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Những ô số được đặt cạnh nhau không theo một trật tự nhất định. Anh chị hãy 
thử tìm ra quy luật của những con số và tìm ra đáp án ở vị trí còn trống.

Để nhận được phần quà trong số này anh/chị hãy tìm ra những con số bí ẩn.
Giải thưởng lên tới 1.000.000 triệu đồng sẽ được trao cho 5 câu trả lời đúng và           
nhanh nhất được gửi về hòm thư banbientap@kosy.vn của  KOSY NEWS.

Thể lệ

thật vui
Thủy điện Nậm Pạc

sau ngày khởi công



Tháng 10, phố đồng bằng hanh hao đón gió thu sang, hương hoa sữa đầu mùa gợi nhớ…
Còn tháng 10, phố núi, đất Phong Thổ dòng Dền Sung cuộn đỏ, công trường xây dựng nhà 

máy thủy điện Nậm Pạc 1 – 2 sôi động và ồn ào tiếng máy...
Tháng 10, phố núi, mùa khô, mùa của những tháng ngày công trường tập trung thi công 

không ngừng nghỉ. 

Đã một năm, kể từ 20/10/2018, dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pạc được chính thức khởi 
công, là một năm BQLDA được liên tục bổ sung những chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, lên 
đường góp sức thi công nhà máy.

Từ ngày đó, những bước chân cứ miệt mài lội suối băng rừng, những mái đầu trần phơi 
nắng, đội mưa, rong ruổi khảo sát, đi tìm nguồn nước mới với giấc mơ phát triển thêm 
những nhà máy mới…

Cảm nhận quyết tâm trên từng bước chân nhiệt huyết ấy, nội san Kosy News số 3 sẽ là 
khoảng không gian dành cho họ, là những câu chuyện của họ, về họ, những người Kosy 
và sứ mệnh tạo ra ánh sáng giữa núi rừng…

Ban biên tập

Cảm xúc tháng 1003
04
05
06
08
10
14
15
22
24
26
28
29
30
31

Hội nghị xúc tiến đầu tư
tỉnh Lạng Sơn 2019

Tập đoàn Kosy trao tặng
3000 quyển vở tới trẻ em Yên Bái

Giới thiệu dự án Kosy Bắc Giang

Thủy điện Nậm Pạc 1 năm
sau ngày khởi công

Chuyện về những người
làm thủy điện

Ba con là thợ điện

Người lãnh sứ mệnh khơi nguồn
“vàng trắng” ở Kosy

Đời thủy điện thật vui

Phụ nữ là để yêu - Chào mừng
ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Khi thói quen đọc sách
cũng được…cho thuê

Sinh nhật tháng 10

Tuyển dụng tháng 10

Truyện cười

Kết quả game Kosy News
số 02

MỤC LỤC

Chịu trách nhiệm nội dung
Ts. Nguyễn Việt Cường

Chịu trách nhiệm xuất bản
Nguyễn Thị Thùy Trang 

Thư ký Biên tập
Đoàn Thị Trang

Biên tập
Nguyễn Thị Hồng Ngân 

Thiết kế
Đỗ Thanh Tùng

Liên hệ tòa soạn
Phòng Truyền thông - Tập đoàn Kosy

Địa chỉ
Tầng 6, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam,
phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email
Banbientap@kosy.vn

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI
MANG SỨ MỆNH KHƠI NGUỒN SÁNG
GIỮA NÚI RỪNG

Tháng  10

NỘI SAN SỐ 3
Tháng 10/2019

03

Cảm
 xúc tháng 10



Tập đoàn KOSY hiện đang là công ty đại chúng 
niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh. Thời gian qua KOSY đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ. Bên cạnh việc tập trung phát triển các 
dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, 
Kosy còn phát triển thêm nhiều dự án thủy điện; năng 
lượng tái tạo ở các địa phương như: Lai Châu, Bạc Liêu, 
Bình Thuận, Cà Mau…

Việc được chính quyền Lạng Sơn tin tưởng, đánh 
giá cao và lựa chọn Kosy là nhà đầu tư ký thỏa thuận 
hợp tác phát triển dự án tại Lạng Sơn đã thể hiện được 
uy tín và năng lực triển khai dự án của Tập đoàn KOSY.

Đại diện doanh nghiệp, TS. Nguyễn Việt Cường - 
Chủ tịch Tập đoàn KOSY cam kết sớm hoàn thiện các 
thủ tục cần thiết để triển khai dự án đúng tiến độ. 
Trong tương lai, khi dự án này được triển khai,              
Tập đoàn KOSY sẽ góp phần phát triển đô thị mạnh 
mẽ hơn nữa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội,        
tạo thêm nhiều việc làm đồng thời tăng nguồn thu 
ngân sách nhà nước.

TẬP ĐOÀN KOSY NHẬN CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TẠI TỈNH LẠNG SƠN
DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tập đoàn KOSY sẽ đầu tư phát triển dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.500 tỷ đồng. Đây là thỏa thuận cam kết đầu tư 
được Tập đoàn KOSY và UBND tỉnh Lạng Sơn ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ ngành, địa phương trong khuôn khổ Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2019 diễn ra vào sáng ngày 30/9/2019.

Kosy Group tặng 3.000 quyển vở
“Cùng em đến trường”

Ngày 3/10/2019, Tập đoàn 
Kosy đã gửi tặng 3000 quyển 
vở mới tới các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc 
hai trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Thạch Lương, Yên 
Bái thông qua chương trình 
“Cùng em đến trường” do 
báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức. 

Đây là phần quà ý nghĩa Tập đoàn Kosy 
gửi tặng các em nhân dịp năm học mới 
2019 – 2020 cùng lời chúc các em luôn giữ 
vững tinh thần ham học, cố gắng vượt    
khó, hướng tới tương lai gặt hái nhiều            
thành công, đóng góp sức mình phát triển 
đất nước.

Đại diện Kosy Group chia sẻ “Bên cạnh 
các hoạt động phát triển kinh doanh, Tập 
đoàn Kosy còn đề cao sự phát triển xã hội. 
Trong nhiều năm qua, tập đoàn luôn có 
những hành động thiết thực chung tay vì 
một cộng đồng bền vững và nhân ái với 
nghĩa cử “lá lành đùm lá rách”, tích cực duy trì 
các hoạt động xã hội, tổ chức nhiều chuyến 
đi từ thiện đong đầy tình cảm thân thương 
và trách nhiệm dành cho cộng đồng…”
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Ngày 13/10, Tập đoàn Kosy đã tổ chức thành công       
sự kiện “Lễ giới thiệu dự án KĐT Kosy Bắc Giang” tại 
Khách sạn Mường Thanh, TP Bắc Giang. Sự kiện thu hút 
sự tham gia của hàng trăm khách mời quan tâm tới        
dự án.

