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Têt oi, Têt à…
  Têt MÊT !!!!

Nội san phát hành ngày 20 hàng thángSỐ 5 Tháng 1 năm 2020

PA VÂY SỬ

VÀ SỨC SỐNG TỪ CỖI CẰN GIAN KHÓ

ĐỐ
VUI
CÓ
THƯỞNG

THỂ LỆ
Để đạt được giải thưởng ở kỳ này, bạn cần phải vượt qua cả 3 câu hỏi.

Giải thưởng tới                                        sẽ trao cho 5 người trả lời đúng và nhanh nhất được gửi về
hòm thư  banbientap@kosy.vn  của KOSY NEWS. Chúc các bạn may mắn!

KOSY
DẤU ẤN

2019
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Chịu trách nhiệm nội dung
Ts. Nguyễn Việt Cường
Chịu trách nhiệm xuất bản
Phạm Ngọc Hoàng
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
Địa chỉ
Tầng 6, Tòa nhà Hội Nhà báo
Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ,
Cầu Giấy, Hà Nội
Email
Banbientap@kosy.vn

Vậy là một mùa xuân nữa lại về, một mùa 
xuân mới với bao dự định, hoài bão và kỳ vọng. 
Mùa xuân, mùa của sự đổi thay, mùa của những 
điều mới mẻ, mùa bắt đầu một quyết tâm chinh 
phục mới…

Nhân dịp năm mới 2020, chúng ta sẽ tự hào 
khi nhìn lại những hoạt động của Tập đoàn 
trong một năm vừa qua, điểm lại những thành 
quả mà cả hệ thống chúng ta đã cùng nhau xây 
dựng – mà trong đó có một phần công sức và 
đóng góp của mỗi người. Để từ đó, mỗi thành 
công chính là dấu son ghi dấu sự trưởng thành, 
lớn mạnh của Tập đoàn.

Với KOSY NEWS đặc biệt này, chúng ta cùng 
nhìn lại những dấu ấn Kosy trong năm 2019, 
cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, 
những gương mặt người Kosy tiêu biểu xuất sắc 
được tôn vinh, và cùng sẻ chia những xúc cảm 
giao mùa khi Xuân đến!

Kính chúc năm mới thịnh vượng, an khang 
và nhiều thành công với sức bật của niềm tin 
cất cánh!

Chúc mừng năm mới 2020!

Ðịa
phát
cả

năm
thêm
thịnh
vượng

Thủy
sinh
phúc
lộc
tất

thành
công
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Việc KOS chính thức niêm yết trên HoSE là 
một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển 
của Tập đoàn Kosy, giúp doanh nghiệp nâng 
cao tính minh bạch, nâng cao năng lực quản 
trị, điều hành, nâng cao uy tín quảng bá hình 
ảnh và thương hiệu với đối tác, khách hàng, 
đồng thời tăng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn 
lớn ở trong và ngoài nước.

Năm 2019 qua đi, người Kosy đón chào năm 2020 với nhiều khát vọng và mục tiêu lớn.                
Thành công niêm yết KOS trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đạt hat-trick các giải thưởng lớn 
uy tín, ký kết hợp tác triển khai dự án với các đối tác nước ngoài chuyên nghiệp, hay các hoạt động 
thiện nguyện vì cộng đồng,... chính là những dấu ấn đáng nhớ của Kosy trong năm 2019. 
Tất cả có được từ sự cố gắng và nỗ lực chung của toàn Tập đoàn vì những mục tiêu chung.
Cùng KOSY NEWS điểm lại những sự kiện tiêu biểu này!

Niêm yết thành công
cổ phiếu KOS trên sàn
chứng khoán HoSE1

Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 20192

Tại đại hội, các cổ đông đã 
thông qua nhiều nội dung 
quan trọng như: kế hoạch 
kinh doanh năm 2019,         
kế hoạch chuyển niêm yết 
trên HoSE, phương án chi 
trả cổ tức, phát hành trái 
phiếu,... và thông qua các 
nội dung thay đổi, bầu bổ 
sung các thành viên HĐQT 
và Ban kiểm soát nhiệm      
kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 
biểu quyết tán thành nhất 
trí cao. 

Theo đó, đại hội đã bầu bổ 
sung ông Nguyễn Đức 
Trang làm thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông 
Nguyễn Việt Cường tiếp tục 
được tín nhiệm bầu làm 
Chủ tịch HĐQT và bà Hoàng 
Hải Yến được bầu làm 
thành viên Ban kiểm soát.

2019 DẤU ẤN
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Các giải thưởng này chính là điểm nhấn ghi dấu cho sự tin tưởng của khách hàng đối với thương 
hiệu Kosy, qua đó khẳng định tiềm lực phát triển mạnh mẽ, thể hiện uy tín và thương hiệu Kosy 
trên thị trường và trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là “cú hích” cho sự phát triển vượt 
bậc của Tập đoàn trong thời gian tới.

Theo đó, bên cạnh việc đẩy 
mạnh công tác thi công các 
hạng mục quan trọng của nhà 
máy như hạ tầng giao thông, 
đập, ngầm,... việc ký kết hợp 
đồng tín dụng với ngân hàng 
Agribank chi nhánh Lai Châu là 
bước đi chiến lược, đảm bảo 
nguồn lực hướng tới mục tiêu 
đưa Nậm Pạc chính thức phát 
điện vào quý IV/2020.

Ngày 24/12/2019, Tập đoàn Kosy đã ký kết thành công Hợp đồng tài trợ tín dụng cụm dự án Nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn – chi nhánh Lai 
Châu với tổng mức giá trị tín dụng tài trợ cho dự án là gần 700 tỷ đồng. 

Theo đó, Chi bộ Đảng Tập đoàn Kosy được thành lập ban đầu với hơn 30 Đảng viên, là những 
gương mặt lao động tiêu biểu, ưu tú của công ty, trong đó 03 đồng chí Đảng viên của Chi bộ 
hiện đang giữ những vai trò quan trọng trong bộ máy ban lãnh đạo Tập đoàn. Theo quyết định 
đã đuợc công bố, đồng chí Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng Giám đốc thuờng trực Tập đoàn Kosy 
được chỉ định là Bí thư Chi bộ.

Ngày 03/01/2020, Tập đoàn Kosy đã phối hợp với 
Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tổ 
chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ 
Đảng Tập đoàn Kosy. 

Năm 2019 ghi dấu bước phát 
triển mạnh mẽ của Kosy khi mở 
rộng hợp tác quốc tế, ký kết triển 
khai dự án với các đối tác lớn, 
chuyên nghiệp của nước ngoài 
như BFL của Ấn Độ, Tập đoàn    
Tân Thế Kỷ Trùng Khánh -       
Trung Quốc,… 

Đây được coi là công tác trọng điểm 
trong chiến lược phát triển dài hạn của 
Tập đoàn Kosy trên hành trình lan tỏa và 
khẳng định giá trị thương hiệu. 
Trong năm 2019, các cam kết thỏa thuận 
đầu tư dự án điện gió tại Bạc Liêu, các 
hoạt động khảo sát phát triển các dự án 
thủy điện mới tại Lào Cai, Lai Châu, Điện 
Biên cùng các cam kết phát triển các dự 
án bất động sản tại Lào Cai, Lạng Sơn,.. và 
nhiều tỉnh thành khác đang thể hiện 
những bước đi vững chắc nhưng đầy 
tham vọng của Kosy.

Hat-trick giải thưởng Thương hiệu mạnh
Việt Nam & Top 10 thương hiệu BĐS xuất sắc
Việt Nam 20193 Mở rộng

hợp tác quốc tế,
phát triển dự án5

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư
trên nhiều lĩnh vực và tại nhiều tỉnh thành
trong cả nước4

Ký kết hợp tác tín dụng thành công
với Ngân hàng Agribank Lai Châu triển khai
dự án nhà máy thủy điện Nậm Pạc6

Thành lập Chi bộ Đảng
Tập đoàn Kosy7
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Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh,
giới thiệu thành công các dự án bất động sản
có tính thanh khoản cao8

Hành động
vì cộng đồng9

Với sản phẩm cạnh tranh, tính pháp lý minh bạch, chính sách linh hoạt, nhiều ưu đãi cho khách 
hàng, năm 2019, Tập đoàn Kosy đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy bán hàng, phối 
hợp với các đối tác phân phối phát triển dự án như Đất xanh miền Bắc, AVLand,... giới thiệu tới 
thị trường và khách hàng các sản phẩm bất động sản có tính thanh khoản cao thu về những 
thành công lớn, tiêu biểu như các sự kiện kick o�, giới thiệu dự án Kosy Bắc Giang,...

Với định kỳ phát hành hàng 
tháng, KOSY NEWS được kỳ 
vọng sẽ là kênh thông tin và 
truyền thông chính thức của Tập 
đoàn, nơi truyền tải các giá trị 
văn hóa KOSY, nơi góp phần 
khơi nguồn cảm hứng để gắn 
kết nội bộ, nơi chia sẻ các câu 
chuyện kiến thức nghiệp vụ, 
những dự định, ước mơ, và là nơi 
để người Kosy ở mọi miền đất 
nước được kết nối, được biết và 
hiểu các công việc của nhau, 
cùng hướng tới chung tay vì một 
tập thể bền vững…

Năm 2019, các hoạt động thiện nguyện do Tập đoàn Kosy tổ chức như hoạt động hiến máu nhân đạo tại Hành trình 
đỏ 2019 trên quy mô toàn Tập đoàn, xây dựng và trao tặng điểm trường mầm non trung tâm xã Sin Súi Hồ (huyện 
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), tặng 3000 quyển vở "cùng em đến trường", và các chương trình trung thu vùng cao, hay 
"Mùa đông ấm 2019" tại Lai Châu,... nhận được sự ủng hộ và đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng.

Năm 2019, Tập đoàn Kosy đã tích trực triển khai hàng 
loạt các hoạt động ý nghĩa dành cho cư dân các khu 
đô thị Kosy với lời kêu gọi "Hành động vì cộng đồng". 
Bên cạnh các hoạt động vui chơi nhân dịp Tết thiếu 
nhi 1/6 hay Tết Trung thu, các hoạt động vì môi trường 
"Act Green" tại dự án Kosy Mountain View Lào Cai 
được phát động và nhận được sự hưởng ứng tham gia 
của đông đảo cư dân khu đô thị, từ người già đến trẻ 
nhỏ. Qua đó tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường 
sống chung luôn xanh, sạch đẹp.

