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Quý độc giả Tạp chí Kosy News thân mến,

Năm 2022, dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, tưởng chừng nền kinh tế sẽ phục hồi  mạnh mẽ sau đại 
dịch, nhưng lại là một năm đầy biến động khi tình hình chính trị thế giới căng thẳng, kinh tế toàn cầu 
suy thoái. Điều đó đã tác động tới tất cả các quốc gia, các nền kinh tế, theo đó, thị trường bất động sản 
trong nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, càng về cuối năm lại càng trở nên ảm đạm và khó khăn hơn.

Là nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo, Kosy Group cũng như nhiều doanh nghiệp khác đã trải 
qua một năm thăng trầm, đầy nỗ lực và đã đạt được một số thành tựu nhất định. Mở đầu năm 2022, 
nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc (34 MW) chính thức khánh thành, phát điện thương mại, ghi dấu thêm 
một mốc son trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Kosy Group, tiếp nối thành công trước đó khi nhà 
máy Điện gió Kosy Bạc Liêu (40,5 MW) vận hành, hòa lưới điện quốc gia vào tháng 10/2021. 

Vượt qua muôn vàn khó khăn, công trường các dự án Thủy điện Pa Vây Sử (50,5 MW), dự án Thuỷ điện 
Mường Tùng (34 MW) vẫn luôn tấp nập, triển khai xây dựng, dự kiến phát điện trong năm 2024. Dự án 
bất động sản Kosy Lita Hà Nam đang dần hoàn thiện thi công, các dự án bất động sản khác tại Ninh 
Bình, Lào Cai, Bạc Liêu… đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện pháp lý và 
sẽ khởi công trong năm 2023. 

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là năm thử sức bền của tất cả các doanh nghiệp, và Kosy Group đang 
vững vàng vượt qua những khó khăn trước mắt, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng ứng phó với nhiều thách 
thức trong thời gian tới. 

Tạp chí Kosy News số Xuân Quý Mão mà Ban biên tập gửi tới Quý độc giả trong những ngày đầu xuân, 
sẽ đem đến cho quý vị những thông tin, hoạt động sản xuất, kinh doanh nổi bật của Tập đoàn Kosy 
trong năm 2022, những câu chuyện chốn văn phòng hay đời sống văn hóa tinh thần của người Kosy.

Cảm ơn một năm khó khăn mà chúng ta đã mạnh mẽ đi qua, giúp cho chúng ta có thêm nghị lực, 
bản lĩnh để vượt qua những thách thức còn ở phía trước và vững tin ở một năm mới tốt đẹp hơn.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, xin kính chúc Quý độc giả cùng gia đình một năm mới tốt lành, 
may mắn, an khang và thịnh vượng!
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Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2022 trên đà phục hồi nhanh ở hầu hết các 
ngành, nhờ nỗ lực mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bù lại khoảng thời gian 2 năm 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, về cuối năm, biến động vẫn còn hiện hữu, nhất là những 
vấn đề khó dự báo do phụ thuộc vào chính sách điều hành và tình hình chính trị của các quốc gia lớn 
trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Kosy vẫn nỗ lực bảo vệ những thành quả của tinh thần nhiệt huyết 
cống hiến, hăng say lao động, sự đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Tập 
đoàn. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn của Tập đoàn Kosy trong năm qua. 

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

Là một doanh nghiệp định hướng phát triển bền 
vững, Kosy Group đề cao các hoạt động trách 
nhiệm xã hội, duy trì và phát huy văn hóa “Người 
Kosy vì cộng đồng”. Tổng ngân sách Tập đoàn 
dành riêng cho các hoạt động vì cộng đồng của 
Tập đoàn Kosy trong năm 2022 khoảng hơn 9 tỷ 
đồng tiền mặt, chưa kể cá nhân Chủ tịch, gia đình 
và các CBNV Kosy.

Cụ thể, trong năm qua, hoạt động trao 150 nhà 
đại đoàn kết cho người nghèo tại tỉnh Lai Châu 
tiếp tục phát huy tinh thần chung tay vì cộng 
đồng với tổng kinh phí 9 tỷ đồng, tặng quà, áo ấm, 
học bổng cho các em học sinh nghèo thuộc điểm 
trường xã Phình Giàng, Huổi Lếch (Điện Biên),…

Công tác ủng hộ xây dựng các công trình tâm linh, 
di tích văn hóa tại các địa phương cũng được Chủ 
tịch, gia đình, Ban lãnh đạo nhằm hỗ trợ địa 
phương xây dựng, bảo tồn các công trình với tổng 
kinh phí hơn 9 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt 
quan tâm tới đời sống văn hóa tinh thần của 
CBNV. Các chế độ phúc lợi, hoạt động phong trào, 
sự kiện nội bộ được chú trọng nhằm xây dựng môi 
trường làm việc thân thiện, thoải mái, gắn kết. Tất 
cả đã góp phần gia tăng nhiệt huyến cống hiến, 
gắn bó của các CBNV với Tập đoàn phải kể đến 
như: teambuilding Sầm Sơn, sinh nhật Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch,…

NĂM 2022 MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN 
NHIỀU DỰ ÁN MỚI Ở CẢ 2 LĨNH 
VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH LÀ BẤT 
ĐỘNG SẢN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI 
TẠO, THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI, SẴN SÀNG KHỞI CÔNG 
TRONG NĂM CÁC NĂM TIẾP THEO 

Năm 2022 song song với việc triển khai khởi 
công các dự án hiện tại, Tập đoàn Kosy mở rộng 
và phát triển nhiều dự án mới ở cả 2 lĩnh vực của 
Tập đoàn, bao gồm các dự án bất động sản, các 
dự án thủy điện, thuỷ điện tích năng, điện gió, 
điện gió ngoài khơi, điện mặt trời ở nhiều tỉnh, 
thành, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn. 
Điều này khẳng định bước lớn mạnh vượt bậc 
trong năng lực cũng như thương hiệu uy tín của 
Kosy Group.

Trong đó, rất nhiều dự án đã triển khai thành 
công công tác pháp lý, một yếu tố tiên quyết, 
đưa dự án đủ điều kiện triển khai ngay lập tức. 
Các dự án còn lại cũng đã được chấp thuận chủ 
trương đầu tư sẵn sàng triển khai thi công trong 
các năm tiếp theo. 

Trong năm 2023, Tập đoàn Kosy sẽ khởi công, 
triển khai nhiều dự án Bất động sản ở một số 
tỉnh như: Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Quảng Bình, Phú 
Thọ, Cà Mau và một số tỉnh thành khác. Bên 
cạnh đó, Tập đoàn Kosy cũng đang lên kế hoạch 
hợp tác đầu tư, triển khai dự án thủy điện tích 
năng Kosy Di Linh Lâm Đồng, dự án Điện mặt 
trời Bình Thuận (200 MW) và các dự án thủy 
điện, điện gió, điện mặt trời khác...

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY THỦY 
ĐIỆN NẬM PẠC HƠN 1.100 TỶ ĐỒNG

Ngày 25/3/2022, tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, 
tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Kosy tổ chức Lễ khánh 
thành nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc công suất 34 
MW, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Khi đi vào vận hành, nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 
sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 
150 triệu kWh/năm, giúp bổ sung nguồn điện 
thiếu hụt cho miền Bắc và đáp ứng nhu cầu phụ 
tải điện của tỉnh Lai Châu, từ đó đóng góp vào 
ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi 
năm, mang lại việc làm ổn định, tăng thu nhập 
cho hàng trăm công nhân, kỹ sư là đồng bào địa 
phương.

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CẤP CAO,     
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CẤU     
TẬP ĐOÀN

Giai đoạn 2023 – 2030 được xác định là thời kì 
tăng trưởng, phát triển của Tập đoàn Kosy trên 
nhiều lĩnh vực. Mục tiêu tới năm 2025, Kosy Group 
sẽ nằm trong Top 10 tập đoàn tư nhân lớn nhất 
Việt Nam về lĩnh vực bất động sản và năng lượng 
tái tạo. 

Nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn Kosy 
chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là 
đội ngũ nhân sự cấp cao, giữ vai trò nòng cốt 
trong việc hiện thực hoá các mục tiêu, chiến lược 
phát triển đột phá và bền vững. Các vị trí cấp cao 
được lấy từ chính nguồn lực nội tại của Kosy 
Group, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Ban 
lãnh đạo với những đóng góp của các cán bộ 
trong quá trình công tác tại Tập đoàn.

Trong cơ cấu Ban lãnh đạo hiện tại, Tập đoàn có 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch 
và 10 Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực 
hoạt động của Tập đoàn.

Trần Lâm - PV Kosy News

DẤU ẤN
KOSY
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Công ty Cổ phần Kosy – một thành viên của Tập đoàn Kosy được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE năm 
2019 (mã KOS). Vượt qua những bất lợi từ đại dịch, trong năm 2021, Tập đoàn Kosy ghi dấu ấn trên thị trường 
khi đưa 02 dự án năng lượng là dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu – 40,5 MW và dự án Thủy điện Nậm Pạc – 34 MW 
về đích, chính thức vận hành, hòa lưới điện quốc gia. Ngoài ra, 02 dự án thủy điện Mường Tùng (Điện Biên) và 
Pa Vây Sử (Lai Châu) với tổng công suất 84,5 MW, tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng đang được triển khai, thi 
công và dự kiến hoàn thành phát điện trước ngày 31/12/2023. Mục tiêu tới năm 2025, mỗi năm Tập đoàn Kosy 
sẽ khởi công mới một số dự án thủy điện có công suất từ 50 – 100 MW. Bên cạnh đó, Kosy Group cũng đang 
chuẩn bị kế hoạch để triển khai một số dự án thủy điện tích năng có công suất lớn, mỗi dự án trên 1.000 MW bên 
cạnh hàng loạt các dự án bất động sản khác tại các tỉnh thành.

Ông Lương Quốc Hưng – Phó TGĐ phụ trách lĩnh vực Năng lượng Tái tạo
Tập đoàn Kosy nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương từ chương trình.

rải qua thời kì đầy biến động với những 
ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch 

Covid-19, Công ty Cổ phần Kosy đã xuất sắc 
vượt qua những tiêu chí khắt khe của ban tổ 
chức và có mặt trong bảng xếp hạng Top 10 
nhà đầu tư IPP năng lượng sạch uy tín tại Việt 
Nam trước sự chứng kiến của các cơ quan 
quản lý Nhà nước ở Trung ương, Uỷ Ban khoa 
học Công nghệ Môi trường Quốc hội, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Biến đổi Khí 
hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Năng 
lượng (Bộ Công Thương), các tổ chức, doanh 
nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, giải 
thưởng tiếp tục khẳng định sự tăng trưởng 
vững vàng và danh tiếng thương hiệu lớn 
mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Ông Đỗ Quốc Việt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kosy đón nhận bằng khen từ chương trình

ên cạnh đó, trong dịp     
kỷ niệm 18 năm Ngày 

Doanh nhân Việt Nam 
(13/10/2004 – 13/10/2022), 
sáng ngày 06/10/2022, Công 
ty Cổ phần Kosy đã vinh dự 
được Ủy ban nhân dân quận 
Cầu Giấy trao tặng bằng khen 
“Doanh nghiệp tiêu biểu năm 
2022” và tuyên dương vì có 
nhiều thành tích trong hoạt 
động công đoàn trên địa bàn 
quận. Đây là sự ghi nhận về 
những nỗ lực vượt bậc của 
CBNV Công ty Cổ phần Kosy 
nói riêng, Tập đoàn Kosy nói 
chung trong năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
ĐÓN NHẬN NHIỀU

2022

Thanh Nguyễn – PV Kosy

Năm 2022, Công ty Cổ phần Kosy – một thành viên của Tập đoàn Kosy đã vinh dự nhận 
một số giải thưởng tiêu biểu, khẳng định vai trò, vị thế của công ty trên bản đồ kinh 
doanh tại Việt Nam, gồm: Top 10 nhà đầu tư IPP năng lượng sạch uy tín Việt Nam và 
Doanh nghiệp tiêu biểu quận Cầu Giấy năm 2022.
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Trong 2 năm liên tiếp 2021 và 2022, Tập đoàn 
Kosy liên tục đưa 2 nhà máy năng lượng tái tạo 
trọng điểm là nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai 
đoạn 1 – 40,5 MW và nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 
– 34 MW đi vào hoạt động, hòa lưới điện quốc gia, 
mang lại nguồn thu ổn định cho Tập đoàn. Từ việc 
khẳng định năng lực triển khai thi công của Kosy, 
đến nay, sau gần nửa năm hoạt động, công tác 
vận hành và bảo trì được tập trung hoàn thiện để 
tiếp tục khẳng định năng lực quản lý vận hành và 
bảo trì mảng năng lượng tái tạo của Tập đoàn.

Đánh giá chung về tình hình vận hành hiện tại của 2 
nhà máy điện gió và thủy điện của Tập đoàn Kosy, 
ông Nguyễn Đức Doanh – Phó TGĐ phụ trách vận 
hành các nhà máy điện chia sẻ: “Sau một thời gian 
ngắn đi vào hoạt động, công tác vận hành của 2 nhà 
máy đến nay đều được triển khai chuẩn chỉ và suôn 
sẻ. Toàn bộ nhân sự đảm nhiệm công tác vận hành 
đều được đào tạo theo chuẩn của EVN. Công tác đào 
tạo kỹ thuật liên tục được thực hiện nhằm nâng cao 
tay nghề cũng như giảm thiểu tối đa những rủi ro, 
đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình vận hành”. 

Sau khi chính thức hòa lưới điện quốc gia, nhà máy 
Điện gió Kosy Bạc Liêu đang mang lại doanh thu dự 
kiến 200 tỷ/năm, nhà máy Thủy điện Nậm Pạc là 160 
tỷ/năm cho Tập đoàn Kosy. Đây là nguồn thu vô cùng 
quan trọng, giúp cân đối nguồn tài chính thường 
xuyên liên tục, bền vững để Tập đoàn tự tin triển khai 
những dự án quy mô hơn, hiệu quả hơn trong thời 
gian tới. 

Thanh Hồng – PV Kosy News

Vận hành một nhà máy điện gió có rất nhiều công 
đoạn phức tạp, đòi hỏi sự tập trung, chính xác cao 
độ. Khi nhận bàn giao ca vận hành, nhân sự vận 
hành phải tiến hành kiểm tra tất cả thiết bị trong 
nhà máy như: phòng điều khiển, phòng rơ le bảo vệ, 
phòng 22 kV, phòng ắc quy, hệ thống chữa cháy, 
thiết bị sân trạm 220 kV như máy biến áp, máy cắt, 
dao cách ly, TU, TI, tủ MK, tiếp địa… Cùng với đó, kỹ 
sư vận hành cần phải nắm rõ tình trạng vận hành 
của tuabin, các thiết bị trạm biến áp, chế độ dự 
phòng và sơ đồ kết dây để đảm bảo quy trình vận 
hành được diễn ra suôn sẻ, nhịp nhàng. Hiện tại, đối 
tác Goldwind vẫn đang hỗ trợ triển khai công tác 
vận hành tuabin của nhà máy cùng với đội ngũ công 
nhân, kỹ sư của Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu. 
Đây là cách nhanh nhất để chuyển giao kinh 
nghiệm, kiến thức vận hành từ đối tác tới nhân sự 
của nhà máy. Các phát sinh trong quá trình vận 
hành cũng được đối tác hướng dẫn, đào tạo liên tục. 
“Mục tiêu trong thời gian sớm nhất, nhân sự nhà 
máy có thể đảm nhiệm các hạng mục công việc của 
Goldwind”, ông Nguyễn Đức Doanh khẳng định. Các 
chứng chỉ, thiết bị vận hành, bảo trì nhà máy cũng 
được BQL nhà máy liên tục cập nhật, bổ sung để đạt 
được sự chủ động tốt nhất. 
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Nhà máy Thủy Điện Nậm Pạc nằm tại địa hình phân cắt 
- dốc đứng nên khi có mưa lũ về, cát đá đất bùn từ 
thượng lưu theo nước về nhiều gây nhiều khó khăn 
cho công tác vận hành. Cùng với đó, các vị trí đập đến 
nhà máy cách xa nhau từ 4 km đến 10 km trong khi 
đường giao thông khó khăn, đường chủ yếu là đường 
liên bản, nội bộ dự án - cứ mưa lớn là sạt lở. Ban quản 
lý nhà máy, đặc biệt là đội ngũ vận hành đều phải nỗ 
lực hết mình, khắc phục khó khăn để đảm bảo quy 
trình vận hành của nhà máy được diễn ra nhịp nhàng, 
an toàn, đúng như kế hoạch.

Nhân sự của nhà máy hiện có khoảng 42 người, trong 
đó có 28 nhân viên vận hành. Các nhân sự này được 
Tập đoàn Kosy tuyển dụng và đào tạo với phương 
châm ưu tiên sử dụng người địa phương, chủ yếu là 
người Lai Châu chiếm 80%, sẽ gắn bó lâu dài với nhà 
máy. Khi được hỏi về những tố chất của người làm vận 
hành, anh Vũ Kim Hàm - Trưởng Ban quản lý nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc nói:

Công việc vận hành không chỉ yêu cầu người làm vận 
hành tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm, quy 
chuẩn trong vận hành mà còn cần sự linh hoạt xử lý 
khi có sự cố xảy ra. Người làm vận hành vì thế không 
chỉ cần có kỹ năng chuyên môn vững mà còn phải có 
thêm sự đam mê và nhiệt huyết để liên tục cầu thị, 
học hỏi, nâng cao kỹ năng xử lý.

Mỗi ngày tại nhà máy Thủy điện Nậm Pạc chia 3 ca trực 
vận hành, bắt đầu mỗi ca từ 7h sáng, 15h chiều, và ca 
cuối là từ 23 giờ đêm. 

Niềm vui, hạnh phúc của bọn anh đơn giản lắm. Chỉ 
cần máy móc hay thiết bị vận hành trơn tru là vui rồi. 
Nếu có hỏng hóc mà bắt được bệnh là anh em òa lên 
vui sướng. Hay đơn giản là hồ hết nước mà cơn mưa 
kéo đến, gió giật ầm ầm (dự sẽ mưa to) nhưng cuối 
cùng không mưa, anh em lại quay sang nhìn nhau 
cười xòa vui vẻ. Thế đó em!, anh Hàm chia sẻ thêm. 

Những người vận hành nhà máy điện – chúng tôi ví họ 
là những kỹ sư thầm lặng, canh ánh sao đêm, đón ánh 
bình minh để dòng điện vẫn tuôn chảy ngày đêm từ 
nhà máy về lưới điện quốc gia, thắp sáng những ngôi 
nhà, khởi động các nhà máy đóng góp vào sự nghiệp 
phát triển chung của đất nước. 

Kế hoạch trong thời gian sắp tới, Phó TGĐ Nguyễn Đức 
Doanh nói: 

Công tác sửa chữa nhỏ sẽ được tập trung đào tạo cho 
công nhân vận hành. Ngoài ra, một trung tâm điều 
khiển từ xa tại Hà Nội sẽ sớm được xây dựng để tăng 
cường khả năng điều hành, giám sát của chủ đầu tư.

 Song song với đó là việc đào tạo, tuyển mới nhân sự 
vận hành các dự án mới như Thủy điện Mường Tùng, 
Pa Vây Sử. Nhân sự đóng một vai trò quyết định trong 
toàn bộ quá trình vận hành, bảo trì các nhà máy điện. 
Đó là lý do vì sao Tập đoàn Kosy và Ban quản lý các nhà 
máy luôn đề cao việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực. 
Đây là chìa khóa để hoạt động vận hành được đảm bảo 
trơn tru, an toàn, đạt hiệu quả cao, qua đó khẳng định 
năng lực vận hành Tập đoàn Kosy. 

Trong lĩnh vực thủy điện, công tác vận hành nhà máy là 
quá trình vận hành các hệ thống sản xuất điện năng cụ 
thể là các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ công và hệ 
thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện. Cùng với 
đó là công tác kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và 
điều chỉnh các thông số vận hành của hệ thống đó, kịp 
thời xử lý các sự cố trong nhà máy thuỷ điện nhằm bảo 
đảm đúng quy trình an toàn, tối ưu hiệu quả. 

Tại nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, ca trực của các 
công nhân, kỹ sư vận hành kéo dài từ 6h đến 14h, 
14h đến 22h và 22h đến 6h sáng hôm sau. Trong ca 
trực, người vận hành phải thực hiện việc kiểm tra 
thiết bị, ghi chép thông số vận hành, nhật ký vận 
hành theo đúng quy trình vận hành thiết bị đã được 
phê duyệt, thực hiện biểu đồ điện áp, thực hiện các 
lệnh điều độ của A0, A2 thông qua hệ thống DIM, 
hotline, thực hiện công tác báo cáo theo đúng 
thông tư, quy định, quy trình đã ban hành, duyệt và 
cấp phiếu công tác cho đội công tác vào làm việc, 
làm các biện pháp an toàn, đặt rào chắn, treo biển 
cảnh báo khu vực làm việc. “Dù trời nắng hay mưa, 
bọn anh cũng đi đúng giờ. Trong ngành điện, bất kỳ 
vị trí nào cũng mang trong mình trách nhiệm lớn khi 
đang vận hành một nhà máy lớn, luôn sẵn sàng mọi 
lúc, mọi tình huống xảy ra trong ca trực. Bản thân 
mỗi người cũng luôn tự học tập quy trình, quy 
phạm, đọc bản vẽ, tìm hiểu thiết bị nâng cao tay 
nghề”, anh Lâm Hoàng Diễn - Tổ phó/Trưởng ca vận 
hành nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu chia sẻ.

Trực tiếp tham gia công tác vận hành nhà máy, anh 
Diễn không giấu nổi niềm tự hào: “Là một trong 
những người tham gia trực tiếp vào khâu vận hành 
nhà máy sau khi chính thức phát điện, đây là niềm 
vinh dự và tự hào cho cá nhân tôi. Công việc này đòi 

hỏi tính chính xác, tỉ mẩn dù là những thứ  lặp đi lặp 
lại hàng ngày. Nhưng với tôi, khi nhìn vào dòng điện 
chảy về khi tuabin gió quay, lại thêm thật nhiều cảm 
xúc và động lực để gắn bó với công việc này”. Tổng 
nhân sự nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu hiện có 15 
người, 9 người đảm nhiệm công việc vận hành toàn 
bộ nhà máy, trong đó chủ yếu là nhân sự được Tập 
đoàn Kosy tuyển dụng ưu tiên người dân địa 
phương tỉnh Bạc Liêu. 

Công tác vận hành, bảo dưỡng có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng với nhà máy điện gió, là nền tảng đảm 
bảo hệ thống vận hành liên tục đạt hiệu suất cao, 
hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình 
vận hành (nhất là các rủi ro có thể dẫn đến mất an 
toàn cho con người và thiết bị, đồng thời giúp tăng 
tuổi thọ cho các thiết bị như tuabin, thiết bị đóng 
cắt, máy biến áp, đường dây truyền tải của hệ thống 
điện lưới quốc gia.
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Trần Lâm - PV Kosy News

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM PẠC
HƠN 1.100 TỶ ĐỒNG

T Ậ P  Đ O À N  K O S Y

Ngày 25/3/2022, tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu,
Tập đoàn Kosy tổ chức Lễ khánh thành nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc

công suất 34 MW,  tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. 

Nằm trên địa bàn các xã Nậm Xe và xã Sin Suối Hồ, 
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, với mục tiêu khai 
thác thủy năng trên suối Dền Sung, Phìn Hồ, Van Hồ 
để phát điện, nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 do 
Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư đã chính thức phát 
điện, hòa lưới điện quốc gia từ ngày 1/12/2021.  

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành nhà máy, ông Trần 
Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lai Châu đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn 
Kosy trong việc quyết tâm hoàn thành dự án, vượt 
qua nhiều khó khăn, thách thức, ông cũng cho biết: 

Việc khánh thành nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc thời 
điểm này là một trong những sự kiện vô cùng quan 
trọng để thúc đẩy, phục hồi kinh tế xã hội năm 
2022. Nhà máy được đưa vào vận hành không 
những đóng góp cho ngân sách Nhà nước mà còn 
giải quyết việc làm, nhất là lao động địa phương, 
góp phần chuyển đổi kinh tế, cải thiện cảnh quan 
môi trường và hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn 
mới trên địa bàn.

Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc được thiết kế xây dựng 
theo dạng thủy điện đường dẫn với quy mô xây 
dựng bao gồm 4 con đập dâng nước, loại đập bê 
tông cốt thép trọng lực với chiều cao lớn nhất là 25 
m, chịu được động đất cấp 7; một bể điều tiết được 
xây dựng trên đỉnh núi với trữ lượng 80.000 m3 
nước. Nhà máy sử dụng turbine Franciss, bao gồm 4 
tổ máy với 2 tổ máy trục đứng, công suất 9 MW/tổ và 
2 tổ máy trục ngang, công suất 8MW/tổ. 

Toàn tuyến năng lượng có tổng chiều dài khoảng 9,1 
km. Trong đó, đường kênh chuyển nước dài 500 m, 
dẫn nước bằng 7 km đường hầm đều được gia cố bê 
tông cốt thép vĩnh cửu kết hợp với các đoạn chuyển 
nước hở, bên ngoài là hơn 1,6 km đường ống thép 
có đường kính 1,5 m – 2 m chịu được áp lực cao, bảo 

đảm tuyệt đối an toàn cho dân cư sinh sống ở vùng 
hạ du. 

Để truyền tải điện, nhà máy đã xây dựng 2 trạm biến 
áp 110 kV cho 2 nhà máy. Đồng thời, xây dựng 3,2 
km đường dây 110 kV nối từ nhà máy Nậm Pạc 1 đến 
Nậm Pạc 2 và 16 km đường dây 110 kV nối từ nhà 
máy Nậm Pạc 2 ra trạm biến áp 110kV Mường So của 
EVN. Bên cạnh đó nhà máy xây dựng trạm biến áp 
Mường So mở rộng 7 ngăn lộ.

Khi đi vào vận hành, nhà máy thủy điện Nậm Pạc 
cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 150 
triệu kWh/năm, đóng góp vào ngân sách địa 
phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong hơn 2 
năm thi công, dự án đã mang lại việc làm cho hơn 
400 lao động thường xuyên tại địa bàn. Sau khi đi 
vào vận hành, hơn 50 lao động có tay nghề là người 
dân địa phương được chủ đầu tư tuyển dụng và cử 
đi đào tạo bài bản sẽ gắn bó và phục vụ lâu dài cho 
nhà máy, với mức lương ổn định, góp phần nâng cao 
mức thu nhập của lao động trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Cường – Chủ 
tịch Tập đoàn Kosy chia sẻ: 

Nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc khánh thành và phát 
điện thương mại đã khẳng định năng lực triển khai 
của Kosy Group trong lĩnh vực thủy điện. Hiện tại, 
Kosy đã đầu tư vào Lai Châu gần 3.000 tỷ đồng với 
nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc hơn 1.100 tỷ đồng và 
dự án Thuỷ điện Pa Vây Sử (50,5 MW) hơn 1.800 tỷ 
đồng. Tập đoàn Kosy cũng đang hoàn thiện pháp lý 
các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo tại 
Lai Châu và từ nay tới năm 2025 - 2026, Kosy 
Group sẽ đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng cho việc 
triển khai các dự án này.
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Để phục vụ công tác vận chuyển và lắp đặt, công 
trình Thủy điện Nậm Pạc đã nâng cấp đường sá, cầu 
cống trong khu vực khi cải tạo 19 km đường liên xã; 
6 km đường liên bản tính từ thị trấn Mường So đi xã 
Nậm Xe và xã Sin Suối Hồ và làm mới 11 km đường 
vào nhà máy. Hệ thống đường xung quanh nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc đều được mở rộng, nâng 
cấp, tránh nguy hiểm cho người dân và các phương 
tiện khi di chuyển qua suối trong mùa mưa lũ hằng 
năm.