     Dự án khu đô thị Kosy Bắc 
Giang có quy mô 23,3ha, được 
quy hoạch thành 750 lô đất 
với các dãy biệt thự, nhà liền 
kề, nhà ở thương mại có diện 
tích từ 75 – 400m2/lô, vừa là 
nơi an cư, vừa sử dụng cho 
mục đích kinh doanh sinh lời, 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
khách hàng. Với mật độ xây 
dựng 33%, phần lớn diện tích 
của khu đô thị Kosy Bắc Giang 
được dành cho không gian 
cây xanh, hồ điều hòa, các tiện 
ích nội khu như sân tập thể 
thao, sân chơi trẻ em… được 
bố trí hài hòa, đan xen các lô 
đất ở, kinh doanh. Dự án sẽ 
tạo thêm nguồn cung cho thị 
trường bất động sản vốn đang 
nóng tại Bắc Giang, đồng thời 
cũng tăng thêm sự lựa chọn 

cho khách hàng về một 
nơi an cư, đầu tư phù hợp 
với nhu cầu của chính 
mình và gia đình.

Tại sự kiện, ngoài 
những thông tin đầy đủ 
về quy hoạch tổng thể dự 
án, Tập đoàn Kosy cũng 
đã giải đáp những câu 
hỏi của khách hàng quan 
tâm đến những vấn đề 
xoay quanh dự án như 
tính pháp lý, tiến độ và kế 
hoạch triển khai dự án,    
lộ trình bàn giao và cấp 
giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất,…

Nhân sự kiện đặc biệt này, Tập đoàn Kosy đã 
dành tặng những phần quà tri ân thiết thực tới 
khách hàng trong chương trình “Bốc thăm may 
mắn” với tổng trị giá quà tặng lên tới hàng chục 
triệu đồng như Smart TV, Tủ lạnh Sam Sung, Máy 
lọc không khí,... Nhiều phần quà thiết thực và ý 
nghĩa khác cũng đã được dành tặng tới tất cả các 
khách mời tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ đại diện Tập đoàn Kosy chia 
sẻ: “Dự án KĐT Kosy Bắc Giang được xây dựng với 
kỳ vọng mang đến cho người dân yêu mến thành 
phố Bắc Giang một khu đô thị hiện đại và văn 
minh. Ngoài ra, dự án KĐT Kosy Bắc Giang sẽ là 
một lựa chọn thông minh cho các nhà đầu tư bất 
động sản ở thời kỳ cuối năm 2019...”
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01 năm sau ngày khởi công
và những đổi thay

Thủy điện Nậm Pạc

Ngày 20/10/2018, cụm dự án Nhà máy thủy điện 
Nậm Pạc 1 – 2 đã chính thức được Tập đoàn Kosy 
khởi công trên mảnh đất huyện Phong Thổ, Lai 
Châu đầy nắng, gió. Và ngày đó ở thời điểm một 
năm sau, Nậm Pạc giờ đây đang từng ngày thành 
hình, tiến gần hơn tới mục tiêu phát sáng.

Từ đầu nguồn con suối Dền Sung tuôn trào nước 
biếc, ghé thăm hầm ngầm của nhà máy Nậm Pạc 1, 
nghe vọng thanh âm của nước, của tiếng máy 
khoan máy xúc thi công rền vang khắp công 
trường, nghe lặng lẽ giọt mồ hôi rơi từ những người 
công nhân, cán bộ BQLDA ngày đêm bám bản dựng 
xây nhà máy, chấp nhận những thiệt thòi, thiếu 
thốn xa nhà, … mới cảm nhận hết những quyết tâm 
lớn lao của họ.

Để rồi đây, 20/10 của một năm sau đây nữa, sẽ là lúc họ có thể tự hào và hãnh diện đứng trên công trình 
thủy điện Nậm Pạc nghe tiếng máy vận hành, nhìn dòng điện từng ngày được tạo ra hòa vào lưới điện 
quốc gia.

Cuộc đời những người làm thủy điện, có lẽ ý nghĩa nhất là những giây phút đó!
Nhân dịp kỷ niệm 01 năm ngày khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Pạc, hãy cùng Kosy News 

nhìn lại những đổi thay to lớn đã và dang diễn ra trên đại công trường giữa núi rừng này!

1. KHỞI CÔNG

Ngày 20/10/2018, khởi công 
xây dựng, đánh dấu bước 
chuyển mình quan trọng trong 
chiến lược phát triển dài hạn 
của Tập đoàn Kosy về lĩnh vực 
thủy điện và năng lượng tái tạo.

3. HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI TRIỂN KHAI 
CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG DỰ ÁN
Hàng loạt các đối tác đã ký kết triển khai thi công nhà máy thủy điện 
Nậm Pạc như: BFL (Ấn Độ), Tân Thế Kỷ Trùng Khánh, Ống thép xoắn 
Thiên Châu (Trung Quốc), cùng nhiều đơn vị nhà thầu giàu năng lực 
khác,…

2. XÂY DỰNG KHU ĐIỀU 
HÀNH, BQLDA
Nhà điều hành – BQLDA được 
chuyển từ văn phòng tạm thuê 
nhờ dân trong bản sang văn 
phòng khang trang, chắc chắn 
hơn, đáp ứng điều kiện làm 
việc, sinh hoạt của tập thể cán 
bộ BQLDA.

