
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MÙA HÈ XANH 2011! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TÌNH NGUYỆN 

TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

 

Hè về, bao lớp thanh niên lại khoác trên mình 
màu áo xanh quen thuộc, trở thành chiến sĩ tình 
nguyện, cùng chung tay xây dựng quê hương đất 
nước với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó 
có thanh niên”. 

Hưởng ứng năm Thanh niên 2011, phát huy 
tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên 
Thanh niên, ngày 02/8/2011, Đoàn thanh niên trường 
CĐ Sonadezi đã ra quân chiến dịch mùa hè xanh tại 
Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, từ ngày 02/08 đến 
15/08/2011 với 30 chiến sĩ tình nguyện được tuyển 
chọn tham gia các hoạt động tại địa phương. 

Được sự hỗ trợ của Tổng Công ty phát triển 
Khu công nghiệp, mùa hè xanh năm nay, Đoàn thanh 
niên Sonadezi sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp 
hỗ trợ các suất học bổng cho học sinh vượt khó tại địa 
phương và nhất là xây dựng thêm một căn nhà tình 
thương từ quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Công ty phát 
triển Khu công nghiệp, đồng thời các chiến sĩ tình 
nguyện sẽ giúp đỡ bà con tại địa phương bằng những 
công việc thiết thực và thật ý nghĩa.                              

Trong s� này: 
Các s� ki�n: 

����Thi tốt nghiệp năm 2011 
����Tổ chức khóa học Quản trị 
Mạng do trung tâm ADOC tài 
trợ 
����Sinh viên Sonadezi – Mùa hè 
làm chiến sĩ. 

����K ý kết chưng trình hợp tác 
đào tạo với trường Đại học 
DMAC. 

� Tiếp đoàn tình nguyện của 
trường ĐH Quốc gia Đài Bắc.  

Blog thời sự:  

����Ký  ức mùa hè xanh – bài viết của 

SV K4AVTM1. 
Kỹ năng sống:  

���� Thái độ ứng viên khi tham 
gia phỏng vấn xin việc. 

Mùa hè xanh lại về rồi 
Bạn ơi bạn có thấy bồi hồi 
Khi nơi nơi ngân vang lên 
Khúc nhạc mùa hè xanh. 

 
Mùa hè xanh lại về rồi 
Mà sao cứ đến mùa hè 
Là con tim ta nao nao 

Làm đôi chân ai xôn xao 
Bao lớp thanh niên ra đi, 
về khắp mọi miền… 

 
(Trích lời bài hát “Mùa hè 

xanh lại về”, sáng tác Phạm 
Đăng Khương) 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 04/2011 
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� KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 
 

 Trong không khí náo nức hồi 
hộp của mùa thi tuyển sinh Đại học, 
Cao đẳng năm 2011 trên toàn quốc, 
từ ngày 05-07/7/2011, trường Cao 
đẳng Sonadezi cũng đã tổ chức kỳ thi 
tốt nghiệp cho hơn 400 sinh viên Khóa 
4. 
 Năm 2011, ngoài các ngành 
Công nghệ May, Công nghệ Giày, 
Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài 
chính, Anh văn Thương mại, Hoa văn 
Thương mại, trường CĐ Sonadezi có 
thêm một ngành mới tốt nghiệp hệ 
Cao đẳng nữa là ngành Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng với gần 40 sinh viên. 

 Sau hơn một tuần chấm thi, kết 
quả có 316/405 sinh viên đạt tốt 

nghiệp, chiếm 78%, trong đó sinh 
viên có điểm thi tốt nghiệp cao nhất là 
bạn Võ Thị Thu Thảo, sinh viên lớp 
K4KT2 với số điểm 2 môn chuyên 
ngành và cơ sở ngành đạt tối đa là 
10:10, môn Kinh tế chính trị đạt 8,8 
điểm. 

 Đến ngày 29/7/2011, Nhà 
trường bắt đầu phát giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời để sinh viên thuận 
tiện trong việc tìm kiếm việc làm và 
tham gia học liên thông nếu có nhu 
cầu.  

 Dự kiến từ ngày 21-30/9/2011, 
Nhà trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp 
lần 2 cho sinh viên.  