Mặt khác, nhà máy Thủy điện Nậm Pạc tạo ra một 
diện tích mặt hồ lớn, tạo điều kiện để hình thành và 
phát triển các cơ sở nuôi cá nước lạnh có hiệu quả 
kinh tế cao cho người dân. Hệ thống các đập ngăn 
nước hàng năm từ hồ chứa nước này của nhà máy 
Thủy điện Nậm Pạc sẽ cung cấp một lượng nước 
đáng kể cho nhu cầu sử dụng nước phục vụ nông 
nghiệp, thủy lợi, bổ sung nước tưới cho hàng chục 
héc ta lúa mùa của xã Sin Suối Hồ, xã Nậm Xe, cấp 
nước sinh hoạt cho đời sống người dân trong vùng.

Ông Kuran Furtado – Chuyên gia Hệ thống điện, 
Tập đoàn BFL chia sẻ:

Chúng tôi đến đây từ khi chưa có gì và giờ đây, 
nhà máy Thủy điện Nậm Pạc đã hoàn thành. Toàn 
bộ sự cố gắng của chủ đầu tư và các nhà thầu để 
xây dựng lên dự án này đã mang lại niềm hạnh 
phúc và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của toàn 

bộ nhân sự dự án. Chúng tôi lấy làm vinh dự khi 
được làm việc cùng Kosy Group trong việc xây 
dựng nhà máy thủy điện Nậm Pạc, đóng góp vào 
sự phát triển đời sống kinh tế, xã hội của người dân 
bản địa, bởi vì họ đã có được nhiều lợi ích từ nhà 
máy thủy điện này. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp 
tục đồng hành cùng Tập đoàn Kosy trong các dự án 
kế tiếp.

Nhìn lại hành trình đầy thách thức của người làm 
thủy điện giữa đại ngàn, từ khâu tìm kiếm vị trí 
xây dựng dự án, lập phương án, đưa ra giải pháp 
công trình cho đến những ngày khảo sát địa thế, 
những người đi tìm nguồn nước cho Thủy điện 
Nậm Pạc không thể quên được những chuyến 
vượt suối băng rừng, chân đi dép tổ ong, đầu đội 
nón tai bèo, ròng rã cả ngày giữa núi rừng trùng 
điệp, sinh hoạt với điều kiện nhiều thiếu thốn... 
Chưa kể, trong suốt quá trình thi công, muôn 
vàn khó khăn và thách thức đến từ thiên tai, dịch 
bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới dự án. Tuy 
vậy, điều đó không làm nao núng tinh thần và 
quyết tâm của những người làm thủy điện Kosy. 

Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc chính thức phát 
điện, hòa lưới điện quốc gia đã khẳng định năng 
lực triển khai dự án thủy điện của Tập đoàn Kosy, 
đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của nhà 
phát triển đô thị và năng lượng tái tạo Kosy 
Group. Cũng trong lĩnh vực thủy điện, Tập đoàn 
Kosy đang triển khai dự án thủy điện Pa Vây Sử 
(50,5 MW) tại Phong Thổ, Lai Châu và dự án thủy 
điện Mường Tùng (32 MW) tại Mường Chà, Điện 
Biên. Hai dự án có tổng mức đầu tư 2.800 tỷ 
đồng, sẽ hoàn thành, phát điện, hòa lưới điện 
quốc gia trước ngày 31/12/2023. Mục tiêu tới 
năm 2025, mỗi năm Tập đoàn Kosy sẽ khởi công 
mới một số dự án thủy điện có công suất từ 50 - 
100 MW. Bên cạnh đó, Kosy Group cũng đang 
chuẩn bị kế hoạch để triển khai một số dự án 
thủy điện tích năng có công suất lớn, mỗi dự án 
trên 1.000 MW.

Trong lĩnh vực điện gió, ngày 30/10/2021, Tập 
đoàn Kosy chính thức đưa nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (công suất 40,5 MW) 
vào vận hành, hòa lưới điện quốc gia.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập đoàn 
Kosy sẽ tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện, điện 
tích năng, điện gió, điện mặt trời… bên cạnh 
hàng loạt dự án bất động sản có quy mô tại 
nhiều tỉnh thành. 
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KCN Đồng Văn I

KCN Đồng Văn IV

KCN Đồng Văn II
HÀ NỘI

HÀ NỘI

KCN Đồng Văn III

Trường mầm non xã Duy Hải

Trường THCS Duy Hải

Siêu thị Lan Chi

Trường tiểu học P. Đồng Văn

UBND TT. Đồng Văn

Chợ Đồng Văn

Chợ Linh Lão

Siêu thị 
Tommart+

Bệnh viện Đa khoa
Hà Nội Đồng Văn

Có gì
TRONG KHU ĐÔ THỊ 
KOSY LITA HÀ NAM
Khu đô thị Kosy Lita Ha Nam được đầu tư bởi Tập đoàn Kosy,
có vị trí đắt giá tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, chỉ cách địa phận
Hà Nội 5 phút di chuyển. Dự án được ví như “điểm sáng” của
thị trường bất động sản vùng Thủ đô cuối năm 2022.

?
NƠI CỬA NGÕ PHÍA NAM THỦ ĐÔ

KHU ĐÔ THỊ MỞ HIỆN ĐẠI 

Với quy mô 22,94ha, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam được định hướng
phát triển theo mô hình đô thị mở hiện đại, thỏa mãn mọi nhu cầu
an cư – đầu tư  – giải trí qua các dòng sản phẩm đẳng cấp.

Tọa lạc trên mặt đường 28m đấu nối trực tiếp với
đường quốc lộ 38.
Tập trung chuỗi các ngành hàng kinh doanh đa dạng:
ẩm thực, mua sắm, dịch vụ thương mại…
Trái tim giải trí sôi động, tâm điểm vui chơi nhộn nhịp.

SHOPHOUSE
ĐIỂM VÀNG KINH DOANH
THÁNH ĐỊA MUA SẮM

Không gian sống tiện nghi, chan hòa với thiên nhiên.
Diện tích linh hoạt: 80 – 215,4m2
An yên vui sống, trải nghiệm vẹn tròn.

LIỀN KỀ
CHỐN AN CƯ LÝ TƯỞNG

“Chất sống” đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo.
Sống hoà mình giữa thiên nhiên chan hoà.
Giá trị sinh lời hấp dẫn, vừa kinh doanh vừa kết hợp lưu trú.

SHOPVILLA & Biệt thự ven hồ
NƠI DÀNH RIÊNG CHO CHỦ NHÂN DANH GIÁ
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28m

UBND
xã Duy Hải

Đê tả sông Nhuệ

Trạm y tế
xã Duy Hải

Đường thôn Nhị Giáp

Hướng KĐT
Đồng Văn Xanh

Đường thôn
Nhị Giáp

Hướng đi Hưng Yên
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Cầu Nhật Tựu

Quốc lộ 38
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TIỆN ÍCH TOÀN DIỆN+20 MỞ CỬA LÀ VƯỜN - BƯỚC CHÂN LÀ PHỐ

Tại khu đô thị Kosy Lita Ha Nam, chủ đầu tư đặc biệt tinh tế trong việc đan xen những mảng không gian 
xanh trong từng dãy nhà, từng khu phố, mang đến nguồn năng lượng tích cực để cư dân được hòa mình 
vào nhịp sống sôi động bất tận với chuỗi tiện ích muôn màu sắc, đa trải nghiệm mỗi ngày.

Cổng chào biểu tượng

Trung tâm thương mại

Đại lộ thương mại - THE SUN

Đường dạo bộ ven kênh - THE MOON 

Khu vui chơi trẻ em theo chủ đề

Vườn cảnh quan

1

2

3

4

5

6

Trường mầm non

Clubhouse

Vườn dưỡng sinh

Hồ điều hoà trung tâm - STAR LAKE

Công viên ánh sáng - LIGHT PARK

Khu Gymout ven hồ

7

8

9

10

11

12

Khu vui chơi ngoài trời

Quảng trường nước - WATER SQUARE

Vườn hoa chủ đề - TIMES GARDEN

Vườn BBQ

Bãi đỗ xe

13

14

15

16

P

LIVE
Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, phóng khoáng
Khẳng định "chất tôi” giữa không gian hiện đại   
Cuộc sống năng động, tiện nghi, môi trường
văn minh, tri thức
Tổ ấm bình yên trở về mỗi ngày.

WORK
An tâm làm việc, công tác tại các KCN hay trong Thủ đô
Vị trí trung tâm, thuận tiện đi làm, gửi con đi học 
Có thể vừa kết hợp để ở, vừa kinh doanh, buôn bán, 
cho thuê mặt bằng

PLAY
Thỏa sức vui chơi, shopping cuối tuần
Tham gia các câu lạc bộ gắn kết cộng đồng
Điểm hẹn tinh hoa của giới thành đạt 

SỐNG KHỎE MỖI NGÀY
LÀM VIỆC HĂNG SAY

VUI CHƠI BẤT TẬN

DỰ ÁN KOSY LITA HA NAM ĐƯỢC
PHÁT TRIỂN BỞI TẬP ĐOÀN KOSY

Vị trí: Quốc lộ 38, phường Duy Hải, Thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam
Website: https://kosylitahanam.vn/
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đạt 275 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ trong 
năm nay.

Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất đến từ nguồn bất động 
sản chiếm trên 80%, còn lại từ các ngành kinh doanh 
khác.

Mục tiêu, chiến lược của CTCP Kosy trong thời 
gian tới? Khái quát bức tranh CTCP Kosy năm 
2025 và 2030?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Công ty CP Kosy là một 
trong hơn 20 thành viên trực thuộc Tập đoàn Kosy, 
hoạt động đa ngành, trong đó 2 lĩnh vực chính là bất 
động sản và năng lượng tái tạo. Mỗi năm, Kosy sẽ 
khởi công và triển khai mới khoảng 4, 5 dự án bất 
động sản, M&A một số dự án năng lượng để mở rộng 
quy mô. 

Năm 2021, Công ty CP Kosy đã phát hành thành 
công cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần của 
công ty sở hữu nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc (34 MW). 
Năm nay, Công ty CP Kosy tiếp tục phát hành cổ 
phiếu để hoán đổi lấy cổ phần của công ty sở hữu 
nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ sở hữu tại 
công ty này lên 90%.  (40,5 MW). Như vậy, sau cơ cấu 
hai công ty năng lượng này, Công ty CP Kosy sẽ có 
vốn điều lệ dự kiến tăng lên 2.731 tỷ và tổng tài sản 
dự kiến tăng lên khoảng 5.181 tỷ. 

Hiện nay, Công ty CP Kosy đang tiếp tục lên phương 
án mua cổ phần của 2 công ty Thuỷ điện Pa Vây Sử và 
Mường Tùng có tổng công suất 82,5 MW sau khi 2 
công ty này đã hoàn thành việc thi công và đi vào 
vận hành, phát điện. 

Bên cạnh đó, trong các năm tới, Công ty CP Kosy sẽ 
M&A một số công ty năng lượng khác, mục đích 
nhằm nâng quy mô để có đủ năng lực triển khai các 
dự án bất động sản và năng lượng tái tạo có quy mô, 
công suất lớn. 

Hiện nay, Kosy đang hoàn thiện pháp lý một số dự án 
bất động sản có quy mô lớn vài trăm héc-ta và một 
số dự án năng lượng có công suất trên 1.000 MW. 
Mục tiêu năm 2024 – 2026, Kosy sẽ tập trung triển 
khai một số dự án lớn như dự án bất động sản quy 
mô lớn, dự án thuỷ điện tích năng công suất 1.200 
MW, dự án điện gió ngoài khơi công suất 500 MW. 

Chúng tôi tự tin Công ty CP Kosy sẽ phát triển lớn 
mạnh, trở thành một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Việc đầu tư vào các công ty năng lượng điện giúp 
dòng doanh thu và lợi nhuận kết chuyển về Kosy 
được đảm bảo ổn định, duy trì đều đặn để triển khai 
các dự án năng lượng, bất động sản tiềm năng như: 
Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2 - 50 MW (ngoài 
khơi), điện tích năng Kosy Lâm Đồng, KĐT Kosy Hà 
Nội, KĐT Kosy Hà Tĩnh, KĐT Kosy Riverside Lào Cai và 
các dự án khác tại nhiều tỉnh thành trong năm tới.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN MỘT SỐ NỘI 
DUNG QUAN TRỌNG:

Theo kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế 
CTCP Kosy là 220 tỷ đồng, xin cho biết tính khả 
thi của việc đạt được mức lợi nhuận này và cơ 
cấu lợi nhuận đến từ các nguồn nào?

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Kosy thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội: Về tính 
khả thi, các dự án bất động sản cũ đã triển khai 
trước đây đã hoàn thành và đang được ghi nhận 
doanh thu như: KĐT Kosy Mountain View, KĐT Kosy 
Eden Bắc Giang… Bên cạnh đó, năm 2021 Công ty 
CP Kosy tiếp tục triển khai và khởi công mới 5 dự án 
bất động sản: KĐT Kosy City Beat Thai Nguyen, Hà 
Nam, Ninh Bình, Riverside Lào Cai, Quảng Bình. 
Trong năm 2022, 5 dự án này sẽ mở bán, ghi nhận 
được một phần doanh thu. Công ty CP Kosy có kế 
hoạch doanh thu đạt 1.600 tỷ, lợi nhuận trước thuế 

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP KOSY (KOS)

KOSY NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Trần Lâm - PV Kosy News

Ngày 20/5/2022, Công ty Cổ phần Kosy, mã 
CK: KOS (một thành viên của Tập đoàn Kosy) 
đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
và thông qua một số nghị quyết, chương trình 
hành động trong năm 2022.

DỰ KIẾN DOANH THU 2022
TĂNG 38,6%, VỐN ĐIỀU LỆ 2022
TĂNG LÊN HƠN 2.731 TỶ ĐỒNG

Tại ĐHĐCĐ 2022, Ban lãnh đạo Công ty CP Kosy báo 
cáo doanh thu thuần năm 2021 của đơn vị đạt 
1.154,3 tỷ, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 
đạt 30,3 tỷ năm 2021. Đại hội cũng ghi nhận mục 

tiêu mới về tăng trưởng kinh doanh của Công ty CP 
Kosy trong năm 2022, với tổng doanh thu dự kiến 
trên 1.600 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 275 tỷ. Trong 
giai đoạn 2022 - 2025, dự kiến công ty sẽ triển khai 
mới nhiều dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành, 
đem lại nguốn lợi nhuận lớn cho Tập đoàn.

Các cổ đông và Đoàn chủ tịch Đại hội cũng thông 
qua các nghị quyết và tờ trình quan trọng như: kết 
quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022, 
thống nhất các quy chế về quản trị nội bộ công ty và 
hoạt động của HĐQT…

Đặc biệt, Đại hội nhất trí thông qua việc Công ty CP 
Kosy tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ 
phần Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ 
sở hữu tại công ty này lên 90%. (Công ty sở hữu Nhà 
máy Điện gió Bạc liêu công suất 40,5 MW). 
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Được biết CTCP Kosy đã và đang triển khai nhiều 
dự án bất động sản, năng lượng tái tạo ở nhiều 
tỉnh thành nhưng kết quả kinh doanh chưa tốt. 
Ông có thể lý giải về điều này không? Xin ông cho 
biết kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 và một 
số năm tiếp theo?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Nhà máy Thuỷ điện Nậm 
Pạc và Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu mới được cơ 
cấu vào Công ty CP Kosy và 2 nhà máy này đang 
trong thời gian hoàn vốn nên chưa có lợi nhuận.

   Các dự án bất động sản giai đoạn trước đây, Kosy 
chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai nên còn hạn 
chế trong việc lựa chọn vị trí dự án, lập quy hoạch, 
GPMB, cũng như trong công tác thi công và kinh 
doanh… nên dự án triển khai còn chậm, hiệu quả 
chưa cao và quá trình ghi nhận doanh thu còn chậm 
dẫn đến lợi nhuận thấp.

Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác rà soát, thay 
đổi cơ chế chính sách, cùng mấy năm đại dịch 
Covid-19 nên nhìn chung các doanh nghiệp có rất ít 
dự án được triển khai mới và Kosy cũng vậy. Điều 
này cũng lý giải vì sao kết quả kinh doanh mấy năm 
qua chưa được tốt.

Hiện nay, Công ty CP Kosy đã có nhiều kinh nghiệm 
trong phát triển các dự án bất động sản, tốc độ triển 
khai các dự án nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. 
Kosy không ngừng nâng cao năng lực để các dự án 
bất động sản ngày càng được triển khai nhanh, đẹp, 
hiệu quả, uy tín với khách hàng, đối tác.

Năm 2022, theo kế hoạch, Công ty CP Kosy sẽ có lợi 
nhuận trước thuế đạt 275 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 
220 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 
khoảng 600 - 800 tỷ đồng. Từ năm 2024 trở đi, Công 
ty CP Kosy sẽ đạt lợi nhuận 1.000 – 2.000 tỷ/năm.

Năm 2021, CTCP Kosy đã hoàn thành việc phát 
hành cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần của 
CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện (công ty 
sở hữu nhà máy Thủy điện Nậm Pạc – 34 MW). Đến 
năm 2022, theo tờ trình đại hội lần này, CTCP Kosy 
sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ 
phần Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ 
sở hữu tại công ty này lên 90% (công ty sở hữu nhà 
máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - 40,5 MW). Việc đầu tư 
vào các công ty năng lượng này mang lại những 
giá trị và hiệu quả như thế nào đối với CTCP Kosy?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Trước khi đầu tư, mua cổ 
phần các công ty năng lượng thì Công ty CP Kosy 
chỉ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là chính. 
Như vậy, xét trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ không 
bền vững, tài sản cố định ít, không có nhiều giá trị 
lớn... 

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây 
dựng Thuỷ điện (công ty sở hữu nhà máy Thuỷ điện 
Nậm Pạc - 34 MW) và Công ty CP Điện gió Kosy Bạc 
Liêu (công ty sở hữu nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu 
- 40,5 MW) đã hoàn thành, phát điện, hoà lưới điện 
quốc gia. Hai công ty này đều trải qua rất nhiều khó 
khăn, rủi ro trong quá trình thi công như: tiến độ thi 
công, địa chất công trình, kỹ thuật, máy móc thiết bị, 
sắp xếp đủ nguồn vốn… cuối cùng đều vượt qua 
mọi thách thức để hoàn thành dự án. Hiện nay, 2 dự 
án này đều cho doanh thu ổn định gần 400 tỷ 
đồng/năm và sẽ duy trì ổn định trong thời gian dài 
tiếp theo.

Khi Công ty CP Kosy đầu tư mua cổ phần 2 công ty 
năng lượng này thì đồng nghĩa, Kosy sẽ hoạt động 
trên 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng, 
bổ trợ cho nhau. Năng lượng có dòng tiền ổn định, 
bổ trợ cho bất động sản có dòng thu không ổn định. 
Điều này giúp cho doanh nghiệp phát triển bền 
vững. 

Năm 2021, sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ 
phần Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thuỷ điện, 
quy mô của Công ty CP Kosy đã tăng lên đáng kể. 
Vốn điều lệ KOS tăng thêm 514,5 tỷ, từ 1.650 tỷ lên 
2.164 tỷ. Tổng tài sản sau hợp nhất tăng thêm 752 tỷ, 
từ 3.120 tỷ lên 3.875 tỷ. 

Năm 2022, dự kiến, sau khi hoán đổi thành công cổ 
phần của Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, vốn 
điều lệ KOS dự kiến tăng thêm 566,7 tỷ, từ 2.164 tỷ 
lên 2.731 tỷ. Tổng tài sản sau hợp nhất dự kiến tăng 
thêm 1.314 tỷ, từ 3.875 tỷ lên 5.189 tỷ. 

Như vậy, Công ty CP Kosy sẽ có sự tăng trưởng về 
quy mô, tạo được uy tín với các đối tác và khách 
hàng. Đặc biệt Kosy sẽ có đủ năng lực để triển khai 
các dự án bất động sản và năng lượng với quy mô, 
công suất lớn như mục tiêu, chiến lược đã đặt ra.

Năm 2021, công ty Kosy không có dự án mở bán 
mới, nguyên nhân do đâu? Kế hoạch triển khai, thi 
công và mở bán các dự án BĐS năm 2022 như thế 
nào?

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT Công ty CP 
Kosy, Ban Chủ toạ Đại hội: Trong mấy năm vừa qua, 
do điều chỉnh cơ chế chính sách, ảnh hưởng của đại 
dịch Covid- 19 và nhiều yếu tố khác dẫn đến công 
tác hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản để đủ 
điều kiện khởi công là rất chậm. Do vậy, năm 2021, 
Kosy không có dự án mở bán mới và chủ yếu tập 
trung bán hàng ở các dự án cũ, đã triển khai từ 
trước.

Bên cạnh việc hoàn thiện các dự án bất động sản cũ, 
năm 2021 Kosy cũng tiếp tục triển khai và khởi công 
mới một số dự án bất động sản tai Hà Nam, Ninh 
Bình, Riverside Lào Cai, Quảng Bình, …. Dự án KĐT 
Kosy Hà Nam quy mô 23 ha, hiện đã hoàn thành 
100% công tác GPMB và đang tập trung thi công. 
Mục tiêu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án. Dự 
án KĐT Kosy Ninh Bình quy mô 41 ha, hiện đã GPMB 
đạt khoảng 85% diện tích cả dự án, mục tiêu đến 
cuối năm 2023 sẽ cơ bản hoàn thành. Dự án KĐT 
Kosy Quảng Bình có quy mô gần 10 ha, hiện đã 
hoàn thành 100% công tác GPMB và đang tập trung 
thi công, mục tiêu đến ngày 31/10/2022 sẽ hoàn 
thành. Dự án KĐT Kosy Riverside Lào Cai quy mô 43 
ha, đang thực hiện GPMB song song với việc triển 
khai thi công và hoàn thành 100% mặt bằng trước 
31/12/2022. Mục tiêu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn 
thành dự án.

Trong năm 2022, Kosy sẽ mở bán các dự án này. 
Cũng theo kế hoạch, Kosy tiếp tục khởi công một số 
dự án bất động sản mới ở Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Thái 
Nguyên, Phú Thọ và một số tỉnh thành khác trong 
năm nay và năm 2023.

Môi trường kinh doanh ngày càng 
cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Là 
người đứng đầu doanh nghiệp, ông có 
những định hướng, chiến lược hay 
những quan điểm, triết lý kinh doanh 
như thế nào để xây dựng Kosy phát 
triển ổn định và bền vững?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại 
hội: Công ty CP Kosy có định hướng 
phát triển thành một Tập đoàn lớn 
mạnh, phát triển bền vững, có tuổi thọ 
hàng trăm năm. Là người đứng đầu 
doanh nghiệp, tôi cho rằng phải hiểu về 
vận mệnh, thời thế và doanh nghiệp 
của mình để đưa ra những chiến lược, 
những kế sách cho phù hợp.

Kosy kinh doanh đa ngành nhưng đa 
ngành ở mức phù hợp. Hiện nay, Kosy 
hoạt động chính ở 2 lĩnh vực chính là 
bất động sản và năng lượng tái tạo. 
Trong những năm tới, khi phù hợpvà 
điều kiện cho phép, sẽ mở rộng thêm 
các lĩnh vực kinh doanh khác, đảm bảo 
các lĩnh vực hỗ trợ nhau, phát triển bền 
vững.

Những gì trước đây Kosy chưa làm tốt, 
giờ phải làm thật tốt. Kosy phấn đấu 
trong thời gian tới, sẽ không còn khách 
hàng phải phàn nàn và giải quyết dứt 
điểm những tồn tại; không gây khó 
khăn hay lạm dụng vốn nhà thầu, các 
đơn vị cung cấp, quan điểm có đến đâu 
làm đến đó, đảm bảo thanh toán đúng, 
đủ cho các đơn vị nhà thầu, đối tác cộng 
tác với Kosy để cùng nhau phát triển. 

Kosy phấn đấu trở thành một doanh 
nghiệp có uy tín, trách nhiệm, là một 
nơi trao gửi niềm tin của đối tác, khách 
hàng và các địa phương.
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Tiến độ
 THỦY ĐIỆN 

CÁC DỰ ÁN 

DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
PA VÂY SỬ, TẢ PÁO HỒ

Cụm dự án thủy điện Pa Vây Sử, Tả Páo Hồ nằm trên 
địa bàn các xã Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Mồ Sì San, Sì 
Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cụm dự án 
có tổng công suất lắp máy là 50,5 MW, bao gồm 04 
dự án: Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo 
Hồ 1B.

Dự án đang tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp 
lý, cùng chính quyền địa phương khảo sát dự án, 
đường vận hành thi công và đề xuất các phương án 
phù hợp. Bên cạnh đó, dự án còn kiểm tra, rà soát 
và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vận 
động nhân dân tích cực ủng hộ phát triển dự án. 
Các công tác được thực hiện khẩn trương, tỉ mỉ và 
hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra. Mục tiêu phát điện 
của dự án Tả Páo Hồ 1A & 1B là 31/12/2024 và dự án 
Pa Vây Sử 1 & 2 là 31/3/2025.

Hòa cùng không khí cuối năm tấp nập, các cán bộ kỹ sư, công nhân thủy điện của Kosy Group vẫn rộn 
ràng những ngày thi công với đất đá, bê tông, sắt thép để đảm bảo tiến độ đề ra từng ngày.

Liên Thảo – PV Kosy News

DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
MƯỜNG TÙNG
 
Dự án Thủy điện Mường Tùng có tổng công suất 34 
MW với 4 nhà máy gồm Nhà máy Nậm He Thượng 
1, Nhà máy Nậm He Thượng 2, Nhà máy Mường 
Tùng và Nhà máy Nậm He Hạ được đầu tư xây dựng 
tại xã Chà Tở huyện Nậm Pồ, xã Mường Tùng huyện 
Mường Chà và xã Lay Nưa thị xã Mường Lay, tỉnh 
Điện Biên.

Hiện tại, dự án nhà máy thủy điện Mường Tùng 
đang tập trung thi công đồng loạt 5 gương hầm với
tổng chiều dài hầm đã đào được tính đến hết 
12/2022 là 1700m, hoàn thành thi công đào tháp 
điều áp.. Đối với Hạng mục đầu mối đập chính - đập 
chuyển nước, nhà thầu đã tập kết máy móc, trạm 
nghiền, trạm trộn và bắt đầu thi công đào hố móng 
đập chính. Đồng thời, dự án đã lựa chọn được đơn 
vị cung cấp thiết bị cơ điện và thiết bị cơ khí thuỷ 
công cho dự án, chuẩn bị ký hợp đồng.

Song song với đó, dự án nhà máy thủy điên Nậm He 
Thượng 2 đã hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế 
cơ sở và được Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên 
thẩm định xong hồ sơ trích lục, trích đo phục vụ 
đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Hồ sơ thiết kế 
kỹ thuật – bản vẽ thi công các hạng mục: đường thi 
công – vận hành, đường điện thi công đang được 
hoàn thiện khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ. 
Bên cạnh đó, dự án dự kiến hoàn thành công tác 
đền bù giải phóng mặt bằng và khởi công công 
trình vào giữa quý II năm 2023.
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DỰ ÁN KOSY RIVERSIDE LÀO 
CAI: TẬP TRUNG HOÀN THIỆN 
CÔNG TÁC GPMB

Kosy Riverside Lào Cai được xây dựng trên 
diện tích 41,84 ha tại phường Xuân Tăng, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Dự án được 
kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị 
hóa, giúp hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị 
loại I của thành phố Lào Cai. 