4. XÚC TIẾN CÔNG TÁC 
ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN 
QUỐC GIA

5. NHỮNG ĐỔI THAY CỦA 
NẬM PẠC SAU 01 NĂM

NHỮNG DẤU MỐC ĐÁNG CHÚ Ý
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Theo chân Phó Tổng Giám đốc phụ trách thủy điện – Nguyễn Đức Doanh, chúng tôi đến địa phận tỉnh 
Lai Châu vào những ngày đầu tháng 9 để tìm hiểu công việc của anh em làm nghề tạo ra ánh sáng nơi 
này. Hơn 15 giờ mà trời đã nhá nhem tối, mây đen bao quanh. Bỗng cơn mưa bất chợt trút xuống, nước 
trên cao xối xả. Trấn ai một vài nét mặt lo âu của anh em đi cùng đoàn, Phó tổng Doanh hỉ hả: “với người 
làm thủy điện, mưa càng lớn, nước càng nhiều, phát điện sẽ dễ dàng hơn…”

Anh chia sẻ thêm về công cuộc chế ngự dòng Dền Sung vô cùng vất vả. Những ngày trời mưa lớn, nước 
suối dâng cao hơn, dòng chảy càng mạnh. Cầu ngầm qua suối liên tục bị nước chảy xiết cuốn đến xói 
mòn, xe cộ phương tiện không thể di chuyển qua, không thể vào được đến công trường,… công việc, 
tiến độ nhiều khi vì thế mà gián đoạn, tạm ngưng,… 

Ký sự:
CHUYỆN VỀ
NHỮNG NGƯỜI
LÀM THỦY ĐIỆN
GIỮA ĐẠI NGÀN

Ngân An

Nằm khiêm tốn giữa trập trùng núi trên dải đất 
Phong Thổ, Lai Châu là nơi ở và làm việc của cán bộ 
BQLDA cụm nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1& 2 thuộc 
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện, 
một thành viên của Tập đoàn Kosy. Họ thầm lặng, 
từng ngày đôn đốc, giám sát nhà thầu tập trung   
xây dựng nhà máy, đồng lòng hướng tới mục tiêu 
sớm đưa công trình về đích, chính thức tạo ra nguồn 
điện, hòa lưới điện quốc gia - phục vụ ánh sáng văn 
minh, góp phần vào sự phát triển của đất nước.
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Nhớ trước đây, những ngày đầu đi khảo sát tìm vị trí xây nhà máy, anh em đã phải băng đường bộ,         
lội suối, vượt đèo, xe máy cũng không có mà đi, ô tô cầu cao cũng phải dừng ngoài rìa núi,… Giữa đại 
ngàn rộng lớn, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, con người trở nên thật sự nhỏ bé. Anh em đi ròng rã cả ngày, 
dừng chân ở đâu thì nơi đó như thiên đường vì có chỗ ngả lưng, dù chỉ là phiến đá giữa rừng, là bữa trưa 
không cơm, chỉ có quả xanh chấm muối xin được của bà con trong bản,...

Khi xác định được vị trí, anh em bắt đầu bước vào giai đoạn triển khai khởi công xây thủy điện.           
Công trình thủy điện đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Tập đoàn.

Văn phòng đầu tiên của BQLDA là căn nhà nhỏ thuê lại của người dân trong bản, xung quanh là        
đồng ruộng bậc thang, là núi đồi trước mặt, là cảm giác lọt thỏm giữa không gian rộng mở đến mênh 
mông mỗi sáng bình minh, là không gian gợn nỗi nhớ nhà mỗi chiều dần xuống, nơi điều kiện sống còn 
khó khăn thiếu thốn thật nhiều,…

Cách chợ Mường So hơn 10km, mỗi lần đi chợ là anh nuôi Lịch lại tranh thủ tích trữ lương thực cho         
cả tuần, sợ đường không đi được. 

Vất vả là thế nhưng anh em đều cố gắng. Mọi người đến 
từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Nghệ An, Nam Định, 
Thanh Hóa, Hà Nội,… nhưng cùng chung mục tiêu sớm đưa 
được nguồn điện vào phục vụ để phát triển kinh tế và         
xây dựng đất nước. Giữa câu chuyện hàng ngày, sống 
chung, làm chung, anh em không còn quan tâm mình ở 
đâu, phân biệt như thế nào và sớm trở nên thân thiết như 
người một nhà.

Sống, làm việc giữa núi rừng, dân bản, anh em ai nấy     
đều chấp nhận điều kiện sống thiếu thốn, xa gia đình, và 
sẵn sàng đánh đổi,…

Thủy điện nằm sâu trong núi nên việc gặp người hầu như 
rất khó, chỉ có anh em làm chung ở đây thôi. Muỗi, vắt, ruồi 
vàng, rắn độc cộng với sốt rét là những điều đáng ngại.      
Bên cạnh đó, sạt lở đất, đá cũng đe dọa đến an toàn của     
con người không kém. Các đơn vị thi công cũng gặp nhiều 
khó khăn, bất tiện và cực kỳ khổ. Khi đông nhất có khoảng 
vài ba trăm người trên công trường, anh em chia thành 
nhiều hạng mục để xây dựng. Mồ hôi công nhân đổ xuống 
tưởng tượng có khi thấm hết cả những cánh rừng…”

Cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 có tổng 
công suất 34MW, được xây dựng trên địa bàn 2 xã 
Nậm Xe và Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu, 
với mục tiêu khai thác thủy năng trên suối Dền Sung 
để phát điện. Dự kiến sau khi hoàn thành, công trình 
sẽ hòa vào lưới điện quốc gia và chính thức phát 
điện thương mại với sản lượng bình quân 150 triệu 
KWh/năm.

Một số anh em vì không chịu được cảnh     
“Ngưu Lang - Chức Nữ” nên làm một thời gian thì 
xin nghỉ để về sống cạnh vợ con. Một số khác vẫn 
bám trụ, phần vì đam mê nghề thủy điện, phần vì 
cuộc sống mưu sinh hay đúng hơn là vì cố gắng 
để lo cho gia đình. 

Trong số đó có Hoàng Trung Kiên, chàng trai 9x, 
một kỹ sư mang sẵn trong mình đam mê khám 
phá những vùng đất mới hoang sơ. Những ngày 
công tác tại BQLDA thủy điện Nậm Pạc là những 
tháng ngày anh rong ruổi trên chiếc xe máy “ngựa 
chiến” mà anh coi như chiến hữu. Không thích đi 
oto, không thích… đi bộ, dù đường có thế nào, 
Kiên cũng đồng hành cùng ngựa chiến của mình, 
và giờ, Kiên là một hoa tiêu biết nhiều ngóc ngách 
nhất khắp đường rừng của BQLDA.