Tập trung xây dựng
văn hóa doanh nghiệp10

11 Ra mắt tập san
KOSY NEWS

12 Triển khai các hoạt động
thiện nguyện vì cộng đồng

Team building "Đồng hành chinh 
phục thử thách", các cuộc thi như 
Kosy Kids Talents, các hoạt động 
chúc mừng quốc tế phụ nữ 8/3, 
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hay 
chuyến đi nghỉ mát hè Nha Trang 
đã đưa người Kosy đến gần nhau 
hơn, tạo nên một nét văn hóa năng 
động, giàu sẻ chia và mang nhiều 
màu sắc riêng!



TẬP ĐOÀN KOSY
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2019 VÀ CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN NĂM 2020

11

Đ
iểm

 tin

10

KO
SY

 N
EW

S 
- S

ố 
5 

th
án

g 
12

/2
01

9

Ngày 10/1/2020, Tập đoàn 
Kosy đã   tổ chức "Hội nghị 
tổng kết hoạt động kinh 
doanh năm 2019 và công bố 
chiến lược phát triển năm 
2020" tại Trung tâm Hội nghị 
quốc gia Hà Nội.

Hội nghị đã trở thành ngày 
hội, quy tụ CBNV toàn Tập 
đoàn từ các VP Hồ Chí Minh, 
Lai Châu, Lào Cai, Bắc Giang, 
Thái Nguyên,... về dự.
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Năm 2019 qua đi với người Kosy ghi 
nhận nhiều thành công đáng khích lệ, 
nhiều sự kiện lớn đã diễn ra, góp phần ghi 
dấu ấn thương hiệu của Kosy trong lòng 
các đối tác, khách hàng và thị trường. Từ 
việc niêm yết thành công mã cổ phiếu KOS 
trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí 
Minh (HoSE), phát triển thành công nhiều 
dự án mới,... đặc biệt là tập trung đầu tư các 
dự án về bất động sản và năng lượng tái 
tạo,... tất cả có được từ sự cố gắng và nỗ lực 
chung của toàn Tập đoàn vì những mục 
tiêu chung.

Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, tiến 
độ và chất lượng triển khai dự án,...đều hết 
sức khả quan. Đặc biệt, năm 2019 là năm 
đột phá về việc phát triển, củng cố và kiện 
toàn đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên 
môn tốt, quyết tâm cao và đoàn kết. Đây sẽ 
là nền tảng để Tập đoàn có bước phát triển 
mạnh mẽ trong thời gian tới.

Năm 2020 được người Kosy coi là năm bản lề, tạo đà cho những bước đi thần tốc và đón chờ những 
thành công lớn hơn trong tương lai với những sự kiện, mục tiêu thách thức cao hơn so với năm 2019. Song 
với định hướng đúng đắn và các giải pháp cụ thể, cùng một tập thể đầy nhiệt huyết, quyết tâm cùng sự 
nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Tập đoàn Kosy sẽ cán đích, đạt được những mục tiêu lớn thách thức 
đã đề ra.

TẠM BIỆT 2019! CÙNG CHỜ ĐÓN NĂM 2020VỚI NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN MỚI!

GƯƠNG MẶT
TẬP THỂ, CÁ NHÂN
XUẤT SẮC NĂM

Năm 2019 qua đi ghi dấu ấn nhiều sự kiện quan trọng, thể 
hiện sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Kosy.

Và trong thành công đó, ghi nhận sự đóng góp không mệt 
mỏi của đội ngũ nhân sự chất lượng, đoàn kết, giàu nhiệt 
huyết từ ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý đến cán bộ nhân 
viên trong toàn Tập đoàn. Tất cả tạo nên sức mạnh kế thừa, là 
động lực để người Kosy phát huy các giá trị bền vững, hướng 
tới các mục tiêu chung của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ "Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 
năm 2019 và công bố chiến lược hành động năm 2020", Tập 
đoàn Kosy đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể và 
cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn trong năm 2019.

Cùng KOSY NEWS điểm lại những gương mặt tập thể,          
cá nhân xuất sắc của Tập đoàn Kosy năm 2019!
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Tập thể xuất sắc
Phòng Đầu tư – VP Hà Nội

BQLDA Nhà máy Thủy điện
Nậm Pạc

BQLDA Bắc Giang

Quản lý tiêu biểu
Chị Phạm Thị Thắng 
Birth: 1983
Kế toán trưởng

Anh Nguyễn Văn Sơn 
Birth: 1977
Giám đốc BQLDA Bắc Giang

Anh Vương Xuân Hưng 
Birth: 1984
Trưởng ban kiểm soát nội bộ 

Anh Phạm Văn Trí
Birth: 1982
Phó BQLDA Nhà máy Thủy điện
Nậm Pạc kiêm Tư vấn Giám sát trưởng

Anh Lưu Quang Chung
Birth: 1983
Phó Giám đốc BQLDA Lào Cai

CBNV tiêu biểu
Anh Trần Quốc Hưng
Birth: 1983
Chuyên viên Phòng Năng lượng

Anh Vũ Đức Chung 
Birth: 1983
Chuyên viên Kỹ thuật –
BQLDA Lào Cai

Anh Trần Văn Thịnh
Birth: 1978
Chuyên viên Phòng Đầu tư

Anh Nguyễn Đức Tuyên
Birth: 1994
Chuyên viên Kỹ thuật –
BQLDA Kosy Bắc Giang

Anh Nguyễn Thông Dũng 
Birth: 1985
Nhân viên lái xe –
Phòng Hành chính nhân sự

Anh Nguyễn Văn Dương
Birth: 1989
Nhân viên Kế toán –
BQLDA Kosy Gia Sàng

Anh Hoàng Trọng Vinh
Birth: 1990
Chuyên viên Kỹ thuật –
Phòng Kỹ thuật & QLDA

Anh Bùi Xuân Hưng
Birth: 1981
Chuyên viên Kỹ thuật Công trình
ngầm BQLDA Thủy điện Nậm Pạc

Anh Mai Văn Hậu
Birth: 1981
Chuyên viên Kỹ thuật –
BQLDA Kosy Gia Sàng

KO
SY

 N
EW

S 
- S

ố 
5 

th
án

g 
12

/2
01

9



17

G
ương m

ặt Kosy

16

KO
SY

 N
EW

S 
- S

ố 
5 

th
án

g 
12

/2
01

9

NGƯỜI KOSY
VÀ THÔNG ĐIỆP 2020

SUY NGHĨ VÀ KỲ VỌNG
NĂM 2020

Đỗ Văn Dũng
BQLDA Gia Sàng

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH
CÁC DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG

Nguyễn Văn Sơn 
BQLDA Bắc Giang

Đồng hồ thời gian vẫn quay, nhưng có đi, 
có đến, năm 2019 đã trôi qua, với tôi, một 
năm được làm thành viên của Tập đoàn 
KOSY không phải là quãng thời gian quá dài, 
nhưng cũng đủ để cảm nhận được sức 
nóng, nhiệt huyết và ý chí quyết tâm của 
những con người KOSY. 

Tôi có rất nhiều cơ hội để học hỏi, mở 
mang tư duy và trau dồi, nâng cao kỹ năng 
làm việc của mình. Đặc biệt Chủ tịch - Tổng 
giám đốc Nguyễn Việt Cường như cuốn sách 
quý, muốn mở được ra đọc phải vượt qua 
không ít thử thách và chỉ những người có 
một thái độ chủ động, dám nghĩ, dám làm 
và không từ bỏ mới có thể mở và học hỏi. 
Chính việc được và phải chịu trách nhiệm 
cho từng công việc dù là nhỏ nhất mang lại 
cho tôi động lực phải luôn phấn đấu liên tục 
để hoàn thành thật tốt.

Trước thềm năm mới 2020 ngập tràn 
không khí vui tươi, phấn khởi, chúng ta đã 
vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để 
kết thúc năm 2019 với những kết quả nổi 
bật và toàn diện. Các dự án BĐS hoàn thành 
cơ bản những mục tiêu quan trọng. Các dự 
án Thủy điện cũng đang gấp rút triển khai 
thi công 03 ca / ngày đêm để sớm về đích 
trước ngày 31/12/2020.

Với phương châm hành động, trách 
nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, năm 2020 Tập 
đoàn KOSY sẽ hoàn thành và hướng tới 
hoàn thành vượt mức tất cả các Dự án đang 
triển khai. Cá nhân tôi cũng như các thành 
viên trong Tập đoàn sẽ cố gắng nhiều hơn 
nữa để góp phần vào sự phát triển vững 
mạnh, thành công của tập đoàn.

Sau hơn 10 năm phát triển, 2019 là năm bản lề đánh dấu 
rất nhiều những thành tựu đã đạt được của Tập đoàn Kosy 
như niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, triển khai đầu 
tư lĩnh vực năng lượng,…

Trong lĩnh vực bất động sản, Ban QLDA Kosy Bắc Giang 
được vinh dự quản lý những dự án đầu tiên và trọng điểm 
của Tập đoàn tại tỉnh Bắc Giang.

Được giao trọng trách lớn, được Tập 
đoàn tin tưởng, tập thể CBCNV của Ban 
QLDA luôn phát huy tối đa năng lực cá 
nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao 
nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm 
bất động sản thương hiệu Kosy, giá hợp lý, 
chất lượng thoả mãn nhu cầu khách hàng, 
góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Năm 2020, cùng với kế hoạch của Tập 
đoàn là khởi công các dự án mới, việc hoàn 
thành các dự án đang triển khai cũng rất 
quan trọng. Được sự quan tâm chỉ đạo và 
tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, 
CBCNV của Ban QLDA Bắc Giang tiếp tục 
phát huy tinh thần làm việc, tính sáng tạo, 
tự chủ và độc lập trong việc đưa ra các 
quyết định xử lý công việc để đảm bảo 
mục tiêu đã đề ra đối với hai dự án đang 
triên khai tại tỉnh Bắc Giang.
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KỲ VỌNG
NĂM CANH TÝ
THÀNH CÔNG

Huỳnh Vũ Huy Chương
Văn phòng HCM

KỲ VỌNG “LỚN”
TRONG THẬP KỶ MỚI!

Đỗ Hiên
Phòng TT&MKT

CÔNG VIỆC GÌ ĐÚNG
HAY SAI CŨNG KHÔNG
THỂ BIẾT CHẮC?