Kosy Riverside Lào Cai đang được triển khai 
GPMB, mục tiêu đến tháng 4/2023. Song 
song với đó, dự án cũng đang triển khai thi 
công, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, 
mục tiêu đến ngày 31/12/2022 cơ bản hoàn 
thành. Các công tác khác như: san nền dự 
án, đường giao thông, thoát nước, cấp điện 
nước, cây xanh, xây các tuyến nhà thô,… 
cũng đang được tập trung đẩy mạnh. Mục 
tiêu đến 2024, dự án cơ bản hoàn thành.

DỰ ÁN KĐT KOSY LITA HÀ NAM: 
TẬP TRUNG THI CÔNG CÁC 
HẠNG MỤC

Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam sở hữu vị trí đắc 
địa giữa trung tâm thủ phủ các khu công 
nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam, với quy hoạch mang vóc dáng của một 
thành phố thu nhỏ sẽ mang đến cho cư dân 
tương lai một trải nghiệm sống mới. 

Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển 
khai dự án, từ khâu GPMB, lựa chọn nhà thầu 
đến sự biến động giá cả vật tư xây dựng, giá 
nhiên liệu,… Ban QLDA Kosy Lita Hà Nam đã 
tìm mọi cách khắc phục, điều chỉnh các 
phương án xử lý tháo gỡ, đặt quyết tâm đưa 
dự án hoàn thành đúng các mốc tiến độ đề ra.

Dự án đã hoàn thành 100% công tác GPMB 
216/216 hộ dân và tổng diện tích 22,94 ha, trở 
thành một trong những dự án bất động sản 
đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam được giao 
đất trọn vẹn 100% trong khoảng thời gian 
ngắn nhất. 

Trên công trường, Ban QLDA phối hợp chặt 
chẽ với các nhà thầu, làm việc ngày đêm để 
đẩy nhanh tốc độ thi công các tuyến đường 
giao thông, san nền, lát đá vỉa hè, hoàn thiện 
khu vui chơi – dịch vụ, công viên cây xanh kết 
hợp hồ điều hòa rộng gần 10.000 m2, cổng dự 
án và xây thô trục nhà chính,... Mục tiêu cơ bản 
hoàn thành xây dựng HTKT dự án trước tháng 
6/2023.

Thị trường bất động sản cuối năm có nhiều biến động, tồn tại nhiều khó khăn trong tình hình kinh tế - 
chính trị trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, nguồn nguyên vật liệu khan hiếm, giá tăng cao,... đã 
ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công các dự án bất động sản. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao 
và linh hoạt trong khâu quản lý, các Ban QLDA nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa dự án hoàn thành đúng 
các mốc tiến độ đã đề ra để chuẩn bị cho thời kì phục hồi và hưng thịnh mới của bất động sản.

TùngVQ – PV Kosy

DỰ ÁN KOSY BẠC LIÊU
(GIAI ĐOẠN 1)

Dự án Kosy Bạc Liêu có quy mô 50 ha, nằm trên địa 
bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Dự án hiện 
nay đang được GPMB và lên phương án thi công, 
triển khai dự án. Mục tiêu 2025, dự án cơ bản hoàn 
thành.

DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐÁ 
LẢ (QUẢNG BÌNH): GIỮ VỮNG CÁC 
MỐC TIẾN ĐỘ ĐỀ RA

Dự án Khu nhà ở thương mại Đá Lả có diện tích gần 
10 ha, nằm tại khu vực Đá Lả thuộc tiểu khu 7, thị 
trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình. Mục tiêu của dự án là đầu tư hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật hoàn chỉnh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của 
người dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và 
các vùng lân cận. 

Quảng Bình tháng 10, 11 trời mưa gần như cả 
tháng, thời điểm này giá nguyên vật liệu tăng cao, 
dự án nằm ở những điểm đấu nối phức tạp, quốc lộ 
9B đi qua dự án lại đang nâng cấp gây cản trở lớn 
trong quá trình thi công.

Cho đến nay, dự án đã cơ bản thi công xong phần 
điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, các 
tuyến đường nội bộ đã thi công xong phần cấp 
phối đá dăm loại 2, thi công xong phần lắp đặt nó 
vỉa hè các tuyến, thi công hoàn thiện phần các lô 
đất và trồng xong cây xanh các tuyến phố trong 
khu nội bộ.

Dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thi công các 
hạng mục dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu quý 
II/2023.

DỰ ÁN KĐT KOSY NINH BÌNH: HOÀN 
THIỆN CÔNG TÁC GPMB

KĐT Kosy Ninh Bình được xây dựng trên địa bàn xã 
Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với quy mô 40,7 ha. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB 
nhưng được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công 
ty, bằng sự quyết tâm của Ban QLDA, Ban GPMB đã 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vận 
động tuyên truyền, vận động người dân đẩy nhanh 
công tác GPMB. Đến nay, dự án đã hoàn thành 87% 
mặt bằng cả dự án. Mục tiêu đến tháng 4/2023 giải 
phóng mặt bằng đạt 100%.

Trên công trường dự án, các đơn vị thi công, các 
nhà thầu ngày đêm làm việc, hoàn thiện các tuyến 
phố khang trang, các khu vui chơi với độ phủ cây 
xanh lớn, các tuyến đường giao thông, hệ thống 
điện, nước,… Mục tiêu tới năm 2024, dự án cơ bản 
hoàn thành, tạo nên diện mạo mới cho thành phố 
Ninh Bình, một khu đô thị đáng sống với nhiều tiện 
ích cộng đồng sắp được ra mắt.

DỰ ÁN KOSY HÀ TĨNH

Dự án Kosy Hà Tĩnh có quy mô gần 42,79 ha, nằm 
trên địa bàn xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh. Dự án hiện nay đang được GPMB và 
lên phương án thi công, triển khai. Mục tiêu 2025, 
dự án cơ bản hoàn thành.
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LIÊN TỤC ĐÓN TIẾP NHỮNG ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐẾN 
THĂM VÀ TÌM KIẾM CƠ HỘI HỢP TÁC

Tháng 11, TEPCO - công ty điện lực Tokyo, công ty có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản 
với 25 nhà máy nhiệt điện, 3 nhà máy hạt nhân, 146 nhà máy thủy điện, 5 nhà máy 
năng lượng tái tạo đã bày tỏ sự quan tâm và thiện chí hợp tác với Tập đoàn Kosy 
khi 3 lần liên tiếp đến thăm, trao đổi, thảo luận với Ban lãnh đạo và các phòng ban 
liên quan của Tập đoàn. Hiện tại công ty quan tâm đến việc đầu tư, cung cấp thiết 
bị, tư vấn triển khai nhiều mảng khác nhau tại dự án Thủy điện tích năng Kosy Di 
Linh (công suất 1.500 MW).

Các dự án năng lượng tái tạo đã và sẽ được triển khai của Tập 
đoàn Kosy cũng nhận được sự quan tâm của Công ty TNHH 
Năng lượng SANY (Thuộc Tập đoàn SANY). Đối tác đã chủ 
động đề xuất các phương án hợp tác dự án Nhà máy Điện gió 
Kosy Bạc Liêu GĐ2 và các dự án điện gió ngoài khơi của Tập 
đoàn Kosy. Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu GĐ1 cũng đã đón 
đoàn Sany tới khảo sát thực tế tại nhà máy. Đoàn đánh giá 
cao quy mô, tầm nhìn và tiềm năng của mảng năng lượng tái 
tạo của Tập đoàn và thể hiện mong muốn đồng hành, hợp 
tác. Công ty TNHH Năng lượng SANY là thành viên chuyên 
đầu tư quốc tế các dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn 
SANY, Trung Quốc - Nhà sản xuất máy móc hạng nặng lớn thứ 
năm trên thế giới và dẫn đầu toàn cầu trong việc phát triển 
và sản xuất các thiết bị xây dựng, thiết bị khai thác khoáng 
sản, thiết bị hải cảng và máy móc khoan dầu, các hệ thống 
năng lượng gió tái tạo với chất lượng cao và hàng đầu trong 
ngành.

Tháng 12, Tập đoàn Kosy cũng tiếp đón tập đoàn China 
Gezhouba (CGGC) về việc hợp tác phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo. China Gezhouba Group là tập đoàn Top 500 của 
thế giới. Hoạt động kinh doanh chính của CGGC bao gồm 8 
lĩnh vực gồm có: điện lực, xây dựng, bảo vệ môi trường, sản 
xuất thiết bị, bất động sản, xi măng, thuốc nổ dân dụng và tài 
chính. Hiện tại, CGGC có hơn 200 chi nhánh trên hơn 80 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nghiệp vụ bao quát thị 
trường các công trình thầu chủ yếu của toàn thế giới với hơn 
200 công trình quy mô vừa và lớn đang xây dựng.

THÀNH LẬP BAN HỢP TÁC 
ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN

Với nhu cầu phát triển mảng hợp 
tác đang rất tiềm năng và xu hướng, 
tháng 12/2022, Ban lãnh đạo Tập 
đoàn Kosy đã chính thức thành lập 
Ban Hợp tác Đầu tư nhằm tập trung 
phát triển mảng hợp tác đầu tư tất 
cả các lĩnh vực của Tập đoàn: Bất 
động sản, Năng lượng tái tạo và Tài 
chính. Đây chính là thành quả 
khẳng định năng lực, tiềm năng và 
sức ảnh hưởng của Tập đoàn dù 
trong giai đoạn khó khăn chung của 
thị trường BĐS nói chung. 

Sau 14 năm thành lập và phát triển, đến nay thương hiệu Kosy đã trở thành 
Tập đoàn tư nhân uy tín tại Việt Nam với những dự án bất động sản và năng 
lượng tái tạo quy mô, trải dài khắp các tỉnh thành từ Bắc Trung Nam. Đó là 
tiền đề vững chắc để Tập đoàn tự tin tiếp đón những cơ hội hợp tác trong và 
ngoài nước, được đối tác đánh giá cao với những dự án tiềm năng trong các 
lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. 

Hồng NTT
PV Kosy News

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN
MẢNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
CỦA TẬP ĐOÀN
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Hình 2: Thủy điện tích năng
Attaqa 2400MW – Ai Cập
(nguồn internet)

Trong sự phát triển của năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng 
là một phần quan trọng nhằm giúp các hệ thống vận hành 
bình thường và ổn định, tận dụng tối đa công suất phát. Với 
nhiều ưu điểm vượt trội, thủy điện tích năng hiện là phương 
án hàng đầu cho việc lưu trữ điện và là một mảnh ghép cho 
bức tranh phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Loại hình 
thủy điện này được xem là tương lai của thủy điện.

Nguyễn Hải Đăng - Phòng QLDA NLTT

Thủy điện tích năng
TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH
THỦY ĐIỆN VIỆT NAM

Thủy điện tích năng là gì?
Thủy điện tích năng (TĐTN) là một dạng thủy điện 
dự trữ năng lượng, với công dụng chính là tích lũy 
điện năng để bổ sung cho hệ thống vào những lúc 
cần thiết. Nó được ví như “bình ắc quy” của hệ 
thống điện. 

Mô hình của thủy điện tích năng là hai hồ chứa 
nước ở hai cao độ khác nhau và một nhà máy thủy 
điện với turbin thuận nghịch (vừa là tuabin vừa là 
máy bơm) nằm ở gần hồ chứa bên dưới, nối với hồ 
chứa bên trên bằng đường ống áp lực. 

Khi phụ tải của hệ thống điện “thừa” nhà máy sử 
dụng lượng điện dư thừa để bơm nước từ hồ dưới 
tích lên hồ trên. Lượng nước tích lũy này sẽ được xả 
xuống hồ dưới qua nhà máy để phát điện khi hệ 
thống “thiếu”.

Vai trò của thủy điện tích năng 
Hệ thống điện Việt Nam là một trong những hệ 
thống điện có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới. 
Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 
giai đoạn 2011-2020 đạt 9,7%/năm (riêng năm 2020 
chỉ đạt 3,36% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19), 
tương ứng điện thương phẩm đạt 216,8 tỷ kWh năm 
2020.

Mặc dù công suất lắp đặt của các miền đều lớn hơn 
so với nhu cầu phụ tải lớn nhất của từng miền, 
nhưng do tính chất vận hành khác nhau của các 
nguồn điện (thủy điện được bảo dưỡng vào mùa 
khô, nhiệt điện được bảo dưỡng vào mùa mưa, điện 
mặt trời chỉ có thể huy động vào ban ngày khi có 
bức xạ,…) và thời điểm xuất hiện công suất lớn nhất 
của từng miền không trùng nhau nên trong quá 
trình vận hành hệ thống điện, không thể huy động 
đồng thời tất cả các nguồn điện của hệ thống. 

Như chúng ta đều biết, biểu đồ phụ tải ngày đêm 
của hệ thống điện (HTĐ) có đặc điểm là không đồng 
đều. Lấy ví dụ biểu đồ phụ tải hệ thống điện quốc 
gia ngày 30/12/2020 (hình 3). Đây là năm mà kỷ lục 
lắp đặt điện mặt trời được xác lập, tính đến cuối năm 
2020, công suất điện mặt trời trên cả nước đã đạt 
khoảng 19.400 MWp, tương ứng khoảng 16.500 
MWac - chiếm gần 24% tổng công suất nguồn điện. 
Toàn bộ sản lượng điện phát từ điện mặt trời trên 
toàn quốc trong cả năm 2020 là 10,6 tỉ kWh, chiếm 
khoảng 4,3% tổng sản lượng điện toàn quốc.  

Hình 1: Mô hình thủy điện tích năng
(nguồn internet)
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Phân tích từ hình dạng biểu 
đồ phụ tải đó có thể nhận 
thấy một số đặc điểm của vận 
hành hệ thống, đó là có thời 
điểm xảy ra hiện tượng thừa 
công suất vào giờ thấp điểm 
trưa khoảng từ 10h-14h do 
lúc này phụ tải xuống thấp, 
nhưng bức xạ mặt trời lại tốt 
nhất trong ngày. Mặt khác, 
vào giờ cao điểm tối (khoảng 
từ 17h30-18h30) là thời điểm 
mà nhu cầu tiêu thụ điện cao 
nhất trong ngày, hệ thống 
điện cần một lượng công suất 
phát điện khá lớn thì lúc này 
khả năng đáp ứng của hàng 
chục nghìn MW điện mặt trời hầu như không còn.

Bên cạnh hiện tượng chênh lệch về công suất phụ 
tải ở các thời điểm trong ngày, thì nhu cầu phụ tải 
giữa ngày làm việc và ngày nghỉ cũng có sự chênh 
lệch khá lớn. Việc san bằng biểu đồ phụ tải có thể 
thực hiện được bằng tác động về kinh tế (thông 
qua các biểu giá sử dụng điện giờ cao điểm, giờ 
thấp điểm) đối với người tiêu thụ, hoặc nhờ sử 
dụng các bộ phận tích trữ năng lượng (pin tích trữ, 
thủy điện tích năng…). Vì vậy, để đảm bảo cung 
cấp điện, hệ thống điện luôn cần phải duy trì sẵn 
sàng một số tổ máy phát điện truyền thống có khả 
năng linh hoạt khi có nhu cầu phủ đỉnh. Hiện nay 
thủy điện tích năng là nguồn tích trữ có công suất 
lớn, ổn định và hiệu quả. 

Nói một cách tóm tắt: Khi phụ tải của hệ thống thấp 
(như tại 11h-14h – hình 3) đồng thời các nguồn 
NLTT như điện gió, điện mặt trời phát công suất    
tối đa (HTĐ thừa điện) thì TĐTN sẽ tiêu thụ điện của 

hệ thống để bơm nước từ hồ dưới tích lên hồ trên, 
giảm thiểu tình trạng phải cắt giảm công suất các 
nhà máy điện mặt trời.  Khi nhu cầu dùng điện cao 
(như tại 16h-20h – hình 3) nước được xả qua đường 
ống áp lực từ hồ chứa bên trên, làm quay tuabin để 
phát điện lên hệ thống, nước xả được trữ trong hồ 
bên dưới.

TĐTN làm nhiệm vụ “phủ đỉnh - điền đáy” làm san 
bằng hơn biểu đồ phụ tải, hỗ trợ các nhà máy điện 
khác hoạt động hiệu quả hơn, khi chúng không 
phải giảm công suất phát điện quá thấp vào ban 
đêm, cuối tuần, hoặc khí bức xạ mặt trời lớn nhất. 

Trong bối cảnh dự thảo QH điện VIII có xét đến 
COP26 tổng công suất NLTT sẽ lên đến 32000MW 
(không tính ĐMT mái nhà) năm 2030 và 156000 MW 
năm 2045, để đảm bảo Hệ thống điện vận hành an 
toàn, ổn định và tin cậy thì cần phải có các nguồn dự 
phòng có khả năng điều chỉnh công suất nhanh, dải 
điều chỉnh rộng để đáp ứng được sự thay đổi nhanh 

của các nguồn NLTT cũng 
như phụ tải. Với yêu cầu đặc 
tính này thì các tổ máy thủy 
điện, thuỷ điện tích năng và 
hệ thống pin tích trữ năng 
lượng là phù hợp nhất. Hiện 
nay chi phí xây dựng hệ 
thống pin tích trữ năng 
lượng là khá đắt và công 
suất chưa cao. Do đó TĐTN 
là công nghệ phù hợp nhất.

Dự án TĐTN Kosy Di Linh dự kiến được xây dựng 
trên địa bàn xã Gia bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm 
Đồng. Vị trí dự án cách thị trấn Di linh khoảng 25 
km về phía Nam, cách Thành phố Bảo Lộc 37 km về 
phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 
khoảng 80km về phía Tây Nam. Dự án nằm cạnh 
đường quốc lộ 28 là tuyến giao thông đường bộ 
quan trọng nối các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ 
với vùng Nam Tây nguyên, cách ranh giới giữa hai 
tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận khoảng 10km về 
phía Đông theo hướng Quốc lộ 28 nên khá thuận 
lợi về công tác thi công và vận hành.

Dự án TĐTN Kosy Di Linh được UBND tỉnh Lâm 
Đồng chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ 
phần Kosy khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch tại 
văn bản số 1532/UBND-MT ngày 10/3/2022. 

Dự án thủy điện tích năng Kosy Di Linh đã được 
UBND tỉnh Lâm Đồng trình Bộ Công Thương và Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch 
điện quốc gia tại văn bản số 7754/UBND-MT ngày 
11/10/2022.

Theo hồ sơ BSQH Dự án có công suất lắp máy 
1500MW bao gồm 4 tổ máy. Tổng mức đầu tư sơ bộ 
khoảng 25,93 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,05 tỷ 
USD).

Dự kiến phát điện (Giai đoạn 1: 375MW, vận hành quý 
4 năm 2030; Giai đoạn 2: 375MW vận hành quý 2 năm 
2031; Giai đoạn 3: 375MW vận hành quý 4 năm 2031; 
Giai đoạn 4: 375MW vận hành quý 2 năm 2032).

Các thông số chính công trình như sau:

- Sơ đồ khai thác: Hồ trên và hồ dưới được tạo ra bằng 
các đập dâng. Đường hầm dẫn nước nối với hai hồ, nhà 
máy ngầm được bố trí giữa tuyến đường hầm. 
- Đập/Hồ trên: MNDBT và MNC được xác định ở giai đoạn 
này là 805m và 775m, dung tích hữu ích 9,36 triệu m3. 
Đập đất đá, tràn bên bờ phải.
- Đập/Hồ dưới: MNDBT và MNC được tương ứng là 279m 
và 253m, dung tích hữu ích 9,62 triệu m3. Đập bê tông 
trọng lực và tràn lòng sông. 
- Tuyến năng lượng-nhà máy: hai đường hầm song song 
nối với nhà máy ngầm. Nhà máy ngầm có 4 tổ máy 
375MW, lưu lượng phát điện qua 4 tổ máy là 343m3/s.
- Tác động môi trường tự nhiên-xã hội: việc xây dựng dự 
án thuỷ điện tích năng Kosy Di Linh không ảnh hưởng 
nhiều đến môi trường tự nhiên-xã hội. 
- Đấu nối nhà máy TĐTN Kosy Di Linh chuyển tiếp trên 
đường dây 500kV 01 mạch Di Linh-Tân Định: Xây dựng 
SPP 500kV gồm 02 ngăn xuất tuyến 500kV tại nhà máy 
TĐTN và đường dây 500kV mạch kép từ nhà máy TĐTN rẽ 
nhánh trên 02 mạch đường dây 500kV Di Linh-Tân Định, 
tiết diện phân pha 4xACSR330, chiều dài khoảng 28km.

Thủy điện tích năng Kosy Di Linh - Dự án năng lượng tái tạo
trọng điểm của Tập đoàn Kosy trong thời gian tới

Hình 3: Biểu đồ phụ tải hệ thống điện quốc gia ngày 30/12/2020 (Nguồn: EVN)

Hình 4: Minh họa các khoảng
thời gian phát điện và bơm nước
tích năng của TĐTN trong biểu đồ
phụ tải hàng ngày.

Hình 5: Mặt bằng bố trí dự án
TĐTN Kosy Di Linh
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VỀ NHỮNG BIẾN CỐ
HAY NHỮNG KHÓ KHĂN

TRONG CUỘC SỐNG

THỨ NHẤT
VẤN ĐỀ

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường nhận Giấy chứng nhận 
Quy y Tam bảo từ Thượng toạ Thích Tâm Thuần –

Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc.

ừ trước đến nay, tôi phải trải qua 2 giai đoạn 
sóng gió và khó khăn. Giai đoạn thứ nhất là năm 
2003 – 2004 khi mới ra trường, tốt nghiệp đại 

học được vài năm. Khi đó công việc không ổn định, 
làm chỗ nọ rồi chỗ kia và tham gia vào việc thi hộ, thi 
thuê vào đại học và bị trả một giá đắt.

Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn năm 2012 – 2014, khi đó 
nền kinh tế Việt Nam bị suy thoái và thị trường bất 
động sản bị ảnh hưởng nặng nề, Tập đoàn Kosy lúc 
đó là Công ty Cổ phần Kosy vừa mới thành lập được 
vài năm và gặp muôn vàn thách thức.

Sau này nghĩ về 2 giai đoạn đó hay cả những trục 
trặc, khó khăn khác mà tôi đã gặp phải, tôi rất áp lực, 
luôn suy nghĩ, trăn trở, thường trách bản thân mình 
thiếu hiểu biết, năng lực hạn chế, tính toán sai nên 
mới để xảy ra những việc này, khiến mình phải rơi 
vào hoàn cảnh này, làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Nhưng sau khi biết đến Phật pháp, tôi hiểu rằng mỗi 
người đều có một nghiệp, một phước báu riêng. 
Nghiệp của mỗi người ở kiếp này là quả của cái 
nhân bản thân mình ở vô lượng kiếp trước. Mỗi 
người có một nghiệp, không ai giống ai, nghiệp tốt 
hay nghiệp xấu đều do các kiếp trước của chúng ta 

quyết định. Nếu trong các kiếp trước, chúng ta 
tạo được nhiều công đức thì kiếp này chúng 

ta có nghiệp tốt và ngược lại. Người có 
nghiệp tốt thì có sự nghiệp thành công, 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người có 
nghiệp xấu thì có cuộc sống bất hạnh, 
nghèo khổ. Người có nghiệp tốt dẫn đến 
đẹp trai, xinh gái, thông minh, giỏi 
giang. Người có nghiệp không tốt lúc 

trẻ thì đẹp trai, xinh gái, nhưng lớn lên lại xấu và 
càng về già càng xấu. Người có nghiệp tốt thì khi 
nhỏ có thể lười học, nghịch ngợm, nhưng lớn lên lại 
tu chí và thành công. Người thì phải trải qua nhiều 
thất bại, vấp ngã mới thành công. Người thì vấp ngã 
suốt nhưng vẫn không đứng dậy được.

Tôi nhận ra rằng, nghiệp của tôi là phải trải qua 2 
giai đoạn khó khăn trên, là cái quả tôi phải gánh 
chịu cho những cái nhân mình đã gây ra trong các 
kiếp trước. Khi thấu hiểu những điều này, biết được 
nghiệp của mình ở đời này phải như vậy, phải trải 
qua những gian lao, những khó khăn, những vấp 
ngã thì tôi chấp nhận nó, đón nhận nó với thái độ 
lạc quan, tự tại. Giai đoạn khó khăn thứ nhất đã giúp 
tôi từ một người không có lý tưởng sống đúng đắn, 
không có mục tiêu cho cuộc đời mình, trở thành 
một người có bản lĩnh, có những khát vọng, mục 
tiêu cho cuộc đời mình rõ ràng. Giai đoạn khó khăn 
thứ hai rèn luyện khả năng vượt khó của tôi. Tôi rút 
ra được những bài học, có những tư duy đúng đắn, 
giúp tôi hoạch định những chiến lược cho Tập đoàn 
Kosy sau này.

Khi hiểu ra nghiệp của mình là vậy, phải trải qua 
những giai đoạn sóng gió đó thì tôi không còn dằn 
vặt nữa, không trách bản thân mình nữa, không 
trách mình tính toán sai, không đổ lỗi do ngoại 
cảnh. Tôi chấp nhận những điều đó, sống vui vẻ, lạc 
quan, sẵn sàng đón nhận những thử thách, chông 
gai ở tương lai phía trước.

T

Là Phật tử, tôi và đại gia đình đều 
đã Quy y Tam bảo. Biết đến Phật 
pháp đã lâu nhưng tôi chính thức 
nhận pháp tu đầu tiên vào năm 
2016. Tôi tu Mật tông, Đông mật và 
Chuẩn đề. Sau 6 năm, pháp tu của 
tôi được nâng cao dần lên. Ba năm 
gần đây, tôi quan tâm nhiều đến 
Phật pháp, tìm hiểu sâu về Phật 
pháp và ý thức hơn, chuyên tâm hơn 
cho việc tu học.

Hàng ngày, tôi dành khoảng 45 
phút trì chú Mật tông và cũng dành 
khoảng 1-2 tiếng nghiên cứu, tìm 
hiểu về Phật pháp như: nghe giảng 
pháp trên Youtube, đọc sách về Phật 
pháp…

    Từ khi tôi biết đến Phật pháp và 
đặc biệt sau 3 năm chuyên tâm tu 
học hơn, bản thân tôi thấy nhận 
thức, sự hiểu biết, cách nhìn của 
mình thay đổi rất lớn so với trước. 
Những thay đổi này rất quan trọng, 
làm thay đổi cuộc sống, giúp tôi 
thành công hơn, sống vui vẻ, hạnh 
phúc và mạnh khoẻ hơn. Có rất 
nhiều điều tôi muốn chia sẻ, nhưng 
trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin 
chia sẻ một số vấn đề mà tôi đã rút ra 
từ những trải nghiệm thực tiễn của 
bản thân mình.

NHẬN  THỨC
THAY ĐỔI RẤT LỚN
TỪ KHI BIẾT ĐẾN

PHẬT PHÁP

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Tập đoàn Kosy:

(Bài viết được chấp bút từ lời chia sẻ của ông Nguyễn Việt Cường 
tại Lễ khởi công xây dựng chùa An Ninh Thượng, xã Văn Lung, 
TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ngày 23/3/2022).

