bạn”

Rất cô đọng và xúc tích, không lan 
man, rườm rà và khó hiểu. Có lẽ đây là 
cuốn sách đầu tiên bạn nên đọc trong 
đời. Nó sẽ tạo một tiền đề tốt để bạn tiếp 
thu những kiến thức của người khác và 
sử dụng chúng theo cách của riêng 
anh/chị.

Anh/chị sẽ bị hấp dẫn bởi sự phá cách 
của tác giả, từ những hình ảnh, câu từ 
cho đến bố cục, tất cả đều tạo được sự 
hưng phấn cho người đọc. Mỗi trang 
sách sẽ đều để lại những ấn tượng riêng 
đối với Anh/chị.

Đặc biệt cuốn này không có mục lục, 
đơn giản là vì mỗi trang sách đã là một 
bài học được tác giả gói gọn lại. Anh/chị 
sẽ không thể biết được trang kế tiếp nói 
về điều gì. Hơn nữa, nó cũng khá là mỏng 
và nhỏ, tạo cảm giác dễ đọc, dễ mang 
theo bên mình nên Anh/chị sẽ không 
phải lo về việc bỏ dở giữa chừng do quá 
dài như nhiều cuốn sách khác.

Biết đâu Nghĩ Ngược Lại Và Làm Khác Đi 
lại chính là cội nguồn cho những ý tưởng 
ngàn vàng của Anh/chị thì sao? Hãy can 
đảm đưa ra quyết định mà bạn cho là 
đúng đắn nhất đối với cuộc đời mình 
Anh/chị nhé! 

Nghĩ    gược LạiN
Và Làm Khác Đi!

Trang Đoàn

REVIEW
SÁCH

DANH NGÔN HAY
VỀ SÁCH & ĐỌC SÁCH

Đọc sách là cách học tốt nhất. 
A.Puskin

Không có cách giải trí nào rẻ hơn đọc sách, 
cũng không có sự thú vị nào bền lâu hơn 
đọc sách
M.Mông-tê-guy

Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, 
một người bạn tốt cho ta một điều  hay.
Gustavơ Lebon

Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng 
thu lượm được vài điều đặc biệt của nó.
Danh ngôn La Tinh

Những quyển sách làm say mê ta đến tận 
tủy, chúng nói chuyện với ta, cho ta những 
lời khuyên và liên kết với ta bởi một tình 
thân thật sống động và nhịp nhàng.
H.Godefroy

Nếu đọc nhiều mà không suy nghĩ thì anh 
sẽ tưởng rằng mình biết nhiều, còn nếu 
suy nghĩ nhiều trong lúc đọc thì hẳn anh 
sẽ thấy mình biết ít. 
Vonte

Đọc sách không cần nhiều, đọc một 
chữ đem áp dụng làm việc được một 
chữ, thế là được. 
Lê Quý Đôn

Đọc sách mau quá hoặc chậm quá sẽ 
không hiểu được gì cả
Blaise Pascal

Đọc sách nên đọc bản văn cho kỹ, nhấm từng 
chữ một mới thấy thú vị, thấy chỗ nào không 
hiểu thấu được thì nghĩ cho kỹ, nghĩ không ra 
mới xem chú giải, như thế mới có ý vị.
Lê Quý Đôn

Đọc sách hay cũng giống như trò truyện 
với các bộ óc tuyệt vời nhất của những 
thế kỷ đã trôi qua.
Rene Descartes

Đọc sách không những để nâng cao 
trí thức mà còn nâng cao nhân cách.
Dr.Gúerin

Mỗi ngày đọc vài trang sách, khi về già 
bạn đã có trong mình một thư viện 
khổng lồ.
V.Na Xốp

Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi. 
Hãy coi chừng bạn giả. 
Damiron

Gặp được một quyển sách hay, nên mua liền 
dù đọc được hay không đọc được, vì sớm 
muộn gì cũng cần đến nó.
Churchill Sir Winston

(sưu tầm)
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Trải thảm đỏ
- Đ   n nhân tài

vị trí tuyển dụng HOT trong tháng

“Về KOSY đi anh em”
Tiếp tục dành những vị trí làm việc 
hấp dẫn cho những Kosyer mới.

Chúng tôi có gì:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ chế thăng tiến rõ ràng
Phúc lợi hấp dẫn
Sếp thân thiện luôn tạo điều kiện 
cho những kiện tướng mới thỏa sức 
phát huy khả năng của bản thân.