Phạm Ngọc Hoàng
Phòng TT&MKT

Một năm nữa lại qua đi và một năm mới lại bắt 
đầu, đối diện với thời điểm giao nhau giữa năm cũ 
và năm mới này, chúng ta đều cảm thấy có một 
chút gì đó hơi buồn. Nỗi buồn thì nhiều vô số kể, 
như mãi chẳng thể tìm được một ý chung nhân 
như mong muốn, sự nghiệp lại chẳng thể tiến triển 
như kỳ vọng, hay thậm chí đơn giản chỉ là vì một 
nỗi niềm “truyền thống”: Năm mới mình lại già đi 
thêm một tuổi rồi!

Thế nhưng tất cả khép lại, chúng ta sẽ chào đón một mùa xuân mới, một thập kỷ mới của nhân loại. Đã có 
người hỏi tôi rằng, năm mới đến, thập kỷ mới bắt đầu tôi sẽ đặt mục tiêu gì, kỳ vọng gì? 

Tự nhìn lại bản thân mình của 365 ngày qua, và nghĩ đến 365 ngày sắp tới, tôi bật cười... Quả thật, bản thân đã 
quá dễ nổi nóng với những sự vật, sự việc xảy đến không đúng ý mình. Đôi khi bản thân còn thờ ơ với những 
chuyện xảy ra, thiết nghĩ đấy là một sự vô tâm không cần thiết. 

Ở khía cạnh cuộc sống thì hẳn chẳng thể làm vừa lòng tôi. Nhưng xét nhỏ lại, trong công việc thì phần nào 
cũng đã thỏa mãn. Tìm thấy một điểm dừng chân chẳng gọi là lý tưởng nhưng cũng khá hài lòng. Một môi 
trường được trọng dụng, được thể hiện khả năng, kinh nghiệm làm việc có những đồng nghiệp thân thiết. Bản 
thân sẽ chẳng thể hứa rằng mình sẽ đồng hành cùng nơi làm việc này cả thập kỷ tới. Chỉ biết bản thân sẽ cố gắng 
để mang lại điều tốt đẹp cho nơi mình đã chọn. 

Năm tới sẽ là một năm đầy khó khăn của thị trường bđs nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nhưng nó cũng là 
thời cơ và thách thức của Kosy – nơi tôi lựa chọn. Hy vọng rằng, thập kỷ mới sẽ là thời cơ để Kosy cất cánh vượt 
sóng gió vươn ra biển lớn trở thành một doanh nghiệp vững mạnh. 

Các bác ạ, năm 2019 là một năm rất đặc biệt đối với tôi 
– năm đánh dấu 10 năm chính thức bước vào nghề 
truyền thông – Marketing và trong 10 năm qua bước qua 
bao nhiêu doanh nghiệp từ các tập đoàn top 50 thế giới 
đến cả các tập đoàn có lượng nhân sự lên đến…04 người 
!!! Hơn 6 năm làm quản lý, một đám yêu tinh lẽo nhẽo 
luôn đòi tăng lương giảm giờ làm nhưng kết quả là toàn 
bị ông quản lý lừa làm “overtime” mà chỉ được trả thêm 
lương bằng ly trà sữa loại bèo nhất. 

Dưới sức ép của nhân viên, tôi đã từng bỏ nghề đi khởi 
nghiệp 2 lần đều thất bại thảm hại! Lần gần đây nhất với 
“start-up” về công nghệ và hệ thống quản trị trong ngành 
bất động sản được đánh giá tiên tiến hàng đầu Việt Nam 
nhưng dính đến pháp lý và “hết tiền” khiến tôi lạc trôi về 
ngôi nhà chung Kosy với các bạn đây. 

Tháng 3/2019, Kosy chào đón cùng vị chủ tịch có        
tầm nhìn phát xa như sóng radio “AM”, Kosy hiện nay theo 
tôi có thể ví như Singapore những năm 80s và sẽ được 
phát triển thần tốc trong các năm tới là một cái đích đến 
không chỉ riêng tôi và toàn bộ “người Kosy” đều             
mong muốn.

Với tôi, Kosy là tôi – tôi là Kosy vì đơn giản tôi là người 
làm thương hiệu. Năm 2019 đã đi nhanh chóng với 
những cảm xúc thăng – trầm. Từ những ảnh hưởng chưa 
tốt đến với thương hiệu nhưng bởi sức mạnh của “người 
Kosy” chúng ta đã vượt qua. 

Năm 2020, một năm tràn đầy những cơ hội và cũng là 
năm tiền đề thách thức chúng ta để lớn hơn, mạnh hơn ít 
nhất gấp 3, gấp 4 lần các năm trước. Con người thì làm gì 
có giới hạn, hãy khám phá và chấp nhận các thử thách 
ngày một lớn hơn nữa.

Nỗ lực vượt khó

Chúng ta vừa qua một giai đoạn biến 
động, năng động và nhiều chính sách vĩ 
mô thay đổi, nhưng chúng ta có thể và 
phải làm mọi việc để tập đoàn phát triển 
thành công, để mọi thứ trong cuộc sống 
của chúng ta thay đổi tốt hơn. Chỉ có 
đoàn kết chúng ta mới có thể giải quyết được những vấn đề phía trước, vì đất nước, vì xã hội và vì tập đoàn của 
chúng ta. Sự đoàn kết của chúng ta là nền tảng để hoàn thành những mục tiêu cao nhất.

Kỳ vọng thành công

Tạo thế và lực mới để phát triển và có dấu ấn trong ngành Năng lượng tái tạo, cụ thể hóa dự án thủy điện 
Nâm Pạc 1, 2 hòa lưới điện quốc gia, điện gió Bạc Liêu với quy mô 400MW tiến hành thi công để tạo đà tăng 
trưởng bền vững, bên cạnh thế mạnh về các đô thị xanh mà Kosy đang theo đuổi. 

Trước thềm năm mới dẫu còn bộn bề công việc, có cả những khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo 
và khát vọng của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, anh em trên toàn Tập đoàn tin tưởng rằng Kosy sẽ gặt hái được 
nhiều thành công và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Ngay lúc này, năm 2020 chính là bản lề của mỗi “Người Kosy” lớn mạnh hơn – vững chãi hơn. Và để đạt được      
một đích đến quan trọng thì sự song hành và hỗ trợ của toàn bộ “người Kosy” là cách ngắn nhất để chúng ta cùng 
nở hoa.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ - bình an – hạnh phúc.



Mùa đông về trên những bản làng xa, sương 
lạnh phủ trắng xóa, Tết cũng đã cận kề, và đó cũng 
là lúc người Kosy lên đường. Chúng tôi mang theo 
“Mùa đông ấm” cùng những tấm lòng sẻ chia đến 
với xã bản Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, Lai Châu. 

Nơi đây chào đón người Kosy bằng những con 
đường núi quanh co vắt cua dải áo, những đồi 
ngô, nương sắn, những ngôi nhà lợp lá đơn sơ… 
Khi sương tan, hai chiếc xe báo nhau đỗ lại, cũng 
là lúc chúng tôi đặt chân đến Pa Vây Sử. 

Những gương mặt khắc khổ, họ nói 
chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc của 
mình và kiên nhẫn chờ đợi, dù chúng tôi đến 
muộn hơn so với lịch hẹn,… 

Nhìn những ánh mắt hấp háy niềm vui!

Pa Vây Sử là xã nghèo giáp biên giới đặc 
biệt khó khăn. Chung tay với chính quyền và 
bà con nơi đây, “Mùa đông ấm” và người Kosy 
đã trao tận tay 100 suất quà ý nghĩa cho 
những hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã 
với mong muốn được sẻ chia, mang tới cái 
Tết ấm áp hơn nơi biên giới.

Ở cái nơi mà cái ăn còn thiếu, đói, thì việc 
học hành của trẻ nhỏ luôn là những câu 
chuyện gian nan với những hành trình vượt 
khó đến trường. Bên cạnh việc thiếu thốn về 
cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, mặt 
bằng dân trí vùng biên chưa thực sự được bà 
con lưu tâm thì việc vận động được trẻ nhỏ 
đến trường là những khó khăn lớn nhất.
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LAN TỎA
HƠI ẤM ĐONG ĐẦY

YÊU THƯƠNG



Thấu hiểu và sẻ chia, “Mùa 
đông ấm” 2019 của Tập đoàn Kosy 
đã mang lại những mái trần mới 
lợp tôn kiên cố, chắc chắn, dùng 
được lâu dài cho các phòng ở bán 
trú, các phòng học của trường 
tiểu học – trung học dân tộc bán 
trú Pa Vây Sử.

Hàng nghìn chiếc áo ấm đã 
được trao đi như tình cảm của 
người Kosy được san sẻ, mang hơi 
ấm đến cho trẻ nhỏ vùng biên. 

Hàng nghìn đôi tất sẽ giúp cho 
các em ấm hơn trong mùa đông 
giá, ủ ấm đôi chân trần vượt 
đường xa đến lớp,…

Hàng nghìn quyển vở được 
trao đi, tiếp sức cho các thầy cô 
cùng các em nhỏ vẽ tiếp tương 
lai…

Những nụ cười ngượng nghịu 
rạng rỡ trên những khuôn mặt 
lấm lem bụi gió…
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“Mùa đông ấm” 2019 của người Kosy, 
đã diễn ra như thế đấy! 

Mỗi chuyến đi là một lần người Kosy ý 
thức rõ hơn trách nhiệm xã hội, chung 
tay vì cộng đồng song hành với các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, và 
chuyến đi này, cũng vậy! 

Dù chúng tôi mang theo những món 
quà giá trị tuy không thật lớn, nhưng là 
tấm lòng và sự chia sẻ của người Kosy, 
mong cuộc sống vùng cao vơi bớt được 
phần nào cái lạnh khi gió mùa về.

Hành trình này kết thúc nhưng sẽ 
mở ra những hành trình khác, tuy 
không dài nhưng vô cùng ý nghĩa đối 
với mỗi chúng tôi – người Kosy!

Trang Đoàn
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PA VÂY SỬ

VÀ SỨC SỐNG
TỪ CỖI CẰN GIAN KHÓ

Phong Thổ - Lai Châu, những 
ngày cuối tháng 12…

6h sáng…

Trời mùa đông lạnh căm, dồn 
sương giá mịt mù trên dãy Hoàng 
Liên Sơn. Cơn buồn ngủ tưởng 
không sao dứt nổi làm ai cũng chỉ 
muốn cuộn tròn trong góc xe.