  
 

Theo Phòng ĐT&QLSV 

 
 

���� KẾT QUẢ THI TOEIC THÁNG 6/2011 
  

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh 
viên có đủ điều kiện tốt nghiệp, ngày 
18/6/2011, Nhà trường đã tiếp tục tổ 
chức kỳ thi TOEIC nội bộ cho học viên, 
sinh viên trường đăng ký  tham gia. 

 Đợt thi đã thu hút 253 thí sinh 
dự thi, trong đó 234 thí sinh là sinh 
viên của trường (trong đó có 81 sinh 
viên khóa 4).  

 Kết quả có 65/253 thí sinh đạt, 
cao nhất là thí sinh Mai Thị Thùy 
Dương – sinh viên khóa 6 khoa Ngoại 
Ngữ với số điểm là 615 điểm. 

 Ngày 27/8/2011, Trung tâm Tin 
học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức thi 
TOEIC nội bộ khóa tiếp theo. 

 Từ ngày 01/8-08/8/2011, Trung 
tâm Tin học Ngoại ngữ cũng tổ chức 
khai giảng các khóa tin học, ngoại ngữ 
mới như: các lớp TOEIC từ 0-500 điểm, 
tiếng Anh, Nhật, Hàn trình độ A, giao 
tiếp; các lớp Tin học căn bản, sử dụng 

Internet, Access, Autocad, CorelDraw, 
Photoshop, Thiết kế WebSite, Lắp ráp 
cài đặt và Bảo trì máy tính…  

 Các thí sinh có nhu cầu, vui 
lòng xem thông tin tại website trường 
hoặc liên hệ trực tiếp tại Trung tâm 
Tin học Ngoại ngữ Sonadezi từ 
14h30’-19h00’ hàng ngày từ thứ 2 đến 
thứ 6 trong tuần. 

 Theo TT. TH-NN

Theo dòng sự kiện 
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����TỔ CHỨC KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG DO TRUNG TÂM ADOC TÀI TRỢ 

 

Được sự hỗ trợ của trung tâm 
Cơ hội số APEC Đài Loan, nhằm tạo 
điều kiện cho các cán bộ giảng viên, 
nhân viên ngành công nghệ thông tin 
tại các trường và các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có cơ hội 
nâng cao kiến thức, từ ngày 13-
15/6/2011, trường CĐ Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi đã tổ chức khóa học 
Quản trị Mạng do các giảng viên đến 
từ trường ĐH Vanung, Đài Loan thực 
hiện. 

Tham gia lớp học gồm có hơn 
20 học viên là các cán bộ, giảng viên, 
nhân viên ngành Công nghệ thông tin 
tại các Sở, Ban, Ngành, trường Đại 
học, Cao đẳng, doanh nghiệp tại Đồng 
Nai. 

Đến ngày 15/6/2011, Nhà 
trường đã bế giảng, phát chứng nhận 
và tổ chức giao lưu giữa các học viên 
với các giảng viên đến từ Trung tâm 
ADOC.  

Theo HTQT&QHDN. 
 

 
KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG DIGITAL MEDIA ARTS COLLEGE (DMAC) 

 

Ngày 20/6/2011, thầy Lưu Phước Dũng – 
Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp và làm việc với 
Trường Digital Media Arts College – Florida, USA 
(DMAC) về việc liên kết đào tạo trình độ Cử nhân, 
Thạc sĩ ngành Thiết kế đồ họa. 

Sau buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thêm 
và ký  kết chương trình hợp tác đào tạo ngành 
Thiết kế đồ họa. Theo chương trình này, sinh viên 
sẽ được học theo mô hình hợp tác 2+2 (nghĩa là 2 
năm đầu học ở trường Sonadezi, 2 năm cuối học 

tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp 
sẽ được trường DMAC cấp 
bằng Cử nhân) hoặc  sẽ 
học hoàn toàn tại trường 
Sonadezi trong vòng 4 
năm. 

Chương trình dự kiến sẽ 
tuyển sinh từ năm học 
2011-2012 khoảng 40-50 
sinh viên/lớp, mức học phí 
khoảng từ 7500-           
8000 USD/sinh viên/năm.      

Chương trình hợp tác 
giáo dục này sẽ được dạy 
bằng tiếng Anh hoặc cả 
tiếng Anh lẫn tiếng Việt 
do các giảng viên từ 
trường DMAC và Sonadezi 
giảng dạy. 