34 KOSY NEWS
XUÂN 2023 35KOSY NEWS

XUÂN 2023



hi còn nhỏ chắc chắn nhiều người trong chúng 
ta muốn nhà mình phải giàu có hơn, bố mẹ mình 
phải thành đạt hơn, giỏi giang hơn. Khi lớn hơn 

thì muốn nhà mình ở thành phố, không muốn ở 
nông thôn, muốn mình phải đẹp trai hơn, xinh gái 
hơn, thông minh, học giỏi. Khi trưởng thành thì 
chồng muốn vợ phải đẹp, chân dài, con nhà gia 
giáo; vợ muốn chồng phải giỏi, biết kiếm nhiều tiền, 
thành công, ga lăng (nhưng lại không thích gái đẹp) 
và muốn những đứa con phải đẹp, giỏi, có hiếu.

Tất cả những cái “giá như” đó nó nằm trong suy 
nghĩ của nhiều người nhưng thực tế chúng ta 
không có được những điều đó. Không có được nên 
sinh ra trách bố mẹ mình không thành công như bố 
mẹ người khác; trách bố mẹ mình không thông 
minh nên đẻ ra mình không thông minh như cậu 
bạn; trách bản thân mình sao lại lấy phải người vợ 
xấu, không thật thà, hay trách con mình sao không 
giỏi như con người khác. 

   Chúng ta có những suy nghĩ đó, nhưng chúng ta 
vẫn phải chấp nhận vì thực tế là vậy. Ta mong muốn 
người hàng xóm họ chuyển đi nơi khác (vì họ hát 
karaoke suốt ngày) nhưng thực tế phải chấp nhận 
việc họ có thể không bao giờ chuyển đi. Ta chấp 
nhận những thực tế đó nhưng trong đầu ta vẫn 
nặng nề, không thông suốt. Tôi cũng từng có những 
suy nghĩ, những nhận thức như vậy trước khi biết 

K đến Phật pháp. Sau khi tôi biết đến Phật pháp, nhận 
thức của tôi đã hoàn toàn thay đổi. 

Mỗi người có một nghiệp, một phước báu. Nghiệp 
của mình là vậy, do ăn ở trong các kiếp trước dẫn đến 
mình có nghiệp như vậy ở đời này. Mình muốn tái 
sinh trong một gia đình bố mẹ làm quan to cũng 
không thể được. Vì cuộc sống, công đức trong tiền 
kiếp của mình chỉ như vậy, nên kiếp này mình phải 
tái sinh trong một gia đình như vậy. Và do nghiệp 
quá khứ, mình lấy một người vợ, người chồng và đẻ 
ra những người con như vậy. Mình muốn khác 
không được, vì nó do công đức các kiếp quá khứ của 
mình quyết định. Có những người con đến để phụng 
dưỡng mình, nhưng cũng có những người con đến 
để đòi nợ mình vì kiếp trước mình mắc nợ nó, kiếp 
này nó đến đòi nợ nên phá phách, làm cho gia đình 
tan hoang. Có trường hợp con giết cha, đấy là trường 
hợp con cái tái sinh để trả thù bố mẹ. 

Tất cả những điều đó ta phải vui vẻ chấp nhận, vì 
đều do duyên và nghiệp, đều do các tiền kiếp của ta 
quyết định. Khi hiểu ra những điều đó thì chúng ta 
không trách bố mẹ nữa, không trách vợ không biết 
đẻ nữa (đẻ ra toàn con gái), không trách hàng xóm 
nữa, vì tất cả những điều đó đều do nghiệp của 
chính mình.

VỀ MỘT SỐ NHỮNG ĐÒI HỎI
TRONG CUỘC SỐNG.

THỨ HAI
VẤN ĐỀ

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cùng gia đình
và một số CBNV Tập đoàn Kosy 
Quy y Tam bảo tại Thiền viện Sùng Phúc.

Một buổi nghe thuyết pháp của gia đình
Chủ tịch Nguyễn Việt Cường tại Thiền viện Sùng Phúc.

VỀ GIAO TIẾP,
ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG NGƯỜI

XUNG QUANH

THỨ BA VẤN ĐỀ

rước đây khi còn là sinh viên và sau này khi ra 
trường tôi cũng hay đọc những cuốn sách về 
giao tiếp để mình nói chuyện, thuyết phục người 

khác được tốt hơn. Trong các cuốn sách về giao tiếp 
có cuốn “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie tôi đọc đi 
đọc lại nhiều lần. Trong các cuốn sách đó dạy rất 
nhiều những quy tắc, những bí quyết để giao tiếp 
tốt, ví dụ như phải có thái độ đúng mực, ăn mặc phù 
hợp, sự tôn trọng, chân tình, khen ngợi, không chê 
bai, không nói xấu…

Những lời dạy đó hay, những bí quyết đó rất bổ ích, 
giúp tôi nhiều trong giao tiếp. Khi giao tiếp, tôi xem 
đối phương có điểm gì đáng khen không để khen; 
phải luôn để ý đến thái độ, tác phong, lời nói sao 
cho phù hợp. Tôi luôn phải cố gắng để làm được 
điều đó, phải để ý thái độ, lời nói để làm sao được tự 
nhiên nhất, thật nhất, chân tình nhất, vì nó bị ép 
buộc, nó không xuất phát từ tâm mà bị ép ra từ 
mong muốn và suy nghĩ của mình.

Nhưng khi biết đến Phật pháp, tôi hiểu rằng, có 
những người yêu quý mình, có những người ghét 
mình, có những người làm hại mình. Tất cả đều do 

nghiệp, đều do nhân quả. Người ghét mình thì chắc 
là kiếp trước hay trước đây mình cũng gây ra lỗi với 
họ, người hại mình thì chắc là trước đây mình cũng 
đã từng hại họ. Có những người giỏi hơn, thành công 
hơn, xinh đẹp hơn… Tất cả cũng đều do nghiệp của 
họ, kiếp trước họ có nhiều công đức thì kiếp này họ 
được hưởng như vậy. Nghiệp của mình khác nghiệp 
của họ. Khi hiểu ra điều này, hiểu được gốc rễ vấn đề 
thì mình không ghen tỵ với họ nữa, không đố kỵ với 
họ nữa, và ngược lại luôn ngưỡng mộ họ, chúc mừng 
sự thành công của họ và coi họ là tấm gương để    
học tập.

Chúng ta cũng biết rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có 
nhân duyên, mỗi người đến với mình đều có nguyên 
do. Người đến với mình dạy cho mình bài học này, 
người dạy cho mình kinh nghiệm khác. Do vậy, ta 
luôn phải trân quý tất cả những người đã đến với ta, 
kể cả những người làm tổn thương ta, có nghĩa là      
họ đến đòi nợ ta hoặc đến để dạy cho ta một bài      
học quý.

Khi biết đến đạo Phật và trải qua quá trình tu học, 
dần dần tôi thấy mình học được lòng từ bi, thương 
yêu mọi người và chúng sinh; dùng cái tâm mình đối 
xử với những người xung quanh, trong tâm của 
mình luôn yêu quý tất cả mọi người. Những điều đó 
xuất phát từ tâm, nên khi giao tiếp tự thể hiện qua 
thái độ, lời ăn tiếng nói phù hợp, sự trung thực, yêu 
thương, chân tình. Điều này là gốc rễ của việc giao 
tiếp thuyết phục, hiệu quả.

T
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KHI BIẾT ĐẾN ĐẠO PHẬT, NHỮNG NGUYÊN LÝ PHẬT GIÁO
ĐÃ LÀM THAY ĐỔI NHẬN THỨC, SUY NGHĨ CỦA TÔI THEO HƯỚNG
TÍCH CỰC, ĐÚNG ĐẮN, GIÚP TÔI HIỂU GỐC RỄ CÁC VẤN ĐỀ.

ần đây, tôi nhận thấy bản thân mình gặp nhiều 
may mắn hơn, tôi nhận thấy trực giác của mình 
phát triển hơn, có linh cảm tốt hơn. Có nhiều 

điều kỳ diệu đến với bản thân mình, nhiều quyết 
định mình đưa ra mà bản thân mình bất ngờ. Khi 
đưa ra rồi tôi mới biết không hiểu tại sao mình lại 
đưa ra được những quyết định như vậy. Như thể có 
thế lực siêu hình nào đó tác động vào tâm thức tôi, 
trợ giúp tôi đưa ra những quyết định đó.

Có một điều tôi luôn tiếc nuối, đó là: Tôi tiếc rằng 
duyên của mình không cho mình biết tới Phật pháp 
sớm hơn. Những giáo lý của Đức Phật là một kho 
tàng khổng lồ kiến thức, tri thức của nhân loại. Đạo 
Phật giúp tôi có cuộc sống mạnh khoẻ hơn, vui vẻ 
hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn.

Qua những chia sẻ trên đây, một lần nữa, tôi muốn 
nói rằng, biết đến đạo Phật, bạn sẽ được biết đến 
nghiệp, biết đến phước báu. Do vậy, sống ở trên đời, 
thành công hay thất bại hãy luôn vui vẻ đón nhận, vì 
nó là cái quả của những cái nhân ta đã gây ra ở trong 
tiền kiếp và trong quá khứ. Khi ta thành công thì 
cũng không nên quá vui mừng vì nó là cái quả của 
ta đã gieo ở kiếp trước và kiếp này ta được hưởng. 
Nếu có thất bại thì cũng vui vẻ đón nhận vì nó là cái 
quả ta phải gánh chịu cho những cái nhân ta đã gây 
ra trong quá khứ và tiền kiếp. Biết được những điều 
này, bạn sẽ giữ được tâm thái vui vẻ, hạnh phúc, sẵn 
sàng đón nhận tất cả những gì đến với bản thân 
mình dù thành công hay thất bại. 

Để có cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy làm cho phước 
đức của mình tốt lên hàng ngày bằng cách: làm 
nhiều việc tử tế, làm nhiều việc tốt, cố gắng giữ 
được 5 giới và phải biết hành thiện, biết tu học để 
dừng nghiệp, để chuyển nghiệp. Làm được điều này 
thì quãng đời còn lại của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, 
kiếp sau sẽ được tái sinh vào cõi lành và nếu tiếp tục 
được làm người thì cũng có cuộc sống thành công 
hơn kiếp này.

G

Chùa An Ninh Thượng, xã Văn Lung được 
xây dựng lần đầu tiên vào năm 1820, thời 
vua Minh Mạng. Do ảnh hưởng của các 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp – 
Mỹ, chùa bị hư hỏng nặng, đến năm 
1989, chùa An Ninh Thượng được nhân 
dân xây dựng lại bằng gạch, khung mái 
bằng tre, gỗ. Sau hơn 20 năm đưa vào sử 
dụng, do được xây dựng tạm, đến nay 
chùa đã xuống cấp nghiêm trọng, có 
nguy cơ bị sập đổ.

Thể theo thực tế công trình và nguyện 
vọng của nhân dân, chính quyền xã Văn 
Lung kết hợp với Ban Hộ tự chùa An Ninh 
Thượng kêu gọi các doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn 
ủng hộ quỹ xây dựng chùa. Tổng chi phí 
đầu tư xây dựng hoàn thiện ngôi chùa 
khoảng 9 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn 
Việt Cường – Chủ tịch Tập đoàn Kosy và 
gia đình công đức số tiền 8 tỷ đồng, bà 
con cùng các nhà hảo tâm khác công đức 
1 tỷ đồng.

VỀ THÀNH CÔNG,
PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

THỨ TƯ VẤN ĐỀ

ản thân tôi có một khát vọng lớn và để thực hiện 
được điều đó, tôi phấn đấu học tập, học đại học, 
rồi học lên cao hơn Thạc sỹ, Tiến sỹ và đọc nhiều 

sách, tài liệu… Trong đó, tôi thích nhất cuốn “Bí 
quyết kinh doanh để trở thành người giàu có và 
hạnh phúc” của Napoleon Hill, nay đổi tên thành 
“Nghĩ giàu và làm giàu”. Ngoài ra, tôi đọc rất nhiều 
sách về kinh doanh, về doanh nhân, về thành công, 
về phát triển con người. Gần đây, tôi nghe sách nói 
tóm tắt, năm ngoái tôi nghe được khoảng 500 cuốn 
sách tóm tắt, năm nay tôi phấn đấu nghe được 
1.000 cuốn tóm tắt, mỗi cuốn bình quân nghe 
khoảng 45 phút. Các cuốn sách đó có dạy rất nhiều 
bí quyết để thành công, như phải có lòng mong 
muốn (khát vọng), phải biết cách đặt mục tiêu, biết 
lập kế hoạch, rồi cần phải tự tin, kiên trì, vượt khó… 
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn vận dụng theo những 
lời dạy trong những cuốn sách đó, những lời dạy đó 
có nhiều giá trị và rất bổ ích.

Khi chưa biết Phật pháp, tôi nghĩ để thành công 
thì phải có khát vọng, phải học tập, đọc sách để 
nâng cao năng lực; phải cố gắng trong công việc, 
phải tính toán, có những kế sách, mưu lược trong 
kinh doanh. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là có thể thành 
công, có nghĩa gần như tất cả chỉ phụ thuộc vào sự 
nỗ lực, cố gắng của bản thân mình. Ngoài ra, tôi 
cũng có những suy nghĩ là phải cố gắng hơn người 
nọ, người kia, hay doanh nghiệp của mình lãnh đạo 
phải phát triển hơn doanh nghiệp khác, phải phấn 
đấu to hơn, lớn hơn họ.

Nhưng khi biết đến Phật pháp, tôi hiểu rằng sự 
thành công không phải đều đến từ những thứ đó. 
Thành công hay thất bại phần lớn do nghiệp, do 
phước đức của mình quyết định. Nghiệp của mình 
tốt, mình cố gắng thì sẽ thành công, còn nghiệp của 
mình không tốt thì mình có học cao, có nỗ lực, có 
dùng mưu lược gì thì cũng rất khó để thành công. 

Do vậy, tôi nhận ra rằng tất cả sự nỗ lực học tập, 
chăm chỉ trong cuộc sống cũng chỉ góp một phần 
vào sự thành công. Sự thành công đến với mình là 
phần lớn do nghiệp, phước báu của mình quyết 
định. Và thậm chí, nghiệp của mình đưa mình đến là 
người ham học, chăm chỉ làm việc và cái nghiệp 
cũng đưa mình đến là người lười làm việc, lười lao 
động. Việc có suy nghĩ là phải hơn người nọ, người 
kia, doanh nghiệp của mình phải lớn hơn doanh 
nghiệp khác… Tất cả những thứ đó đều do nghiệp 
của mình và nghiệp của họ, do phước báu của mình 
và phước báu của họ. Phước của họ lớn hơn thì họ sẽ 
đưa doanh nghiệp của họ lớn hơn và phát triển bền 
vững và nếu phước của mình kém thì mình khó có 
thể đuổi kịp họ.

Trước tôi cũng nghĩ việc người ta làm được thì 
mình cũng làm được, nhưng giờ tôi thấy câu nói đó 
không đúng (chỉ mang tính động viên, để phấn đấu 
thôi). Người ta làm được nhưng mình không chắc đã 
làm được, vì do nghiệp, nghiệp của họ khác mình, 
phước đức của mình khác phước đức của họ.

Khi nhận ra điều đó, một mặt, tôi cố gắng học tập, 
học tập được càng nhiều càng tốt, thậm chí tôi học 
nhiều hơn trước và tôi tập trung cho công việc, cố 
gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Mặt khác, tôi đi tìm 
hiểu xem cái nghiệp của mình, cái phước của mình 
như thế nào. Qua nhiều năm nghiên cứu Phật pháp, 
tu Mật tông, tu Thiền và nghiên cứu về khoa học tử 
vi, tướng số, tâm linh, trải nghiệm công việc thực 
tiễn…, tôi cũng hiểu tương đối rõ về nghiệp, về 
phước của mình. 

Khi hiểu về nghiệp, về phước của mình, tôi kiểm 
soát lòng mong muốn hay khát vọng của mình phù 
hợp với nghiệp, với phước của mình. Tôi đặt mục 
tiêu, kế hoạch phát triển theo nghiệp của mình, làm 
sao các mục tiêu không vượt quá cái phước của 
mình. Bên cạnh đó, hàng ngày tôi tu học mong 
muốn được dừng, được chuyển cái nghiệp xấu của 
mình và tăng thêm công đức để phước đức của mình 
ngày càng được lớn hơn, để mình có thể được làm 
những việc lớn hơn.

B
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Tôi nghĩ việc khởi nghiệp của tôi đã được sắp đặt từ 
trước. Tất cả những gì tôi được trải nghiệm từ bé 
cho đến giai đoạn kể trên đã đưa tôi đến con đường 
này. Có 3 lý do quan trọng nhất đưa tôi đến việc 
quyết định khởi nghiệp là:
(1) Tôi muốn vươn lên trong cuộc sống, muốn có 
cuộc sống tốt đẹp hơn.
(2) Tôi đọc được cuốn sách “Bí quyết kinh doanh của 
Napoleon Hill” – một cuốn sách tuyệt vời, đưa ra 
được các nguyên lý cơ bản, cốt yếu nhất cho việc 
phát triển sự nghiệp.
(3) Tôi không còn thích làm công chức nhà nước. 
Một phần vì đã được trải nghiệm đi thực tập thực tế 
từ khi là sinh viên, phần còn lại do không xin được 
việc tại cơ quan nào.

Khi tôi vừa khởi nghiệp được một thời gian thì bị 
vấp ngã. Giai đoạn này rất lông bông, từ cuộc sống 
cho đến công việc, mọi thứ không có ý tưởng, mục 
tiêu, kế hoạch rõ ràng. Ngoài công việc điều hành 
một công ty nhỏ làm về dịch vụ, tôi còn tham gia 
vào việc thi hộ, thi thuê vào Cao đẳng, Đại học. Giai 

đoạn này bị dính đến pháp luật 2 lần liền nhau. Lần 
thứ nhất bị nhẹ, chỉ bị tạm giữ thời gian ngắn nên tôi 
không sợ gì và cũng không rút ra được bài học gì 
nhiều. Lần thứ hai xảy ra sau đó không lâu, lần này 
thì bị nặng, hình phạt là gần 2 năm cách ly khỏi         
xã hội.

Ở thời điểm đó hay đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy 
mình là một trong những người đặc biệt, có thể nói 
là rất đặc biệt. Thân thể tuy ở trong môi trường bị 
cách ly nhưng tâm hồn như vẫn sống tự do tự tại ở 
bên ngoài. Mặc dù vẫn phải lao động nhưng nhẹ 
nhàng, phần lớn thời gian tôi dành cho việc đọc 
sách, báo và suy ngẫm.

Giai đoạn này đó thật sự hữu ích với bản thân tôi, 
lượng sách tôi đọc được phải gấp mấy lần hồi học 
đại học. Gia đình hay bạn bè vào thăm luôn mang 
cho tôi cả bao tải sách, báo. Nhiều khi ban đêm mọi 
người ngủ hết, tôi vẫn bật đèn nhỏ để đọc sách, viết 
lách, có hôm tôi thức đến sáng (ở trong môi trường 
đó, chỗ tôi ở không ai như vậy cả). Đặc biệt, tôi có 
một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân mình và 
nhiều thời gian cho việc tư duy, suy nghĩ. Tôi nghĩ 
nhiều về những lời dậy trong cuốn sách “Bí quyết 
kinh doanh của Napoleon Hill”, thậm chí tôi thấm 
nhuần các tư tưởng trong cuốn sách đó. Trí tưởng 
tượng cũng được rèn luyện ở giai đoạn này. Nhiều 
đêm tôi cũng không cần ngủ, thức và tưởng tượng 
nhiều vấn đề, có hôm gặp vấn đề hay có khi thức 
đến sáng.

Năm thứ 3 đại học, tôi có đi thực tập giáo trình 1 
tháng. Năm cuối đại học, tôi thực tập tốt nghiệp 6 
tháng. Sau quãng thời gian thực tập và trải nghiệm 
thực tế môi trường công chức nhà nước, tôi thực sự 
đã thay đổi suy nghĩ, tôi muốn mình phải làm một 
điều gì đó lớn lao hơn thế.

Cũng trong thời gian này, tôi được đọc cuốn sách Bí 
quyết kinh doanh để trở thành người giàu có và 
hạnh phúc của tác giả Napoleon Hill (một cuốn sách 
đưa ta đến với những khát vọng lớn). Cuộc đời đã 
sắp đặt cho tôi giai đoạn đó được đọc cuốn sách 
này, một cuốn sách làm thay đổi những suy nghĩ, tư 
tưởng của tôi.

Tôi muốn khởi nghiệp, tôi muốn làm một điều gì đó 
lớn lao nhưng sau khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn 
phải về quê để xin vào nhà nước, vì đó là nguyện 
vọng của bố mẹ tôi, của gia đình tôi. Sau một thời 
gian tôi nhận thấy không có hy vọng gì và tôi quyết 
định quay lại Hà Nội để tìm việc làm và lập nghiệp. 
Khi đó tôi có thuyết phục bố mẹ tôi là trong lúc chờ 
xin việc thì tôi về Hà Nội tìm việc làm tạm, học tập 
thêm…, miệng nói như vậy nhưng trong đầu tôi xác 
định không bao giờ quay về Lào Cai để xin vào nhà 
nước. Bản thân tôi muốn khởi nghiệp nhưng chưa 
có lý do, cơ hội, hoàn cảnh chưa sẵn sàng, và đây 
chính là cơ hội để tôi quyết định làm điều đó.

Tôi về Hà Nội trong khi bố mẹ tôi không ủng hộ. 
Hành trang của tôi ban đầu chỉ có hơn 100 nghìn 
đồng và một cái hòm tôn khi tốt nghiệp Đại học. Tôi 
mang về và giờ tôi lại mang đi, trong hòm có vài bộ 
quần áo, ít đồ dùng cá nhân và một số cuốn sách. 
Tiền vé tàu đã về Hà Nội hết 53 nghìn đồng.

Tôi ở nhờ phòng trọ của một cậu bạn. Những tháng 
ngày sau đó tôi đi xin việc, nay làm chỗ nọ, mai làm 
chỗ khác. Tôi nhớ trong khoảng 1 năm đầu tôi làm 
rất nhiều nơi nhưng không nơi nào tôi làm quá 3 
tháng. 1 năm sau, tôi mở ra một cơ sở in, số lao động 
khoảng 10 – 15 người và sau đó mở công ty về lĩnh 
vực dịch vụ.

CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN KOSY

TẠI LẦN       
SINH NHẬT
THỨ46

(Bài viết được chấp bút từ lời chia sẻ của ông 
Nguyễn Việt Cường tại sinh nhật lần thứ 46 
ngày 23/8/2022).

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 46 của tôi. Đi được 
khoảng một nửa đời người, tôi nhận ra rằng dường 
như tất cả mọi thứ đến với bản thân tôi đều không 
phải là một sự ngẫu nhiên, mọi thứ xảy ra trong cuộc 
đời mình đều đã được sắp đặt từ trước.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm 
nghề giáo, nhà đông con mà lại ở miền núi nên mọi 
thứ còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Ngay từ bé, tôi 
đã biết đến lao động, biết đến sự vất vả của bố mẹ, của 
anh em trong nhà và sự vất vả của những người hàng 
xóm xung quanh. Chính những điều đó đã hình thành 
nên tính cách của tôi, con người của tôi sau này. Chính 
những điều đó đã thôi thúc tôi là phải vươn lên trong 
cuộc sống, phải có cuộc sống tốt đẹp hơn, đỡ vất vả 
hơn. Chính những điều đó cũng đã hình thành lên tôi 
là một người sống chân thành, giản dị, gần gũi với mọi 
người xung quanh. Tất cả những điều đó có sự kết nối 
với nhau, liên quan chặt chẽ với nhau giữa quá khứ, 
hiện tại và tương lai.

Việc khởi nghiệp của tôi �ã
�ược sắp �ặt từ trước

Biết ơn giai �oạn vấp ngã
tuổi trẻ

NguyễnViệt
Cường
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Thành lập Cty 
CP Kosy được 
vài năm thì gặp 
phải giai đoạn 
nền kinh tế       
VN suy thoái và 
thị trường BĐS 

đóng băng. Cả giai đoạn vài năm chỉ loay hoay việc 
vay, trả, và vay với lãi suất rất cao. 

Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng tôi không vượt 
qua được, nhiều người cũng khuyên nên bán rẻ các 
dự án để trả bớt nợ cho đỡ áp lực. Nhưng tôi tin 
chắc chắn sẽ vượt qua được vì tôi hiểu sự khó khăn 
của nền kinh tế và thị trường BĐS chỉ ở một giai 
đoạn, giống như hình sin, sẽ đến lúc nó phục hồi và 
đi lên. Vấn đề không biết đến bao giờ đi lên, cái khó 
là mình phải cầm cự được và phải giữ được mấy dự 
án BĐS, khi thị trường ổn thì tiếp tục triển khai và có 
tiền để thanh toán các khoản nợ. Và đúng như vậy, 
năm 2015 thị trường bắt đầu hồi phục và bắt đầu 
triển khai được dự án và trả được nợ.

Cuộc đời sắp xếp để tôi trải qua giai đoạn này, làm 
cho tôi nhận ra rằng mặc dù mình đã có hướng đi 
tương đối rõ ràng, có mục tiêu, kế hoạch tương đối 
cụ thể nhưng mọi thứ thật sự vẫn không phải dễ 
dàng, mọi việc đòi hỏi mình phải tính toán, cân 
nhắc rất cẩn thận. 

Trải qua giai đoạn này tôi nhận ra một điều rất quan 
trọng là nếu thành lập ra Doanh nghiệp nhưng 
không kiểm soát được tình hình thì sẽ đẩy mình   
vào hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, áp lực, vất vả như          
thế nào. 

Doanh nghiệp phải luôn có dòng tiền ổn định, từ 
đó có suy nghĩ nếu chỉ hoạt động một lĩnh vực BĐS 
thì không đáp ứng được điều đó vì BĐS phụ thuộc 
rất lớn vào các chính sách của Nhà nước và BĐS có 
tính chu kỳ… Chính những điều đó đã đưa đến việc 
quyết định triển khai thêm lĩnh vực mới sau này là 
Năng lượng tái tạo. Đây là lĩnh vực có dòng tiền ổn 
định và có thể bù đắp được những hạn chế của lĩnh 
vực BĐS khi lĩnh vực này gặp khó khăn, thanh 
khoản thấp. 

Ngoài ra, giai đoạn này cũng giúp tôi trưởng thành 
lên, rèn luyện thêm khả năng vượt khó, bản lĩnh,      
ý chí, gan dạ và thêm cả độ lì nữa. Về sau này, khi 
điều hành Kosy cũng có những lúc gặp những khó 
khăn, áp lực nhưng tôi thấy nó rất bình thường, có 
lẽ bởi vì một phần tôi đã được rèn luyện ở giai đoạn 
này rồi. 

Những dự án BĐS đầu tiên của Tập đoàn Kosy được 
triển khai ở Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên còn 
nhiều hạn chế. Do thiếu kinh nghiệm và năng lực 
trong triển khai dự án, ở tất cả các khâu đều chưa tốt 
như hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng, thi 
công, tổ chức bán hàng, chăm sóc khách hàng…, 
dẫn đến dự án triển khai còn chậm, một số cam kết 
với khách hàng còn chưa được thực hiện đúng, còn 
để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp, mất uy tín với 
khách hàng, với địa phương.