Từ thành phố Lai Châu, chúng 
tôi chạy theo quốc lộ 4D hơn 
20km, đến ngã ba Phong Thổ, xe 
rẽ phải vào đường 100 qua 
Mường So. Từ đây lên Pa Vây Sử 
phải mất vài tiếng nữa, hơn năm 
chục cây số toàn đèo dốc...

Với cánh đàn ông, các anh em 
trên xe, cái tên Mường So quả là 
có hấp lực không nhỏ. Các cô gái 
Thái vùng này từ lâu nổi danh 
đẹp hơn cả những đóa hoa rừng 
Tây Bắc. Bản Vàng Pheo thuộc xã 
Mường So được “giang hồ xưng 
tụng” là chốn “ra ngõ gặp mỹ 
nhân”. 

Dán mắt vào cửa kính mãi, 
nhưng chỉ thấy những người đàn 
ông dáng khắc khổ lùa trâu bò về 
chợ, những phụ nữ lầm lũi địu 
con trước bụng, trên lưng gùi 
nặng măng rừng, đôi đám choai 
choai đầu trần phóng xe máy thồ 
lỉnh kỉnh những bu gà… Xe chạy 
hết địa phận Mường So, rẽ vào 
tỉnh lộ 132 gập ghềnh men bờ 
sông Nậm Lung, cũng chưa thấy 
bóng “mỹ nhân” nào.

Cứ thế, bánh xe quay đều, 
xuyên màn sương đục. Trong ánh 
đèn pha, thấp thoáng những 
khăn áo thổ cẩm của đồng bào 
dậy sớm trảy chợ phiên…

Chưa có duyên diện kiến “mỹ 
nhân”, nhưng chúng tôi lại “lạc” 
giữa rừng dã quỳ đang mùa nở rộ. 
Tỉnh lộ 132 lên càng gần biên giới 
càng hẹp, dốc dựng nối dốc. Hoa 
dã quỳ vàng rực, đu đưa theo gió 
trong màn sương xám dày đặc, 
phủ kín những triền núi bên 
đường. Qua mỗi khúc cua gấp, 
những cụm dã quỳ xòa cả vào 
kính xe, như chào đón đám lữ 
khách xuýt xoa trầm trồ.

Dừng chân bên trường tiểu học Pa Vây Sử, cả đoàn háo hức cố thu vào 
ống kính những bụi dã quỳ đang độ tươi vàng nhất. 

Thầy Giang – Hiệu trưởng Trường tiểu học Pa Vây Sử – cười hiền: “Các 
anh chị thấy rừng hoa trong sương giống tiên cảnh không?! Nhiều đoàn 
lên đây bảo tụi em sướng quá, được sống và làm việc giữa chốn Bồng Lai 
này. Nhưng bà con ở đây thì khổ lắm, thiếu đói quanh năm. Học sinh 
trường em 100% là con em đồng bào dân tộc Mông, có khi chỉ mong một 
bữa ăn thật no cũng chẳng phải dễ”.

Quả thế thật. Những sườn núi san sát, lởm chởm đất lẫn đá kia, chỉ hợp 
với cây dã quỳ và các loại bụi rậm, chứ đâu trồng được cây lương thực. 
Ngồi ô tô vào trung tâm xã đã vất vả, nói gì đến những bản làng vùng sâu 
vùng xa.
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Thầy Giang cho biết, trường tiểu học Pa Vây Sử có 5 điểm 
trường cắm bản ở Sín Chải, Ngải Thầu, Pờ Xa, Hang É và Chung 
Chải. Từ điểm này sang điểm kia, gần thì hàng giờ, xa phải đi 
mất cả buổi, do địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều núi cao, 
suối sâu. Ấy là trong điều kiện bình thường, chứ quãng từ tháng 
4 đến tháng 10 hàng năm, khu vực này thường xảy ra mưa lũ, 
nhiều lần lũ cuốn trôi đường khiến học sinh không thể đến 
trường. Năm nào ở đây cũng có bản thiệt hại lớn do lũ ống, lũ 
quét, lở đất, mưa đá…

Xa xôi, nghèo khổ, gian khó… vậy mà “cái chữ” vẫn được gieo 
cần mẫn từ ngót 60 năm nay ở vùng đất hoang sơ biên viễn này. 
Không ngờ Trường tiểu học Pa Vây Sử lại có bề dày truyền thống 
đến vậy. Trường được thành lập từ năm 1959, trụ sở đặt tại bản 
Hang É, đến năm 1990 mới chuyển về trung tâm xã Pa Vây Sử.

Tâm huyết và công sức của bao thế hệ cán bộ giáo viên mới 
giúp xã Pa Vây Sử được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ 
cập giáo dục tiểu học – chống mù chữ từ năm 2003. Đến năm 
2008, xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo 
dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1.

Để phần nào hình dung sự vất vả của giáo viên vùng cao, 
chúng tôi trèo lên thùng xe tải, theo thầy Giang đến điểm 
trường Sín Chải. “Chỉ có xe tải với tài xế bản địa mới leo dốc ở 
đây được thôi ạ” – thầy Giang nói vui mà rất thật – “Trên này 
chẳng có cảnh sát giao thông nên xe tải chở người không lo bị 
phạt. Mà nếu có chắc cũng không ai nỡ phạt”.

Xe tải rồ hết ga mà cũng chỉ có thể è è trên con dốc dựng 
đứng chênh vênh bờ vực, đường nhỏ xóc long sòng sọc. Khói 
xăng cuồn cuộn khét lẹt không bay lên nổi vì sương đặc quánh, 
cứ xộc vào thùng xe, khiến chúng tôi vừa lo bám chặt thành xe 
để khỏi bị hất văng xuống vực, vừa phải thò người ra ngoài lấy 
không khí mà thở, ho sặc sụa.

Đến con dốc cuối cùng thì “tài xế miền ngược” cũng bó tay, vì 
đường chỉ vừa khít bánh xe, lại sâu hụp xuống sườn núi đá. Vào 
bản còn khoảng 2 cây số nữa, lội bộ thôi. Chẳng có gì phải phàn 
nàn, bởi sau cuốc xe bầm dập và hít no khói, giờ được nhẩn nha 
dạo giữa rừng dã quỳ. Màn sương dày quấn lấy những bước 
chân khấp khểnh, mỗi bước như bơi trong sương núi, mải mê 
với sắc hoa vàng.

Một điều bất ngờ cảm động đợi chúng tôi ở bản Sín Chải. Chắc thầy Giang gọi điện báo trước, mấy chục bé người 
Mông ùa ra đón đoàn, mỗi con ôm một bó dã quỳ vàng rực, tíu tít chào khách. Những đôi mắt nâu tròn lấp lánh nụ 
cười, dù những đôi tay nhỏ xíu tím tái trong sương giá.

May quá, đoàn mang đủ tặng mỗi bé một chiếc áo khoác và những đôi tất mới. Mặc luôn cho ấm thôi, còn ăn 
bánh kẹo nữa. Vui quá là vui…

Chợt thấy đống đất đá ngổn ngang ngay bên mấy phòng học, lẫn cả những viên gạch vỡ, chúng tôi thắc mắc hỏi 
thầy hiệu trưởng. Đang cười vui, mặt chợt buồn xo, thầy Giang kể nhỏ: “Trận lở đất mấy năm trước đấy em. Cô giáo 
Phạm Thị Thu, 26 tuổi, quê ở Yên Bái, làm giáo viên cắm bản ở Sín Chải này. Năm đó đất lở bất ngờ làm sập tường 
nhà, đè lên cô ấy, trong khi cô ấy đang có thai 3 tháng. Dân bản đã cố cứu được ra, nhưng cô giáo bị thương nặng 
quá, không qua khỏi…”

Giờ chúng tôi mới để ý, có một bó dã quỳ đặt chơ vơ trên 
đống đổ nát, chắc của đồng nghiệp và đám trò nhỏ người 
Mông tưởng nhớ cô giáo đã vì sự nghiệp gieo chữ vùng cao 
mà phải bỏ mình.

Chỗ này nguy hiểm thế, sao không chuyển phòng học ra 
nơi khác, mà cô trò cứ phải tiếp tục ở đây? Giọng thầy càng 
buồn hơn: “Sạt đất thì khắp vùng này chỗ nào cũng có nguy 
cơ. Đợt đó, ngoài cô Thu, dân bản còn mấy người nữa thiệt 
mạng. Mà cái nghiệp giáo viên vùng cao, bà con lập bản ở 
đâu thì trường lớp phải theo ở đó, mới mong dạy được cái 
chữ cho các con”.
     Được biết, Trường tiểu học Pa Vây Sử hiện có 308 học sinh, 
trong đó non một nửa được học trường chính ở trung tâm 

xã. Còn lại, ngoài 33 cháu ở Sín Chải, thì ở Ngải 
Thầu cũng có 24 cháu, ở Pờ Xa 59 cháu, ở Hang 
É 32 cháu, ở Chung Chải 46 cháu… đều phải học 
trong những phòng tạm, chênh vênh sườn núi. 
Thậm chí, các điểm trường cắm bản ở Chung 
Chải, Hang É vẫn thiếu phòng học, các trang 
thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục hầu 
như chưa có gì…

Thấy cả đoàn đều có vẻ ưu tư, thầy Giang 
động viên ngược lại: “Vùng cao nên khó khăn là 
đương nhiên mà. Được các anh chị lên thăm, 
chia sẻ, tặng quà thế này, thầy trò chúng em ấm 
lòng lắm. Giờ mình ra xe kẻo muộn”.

Lưu luyến hồi lâu mới tạm biệt Sín Chải. Các 
bé người Mông còn vẫy những đóa dã quỳ, 
đứng trông theo mãi…  

Vài tia nắng hiếm hoi giữa đông vén màn 
sương dày trong một thoáng đủ để nhìn thấy 
con đường ngoằn ngoèo dưới núi và Đồn biên 
phòng Dào San mờ ảo phía xa. Tạm biệt Pa Vây 
Sử, chúng tôi lại xuống dốc xuyên rừng dã quỳ 
ảo mờ sương xám. Cây dã quỳ như tượng trưng 
cho mảnh đất biên cương, cứ khỏe khoắn vươn 
lên từ cỗi cằn gian khó…

Ngân An



NHỌC NHẰN
THẮP LỬA
VÙNG CAO
Đi vùng cao đã nhiều, nhưng chưa ở đâu lại làm lay động 
lòng người như ở vùng biên Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ,     
Lai Châu. Có lên đây mới thấu hiểu về nỗi vất vả nhọc nhằn 
của những con người nơi địa đầu Tổ quốc. Mặc dù sống trong 
gian khó, nhưng tình thầy trò vẫn gắn bó keo sơn, ngày đêm 
miệt mài "thắp lửa" với hy vọng ngày mai, ngọn lửa yêu 
thương ấy sẽ tỏa sáng mảnh đất vùng biên này.