Nguyễn Vũ Hải, kỹ sư trẻ quê Nam Định cũng là 
người năng nổ và đầy nhiệt huyết. Lập gia đình và 
cùng gia đình lên Lai Châu lập nghiệp rồi bén 
duyên với thủy điện Nậm Pạc từ những ngày đầu, 
Hải chia sẻ: “Mình may mắn khi được vợ thông 
cảm và ủng hộ. Mình luôn cố gắng để về nhà với 
vợ con hàng tuần, còn quê thì xa quá, khi nào bố 
trí được thì mới về. Mỗi khi nhớ con quá, tôi chỉ 
biết lên mạng nhìn con cho khuây khỏa và lấy đó 
làm động lực để làm tốt công việc của mình”.
     Còn anh Trần Đình Thành thì bình quân cứ 2 – 3 
tháng mới tranh thủ ngày phép về Hà Nội thăm 
vợ thăm con. “Nhiều khi vợ buồn, trách móc, đi ca 
trực về nhà lủi thủi một mình, cứ yêu cầu tôi 

chuyển nghề cho gần gia đình và chăm sóc con 
nhưng tôi cứ lần lựa và tìm cách động viên mãi cô 
ấy mới… xiêu lòng” - anh tâm sự. 

Ngay cả trường hợp của Giám đốc BQLDA Vũ 
Kim Hàm cũng khiến người ta chạnh lòng.         
Từng kinh qua nhiều thủy điện, thế nhưng,       
công việc ngược xuôi nên số lần về thăm nhà một 
năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh Nhật 
bộc bạch: “Đời gắn liền với nghề thủy điện thì tôi 
phải chấp nhận ở núi rừng nhiều hơn đồng bằng. 
Làm công việc phải đam mê, nếu không dễ bỏ 
lắm! Tôi may mắn vì được bà xã động viên, ủng hộ. 
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với vợ con, vì từ 
ngày lập gia đình đến giờ, tôi ở xa nhà là chính. 
Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy được an ủi vì có anh 
em đồng nghiệp chia sẻ, sát cánh cùng nhau,      
tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người”.

Chia tay núi đồi Phong Thổ hùng vĩ, tạm biệt 
các anh em BQLDA thủy điện Nậm Pạc trong một 
buổi chiều mưa mịt mù, giữa khung cảnh bịn rịn 
người đi, người ở, cứ lưu luyến chúng tôi, như 
từng níu kéo bước chân của những người làm 
thủy điện giữa đại ngàn này. 

Họ vẫn ở đó, bám trụ và tiếp tục công việc tạo 
“ánh sáng văn minh”, góp phần vào sự phát triển 
của đất nước./.
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Hôm nay ba trực đêm
Rì rào bên tổ máy
Ầm ào tiếng máy chạy
Như tiếng con chơi đùa

Các chuỗi sứ vươn xa
Thanh xà ôm lấy gió
Đất nước ta từ đó
Chinh phục các đỉnh cao

Con phải nên tự hào
Vì có ba thợ điện
Lưới 500 bất biến
Tải dòng điện muôn nơi

Sương lạnh đêm cứ rơi
Trăng treo đầu cột cổng
Ngàn sao đang giao động
Bầu trời đêm xôn xao

Con đã ngủ chưa nào
Nhớ phải ngoan, con nhé
Và biết vâng lời mẹ
Đợi ngày mai ba về !

Đinh Xuân Tiệp
Phòng Kỹ thuật & BQLDA

Người lãnh sứ mệnh
khơi nguồn “vàng trắng”
ở Kosy
Với định hướng phát triển bền vững và mong 
muốn kiến tạo các giá trị sống tốt đẹp cho cộng 
đồng, Tập đoàn Kosy đã tham gia vào lĩnh vực năng 
lượng tái tạo đầy tiềm năng. Đặt ra cho mình 
những nhiệm vụ và mục tiêu thách thức để biến tài 
nguyên nước thành “vàng trắng”, Người Kosy đã và 
đang vượt qua khó khăn, thử thách, miệt mài rong 
ruổi trên từng cung đường để khai phá những 
vùng đất tiềm năng, kiến tạo nên những công trình 
thủy điện mới. Và ở nơi đó, tài nguyên nước sẽ 
mang lại nguồn sáng và tương lai tươi sáng hơn 
cho khắp các bản làng, núi đồi.
Cùng Kosy News trò chuyện với những vị thủ lĩnh 
khai phá nguồn “vàng trắng” tài ba ấy! 

Chào chị, thời gian vừa qua, chúng em thường 
xuyên thấy hình ảnh một nữ lãnh đạo cùng anh em 
và đoàn khảo sát băng đèo, lội suối đi thực địa vị trí 
các dự án thủy điện mới. Tham gia vào lĩnh vực hoàn 
toàn mới, chị có thể chia sẻ về nhiệm vụ này được  
không ạ?

Thuỷ điện là lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng đem lại 
cho tôi nhiều hứng khởi và những thách thức thôi 
thúc tôi phải vượt qua. Được sự tin tưởng của Ban lãnh 
đạo giao phó nhiệm vụ phụ trách công tác chuẩn bị 
đầu tư các dự án thuỷ điện mới và sự phối hợp, ủng hộ 
của các anh em bộ phận Năng lượng, tôi đang nỗ lực 
mỗi ngày, tận dụng hết kinh nghiệm đã làm đầu tư 
phát triển các dự án bất động sản, năng lực, thế mạnh 
và các mối quan hệ của mình để hỗ trợ đẩy nhanh 
công việc. Bên cạnh đó, tôi phải trau dồi, bổ sung 
thêm kiến thức về lĩnh vực thuỷ điện, thường xuyên 
tìm đọc tài liệu, trực tiếp chỉ đạo các cuộc họp và tham 
gia vào đoàn khảo sát thực địa để tìm kiếm các dự án 
tiềm năng. Từ khi nhận nhiệm vụ, hầu như tháng nào, 
tôi cũng cùng đoàn tham gia khảo sát ít nhất 1,2 địa 
điểm tại các khu vực vùng sâu xa của tỉnh Lai Châu, 
Lào Cai để tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư khả thi. 
Chúng tôi sẽ nỗ lực đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu 
tư để sớm đem lại kết quả tốt nhất cho Tập đoàn. 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo

Vị trí: Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách dự án tại Lào Cai và đầu tư 
Thủy điện

Ngày sinh: 21/10/1978
Cầm tinh con Ngựa - Số chị được 
rong ruổi trên mọi nẻo đường

Kinh nghiệm làm việc: 7 năm tại 
vị trí lãnh đạo của Tập đoàn Kosy

Sở thích: thích làm việc đến mức 
quên ăn, quên ngủ, quên cả … 
hẹn hò.
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Công việc này có những khó khăn gì ạ, đặc 
biệt là đối với lãnh đạo nữ?