Việc phải trải qua những rắc rối, những áp lực của 
việc triển khai các dự án chưa được tốt cho tôi thấy 
tầm quan trọng của việc triển khai được các dự án 
tốt, uy tín, trách nhiệm nó quan trọng như thế nào 
để Doanh nghiệp tồn tại và phát triển được trong 
thời buổi môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Hiện nay các dự án BĐS tại Tập đoàn Kosy đang 
được triển khai tốt hơn trước nhiều, triển khai bài 
bản hơn, khoa học hơn, tốc độ triển khai nhanh hơn, 
uy tín hơn với đối tác và khách hàng. Tôi tin rằng, 
loạt dự án BĐS chuẩn bị triển khai tới đây sẽ được 
triển khai tốt hơn với quy mô lớn, rất lớn đến vài 
trăm ha, hiện đại, đồng bộ ở nhiều tỉnh thành, là 
những đô thị hàng đầu ở VN và trên thế giới.

2012-2014
– lửa thử vàng,

gian nan thử sức

Triển khai một số dự án
BĐS �ầu tiên

Tôi đã vạch ra được rõ ràng con đường đi của mình: là người 
có khát vọng lớn, có mục tiêu, lý tưởng sống rõ ràng. Tôi đã lập 
ra cho bản thân tôi các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn cho 
vài chục năm sau. Song song với đó xây dựng các kế hoạch chi 
tiết để đạt được điều đó. Tôi viết thành một quyển mục tiêu kế 
hoạch vài chục trang.

Tôi thật sự biết ơn giai đoạn này, nó đã làm thay đổi mọi mặt 
trong con người tôi. Có rất nhiều điều nữa không có thời gian 
để chia sẻ ở đây, nhưng xét về tổng thể cho cuộc đời mình cho 
đến nay thì tôi nghĩ giai đoạn đó tôi nên vào đó tốt hơn cho 
tôi so với tôi ở ngoài (dừng lại những việc đang làm, những 
việc đó không đi đến đâu cả, xác định lại con đường đi, xác 
định được những việc quan trọng phải làm, xây dựng niềm tin 
và quyết tâm theo đuổi đến cùng).

Nếu cuộc đời chỉ bị trải qua một lần như vậy thì tôi thật sự cảm 
ơn cuộc đời đã cho tôi vấp ngã vào lúc đó, giai đoạn mà tôi 
cần phải vấp ngã. Hồi đó còn trẻ, tôi không vướng bận vợ con, 
tôi cũng không có gì để mất cả; quan trọng tôi vẫn có nhiều 
thời gian để làm lại.

Từ khi khởi nghiệp tôi cũng đã trải qua vài lần 
thành lập công ty. Vì không có ý tưởng kinh doanh 
tốt, vốn, năng lực, kinh nghiệm rất hạn chế nên 
các công ty cũng không phát triển được. 

Năm 2008 tôi thành lập Công ty CP Kosy, khác với 
những lần thành lập các công ty trước đó, lần này 
tôi dành nhiều tâm huyết, sự quyết tâm, có tính 
toán, suy nghĩ rất kỹ. Tôi quyết tâm tạo ra một 
thương hiệu mới và quyết tâm đến cùng xây dựng 
thương hiệu này trở thành một thương hiệu có 
tiếng ở VN và trên thế giới. Tiêu chí đặt tên lúc đó 
là một cái tên ngắn gọn, không trùng với bất cứ 
một cái tên nào trên thế giới và người nước nào 
cũng có thể dễ dàng đọc được. Sau rất nhiều cái 
tên được đưa ra và cuối cùng tôi lựa chọn tên Cty 
là Kosy.

Sau nhiều năm tôi cũng phát triển thêm nhiều 
công ty khác và gọi là Tập đoàn Kosy. Hiện nay Tập 
đoàn Kosy đã bao gồm vài chục công ty thành 
viên hoạt động đa ngành trong đó 2 lĩnh vực 
chính là BĐS và NLTT. Chúng tôi đang phát triển 
Công ty Leo Regulus thành công ty mẹ trong Tập 
đoàn Kosy, chi phối toàn bộ các công ty trong TĐ 
Kosy. So với các doanh nghiệp khác thì Tập đoàn 
Kosy quy mô còn rất hạn chế, nhưng chúng tôi tự 
tin sẽ xây dựng Kosy thành một tập đoàn lớn 
mạnh ở VN, phát triển bền vững, tạo nhiều việc 
làm, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

2008
Quyết �ịnh thành lập

Công ty CP Kosy
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Trải qua giai đoạn khó khăn 2012-2014, Tập 
đoàn Kosy đã quyết định hoạt động thêm lĩnh 
vực mới là NLTT bên cạnh lĩnh vực BĐS. 2 nhà 
máy thuỷ điện và 1 nhà máy điện gió đầu tiên 
của Tập đoàn Kosy đã hoàn thành, phát điện, 
hoà lưới điện quốc gia. Hiện nay, cả 3 nhà máy 
đều vận hành ổn định, hiệu quả, hàng năm 
cũng mang về một nguồn thu tương đối lớn, 
ổn định cho tập đoàn. Khoảng 1,5 năm nữa 
chúng tôi tiếp tục hoàn thành, phát điện 8 nhà 
máy thuỷ điện tiếp theo, cả 8 nhà máy này hiện 
nay đang được đẩy nhanh thi công.

Những dự án NLTT này sẽ là tiền đề để trong 
thời gian tới TĐ Kosy tiếp tục triển khai thi công 
nhiều dự án thuỷ điện, điện gió khác; đặc biệt 
chúng tôi đang lên kế hoạch thời gian tới sẽ 
khởi công, triển khai dự án thuỷ điện tích năng 
có công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 
khoảng 25 nghìn tỷ (trên 1 tỷ USD) và dự án 
điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 500 MW, 
tổng mức đầu tư cũng trên 1 tỷ USD.

Nói về dự án điện gió Kosy Bạc Liêu, dự án có 
công suất 40,5MW, tổng mức đầu tư 1.600 tỷ 
đồng hoàn thành, phát điện sau đúng 1 năm 
thi công. Phải nói rằng trời phật đã sắp đặt để 
tôi cũng như Tập đoàn Kosy được triển khai dự 
án này và hoàn thành đúng tiến độ, trước đúng 
01 ngày hạn cuối 31/10/2021, được hưởng giá 
mua điện cố định 8,5 cent. Khi triển khai, 
chúng tôi không lường trước được nhiều khó 
khăn như vậy: đại dịch covid 19, rất nhiều các 
hạng mục công việc như thi công cảng tạm, 
đường vận chuyển, đường dây 220 kv dài gần 
12 km, trạm biến áp 220 kv,… phải làm chung 
với một đơn vị khác, họ cũng phải đạt tiến độ 
thì mình mới đạt. Có lẽ phải có sự sắp đặt từ 
trước thì chúng tôi mới có thể hoàn thành 
được đúng tiến độ dự án này.

Việc hoạt động lĩnh vực NLTT cũng là một sự 
sắp đặt, cho đến việc triển khai và thành công 
các dự án thuỷ điện, điện gió cũng là một sự 
sắp đặt từ trước. Tôi tin rằng, việc triển khai các 
dự án NLTT trong thời gian tới hay việc triển 
khai được các dự án NLTT rất lớn kia cũng sẽ là 
một sự sắp đặt từ trước và tôi có niềm tin là sẽ 
thành công.

Quyết �ịnh triển khai
lĩnh vực Năng lượng tái tạo

Cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt 
trong môi trường kinh doanh. Hiện nay nếu 
không biết đến đạo Phật, không hiểu về nghiệp 
của mình, không hiểu về số mệnh của mình thì 
có lẽ không dám làm gì, nếu có làm thì cũng rất 
lo lắng, bất an và rất áp lực.

Thật may mắn và có duyên, năm 2015 tôi biết 
đến đạo Phật, từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về đạo 
Phật và 3 năm gần đây tôi dành rất nhiều thời 
gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đạo Phật và 
dành nhiều thời gian cho việc tu học hơn. Biết 
đến đạo Phật, biết đến nghiệp, phước báu. Cuộc 
sống đời này của chúng ta là cái nghiệp, nó hình 
thành nên từ những cái nhân chúng ta đã gây ra 
từ trong tiền kiếp.

Bên cạnh nghiên cứu, tìm hiểu về đạo Phật, tôi 
cũng nghiên cứu, tìm hiểu khoa học về tử vi, 
tướng số. Tôi hiểu về những thuyết của Khổng 
Tử, của Nho giáo đưa ta về vận mệnh con người. 
Tôi hiểu rằng, theo khoa học về tử vi, khoa học 
tướng số, khoa học về dự báo là có thể thấy 
được nghiệp, phước báu đời người này của 
chúng ta, và đó gọi là số mệnh hay vận mệnh 
con người.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu tôi cũng biết được 
tương đối về nghiệp của mình, cũng biết được 
tương đối về số mệnh của mình. Trước đây khi đi 
máy bay hay chơi các trò chơi mạo hiểm mình 
cũng lo, kiểu không được yên tâm. Nhưng nay 
thì tự tin, đi máy bay gặp thời tiết xấu máy bay 
trao đảo cảm thấy bình thường, có khi còn cảm 
thấy được trải nghiệm cảm giác mạnh. Hiểu 
nghiệp của mình, hiểu số mệnh của mình không 
bị rủi ro trong những trường hợp như vậy.

Tôi hiểu rằng thành công hay thất bại của mỗi 
người là do phước đức của người đó, và có giữ 
được sự nghiệp của mình hay không, bền vững 
hay không cũng do phước đức của mình là 
chính. Sự tính toán, khôn khéo của chúng ta 
cũng chỉ đóng góp ở mức độ nhất định. Trong 
công việc hay cuộc sống tôi cũng thuận theo tự 
nhiên, cũng không cần phải quá tính toán, cái gì 
là của mình thì nó sẽ đến, còn cái gì không phải 
của mình thì có dùng mưu kế, cố gắng dành giật 
thì cũng khó mà có được.

Tôi hiểu rằng nếu chúng ta sống tốt, làm việc 
tốt, hành thiện, tu tập, tạo phước đức thì khi gặp 
những quả dữ trổ ra chúng ta sẽ hạn chế được 
nó, có thể nó vẫn đến với chúng ta nhưng ở mức 
độ nhẹ nhàng hơn. 

Gần đây tôi luôn chỉ đạo anh em trong Tập đoàn 
Kosy là chúng ta phải tập trung triển khai các dự 
án tốt nhất có thể, phải trách nhiệm uy tín với 
đối tác, khách hàng. Những gì còn tồn đọng sẽ 
tập trung giải quyết triệt để trong năm nay, từ 
sang năm 2023 cố gắng không để cho một 
khách hàng hay đối tác nào phải kiện tụng, 
phàn nàn về chúng ta nữa.

Trước đây trong kinh doanh tôi được biết là phải 
lợi dụng vốn của người khác (của đối tác, nhà 
thầu thi công, khách hàng). Nhưng gần đây tôi 
hiểu rằng chúng ta phải rất nghiêm túc, cam kết, 
trách nhiệm với đối tác, khách hàng (có thể bây 
giờ vẫn còn tồn tại, nhưng chúng tôi sẽ làm 
được như vậy), nếu không sẽ là tạo nghiệp 
không tốt.

Cuộc sống là vô thường, và nếu điều gì đó có xảy 
ra mà mình không kiểm soát được thì đó cũng là 
do nghiệp của mình, do số mệnh của mình, 
mình cũng làm hết khả năng rồi mà vẫn không 
tránh được thì mình cũng vui vẻ chấp nhận.

Biết đến đạo Phật ở giai đoạn này đúng là một 
cái duyên, một sự sắp đặt từ trước. Điều đó có 
thể giúp cho cá nhân tôi, giúp cho Tập đoàn 
Kosy xác định được tầm nhìn, mục tiêu, kế 
hoạch phù hợp hơn. Đưa ra được những quan 
điểm, những triết lý trong cuộc sống, trong kinh 
doanh đúng đắn hơn. Và có thể giúp cho bản 
thân tôi, cũng như Tập đoàn Kosy được phát 
triển ổn định, bền vững hơn, xin được cảm ơn 
trời Phật.

Cơ duyên �ược tiếp cận
Phật Pháp

Xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn gia đình, xin cảm 
ơn ACE đồng nghiệp, bạn bè, đối tác, người 
thân, xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Những 
người đã luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh, 
những người đang cùng tôi xây dựng sự nghiệp, 
những người luôn ủng hộ tôi. Từ đáy lòng mình 
tôi luôn biết ơn tất cả những điều đó.

Xin chúc cho tất cả chúng ta luôn mạnh khoẻ, 
bình an, vui vẻ trong cuộc sống này, xin trân 
trọng cảm ơn!

Kết lại
Nay bước qua nửa đời người nhận thấy rằng mọi 
thứ đến với mình đều có lý do, dường như đã 
được sắp đặt và không phải ngẫu nhiên. Những 
sự việc đó đều có sự liên kết với nhau, phải xảy ra 
sự việc này rồi mới có sự việc kia. Tất cả những sự 
việc xảy ra trong quá khứ dẫn đến những sự việc 
xảy ra hiện nay và từ những gì đang diễn ra hiện 
nay chúng sẽ dẫn đến những sự việc sẽ xảy ra 
trong tương lai. 

Xin cảm ơn sự vất vả của tuổi trẻ, xin cảm ơn 
những vấp ngã, xin cảm ơn những giai đoạn khó 
khăn trước đây. Chính những điều đó để có 
được ngày hôm nay mọi thứ đang được tốt đẹp 
hơn. Và xin cảm ơn những gì đang diễn ra ngày 
hôm nay, cảm ơn những vất vả, lo toan của ngày 
hôm nay, và tin rằng một ngày mai mọi thứ sẽ 
được tốt đẹp hơn nữa.
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Toilet

Văn phòng, hiểu nôm na là một bộ phận trong một tổ 
chức với nhiệm vụ cụ thể gắn liền với các hoạt động 
liên quan đến những công việc chung, đối nội, đối 
ngoại, quản lý cơ sở vật chất,… nhưng trong thực tế 
khái niệm của lĩnh vực này thường được diễn giải 
theo chiều hướng là “cờ đèn kèn trống”, là “bưng bê kê 
đặt”.
 
- Hi! Anh dzai, lâu rồi không gặp, công việc anh vẫn 
đường cũ ngắm hoàng hôn, cờ đèn kèn trống đấy hả?

- Đúng rồi, anh vẫn làm văn phòng, mà chú hiểu công 
việc văn phòng chỉ là có “cờ đèn kèn trống” thôi là 
chưa sâu sắc rồi.

- Vậy nên hiểu thế nào? 

Văn phòng công ty là nơi chú gắn bó cả ngày dài, những trải nghiệm công 
việc, những kỷ niệm thân thương cùng đồng nghiệp diễn ra song hành 
cùng những chuyện kỳ cục, tréo ngoe, oái oăm, ấm ớ. Công việc văn phòng 
đa mầu, đa chiều hơn thế. Ví như phòng làm việc là nơi bút luôn mất tích 
một cách bí ẩn, trong khi ví tiền, điện thoại, những tài sản giá trị để quên 
trên bàn thì không ai thèm đụng. Bút mất thì “Văn phòng ơi…bút em, bút 
tôi…”. Nếu chú đã từng buồn tê tái vì bị mất chiếc bút yêu quý trong vòng 
một nốt nhạc rồi về nhà với cả đống bút trong túi, trong cặp mà không nhớ 
ra đã tiện tay “thó” của ai, ở đâu thì anh kể ra đây chắc chú cũng biết rồi nhỉ.

Chú thử hình dung văn phòng làm việc có giống trung tâm văn hóa, giải trí, 
hội nghị phức hợp và đa năng, nơi mà CBNV vừa làm việc, vừa tranh thủ “o 
đờ” mua hàng, là nơi mà sau bữa trưa rôm rả là biến ghể ngồi thành giường 
ngủ. Nếu cậu chưa từng nghe nhạc, lướt web khi đang làm việc, không bày 
những tấm ảnh đáng yêu của vợ con trên bàn, không nhét dăm bảy loại 
kẹo bánh trong ngăn kéo, sọt rác di động để ngay dưới chân bàn làm việc 
còn gì thú vị nữa chứ? 

Mà này, Liên hợp quốc đã chọn ngày 19/11 hàng năm là “Ngày Toilet thế 
giới”, qua đó cho thấy sự phát triển của nhà vệ sinh như thước đo tiến hóa 
của nền văn minh. Nhiệm vụ của công việc văn phòng anh là làm sao để 
nhà vệ sinh của văn phòng không còn gọi là toilet mà là “restroom”, mang 
tính quốc tế đó chú, không đơn giản đâu.

Văn phòng, công việc đòi hỏi người làm phải đa năng. Đa năng để khi thì 
làm công việc của một back-o�cer, khi là nhà cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, hậu 
cần. Người làm công việc này cần có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau để giải quyết nhanh gọn khối công việc đa dạng mỗi ngày, 
đôi khi còn phải hạ thấp cái tôi của mình, biết thu vén cho cái chung, sẵn 
sàng “bưng bê kê đặt” mà không câu nệ tuổi tác, câu nệ vị trí công việc.

Trong nhiều năm làm công việc này, tôi từng nghe một đồng nghiệp vừa 
kể, vừa than thở một cách dễ thương: “Nay anh đi vắng, có đoàn khách đến 
văn phòng đông lắm, mọi người luôn chân luôn tay phục vụ sao cho chu 
đáo. Xong việc thì than ôi ai cũng kêu mệt. Lúc này mọi người mới rì rầm 
bảo, chẳng thấy anh kêu mệt mỏi bao giờ,…”

Té ra nghề “Bưng, bê, kê, đặt, hát hò, nhảy múa, cắt dán, hạ treo, 
căng dây, leo thang, cờ đèn, kèn trống, tống, tiễn, đón, đưa, 
kính, thưa, dạ, bẩm, quyền rơm vạ đá…” vượt quá sự hình 
dung của nhiều người. Mấy dòng sơ lược chỉ mới phản 
ánh một phần nhỏ công việc của những người làm 
công tác hành chính văn phòng ở đây. Họ lặng thầm 
thực hiện công việc một cách cần mẫn, trung 
thực, họ tỏa sáng từ chính những việc làm âm 
thầm của những người làm nghề “bưng bê 
kê đặt, cờ đèn kèn trống” như vậy. 

Sự
đóng
góp
thầm
lặng

NGHỀ

Đào Duy Thăng
Chánh Văn phòng Tập đoàn
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Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc, nơi 
chúng tôi sống và làm việc là một 
một nơi xa xôi, hẻo lánh, cách 
ngôi nhà của mình hàng chục, 
hàng trăm km. Bốn bề núi rừng 
hoang vu, trùng trùng điệp điệp, 
ngút ngàn một màu xanh của cây 
rừng, của bầu trời đầy nắng, đêm 
đêm tĩnh mịch đến vô cùng. Thứ 
mà chúng tôi cảm thấy ồn ào và 
nhộn nhịp nhất, có lẽ là âm thanh 
của máy móc vận hành. Sự yên 
bình đó lúc đầu có thể là một sự 
tách biệt thế giới đầy sôi động 
ngoài kia, khiến những chàng trai 
mới lên Nậm Pạc có đôi chút hụt 
hẫng, nhưng riết rồi cũng quen, 
rồi cũng yêu tự lúc nào. 

Nằm ở vùng núi phía Tây Bắc, nhà 
máy Thủy điện Nậm Pạc 1&2 có vị 
trí nằm sâu trong những con núi 
chênh vênh, địa hình đi lại phức 
tạp, hiểm trở. Bước vào những 
ngày hè oi ả của tháng 5, tháng 6 
cũng là lúc mùa mưa lũ về. Làm 
thủy điện, nước nhiều là lộc lắm, 
ai cũng mừng vui. Nhưng những 
ngày này, anh em chúng tôi lại 
bận rộn hơn. Vì về cùng với nước, 
lũ mang theo nhiều sự cố. Lũ về 
đất đá lấp hết đường, sông, hồ 
chứa, chúng tôi phải vận hành 
liên tục trực máy 24/24; cát về 
thường xuyên khiến tuần nào 
cũng đi dọn cát hết cả ngày trời 
đội mưa đội nắng…

Có khi mẹ thiên nhiên đem lại 
cho anh em chúng tôi những bất 
ngờ không thể quên được. 

Những cơn lũ có thể bất chợt kéo 
đến mà không hề được báo trước. 
Có nhiều lần, nước ngập cả con 
đường, khiến chúng tôi không 
thể qua cầu mà về nghỉ ngơi ăn 
uống được. Người bên này cầu, 
bụng đói nhìn người bên kia cầu 
tay cầm hộp cơm ăn ngon lành, 
trêu nhau cười tít mắt. Trên 
những gương mặt ấy, chúng tôi 
vẫn luôn thấy nụ cười của nhau, 
nụ cười pha chút bất lực vì không 
thể làm gì giúp đồng đội. Chưa 
kể, có những lúc anh em làm hết 
ca đêm, tan ca muốn về ngủ một 
giấc thật ngon thôi cũng thật xa 
xỉ vì nước lũ lớn quá. Rồi đường sá 
đi lại càng lúc càng khó khăn 
khiến cho việc cung cấp lương 
thực thực phẩm luôn trở thành 
một vấn đề nan giải; trời mưa 
nhiều quần áo giặt tay cũng 
chẳng kịp khô…

Có những lúc, những chàng 
thanh niên Nậm Pạc cũng thật 
mệt mỏi, nhưng phải cố gắng vực 
dậy tinh thần, tiếp tục hoàn 
thành công việc. Chúng tôi biết, 
trách nhiệm của mình rất lớn. 
Chúng tôi không nản lòng, luôn 
khích lệ an ủi, quan tâm lẫn nhau, 
cùng nhau tìm kiếm những niềm 
vui trong công việc. Dù biết rằng 
hiện tại và sau này sẽ còn nhiều 
thử thách, nhiều khó khăn hơn 
nữa nhưng chúng tôi sẽ luôn giữ 
lấy niềm vui của chính mình, 
niềm vui cùng đồng đội, niềm 

hạnh phúc khi có thể cống hiến 
hết mình cho những mục tiêu 
chung của nhà máy. Chúng tôi 
hiểu sự cố gắng của anh em vận 
hành sẽ góp phần thắp sáng 
được ước mơ của các mầm non 
tương lai, góp phần thắp sáng 
niềm hy vọng, niềm tin phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu 
và khu vực. 

Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 
không chỉ là một nơi làm việc. Đó 
còn là ngôi nhà thứ 2 của anh em 
vận hành chúng tôi! Góp công 
sức của thời thanh xuân sôi nổi để 
cống hiến cho quê hương đất 
nước tươi đẹp hơn là một niềm 
vinh hạnh thật lớn lao.

Cho tôi được mượn tứ trong 
truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi 
thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật 
Ánh để khép lại những dòng cảm 
xúc này. Rồi sẽ đến một ngày, 
chúng tôi – những chàng trai 
Nậm Pạc sẽ mong muốn mua tấm 
vé để về lại chuyến tàu thanh 
xuân năm ấy:

“Cho tôi xin một vé về thanh xuân
Người bán vé trả lời: Hôm nay vé 
hết.”

Những chàng trai vận hành nhà máy thủy điện 
không ngại ngần rời xa gia đình, bạn bè, để mua vé 
lên chuyến tàu thanh xuân Nậm Pạc. 

Có một quãng thời gian tươi đẹp trong đời người, người ta 
gọi nó là thanh xuân. Một thời thanh xuân sôi nổi, một tuổi trẻ 
đầy nhiệt huyết, đam mê, mà khi đó, người ta sống vì hoài bão 
của mình, nỗ lực với công việc mà bản thân đã chọn. Và 
những chàng trai Nậm Pạc chúng tôi đang có chuyến tàu 
thanh xuân như thế. 

Nguyễn Hoàng Anh
Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc

“ C h o  t ô i  x i n  m ộ t  v é  v ề  t h a n h  x u â n
N g ư ờ i  b á n  v é  t r ả  l ờ i :

H ô m  n a y  v é  h ế t . ”
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Tôi có hỏi anh Lê Đức Thịnh, Chỉ huy 
trưởng công trường: “Nắng nóng nơi 
đây có làm anh nản chí?” Không cần 
suy nghĩ, anh trả lời tôi rằng: “Anh đã 
nhận nhiệm vụ là chiến hết mình”. 
Câu trả lời ngay và luôn của anh làm 
cho tôi có cảm giác nó như được lập 
trình sẵn trong anh bởi ý chí, khát 
khao cống hiến và quyết chiến của 
một người lính khi ra trận. 

Hôm nay vào dự án Kosy Quảng 
Bình, tự dưng tôi nhớ lại những ngày 
chúng tôi tiền trạm vào dự án để 
chuẩn bị triển khai thi công. Đoàn đi 
của chúng tôi hôm đó có tất cả 5 anh 
em cán bộ kỹ sư với nhiệm vụ là nhận 
bàn giao mặt bằng, tim mốc, đo đạc 
khảo sát hiện trạng và một số công 
việc khác của dự án. 

Trong lúc nghỉ giải lao, chúng tôi 
ngồi trà chanh chém gió, anh Bộ - 
Trưởng ban QLDA Kosy Quảng Bình 
có chỉ vào đồng chí Lâm, kỹ sư trắc 
địa nói: “Thằng em này dáng đẹp, 
mặt đẹp không đi làm diễn viên, 
nghệ sỹ lại đi làm nghề xây dựng làm 
gì cho vất vả và ít tiền”. Kỹ sư Lâm trả 
lời: “Nghề chọn người anh ạ!”  

Ừ nhỉ, với dáng ấy, mặt ấy mà là diễn 
viên, là nghệ sỹ có khi giờ cũng trở 
thành những ngôi sao trên bầu trời 
showbiz Việt. Nhưng không sao, mỗi 
nghề nó có cái hay, cái thú vị riêng 
của nó, ai cũng muốn làm nghệ sỹ, 
diễn viên thì ai làm kỹ sư đo đạc, kỹ 
sư Lâm nhỉ? Mấy cái anh “ba chân 
một mắt” này người ngoài nhìn vào 
là cứ tưởng các anh ấy vác máy đi 
quay phim đấy, tôi hài hước thêm 
vào câu chuyện. 

Nguyễn Thanh Nghiêm - KSCons

NHỮNG VÌ SAO
     TRÊN BẦU TRỜI

Có đến công trường, ăn ở và làm việc 
cùng các anh, phơi mình trên từng 
tuyến đường dưới cái nắng chang 
chang 39 – 40 độ C, gió Lào bỏng rát 
quyện cùng cái mùi dầu máy nồng 
nặc càng làm cho không khí trở nên 
ngột ngạt, mới cảm nhận hết sự vất 
vả gian truân của các anh. Nước da 
đen giòn, mặt đẫm mồ hôi và lấm 
lem bụi đất nhưng miệng vẫn luôn 
nở nụ cười tỏa ra nguồn năng lượng 
bất tận.

Do tiến độ thi công tại dự án rất 
căng, các anh cứ bị cuốn theo guồng 
quay của công việc, nhiều khi vài 
tháng các anh mới được về thăm 
nhà, đây chính là sự hy sinh thầm 
lặng của các anh mà ít khi các anh 
chia sẻ.

Đối với các anh, sẽ chẳng có khó 
khăn, thử thách nào cản bước các 
anh và cũng chẳng có niềm vui nào 
vui bằng khi thấy công trường luôn 
ầm vang tiếng máy, thấy người công 
nhân hăng say lao động. Tôi tin rằng 
sự cố gắng hết mình, những giọt mồ 
hôi rơi kia sẽ không hề vô nghĩa vì 
những việc các anh đang làm sẽ 
giúp mảnh đất này nở hoa.

Bất giác câu hỏi trước đây của anh Bộ, tự dưng tôi lại có câu trả lời: 
“Thưa anh Bộ - Trưởng Ban QLDA Kosy Quảng Bình, anh có biết anh 
đang quản lý cả một giàn nghệ sỹ không, họ chính là những vì sao 
trên bầu trời Đá Lả của anh đó!”