Đây là cơ hội tốt để sinh 
viên trường Sonadezi sau 
khi tốt nghiệp có thể học 
nâng cao trong môi trường 
học tập quốc tế.  

Theo dòng sự kiện 
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���� SINH VIÊN SONADEZI – CÁC CHIẾN SĨ TRONG MÙA HÈ 

  Từ ngày 04/7 đến ngày 
23/7/2011, các sinh viên khóa 6 
trường CĐ Sonadezi đã tham gia khóa 
học giáo dục quốc phòng do các giảng 
viên trường CĐ Nghề Số 8 hướng dẫn. 

 Trong khoảng 3 tuần huấn 
luyện tại thao trường Trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi, hơn 1.000 sinh 
viên khóa 6 sẽ được học tập các 
chuyên đề chính trị, an ninh – quốc 
phòng; thực hành kỹ thuật bắn súng, 
sử dụng thuốc nổ và cứu thương. 

 Vượt qua sự e ngại ban đầu của 
cái nóng mùa hè và nhễ nhại mồ hôi 
qua các động tác lăn, lê, bò, trườn… 
tại sân tập, các bạn sinh viên tỏ ra 
thích thú với giờ học. Một số bạn cho 
biết đây là dịp để các bạn được rèn 
luyện tính kỷ luật và học thêm một số 
kỹ năng y tế thiết thực…  

 Nhìn các bạn sinh viên hăng hái 
tập luyện, tin chắc đây sẽ là kỷ niệm 
đáng nhớ trong năm đầu tiên là sinh 
viên Trường Cao đẳng Sonadezi. 

Theo P. Đào tạo & QLSV 

 
���� SINH VIÊN SONADEZI DỰ LỄ THẮP NẾN TRI ÂN NHÂN KỸ NIỆM 64 NĂM 

NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ 
(27/7/1947 – 27/7/2011)

 

 Nhằm thể hiện đạo l ý “Uống 
nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ tỉnh 
Đồng Nai đối với thế hệ cha anh đã hy 
sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc; nâng cao  ý thức của Đoàn 
viên Thanh niên trong việc giữ gìn, tôn 

tạo và làm đẹp nghĩa trang, công trình 
ghi công các anh hùng liệt sỹ, Ban 
thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở 
lao động Thương Binh Xã hội, Ủy ban 
Nhà nước về người Việt Nam ở nước 
ngoài tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ 
niệm 64 năm ngày thương binh liệt sỹ 
(27/7/1947 – 27/7/2011). 

 Tham dự buổi lễ gồm có hơn 
2.500 người là các Đoàn viên thanh 
niên, sinh viên, học sinh tại các Đoàn 
khối Doanh nghiệp, Đoàn khối dân 
chính Đảng, Ban Công tác Thanh niên 
Công An tỉnh, Đoàn Thanh niên các 
trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh 
Đồng Nai và hơn 30 sinh viên trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi. 

Theo Đoàn Thanh niên 

Theo dòng sự kiện 
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TIẾP ĐOÀN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI BẮC 

 

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh 
viên ngành Hoa văn Thương mại được 
giao lưu, học tập ngôn ngữ với người 
bản xứ để nâng cao kiến thức và kỹ 
năng ngôn ngữ trong giao tiếp, được 
sự hỗ trợ của Trung tâm Cơ hội số 
APEC Đài Loan (ADOC), từ ngày 27/7 
đến ngày 03/8/2011, trường Cao đẳng 
Sonadezi đã đón tiếp đoàn tình 
nguyện của trường Đại học Quốc gia 
Đài Bắc đến tham quan và hỗ trợ 
giảng dạy ngoại ngữ cho các sinh viên 
ngành Hoa văn Thương mại. 

 Đoàn tình nguyện gồm có 9 
thực tập sinh và 1 giáo sư hướng dẫn, 
đoàn tình nguyện đã tham gia hướng 

dẫn sinh viên ngành Hoa văn Thương 
mại trong việc thực hành ngôn ngữ và 
các kỹ năng, thao tác trên máy tính. 