Các dự án thủy điện đều nằm ở vùng núi và 
cách xa trung tâm thành phố, giao thông đi lại 
khó khăn, có những nơi còn chưa có đường 
phải đi xe máy hoặc đi bộ. Nên mất rất nhiều 
thời gian, có những dự án đi hết 2- 3 ngày. Thêm 
nữa, đường xá ở những khu vực này thường 
xuyên xảy ra sạt nở rất nguy hiểm trong quá 
trình di chuyển, đặc biệt vào mùa mưa, gây 
chậm trễ hoặc phải hủy bỏ chuyến công tác.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng dịch vụ ở những nơi 
đó thật sự thiếu thốn nên những chuyến công 
tác dài ngày cũng gặp đôi chút khó khăn, bất 
tiện trong sinh hoạt. 

Có tham gia vào lĩnh vực thuỷ điện, tôi mới 
thực sự thấu hiểu sự vất vả và hy sinh của các 
anh em công tác trong ngành thuỷ điện, những 
người thực sự yêu nghề biến tài nguyên nước 
thành dòng điện phát sáng này.

Chị có thể chia sẻ một vài kế hoạch và định 
hướng của Tập đoàn Kosy trong việc phát triển 
lĩnh vực thủy điện không ạ? 
   Chiến lược phát triển hiện tại của Kosy là coi 
bất động sản và năng lượng tái tạo là hai ngành 

nghề kinh doanh chủ chốt. Riêng với mảng 
thuỷ điện, bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai thi 
công hai dự án thuỷ điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 
2, tôi đang phối hợp với bộ phận Năng lượng, 
nỗ lực đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án thuỷ 
điện mới ở các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, 
Mường Tè, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu và các huyện 
Bắc Hà, Sin Ma Cai, Bát Xát tỉnh Lào Cai với công 
suất khoảng 15MW/ dự án và thời gian hoàn 
thiện công tác đầu tư tối đa là 2 năm sẽ đủ điều 
kiện khởi công xây dựng công trình dự án. Hiện 
tại, công tác tìm kiếm và khảo sát các dự án mới 
của chúng tôi khá thuận lợi. Đoàn khảo sát bao 
gồm: chủ đầu tư - đơn vị tư vấn - các Sở ban 
ngành tại địa phương đã phối hợp rất tốt để tìm 
ra dự án khả thi nhất, cùng hoàn thiện thủ tục 
pháp lý trong thời gian ngắn nhất.

Mục tiêu trong 5 năm tới đối với lĩnh vực này 
của chúng ta được đặt ra là gì ạ?
     Theo tầm nhìn và định hướng của Ban lãnh 
đạo, trong vòng 5 năm tới, đối với mảng thủy 
điện mục tiêu cụ thể là phát điện thêm các dự 
án thủy điện tiềm năng với tổng công suất 
250MW hòa lưới điện quốc gia. Mục tiêu này 
được đánh giá là khả thi, với sự đồng lòng, 

quyết tâm của Ban lãnh đạo và các phòng, ban 
liên quan. Bản thân tôi cũng ngày đêm trăn trở, 
tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư các 
dự án thuỷ điện mới, từng bước tháo gỡ khó 
khăn, đề xuất các phương án triển khai thuận lợi 
nhất với mong muốn đóng góp sức mình để hiện 
thực hoá mục tiêu thách thức này.

Một câu hỏi hơi cá nhân và độc giả Kosy News 
rất mong câu trả lời từ chị. Ở Kosy, ai cũng biết 
chị là người phụ nữ của công việc. Chị thường 
xuyên có những chuyến công tác và khảo sát 
vào cuối tuần, vậy chị dành thời gian cho cuộc 
sống riêng tư vào lúc nào ạ?

Vì mục tiêu chung của Tập đoàn, cũng như 
đóng góp phần nhỏ bé cho lưới điện quốc gia 
nên mỗi cán bộ công nhân viên Kosy nói chung 
và cá nhân tôi luôn tận tụy, cống hiến công sức 
và thời gian cho mục tiêu lớn.
     Tôi thấy mình rất may mắn và cảm ơn gia đình 
nhỏ của mình đã luôn động viên, cảm thông và 
hỗ trợ tôi hoàn thành công việc một cách tốt 
nhất. Trong quá trình làm việc, nhiều lúc tôi cũng 
thấy stress, mệt mỏi nhưng được sự động viên 
của con trai và anh bạn mà tôi thường gọi là “Sói”, 
tôi lại nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục 

cống hiến cho mục tiêu lớn của Tập đoàn. 
Trước khi đầu quân vào Kosy, tôi và gia đình 

đã xác định thời gian dành cho gia đình sẽ ít 
đi và không thường xuyên như trước, nên mỗi 
khi có thời gian tôi đều cố gắng ở bên gia 
đình. Tôi rất quý bữa cơm quây quần cùng gia 
đình và luôn cố gắng để kịp về ăn tối với gia 
đình (trừ những đợt phải đi công tác xa hay đi 
đối ngoại). Khi có dịp nghỉ dài ngày, tôi sẽ sắp 
xếp cùng gia đình đi chơi xa để có thể bên 
nhau trọn vẹn suốt kỳ nghỉ. Vào những dịp 
cuối tuần, tôi thường đưa con trai về bên nội 
ngoại thăm ông bà cô bác. Thi thoảng tôi và 
“Sói” cũng đi dạo, hay uống café hoặc ra ngoài 
ăn để hâm nóng tình cảm. “Bạn ý” khá tâm lý 
và tình cảm!

Vâng, xin cảm ơn chị - nữ lãnh đạo đa tài 
của Tập đoàn Kosy. Nhân dịp kỷ niệm ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay và sinh nhật 
chị ngày 21/10, Ban biên tập Kosy News xin 
chúc chị thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh 
phúc để tiếp tục theo đuổi đam mê với công 
việc và cống hiến cho sự phát triển của Tập 
đoàn Kosy. Chúc chị luôn hạnh phúc bên 
người đàn ông tâm lý và tình cảm đó ạ!
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LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Anh Nguyễn Đức Doanh 

Vị trí: Phó Tổng Giám đốc phụ trách    
Thủy điện

Ngày sinh: 28/6/1973
Cầm tinh con Trâu - số anh được khai 
hoang những vùng đất mới

Kinh nghiệm làm việc: 20 năm trong 
lĩnh vực Thủy điện và lắp máy công trình

Sở thích: Ăn ngon, Mặc ấm, Ngủ mát.

