THỂ LỆ:
Ở số này, vẫn là những câu đố đi
tìm lời giải, nhưng độ khó sẽ được
nâng lên một bậc. Anh/chị hãy dựa
vào những chữ cái được cho trước
để chọn ra và ghép thành một đáp
án chính xác nhất.
(Lưu ý: Không cần sử dụng hết
những chữ cái được gợi ý)
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CÂU 1
What is between the sky and earth?
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Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa
nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi
thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn
còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh
ta lại làm như vậy?

Có 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh
một quả núi. Người bé là con của
người lớn, nhưng người lớn lại
không phải cha của người bé, hỏi
người lớn là ai?
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CÂU 4

CÂU 5

Hai người đào trong hai giờ thì được
một cái hố. Vậy hỏi một người đào
trong một giờ thì được mấy cái hố?

Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm
thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà
không đổ nước ra ngoài?
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Trong số này Kosy News vẫn lựa chọn giải đố mẹo. Một chuỗi những câu đố mẹo hài hước, dí dóm thử
thách đầu óc nhanh nhạy. Anh/chị hãy tìm ra những câu trả lời hợp lí nhất để rinh quà về tay nhé!
Giải thưởng lên tới 1.000.000 triệu đồng sẽ được trao cho 5 câu trả lời nhanh nhất được gửi
về hòm thư banbientap@kosy.vn của KOSY NEWS.
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Bước vào năm trưởng thành thứ 12, Tập đoàn Kosy chứng kiến
sự chuyển mình của thị trường, sự hội nhập sâu rộng của nền kinh
tế và sự lớn mạnh của nội lực.
Đứng giữa giai đoạn hứa hẹn nhiều cơ hội song cũng nhiều
thách thức, việc phát huy được hiệu quả nguồn lực nội tại, kết hợp
với sự linh hoạt, đổi mới khéo léo theo xu thế chung, hướng tới
những mục tiêu chung của Tập đoàn chính là thử thách lớn cho
tập thể người Kosy trong thời gian tới.
Xuân 2020 đã khởi đầu đầy sôi động với những dự báo sẽ kéo
dài chu kỳ tăng trưởng ổn định của thị trường bất động sản. Lĩnh
vực năng lượng tái tạo với thủy điện, điện gió, điện mặt trời cũng
ngày một khẳng định tiềm năng to lớn cho một ngành mũi nhọn
của thời đại mới.
Tất cả tạo điều kiện cho những doanh nghiệp chân chính vượt
qua được “thử thách sàng lọc” của thị trường, từ đó ngày một
khẳng định được uy tín, chất lượng và nội lực.
Trong tâm thế sẵn sàng đón đầu cơ hội mới, chúng ta cùng kỳ
vọng và phấn đấu cho một năm 2020 với những kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Niềm tin đó đòi hỏi chiến lược
kinh doanh hợp lý, mô hình quản lý khoa học để nâng cao hiệu
quả hoạt động của tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực.
Với sứ mệnh “Kiến tạo đô thị xanh thịnh vượng”, chúc Tập đoàn
Kosy bước sang tuổi mới sẽ sum tụ hơn, khang kiện hơn, kiên
cường hơn, thành công hơn và tạo lập được thêm nhiều giá trị tốt
đẹp vững bền hơn cho cộng đồng. Xin chúc tập thể cán bộ nhân
viên trên mốc son mới luôn dồi dào sức khỏe, sức trẻ, luôn tràn đầy
nhiệt huyết cống hiến với tinh thần lao động sáng tạo, tập hợp
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo để cùng nhau hướng
tới những mục tiêu chung của Tập đoàn.

Cảm xúc tháng 3
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Trong lĩnh vực bất động sản, bên cạnh 5 dự án
đang triển khai tại Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc
Giang,… Kosy đặt kế hoạch tập trung đầu tư và
chuẩn bị khởi công các dự án có quy mô lớn hơn,
thuộc phân khúc cao hơn tại nhiều tỉnh thành trong
cả nước như Hà Nội (20,3ha), Hà Nam, Ninh Bình, Hà
Tĩnh, Lào Cai, Thái Nguyên, Long An, Đồng Nai, Bến
Tre,… và nhiều tỉnh thành khác rải khắp ba miền Bắc
- Trung – Nam. Điều đáng lưu ý là các dự án này đều
có tổng mức đầu tư tương đối lớn, nằm trong các
vùng kinh tế phát triển năng động và có thể mang
lại giá trị vượt trội cho Kosy trong thời gian tới.
“Chúng tôi luôn khao khát kiến tạo nên những
môi trường sống tuyệt vời nhất, đáp ứng toàn diện
nhu cầu của cộng đồng dân cư từ tiện nghi, chất
lượng sống, cộng đồng văn minh, tri thức và đặc biệt
là có mức giá hợp lý, vừa tầm tài chính của nhiều
người…” – đó là phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Việt
Cường – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Kosy khi chia
sẻ về sứ mệnh “Kiến tạo đô thị xanh thịnh vượng”.
Bởi trên tất cả, để thành công và thành công bền
vững, các dự án đòi hỏi ở chủ đầu tư một “cái tâm”,
trách nhiệm đối với từng sản phẩm của mình và một
“cái tầm”, tầm nhìn chiến lược đáp ứng nhu cầu từng
đối tượng khách hàng nói riêng và của cả thị trường
nói chung.

Năm 2008

Kosy thành lập chỉ với hơn 10
thành viên nòng cốt, mang theo
nhiều dự định và kỳ vọng. Giờ
đây, sau 12 năm, Kosy của năm
2020 đã và đang thể hiện một
tầm vóc mới với sự lớn mạnh cả
về quy mô và nội lực, phát triển
cả về bề rộng lẫn chiều sâu khi
trở thành một doanh nghiệp
năng động, sáng tạo gặt hái
nhiều thành công, từng bước tạo
dựng uy tín và ngày một khẳng
định chỗ đứng, giá trị thương
hiệu Kosy trên thị trường.
Trưởng thành, lớn mạnh về
tầm nhìn, Tập đoàn Kosy với
hàng chục công ty thành viên,
hàng trăm CBNV đã và đang tập
trung khai thác phát triển các
lĩnh vực kinh doanh chiến lược là
bất động sản và năng lượng tái
tạo. Trong đó, lĩnh vực năng
lượng được đánh giá là hướng đi
mới, phù hợp xu thế chung của
thế giới.