Dù mới đầu mùa nắng nóng, nhưng khu vực Đá Lả, huyện Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Bình nhiệt độ đã rất cao, cái nắng nóng ở đây cảm giác muốn 
“khô” người. Theo người dân nơi đây chia sẻ thì Đá Lả thực chất là nói lái 
của từ Đá Lửa, đất đá nơi này hấp thụ nhiệt nhanh và giữ nhiệt rất lâu. Vì 
vậy nơi đây được coi là một trong những khu vực nắng nóng nhất của tỉnh 
Quảng Bình. 

Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh cũng là mảnh đất giàu truyền 
thống cách mạng với nhiều địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình. Tiếng 
bom Lộc Long, tiếng trống Ninh Châu mở đầu cho phong trào Quảng 
Bình quật khởi trong kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đến những 
năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu: "Xe chưa qua nhà 
không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu xương”. Nhân dân nơi đây 
đã đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cùng với cả nước làm nên 
đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước.

Từ xưa đến nay, nếu ai đã từng biết đến địa danh này đều không khỏi yêu 
thương những người dân nơi đây bởi họ vô cùng hiền hòa và chân thật, 
nhiệt tình, hiếu khách. Cũng chính mảnh đất giàu truyền thống cùng 
tiếng thơm đất lành chim đậu, có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế, du 
lịch mà huyện Quảng Ninh đã được không ít nhà đầu tư đặt niềm tin 
nhằm xây dựng thành một khu vực ngày càng lớn mạnh, trong đó có Tập 
đoàn Kosy. Với tầm nhìn chiến lược sâu rộng trước những dự án đầy tiềm 
năng, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại 
Đá Lả trên mảnh đất này.

Các anh, những con người Kosy luôn mang trong mình khát vọng ở đâu 
cần tôi có, ở đâu khó có tôi, sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh xây dựng mảnh đất 
này ngày càng đẹp hơn, hiện đại hơn xứng tầm với sự hy sinh, đóng góp 
của nhân dân nơi đây.

Công tác thi công tại dự án cũng không hề dễ dàng. Địa hình khu đô thị là 
đồi núi, khi mưa thì đất ướt, sình lầy, khi nắng thì khói bụi mịt mù. Công 
tác thi công tại dự án lại tập trung vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, đòi 
hỏi những cán bộ công nhân viên của dự án phải cố gắng rất nhiều. Nhìn 
các anh phơi mình trên công trường, nắng cháy da thịt, mồ hơi ướt đầm 
như tắm mới thấy cảm phục tinh thần hết mình vì công việc, vì nhiệm vụ 
của các anh. 

Đi ra công trường, nhìn từ xa thấy kỹ sư Lâm đang vác theo cái máy, nghe 
bảo trị giá đâu gần nửa tỷ. Dựng máy xong thấy Lâm ngắm ngắm nghía 
nghía, khua tay múa chân, miệng thì hò hét thỉnh thoảng lấy bộ đàm ra 
chỉ đạo từ xa trông oách xà lách.

 Nhìn theo hướng chỉ tay của kỹ sư Lâm tôi thấy một đồng chí cầm cái mia 
tiến tiến, lùi lùi, sang trái, sang phải, có khi còn trèo lên cây, đứng trên nóc 
nhà, nhiều lúc còn chẳng thấy người đâu chỉ thấy cái mia cứ di chuyển lên 
xuống theo địa hình của dự án.  Tôi lại nghĩ cái anh bạn kỹ sư Lâm kia có 
khác gì một ông đạo diễn phim đâu, cũng hò hét, cũng khua chân, múa 
tay, cũng cái bộ đàm đeo bên sườn, cũng ngó ngó nghiêng nghiêng như 
đang chỉ đạo diễn xuất. Còn anh bạn cầm mia khác gì diễn viên xiếc, một 
tay trèo cây, một tay cầm mia, rồi nhảy qua khe qua suối, rồi leo nóc nhà…

   Đó mới chỉ là bộ phận trắc địa, trên công trường còn nhiều các bộ phận 
khác như kỹ sư thiết kế, kỹ sư hồ sơ, kỹ sư hiện trường, đội lái xe, lái máy… 
họ cũng đang ngày đêm lăn xả trên công trường, cái cách họ làm việc, các 
thao tác của họ trong công việc cũng chuẩn xác, thăng hoa thành ra tôi 
kết luận, nghề nào cũng có thể là nghệ sỹ nếu như chúng ta luôn yêu 
thích, hết mình trong công việc và đặc biệt thăng hoa với những gì mình 
đang làm. Bất giác câu hỏi trước đây của anh Bộ, tự dưng tôi lại có câu trả 
lời: “Thưa anh Bộ - Trưởng Ban QLDA Kosy Quảng Bình, anh có biết anh 
đang quản lý cả một giàn nghệ sỹ không, họ chính là những vì sao trên 
bầu trời Đá Lả của anh đó!”

Xin chúc anh Thịnh, anh Bộ, anh Lâm và các anh em trong dự án Khu nhà 
ở thương mại Đá Lả chân cứng đá mềm, cơ thể dẻo dai, tâm hồn sảng 
khoái, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Xin gửi trọn niềm tin tới 
các anh và tôi tin rằng dù nắng nóng như đổ lửa trên mảnh đất Đá Lả hay 
Đá Lửa cũng không thể làm nhụt ý chí quyết tâm và khát khao của những 
con người Kosy nơi này. 

Tôi tin chỉ một vài năm nữa thôi, khi Khu nhà ở thương mại Đá Lả hoàn 
thành sẽ giúp thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trở 
lên khang trang, hiện đại thúc đẩy nền kinh tế phát triển, để người dân 
được hưởng cuộc sống tốt hơn, với những tiện ích tốt nhất. Chính điều đó 
cũng để khẳng định sự đóng góp to lớn của Tập đoàn và sự nỗ lực hết 
mình của những chiến binh Kosy trên mảnh đất thân thương giàu truyền 
thống cách mạng này. 

Rồi mai này khi nói về thị trấn Quán Hàu, 
người dân người dân nơi đây không 
chỉ nói đến món hàu đặc sản mà 
họ còn hào hứng kể về con 
người Kosy - những con 
người đã miệt mài ngày 
đêm vẽ lên trên mảnh đất 
của họ những mảng màu 
tươi sáng.  
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Lê Mộng Nghi – Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu

Những ngày giáp Tết, người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón 
năm mới, người miền Tây cũng sắp xếp công việc làm mâm cơm 
truyền thống lên bàn thờ, để đưa ông bà. Cúng đưa ông bà tổ tiên 
ngày giáp Tết là một trong những hành động nói lên lòng hiếu thảo 
của con cháu.



Những ngày tháng 6/2021
mênh mông đồng ruộng tại DA

Bước chuyển mình trên công trường DA
những ngày tháng 6/2022

Ban QLDA Kosy Lita Hà Nam Để có được thành quả này, đầu tiên phải nói đến sự 
quyết liệt của người “thuyền trưởng” Tập đoàn – Chủ 
tịch Nguyễn Việt Cường. Một nước cờ nhạy bén, 
đúng thời điểm, để có được sự ủng hộ, quyết tâm 
vào cuộc của chính quyền địa phương. Tiếp đến là 
quá trình tập trung cao độ với tinh thần làm việc hết 
sức khẩn trương trong việc rà soát, đối chiếu, xây 
dựng hồ sơ để làm bằng xong theo đúng quy định 
pháp luật của anh em Ban QLDA. Những chồng hồ 
sơ cao ngất ngưởng, mùi mực photo cháy khét vì 
quá tải ở văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất 
vào lúc 11 giờ đêm những ngày giáp Tết Nhâm Dần 
sẽ không bao giờ phai mờ trong chúng tôi. 

Niềm vui ngày giải phóng chưa qua, không một 
phút giây ngừng nghỉ, chúng tôi lại bước tiếp một 
hành trình mới không kém phần gian nan vất vả - 
công tác giao đất của dự án. Vượt qua bao vất vả lo 
toan, niềm vui như vỡ òa khi dự án chính thức được 
chính quyền tỉnh Hà Nam quyết định giao đất cho 
toàn bộ phần còn lại của dự án với hơn 18,2 ha. Kể từ 
đây, Kosy đã chính thức có quyền sử dụng toàn bộ 

diện tích 22,94 ha một cách hợp pháp. Niềm vui lặng 
thầm, niềm tự hào cứ len lỏi trong mỗi chúng tôi… 

Để có được kết quả theo đúng mục tiêu tiến độ kỳ 
vọng như thế này, ít ai biết rằng đó là cả một sự nỗ 
lực của từng cá nhân, sự chủ động với một kế hoạch 
đã được chúng tôi thiết lập và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi 
thứ song hành từ những ngày còn đang GPMB. Một 
khối lượng hồ sơ giao đất khổng lồ đối với phần 
diện tích hơn 18,2 ha không dễ dàng chút nào. Theo 
đó là cả những ngày đo vẽ bản đồ trích lục xuyên 
tầm, những tập hồ sơ tổng hợp diện tích của hơn 
315 thửa đất, số liệu kiểm đếm rà soát diện tích đất 
giao hơn 182.000 m2, đã được chúng tôi triển khai 
thực hiện trước trong vòng gần hai tháng trời. 

Và không thể nào quên những sáng sớm tinh sương, 
hay những chiều muộn, hình ảnh Phó Tổng Giám 
đốc Thường trực – Nguyễn Đức Diệp cùng anh em 
chúng tôi và phòng Đầu tư, đi làm việc tại các cơ 
quan đơn vị để thúc đẩy tiến trình công việc. Có lẽ 
không cần nói ra, nhưng tất thảy ở đó vẫn là một 
tinh thần trách nhiệm mẫu mực, sự nỗ lực thực tâm 
và hơn hết là sự nhẫn nại vì mục tiêu chung.

Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm, sự mẫn cán của 
những cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ giao đất 
của Sở TNMT tỉnh Hà Nam đã đẩy nhanh việc triển 

khai công việc theo đúng tiến độ. Bằng tất cả sự 
trân trọng của một mối quan hệ nghĩa tình, 

chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 
những người bằng hữu đầy trân quý.

Ngoài kia, cơn mưa chiều tạnh dần với ít hạt 
mưa bay, nhường chỗ cho ráng chiều với 
những tia sáng phía xa. Những kỷ niệm 
buồn vui, những cảm xúc trầm mặc như 
dần lắng lại. Ngày mai, sau cơn mưa trời sẽ 
sáng hơn, những tiếng máy rộn ràng trở lại 
trên công trường và chúng tôi lại tiếp tục 
những hành trình mới. Những trăn trở, nghĩ 

suy về kế hoạch tổ chức thi công để thúc đẩy 
tiến độ nhanh nhất có thể và còn vô vàn 

những công tác pháp lý, đối ngoại, truyền 
thông… của dự án đang chờ phía trước. 

Chúng tôi hiểu rằng, chặng đường phía trước vẫn 
còn nhiều lắm những thử thách gian nan, nhưng 
niềm tin trong chúng tôi về những điều tốt đẹp 
chưa bao giờ tắt. Nhất định rằng, với những gì đã có 
cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ - ngày về đích của 
dự án sẽ không còn xa nữa.

Khởi đầu của một dự án có hàng trăm công việc phải 
được thiết lập nhưng có lẽ nên bắt đầu từ việc giải 
phóng mặt bằng (GPMB) – một câu chuyện không 
đơn giản tí nào. Quả thật, chẳng thể nói trước được 
điều gì về công tác này, nhưng có một điều mà 
chúng tôi dám chắc, đó là cả một hành trình bền bỉ 
và đầy kiên nhẫn. Mục tiêu kỳ vọng của công tác 
GPMB được xác lập không bao giờ được áp dụng 
một cách cứng nhắc mà đòi hỏi phải luôn tỉnh táo, 
linh động và sáng tạo để áp dụng tùy vào từng ngữ 
cảnh, từng thời điểm, từng môi trường khác nhau. 
Để thực hiện được nhiệm vụ này phải hết sức quyết 
liệt nhưng luôn mềm dẻo, táo bạo mà phải khôn 
khéo, nhẫn nại nhưng phải cương quyết. 

Trong bài viết ngắn này, có lẽ không thể nói hết 
được cả một chặng đường nhưng thước phim sống 
động đó vẫn còn vẹn nguyên trong chúng tôi, như 
chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Vẫn còn đó những 
đêm đông giá rét, anh em Ban QLDA chụm đầu trăn 
trở tính toán tìm giải pháp, nghĩ suy nhiều trước một 
phương án, một quyết định thực hiện đến tận đêm 
khuya. Còn đó những ngày nắng đổ lửa, quá giờ trưa 
các lãnh đạo chính quyền địa phương vẫn miệt 
mài cùng chúng tôi tìm phương thức xử lý 
sao cho phù hợp. Còn đó những vạt áo 
đẫm mồ hôi của những đồng chí công 
an phường, nhẫn nại đi vào từng 
ngõ, gõ cửa từng nhà để giải thích, 
tuyên truyền, vận động. Còn đó 
những cuộc họp đối thoại, đàm 
phán với đại diện người dân 
căng thẳng và đầy thách 
thức… Những hình ảnh 
không bao giờ quên trong 
tâm trí chúng tôi. 

Cũng là những ngày tháng 
Sáu oi nồng, chúng tôi 
được đón những người 
đồng nghiệp về chia lửa. 
Một khoảng thời gian ngắn 

bên nhau, có thể chưa mang lại được nhiều thành 
quả nhưng thật đáng trân quý. Chúng tôi được gần 
nhau, được hiểu hoàn cảnh đặc thù của dự án, được 
sẻ chia vui buồn và thấy thương nhau hơn. Đó quả là 
một nguồn động viên khích lệ to lớn từ những người 
cộng sự, giúp chúng tôi vững tin bước vào cuộc chiến 
với một tâm thế đầy bản lĩnh.

Rồi một ngày tháng Ba đặc biệt, đến bây giờ chúng 
tôi vẫn đùa vui đó là ngày giải phóng của dự án, ngày 
chính thức kết thúc một cuộc chiến dai dẳng trong 
hơn một năm trời để giải phóng toàn bộ mặt bằng. 
Một chiến thắng dành cho sự nỗ lực phi thường, 
thành quả của những quyết định táo bạo và của cả 
một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu, đầy kiên 
nhẫn, và mang dấu ấn lịch sử. 

Tháng Sáu trở về trong chúng tôi với chất chứa 
nỗi niềm của bao kỷ niệm. Cơn mưa chiều mùa hạ 
giữa mênh mông công trường, đem theo những 
hồi ức khó quên của một hành trình gian nan vất 
vả nhưng đầy kiêu hùng, cùng những bâng 
khuâng, buồn vui lẫn lộn.
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TẬP ĐOÀN KOSY 
TRAO 200 SUẤT 
HỌC BỔNG CHO 
HỌC SINH NGHÈO 
VƯỢT KHÓ TỈNH 
ĐIỆN BIÊN

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện học 
tập cho những trẻ em vùng cao, 
tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Kosy 
đã phối hợp cùng Tạp chí Nhà 
đầu tư và Báo Điện Biên Phủ đến 
thăm và trao 200 suất học bổng 
cho học sinh nghèo vượt khó tại 
xã Phình Giàng, huyện Điện Biên 
Đông, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên là một trong những 
tỉnh miền núi có số lượng hộ 
nghèo lớn nhất cả nước, địa hình 
rộng, chia cắt, giao thông đi lại 
hiểm trở, đặc biệt là vào mùa 
mưa. Đây cũng là địa phương có 
nhiều đồng bào dân tộc anh em 
cùng sinh sống với 21 dân tộc, 
trong đó chủ yếu là dân tộc 
Mông và Thái, đa số là các hộ 
thuộc diện nghèo, dân trí còn 
thấp. Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú - tiểu học Phình Giàng 
huyện Điện Biên Đông là ngôi 
trường đặc biệt khó khăn của 
tỉnh Điện Biên. Ngôi trường nhỏ 
vùng cao có cơ sở vật chất thiếu 

thốn, 100% học sinh là con em 
dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh 
tế gia đình còn nhiều khó khăn. 
Với mong muốn động viên và 
khích lệ tinh thần giúp các em 
học sinh vượt khó vươn lên 
trong học tập, ngày 27/5 vừa 
qua, Tập đoàn Kosy đã đồng 
hành cùng Tạp chí Nhà đầu tư và 
Báo Điện Biên Phủ tổ chức 
chương trình trao 200 suất học 
bổng, mỗi suất bổng trị giá 
500.000 VNĐ cho cho các em 
học sinh Trường PTDT bán trú - 
tiểu học Phình Giàng và 15 bình 
nóng lạnh dành tặng cho 3 
trường tại xã Phình Giàng.

Chia sẻ tại chuyến thiện nguyện, 
Ông Hà Sỹ Dinh - Phó TGĐ Tập 

đoàn Kosy phụ trách các dự án 
Thủy điện bày tỏ: 

Đây là một chương trình ý nghĩa 
khi doanh nghiệp có thể đồng 
hành cùng các cơ quan báo chí 
chia sẻ khó khăn với những địa 
phương vùng sâu, vùng xa. Chúng 
tôi hy vọng chương trình này sẽ 
tiếp tục nối dài tới thật nhiều mái 
trường, trao tặng thêm nhiều món 
quà để động viên kịp thời, đúng 
lúc tới các em học sinh nghèo vượt 
khó tiếp tục hành trình tích lũy tri 
thức, góp phần thay đổi bộ mặt 
địa phương trong tương lai.

Đáp lại tấm lòng của Tập đoàn 
Kosy cùng đoàn thiện nguyện, 
Ông Nguyễn Tiến Thắng - 
Trưởng phòng GD&ĐT huyện 
Điện Biên Đông cho biết: 

Mỗi suất học bổng từ đoàn tài trợ 
đều là nguồn động viên quý giá về 
tinh thần, là động lực giúp mỗi em 
học sinh có thêm nghị lực, niềm 
tin vượt qua những thiếu thốn, 
khó khăn để thực hiện ước mơ 
hoài bão của mình, trở thành 
người có ích cho xã hội.

Liên Thảo – PV Kosy News

Tiếp nối những nghĩa cử cao đẹp hàng năm 
thể hiện văn hóa “Người Kosy vì cộng đồng”, 
trong năm 2022 Tập đoàn Kosy đã thực hiện 
thêm nhiều hoạt động thiện nguyện cũng 
như những chương trình ý nghĩa khác tại các 
tỉnh thành.

vì

“
Ông Hà Sỹ Dinh, Phó TGĐ Tập đoàn Kosy trao học bổng

cho các em học sinh xã Phình Giàng.
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được cài đặt các phần mềm học 
tập, hỗ trợ các thầy cô và các em 
học sinh trong việc truyền thụ và 
tiếp thu kiến thức. Chương trình 
Áo ấm đến trường hỗ trợ hơn 
300 áo ấm cho các cháu học sinh 
mầm non tại xã Huổi Lếch.

Tập đoàn Kosy hy vọng, với thư 
viện điện tử, các em sẽ có thêm 
phương pháp học tập mới, 
những chiếc áo ấm sẽ đồng 
hành cùng các cháu mầm non, 
để đường đến trường bớt lạnh 
giá giữa điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt tại điểm cực Tây Tổ quốc.

Đồng hành cùng Đoàn thanh 
niên báo Vietnamnet, Tập đoàn 

Kosy cũng tích cực tham 
gia các hoạt động thiện 
nguyện với sứ mệnh lan 
tỏa những giá trị sống 
nhân văn, tích cực, chung 
tay góp sức cùng cộng 
đồng vun trồng những 
mầm non tương lai của 
đất nước.

VietNamNet xây dựng và 
triển khai với mục tiêu 
hướng đến các em học 
sinh vùng cao – tương lai 
của đất nước.

TẬP ĐOÀN KOSY 
TRAO 9 TỶ ĐỒNG 
XÂY DỰNG 150 NHÀ 
ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO 
CÁC GIA ĐÌNH KHÓ 
KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH LAI CHÂU

Đại diện Tập đoàn Kosy, P.TGĐ Nguyễn 
Thị Phương Thảo trao tặng 150 căn nhà 
đại đoàn kết cho lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

sinh xã hội đối với địa phương, 
nhất là chăm lo đời sống cho các 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, sớm ổn định chỗ ở. Với 
nguồn tài trợ này, tỉnh Lai Châu 
sẽ phân bổ cho các huyện trong 
toàn tỉnh và phối hợp triển khai 
xây dựng mới 150 căn nhà cho 
các hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn.

Nằm trong khuôn khổ chương 
trình chào mừng kỉ niệm 92    
năm Ngày truyền thống  Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 
(18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 
ngày 11/11/2022, tại Lai Châu, 
Tập đoàn Kosy đã trao 9 tỷ đồng 
xây dựng 150 nhà đại đoàn kết 
cho các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 
dưới sự chứng kiến của Chủ tịch 

nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh 
đạo các bộ ban ngành và lãnh 
đạo tỉnh Lai Châu.

Đây là hoạt động nhằm hưởng 
ứng lời kêu gọi của tỉnh Lai Châu 
về việc ủng hộ nhà ở cho hộ 
nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng 
thời phát huy vai trò và tích cực 
thực hiện trách nhiệm của Tập 
đoàn Kosy trong công tác an 

Ngày 18/11, Tập đoàn Kosy đồng 
hành cùng Đoàn thanh niên 
VietNamNet tổ chức trao tặng 
thư viện điện tử và áo ấm đến 
trường cho các em học sinh ở xã 
Huổi Lếch (huyện Mường Nhé, 
Điện Biên).

Thư viện điện tử cùng cao và Áo 
ấm đến trường là hai chương 
trình do Đoàn thanh niên báo 
VietNamNet xây dựng và triển 
khai với mục tiêu hướng đến các 
em học sinh vùng cao – tương lai 
của đất nước.

Đối với thư viện điện tử vùng 
cao, chương trình tổ chức mua 
mới 10 chiếc máy tính bảng 

ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁO VIETNAMNET
TRAO THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ , TẶNG ÁO ẤM
TẠI HUYỆN CỰC TÂY TỔ QUỐC

Tháng 10/2021, Tập đoàn Kosy 
phối hợp cùng Ủy ban MTTQ 
tỉnh Lào Cai tổ chức Chương 
trình tiếp nhận kinh phí và khởi 
công xây dựng nhà “Mái ấm 
Kosy” cho 200 hộ nghèo, hộ gia 
đình chính sách tỉnh Lào Cai 
năm 2021-2022. 

Thấu hiểu, đồng cảm với những 
khó khăn của người dân Lào Cai, 
Tập đoàn Kosy đã ủng hộ 10 tỷ 
đồng, hỗ trợ xây dựng 200 ngôi 
nhà cho các hộ nghèo, hộ gia 
đình chính sách. Giữa lúc Lào Cai 
chuẩn bị bước vào một mùa 
đông khắc nghiệt, sự hỗ trợ kịp 

thời của Kosy Group đã giúp các 
hộ gia đình có điều kiện để xây 
dựng mái nhà ấm cúng, an tâm 
lao động, sản xuất.

Chương trình xây dựng 200 nhà 
“Mái ấm Kosy” tại Lào Cai được 
chia làm 2 giai đoạn từ quý 
IV/2021 tới năm 2022. Trong đó, 
giai đoạn 1, Tập đoàn Kosy sẽ hỗ 
trợ xây dựng 55 nhà trên địa bàn 
huyện Bảo Thắng, huyện Bắc Hà 
và thành phố Lào Cai. Giai đoạn 
2, hỗ trợ xây dựng 145 nhà trên 
địa bàn tỉnh trong các năm tiếp 
theo.

Hiện tại, đã có nhiều ngôi nhà 
của chương trình được người 
dân đưa vào sử dụng. Chứng 
kiến cuộc sống của người dân 
đang dần tốt lên, một thành viên 
của Ban QLDA Kosy Lào Cai gửi 
tới Chủ tịch và CBNV Tập đoàn 
đôi lời nhắn nhủ: 

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH
MÁI ẤM KOSY TẠI
LÀO CAI

Là người dân sinh sống tại Lào 
Cai, đồng thời cũng là thành viên 
trong ngôi nhà Kosy, tôi thấy 
chương trình này thật nhân văn 
và cảm động. Kosy luôn đề cao 
tinh thần tương thân tương ái 
bằng những hành động thiết thực 
nhất, giúp đỡ bà con có hoàn 
cảnh khó khăn trên khắp 3 miền. 
Hôm nay nhận được hình ảnh 
những mái ấm tình thương từ 
nguồn kinh phí ủng hộ của Tập 
đoàn Kosy tại quê hương Lào Cai, 
tôi thật sự xúc động và tự hào, chỉ 
biết viết đôi lời tri ân gửi tới Chủ 
tịch và gia đình, cùng toàn thể 
những thành viên trong ngôi nhà 
chung Kosy. Chúc mọi người thật 
nhiều sức khỏe, thành công, cùng 
nhau chung tay làm thêm nhiều 
việc có ý nghĩa.

Với truyền thống “Người Kosy vì 
cộng đồng”, trong hơn 14 năm 
thành lập và phát triển, Tập đoàn 
Kosy luôn đề cao các hoạt động 
xã hội và thường xuyên thực 
hiện, tổ chức, tham gia các 
chương trình thiện nguyện, vì 
cộng đồng. Thực hiện các hoạt 
động trách nhiệm xã hội bên 
cạnh việc tăng trưởng là một 
định hướng phát triển nhân văn 
và bền vững mà Tập đoàn Kosy 
đặc biệt coi trọng. Những năm 
qua, chuỗi sự kiện “Người Kosy vì 
cộng đồng” đã và đang được 
triển khai hiệu quả hàng năm 
trên khắp cả nước với các hành 
động thiết thực và ý nghĩa như: 
xây nhà tình nghĩa, xây dựng 
cầu, đường giao thông, trường 
học, nhà văn hóa, giúp đỡ các 
hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ 
phong trào phòng chống dịch 
của Chính phủ và các địa 
phương chịu ảnh hưởng nặng 
nề vì Covid-19,…
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Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Nguyễn Việt Cường với chủ đề “Captain 
your own ship” được tổ chức vào tối 23/8 tại khách sạn Intercontinental Land-
mark 72 để lại nhiều cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời, dư âm về một chương trình 
hoành tráng, công phu vẫn còn mãi trong tâm trí toàn thể khách mời và CBNV.

Bữa tiệc thay lời để tri ân người thuyền trưởng đã dành nhiều tâm huyết để xây 
dựng lên một Kosy lớn mạnh như hôm nay. Con tàu Kosy đã bước vào vào hành 
trình vươn ra biển lớn được 14 năm. Khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng để 
có một Tập đoàn Kosy lớn mạnh với hơn 20 công ty thành viên hoạt động đa 
ngành là một nước đi thần tốc, đặc biệt là trong bối cảnh phải trải qua 02 cuộc 
khủng hoảng kinh tế lớn cũng như những năm cả thế giới oằn mình trước đại 
dịch Covid-19.

Để làm được điều đó, không thể không kể đến công sức của tập thể những thủy 
thủ Kosy tinh nhuệ, tài ba. Nhưng hơn hết, Kosy có một vị thuyền trưởng có tâm, 
có tầm, nhìn xa trông rộng, một ý chí vững vàng cùng hoài bão lớn lao. Điều đó 
đã giúp Chủ tịch Nguyễn Việt Cường hội tụ được một tập thể Ban lãnh đạo và 
nhân sự tuyệt vời, tận tâm, tận lực, cùng chung lý tưởng, cùng nhìn một hướng 
để đưa Kosy đạt được nhiều thành công trong suốt thời gian qua.