Trân trọng chào đón đến với KOSY GROUP.

9THÁNG
Lê Văn Xuân
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Nguyễn Trung Kiên

11/9
Đinh Xuân Tiệp
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Đỗ Quốc Việt
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Lê Văn Dũng
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Hoàng Xuân Trung
20/9

Nguyễn Đức Việt
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Đinh Thị Thu Thủy
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Dương Trung Hiếu
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Đỗ Duy Khoa
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Ngô Quang Tám
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Lê Kim Duyên
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Phạm Anh Tuấn
28/9

Lưu Thị Mến
11/9

Phó Phòng Đầu tư & Phát triển dự án

Phó phòng kĩ thuật và quản lí dự án

Phó phòng đầu tư phát triển dự án

Chuyên viên Đầu tư phát triển dự án khu vực phía Nam

 Kiến trúc sư quy hoạch

Chuyện viên Nhân sự - Quản lí hệ thông KPI
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Stt SLVị trí

LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Chuyên viên quản lí đất đai, giải phóng mặt bằng1 1

Stt SLVị trí

LÀM VIỆC TẠI THÁI NGUYÊN
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Triệu phú KOSY
Đố vui có thưởng

ĐÁP ÁN

CÂU HỎI PHỤ :
Câu 1 : Muốn bán được đất chúng ta cần có gì ?
Câu 2: Không có chân, không có tay mà hay mở cửa, là gì ?
Câu 3: Vào ngày 22/7/2019 KOSY có sự kiện gì nổi bật 
đánh dấu bước phát triển của năm 2019?
Câu 4: Công đoạn dán giấy để thông báo chính thức, công 
khai cho công chúng biết về một vấn đề nào đó là hoạt 
động gì ?

Câu 5: Một trong những nguồn năng lượng trọng yếu của 
ngành Năng lượng tái tạo Kosy đang khai thác
Câu 6: Một trong những dự án sắp được khởi công trong 
thời gian tới (gợi ý: Một dự án BĐS)
Câu 7: Dự án có diện tích 38 ha trong quỹ dự án của KOSY
Câu 8: Công trình xây dựng vì xã hội gần đây nhất được 
thực hiện ở địa phương nào?

CÂU HỎI CHÍNH: 
Đáp án xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trên tay?

1
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7

8

K i n h d o a n h
G i o
H o s e

N i e m y e t
T h u y d i e n
K o s y r i v e r s i d e

K o s y m o u n t a i n v i e w
S i n s u o i h o

Ng. Thị Hội
Phòng Kinh doanh

Ng. Thị Khánh Ly
Phòng Kinh doanh

Ng. Thị Hương
Phòng Kinh doanh

Ng. Thị Hoa
Phòng Pháp chế

Ng. Thị Trang
Phòng Kinh doanh

DANH SÁCH NGUÒI TRÚNG THUONG
Giải thưởng trị giá                                                      đã được trao cho 5 câu trả lời đúng và nhanh nhất 
được gửi về hòm thư banbientap@kosy.vn của  KOSY NEWS.  Xin chúc mừng!

200.000 VNĐ
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Vợ chồng
ngành xuất bản
Anh chồng luận với vợ về “việc 
đọc sách”
- Sách mới cho nên phải đắt tiền.
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc 
liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
- Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.
Anh chồng đọc luôn câu thứ ba:
- Anh còn tái bản nhiều lần nữa.
Chị vợ đãi môi đối lại:
- Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau.Cô vợ đọc:                                                
- Sách đã cũ rồi phải không anh.
Sao nay em thấy anh đọc nhanh.
Không còn đọc kỹ như trước nữa.
Để sách mơ thêm giấc mộng lành.

Anh chồng ngâm:
- Sách mới người ta thấy phát thèm.
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem.
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc.
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm.
Cô vợ thanh minh:
- Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay.
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác.
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.
Anh chồng lầu bầu:
- Đọc tới đọc lui mấy năm rồi.
Cái bìa sao giống giấy gói xôi.
Nội dung từng chữ thuộc như cháo.
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi.
Gã hàng xóm hắng giọng sang:
- Sách cũ nhưng mà tui chưa xem.
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm.
Cũng tính hôm nào qua đọc lén.
Liệu có trang nào anh chưa xem?

TRUYỆN