Năm 2020

Kosy của tuổi 12 đã hoàn tất
tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn
tỷ đồng, minh bạch trong quản
trị điều hành khi trở thành công
ty đại chúng, niêm yết trên sàn
chứng khoán HoSE với mã
chứng khoán: KOS, đồng thời
không ngừng mở rộng mạng
lưới hệ thống các văn phòng chi
nhánh tại TP. HCM, Lào Cai, Lai
Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang,…
tạo công ăn việc làm cho hàng
nghìn lao động tại các địa
phương trong cả nước.
Cùng KOSY NEWS nhìn lại
những thành tựu, giá trị nổi bật
của Kosy nhân dịp sinh nhật lần
thứ 12 của Tập đoàn.
Điểm tin
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TẠO DỰNG VÀ KHẲNG ĐỊNH
TÂM THẾ CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN BỀN VỮNG
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PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
– HƯỚNG ĐI MỚI HỢP
TƯ DUY THỜI ĐẠI
Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực năng
lượng tái tạo cũng được xác định là hướng đi
chiến lược trong tầm nhìn phát triển dài hạn của
tập đoàn.
Trong lĩnh vực này, hiện Kosy đang triển khai
một số nhà máy thuỷ điện tại Lai Châu với công
suất 34 MW, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng,
mục tiêu tháng 12/2020 phát điện. Bên cạnh đó,
Kosy cũng đang đẩy mạnh công tác đầu tư, tiến
tới khởi công nhiều dự án thuỷ điện mới tại Lai
Châu, các dự án điện gió tại Bạc Liêu (400 MW),
Cà Mau (200 MW), các dự án điện mặt trời tại
Bình Thuận (200 MW),… Riêng lĩnh vực thuỷ
điện, Kosy tự tin đặt mục tiêu đến năm 2025 có
200 MW phát điện và mỗi năm sẽ cho doanh thu
lĩnh vực thủy điện khoảng 1.500 tỷ đồng/năm.
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Song hành với việc đóng góp vào sự
phát triển chung của xã hội, nhận thức
được trách nhiệm với cộng đồng luôn
song hành cùng các hoạt động sản
xuất kinh doanh, Tập đoàn Kosy thông
qua các hoạt động thiện nguyện như
hiến máu nhân đạo, tài trợ mổ mắt thay
thủy tinh thể miễn phí cho người cao
tuổi tại Phú Thọ, chung tay xây nhà tình
nghĩa tặng mẹ Việt Nam anh hùng tại
Lào Cai, hay hành trình tiếp sức bà con
vùng lũ quét tại Lai Châu, “Mùa đông
ấm 2019”, Trung thu Sin Súi Hồ,… đã
trở thành cầu nối, đưa người Kosy đến
với những vùng đất khó khăn để cùng
chung tay với xã hội, giúp đỡ những
mảnh đời bất hạnh.

XÂY DỰNG
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
GIÀU BẢN SẮC
Thấu hiểu vai trò của văn hóa doanh nghiệp
đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn, tại
Kosy, công sở được định hướng xây dựng trở
thành ngôi nhà thứ hai dành cho CBNV, khi mọi
người tôn trọng nhau, cấp dưới tôn trọng cấp
trên, cấp trên coi trọng cấp dưới, có thể sẻ chia,
giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc, có
thể coi nhau như anh em, bạn bè.
Điều này đã tạo nên bầu không khí thân thiện
bên trong doanh nghiệp, là nét văn hóa quan
trọng, níu giữ chân CBNV thêm gắn bó và tạo
động lực cống hiến nhiều hơn cho Tập đoàn.

TRƯỞNG THÀNH
VỚI TẦM VÓC MỚI

Giá trị sẻ chia được nhân lên gấp bội, cộng
hưởng lại thành những tinh hoa, thể hiện giá
trị nhân văn cao cả giữa “con người với con
người”. Cộng hưởng để thành công hơn, thành
công hơn để được sẻ chia nhiều hơn. Đó là
cách sống và tinh thần mà người Kosy mong
muốn được thể hiện với cộng đồng.

Với quan điểm luôn sẵn sàng chia sẻ
và kết nối, hướng tới mục tiêu, tầm
nhìn phát triển đưa Kosy vươn tầm
quốc tế, Tập đoàn Kosy luôn thể hiện
mình là một đối tác tin cậy, giàu tiềm
lực thông qua việc ký kết hợp tác
thành công với nhiều đối tác lớn ở
trong và ngoài nước đến từ Ấn Độ,
Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,… để
triển khai các dự án bất động sản, thủy
điện và điện gió, điện mặt trời,…

Được ghi nhận với các giải thưởng như
“Thương hiệu mạnh Việt Nam” 3 lần liên tiếp
trong các năm 2017, 2018, 2019, giải thưởng “Top
10 thương hiệu bất động sản xuất sắc năm 2019”,
cùng nhiều giải thưởng khác là minh chứng,
khẳng định cho tiềm lực phát triển mạnh mẽ, thể
hiện uy tín và thương hiệu Kosy trên thị trường và
cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là “cú hích”
cho sự phát triển vượt bậc của Tập đoàn trong
thời gian tới.
Trưởng thành, lớn mạnh về tầm nhìn, Tập đoàn
Kosy bước sang năm tuổi thứ 12 với niềm tin vững
chắc và kỳ vọng lớn về một tầm vóc phát triển
hơn trong tương lai!
Chúc mừng sinh nhật Kosy! Mừng tuổi 12!

Điểm tin
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SONG HÀNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

SẴN SÀNG CHIA SẺ
CƠ HỘI, HỢP TÁC ĐỂ
CÙNG THÀNH CÔNG
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SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU KOSY

Trải qua 12 năm hình thành và
phát triển, với sứ mệnh “Kiến tạo
đô thị xanh thịnh vượng”, Tập
đoàn Kosy đã và đang từng ngày
khẳng định giá trị thương hiệu
thông qua các sản phẩm đô thị tại
nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong tổng thể các khu đô thị
được quy hoạch hoàn chỉnh,
ngoài những giá trị hữu hình
bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ
thống điện, xử lý nước thải…
thường yếu tố cấu thành môi
trường sống cũng chính là
những giá trị vô hình mà cư dân
nhận được khi sinh sống trong
đó. Đặc biệt, sống trong một
mặt bằng cộng đồng trí thức là
sự đầu tư đúng đắn nhất không
chỉ cho riêng bản thân mà còn
là yếu tố có giá trị nhân văn tác
động đến quá trình hình thành
nhân cách của các thế hệ tương
lai trong khu đô thị.