Chuyến đi thăm thầy trò trường Tiểu 
học Pa Vây Sử lần này có lẽ thu hút sự 
quan tâm và háo hức nhất từ trước đến 
nay. Chặng đường hơn 200km từ Hà 
Nội lên thành phố Lào Cai khá thuận 
lợi. Tuy nhiên, chặng đường còn lại 
phải vượt qua 4 con đèo hiểm trở mới 
thực sự là cung đường thử thách lòng 
can đảm của con người. Trong đó, phải 
vượt qua "vua đèo" Ô Quý Hồ, với 
mệnh danh là "anh cả" trong "tứ đại 
đỉnh đèo". Với độ cao 2.400m so với 
mực nước biển, đèo lạnh lẽo và quanh 
năm sương mù dày đặc.

Rời quốc lộ 4D, chúng tôi rẽ vào tỉnh lộ 
132, con đường nhỏ và trơn trượt. Mặt 
đường hẹp và xóc. Những khúc cua tay 
áo liên tiếp, có chỗ vào cua gấp, không 
may sơ ý một chút là xe có thể ở trạng 
thái rơi tự do xuống miệng vực sâu. 
Nhiều đoạn, trời đang sáng bất chợt tối 
sầm do những mảng mây mù bất chợt 
theo từng cơn gió đến bao phủ. Cảm 
giác bồng bềnh, huyền thoại như đi trên 
mây càng làm cho những vị khách miền 
xuôi thêm háo hức. Càng lên cao, mây 
mù càng đặc sánh bao phủ làm xe phải 
nhọc nhằn dò dẫm...

Hun hút vực thẳm, cheo leo đèo

Chúng tôi đến trường Tiểu học Pa Vây Sử 
trong không khí tràn ngập niềm vui, những 
tiếng reo hò của các cháu học sinh làm ai cũng 
cảm động. Ngôi trường nhạt nhòa trong sương 
chiều, những giọng nói không rõ tiếng phổ 
thông nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui trên 
gương mặt và những giai điệu vùng cao.

Là xã biên giới giáp với Trung Quốc, Pa Vây Sử 
có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống, trong đó chủ yếu là người Mông. 
Theo ông Hảng A Tủa, Chủ tịch UBND xã thì đời 
sống người dân đã được cải thiện nhiều từ khi 

tỉnh lộ 132 được nối dài. Trước đó ít năm thôi, Pa 
Vây Sử đặc biệt khó khăn vì bị tách biệt hẳn với 
thế giới bên ngoài bởi là xã "3 không" (không 
điện, không đường và thông tin liên lạc). Cả xã 
cơ bản là hộ nghèo, nói chi đến chuyện học 
hành, trường lớp. Rót một chén trà nóng, tỏa ra 
không gian mùi hương hòa quyện với làn sương 
giăng, hiệu trưởng Giang trầm ngâm: Khi cái ăn 
còn đói thì sự học lại không được người dân chú 
trọng. Với hơn 300 học sinh ở 5 điểm trường, để 
duy trì sỹ số là một chặng đường đầy gian nan 
của thầy cô giáo.

Nỗ lực cho những mầm xanh
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Cuộc sống khó khăn, trình độ dân trí thấp khiến 
cho người dân không mấy thiết tha với cái chữ. Họ 
có chung quan niệm: "Làm nương không cần nhiều 
cái chữ" và "Đói ăn thì chết, đói chữ đã chết ai đâu!" 
nên công tác tuyên truyền, vận động đưa học sinh 
đến trường của các thầy cô gặp rất nhiều trở ngại. 
Nhiều thầy sáng dạy học, chiều lại phải đi bộ cả 
chục cây số đường rừng để đến nhà vận động trẻ 
đến trường. Để chia sẻ khó khăn, khi thì các thầy cô 
mua tặng đôi dép, có lúc lại tặng bộ áo quần động 
viên các em yên tâm đến lớp. 

Cả đoàn rơm rớm nước mắt khi nghe cô Teo Thị 
Thanh trăn trở: Giá cả vùng cao đắt đỏ nên đời sống 
thầy cô cũng gặp muôn vàn gian khó. Dù các em 
thiếu thốn rất nhiều nhưng cũng chẳng giúp được 
bao nhiêu. Thương các em nghèo nhưng dường 

như có lúc bất lực do điều kiện kinh tế thầy cô cũng có 
hạn!

"Dù khó khăn đến đâu, chúng mình cũng vượt qua 
được, miễn là các em đến lớp đầy đủ. Cũng có đôi lúc 
thấy nản lòng lắm, nhưng rồi tất cả lại bảo nhau: Nghề 
giáo là nghề cao quý, "trồng người" ở vùng xa xôi này 
mới đáng phải cố gắng và phấn đấu để dân mình 
không bị mù cái chữ bạn ạ…" - thầy giáo Triệu Ngọc 
Dũng tâm sự. 

Quả thật, phải là những con người tâm huyết với 
em nhỏ vùng cao, các thầy cô mới trụ lại được mảnh 
đất khắc nghiệt này!

Trường cách chợ hơn 30km, mỗi tuần họp cũng chỉ 
một phiên nên thầy cô hầu như phải tự cung tự cấp. 
Sau mỗi giờ lên lớp, các thầy cô phân công mỗi người 
một việc để tăng gia sản xuất nâng cao đời sống cho 

cả thầy và trò. Trường còn có 
nhiều học sinh bán trú do nhà xa 
và thiếu thốn nên ngoài việc dạy 
chữ, các thầy cô còn phải chăm lo 
cái ăn, cái mặc và cả khi "trái gió, 
trở trời" cho những mầm xanh ấy. 
Cô Trần Thị Sắn bùi ngùi: Thương 
các em quá, công đoàn nhà 
trường đã vận động các thầy cô 
đóng góp phần lương nhỏ bé 
mua thêm gạo và thức ăn giúp 
các em nâng cao đời sống.

Ở nơi còn rất nhiều khó khăn, 
thiếu thốn này, có em ngày đi 
học, chiều về giúp mẹ làm thêm 
để chăm bố ốm đau; có em còn 
phải vượt qua sự ngăn cấm của 
gia đình để quyết tâm bám lớp và 
vươn lên học tập tốt. Trong 
những gương mặt ấy, em Chang 
Thị Hùa đã trở thành tấm gương 
sáng trong phong trào học tập 
của nhà trường. Từ một em có lực 
học yếu, do hoàn cảnh gia đình 
khó khăn nên em nhiều lần phải 
bỏ học giữa chừng. Cảm động 
trước sự giúp đỡ của các thầy cô 
và các chiến sĩ biên phòng ở đây, 
Hùa đã vượt qua khó khăn quyết 
tâm vươn lên trong học tập và trở 
thành cô bé học giỏi của cả khối.

Với những thầy cô nhiệt huyết 
gieo chữ nơi đây, hy vọng đốm 
lửa nhỏ nhoi ấy sẽ thổi bùng lên 
thành ngọn lửa yêu nghề, thắp 
sáng cho lớp lớp học trò niềm tin 
vào một ngày mai sẽ toả sáng 
mảnh đất vùng cao biên giới.

Ngân An
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“Đang yên đang lành tự nhiên lại Tết” vài 
năm gần đây đã trở thành câu nói quen thuộc 
với cộng đồng mạng ở Việt Nam. Gần chục 
ngày nghỉ, gia đình sum họp đủ đầy, không 
khí hân hoan của mùa Xuân mới dường như 
chẳng còn nhiều ý nghĩa khi bị những nỗi lo 
lắng khác mỗi dịp Tết đến chiếm cứ.

Nhiều người trẻ chọn đón Tết bằng cách đi 
du lịch thay vì về nhà bởi rất nhiều lý do.

Một trong số đó chính là loạt câu hỏi tường 
chừng như quan tâm nhưng lại gây tâm lý ức 

chế khó tả trong nhiều ngày Tết. Chỉ trong 
một thời gian ngắn có thể liệt kê được một loạt 
câu hỏi “gây thương tích” như: "Có người yêu 
chưa chưa?", "Bao giờ lấy chồng/vợ?", "Thưởng 
Tết bao nhiêu?", "Lương có cao không?", "Khi 
nào thăng chức?", "Đã gửi tiết kiệm được tí nào 
chưa đấy?"... Thậm chí là các vấn đề nhạy cảm 
hơn như "Sao mọi người được thưởng Tết nhiều 
mà cháu thì không?", "Tại sao cháu lại muốn học 
nhiều như vậy? Con gái thông minh quá không 
lấy được chồng đâu"...

Têt oi, Têt à…
  Têt MÊT !!!!

Tết cổ truyền vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thiêng liêng 
của nó, nhưng khi chúng ta dần lớn lên những niềm vui của 
ngày Tết đã không còn đơn thuần như thời thơ ấu.

“1001” lý do để người trẻ không thích Tết

Kể cả những người đã kết hôn cũng phải đối 
mặt với những câu hỏi kiểu “Có bầu chưa?”, “Bao 
giờ định đẻ?”, “Bao giờ đẻ đứa nữa?”, “Con cái học 
giỏi không? Được giấy khen không?”….

Sự quan tâm thiếu tế nhị bị áp đặt với quan 
điểm cũ kỹ của nhiều người khiến người trẻ phản 
cảm và “sợ” khoảng thời gian Tết.

Còn nhớ cách đây mấy năm, trên mạng lan 
truyền bài văn của một học sinh lớp 10 bày tỏ 
quan điểm thẳng thắn: “Em không thích Tết”. Bài 
văn lý giải rất rõ cái nhìn của mình với nội dung: 
“Chắc hẳn ai cũng thích Tết. Từ nhỏ em đã nghe 
nói Tết vui. Nhưng đó là ở đâu chớ không phải 
nhà em. Vì đến Tết là em thấy mẹ và cả nhà đều 
mệt mỏi.

