
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chào Năm Thanh niên 2011!    
 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trích l�i Bí th� th� nh�t TW Đoàn Võ Văn Th��ng) 

 

        Tại phiên họp ngày 24/9/2010, Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đồng ý chủ trương 
lấy năm 2011 là Năm Thanh niên. 

Trong s� này: 
Các s	 ki
n: 

����Khai giảng lớp VLVH khóa 
3, LT Cao đẳng Xây dựng 
khóa 1. 

����Lớp chuyên đề: Kỹ năng 
giao tiếp trong doanh 
nghiệp. 

����Họp mặt tất niên và trao 
học bổng khuyến khích học 
tập cho sinh viên VLVH và 
Liên thông. 

����Tổ chức các khóa học ngắn 
hạn. 

Góc c	u sinh viên:  

� “Tản mạn ngày ra trường” 
– Bài viết của Cựu sinh viên 
Khóa 2 Khoa Ngoại ngữ. 

   

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

Nhân dịp năm mới 2011, Ban Giám hiệu Trường 

kính chúc toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên, 

sinh viên cùng gia đình một năm mới sức khỏe, 

hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 01/2011 

 

Cán bộ Đoàn phải: 

Dám đổi mới,  

Dám nghĩ,  

Biết làm, 

Dám chịu trách nhiệm! 



 

���� QTKD, KẾ TOÁN KHÓA 3 - LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG KHÓA 1 

Để chào đón và chúc mừng hơn 
40 sinh viên hệ VLVH ngành QTKD, Kế 
toán khóa 3 và 33 sinh viên hệ liên thông 
Cao đẳng ngành Xây dựng Khóa 1 đã 
trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh, trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi đã long trọng tổ 
chức lễ khai giảng các lớp trên vào ngày 
06/12/2010.  

Buổi lễ có sự hiện diện của ThS. 
Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng Nhà 
trường, ThS. Nguyễn Đình Thái – Trưởng 
phòng Đào tạo, ThS. Ngô Phi Minh – 
Trưởng khoa Xây dựng, đại diện khoa 
Quản trị và các giảng viên bộ môn đã đến 
chúc mừng, phổ biến quy chế và hướng 

dẫn phương pháp học tập cho các sinh 
viên trúng tuyển.  

(Theo Phòng HTQT & QHDN) 

 

���� KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG  DOANH NGHIỆP 

Ngày 18 tháng 12 năm 2010, Khoa 
Ngoại ngữ đã tổ chức thành công buổi 

tọa đàm với chủ đề “Văn hóa trong doanh 
nghiệp” cho sinh viên ngành Tiếng Hoa 
Thương mại do thầy La Tấn Đức đến từ 
Trường Hoa Văn Thương Mại TP. Hồ Chí 
Minh – Chủ tịch Hội người Hoa TP. Hồ 
Chí Minh trình bày. 

Chương trình đã được rất nhiều 
sinh viên hưởng ứng tham gia, qua buổi 
tòa đàm, sinh viên đã có thêm kiến thức 
về các kỹ năng ứng xử, giao tiếp, những 
nội dung giúp sinh viên hội nhập văn hóa 
doanh nghiệp Hoa Kiều, đáp ứng yêu cầu 
doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.  

(Theo Khoa Ngoại ngữ) 

 

 
����Ngày 18/12/2010: Nhà trường 

đã tổ chức kỳ thi Toeic nội bộ lần thứ 3 
cho sinh viên, có 363 thí sinh dự thi, chủ 
yếu là các sinh viên của Nhà trường tham 
dự, kết quả có 114 thí sinh đạt, chiếm 
31,4%, thí sinh có điểm cao nhất là bạn 
Nguyễn Thị Bích Ngà - sinh viên khóa 4 
khoa Ngoại ngữ với số điểm là 661 điểm. 

����Từ ngày 03/01/2011: Tổ chức kỳ thi 
học kỳ I năm học 2010-2011 cho sinh 
viên khóa 4 và khóa 5
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����Ngày 14/01/2011: Ban Giám 
hiệu Nhà trường đón tiếp đoàn Giám sát 
của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội 
khóa 12 đến làm việc về thực hiện chính 
sách pháp luật thành lập trường, đầu tư 
và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với 
trường Cao đẳng, buổi làm việc còn có 
sự tham dự của đại diện Tỉnh đoàn Đồng 
Nai.  

����Ngày 22/01/2011: Nhằm tạo 
điều kiện cho toàn thể CB-CNV có dịp 
gặp mặt thân mật vào cuối năm, Nhà 
trường đã tổ chức buổi họp mặt liên hoan 
văn nghệ vào chiều ngày 22/01/2011, 
buổi họp mặt có phần tham gia thi nấu ăn 
giữa các đội là nhân viên của các phòng, 
khoa tại trường  

����Ngày 24/01/2011: Tiếp tục tổ 
chức kỳ thi học kỳ I cho sinh viên khóa 6. 

 

����Ngày 21/01/2011: Họp mặt tất niên 
cho hệ VLVH và Liên thông, tham dự gồm có 
Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, các thầy cô 
giáo đại diện các khoa và hơn 150 sinh viên.  

Để khuyến khích tinh thần học tập 
của SV, tại buổi họp mặt, Ban Giám hiệu 
trao học bổng cho các SV có thành tích cao 
trong học tập gồm 4 SV hệ VLVH là Nguyễn 
Thị Ngọc Sương, Hồ Thị Hải Yến, Trương 
Thị Lợi, Nguyễn Thị Ngọc Hường và 1 SV 
hệ Liên thông Đại học là Võ Thị Hoàng Anh, 
trị giá mỗi phần học bổng là 600.000 đồng. 