Ngoài các tiết mục được thể hiện bởi những nghệ sĩ, nhóm múa chuyên nghiệp, 
ấn tượng trong đêm tiệc phải kể đến tiết mục "Người dẫn lối Kosy" thể theo bài 
hát Osolemio của tập thể Ban lãnh đạo và múa “Trên công trường rộn tiếng ca” do 
CBNV Tập đoàn Kosy biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ được anh chị em tham gia 
tập luyện hăng say, nhiệt tình với biên đạo sau giờ làm việc. Đây là món quà tinh 
thần to lớn, là tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ dành tặng người thuyền trưởng 
bản lĩnh, kiên cường và tài giỏi của Kosy.

Sinh nhật Chủ tịch
Nguyễn Việt Cường

THÊM  GẮN KẾT,
ĐỒNG LÒNG  QUA
CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Teambuilding sôi �ộng
tại bãi biển Sầm Sơn
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ĐHĐCĐ 2022, chương trình Team build-
ing dành riêng cho CBNV Tập đoàn Kosy ngày 21/5 đã diễn ra hết sức máu lửa và 
sôi động tại bãi biển Sầm Sơn.

Chương trình Team building không chỉ đơn thuần là những trò chơi vận động thể 
lực mà còn là dịp để các thành viên mới – cũ, từ các văn phòng miền Bắc – Nam của 
Tập đoàn có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và hiểu thêm về nhau. Qua đó, nâng cao tinh 

thần tập thể đoàn kết, sáng tạo; đồng thời mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ, sảng 
khoái và thư giãn sau một khoảng thời gian lao động miệt mài.

Chương trình được chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp với sự tham gia 
nhiệt tình, hào hứng của người chơi cùng với sự sôi nổi, phấn khởi từ 
phía cổ động viên trong suốt 04 trò chơi bao gồm: Cuộc đua chiến mã, 
Bánh xe đồng đội, Đôi hài vạn dặm và Thông điệp chiến thắng. Ngoài 
ra, các giải thể thao khác như: go�, bóng đá nam, kéo co nữ cũng diễn 
ra hết sức hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình.

Tiếp nối chương trình Team buiding 2022, tối ngày 21/5, tại khán 
phòng khách sạn Dragon Style, Sầm Sơn, Ban Lãnh đạo và CBNV Tập 

đoàn Kosy đã có một đêm gala đầy sôi động và ý nghĩa với chủ đề “Tinh 
hoa hội tụ”. Gala “Tinh hoa hội tụ” là món quà tinh thần tuyệt vời dành 

tặng Ban Lãnh đạo cùng CBNV Tập đoàn sau ĐHĐCĐ với những mục tiêu 
được đặt ra cho năm mới với lòng quyết tâm cao độ.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, phát triển 02 
lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, Tập 
đoàn Kosy còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp vững mạnh, tạo dựng môi trường làm việc 
gắn bó cho tập thể cán bộ nhân viên. Năm 2022, 
các phong trào nội bộ của Kosy Group vẫn luôn 
diễn ra sôi nổi, tích cực với tinh thần “Người Kosy 
làm hết sức, chơi hết mình”.

Thảo Nguyễn – PV Kosy News
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Tổ chức tiệc sinh nhật trong tháng cho các CBNV là hoạt động diễn ra thường 
xuyên tại Tập đoàn Kosy, vừa khích lệ tinh thần tập thể vừa nâng cao tình đoàn 
kết và gắn bó giữa các bộ phận trong công ty. Buổi tiệc sinh nhật dành tặng cán 
bộ nhân viên được tổ chức trong không khí vui vẻ, đầm ấm với những tiết mục 
văn nghệ vui nhộn giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người. 

Bên cạnh đó, vào những ngày lễ đặc biệt trong năm như 8/3, 20/10,.. cũng được 
Tập đoàn Kosy quan tâm tổ chức. Những bông hoa tươi thắm, những phần quà 
nhỏ xinh chính là tình cảm yêu thương, gắn bó mà Tập đoàn Kosy trao gửi đến tất 
cả anh chị em cán bộ nhân viên của mình với hy vọng Kosy mãi là một gia đình 
lớn tuyệt vời của tất cả mọi người.

2022 là năm có nhiều sự kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn 
Kosy như khánh thành nhà máy Thủy điện Nậm Pạc, khởi công mới nhiều dự án 
bất động sản… Người Kosy vẫn luôn cống hiến hết mình cho công việc, đảm bảo 
hiệu quả công việc nhưng cũng không kém phần năng nổ, nhiệt huyết với các 
phong trào nội bộ. Đây là cách chúng ta tái tạo sức lao động, gia tăng tinh sự gắn 
kết, để mỗi ngày đến với Kosy là một ngày vui!

Các sự kiện
chúc mừng sinh nhật,

nhắn lời yêu thương �ến phái nữ
nhân dịp 8/3, 20/10Với mục đích giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế của doanh 

nghiệp và tích lũy kiến thức bổ ích, phát huy tính chủ động, sáng tạo, kỹ năng 
nghề nghiệp, sáng ngày 29/9, Tập đoàn Kosy tiếp đón đoàn sinh viên tiêu biểu 
khoa Kế toán Kiểm toán và khoa Đầu tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến 
tham quan, học tập thực tế tại trụ sở Tập đoàn, định hướng nghề nghiệp ngành Kế 
toán, Đầu tư, Kinh doanh,… Đặc biệt, đoàn sinh viên có cơ hội được lắng nghe Chủ 
tịch Nguyễn Việt Cường chia sẻ hành trình khởi nghiệp.

Tại buổi tiếp đón, đoàn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân có cơ hội lắng nghe về 
quá trình hình thành và phát triển cùng các lĩnh vực và sản phẩm mũi nhọn của 
Kosy đang sản xuất và kinh doanh; đồng thời được thăm quan khu vực văn phòng 
làm việc và giao lưu cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Trưởng đoàn, giảng viên, TS. Nguyễn Mai Phương đã bày tỏ niềm vui khi đoàn sinh 
viên có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ chân thành, quý giá từ Chủ 
tịch Nguyễn Việt Cường. Những thông điệp mà Chủ tịch Tập đoàn Kosy truyền tải 
là động lực, chắp cánh thêm những hoài bão, ước mơ cho các em sinh viên trên 
con đường học tập và rèn luyện.

“Chuyến tham quan lần này vừa vui lại vừa bổ ích của các bạn sinh viên khoa Kế toán 
Kiểm toán và khoa Đầu tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù thời tiết buổi sáng 
mưa rất to gây khó khăn cho việc di chuyển nhưng tất cả chúng em luôn hào hứng vì 
sắp được tham quan một trong những công ty kinh doanh bất động sản và năng 
lượng tái tạo lớn tại Việt Nam. Điều ấn tượng đầu tiên khi bước vào trụ sở Tập đoàn 
Kosy chắc chắn là sự tiếp đón cực kì nhiệt tình mến khách của các anh chị, được xem 
các TVC giới thiệu doanh nghiệp, TVC thủy điện, điện gió rất hoành tráng,… được 
nghe phân tích tầm quan trọng của ngành học trong lĩnh vực kinh doanh làm cho mỗi 
chúng em đều rất tự hào và tự tin về con đường mình chọn. Chúng em xin cảm ơn Tập 
đoàn Kosy đã tạo một cơ hội cho chúng em có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. 
Chúng em xin chúc Công ty ngày càng phát triển và mong có cơ hội được làm việc 
cũng như là hợp tác với Kosy.” – sinh viên Đặng Văn Tuấn chia sẻ.

Kosy Group
�ón �oàn sinh viên tiêu biểu
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
tới tham quan văn phòng trụ sở
Tập �oàn
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Năm mới 2023 đã bước sang những ngày 
đầu tiên, nhưng với tôi, 2022 vẫn đang ở đây, 
còn nhiều dư âm và cảm xúc. Chắc bởi trong 
tiềm thức tôi từ lâu chỉ cảm nhận được thời 
khắc chuyển giao năm cũ năm mới khi khắp 
nơi rộn ràng không khí đón Tết âm lịch, đào 
mai rực rỡ khắp phố phường, là cảm giác bồi 
hồi khi tiếng chuông giao thừa sắp điểm. 

2022 cho tôi 365 ngày nhiều dấu ấn, nhiều cơ 
hội mới, thách thức mới và cả những sự thay 
đổi đặc biệt. 2022 đánh dấu những bước 
chân chập chững của cô nhân viên pháp chế 
tại Kosy; là cơ hội được làm việc trong môi 
trường chuyên nghiệp, được học hỏi từ tri 
thức đến đạo đức, lối sống từ Chủ tịch, từ 
những người đồng nghiệp đáng mến. 2022 
cho tôi những chuyến đi với bạn bè, với đồng 
nghiệp, có những kỷ niệm khi nhắc lại đến 
lần thứ chín trăm chín mươi chín vẫn ôm 
bụng cười ngặt nghẽo. 2022 cũng là những 
thách thức cho toàn xã hội, cho Kosy và cho 
tôi; nhưng đó chính là động lực để tạo ra một 
2023 đầy bứt phá, mạnh mẽ, phát triển. Và 
cuối cùng, 2022 đã cho tôi một gia đình mới, 
một “người đặc biệt  cũ” với danh xưng mới 
và những trách nhiệm mới. 

Những ngày cuối năm âm lịch, mong rằng 
dù có nhiều khó khăn, vất vả đến đâu chăng 
nữa, ưu phiền và lo toan sẽ gác lại phía sau, 
mọi gia đình được đoàn tụ bên mâm cơm 
Tết, ai ai cũng nở trên môi nụ cười tươi tắn, 
nắm tay chúc nhau một năm mới bình an.

Cảm ơn 2022 và xin chào 2023!

Nguyễn Thanh Thuỳ - Phòng Pháp chế

Năm 2022 vừa qua là một năm rất 
khó khăn với ngành BDS nói chung 
và với Tập đoàn chúng ta nói riêng, 
với các chính sách và phương án giải 
quyết khó khăn của CT cùng ban 
lãnh đạo đưa ra kịp thời đến nay Tập 
đoàn chúng ta đã vượt qua năm 2022 
với những kết quả nhất định. Đó là 
những khó khăn, là thách thức 
nhưng cũng là cơ hội để khi vượt qua 
thời điểm khó khăn sẽ là sự bứt phá. 
Năm 2023 đã đến, thay mặt cho ace 
Ban QLDA Lào Cai kính chúc CT cùng 
Ban lãnh đạo và toàn thể ace cán bộ 
nhân viên luôn mạnh khoẻ, đồng 
lòng, chung sức để dưới sự lãnh đạo 
của CT, tập đoàn chúng ta vượt qua 
giai đoạn khó khăn, phát triển bền 
vững trở thành một trong những tập 
đoàn hàng đầu của cả nước. 
HPNY2023.

Lưu Quang Chung – BQLDA Lào Cai

Một năm đầy biến động đã qua, hướng tới 
một năm mới mong nhiều điều thuận buồm 
xuôi gió. Kính chúc Tập đoàn Kosy một năm 
mới thắng lợi, gặt hái thật nhiều gió để vững 
tin phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

Lâm Hoàng Diễn - Đại diện Ban Vận hành 
Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu

Nhân dịp năm mới Ban QLDA KOSY Bắc Giang kính chúc toàn thể CBCNV Tập đoàn 
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc,, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, mọi sự an lành. 

Chúc Ban Lãnh đạo Tập đoàn luôn tràn đầy  nhiệt huyết, phát huy mọi khả năng 
Lãnh đạo để hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra. 

Chúc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường luôn tràn đầy năng lượng để chèo lái con 
thuyền KOSY vượt qua mọi con sóng, đạt được mọi mục tiêu đã đề ra.

Anh Nguyễn Sơn – BQLDA Bắc Giang

Vậy là năm Nhâm Dần 2022 đã chính thức khép lại và mở ra một 
khơi đầu mới. Ban vận hành thuỷ điện Nậm Pạc đã trải qua một 
năm 2022 là 1 năm bắt đầu Vận hành phát điện thương mại của 
02 nhà máy Nậm Pạc 1&2 và đạt được Doanh thu theo kế hoạch 
đề ra mang lại lợi ích kinh tế ổn định cho Tập Đoàn Kosy. 

Bước sang năm 2023 Ban vận hành thuỷ điện Nậm Pạc chúng tôi 
sẽ luôn luôn cố gắng phát huy tinh thần, nhiệt huyết và là nguồn 
lực đáng tin cậy, nâng cao doanh thu phát điện để góp phần đưa 
con thuyền Kosy vượt mọi cơn sóng đi đến những thành công rực 
rỡ hơn nữa. 

Bước sang năm mới 2023 Toàn thể CBCNV Ban Vận Hành kính 
Chúc Chủ tịch, Phó chủ tịch, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ 
công nhân viên tập đoán Kosy một năm mới 2023 : Sức khoẻ viên 
mãn - Hạnh phúc đủ đầy - Công danh như mây - Phúc lộc hội tụ.

Nguyễn Hữu Thọ - Đại diện Ban Vận hành Nhà máy Thuỷ điện 
Nậm Pạc

"Tỉnh dậy đã là năm mới. Thấy mình tươi mới, thấy bao nhiêu khó khăn trôi 
qua hết, thấy mình còn ngon lành, còn sức để đi tiếp..." - Nguyễn Ngọc Tư. Hãy 
cùng lắng nghe những cảm xúc năm cũ và lời chúc năm mới từ những điểm 
cầu của Kosy nhé. 

trên những

Mùa
�iểm cầu Kosy

xuân

Với mục đích giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế của doanh 
nghiệp và tích lũy kiến thức bổ ích, phát huy tính chủ động, sáng tạo, kỹ năng 
nghề nghiệp, sáng ngày 29/9, Tập đoàn Kosy tiếp đón đoàn sinh viên tiêu biểu 
khoa Kế toán Kiểm toán và khoa Đầu tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến 
tham quan, học tập thực tế tại trụ sở Tập đoàn, định hướng nghề nghiệp ngành Kế 
toán, Đầu tư, Kinh doanh,… Đặc biệt, đoàn sinh viên có cơ hội được lắng nghe Chủ 
tịch Nguyễn Việt Cường chia sẻ hành trình khởi nghiệp.

Tại buổi tiếp đón, đoàn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân có cơ hội lắng nghe về 
quá trình hình thành và phát triển cùng các lĩnh vực và sản phẩm mũi nhọn của 
Kosy đang sản xuất và kinh doanh; đồng thời được thăm quan khu vực văn phòng 
làm việc và giao lưu cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Trưởng đoàn, giảng viên, TS. Nguyễn Mai Phương đã bày tỏ niềm vui khi đoàn sinh 
viên có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ chân thành, quý giá từ Chủ 
tịch Nguyễn Việt Cường. Những thông điệp mà Chủ tịch Tập đoàn Kosy truyền tải 
là động lực, chắp cánh thêm những hoài bão, ước mơ cho các em sinh viên trên 
con đường học tập và rèn luyện.

“Chuyến tham quan lần này vừa vui lại vừa bổ ích của các bạn sinh viên khoa Kế toán 
Kiểm toán và khoa Đầu tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù thời tiết buổi sáng 
mưa rất to gây khó khăn cho việc di chuyển nhưng tất cả chúng em luôn hào hứng vì 
sắp được tham quan một trong những công ty kinh doanh bất động sản và năng 
lượng tái tạo lớn tại Việt Nam. Điều ấn tượng đầu tiên khi bước vào trụ sở Tập đoàn 
Kosy chắc chắn là sự tiếp đón cực kì nhiệt tình mến khách của các anh chị, được xem 
các TVC giới thiệu doanh nghiệp, TVC thủy điện, điện gió rất hoành tráng,… được 
nghe phân tích tầm quan trọng của ngành học trong lĩnh vực kinh doanh làm cho mỗi 
chúng em đều rất tự hào và tự tin về con đường mình chọn. Chúng em xin cảm ơn Tập 
đoàn Kosy đã tạo một cơ hội cho chúng em có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. 
Chúng em xin chúc Công ty ngày càng phát triển và mong có cơ hội được làm việc 
cũng như là hợp tác với Kosy.” – sinh viên Đặng Văn Tuấn chia sẻ.
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Đặng Quỳnh Liên – Phòng Đấu thầu

Hà Nội mấy ngày này rét thật. Vừa mới 
hôm trước trời nắng như mùa hè, ngày 
hôm sau bầu trời như đã đắp chăn bông u 
ám. Cái lạnh ùa về kèm theo vài giọt mưa 
khiến người ta ngỡ ngàng rồi chợt nhận ra: 
Tết đã gần kề. 

của
Tết
xưa ...

gày còn nhỏ, tôi thích nhất là được theo mẹ đi 
sắm tết. Mẹ hay dẫn tôi ra chợ Bắc Qua hay 

chợ Hàng Than mua vài ký gạo nếp, đỗ xanh, ít thịt, 
bó lá dong... hay đi chợ Hàng Lược mua vài bó hoa về 
cắm tết. Ngày gói bánh chưng là ngày nhà tôi như 
mở hội. 3 chị em tôi tíu tít, đứa rửa lá, đãi đỗ, đứa vo 
gạo, thái thịt... Mỗi người 1 việc, tiếng cười vang rộn 
rã khắp nhà. Trên nhà, bố gói bánh chưng, dưới bếp 
mẹ làm mứt dừa, mứt bí.... Không khí tết dường như 
ùa cả vào khắp gian nhà. Gói xong bánh là mấy nhà 
hàng xóm chúng tôi thường gom chung 1 nồi thật to 
để luộc. Phần trông bếp đương nhiên dành cho các 
bác, các anh. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ ké vào bếp 
nướng nhờ củ khoai, bắp ngô rồi chí nhau mỗi đứa 1 
mẩu. 

N

Nhà tôi nghèo lắm, chúng tôi thường không có 
quần áo mới nhưng tết nào mẹ cũng cố lo đủ bánh 
chưng, mứt kẹo, nồi canh măng và không thể 
thiếu lọ hoa tết. Thế mà vị Tết đã thật đủ đầy. Ngày 
xưa cũng chẳng có tiền mua đào mua quất. Nhà tôi 
thường cắm 1 lọ thược dược, violet hoặc sang lắm 
là lọ hoa lay ơn. Chỉ thế thôi cũng đủ bừng sáng cả 
căn nhà. 

Vào chiều 30, mẹ sẽ nấu 1 nồi nước lá mùi cho cả 
nhà tắm để đón năm mới. Tôi thích cái mùi ấy lắm, 
thơm ngai ngái rất đặc trưng của mùa đông Bắc 
Bộ. Đến đêm 30, lúc trẻ con chúng tôi thì ngủ tít 
nhưng đến giao thừa kiểu gì cũng thức giấc vì nhà 
nào cũng đốt băng pháo đón năm mới. Tiếng 
pháo nổ đì đùng, mùi khói pháo khét lẹt bay cả 
vào nhà. Ấy vậy mà sao tôi thích cái mùi khen khét 
ấy đến thế. Sáng mồng 1, mở cửa là sẽ thấy xác 
pháo hồng rực cả sân nhà. Lũ trẻ con chúng tôi lại 
hò nhau đi tìm những quả pháo còn sót lại. Đứa 
nào tìm được là reo hò như bắt được tiền. 

Ngày nay mọi thứ phục vụ tết đều có sẵn. Bánh 
chưng gói quanh năm. Mứt kẹo bán đầy cửa hàng, 
siêu thị. Không còn nhiều nhà tự gói bánh chưng, 
làm mứt tết... Vì an toàn nên pháo cũng không còn 
được đốt nữa. Đến bây giờ tôi vẫn thèm được nhìn 
một sân nhà hồng xác pháo, được ngửi mùi khen 
khét của thuốc pháo đêm 30. Thiếu tiếng pháo nổ, 
thiếu xác pháo bay, đối với riêng tôi cái tết dường 
như không trọn vẹn nữa. Chỉ còn 1 việc tôi vẫn duy 
trì, ấy là nồi nước lá mùi của mẹ. Chiều 30,  đun 1 
nồi nước lá, mở vung cho mùi thơm bay khắp nhà 
vừa để níu kéo lại ký ức xưa. Cái tết Hà Nội dường 
như đã nhạt đi rất nhiều.
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Sưu tầm

Năm 2023 là năm Quý Mão. Bạn đã biết vận may con giáp năm 
mới của mình chưa? Tìm hiểu ngay những con giáp năm 2023 
gặp nhiều may mắn nhé!

MÃO

NGỌ

N ă m  2 0 2 3  l à  c o n  g i á p  n à o ?
Theo lịch vạn niên, năm 2023 là năm Quý Mão hay năm con Mèo 
(con giáp thứ 4 trong 12 con giáp) được tính theo lịch dương từ 
ngày 22/01/2023 đến hết ngày 09/02/2024.
Theo tử vi, những người sinh năm Quý Mão 2023, tuổi con mèo, 
mang mệnh Kim hay Kim Bạch Kim, nghĩa là vàng pha bạc. Người 
mang mệnh này có yếu tố đặc trưng là thuần khiết, cứng cáp và 
mạnh mẽ.
Những người sinh ở tuổi này thông minh, giỏi giang, gặp nhiều 
may mắn. Nếu có trở ngại, khó khăn thì cũng được quý nhân phù 
trợ, giúp đỡ.
Qua đó ta thấy rằng, nam nữ tuổi Quý Mão có vận mệnh rất tốt, 
mọi thứ đã được trời đất ấn định. Kết quả tốt đẹp sẽ đến, hậu vận 
sẽ đầy đủ và bình an.

N ă m  2 0 2 3  c ó  p h ả i  l à  m è o  v à n g ?
Nếu năm âm lịch tiếp theo là năm Quý Mão thì theo quan niệm của 
người xưa, năm Quý Mão 2023 (mệnh Kim Bạch Kim) chính là năm 
mèo vàng.
Mệnh Kim Quý Mão 2023 theo tử vi luận giải là mệnh số tốt, số 
hưởng, ắt có quý nhân phù trợ. Kim Bạch Kim là kim loại biểu trưng 
cho vẻ đẹp của sự tự tin, lý trí, bản lĩnh, đồng thời cũng vô cùng 
thuần khiết và tình cảm.
Chính vì thế, rất nhiều cặp vợ chồng mong muốn sinh con trong 
năm tới để con mang tuổi của năm mèo vàng.

N h ữ n g  c o n  g i á p  n ă m  2 0 2 3  g ặ p  n h i ề u  m a y  m ắ n
Bỏ qua những biến đổi thăng trầm trong năm cũ thì tuổi Tỵ, tuổi 
Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Tuất là top 5 con giáp gặp được vận 
may mắn trong mặt tài chính.
Còn về mặt tình duyên, top 5 con giáp Thìn – Tỵ - Dậu - Mùi - Tuất 
được dự báo là nhận được nhiều tốt đẹp liên quan đến chuyện 
tình duyên, gia đạo. Người còn độc thân thì tìm được ý trung nhân, 
còn người đã lập gia thất thì gặp may mắn, có hỷ tín đưa tới.

T h ô n g  t i n  v ề  1 2  c o n  g i á p  t r o n g  n ă m  2 0 2 3
Tuổi Tý: Cần chú ý về sức khỏe và đi lại cẩn thận bởi trong năm 
này, người tuổi Tý rất dễ gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tiền 
tài của tuổi Tý tương đối ổn định, không cần quá lo lắng vì dòng 
tiền về khá nhiều.

Tuổi Sửu: Tương đối ổn định về tiền bạc cũng như sức khỏe. Tuy 
nhiên, cần cẩn trọng chú ý tiểu nhân trong công việc để tránh bị 
làm hại dẫn đến hao hụt kinh tế.

Tuổi Dần: Cần chú ý đến tiền bạc, không nên phí tiền vào những 
việc không cần thiết. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý sức khoẻ, 
không nên làm việc quá sức.

Tuổi Mão: Sức khoẻ cũng được đảm bảo. Cần cẩn trọng với những 
giao dịch, tránh sơ xuất có thể làm ảnh hưởng đến dòng tiền, gây 
thất thu.

Tuổi Thìn: Cần chú ý để đảm bảo tiền nong được minh bạch và 
sòng phẳng. Đặc biệt, cần cẩn trọng trong phát ngôn để tránh 
những thị phi không đáng có.

Tuổi Tỵ: Gặp may mắn về tiền tài, sự nghiệp. Đặc biệt chú ý sức 
khoẻ, nếu không cẩn thận người tuổi Tỵ rất dễ gặp nạn lớn.

Tuổi Ngọ: Hết sức chú ý vấn đề sức khỏe, lời ăn tiếng nói, tránh thị 
phi đến mức tối đa để đảm bảo không dính kiện tụng vừa tốn kém 
lại ảnh hưởng tới nhiều người.

Tuổi Mùi: Cần chú ý tới cung hôn nhân và vấn đề sức khỏe. Về tiền 
tài thì vượng khí tương đối tốt nên có thể sẽ có những khởi sắc 
trong công việc.

Tuổi Thân: Cần chú ý giao thông cũng như việc đi lại. Những 
người tuổi Thân độc thân có thể sẽ gặp người thương.

Tuổi Dậu: Năm 2023 sẽ tương đối bận rộn với công việc. Cần chú 
ý kiểm kê giấy tờ tránh thiếu sót có thể khiến tiền bạc thất thoát 
và giảm nhanh chóng.

Tuổi Tuất: Công việc cũng sẽ có những chuyển biến tích cực và 
bạn cần nắm bắt nhanh chóng, tránh để tuột mất cơ hội. Bên cạnh 
đó cũng cần chú ý đến sức khỏe chung.

Tuổi Hợi: Dự báo sẽ được mang đến những mối quan hệ mới 
cũng như sức khoẻ tương đối ổn định. Tương đối nhàn trong năm 
này nhưng lại không quá dư dả trong tiền bạc. Vì vậy, cần chú ý 
công việc để đảm bảo mức thu nhập hợp lý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.MÙI

TÝ

TUẤT

SỬU

DẦN
THÂN

DẬU

HỢI

THÌN

TỴ

NHỮNG CON GIÁP
NĂM 2023 may mắn
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Lễ đưa ông bà
ở miền Tâyngày  25

Chạptháng 

ới người miền Tây, nghi lễ 
này đặc biệt quan trọng 

chẳng khác nào phong tục đưa 
ông Táo về trời vào ngày 23 
tháng Chạp ở miền Bắc. Vào 
ngày này, gia đình tôi rất bận 
rộn với sự phân công nhiệm vụ 
rõ ràng cho từng thành viên cho 
gia đình. Ba và em trai tôi sẽ ra 
mộ ông bà tổ tiên để nhổ cỏ, 
dọn dẹp và lau chùi, kiểm tra 
xem có phần nào hư hao cần 
sửa chữa và thay thế hay không, 
để khi qua Tết Nguyên đán, gia 
đình sẽ sửa sang lại tươm tất và 
làm lễ Thanh minh vào đầu 
Tháng ba âm lịch. 

Mâm cúng ông bà sẽ do mẹ và 
chị tôi đảm nhiệm. Mâm cúng 
thường có trái cây, chè và một 
mâm cơm để dâng lên ông bà 
với lời thành khấn xin phép ông 
bà cho con cháu được dọn dẹp 
bàn thờ, trang trí chuẩn bị đón 

xuân. Những món truyền thống 
luôn phải có, cũng là cách để nhớ 
những món ăn quen thuộc của 
ông bà xưa như tôm khô, củ kiệu, 
canh khổ qua để mời ông bà về 
ăn Tết với con cháu, cầu mong 
trong năm mới cái khổ sẽ qua đi... 
Đó cũng là dịp để các thành viên 
trong gia đình tôi báo cáo trước 
ông bà tổ tiên về những việc làm, 
thành quả lao động trong cả một 
năm, thành kính báo cáo với các 
bậc tiền nhân cả chuyện vui, 
chuyện buồn, việc đi xa, việc làm 
ăn buôn bán...