Lúc trước, em rất thích Tết, nhưng vì Tết mà mẹ 
mệt thì em không thích nữa. Thịt kho hột vịt, em 
rất thích, nhưng biết mẹ làm cực khổ, em chẳng 
muốn ăn. Mẹ không có thời gian vui với em và ba. 
Em không muốn nhìn mẹ ốm đau, lúc nào cũng 
cầm chổi, cây lau nhà, cầm cái chảo vô bếp lo đồ 
ăn cho khách. Mẹ quá bận, lại hay nổi giận khi ba 
con em không làm như ý mẹ muốn. Ba cũng bị mẹ 
la. Em thích thấy mẹ cười. Vì mẹ cười rất đẹp. Ba 
hay nói với mẹ “Nhìn mẹ cười là thấy Tết vui trọn 
vẹn rồi!”, nhưng mẹ chẳng chịu. Em không thấy 
Tết vui nữa". Tết đến là lúc nhiều người phải “gồng” 
lên lo toan, tất bật thu vén chuẩn bị cho ngày Tết. 
Những người trẻ dù đã hay chưa có gia đình thì 
khi đã đi làm, Tết đến nhất định phải bỏ ra một 
khoản kha khá để lo mua sắm, chuẩn bị, lo lì xì,       
lo đủ thứ… Có những người làm lụng vất vả cả 
năm chỉ đến vun vén cho mấy ngày Tết lo đủ, 
thậm chí bao nhiêu tiền chi cho những danh mục 
không tên.

“Nỗi ám ảnh” về một cái Tết tươm tất, đủ đầy 
của người lớn thậm chí lây lan sang cả cảm xúc 
của con trẻ khi mà bộ quần áo mới, bánh kẹo hay 
lì xì cũng không thể đổi lấy nụ cười của mẹ thì 
thật khó để mà “thích Tết”. Đó là chưa kể đến nỗi 
vất vả của người phụ nữ mỗi dịp Tết đến. Nhiều cô 
gái trẻ than thở rằng họ cất công đi làm bộ móng 
tay đẹp, làm kiểu tóc mới thật xinh nhưng           
cuối cùng Tết chủ yếu chỉ ở trong bếp… rửa bát 
nấu cơm.

Một vòng tuần hoàn với những bữa nhậu, 
những lần khách đến chơi nhà, những mâm cơm 
bày biện đủ thứ khiến nhiều cô gái “phát sợ” một 
dịp Tết đến.

Ý nghĩa đích thực của“Têt”
Bởi nhiều lý do mà của mỗi người lại một khác, 

người trẻ than thở “Tết nhạt”, “Tết mệt” và “chán 
Tết”. Muộn phiền và âu lo của cuộc sống cuốn lấy 

niềm vui đơn giản mỗi dịp Tết đến xuân về. 
Những lời than thở đầy hoài niệm về việc 
“nhớ Tết xưa” trên thực tế là hoài niệm 
khoảng thời gian thơ bé khi ta chỉ cần hân 
hoan về một tấm áo mới, một món ăn ngon 
và lì xì đỏ chót. Tết có lẽ vẫn vậy, chỉ có chúng 
ta là khác...

Nếu như những phong tục, những truyền 
thống, những thói quen bất di bất dịch của 
ngày Tết cổ truyền đối với người trẻ hiện tại 
dường như không còn quá quan trọng thì có 
một điều về Tết mãi mãi vẫn không thay đổi 
dù cho ra có bao nhiêu tuổi đi nữa, đó là hai 
chữ “Gia đình”.

Niềm vui, sự ấm áp của ngày sum họp mới 
là ý nghĩa thực sự của Tết. Bạn có thể không 
dành dụm được quá nhiều tiền, thậm chí là 
chẳng có đồng nào, gia đình vẫn đón chờ 
bạn. Nỗi thất vọng của một năm không như 
ý, hay sự tự hào về những thành công đã đạt 
được, tất cả chỉ      trở nên viên mãn khi bạn 
có thể chia sẻ cùng      gia đình.

Sự biến động trong gia đình được thể hiện 
rõ nhất vào dịp Tết. Nỗi buồn khi năm nay 
không còn sự hiện diện của một người, hay 
niềm hân hoan của việc chào đón thành viên 
mới, những cảm xúc ấy trở nên thấm thía 
hơn vào những ngày Tết.

Những giá trị về Tết vẫn còn nguyên vẹn, 
nhưng cách nhìn của chúng ta đã khác, bởi 
thế Tết chẳng còn lung linh nữa. Những cảm 
xúc tiêu cực choán đi tâm trí bạn và để lại ấn 
tượng không vui về Tết trong khi chỉ cần ở 
cạnh gia đình, Tết là hiện lên đầy đủ ý nghĩa 
của nó rồi.

Tết đã từng là niềm hạnh phúc rộn rã 
trong những năm tháng tuổi thơ và cũng có 
thể là khoảng lặng êm đềm lúc trưởng 
thành, bạn không cần quá hân hoan, chỉ cần 
từ từ cảm nhận…

Ngân An
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Vòng xoay thời gian trôi nhanh hơn chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là bước sang 
năm mới, trong không khí hân hoan như thế này thì chắc hẳn ai cũng trào dâng những cảm 
xúc khó tả thành lời và tất bật với việc trang hoàng nhà cửa. Đặc biệt là dân công sở, dù bận 
rộn đến đâu cũng vẫn tranh thủ thời gian để sắm sữa tinh tươm cho ngày Tết.

Bên cạnh niềm háo hức đón mùa xuân mới với nhiều hy vọng mới, dân công sở cũng ngán 
ngẩm với những nỗi lo “không của riêng ai”, thích nhiều điều nhưng cũng ghét khi nghĩ đến 
cơn ác mộng trong những ngày giáp Tết.

Ban Biên Tập

tặng quà
cho sếp

Không biết
làm gì
cho hết Tết

Dọn dẹp
nhà cửa

Thoải mái tự do
không lo công việc

Tha hồ
ngủ
nướng

Có nhiều thời gian
     bên cạnh gia đình

Đau lòng
khi hết tết

Trực Tết

Có dịp
diện đồ
đẹp

cảm xúc của
dân công sở
những ngày
cận Tết



Đông Hà Nội lạnh khiến những cành lá khẳng khiu đứng buồn bã bên đường, thấy sắc trời u ám, thấy mưa 
phùn phảng phất buốt giá đôi tay trần. Nhớ đông Hà Nội với những hàng ăn đêm giữa tiết trời rét ngọt, hương 
thơm phả vào trong gió đông ngào ngạt. Nhớ những hàng ngô nướng thơm lừng bên lề đường, nhớ tách trà 
gừng gọi máu nóng về sau trận cảm lạnh đầu mùa.

Mùa đong đầy yêu thương
Mùa hạnh phúc

Đông về thật rồi.
Mỗi sáng ra đường thấy cái lạnh ngấm dần vào từng đầu ngón tay, cảm nhận được trong từng hơi thở.

Lạnh đến độ chỉ cần thì thầm thôi cũng sẽ có một làn khói mờ trước mặt.
Đông về mang theo cái giá rét thân quen tràn về phố phường Hà Nội.
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Nhớ chiếc chăn bông đầu tiên giải xuống giường còn 
thơm lừng và nhớ cả những tối đông ngồi thu lu trên 
giường nhâm nhi tách trà nóng tay vẫn gõ máy tính 
lạch cạch.

Người ta nói thu là mùa của lãng mạn, hè là mùa của 
nhiệt huyết thì ta lại ưu ái đặt cho đông một cái tên rất 
riêng - Mùa của yêu thương. Bởi cái lạnh của mùa đông 
làm người ta muốn xích lại gần thêm nữa, tay tìm lấy 
tay, môi tìm về với môi. Người ta tìm đến nhau để sưởi 
ấm những con tim giá lạnh, để kể cho nhau nghe 
những câu chuyện đêm đông dài và để cảm nhận 
những tâm hồn đồng điệu cùng lên tiếng.

Ta nhớ một mùa đông ấy, dẫu có mưa phùn giá rét, 
có gió rít ngoài cửa sổ thì vẫn ở đâu đó một hơi ấm lại 
được nhen nhóm. Thế đó, cứ mỗi khi đông về, lại tự yêu 
mình với chút son đỏ, với chiếc áo bông to sụ rồi hòa 
mình vào gió lạnh.

Và đừng quên mỉm cười thật tươi vì dẫu như chẳng 
có nổi một bờ vai bên mình để sưởi ấm thì ở đâu đó vẫn 
luôn có một hơi ấm, một bàn tay thật sự thuộc về ta.

Bởi vì mùa đông là mùa của yêu thương.
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Mùa cưới, trời mang một màu xanh không gợn, xanh như câu thề 
nguyện hẹn ước uyên ương, xanh như ước vọng về một sự gắn kết 
trọn đời của đôi lứa,… Rồi sẽ có một ngày, trong mùa cưới tràn ngập 
tình yêu, em hạnh phúc bên người đàn ông của mình.

Và mùa cưới 2019 này, người Kosy chung vui với hạnh phúc của 
những trai xinh gái đẹp Kosy, họ cùng nhau dựng xây gia đình nhỏ! 
Để từ đây, Kosy không chỉ là nơi làm việc, công tác,... mà còn là nơi 
ươm mầm hạnh phúc cho các CBNV của mình.

Còn với mỗi người, hãy cứ yêu lấy chính bản thân mình, để mỗi khi 
đông về, lại tự yêu mình với chút son đỏ, với chiếc áo bông to sụ rồi 
hòa mình vào gió lạnh. Và đừng quên mỉm cười thật tươi vì dẫu như 
chưa có nổi một bờ vai bên mình để sưởi ấm thì ở đâu đó vẫn luôn có 
một hơi ấm, một bàn tay thật sự thuộc về ta. Bởi vì mùa đông là mùa 
của yêu thương.

Ban Biên Tập tổng hợp
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Nếu tiếng chuông chùa vọng lại như tiếng 
gọi của một mùa mới ấm áp lại gần, nếu như 
sắc đào tươi thắm e ấp bên góc phố vắng người 
còn phủ hơi sương. Nếu như người ta lại gần với 
nhau hơn bằng những cầu chúc an lành, bằng 
những cuộc gọi thôi thúc từng khoảnh khắc, 
bằng dũng khí ngỏ lời khi trời đất giao hòa, 
người với người bất giác chẳng còn chút tính 
toan, chỉ một lòng cầu chúc nhau những lời 
chân thành.

Thì đó chính là thời khắc đầu năm mới. Ai 
chẳng hẹn hò với hạnh phúc của riêng mình. 
Hẹn hò cùng hạnh phúc, nhặt bình an.