Văn hóa Kosy

KOSY NEWS - Số 7 tháng 3/2020

KĐT LÀO CAI
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NGƯỜI KOSY
VÀ NHỮNG

KĐT SÔNG CÔNG

Với quan điểm, kiến tạo đô thị, kiến tạo
không gian sống, kiến tạo giá trị thực cho
nhu cầu cuộc sống thực, các khu đô thị do
Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư đều đặt quy
hoạch lên hàng đầu. Phương châm đó đã
làm nên một điểm chung về chất lượng
không gian sống vượt trội cho người dân
sống trong các khu đô thị Kosy. Điều này tạo
nên sự tương tác cao cho cộng đồng cư dân,
đồng thời tạo khả năng tiếp cận nhanh nhất
các dịch vụ khép kín trong khu đô thị, cũng
như tạo nên một sức sống và cảnh quan đô
thị bản sắc rất riêng.
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Thành lập năm 2008, trải qua 12 năm
xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn
Kosy của hôm nay đã trở thành doanh
nghiệp kinh doanh đa ngành, có quy
mô trải dài các tỉnh từ miền Bắc, Trung,
Nam với các văn phòng đại diện, chi
nhánh cùng các dự án bất động sản và
năng lượng tái tạo giàu tiềm năng.
Trưởng thành, lớn mạnh về tầm nhìn,
phát triển cả về quy mô và nội lực, bề rộng
lẫn chiều sâu, Tập đoàn Kosy của tuổi 12
hôm nay được thị trường cùng đông đảo
đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá
cao, dần khẳng định được chỗ đứng và vị
thế thương hiệu trong cộng đồng doanh
nghiệp.
Với đội ngũ nhân sự giàu năng lực, kinh
nghiệm và nhiệt huyết, Tập đoàn Kosy đã
và đang tạo ra công ăn việc làm cho hàng

nghìn lao động, kiến tạo lên các khu đô thị xanh, góp phần
gia tăng nguồn cung về nhà ở cho phân khúc trung bình khá
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, các dự án
thủy điện, điện gió, điện mặt trời cũng đang từng bước được
triển khai, thi công, hướng tới mục tiêu hòa lưới điện quốc
gia ngay trong quý IV/2020, góp phần giảm tải gánh nặng
điện năng cho các địa phương có dự án.
Và phía sau những thành công đáng tự hào đó của Tập
đoàn là những người lãnh đạo tận tâm cùng đội ngũ cán bộ
nhân viên đầy nhiệt huyết, đam mê và khát khao cống hiến
cho sự phát triển của công ty. Đặc biệt, không thể không
nhắc đến những “mối tình” đã gắn bó với Kosy, trải dài qua
năm tháng.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường chia sẻ: “Họ xứng đáng
được ghi nhận công lao và cần được tôn vinh trong đội ngũ
để làm gương cho các lớp cán bộ sau của Tập đoàn. Bởi dù
nhiều năm đã qua, các anh, chị vẫn luôn giữ lửa nhiệt thành
và đam mê với công việc, đóng góp cho sự phát triển của Tập
đoàn…”
Nhân dịp Kosy sinh nhật tuổi 12, cùng KOSY NEWS gặp gỡ
một số người Kosy đặc biệt đó!

Văn hóa Kosy
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Anh NGUYỄN VĂN SƠN
Giám đốc BQLDA Bắc Giang

“Tôi mong mình như một mảnh ghép nhỏ,
ghép vào chữ thành công của Tập đoàn…”
Nhanh thật! Thấm thoát, cũng đã gần 6 năm
tôi trở thành người Kosy.

“Tôi tin rằng trong tương lai, Kosy sẽ còn vươn xa hơn nữa…”
Được may mắn đồng hành cùng Kosy từ những ngày đầu khởi
nghiệp, tôi là một trong số ít những người được chứng kiến sự
trưởng thành và phát triển của Kosy từ những ngày đầu với lĩnh
vực bất động sản.

Có thể nói bố mẹ sinh ra tôi, cho tôi hình hài
và dạy tôi những bài học đầu tiên. Trường học
dạy cho tôi những kiến thức để tôi có một công
việc tốt. Khi đến với Kosy, tôi lại được học những
bài học quý giá, học từ đồng nghiệp và đặc biệt
học từ người lãnh đạo công ty về tinh thần lạc
quan, kiên định với những gì mình đã đề ra mà
không tiền bạc nào có thể mua được.

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, cho đến nay Kosy đã
thực sự là một ông lớn trong ngành kinh doanh bất động sản tại
Việt Nam với các dự án lớn tại các tỉnh thành cả nước.
Để Kosy có được thành công như ngày hôm nay, không thể
không nhắc đến những khó khăn, vất vả phải vượt qua. Và không
thể không nhắc đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường, người
sáng lập và điều hành Tập đoàn Kosy.
Kỷ niệm mà Tôi nhớ nhất, đó là giai đoạn 2013-2015, thời kỳ khó khăn của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực
bất động sản nói riêng. Có rất nhiều ý kiến khuyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường nên chuyển nhượng
bớt 1-2 dự án để có nguồn tiền giảm bớt áp lực tài chính. Tuy nhiên, với quan điểm “Khó khăn cũng là Thời cơ”
cùng với những nhận định chính xác về thị trường bất động sản trong tương lai, Chủ tịch đã tìm mọi cách duy
trì các dự án đã và đang thực hiện nhằm vượt qua sự trầm lắng, khó khăn của thị trường.
Cùng với đó, sự tin tưởng vào chiến lược của Ban lãnh đạo Tập đoàn, sự đồng lòng, quyết tâm, chung sức
vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV đã là một trong những lý do dẫn đến sự thành công ngày hôm nay.
Cho đến giờ, Kosy đã là một trong những thương hiệu có tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản. Nhìn vào lực
lượng Ban Lãnh đạo tài năng và nhân sự hiện có, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường,
Tôi tin rằng trong tương lai, Kosy sẽ còn vươn xa hơn nữa.

Anh PHẠM VĂN SÁNG
BQLDA Lào Cai
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Thấm thoát cũng đã được 8 năm, mình công tác tại Kosy,
được cùng công ty trải qua những giai đoạn thăng trầm,
những giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản.
Còn nhớ những năm 2012 – 2014, giai đoạn mà nhiều
doanh nghiệp bất động sản đã phải phá sản, đóng cửa hoặc
tinh giảm bộ máy, nhưng Kosy bằng bản lĩnh và sự lãnh đạo
của chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đã kiên trì, bền bỉ,
từng bước vượt qua khó khăn, đưa tập đoàn phát triển.