Với gần 20 năm cống hiến cho sự nghiệp xây 
dựng và kiến tạo lên những công trình thủy 
điện lớn nhỏ, trải qua nhiều khó khăn, thăng 
trầm, người thủ lĩnh giữ vị trí Phó Tổng giám 
đốc phụ trách Thủy điện của Kosy đã ngày 
đêm trăn trở để tìm phương án tốt nhất triển 
khai hai dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm 
Pạc 2 đã khởi công từ tháng 10/2018 tại Lai 
Châu. Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng 
tại các doanh nghiệp lớn như Phó Tổng giám 
đốc Công ty Lắp máy và Xây dựng số 10, Phó 
Tổng giám đốc Someco Sông Đà, song vẫn bị 
hấp dẫn bởi môi trường chuyên nghiệp, năng 
động và nhiều tiềm năng của Kosy. Về Kosy, 
anh quyết tâm xây dựng bộ phận Thủy điện 
kiện toàn hệ thống, hoạt động vững mạnh, 
cam kết đúng tháng 12/2020 sẽ phát điện hai 
nhà máy thủy điện đang triển khai là Nậm 
Pạc 1 và Nậm Pạc 2 theo đúng mục tiêu. 

Chào anh, là người gắn bó lâu năm với các 
công trình thủy điện lớn, nhỏ, anh có những 
nhận định, đánh giá thế nào về việc Kosy bước 
chân sang khai thác lĩnh vực thủy điện và 
năng lượng tái tạo này?
   Nguồn điện được tạo ra từ các nguồn năng 
lượng tái tạo gồm có Điện gió, Điện mặt trời, Địa 
nhiệt, Thủy điện, Điện thủy triều, Sinh khối và 
Nhiên liệu sinh học. Đây là những nguồn năng 
lược sạch mà khi tạo ra dòng điện không phát 
sinh ra các loại khí gây nên hiệu ứng nhà kính 
nên đang là xu hướng phát triển tất yếu của hầu 
hết các quốc gia trên thế giới, đảm bảo môi 
trường sống trong lành, bền vững hòa hợp với 
thiên nhiên, chống lại sự biến đổi khí hậu toàn 
cầu. Việt Nam gần đây luôn được xếp vào Top 
những nước có tốc độ phát triển ổn định hàng 
đầu thế giới, do vậy việc tìm kiếm và xây dựng 
nguồn điện xanh sạch để phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt của người dân luôn là ưu tiên hàng 
đầu trong việc hoạch định chính sách phát triển 
của Đảng và Chính phủ. Theo dự báo của Bộ 
Công thương trong nhiều năm tới đất nước 
luôn trong tình trạng thiếu nguồn cung cấp 
điện. Hàng năm cần bổ sung từ 10-12% tổng 
công suất phát điện toàn quốc gia. Việc Kosy 
bước chân vào khai thác lĩnh vực sản xuất điện 
từ các nguồn năng lượng tái tạo thể hiện tầm 
nhìn dài hạn của người đứng đầu doanh nghiệp 
và HĐQT khi quyết tâm kinh doanh loại hàng 

hóa đặc biệt có đầu ra với nhu cầu vô tận, luôn 
thiếu hàng tạo nguồn thu vô cùng ổn định cho 
doanh nghiệp trong vài chục năm. Đồng thời 
đây cũng là bước đi mang tính đột phá của Kosy 
nhằm đa dạng ngành nghề kinh doanh, phong 
phú sản phẩm giúp đa dạng nguồn thu để giảm 
thiểu rủi ro cho Tập đoàn khi cân bằng với lĩnh 
vực đầy biến động như bất động sản.

Được giao là Phó TGĐ phụ trách thủy điện, 
hiện tại công tác triển khai xây dựng hai thuỷ 
điện Nậm Pạc đang diễn ra như thế nào ạ?

Hiện nay chúng tôi đã hoàn thiện cơ bản thủ 
tục pháp lý của dự án, hoàn thành thỏa thuận 
đền bù 100% và giải phóng mặt bằng khoảng 
95% diện tích đất của dự án, đã lựa chọn được 
các nhà thầu có đủ năng lực và uy tín để cung 
cấp thiết bị, đảm nhận thi công 98% khối lượng 
công việc của dự án. Các nhà thầu cũng đang tập 
trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ, 
tận dụng mùa khô năm nay bắt đầu từ tháng 
11/2019 đến hết tháng 5/2020.

Khi tiếp quản hai dự án thủy điện Nậm Pạc 1 
và Nậm Pạc 2, anh thấy có thuận lợi và khó 
khăn gì ạ?
Thuận lợi: 
   - Tại tập đoàn Kosy từ người đứng đầu đến 
HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ nhân viên đều 
đồng lòng quyết tâm đưa Kosy tham gia lĩnh vực 

tạo nguồn cung cấp điện từ các nguồn năng 
lượng tái tạo góp phần vào sự phát triển chung 
của đất nước. Đồng thời đã tin tưởng giao nhiện 
vụ và đặt trọn niềm tin vào bộ phận Năng lượng 
của Tập đoàn trong suốt quá trình triển khai        
dự án.

- Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 nằm trên địa bàn 
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vẫn còn nhiều 
khó khăn nên chính quyền các cấp của tỉnh luôn 
ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh 
nghiệp đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- So với nhiều công trình tôi đã trải qua thì 
Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 được đánh giá là khá 
thuận lợi về giao thông do có đường giao thông 
liên xã chạy qua giữa dự án, việc đi lại tương đối 
dễ dàng.

Khó khăn:
- Dự án của Kosy cũng có khó khăn chung như 

các dự án khác mà tôi đã từng tham gia đó là sự 
không thống nhất của các loại văn bản pháp luật 
mà dự án phải tuân thủ như Luật đầu tư, Luật đất 
đai, Luật điện lực, Luật xây dựng, Luật quy hoạch. 
Dẫn đến việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của 
dự án gặp nhiều vướng mắc.

- Đây là dự án đầu tiên của Kosy trong lĩnh vực 
thủy điện nên việc phối hợp với các phòng ban 
và bộ phận liên quan mất nhiều thời gian để 
thống nhất quy trình và ra quyết định thực thi.

G
ương m
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Mục tiêu của dự án là hoàn thành và dự kiến phát điện vào quý IV/2020 và Tập đoàn cũng đã công bố quỹ 
thưởng lên đến 10 tỷ đồng cho anh em trong bộ phận. Dựa trên tình hình thi công triển khai thực tế, anh đánh 
giá sao về mục tiêu này?