 Chiều ngày 03/8/2011, trường 

Sonadezi đã tổ chức buổi họp mặt 
tổng kết khóa học giữa sinh viên 
ngành Hoa văn Thương mại với đoàn 
tình nguyện, buổi giao lưu này còn có 
sự tham dự của ông Chang Yao Jen, 
Chủ tịch Chi hội Đài thương Đồng Nai 
và đại diện của 5 doanh nghiệp Đài 
Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Theo HTQT&QHDN 

  

 

 

 Năm 2011, trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã 
nhận được hơn 1.300 hồ sơ xét tuyển 
nguyện vọng 1, trong đó ngành Quản 
trị Kinh doanh chiếm số lượng cao 
nhất với khoảng 399 hồ sơ.  

 Dự kiến điểm sàn năm 2011 sẽ 
tương đương năm 2010. 

 Quan trọng nhất là năm 2011, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi 
quy định về nộp hồ sơ đăng ký xét 
tuyển NV2, NV3. Theo quy định mới, 
thí sinh được nộp và rút hồ sơ nhiều 
lần trong thời hạn nhận hồ sơ đăng ký 
xét tuyển từng NV. Các trường phải 

công bố hằng ngày thông tin về số 
lượng và điểm thi của hồ sơ đã nhận 
được để thí sinh theo dõi và lựa chọn 
cơ hội xét tuyển tốt nhất.  

 Quy định mới này sẽ giải quyết 
được mâu thuẫn trường còn chỉ tiêu 
nhưng không tuyển được, thí sinh có 
điểm thi cao nhưng vẫn không trúng 
tuyển NV2, NV3 do thiếu thông tin và 
chỉ được nộp hồ sơ một lần.  

 Ngoài ra quy định mới này sẽ 
góp phần cân bằng và điều chỉnh 
nguồn tuyển giữa các vùng miền, các 
trường... năm nay một cách linh hoạt 
và hiệu quả hơn. 

Theo dòng sự kiện 

Tin tuyển sinh 
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KÝ ỨC MÙA HÈ XANH 

 

 Ngày đầu tiên đi học, cũng như 
bao bạn khác, bỡ ngỡ và xa lạ, dần 
dần rồi đến thân quen, rồi chẳng mấy 
chốc chúng tôi thân với nhau. Bạn bè 
trở thành một phần ý nghĩa quan 
trọng không thể thiếu và cũng là động 
lực cho tôi đến trường mỗi ngày. Cuộc 
sống sinh viên của tôi cũng trở nên 
năng động và ý nghĩa hơn.  

 Mùa hè năm thứ nhất là một 
khoảng ký ức mà có thể tôi sẽ không 
bao giờ quên được. Tôi tham gia chiến 
dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè 
xanh” - việc tôi không hề nghĩ đến 
trước đó và tôi cũng chưa bao giờ biết 
nó lại mang một ý nghĩa như thế. 

 Ngày xuất quân, tôi vỏn vẹn chỉ 
mang theo mỗi cái chăn, cái gối bé tí, 
vài bộ đồ và một ít vật dụng cá nhân, 
trong khi các bạn gái khác trang bị tất 
tần tật đủ thứ những gì có thể. Tôi chỉ 
cười và cố hình dung những ngày tiếp 
theo sẽ như thế nào.  

 Xuân Tâm là một xã còn rất 
nghèo của huyện Xuân Lộc, ấn tượng 
đầu tiên của tôi về nơi ở là một ngôi 
trường tiểu học nằm heo hút, cách 
đường lộ khoảng 7km, mùa hè nên cỏ 
mọc đầy sân, lại vừa mưa nên trông 
ẩm ướt lắm.  

 Buổi ra quân đầu tiên là đến 
nhà một gia đình trong xã giúp họ 
dựng một khu vườn trồng rau, gốc cây 
chôm chôm lâu năm của gia chủ phút 
chốc đã biến thành một khoảng đất lô 
nhô với những cuốc, xẻng, xà beng, 
tre nứa… Giống như lần đầu tiên được 
về miền quê ấy, vừa đào bới, xới cuốc 
nhưng vẫn không quên “khai thác” 
những cây trái trong vườn và rộn ràng 
những ảnh chụp. Buổi chiều, sau khi 
gieo hạt cải và rào chắn khu vườn khỏi 
đàn gà phá phách, cả đội hồ hởi ra về 
cùng những trái cây được tặng trong 
sự cảm kích của gia đình… khổ chủ. 

 Những ngày sau đó là đi từng 
ấp để dọn đường, làm cỏ, đào mương 
thoát nước… “hoành tráng” và hồ hởi 

lắm. Đứa nào cũng nhễ nhãi mồ hôi 
nhưng lại rất nhiệt tình, lại được bà 
con cho bánh trái, nước uống nên vui 
lắm, không khí làm việc lúc nào cũng 
sôi nổi.  