Sự khác biệt nhất của một doanh nghiệp này
với doanh nghiệp khác là đội ngũ nhân lực. Là người làm công tác chuyên môn về Hành chính – Nhân sự,
chúng tôi là những người đầu tiên tiếp xúc với từng con người đến với Kosy, và tôi tin chắc, Hành chính nhân
sự chính là những người hiểu rõ nhất về khả năng, tính cách của từng người trong bộ máy. Và ở Kosy, con
người Kosy năng động, nhiệt tình và giàu tâm huyết. Năng động bởi những con người trẻ tuổi thế hệ cuối 8x
và đầu 9x, nhiệt tình bởi tâm huyết của thế hệ 7x ở đây.
Thời gian làm việc tại đây thực sự đã tạo một nền tảng tốt cho tôi trên con đường phát triển nghề nghiệp
của bản thân. Tôi thực sự cảm kích và luôn có suy nghĩ sẽ cố gắng đóng góp công sức của mình như một mảnh
ghép nhỏ ghép vào chữ “thành công” lớn mạnh của Tập đoàn trong tương lai nhiều năm sau nữa.

Khoảng thời gian 8 năm đó đã cho mình những trải
nghiệm quý giá, những cảm nhận đáng tự hào khi
được trở thành một phần của Kosy, khi được chứng
kiến sự lớn mạnh của Tập đoàn cả về quy mô và nội lực,
bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, với định hướng chiến
lược và một tầm nhìn lớn từ Ban lãnh đạo, Kosy đã dần
trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành chứ không
còn phụ thuộc hoàn toàn vào bất động sản.
Những khó khăn luôn để lại những kỷ niệm và giúp
con người ta trưởng thành hơn.

Chào mừng ngày thành lập Tập đoàn 10/3, với
một tập thể trẻ trung và năng động, được lãnh đạo
bởi một lãnh đạo có tài năng và tham vọng lớn, xin
được chúc cho Kosy ngày càng phát triển, trở
thành một trong những tập đoàn hàng đầu, chúc
cho Chủ tịch HĐQT luôn luôn mạnh khỏe để chèo
lái Kosy vươn ra biển lớn và Kosy sớm thành doanh
nghiệp tỷ đô.
Văn hóa Kosy
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Những khó khăn luôn để lại những kỷ niệm và giúp con
người ta trưởng thành hơn.

Chị DƯƠNG THÚY HẠNH
Chuyên viên Hành chính Nhân sự

6 năm qua, có thể nói tôi thấy mình may mắn,
khi được chứng kiến sự chuyển mình mang tính
chất đột phá của Tập đoàn khi từng bước vững
vàng vượt qua thời kỳ khó khăn tới những giai
đoạn phát triển nóng, và gặt hái những thành
công. Thực sự nhiều lúc nghĩ lại thấy mình là
người may mắn khi được làm việc cả trong lúc
suy thịnh của một doanh nghiệp.
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12 năm là một hành trình đánh dấu những
bước tiến và thành tựu của Tập đoàn Kosy.
Thương trường là một bức tranh của nhiều gam
màu rực rỡ, nhưng đôi lúc không tránh khỏi
những nét trầm và Kosy cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, Tập đoàn đã
khẳng định vị thế của mình với những dự án bđs
tầm cỡ, nhiều phân khúc trải dài trên mọi miền
của đất nước. Tôi vinh dự khi là một trong những
Phóng viên được Tập đoàn tin tưởng trong việc
làm cầu nối lan tỏa thông tin cho những thành
công ấy. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của Tập
đoàn Kosy tôi trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới
Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân
viên Tập đoàn, chúc cho doanh nghiệp ngày
càng phát triển!
Nhà Báo NGUYỄN HOÀNG HÀ
Báo Đời sống & Pháp luật

12 năm là khoảng thời gian không dài để
đánh giá, nhìn nhận về sự phát triển của
một doanh nghiệp, nhưng với những gì Tập
Đoàn Kosy có được là cả một quá trình phấn
đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử
thách để từng bước trưởng thành, lớn mạnh
và khẳng định vị thế như ngày hôm nay.
12 năm kể từ ngày thành lập(10/3/2008 10/03/2020), Tập Đoàn Kosy đã đạt được nhiều
thành tựu và phát triển cũng như trải qua
không ít những khó khăn trong quá trình xây
dựng thương hiệu. Bằng đường lối lãnh đạo
sáng suốt và định hướng phát triển đúng đắn
của Ban Lãnh đạo công ty, cộng với một đội
ngũ nhân có trình độ chuyên môn, có kinh
nghiệm, cho đến nay, Tập Đoàn Kosy đã vươn
lên trở thành một trong những Tập đoàn vững
mạnh . Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày thành
lập Tập Đoàn Kosy (10/3/2008 - 10/03/2020),
hãy cùng đọc những lời chúc mừng chân thành
nhất dành cho Tập Đoàn Kosy được gửi đến từ
các đối tác thân thiết

từ đối tác,
bạn bè,
khách hàng
và CBNV

Văn hóa Kosy
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Cộng đồng kinh doanh Việt Nam đã trải qua một hành
trình thực sự gian nan và giờ vẫn chưa hết gian nan do
môi trường kinh doanh vẫn trong giai đoạn hoàn thiện,
thế chế kinh tế thị trường vẫn nhiều ngập ngừng, bất
định. Nên thành công của doanh nhân Việt không chỉ
đo bằng thành quả kinh tế… mà bằng cả sự dũng cảm.
Trong bối cảnh mới với những thách thức mới và không
kém những cơ hội mới, kính chúc Kosy tiếp tục nối dài
hành trình khẳng định của mình với nhiều tham vọng
hơn, nhiều dự án hơn cùng nhiều thành công hơn nữa.

ĐỐI TÁC
THỦY
ĐIỆN

Trân trọng!
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Đại diện Địa Ốc Hòa Bình

Nhân dịp kỉ niệm 12
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và thịnh vượng.
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Nhà Báo VIỆT DƯƠNG
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纪电气有
限公司
副总经理
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Y
Quốc tế Phụ nữ 8/3 và

NHỮNG
NỮ TƯỚNG
tại Kosy

Ngày nay, nữ giới giữ vai trò quan trọng trong các công ty,
tổ chức không còn là điều mới lạ. Bởi với trí tuệ và tư duy của
mình, họ đã dần khẳng định và chứng minh rằng, việc gì nam
giới làm được thì phụ nữ cũng làm được, thậm chí là còn làm
tốt hơn khi được trao cơ hội.
Và bên cạnh chức năng thiên bẩm của người phụ nữ trong
gia đình, xã hội, họ đang từng ngày thể hiện bản lĩnh của
mình trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Với sự hiện diện tích cực trong bộ máy quản lý kinh
doanh, phụ nữ đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào sự thành
công với khả năng lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, họ cũng đối
diện với nhiều thách thức trên con đường sự nghiệp.