Có thể là mồng Một lang thang đi dọc những 
con đường vắng, khi đất trời ủ một màu hơi 
sương, thấp thoáng đâu đây tà áo dài khẽ lay 
động. Đó là bình an.

Có thể là mùi hương trầm thoang thoảng rơi 
hững hờ trong không khí, đi đến đâu cũng có 
thể hít hà để tận hưởng mùi vị của an lành,        

yên ấm, của sự thành kính, an nhiên.

Có thể là bên mâm cơm gia đình, ôn chuyện 
cũ, nói về dự định tương lai. Cùng nhau chùng 
chình một chút, lười biếng một chút, để tận 
hưởng những phút giây đông đủ quây quần. 
Bình an là thế.

Có phải không mùa xuân ưu ái cho con người, 
có thể cảm nhận được tất thảy mọi niềm hạng 
phúc toát ra từ trời đất, cỏ cây. Lúc thì bình dị để 
hoài niệm về những gì đã qua, những gì sắp tới. 
Lúc hào hứng ấp ôm những ước vọng tương lai.

Người ta có hay chăng tin vào những lời cầu 
khấn? Có hay chăng tin vào sự kinh nghiệm của 
những lời chúc đầu năm, về những lần vái lạy 
bàn thờ tổ tiên, cúi đầu xin lộc trước chùa chiền, 
để khẩn cầu vào một tương lai sắp đến thật 
nhiều điều tốt lành, may mắn tìm đến, tai ương 
đi khỏi? Những gì mà hiện tại còn mờ mịt, chỉ có 
thể đặt tên là Tương lai.

Đầu năm, người ta hẹn hò với hạnh phúc, với 
bình an, bởi vì nhiều lý do. Là cơ hội để xua đi 
những vấp váp như những bóng đen quá khứ, là 
cơ hội để tự nhắc bản thân rằng, tất cả đều đã 
qua rồi, và tiếp tục đặt niềm tin vào một tương 
lai khác, ở một khởi đầu mới.

Đầu năm, có dũng khí để tìm lại những người 
cũ, những người tưởng như đã vĩnh viễn rời khỏi 
cuộc sống của chúng ta. Để rồi bằng một câu 
nói chân thành, bỗng chốc mắt nhòa lệ.

Pháo hoa rộn rã, năm mới đến rồi. Chào đón 
những yêu thương, những an lành. Và ta bắt dầu 
hẹn hò với hạnh phúc thôi, dúng không em?

Có em, là hạnh phúc, là bình an!

Ngân An

Nhặt một chút lộc non, cho bình an ùa tới.
           Nhặt một chút nụ cười, cho trời đất nở hoa…



Năm 2020 sẽ là một năm đầy tính 
“phiêu lưu” đối với Xử Nữ. Ngay từ tháng 1, 

bạn sẽ có cơ hội để đánh giá, nhìn nhận tình hình 
tương lai, bao gồm công việc và các mối quan hệ, một 

cách thấu đáo và thực tế, từ đó đưa ra được những quyết định 
sáng suốt nhất. Bạn sẽ có thể phát huy được sự tinh tế trong cảm 
xúc và tâm hồn để gặt hái những mối quan hệ tiềm năng, đem lại 
lợi ích lâu dài. Tháng 8 và tháng 9 sẽ là thời điểm hạnh phúc nhất 
trong năm của bạn, với tình cảm và sự nghiệp nở rộ.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)
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Bạch Dương (21/3 – 20/4)
Năm 2020 sẽ là một năm rất bận rộn và nhiều thay đổi đối với Bạch Dương. Rất có 
thể bạn sẽ theo đuổi một định hướng mới trong sự nghiệp của mình và trở nên 
tham vọng hơn. Vào đầu tháng 5, bạn sẽ có bước tiến quan trọng trong sự 
nghiệp hoặc tình cảm. Đến cuối năm, bạn sẽ hoàn toàn có thể định hình lại 
chính mình và con đường bạn sẽ theo đuổi. 

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)
Năm 2020 là một năm Kim Ngưu cần phải tập trung phát huy năng 
lực của mình. Hãy lắng nghe tiếng nói nội tâm của bạn, nhờ đó có 
thể bắt đầu định hình một tương lai bền vững hơn. Vào tháng 1, 
bạn sẽ khởi đầu một mối quan hệ tình cảm mới hoặc một dự án 
mới với tính thực tế và tham vọng rất cao. Cho tới tháng 4, có 
thể bạn sẽ dành thời gian cân nhắc lại và tìm cách cải thiện 
tình hình. Hãy tập trung bạn nhé.

Cự Giải (22/6 – 22/7)
Năm 2020 sẽ là năm đầy thành tựu của Cự Giải. Đây sẽ là một năm đánh dấu 
sự kết thúc cho một quãng thời gian dài đầy khó khăn trong sự nghiệp hoặc 
chuyện tình cảm của bạn. Bạn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới ở một miền đất mới 
với những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ gặp phải một vài khó khăn, tuy nhiên trực 
giác, bản năng, may mắn sẽ giúp bạn vượt qua tất cả để tạo nên kỳ tích. Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Năm 2020 sẽ là một năm đầy nhiệt huyết đối với 
Thiên Bình. Trong 10 tháng đầu năm, những cơ 
hội quý giá sẽ luôn đến với bạn: tầm nhìn rõ ràng, 
thực tế và dài hạn, đối tác tốt, bạn bè trung thành 
và nhiệt tình giúp đỡ. Bạn cũng sẽ chia sẻ và cho đi 
những điều tốt đẹp, từ đó đạt được sự thanh thản 
trong tâm hồn. Hãy lắng nghe tiếng nói của chính 
bản thân mình, tập trung vào những giá trị cốt lõi 
và phát huy hết khả năng tiềm ẩn của bạn nhé.

Sư Tử (23/7 – 22/8)
Năm 2020 sẽ là một năm vô cùng sôi động với Sư Tử. Bạn sẽ đổ dồn sức lực và tâm huyết vào việc phát triển sự nghiệp của 
bản thân. Vào tháng 1, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực và niềm tin lý tưởng vào tương lai. Gia đình và các mối 
quan hệ cũng là một vấn đề bạn nên dành thời gian lưu tâm. Vào tháng 2 và tháng 8, bạn sẽ có thể cảm thấy hơi căng thẳng 
và hoang mang. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn. Vào tháng 9, 
rất có thể bạn sẽ thực hiện một thay đổi lớn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Song Tử (21/5 – 21/6)
Song Tử thành công trong năm mới. Bạn sẽ tận dụng tối đa 
những kỹ năng của mình để đặt ra những mục tiêu mới trong 
tương lai. Hãy sáng tạo, đồng thời mở rộng các mối quan hệ 
bạn bè cũng như đối tác. Vào tháng 5, bạn sẽ có cơ hội để nhìn 
nhận rõ ràng hơn về những cơ hội và định hướng mới, nhờ đó 
có được sự tự tin và táo bạo cần thiết để thực hiện một thay đổi 
lớn. Đừng lo lắng về việc phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân hay 
cuộc sống riêng tư bởi thành công sẽ đến với bạn một cách trọn 
vẹn nhất đấy.

2020 sẽ là một năm vô cùng may mắn đối với Bọ Cạp. Bạn sẽ tập trung 
toàn lực vào công việc mình lựa chọn với nhiệt huyết và sự tự tin trong 

suốt cả năm dài. Bạn cũng có thể sẽ thiết lập những mối quan hệ mới. Nhờ 
đó bạn sẽ có được sự tập trung cần thiết để không bị tác động bởi thế giới 

hỗn loạn bên ngoài. Hãy quyết tâm và kiên trì với kế hoạch đã đề ra nhé

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

2020 là một năm với đầy những cơ hội quý giá đối với Nhân Mã. 
Cho dù bạn tham gia vào bất cứ lĩnh vực nào thì cũng có thể 
thành công. Vào tháng 1, nếu bạn có đam mê và ý tưởng cho 
những điều mới mẻ, hãy mạnh dạn hiện thực hóa chúng. Đến 
tháng 11, bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhờ 

vào việc có được những trải nghiệm xã hội phong phú. Đến 
tháng 12, quyết tâm thay đổi mãnh liệt sẽ khiến bạn có thể cải 

thiện tình hình trì trệ và đạt được thành công vào cuối năm đấy.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

2020 khá sóng gió với những thay đổi táo bạo của Ma Kết. Vào đầu tháng 
1, bạn không nên vội vàng đưa ra bất cứ quyết định gì, hãy bình tĩnh cân 

nhắc. Bởi thời gian sau sẽ mang đến một sự bùng nổ trong việc mở 
rộng các mối quan hệ của bạn, đem lại những cơ hội và cảm xúc mới. 

Thời điểm từ tháng 4 đến tháng 8, cảm xúc và tinh thần của bạn có 
thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Vào tháng 12, tinh thần của bạn sẽ lạc 
quan và tích cực hơn, đánh dấu một bước chuyển mình thành 
công vào cuối năm.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Năm 2020 sẽ đầy hứa hẹn của Bảo Bình. Vào đầu 
năm, tinh thần và cảm xúc của bạn sẽ trở nên lạc 
quan và tích cực hơn, nhờ đó mang lại cho bạn 
những giá trị mới trong các mối quan hệ. Tuy 
nhiên bạn nên để ý hơn một chút vào sống vật 
chất của mình bởi rất có thể bạn sẽ muốn tham 
gia một vài khóa học sâu hơn và rộng hơn về 
nhiều lĩnh vực. Vào tháng 2, bạn sẽ gặp chút rắc 
rối trong chuyện tình cảm, vì vậy nên hãy học 
cách tha thứ và khoan dung để tránh mâu thuẫn, 
xung đột. Vào cuối năm, hãy mạnh dạn hiện thực 
hóa một dự án mà bạn ấp ủ nhé.

Song Ngư (19/2 – 20/3)
Song Ngư sẽ có thể nhìn nhận lại cuộc sống của mình một cách rõ 
ràng vào năm 2020. Bạn sẽ phân biệt giữa những điều dối trá và sự 
chân thành. Vào tháng 1, nhiệt huyết và đam mê tràn đầy sẽ giúp 
bạn đạt được thành công. Cho tới tháng 2, cho dù tình hình có trở 
nên khá mù mờ, bạn vẫn có thể nhận được một tia hi vọng để lựa 

chọn được con đường đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm cũng 
sẽ tiến triển tốt đẹp nếu bạn biết vận dụng những bài 

học từ quá khứ vào thực tại đấy.