Dù đã trải qua rất nhiều công trình nhưng mỗi lần bấm nút khởi động tổ máy để hòa lưới quốc gia tôi 
vẫn xúc động và hồi hộp như “lần đầu làm chuyện ấy”. Đối với những người chuyên xây dựng thủy điện 
như chúng tôi đó thực sự là một ngày vui và hạnh phúc. Với công trình Nậm Pạc, mục tiêu phát điện quý 
IV năm 2020 là rất khó khăn. Để đạt mục tiêu cần nhiều giải pháp đồng bộ và sự phối hợp nhịp nhàng của 
các bộ phận liên quan từ nhà thầu đến tư vấn giám sát, chủ đầu tư và các phòng ban chức năng cùng 
toàn tâm toàn ý vì mục tiêu chung của dự án. Với sự tin tưởng và niềm tin mãnh liệt của người đứng đầu 
Tập đoàn cùng sự quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên Kosy nói chung và bộ phận năng lượng nói 
riêng, tôi tin rằng không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua mục tiêu phát điện của dự án 
chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Anh có thể chia sẻ một vài kế hoạch, định hướng sắp tới để đảm bảo mục tiêu đã đề ra không ạ?
Hầu hết các khó khăn lớn của dự án Nậm Pạc đã dần được giải quyết từ hồ sơ pháp lý, công 

tác giải phóng mặt bằng, tài chính cho dự án, tổ chức thi công cho các nhà thầu đã 
được thu xếp ổn thỏa. Công việc còn lại đơn giản chỉ là thường xuyên kiểm tra 

đôn đốc và giải quyết kịp thời các khó khăn cho các nhà thầu trong 
quá trình thi công, việc đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn toàn 

có thể đạt được mục tiêu phát điện đã nằm trong 
tầm kiểm soát. Không dừng lại ở dự án 

Nậm Pạc, Bộ phận Năng lượng 
chúng tôi tiếp tục trăn 

trở mục tiêu lớn mà Chủ tịch Nguyễn Việt Cường 
đã chỉ đạo trong thời gian tới Kosy sẽ có 250 MW 
phát điện hòa lưới quốc gia để cố gắng mỗi năm 
khởi công thêm ít nhất một dự án. Để đạt mục 
tiêu này bộ phận Năng lượng và Tập đoàn Kosy 
cần xây dựng và đào tạo một đội ngũ chuyên gia 
và cán bộ nhân viên thủy điện thực sự giỏi và 
chuyên nghiệp. Bộ phận Năng lượng chúng tôi 
hiểu rằng, mình còn phải rèn luyện và học hỏi 
nhiều hơn để đáp ứng được các công việc mà 
Kosy giao phó trong thời gian tới.

Nghề thủy điện thường xuyên có những chuyến 
công tác dài xa nhà, vậy anh sắp xếp công việc gia 
đình và làm "công tác tư tưởng" với bà xã thế nào ạ?

Tôi là người đàn ông may mắn vì có vợ là giáo 
viên. Chúng tôi quen nhau từ khi cô ấy học năm 
thứ nhất đại học sư phạm, chúng tôi có 2 con 
trai học giỏi và rất ngoan. Vợ tôi 
là người đảm đang 
biết cách 

lo cho cuộc sống gia đình riêng và khéo léo 
trong quan hệ ứng xử với hai bên gia đình nội 
ngoại. Nên dù hay đi công tác xa tôi cũng 
không phải sắp xếp hay làm công tác tư tưởng 
gì cả chỉ đơn giản là tuyệt đối nghe theo sự chỉ 
đạo và sắp xếp của đồng chí vợ.

Vâng, xin cảm ơn anh. Chúc anh thật nhiều 
sức khỏe, thành công, luôn vững tay chèo để 
đạt được các mục tiêu triển khai dự án thủy 
điện đã đề ra và ẵm quỹ thưởng 10 tỷ về cho 
anh em trong bộ phận!
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Thùy Trang



Sáng đến văn phòng gặp chú Hùng – 
phòng năng lượng. Chú hí hửng khoe 
chú mới đi Pa Vây Sử - Tả Pá Hồ về. Ôi 
mưa trắng trời, cả đoàn phải kéo nhau 
đi bộ đường núi hơn 6km, đến bữa có 
quả chuối ăn tạm được là may…
Ừ, đời thủy điện vất vả là vậy, mà sao 
thấy chú tươi thế?
Người ta vẫn bảo cái nghề cái nghiệp, 
ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian 
khổ biết dành phần ai, rồi ai phát điện 
ra cho mà dùng. Thế nên, đã chọn rồi 
thì cứ thế mà theo và dành hết tâm 
sức cho nó thôi! Tận hưởng công việc 
thì còn gì vui bằng.
Thế nên, ờ, đời thủy điện thật vui!

Cứ như thế, những chuyến đi băng rừng, lội 
suối, đội mưa và đội nắng, người Kosy kiên 
cường, in dấu chân lên các nẻo đường đi tìm 
nguồn nước phát sáng. 
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Smith đã từng nói: “Trước phái đẹp và        
âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa”.             
Bởi phụ nữ và âm nhạc luôn là khu vườn xinh 
đẹp, bình an, hấp dẫn và cao quý.

Thực vậy, tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới 
này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của 
người phụ nữ. Sự bí ẩn của họ luôn cuốn hút, 
thôi thúc cánh mày râu khám phá,               
chinh phục. Khi khám phá ra rồi, họ luôn 
được san sẻ và cảm thấy nhỏ bé trước phụ 
nữ. Bởi “phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh nếu 
bạn cho họ cơ hội, vì sở trường của họ là 
nhường nhịn”.

James Brown cố nhạc sĩ nổi tiếng người 
Mỹ, là nghệ sỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 
từng hát ca khúc It’s A Man’s, Man’s,            
Man’s World (Thế giới đàn ông) trong ca khúc 
có đoạn:

“This is a man’s world, this is a man’s world
But it wouldn’t be nothing, nothing       

without a woman or a girl”
“Đây là thế giới đàn ông, đây là thế giới 

đàn ông
Nhưng chẳng có gì, chẳng có gì, nếu 

không có phụ nữ hay con gái”
Đàn ông có thể làm được rất nhiều điều, 

đàn ông không ngại khó, không ngại khổ… 
nhưng nếu không có phụ nữ thì cuộc sống 
của họ sẽ trở lên cô đơn, lạc lõng.

Chính vì vậy người phụ nữ luôn được       
trân trọng!