Phụ nữ bây giờ đã khác rất nhiều so với
xã hội xưa. Người phụ nữ giờ đây không
chỉ là người vợ đảm, người mẹ hiền, người
con ngoan trong gia đình mà còn có thể
gánh vác những trọng trách quan trọng
khác. Họ là những doanh nhân thành đạt,
những nhà quản lý, lãnh đạo tài ba và cả
những lãnh đạo quốc gia… đóng góp
không nhỏ vào hạnh phúc mỗi gia đình,
sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và sự
phồn thịnh của đất nước.
Không có một công thức chuẩn nào cho
việc gìn giữ hạnh phúc, bởi mỗi gia đình sẽ
bao gồm những thành viên có cá tính
khác nhau, mong muốn khác nhau.
Và phụ nữ thông minh sẽ là người biết
tận dụng những phẩm chất chỉ có ở phụ
nữ - đó là sự mạnh mẽ, kiên định, cùng với
sự mềm mỏng, chu đáo, tinh tế đặc trưng
của phái nữ - để vươn tới những thành
công trong sự nghiệp cũng như cân bằng
được cuộc sống gia đình của mình.

Phó Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN
THỊ

HẰNG

Và tại Kosy cũng vậy!
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Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cùng KOSY NEWS
gặp gỡ những “nữ tướng” tại Kosy và tìm hiểu những chia sẻ,
quan điểm của họ nhìn nhận về vai trò của người phụ nữ
trong lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp!

Phụ nữ thông minh sẽ là
người biết tận dụng
những phẩm chất chỉ có
ở phụ nữ - đó là sự mạnh
mẽ, kiên định, cùng với sự
mềm mỏng, chu đáo,
tinh tế đặc trưng của
phái nữ...
Gương mặt Kosy

KOSY NEWS - Số 7 tháng 3/2020

Không chỉ trẻ trung, xinh đẹp, năng động và trí tuệ, tại Kosy,
những nữ tướng này còn rất bản lĩnh khi là nguồn trợ lực
mạnh mẽ, giúp Ban lãnh đạo xây dựng, quản trị và điều hành
các hoạt động của Tập đoàn.
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Phó TGĐ
Phụ trách Tài chính

Người phụ nữ sẽ biết khi nào nên lùi lại,
khi nào nên tiến lên...

PHÙNG THỊ

Với người phụ nữ trong kinh doanh, họ có quyết
tâm cao và rất quyết liệt trong công việc. Người phụ
nữ sẽ có sự thấu hiểu nhân viên, khách hàng của mình
tốt. Họ có sự hòa hợp tương tác trong công việc, trong
nội bộ với bên ngoài.

THANH
GIANG

Phó TGĐ Phụ trách
khu vực Tây Bắc

Người phụ nữ sẽ biết khi nào nên lùi lại, khi nào nên
tiến lên, biết tạo ra sức mạnh của sự kết nối. Chính sự
mềm mỏng sẽ giúp người phụ nữ có nhiều lợi thế hơn
trong làm việc cùng đối tác. Tôi nghĩ, phụ nữ có rất
nhiều hấp lực để tạo ra cuộc đám phán thành công…
và thể hiện được vai trò, ảnh hưởng của mình trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

NGUYỄN THỊ
Vượt qua rào cản để
tỏa sáng trên cương
vị lãnh đạo

PHƯƠNG
THẢO

Phụ nữ Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản vô hình từ xã hội,
doanh nghiệp, gia đình và thậm chí là từ chính bản thân mình. Ba rào cản
lớn nhất mà lãnh đạo nữ đang phải đối mặt có thể kể đến như: bị so sánh
và đánh giá không công bằng so với lãnh đạo là nam giới; thiếu sự hỗ trợ
và thấu hiểu từ gia đình; phải chịu các định kiến xã hội về vai trò của phụ
nữ đối với gia đình. Họ cần vượt qua được áp lực về việc phải trở nên hoàn
hảo, ví dụ như việc phụ nữ phải xuất sắc trong công việc mà vẫn cân bằng
được cuộc sống gia đình, xã hội. Chính áp lực này đã vô hình chung tạo
nên gánh nặng và bó buộc phụ nữ trong suy nghĩ và khiến việc phát triển
bản thân để phát triển sự nghiệp càng trở nên khó khăn.
Trở thành lãnh đạo không phải là con đường dễ dàng và trải đầy hoa
hồng đối với bất kỳ một ai, đặc biệt đối với phụ nữ. Trong quá trình phát
triển sự nghiệp của mình, phụ nữ phải phá bỏ những rào cản vô hình đó
để tự tin phát triển hơn nữa.

Phụ nữ cần trang bị cho mình nhận thức để
thay đổi tư duy của chính mình. Nhận thức về
bản thân, về cách tận dụng những thế mạnh của
mình và cách khắc phục những điểm yếu để vận
dụng trong công việc. Họ vốn đã có sẵn sự nỗ lực
và những tố chất thích hợp cho cương vị lãnh
đạo, nhưng để thực sự tỏa sáng, phụ nữ cần hiểu
bản thân hơn và thay đổi tư duy để phù hợp với
mục tiêu phát triển sự nghiệp của mình, gắn liền
với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Kế toán trưởng
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THẮNG
Trong kỷ nguyên
số, phụ nữ cũng
cần nhạy bén hơn
với công nghệ

Trong kỷ nguyên số, phụ nữ cũng cần nhạy
bén hơn với công nghệ để phát triển kỹ năng
lãnh đạo đổi mới nhằm giúp doanh nghiệp
nhanh chóng bắt kịp xu hướng và tận dụng
công nghệ để phát triển.

HÀ THỊ

THU THỦY

Gia đình luôn là bến đỗ, và
chỉ khi nào bến đỗ luôn vững
bền thì sự nghiệp mới thành
công...

Tỉ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý doanh
nghiệp được đánh giá là chỉ số phát triển tốt, tuy
nhiên đây chưa phải là một con số lý tưởng. Theo
khảo sát trên, 80% người tham gia đều cho biết
nam giới và nữ giới hoàn toàn bình đẳng trước các
cơ hội tuyển dụng, thăng tiến và trở thành lãnh
đạo cấp cao.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, bà
Hà Thị Thu Thủy cũng chia sẻ rằng, thực tế không
có khoảng cách nào về năng lực và phẩm chất giữa
ứng viên nam và ứng viên nữ cho cùng một vị trí.

Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định mình hoàn toàn có
thể làm tốt công việc lãnh đạo bằng những thế mạnh
nổi bật như thực hiện chiến lược và giải quyết vấn đề.
Sự khác biệt với nam giới trong trí thông minh cảm
xúc, sự chi tiết và khéo léo cũng giúp phụ nữ có kỹ
năng giao tiếp tốt, một kỹ năng đặc biệt cần thiết
trong quản lý và lãnh đạo. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng
khéo léo phản ứng với những thay đổi, khiến cho khả
năng quản lý sự thay đổi của họ cũng rất tốt. Tất cả
những khả năng này đã giúp phụ nữ tự tin trong việc
chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp.

Gương mặt Kosy
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PHẠM THỊ

Giám đốc
Hành chính – Nhân sự
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Phụ
nữ

là để

Tôi quen một anh bạn cực kỳ yêu chiều người
yêu, yêu chiều đến nỗi mà ai nhìn vào cũng
phải ghen tị. Này nhé, ngày nào anh ấy cũng
đưa đón người yêu tan làm, nói chuyện lúc
nào cũng nhẹ nhàng tình cảm, nhìn ánh mắt
anh ấy nhìn cô người yêu, mới thật trìu mến
và yêu thương, không một ngày lễ anh ấy
quên tặng quà. Và hơn hết, anh ấy luôn kể về
người yêu với mọi người xung quanh bằng
một giọng tự hào và rất nhiều yêu thương.
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Chắc nói đến đây, ai cũng
sẽ nghĩ, cô ấy phải là một
cô "hot girl" yêu kiều,
hoặc một cô nàng đặc
biệt lắm nên mới may
mắn như thế. Nhưng về
khách quan mà nói, cô ấy
là một cô gái bình
thường, ngoại hình cũng
chẳng nổi bật, cô ấy là
người khá nhút nhát và
cũng chẳng có nhiều "cái
đuôi" như những cô gái
xung quanh.

Văn hóa Kosy
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YÊU THƯƠNG
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Tôi quen một anh bạn cực kỳ yêu
chiều người yêu, yêu chiều đến nỗi mà
ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Này nhé,
ngày nào anh ấy cũng đưa đón người
yêu tan làm, nói chuyện lúc nào cũng
nhẹ nhàng tình cảm, nhìn ánh mắt anh ấy
nhìn cô người yêu, mới thật trìu mến và yêu
thương, không một ngày lễ anh ấy quên tặng
quà. Và hơn hết, anh ấy luôn kể về người yêu với mọi
người xung quanh bằng một giọng tự hào và rất nhiều
yêu thương.
Chắc nói đến đây, ai cũng sẽ nghĩ, cô ấy phải là một cô
"hot girl" yêu kiều, hoặc một cô nàng đặc biệt lắm nên
mới may mắn như thế. Nhưng về khách quan mà nói, cô
ấy là một cô gái bình thường, ngoại hình cũng chẳng nổi
bật, cô ấy là người khá nhút nhát và cũng chẳng có nhiều
"cái đuôi" như những cô gái xung quanh.
Vậy tại sao, một người đàn ông ngoại hình khá và giỏi
giang, lại yêu chiều cô ấy hết mực như vậy?

Khám và… phá người đàn ông

HẤP DẪN
CHỊ EM
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Khi được hỏi, anh bạn tôi trả lời, có thể người
ngoài nhìn người yêu anh chỉ là một cô gái bình
thường, nhưng với anh thì cô ấy rất đẹp. Những lúc
anh ngắm nhìn cô ấy lúi húi làm bánh, mồ hôi lấm
tấm trên trán, hay khi cô ấy cười thật to khi nô đùa,
thoải mái và tự nhiên chứ không ngại ngần sợ mất
hình tượng như những cô gái khác, anh luôn thấy cô
ấy thật đáng yêu. Đôi khi, cô ấy ngồi trầm ngâm đọc
sách, hay đứng dưới ban công giơ tay ra nghịch
những giọt mưa tí tách. Cô ấy chẳng giống bất kỳ ai
cả, có lẽ thế nên trong mắt anh, cô ấy luôn đẹp và
đáng được yêu thương.

Tôi nghĩ, có hai kiểu phụ nữ trên thế giới
này. Một là kiểu phụ nữ cực kì xinh đẹp, họ
đẹp nổi bật để tất cả mọi người xung quanh
phải công nhận rằng họ đẹp, nhìn ngắm họ,
ngưỡng mộ và xiêu lòng.
Còn kiểu phụ nữ thứ hai, là những người
phụ nữ đẹp trong mắt người đàn ông yêu họ.
Có thể không phải ai cũng thấy họ đẹp. Họ
bình thường, họ chẳng nổi bật ở đám đông,
đôi khi còn khá lặng lẽ. Họ chẳng có nhiều
người theo đuổi, cũng chẳng thu hút nhiều sự
chú ý. Nhưng họ có những nét duyên thầm rất
riêng, mà chỉ người đàn ông thực sự yêu họ
mới nhìn ra và cảm nhận được.
Vậy nên, đã là phụ nữ, thì ai cũng đẹp, và
xứng đáng được nâng niu. Dù chẳng có
gương mặt hoàn hảo hay vóc dáng yêu kiều,
đừng tự ti và trách móc bản thân mình. Chỉ
cần bạn sống đúng là bạn, với trái tim nhân
hậu và tâm hồn biết yêu thương, chắc chắn sẽ
có người nhìn thấy vẻ đẹp của bạn, yêu
thương và trân trọng nó.
Chúc cho một nửa thế giới những điều
ngọt ngào nhất, vì "em là để yêu" mà!
Còn với phái đẹp Kosy, ngày quốc tế 8/3, chị
em cũng đẹp theo cách của mình! ^^
Ngân An

Ở Kosy, nếu được hỏi “ai là người đàn ông hấp dẫn,
thu hút chị em nhất Tập đoàn”, đảm bảo sẽ không
nhiều người bất ngờ với câu trả lời của các chị em
phụ nữ.
Người đàn ông này, với nụ cười và tính cách dễ
gần, thân thiện, hóm hỉnh, và đặc biệt là rất hào
phóng, ga lăng, nên không chỉ hấp dẫn chị em, mà
còn hấp dẫn cả các anh em với phong độ đáng
ngưỡng mộ.
Nhân Quốc tế phụ nữ 8/3, cùng KOSY NEWS khám
và… phá người đàn ông ấy nhé!

NGUYỄN
TIẾN HOÀN
Chức vụ:
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Kosy
Thành tích:
1 vợ, 3 con
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Anh có biết mình rất có sức hút đối với
phái nữ không?