 Nhớ nhất là kỷ niệm hôm đi vào 
Phân Trường 5, vì đường xa và rất khó 
đi nên chúng tôi phải có xe chở đến 
chỗ làm, tôi nhớ như in hôm đó là đi 
đổ đất để san đường. Ở đây hoang 
vắng nhưng cảnh vật lại rất đẹp, 
hoang sơ và lãng mạn. 

 Cứ theo xe đi mãi vào cái xóm 
ngõ cụt tận trong cùng, chúng tôi 
cũng đến nơi. Bà con ở đây mới đến 
định cư nên đời sống còn nghèo khổ 
lắm, thiếu thốn đủ thứ, trẻ con thì 
nhem nhuốc và gầy yếu, bọn tôi đã 
dùng tất cả sức lực, nhiệt huyết và 
niềm tin của mình để phụ giúp họ với 
hi vọng cuộc sống của mọi người ở 
đây sẽ tốt đẹp hơn. 

 Đợt mùa hè xanh rực rỡ cứ thế 
êm ả trôi qua với những vất vả và 
tiếng cười, tiếng hát cho đến ngày 
chúng tôi phải nói lời chia tay với xã, 
một miền ký ức, nơi tràn đầy những 
niềm vui và những kỷ niệm ngọt ngào. 

 Giờ đây đã là một sinh viên 
năm cuối vừa  trãi qua kỳ thi tốt 
nghiệp khó khăn, sắp phải từ giã mái 
trường, tôi vẫn mong một lần lại tham 
gia những chiến dịch ý nghĩa như thế.  

Nguyễn Thị Bích Ngà – 

SV lớp K4AVTM1 

Blog thời sự 
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TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN  
TẶNG TẠP CHÍ TIẾNG NHẬT CHO SINH VIÊN 

 

 

  

 

  

 Nhằm khơi dậy niềm đam mê học tiếng 
Nhật, trau dồi khả năng ngoại ngữ thông qua 
việc đọc tạp chí và tìm hiểu về văn hóa, xã hội 
đất nước Nhật Bản của các bạn sinh viên, hiện 
nay Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đã gửi tặng 
trường Sonadezi một số tạp chí Nipponica bằng 
tiếng Anh và tiếng Nhật (Tạp chí viết về Nhật 
Bản). 

 Sinh viên nào có nhu cầu tìm hiểu về đất 
nước Nhật Bản, hoặc muốn trau dồi khả năng 
ngoại ngữ thông qua việc đọc tạp chí Nipponia 
thì có thể liên hệ mượn đọc tại Thư viện 
Sonadezi hoặc gởi tem về Tổng Lãnh sự quán 
Nhật Bản để được gửi tặng tạp chí.  

 Ngoài việc phát tạp chí cho sinh viên, 
trên trang web của Tổng Lãnh sự quán Nhật 
Bản còn thông báo các chương trình giao lưu 
văn hóa, học bổng du học, thi sáng tác thơ, thi 
hùng biện tiếng Nhật... 

 

 
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP 

 

���� Công ty TNHH ASIA GARMENT 
MANUFACTURER (VN) là một trong 
những công ty hoạt động trong 
ngành May mặc tại KCN AMATA, 
thông báo tuyển dụng các vị trí 
sau: 

1. Nhân viên bộ phận cắt 

2. Nhân viên sao rập/rập cắt 

3. Nhân viên kiểm tra chất 
lượng (QA/QC) 

4. Nhân viên kế hoạch 

5. Nhân viên bộ phận may 

6. Nhân viên phòng sản xuất 

7. Nhân viên kỹ thuật (TED) 

 Những ứng viên tiềm năng, vui 
lòng gửi CV và thư xin việc đến anh 
Kiên: kiendt@esquel.com. 

 Chi tiết xin liên hệ: 

ĐT: 0613.993.923(3002) gặp anh Kiên. 

 

���� Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự 
chuẩn bị hoạt động, công ty TNHH 
Thép FUCO cần tuyển dụng 12 
nhân viên thông thạo Tiếng Hoa 
(10 nam, 2 nữ).  