Phụ nữ là để
yêu

thuong

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tập đoàn Kosy          
lớn mạnh như ngày hôm nay với những thành tựu 
đột phá trong suốt hơn 11 năm hình thành         
phát triển; những người phụ nữ, những đóa hoa 
của Kosy luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết để 
cống hiến chung tay xây dựng cho vị thế, tầm vóc 
của Kosy. Xin cảm ơn các chị em – những người 
phụ nữ Kosy vì những đóng góp được khẳng định 
bởi cả giá trị hữu hình và vô hình; đó là thành quả 
của trí tuệ, của sự sáng tạo và vẻ đẹp rạng ngời của 
một nửa một nửa thế giới. 

Những điều tốt đẹp chị 
em mang lại góp phần giúp 
Kosy ngày một gắn kết hơn, 
vững mạnh hơn để tạo bước đà 
phát triển cho tương lai. 

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, 
tập đoàn Kosy xin kính chúc các Bà, các 
mẹ, các Cô, các chị em luôn xinh đẹp rạng 
ngời, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
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một món tiền nhỏ, bạn sẽ nghe hộ, đọc hộ rất 
nhiều bậc trọc phú hôm nay, rồi cho họ một 
bản tóm tắt.

Như thế là giúp người ta, vì thực ra cảm thụ 
nghệ thuật và văn hóa là một điều cần thiết 
như thức ăn nước uống, nhưng không phải ai 
cũng đủ đam mê để làm việc ấy. Bạn đóng gói 
thứ dinh dưỡng văn hóa ấy thành viên nén rồi 
kê đơn cho họ, là một hành động tốt.

Sau cùng, bạn có thể gọi điện trực tiếp cho 
những khách hàng tiềm năng. Bạn gọi điện 
cho từng người như công ty bảo hiểm. Chào 
anh, trên thị trường vừa có một cuốn sách của 
tác giả đoạt giải Nobel rất nổi tiếng, bọn em 
có bán kèm cả sách để anh kê lên giá, chụp 
ảnh đăng Facebook và một bản tóm tắt nội 
dung. Đang có chương trình khuyến mãi, bọn 
em sẽ tặng kèm cả voucher của lẩu băng 
chuyền đấy ạ…

Chỉ có cái khó là nếu muốn theo nghề ấy 
chính bạn phải đọc, phải đọc thật ấy, chứ 
chẳng đùa đâu.

một dịch vụ tóm tắt sách, họ sẽ hài lòng hơn 
nữa. Bởi với bản tóm tắt của bạn, việc mua 
quyển sách ấy sẽ càng trở nên sang trọng 
hơn: Họ có thể nói về ý nghĩa của nó, nội dung 
của nó, họ sẽ được xức thứ nước hoa tri thức 
ngào ngạt trước mắt bạn bè, đối tác, tình 
nhân. Xin nhấn mạnh là những người như thế 
bây giờ rất nhiều, nên bạn có thể yên tâm về 
doanh thu. Hơn thế nữa, họ sẽ chọn sách theo 
mốt: những quyển văn học kinh điển, đoạt 
giải Nobel, những tác phẩm kinh tế và địa 
chính trị nổi tiếng của Mỹ… Bạn chỉ việc theo 
dõi thị trường sách, một bản tóm tắt có thể 
bán được cho rất nhiều người. Bạn nên vẽ 
thêm cả tranh minh họa dành cho các tác 
phẩm hơi khó hiểu.
     Sau khi làm ăn phát đạt, bạn có thể mở rộng 
kinh doanh. Nhân viên sale của bạn sẽ đứng 
trước các cửa hàng đồ hiệu và xe hơi. Ở đó, 
bạn chào bán những cuốn cẩm nang mỏng 
(rất mỏng thôi nhé) về ý nghĩa của những 
món đồ ấy, lịch sử tạo tác ra chúng, và giá trị 
thẩm mỹ. Bạn có thể làm tương tự với các 
phòng tranh, triển lãm mỹ thuật, thậm chí là 
trước các buổi hòa nhạc thính phòng. Chỉ với 

Nhân viên của bạn sẽ 
phải nhận diện được đâu 
là khách hàng tiềm năng. 
Bởi vì thời đại này có hai 
kiểu người mua sách: 
những người mua để đọc 
vì họ thật sự có thói quen 
đọc sách, và những người 
mua để sở hữu. Họ dành 
rất ít thời gian để đọc, 
nhưng thích sách, vì sách 
là biểu tượng của tri thức, 
việc sở hữu nó không 
thôi đã mang đến cho 
người chủ một sự tự hào 
nhất định rồi. Đó là khách 
hàng của bạn.
   So với việc khoe một 
chiếc dây chuyền hay váy 
hàng hiệu mới trên face-
book thì rõ ràng việc 
khoe một quyển sách tiết 
kiệm hơn, tạo hiệu ứng 
tốt hơn, sang trọng hơn.
    Nếu bạn cho người ta 

cho
thuê

Khi có quá nhiều người cần khoe đọc sách mà 
không đủ thời gian và sự quan tâm để thực sự đọc, 
nghề tóm tắt sách hộ có khi lại là cơ hội làm giàu 
nhanh chóng…

Khi thói quen đọc sách
cũng được...

Ngân An
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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.
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10THÁNG10THÁNG
Chuyên viên Nhân sự - Quản lý hệ thống KPI/BSC

Nhân viên Hành chính - Lễ tân

1

2

Stt Vị trí

Làm việc tại Hà Nội

Phó phòng Đầu tư phát triển dự án1

Stt Vị trí

Làm việc tại TP. HCM

Kỹ sư Giám sát công trình thủy điện1

Stt Vị trí

Làm việc tại BQLDA
Thủy điện Nậm Pạc – Lai Châu

Trân trọng chào đón đến với KOSY GROUP.
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TRUYỆN

Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang 
thở hồng hộc trong hành lang:

– Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh 
lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu?

– Vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng 
loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu 
thuật đơn giản nhất trong tất cả các 
loại phẫu thuật…”

– Thì đúng là như thế chứ sao!

– Đã đành. Nhưng mà cô ấy nói không 
phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ 
đang cầm con dao mổ…

4 năm trước
ba mẹ bán
mảnh đất
được 200 triệu
đầu tư cho tôi
học đại học

Ra trường làm lương
5 triệu/tháng
còn mảnh đất đó
giờ bán được 20 tỷ

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

200.000 VNĐ

ĐÁP ÁN ĐỐ TRANH KỲ 2

Lê Thị Thơ
Phòng Kế Toán

Ng. Thị Khánh Ly
Phòng Kinh doanh

Ngô Thị Hoa
Phòng Hành Chính