Tóm lại thì, phụ nữ luôn đẹp nhất khi họ chủ động,
làm chủ cuộc đời mình và biết yêu chính bản thân
mình. Tuy nhiên, nhiều người đã quên mất điều đó.

Xin được cảm ơn bạn về lời nhận xét có
phần hơi ưu ái này, tuy nhiên tôi rất vui.

Với quan điểm như vậy thì chắc chắn bà xã của
anh là một người phụ nữ hạnh phúc, phải
không ạ?

Theo anh, điều gì ở mình sẽ khiến
người đối diện cảm thấy thú vị và ấn
tượng nhất?

Nói thật là tôi thì tôi nghĩ rằng chúng tôi khá là hạnh
phúc đấy chứ. Nhưng còn vợ tôi,m cô ấy có nghĩ
như thế không thì tôi không rõ lắm. Phụ nữ là khó
đoán mà.
Tuy nhiên, tôi tin là với một cuộc sống mà mọi
người trong gia đình đều cố gắng vun đắp, tôn
trọng nhau, chăm sóc yêu thương nhau thì cuộc
sống đó chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui và hạnh
phúc.

Có lẽ trong mọi mối quan hệ chúng ta đều
mong muốn nhận được sự đối xử tử tế của
người đối diện. Sự tử tế là điều tôi được dạy
và tôi sẽ theo đuổi điều này. Và tôi nghĩ
mình là người tử tế.

Anh nghĩ sao khi được chọn là người đàn ông hấp dẫn
nhất Kosy?

1 vợ, 3 con và một cuộc sống hạnh phúc gia
đình khá viên mãn, anh có thể chia sẻ bí quyết
của mình không ạ?

Tôi nghĩ đàn ông nói chung và đàn ông của Kosy nói riêng đều
sở hữu sự hấp dẫn riêng và tôi may mắn cùng nằm trong số đó.
Nhưng tôi không dám nhận mình là “nhất”.

Có lẽ cặp vợ chồng nào thì cũng có những xung đột
trong cuộc sống. Tuy nhiên vợ chồng tôi khá thẳng
thắn và cởi mở với mọi vấn đề. Nếu ai thấy mình sai
thì sẽ tự điều chỉnh lại để phù hợp với cả hai. Quan
trọng nhất là chúng tôi thấy mình là hai thanh nam
châm trái dấu. Chúng tôi cần nhau để tạo ra cuộc
sống chung mà chúng tôi đang có, đồng hành tiếp
trong tương lai và nuôi dạy con cái chung. Chúng là
tình yêu của chúng tôi.

Anh thường làm điều gì cho bà xã của mình vào những
ngày đặc biệt, ví dụ như 8/3?

Bà xã tôi có trí nhớ rất khủng, cô ấy nhớ rõ từng dấu mốc thời
gian về những ngày kỷ niệm của hai vợ chồng, nhưng lại rất
xuề xòa và gần như rất ít khi “đòi hỏi” nên thành ra đôi khi tôi
còn quên.
Song vào những ngày đặc biệt của gia đình, nhất là những
ngày kỷ niệm của hai vợ chồng, tôi thường cố gắng kết thúc
hoặc tạm dừng công việc để về nhà sớm, cùng cô ấy làm việc
nhà, nấu một bữa ăn ngon rồi cùng nhau xem tivi và nói
chuyện phiếm.
Thỉnh thoảng tôi cũng cố gắng tạo bất ngờ, đưa cô ấy đi chơi
đâu đó, hoặc đi du lịch cùng cả nhà.
Chúng tôi sống đơn giản như thế.
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Theo mình, điều này rất dễ hiểu trong cuộc
sống ngày nay. Phụ nữ ngày nay có những
vai trò lớn lao hơn. Nếu như hôm qua họ chỉ
có thể là những bà nội trợ thì hôm nay họ là
những phụ nữ với sự nghiệp độc lập. Họ có
nhiều cơ hội để phát triển mình, họ có thể
phá vỡ những khuôn mẫu cũ và sống theo
cách họ muốn. Tham gia vào các hoạt động
xã hội, trang bị những kiến thức cần thiết
cho hành trang cuộc sống. Vì thế họ sẽ bước
vào cuộc sống gia đình bằng những bước
chân chủ động, tự tin và chín chắn.

Thế giới hiện tại là thế giới phẳng phụ nữ đã thay đổi và
hiện đại hơn rất nhiều. Họ thậm chí còn làm cả các công
việc mà chúng ta nhiều khi nghĩ chỉ đàn ông làm được.
Họ độc lập trong suy nghĩ và công việc do đó họ muốn
tự chủ trong cả việc kiếm tiền và chi tiêu tài chính. Họ
muốn tạo ra tiền đề vững chắc trước khi bước vào cuộc
sống hôn nhân. Và quan trọng hơn họ muốn tự đứng
trên đôi chân của chính mình mà không bị ràng buộc
hay lệ thuộc vào ai.

Nhân dịp 8/3, anh có điều gì muốn nhắn gửi
tới các chị em phụ nữ Kosy không ạ?

Nhân dịp 8/3 tôi xin chúc các chị em trong công ty
luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc để tận hưởng
cuộc sống của riêng mình.
Ban biên tập

Theo anh, người phụ nữ hạnh phúc là người phụ
nữ như thế nào?

(Nghĩ + cười): Theo mình thì, người phụ nữ hạnh phúc là
người phụ nữ được làm chủ cuộc sống của chính mình.
Họ chủ động dành thời gian cho bản thân với những
thói quen tốt, làm những điều khiến mình thoải mái và
vui vẻ. Họ tự tin và làm chủ cuộc đời mình, tận hưởng
cuộc sống, cảm nhận hạnh phúc ngay cả trong những
giây phút làm việc nhà hay ở nơi làm việc.
Họ không đố kỵ, không tức giận hay ghen ghét khi
người khác thành công, mà cùng nhau tận hưởng, trò
chuyện để vượt qua những mệt mỏi trong cuộc sống.
Họ tự tin vào bản thân thay vì tự mãn khi nghĩ rằng
mình luôn được yêu chiều quá nhiều. Họ trân trọng,
nhưng không sống nhờ, sống bám vào đàn ông vì họ
không phải lo lắng hay sợ bị bỏ rơi.

Gương mặt Kosy
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Hiện nay có xu hướng là phụ nữ thường
kết hôn muộn và họ ưu tiên tập trung
phát triển cho sự nghiệp. Theo anh, vì
sao họ lại vậy?