 Ứng viên có nhu cầu nộp hồ sơ 
trực tiếp tại công ty: KCN Phú Mỹ 
II, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 

���� Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu 
(EuroWindow) cần tuyển 20 nhân 
viên kinh doanh. 

 Yêu cầu: Nam, giao tiếp tốt, tốt 
nghiệp trung cấp trở lên chuyên 
ngành Quản trị Kinh doanh, Tài 
chính, Xây dựng… 

 Nhận hồ sơ tại 1/22 Phạm Văn 
Thuận, Tam Hiệp, Biên Hòa. 
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Thông tin cần biết 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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 

 
 

ỨNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP – THÁI ĐỘ KHI THAM DỰ PHỎNG VẤN 

 Mục tiêu của mọi ứng viên là tìm được công việc ưng 
ý nhưng thực tế, từ mục tiêu đến kết quả cuối cùng là cả 
một vấn đề.  

         Để có được ưu thế trong danh sách dài của nhà tuyển 
dụng (NTD), bạn cần chứng tỏ “đẳng cấp” chuyên nghiệp của 
mình qua mỗi lần tiếp xúc. Nhiệm vụ của NTD là “đãi cát tìm 
vàng”, và nếu bạn không đáp ứng đủ yêu cầu của họ, tên 
bạn sẽ bị gạt khỏi “bảng vàng”. Vậy làm thế nào để dễ dàng 
“lọt vào mắt xanh” NTD bắt đầu từ lần phỏng vấn đầu tiên ? 

 Sau khi qua vòng sơ tuyển – lọc hồ sơ, bạn được chọn vào "vòng loại trực tiếp” 
– phỏng vấn. Cung cách ứng xử và thái độ của bạn sẽ là yếu tố quyết định bạn có 
“qua” được vòng này hay không. Điều quan trọng khi đi phỏng vấn (bên cạnh việc đến 
đúng giờ, trang phục chỉnh tề) là giữ thái độ bình tĩnh và tránh phạm phải những lỗi 
dưới đây: 

1. “Đi cho biết”: Không gì khiến NTD rất bực mình bằng việc trò chuyện với một 
ứng viên mà người này không tỏ vẻ quan tâm, hoặc chỉ trả lời hời hợt. Hỏi ra thì 
ứng viên chỉ “đến để biết công ty ra sao rồi mới cân nhắc có chấp nhận làm việc 
hay không”.  

2. Nghe điện thoại khi phỏng vấn: Việc nghe điện thoại khi đang phỏng vấn là 
một trong những điều tối kỵ. Nếu bạn đang chờ một cuộc gọi cực kỳ khẩn cấp 
hoặc có công việc cực kỳ gấp phải giải quyết qua điện thoại, hãy hỏi ý NTD 
trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Chỉ nên nghe điện thoại khi NTD đồng ý và cố 
gắng kết thúc cuộc gọi sớm. Thông thường NTD phải tiếp xúc khá nhiều ứng 
viên nên sẽ không có đủ thời gian và rất khó chịu nếu bạn cứ “cà kê” trên điện 
thoại. Nếu bạn không ở trong bất kỳ tình huống “cực kỳ cấp bách” nào thì hãy 
tắt điện thoại trước khi vào phỏng vấn.  

3. Nói lan man: “Hãy cho tôi biết về bạn!” là một câu hỏi nhiều NTD rất “sợ” phải 
hỏi nhưng không hỏi thì không được. Nhiều ứng viên vừa nghe đến câu hỏi này 
là lập tức “tuôn” tràng giang đại hải về tiểu sử bản thân, sở thích, thói quen của 
mình. Ngược lại, những thông tin cần thiết cho NTD như công việc, những điều 
bạn thích khi làm việc và những gì động viên tinh thần làm việc thì lại không 
thấy nói đến.  

4. Quá tự hào về bản thân: Bạn hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tích 
mình đạt được nhưng nên thể hiện một cách khiêm tốn và ngắn gọn.  

St. 

Kỹ năng sống 
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Các sự kiện sắp tới 

����Tháng 8: Nhà trường tiến hành xét tuyển hồ sơ nguyện vọng 1; điểm chuẩn và danh 
sách trúng tuyển sẽ được công bố vào ngày 10/8/2011 tại trường và trên website. 

����Tháng 9: Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Trung cấp ngành Kế toán, Xây dựng 

����Từ ngày 05-11/9/2011: Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 5 và 6. 