Sau khi kết thúc phần lễ cúng, gia 
đình tôi xin phép ông bà để di 
chuyển bàn thờ, hạ lư hương. 
Chúng tôi chuẩn bị một khăn 
sạch, một chậu nước sạch và một 

khay để đựng chân nhang. 
Chúng tôi hạ lư hương ra một 
khay đã chuẩn bị trước, tiếp theo 
rút chân nhang từ từ ra ngoài 
tránh làm đổ tro tàn trong bát 
hương ra, bởi đó là một điều 
không may mắn cho gia đình. 
Sau khi rút các chân nhang ra 
ngoài, sẽ dùng khăn sạch và 
nước lau xung quanh lư hương. 
Và tiếp theo là dọn dẹp bàn thờ 
và đặt lư hương về đúng chỗ cũ. 
Ngoài thay lư hương bàn thờ, 
nhà tôi làm tương tự như vậy với 
các lư hương khác. Phần chân 
nhang được rút ra sẽ được con 
cháu đem ra hóa cùng giấy tiền, 
quần áo.

Đặc biệt, chúng tôi rất cẩn thận 
lau chùi đỉnh đồng và đôi đèn 
đặt ở bàn thờ. Đây là công việc 
mà các anh trai trong gia đình tôi 
rất ngại vì nó không chỉ đòi hỏi 
sự tỉ mỉ, siêng năng mà còn cần 
sự kiên trì. Do đỉnh đồng và đôi 
đèn làm bằng đồng nên bị oxy 
hóa theo thời gian, bị đen đi và 
mất đi màu vàng đồng. Nên 
chúng tôi cần đánh bóng lại. 
Dụng cụ đánh bóng cần có chậu 
nước, cước chà và chanh. Đầu 
tiên là lấy nước rửa sạch bụi bẩn 
đi, vị trí nào bị ố đen thì dùng 
chanh và cước chà trực tiếp cho 
đến khi những mảng ố đen tróc 
ra, rồi lau khô và phơi nắng. Do 
bộ đồng đã chà qua nhiều năm 
nên giờ không thể chà bóng như 
trước nữa, nên các anh tôi đã 
phun sơn lại màu đồng cho sáng 
bóng và thẩm mỹ hơn. 

Dù hiện tại bận rộn với công việc 
và học tập, nhưng ba má tôi luôn 

cố gắng giữ lại nét truyền thống 
của gia đình để chỉ lại cho chúng 
tôi biết và hiểu rõ từ những lời 
khấn hay các hoặt động trong 
ngày Tết. Ba mẹ muốn chúng tôi 
cảm thấy vui vẻ, ý nghĩa và hào 
hứng đón Tết về. Đặc biệt, cúng 
đưa ông bà là một nghi lễ mà ba 
mẹ tôi muốn nhắc nhở con cháu 
giữ lấy truyền thống tốt đẹp 
dòng họ tổ tiên như: giữ nếp 
sống thanh bạch, truyền thống 
hiếu học, chăm chỉ làm ăn, sống 
lương thiện hài hòa…

V

Mộng Nghi – Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu

Những ngày giáp Tết, người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón 
năm mới, người miền Tây cũng sắp xếp công việc làm mâm cơm 
truyền thống lên bàn thờ, để đưa ông bà. Cúng đưa ông bà tổ tiên 
ngày giáp Tết là một trong những hành động nói lên lòng hiếu thảo 
của con cháu.
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Sau một ngày làm việc vất vả, mệt 
nhọc, các thành viên của NMĐG 
Kosy Bạc Liêu lại cùng quây quần 
bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười. 
Chúng tôi người Bắc, người Nam, 
người Bạc Liêu, người tỉnh khác lại 
thêm rôm rả với những câu 
chuyện phiếm vui đùa. Những 
bữa cơm đạm bạc nhưng luôn 
được thay đổi cho phù hợp với 
đặc trưng các vùng miền. Sự nhẹ 
nhàng, tinh tế của ẩm thực miền 
Bắc. Sự mặn mòi, kích thích vị giác 
của miền Trung hay vị ngọt, cay, 
béo của miền Nam... Các thành 
viên cùng kể cho nhau nghe về 
nguyên liệu, cách chế biến, hay 
những kỉ niệm gắn liền với món 
ăn. Cứ thế, bữa cơm của chúng tôi 
thêm phong phú và vơi bớt nỗi 
nhớ nhà. 

Dù là bữa cơm được nấu theo 
phong vị vùng miền, thì cũng đều 
có hai món mặn và một món canh 
đảm bảo chất dinh dưỡng cho 
anh em. Các món mặn thì có cá 
thịt hay lâu lâu sẽ được vài bữa 
“hơi sang” là hải sản, đặc sản vùng 
quê... Rau củ thì theo phương 
châm mùa nào, thức nấy, tiết kiệm 

được chi phí mà rau lại ngon. 
Không có của ngon vật lạ, 

không có cao lương mĩ vị 
nhưng ai nấy đều ăn 

uống rất vui vẻ.

Tuy nhà máy không xa chợ và 
đường cũng không khó đi nhưng 
việc lựa chọn thực phẩm cũng 
không phải việc đơn giản vì giá cả 
thường mắc và không quá đa 
dạng. Không có “anh nuôi” 
chuyên trách, chúng tôi hỗ trợ 
nhau nấu ăn, người đi chợ, người 
nhặt rau, người làm cá, người nấu 
ăn, tuy có hơi chậm chạp chút 
nhưng các món ăn rất ngon và 
trình bày đẹp. 

Ngoài thực phẩm được mua ở 
chợ, thì những lúc rảnh không đi 
ca, chúng tôi trồng thêm rau, 
chăn nuôi thêm gia cầm để cải 
thiện và thỉnh thoảng có nguồn 
thực phẩm tổ chức các tiệc nhỏ. 
Đất nước mặn và cát không có 
nhiều chất dinh dưỡng nên rất 
kén trồng rau, chỉ trồng được rau 
xà lách, củ cải trắng hay rau lan, 
ớt, xả và gừng các gia vị thường 
ngày. Ở vùng biển đất phèn, 
những mảnh vườn rau nho nhỏ 
của nhà máy vẫn xanh um quanh 
năm. Ngoài trồng rau, chúng tôi 
còn trồng thêm cây ăn trái và các 
loại hoa để tạo cảnh quan đẹp 
cho nhà máy và cải thiện môi 
trường sống. 

Bữa cơm, cứ thế, không chỉ giúp 
chúng tôi có sức khỏe tốt làm việc 
và cống hiến. Bữa cơm, còn là lý 
do để chúng tôi sum họp sau 
những giờ làm, chia sẻ những 
buồn vui trong cuộc sống. Cùng 
làm việc, cùng vui chơi, cùng quây 
quần bên mâm cơm ấm cúng, 
NMĐG Kosy Bạc Liêu đã trở thành 
ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi tự 
lúc nào.

ở nhà máy Điện gió
Kosy Bạc Liêu

Bữa
cơm
Bữa cơm trong gia đình người Việt ẩn chứa nhiều tư tưởng cao đẹp, là biểu 
tượng cho tình cảm yêu thương gắn bó giữa các thành viên thông qua việc 
cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Làm việc tại NMĐG Kosy Bạc Liêu, 
những bữa cơm gia đình của chúng tôi cứ thưa dần, thay vào đó là những 
bữa cơm tại nhà máy, nơi chúng tôi làm việc, sinh sống cùng nhau, như 
một gia đình. 

Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu tọa lạc ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm huyện 30 phút, cách thành phố Bạc 
Liêu một giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy. Sau 1 năm thi công thần tốc, 
dự án đã cán đích và đi vào hoạt động từ ngày 31/10/2021. Tới nay, sau 
hơn 1 năm vận hành, nhà máy đã mang lại doanh thu hàng trăm tỷ mỗi 
năm và mang lại công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động địa 
phương, trong đó có chúng tôi.

Mộng Nghi – NMĐG Kosy Bạc Liêu
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Hai mẹ con suýt lỡ hẹn cái đỉnh 
cao 2.979m ấy. Sau một ngày dài 
di chuyển liên tục, con bị mệt, 
sốt không ăn được. Bằng quyết 
tâm và sự trợ giúp nhiệt tình của 
nhóm dẫn tour, porter đoàn, con 
tiếp tục cuộc hành trình sau một 
đêm ngủ không ngon giấc… 

Qua đây mẹ cũng thấy được nội 
lực rất mạnh mẽ ẩn sâu bên 
trong cô bé có vẻ ngoài mong 
manh, nữ tính. Cuối cùng, điều 
tuyệt vời đã đến khi hai mẹ con 
đã cùng cán đích trong tiết trời 
nắng dịu, se lạnh. Có lẽ vì “nhân 
phẩm tốt” nên cả biển mây chào 
đón mẹ con tôi. 
 
Con gái choáng ngợp khi lần 
đầu tiên được phóng tầm mắt 
thưởng thức bức họa núi rừng 
trùng điệp, mới thấy giá trị của 
sự quyết tâm trong mọi hoàn 
cảnh. Trong tôi, cảm giác yên 
bình ngập tràn tâm can. Tại thời 
điểm đó, thời gian như lắng 
đọng để mỗi người quay về cảm 
nhận bản ngã của chính mình. 
Bức tranh núi rừng kỹ vĩ, tuyệt 
đẹp này có thể dễ dàng tìm thấy 
trên internet nhưng được tự 
mình thu chúng vào tầm mắt sẽ 
mang đến cảm giác rất đã. Đôi 
khi chỉ vì từ “đã” đó mà rất nhiều 
đoàn người cứ lần lượt nối chân 

nhau, mò mẫm những đoạn 
đường chẳng mấy người muốn 
tới giữa muôn kiểu thời tiết nắng 
gắt hay mưa gió, bão bùng để 
được để lại dấu chân của chính 
mình…
 
Theo ban tổ chức thông báo, 
đoàn chúng tôi là đoàn thứ 2 đi 
theo lối mới và con là cô bé đầu 
tiên chinh phục Tà Chì Nhù theo 
cung đường Nậm Nghiệp - Trạm 
Tấu. Con cũng là vị khách nhỏ 
tuổi đầu tiên đi chinh phục khu 
rừng già. Mỗi bước chân con đi 
qua đều là cả sự quyết tâm và cố 
gắng rất nhiều. Mẹ rất tự hào về 
con! Ơn giời, sau chuyến đi bão 
táp ấy, con về ngủ nguyên buổi 
sáng và chiều lên lớp học bình 
thường. 

Tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ 
mong con nhiều sức khỏe, làm 
việc con thích và quyết tâm theo 
đuổi mục tiêu là người mẹ này 
hạnh phúc biết mấy!

Tà Chì Nhù thuộc top những địa 
điểm trekking khó nhất Việt 
Nam, là nóc nhà của tỉnh Yên Bái, 
đứng thứ 7 trong 10 đỉnh núi cao 
nhất cả nước. Địa hình chủ yếu là 
đồi dốc cao, đường đi khúc 
khuỷu, thậm chí có nhiều đoạn 
đồi trọc dựng đứng, trơn trượt 
với nhiều đá dăm, đường đất đỏ 
dễ sạt lở. Khí hậu tại đây thường 
rất lạnh, gió giật mạnh nên hành 
trình lên tới đỉnh càng thêm 
phần thử thách. 

Với tôi, đây là một cung đường 
đẹp và đáng để trải nghiệm bởi 
quang cảnh vô cùng đa dạng, 
đặc sắc, từ những con đường đất 
nhỏ xíu dài tít tắp chỉ rộng 
40-50cm uốn lượn quanh co bên 
bờ vực thẳm, có chỗ sóc nẩy do 
đang trong quá trình phá núi mở 
đường, cho tới khu rừng cổ thụ 
“đang trong giấc ngủ say”, tầng 
tầng lớp lớp cây cổ thụ được bao 
phủ bởi những lớp địa y đủ màu 
sắc, hình khối tạo nên bức tranh 

thiên nhiên đa sắc, sống động và 
kì vĩ.
 
Để đến được đích là đỉnh Tà Chì 
Nhù, chúng tôi băng khu rừng 
đỗ quyên đang độ rực rỡ nhất. 
Hoa đỗ quyên hồng khá hiếm 
gặp nên được các trekker rất yêu 
thích và săn lùng. Chiều về đoàn 
đi theo đường Mỏ Chì - Trạm Tấu, 
đoạn đường đa phần là núi trọc 
với quá nhiều đá dăm dễ trơn 
trượt. Vài lần, tôi bị trượt chân và 
vô số lần dập vòng 3 tại lối đi 
này. Cảm giác sợ vẫn còn ám ảnh 
tới tận bây giờ. Trên đoạn đường 
ấy, nếu xảy chân thì có thể dẫn 
tới điều tồi tệ nhất. Bù lại, chúng 
tôi được tận mắt ngắm nhìn 
những bức tranh núi rừng vô 
cùng đẹp đẽ, tận hưởng những 
làn gió đưa hương thơm của cỏ 
cây dịu mát, hít một hơi thật sâu 
là điều tuyệt vời khó có thể diễn 
tả hết được bằng lời.

Kim Thoa - Kinh doanh

Một ngày đẹp trời, tôi quyết định đi Tà Chì Nhù (Trạm Tấu, Yên Bái) cùng con gái 
thật chóng vánh. Giờ nghĩ lại mới thấy cung đường này khá “gắt” với cả người lớn 
chứ chưa nói tới bé mới mười tuổi. Xuất phát từ bản Nậm Nghiệp (vương quốc hoa 
sơn tra) trekking cỡ 20 km mang tới cho chúng tôi rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ 
trong 2 ngày 1 đêm.

Cùng con
ĐI

KHẮP
THẾ
GIAN
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Một người da đen đi lạc trong sa mạc, ba ngày 
không được uống nước. Tưởng như sắp gục 
ngã thì Thượng Đế xuất hiện, ban cho anh ta 3 
điều ước. Người này ước rằng, điều thứ nhất 
mỗi ngày đều được uống nước. Điều thứ hai 
được đổi thành da trắng. Điều thứ ba được thấy 
mông phụ nữ mỗi ngày. Thượng Đế đồng ý. 
Sau đó anh ta liền biến thành bồn cầu trắng 
tinh.

Tham lam quá đáng chỉ tổ gây họa cho chính 
mình, ngược lại, nếu biết nghĩ cho người khác, 
thuận theo tự nhiên, ông trời sẽ chiều lòng bạn.

- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống 
thử đi.

Lập tức, chàng trai làm theo.

- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó 
và đổ một thìa muối đầy xuống nước:
- Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó 
chẳng hề mặn lên chút nào – Chàng trai nói khi 
múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già 
với tâm trạng bi quan và chỉ thích phàn nàn. 
Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi ngày buồn 
chán, không có gì thú vị.

Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình 
học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng 
lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật 
đầy và một cốc nước nhỏ.

Người thầy chậm rãi nói:

Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong 
cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như 
thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó 
theo một cách khác nhau. Những người có tâm 
hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi 
buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu 
đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ 
như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của 
mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ 
học được điều gì có ích.

CÂU
CHUYỆN

VỀ

NHỮNG
HẠT
MUỐI

ba
điều
ướcBài học

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống 
cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, 
đều to khỏe và chắc mẩy,...

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên 
cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:

“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không 
muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt 
nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong 
lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” 
Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để 
lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được 
ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung 
sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô 
nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và 
ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp 

ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi 
đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng 
từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu 
hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa 
mới...

Nếu tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự 
nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân bạn sẽ trải 
qua một cuộc sống vô nghĩa, đánh mất giá trị của 
bản thân. Vì vậy, hãy biết dấn thân chấp nhận 
những thử thách, can đảm bước đi, âm thầm chịu 
nát tan để sống có ý nghĩa hơn, đóng góp những 
giá trị hữu ích cho xã hội.

Bài học

HẠT
LÚA

CÂU CHUYỆN
VỀ

CUỘC
QUÀ

TẶNGSỐNG
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Nơi anh đến là muôn vàn cơn gió
Là biển xanh, những con sóng bạc đầu.
Những gian khó có mấy ai biết đâu
Anh tạo nên những công trình thế kỷ.
Đến nơi đó anh đem lại những gì?
Những quạt gió tràn đầy năng lượng sạch.
Những đô thị mới hiện đại, văn minh
Nền tảng dựng xây thương hiệu chính mình.
Nơi anh đến là rừng xanh núi thẳm
Những con sông, dòng suối chảy đêm ngày.
Tiếng chim hót khiến lòng ta mê say
Thuận tình người, anh quyết tâm dấn bước.
Anh đến đó, nhờ vào những dòng nước
Những con thác và những vạt rừng xanh.
Những chiến binh trí tuệ và nhiệt tình
Dựng xây nên những công trình thủy điện.
Anh đứng vững giữa bao nhiêu thách thức
Những khó khăn tưởng nhiều lúc khó qua
Không chùn bước, anh vượt lên tất cả
Để đem lại những thành quả hôm nay.
Chủ tịch ơi..! Anh Cường anh có hay?
Nói về anh, chúng tôi tự hào lắm.
Nụ cười vui, vòng tay ôm đằm thắm
Như người anh em, người bạn chân thành.
Rồi mai sau cả nước biết đến anh
Chủ tịch tập đoàn Kosy Goup./.

BẢN LĨNH
VIỆT CƯỜNG

Ban QLDA Kosy Lào Cai
Mùa phượng vĩ, tiếng ve sầu em không có
Thay vào đó, tiếng hò reo không ngớt
Mừng anh đến, ôi nụ cười tỏa nắng
Chữ “Nhân” hòa anh cho vào đủ bộ ba.

“Tuân” lệnh Chúa anh vào “Nam” tiếp lửa
Lửa nhiệt huyết, lửa hồng cho trận chiến
Trận Xích Bích anh là người phát hỏa
Khải hoàn ca, in đậm dấu chân anh.

Ngồi nhớ lại chuyện “thuyền rơm mượn tiễn”
Thuyền cập bến, “Như Ý” nguyện ban đầu.
Vượt ngũ ải mang siêu trường siêu trọng
Mùa dịch dã, anh em đành chịu khó.

Đường vận chuyển, vận hành viên ta đó
Đêm canh ba thức giấc để thông đường
Điểm giao chéo dân sinh em củng cố
Lắp đặt điện hoàn thiện cả tuabin.

Xin cảm ơn, điều làm nên kỳ tích
Người đồng nghiệp, người con đất Việt
Nơi ta đến, đúng như miền đất hứa
Ánh hào quang, Ngài soi sáng chúng ta đi! 

Bạc Liêu, 06/06/2022

Bạc Liêu em hai dòng ngọt mặn
Ngày anh đến mặn ngọt tăng thu
Tôm với lúa bao đời nuôi con cháu
Năng lượng xanh, anh khoác áo công nhân.

Em nhớ mãi người anh “mở cõi”
Cuộc “Nam” tiến anh người lĩnh xướng
Về với anh, em người con điện gió
Với hoài bão làm giàu đẹp quê hương.

Hình ảnh đó, chân bùn áo đất
Tay trong tay đi khảo sát địa bàn
Ngày làm việc, đêm về cùng chén rượu
Rượu tiếp khách, rượu ấm lòng chiến sĩ.

Chát! Chát! Bùm! Bùm, anh người Quảng Ngãi
Giọng anh cười đúng chất miền Trung
Nghề giải phóng anh xông pha trận trước
Bao nhọc nhằn, ôm trọn nỗi gian lao.

Làn gió mát, mùa xuân tươi thắm
Lãnh đạo về nhân sự cũng “An” vui
Ngày Tổng kết ta cùng nhau tuyên thệ
“Đạt kỳ tích thề Điện gió Kosy!”.

Mùa xuân ấy, biết bao là kỷ niệm
Dịch Covid, nàng cũng đành ở lại
Người cách ly, kẻ ngoài làm tiếp tế
Dịch tan rồi, rộn ràng tiếng trẻ thơ.

Hè miền Nam, cóc gọi mùa mưa đến
Nỗi lo âu tiến độ không đợi chờ
Anh đã vào, ra ngay thánh chỉ
“Việc hôm nay không để lại mai sau!”.

ĐIỀU  làm  nên KỲ TÍCH Mr. Lộc
Kosy Bạc Liêu

Xin chào anh, những con người Kosy!
Anh chưa đến nơi này buồn tẻ lắm
Cây lặng thinh, đất gối đầu ngủ kỹ
Mưa trắng trời, lũ cuốn cả ước mơ.

Xin chào anh, những con người Kosy!
Khi anh đến đất trời như bừng tỉnh
Cây reo vui, gió lùa vang tiếng hát
Điện sáng nhà, đường cũng rộng dài thêm.

Những công trình cứ liên tiếp mọc lên
Khu đô thị Kosy tỉnh thành nào cũng có
Đất Bạc Liêu reo vui điện gió
Trời Điện Biên rực sáng Mường Tùng.

Xin chào anh - Chào những người hùng!
Biến đất cằn khô thành khu đô thị
Biến suối reo ca làm ra dòng điện
Dựng quạt lưng trời đón điện gió đại dương.

Cảm ơn anh, người chỉ lối dẫn đường
Người đưa Kosy tiến dài lên phía trước
Đôi chân anh chẳng bao giờ dừng bước
Trong khó khăn vẫn bất khuất kiên cường.

Cảm ơn anh, người thủ lĩnh khiêm nhường
Luôn hợp sức người bằng tâm, trí, đức
Để khát vọng Kosy thỏa sức
Vượt sóng căng buồm vươn tới đỉnh vinh quang.

Để bài ca chiến thắng lại âm vang.
Người Kosy vững vàng tiến bước.
Để đất nước nở hoa, để tình yêu lan tỏa.
Để vững mãi tên mình - thương hiệu Kosy.

Bài ca
CHIẾN THẮNG 

KSCONS
Nguyễn Thanh Nghiêm 
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Én bay lượn khắp bầu trời
Trăm hoa đua nở đón chờ nàng xuân
Năm qua nhiều chuyện chẳng vui
Thôi đành gác lại, đón chào xuân sang

Ngày xuân chẳng biết nói gì
Em đây kỹ thuật chẳng giàu văn chương
Thôi thì mượn chút lời thơ
Anh em Điện gió gửi về Kosy

Chúc cho Chủ tịch, Phu nhân
Tay chèo vững chí chống thuyền Kosy
Đồng tâm hiệp lực đầy thuyền ra khơi
Kosy là một gia đình
Chúng ta đoàn kết chẳng sợ khó khăn

Năm rồi nhiều chuyện không thông
Mong cho năm mới vạn điều thanh thông
Bất động sản cầu vượt cả cung
Công trường làm việc cả ngày lẫn đêm
Năng lượng cũng chẳng chịu thua
Phát huy sức mạnh hoàn thành chỉ tiêu

Dù cho anh Bắc tui Nam
Khác nhau lĩnh vực cũng chẳng là chi
Có duyên gặp tại Kosy
Ta cùng nâng chén chúc mừng xuân sang.

CHÚC MỪNG
NĂM MỚI

Tập thể Nhà máy Điện gió
Kosy Bạc Liêu

Kosy
Trời sao nhiều bão giông
Dịp đầu hè Hà Nội
Nhịp chân không bước vội
Nín thở từng phút giây

Những ngày trời nhiều mây
Gói ưu phiền cất lại
Giữ tâm tình tĩnh tại
Trôi theo khúc nhạc xưa

Thị trường lúc nắng mưa
Hoàng hôn dần xuống núi
Cây sẽ chồi lộc mới 
Hoa nở tím góc trời. 

TÂM TÌNH
NGƯỜI NUÔIchứng

Phòng Kinh doanh
Nguyễn Toàn Năng 

Kosy ơi..! 
Cái tên tuyệt vời quá 
Trong khó khăn và trải qua bao vất vả 
Vẫn sẻ chia những thành quả cho đời. 
Những phần quà, đậm dấu ấn tình người 
Ủ ấm đêm đông qua những ngày giá rét. 
Những ngôi nhà bê tông cốt thép 
Mái ngói khang trang to đẹp, vững vàng. 
Che nắng, che mưa hiệu quả rõ ràng 
Xóa đi kí ức về màn trời, chiếu đất. 
Những cây cầu trong mơ, nhưng có thật 
Đã được bắc qua những con kênh, con ngòi. 
Giúp xóa đi cách trở của bao đời 
Đem đến niềm tin vào tương lai cuộc sống. 
Nói về người, Tổ quốc tự hào lắm 
Lòng biết ơn từ sâu thẳm trong tim. 
Cho mai sau hậu thế mãi ngắm nhìn 
Hai chữ Kosy – Mặt trời luôn tỏa sáng./.

tri ânĐÔI LỜI

Kosy ơi! Tên em đẹp tuyệt vời
Hình bóng em hiển hiện khắp muôn nơi
Em đứng đó cả bầu trời tỏa sáng
Như giọt sương mai, đón ánh bình minh
Kosy đó, chân thành tình cảm
Muôn vàn khó khăn, vẫn can đảm vượt qua
Từ tháp điện gió, cho đến những tòa nhà
Những thủy điện và bao nhiêu là dự án
Như biển xanh không bao giờ biết cạn
Cả đất nước muốn kết bạn cùng em
Thành quả tạo nên, người người đều muốn xem
Như thần tượng trong lòng họ đó
Lưu trong kí ức không bao giờ gỡ bỏ
Niềm tự hào cho thế hệ mai sau.

TỰ HÀO KOSY
Ban QLDA Kosy Lào Cai
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ĐỐ VUI CÓ THƯỞNGĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Câu 8: Tên một dự án của Tập đoàn Kosy đang được 
triển khai tại Lào Cai? 
Câu 9: Ngày 22/03/2022, Chủ tịch Tập đoàn Kosy 
Nguyễn Việt Cường công đức 8 tỷ đồng xây chùa tại 
đâu?
Câu 10: Địa điểm du lịch hè 2022 của Tập đoàn Kosy?
Câu 11: Tên đội vô địch giải Kéo co Kosy mùa hè năm 
2022? 
Câu 12: Tinh thần của người Kosy trong các hoạt động 
xã hội?

Tập đoàn Kosy sau hơn 13 năm thành lập đã trở thành một 
Tập đoàn lớn mạnh với 2 lĩnh vực hoạt động vững chắc. 
Con tàu Kosy đang mạnh mẽ tiến về phía ánh dương, vững 
tâm đón nhận thử thách, vượt qua khó khăn, bởi chúng ta 
đoàn kết, tin tưởng vào bản lĩnh của người đứng đầu Tập 
đoàn. 

HÀNG NGANG

Câu 1: Tên dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 
50,5MW của tập đoàn tại Lai Châu đang được triển khai?
Câu 2: Tên dự án BĐS hot nhất hiện nay của Tập đoàn 
Kosy?
Câu 3: Chủ đề chương trình Gala Dinner trong chuyến 
du lịch hè của Tập đoàn Kosy?
Câu 4: Tên chương trình thiện nguyện được khởi công 
tại Lào Cai vào tháng 10/2021 do Tập đoàn Kosy tài trợ? 
Câu 5: Năm 2022, Tập đoàn Kosy đã trao 200 suất học 
bổng cho các bạn học sinh tại địa phương nào? 
Câu 6: Một sự kiện lớn trong tháng 3/2022 đánh dấu 
bước một bước tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 
của Tập đoàn Kosy? 
Câu 7: Tên một loại thiết bị trong lĩnh vực năng lượng 
giống hình cối xay gió?

HÀNG DỌC

Giải thưởng sẽ trao cho 5 người có phương án phân tích, giải thích đúng nhất và nhanh nhất
được gửi về hòm thư banbientap@kosy.vn của  KOSY NEWS.