CUNG HOÀNG ĐẠO
NĂM 202012 CUNG HOÀNG ĐẠO
NĂM 202012 



Xuyên suốt cuốn sách là những câu chuyện, lời nhận xét, chiêm nghiệm và kết luận đầy dí dỏm nhưng 
cũng không kém phần mỉa mai của tác giả. Một cuốn sách về giá trị sống không có nhiều đất để thể hiện sự 
sáng tạo. Nhưng ở đây Mark đã làm được khi có sự biến hóa linh động và sắc sảo trong câu chữ của mình. 
Nếu chém gió trước hàng loạt khán giả mà không có sự hài hước thì đám đông cũng quay lưng bỏ về sớm. 

Xuyên suốt cuốn sách là những câu 
chuyện, lời nhận xét, chiêm nghiệm và kết 
luận đầy dí dỏm nhưng cũng không kém 
phần mỉa mai của tác giả. Một cuốn sách về 
giá trị sống không có nhiều đất để thể hiện sự 
sáng tạo. Nhưng ở đây Mark đã làm được khi 
có sự biến hóa linh động và sắc sảo trong câu 
chữ của mình. Nếu chém gió trước hàng loạt 
khán giả mà không có sự hài hước thì đám 
đông cũng quay lưng bỏ về sớm. 

Việc chọc cười bằng cách kể chuyện sáng 
tạo hay gây ấn tượng bằng những câu nói bỗ 
bã, thô tục để giữ sự chú ý của người đọc giúp 
“Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm” 
đạt được thành công nhất định. Và với tôi, tôi 
mô tả cuốn sách này như một tô phở nhiều 
gia vị. 

Đó là điều tôi thấy ấn tượng đầu tiên             
khi đọc cuốn sách này. Còn điều ấn tượng thứ 
hai là gì? Đó chính là nội dung cuốn sách 
muốn truyền đạt: Nghệ thuật của việc đếch 
quan tâm.

Trong cuốn sách, tác giả nói rất nhiều về sự 
thất bại – mặt còn lại của sự thành công. Điểm 
đáng chú ý ở đây đó là Mark không bảo người 
ta tư duy tích cực gì cả, không bảo người ta 
đứng trước gương, cười một cái lộ nguyên cả 
hàm răng trong khi cõi lòng đang tan nát. 

3. Muốn hạnh phúc một lượng bằng nào thì phải dám 
chịu đau một lượng bằng đó. Đừng ngồi mãi mơ tưởng 
về sự thành công.

4. Con đường hiển lộ thông qua hành động giải quyết 
vấn đề, không phải qua mấy lời lảm nhảm hão huyền.

5. Không quan trọng hoàn cảnh, quan trọng là thái độ 
trước hoàn cảnh.

6. Quyền năng càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Và rồi khi đọc được đến hết trang cuối cùng, 
tôi vẫn cho rằng đây là một cuốn sách ấn tượng 
và có giá trị, đáng để chúng ta học hỏi và chiêm 
nghiệm lâu dài. Cuốn sách tạo ra động lực to 
lớn để người ta giảm bớt thói quen quan tâm 
đến những thứ nhảm nhí xung quanh để quan 
tâm và vươn tới những điều thật sự quý giá.

Ngân An

Hắn bảo người ta chấp nhận và đón nhận thất bại 
như một phần hiển nhiên của cuộc sống. Khi con sóng 
ập tới, ta đừng cố ngoi lên mà hãy ngụp lặn cùng nó.

Đây chính là điểm sáng của “Nghệ thuật tinh tế của 
việc đếch quan tâm”. Không phải là đếch quan tâm, mà 
là biết quan tâm đúng chỗ. Và tác giả đã chỉ ra chỗ đó 
nằm ở đâu. 

Và còn rất nhiều những giá trị khác cuốn sách đề cập 
đến, tôi chỉ xin được tóm tắt lại đôi dòng: 

1. Sự hạnh phúc dựa trên nền tảng sự hài lòng, khả 
năng chấp nhận hoàn cảnh.

2. Càng tập trung vào giá những trị cốt lõi của bản 
thân, càng vững chãi trước mọi sóng gió cuộc đời.

Từ xưa đến nay, tôi vốn dĩ không 
thích những thể loại sách rao 
giảng giá trị sống hay hướng 
dẫn tư duy tích cực, vì khi đọc, 

tôi chỉ toàn tưởng tượng ra một người mặc 
vest đầy bóng bẩy, cầm micro đứng trên sân 
khấu và chém gió phần phật về phía khán giả 
ngồi dưới đang há hốc miệng lắng nghe. Việc 
đó chẳng có tính nghệ thuật gì vì mọi thứ 
được nói trắng trơn ra hết cả. Nhưng nếu bắt 
buộc phải đọc cuốn sách đó thì tôi sẽ đánh 
giá xem khả năng nói toạc móng heo của tác 
giả ở mức độ nào. Ở đây, tôi có thể thấy được 
cái móng heo của Mark Manson được sơn 
nhũ khá lấp lánh. 

Không đùa đâu.

REVIEW
SÁCH
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CAFÉ
SÁCH CỔ
ẨN MÌNH TRONG
NGÕ NHỎ ĐỘI CẤN

Một không gian hoài cổ, nhẹ nhàng           
là nơi trốn lý tưởng mỗi khi anh/chị cảm 
thấy mất cân bằng trong cuộc sống       

hay cảm thấy mình lạc lõng giữa Hà Nội xô bồ. 
Sự tĩnh lặng giúp lấy lại cân bằng bản thân và 
đôi khi, chúng mang đến một vài ý tưởng sáng 
tạo tuyệt vời. Nhưng đi đâu để tìm được không 
gian như vậy? Tiny Cafe Đội Cấn là một gợi ý 
không tồi.

Không gian vintage sâu lắng

Không gian hoài cổ thường dễ tạo thiện cảm và sự 
rung động từ người nhìn. Quán nằm trong một con ngõ 
ở phố Đội Cấn, khá nhỏ nhưng anh/chị vẫn có thể dễ 
dàng tìm thấy Tiny Cafe vì có bảng tên quán ở ngay phía 
ngoài. Đi qua con ngõ nhỏ đó, sẽ có cảm giác hơi chút 
bất ngờ vì tên là Tiny Cafe mà quán chẳng hề “tin – ni” 
một chút nào.
    Khoảng sân rộng gập tràn nắng và thoáng đãng, phù 
hợp với những nhóm đông người. Một cuộc hẹn với 
nhóm bạn hay gia đình cũng đủ thoải mái khi trò 
chuyện ở đây. Phía sau là căn nhà xưa đã nhuốm màu 
thời gian đúng chuẩn kiến trúc xưa của Hà Nội, không 

K

gian trong này tĩnh lặng hơn. Đối diện là căn nhà 
sàn bằng gỗ tuyệt đẹp, bừng sáng khi có nắng 
chiếu vào.

Những kệ sách cổ vương bụi thời gian cho 
những ai thích tìm về nơi cũ

Tất cả những món đồ nội thất ở bên trong đều 
được lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách 
vintage. Đó là những bộ bàn ghế bằng mây, tivi 
cổ, kệ sách cùng những quyển sách cũ rất hiếm. 
Ngay cạnh kệ sách là chiếc bàn rộng, dài để các 
mọt sách có thể thoải mái nghiền ngẫm thú vui 
của mình.

Ở trong căn nhà sàn gỗ, không gian đầy ắp 
những món đồ truyền thống xưa. Nét trầm mặc, 
mộc mạc đến mức khiến bạn tưởng rằng mình 
đang ở trong những căn nhà sàn ở núi rừng Tây 
Nguyên thực thụ. Những góc xinh đẹp ấy đã 
được BTV Kosy New trải nghiệm thực tế, hi vọng 
sẽ được cùng anh/chị trải nghiệm. 

Trang Đoàn



Phạm Thị Hương
Kinh doanh

Nguyễn Thị Hội
Kinh doanh

Vũ Thị Thương
BQL DA Lào Cai

Phạm Hồng Nguyên
Đông Đô

Nguyễn Thị Trang
Kinh doanh

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

TRIỆU PHÚ KOSY
ĐÁP ÁN Đố vui

có thưởng

1

2

3

4

5

6

8

7

9

K P T
U P C O M

P A V Â Y S Ử
T H Ủ Y Đ I Ệ N

K O S Y B Ắ C G I A N G
K O S Y L O N G A N

P H O N G T H Ổ
K I N H T Ế
S Ô N G C Ô N G

47

G
iải trí

46

KO
SY

 N
EW

S 
- S

ố 
5 

th
án

g 
12

/2
01

9

Tết nhất đến nơi, bà vợ khó chịu khi phải chuẩn bị 
nấu nướng ngày Tết:

- Ông là cái đồ ham ăn biếng làm, biết ăn mà 
không biết nấu.

Ông chồng cãi lại:
- Bà tưởng bà ngon lắm hả? Ít ra tôi còn đỡ hơn 

bà.
- Ông nói thế là sao? - bà vợ trợn mắt.
- Bà là cái đồ dám nấu mà không dám ăn!
- !!!

Hai vợ chồng nọ cùng làm một cơ quan, chồng 
thường hay đi công tác xa, gần Tết chồng điện về 
hỏi vợ:

- Em đã thấy mùa xuân chưa?
Hiểu ý chồng muốn hỏi ‘Đã có tiền thưởng Tết 

chưa?’, vợ liền trả lời:
- ‘Xuân đã về’ rồi, nhưng mà ‘Anh cho em mùa 

xuân’ nghe...
Chồng cụt hứng thở dài:
- Như vậy là đối với anh ‘Mùa xuân không còn 

nữa’ ư?
- Đương nhiên rồi, đó là ‘Điệp khúc mùa xuân" 

mà anh!

TRUYỆN

Có người yêu
chưa con?

Bao giờ lẫy
chồng con?

Bạn trai đâu
sao không dẫn về

con?

Năm sau
không có người yêu

thì đừng về nhà
con nhé!

...

15 ngày đếm ngược.
“Sắp tết rồi, tiền đâu mua sắm đồ,

quà cho cu Tí,
sắm Tết cho ba mẹ.

Còn nợ
chưa trả ...

Bữa cơm
ngày tết

Chồng trắng tay bởi
liên khúc xuân của vợ