����Ngày 9/02/2011: Họp sơ kết đánh giá kết quả đạt được năm 2010 của các đơn 
vị, phòng ban. 

���� Ngày 06/3/2011: Để tạo thêm thuận lợi cho Sinh viên khóa 4 đủ điều kiện tốt 
nghiệp ra trường và thêm cơ hội xét miễn học phần, cộng điểm thưởng cho Sinh viên 
khóa 5 và khóa 6, Nhà trường tiếp tục tổ chức kỳ thi TOEIC nội bộ vào lúc 7h30’ ngày 
06/03/2011. (chi tiết tại website: www.sonadezi.edu.vn). 

���� Ngày 19/3/2011: Tổ chức đại hội Đoàn trường lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2011-2013 

���� Hội trại 26/3/2011: Từ ngày 26-27/3/2011, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức hội trại cho sinh viên nhằm kỹ niệm 80 năm 
ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, công bố thành lập Hội sinh viên 
Sonadezi, hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2011. 

����Nhà trường tiếp tục khai giảng các khóa học: 

Tên chương trình đào tạo Thời gian Khai giảng 

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Thứ 6,7 và CN 20/2/2011 

Lớp Giám đốc điều hành Thứ 7 26/2/2011 

Các sự kiện sắp tới 
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G�i các b�n C	u Sinh 
viên: 

Hoan nghênh mọi ý kiến 
đóng góp của bạn đọc 
và các cựu sinh viên, 
chúng tôi hi vọng rằng 
đây sẽ là cầu nối cho 
các hoạt động học tập, 
việc làm, tin vui, sự kiện 
của các bạn với bản tin 
nội bộ của trường. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Địa chỉ: Số 01, Đường 6A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II 

Tp. Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: (84)-(61) 3994.011/ 3994.012          Fax: (84) - (61) 3994.010              

E-mail : htqt@sonadezi.edu.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Lưu Phước Dũng 
Ấn phẩm lưu hành nội bộ 

 
 

Tản mạn ngày ra trường 
Trong cuộc đời mỗi con người, 

ai cũng đều có khoảng thời gian đẹp 
và đáng tự hào nhất. Và tôi, ngày ấy 
đã rất sung sướng, hãnh diện biết bao 
khi đón nhận tấm bằng tốt nghiệp cử 
nhân. Hôm nay về lại trường xưa, 
trong không khí rộn ràng, náo nức của 
buổi lễ bế giảng, bất chợt kỷ niệm và 
cảm xúc như chưa từng xưa cũ lại ùa 
về nguyên vẹn và tinh khôi trong tôi.   

Hiện lên trước mắt tôi hôm nay 
là hình ảnh một rừng người khoác 
trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp cùng 
những chiếc mũ nhấp nhô ngợp cả 
hội trường. Chắc hẳn cũng như tôi 
ngày đó, các bạn đang mang trong 
mình những cảm xúc vui buồn khó tả. 
Vừa muốn bước ra ngoài để chạy 
nhảy thực hiện ước mơ, lại vừa lưu 
luyến không muốn rời xa mái trường 
thân yêu này. Có những quá khứ 
không nên quay nhìn lại nhưng cũng 
có những kỷ niệm ta luôn muốn ôm 
ấp và nhớ mãi.  

Đó là khoảng thời gian gắn bó 
nơi giảng đường, cùng thầy cô và bạn 
bè để chia sẻ, tích lũy những kiến thức 
quý báu chuẩn bị hành trang cho ngày 
ra trường. Có lẽ những kỷ niệm khó 
quên là những lúc bạn bè cùng học, 
cùng chơi, cùng tràn ngập trong nụ cười 
và nước mắt của một thời vụng dại.  

Từ những lạ lẫm, ngỡ ngàng đến 
quen thuộc rồi thân thiết; chúng ta từng 
trải qua những tháng năm cùng nhau sát 
cánh, động viên, nâng đỡ nhau để hôm 
nay có thể tự tin đặt chân lên nấc thang 
thành công đầu tiên trong cuộc đời mình. 
Hình ảnh tung nón tốt nghiệp ngày hôm 
nay đã đánh dấu bước ngoặt lớn, để rồi 
từ đây mỗi người lại tiếp tục bước đi và 
tự tìm kiếm cho mình một vùng đất mới 
để khám phá và trưởng thành.  

Rời xa mái trường, cảm giác xao 
xuyến, luyến lưu rồi cũng sẽ qua. Các 
bạn phải buông tay nhau và đi đến 
muôn nơi dệt ước mơ xây dựng cuộc 
sống mới. Và rồi ai cũng sẽ bị dòng 
chảy vô tình và hối hả của cuộc sống 
cuốn đi những hồn nhiên, trong trẻo của 
một thời dấu yêu, sẽ bị cám dỗ bởi 
những phù phiếm, xa hoa và biến các 
bạn thành những con người toan tính, 
thực dụng. Khi đó có thể các bạn sẽ cần 
lắm những hồi ức đẹp và tinh khôi để 
gột rửa những mệt nhọc và căng thẳng 
của đời thường. 

Mỗi năm học đi qua đều để lại 
trong mỗi người những ký ức sâu đậm 
và khó phai nhòa.  Các bạn tân cử nhân, 
hãy lưu giữ những kỷ niệm của một thời 
hoa niên thơ ngây, trong trắng và hồn 
nhiên trong một góc khuất trái tim mình, 
nơi các bạn có thể tìm thấy hình ảnh 
của nhau. Và hãy luôn ghi nhớ công ơn 
của những thầy cô đã dạy bảo, dìu dắt, 
đem lại nguồn sáng và mở ra một tương 
laii tươi đẹp. 

Hà My (Cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