Anh nghĩ sao về vai trò của phụ nữ thời nay?
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Bạn có sợ chết không? Bạn có tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn chết không?
Có thể nào bạn có một linh hồn đến từ đâu đó và sẽ trở về đó sau khi thân xác bạn
chết đi, hay đó chỉ là một điều ước ao vì bạn quá sợ hãi?

Nếu cái chết là sự kết thúc mọi điều của chúng ta thì cuộc
sống quả thật thực là vô nghĩa. Tuy nhiên, một sức mạnh
nào đó trong chúng ta cho phép con người suy tưởng về sự
tiếp tục sau đó và cảm nhận được mối liên hệ với một thế
lực cao hơn và thậm chí là linh hồn bất tử. Nếu chúng ta
thật sự có linh hồn thì nó sẽ đi về đâu sau khi chúng ta chết?
Có thực sự có một loại thiên đường chứa đầy
những linh hồn thông thái ở bên
ngoài thế giới vật lý của chúng ta?
Nó trông ra sao? Chúng ta sẽ làm gì
khi tới được đó? Có một thực thể tối
cao chịu trách nhiệm về thiên
đường đó? Những câu hỏi này xưa
như chính loài người và vẫn là một
bí ẩn với đa số chúng ta.

Cuốn sách này là một cuốn nhật
ký gần gũi về thế giới linh hồn. Nó
trình bày một loạt các trường hợp
thể hiện chi tiết, rõ ràng về những gì
xảy ra cho chúng ta khi cuộc sống
trên Trái đất kết thúc. Bạn sẽ được
dẫn qua đường hầm tâm linh để đến
với chính thế giới linh hồn để tìm hiểu
về những biến đổi đối với linh hồn
trước khi chúng cuối cùng trở lại
trên Trái đất trong một cuộc
sống mới. Hãy dành một chút
tĩnh lặng để tìm về một
khoảng không mới trong
cuốn sách với chủ đề
mới mẻ này nhé!
Trang Đoàn
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HÀNH TRÌNH CỦA

Có một nghịch lý rằng con người, duy nhất trong mọi tạo
vật trên Trái đất, phải kìm nén nỗi sợ cái chết để sống bình
thường. Nhưng bản năng sinh học của chúng ta không bao
giờ cho ta quên nỗi nguy hiểm tối cao này của sự tồn tại của
chúng ta. Khi chúng ta già đi, bóng ma của cái chết cũng
lớn dần lên trong tâm trí chúng ta. Thậm chí cả những
người theo tôn giáo cũng sợ cái chết là sự kết thúc của mỗi
cá nhân. Nỗi sợ lớn nhất đối với cái chết đem đến những
suy nghĩ về sự vô nghĩa của cái chết, điều kết thúc mọi mối
liên hệ với gia đình và bạn bè. Cái chết làm cho mọi mục
đích thực tiễn của chúng ta trở nên phù phiếm.

Giải trí
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TIÊU CHUẨN CHỌN CHỒNG

TRUYỆN

CỦA CÔ GÁI THÔNG MINH

Ba chàng trai cùng theo đuổi một cô gái.
Cô gái nói:
- Sau khi các anh đi một vòng quanh thế giới trở về, em sẽ đưa
ra câu trả lời.
Thế là chàng trai thứ nhất bắt đầu hành trình thăm thú châu Âu
rồi sang châu Mỹ.
Chàng trai thứ hai hăm hở khám phá châu Á rồi sang
châu Úc.
Chàng trai thứ ba chỉ đi một vòng quanh cô và nói:
- Em chính là thế giới của anh.
Cô gái vô cùng cảm động với chàng trai thứ ba, đôi
mắt đẫm lệ và cuối cùng cô ấy quyết định chọn lấy
chàng trai... giàu nhất trong ba người bọn họ.
Bị vợ mắng đúng ngày 8/3 nên John đành nhịn và
bỏ ra ngoài đến gần tối mới về nhưng vẫn ấm ức.
Anh ta bèn vào quán kêu đúng 1 li rượu để uống.
Về đến nhà John giả vờ say đập cửa ầm ầm, vợ bèn
ra mở cửa để dìu vào. John bèn vung tay tát bốp một
cái vào mặt vợ và tuyên bố:
- Cô là ai mà dám động vào người tôi, ngoài vợ tôi
Người vợ đến thăm chồng đang ở tù, cô hỏi:
ra thì đừng hòng có cô nào đựng vào người tôi nghe
- Anh vẫn khỏe chứ? Trong này chắc nhiều thứ không
chưa.
quen và bất tiện lắm.
Vợ chẳng những không giận mà còn
- Em đừng lo, anh thấy chẳng khác gì ở nhà cả!
cười tươi như hoa. Về đến
– người chồng đáp.
phòng John thầm nghĩ:
Vợ thắc mắc:
"Đúng là sự trả thù ngọt
- Giống ở chỗ nào?
ngào nhân ngày 8/3".
BỮA NAY
MÀ,
Chồng thở dài:
- Làm việc cực nhọc nhưng không
EM KHỎI CẦN LÀM GÌ
được cầm tiền, không được đi đâu
CỨ ĐỂ ĐẤY, ... MAI DỌN
cả và đồ ăn thì dở thậm tệ.
- !!!
CŨNG ĐƯỢC!

TRIEU PHU
KOSY

TRẢ THÙ
NGÀY 8/3

Đố vui
có thưởng

CHỒNG BUỒN VÌ Ở TÙ
CŨNG GIỐNG Ở NHÀ

8-3

ĐÁP ÁN SÔ

6

1. Cái gì con gái có, phụ nữ có chồng thì không?

5. Loại nước giải khát nào chứa Sắt và Canxi?

2.

6.

3.

4.

Đáp án: Tự do
Một anh chàng hỏi tên 1 cô gái, cô gái nói tên
của cô cũng giống như 12 bắp ngô ở trong
giỏ ngô này, vậy tên cô gái là gì?
Đáp án: Tố Nga (12 là một tá, Tá ngô = Tố Nga)
Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới,
vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá,
đỉnh núi nào cao nhất thế giới?
Đáp án: Everest
Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước
là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên
tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao?
Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm

7.
8.

Đáp án: Cafe (ca: canxi, Fe: sắt)
Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua
người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?
Đáp án: Thứ 2
Việc gì chỉ khi bạn kết hôn thì bạn mới
làm được?
Đáp án: Ly hôn
Thân em ba mảnh
Mặc chiếc áo mong manh
Phục vụ các anh
Trên tinh thần tươi mát
Đố bạn là cái gì?
Đáp án: Cánh quạt cây
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Giải thưởng trị giá 200.000 VNĐ 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!
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