
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2011-2012
(Trích thư của Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, 
công chức, viên chức ngành giáo dục, các 
bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh 
viên nhân ngày khai giảng năm học) 

 Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, 
công chức, viên chức ngành giáo dục, 
các bậc phụ huynh và các em học sinh, 
sinh viên thân mến, 

 Nhân dịp khai giảng năm học 
mới 2011-2012 và ngày “Toàn dân 
đưa trẻ tới trường”, tôi thân ái gửi tới 
các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công 
chức, viên chức, ngành giáo dục, các 
bậc phụ huynh và các em học sinh, 
sinh viên trong cả nước lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất. 

 … Năm học 2011-2012, có ý 
nghĩa rất quan trọng, là năm học đầu 
tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XI.  

 Để thực hiện tốt sứ mệnh “nâng 
cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan 
trọng phát triển đất nước, xây dựng 
nền văn hóa và con người Việt Nam” 

cùng với sự góp sức của toàn xã hội, 
ngành giáo dục cần đổi mới căn bản, 
toàn diện, xây dựng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản 
lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ nội 
dung, chương trình, phương pháp dạy 
và học ở tất cả các cấp, bậc học…  

 Tôi mong muốn và tin tưởng các 
em học sinh, sinh viên phát huy 
truyền thống hiếu học của dân tộc ta, 
nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện 
tốt, đạt nhiều thành tích cao trong học 
tập, nghiên cứu khoa học. 

 Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và 
toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo 
nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng 
người,” tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
con em chúng ta được học tập, rèn 
luyện đạt kết quả tốt. 

 Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán 
bộ, công chức, viên chức ngành giáo 
dục và toàn thể các em học sinh, sinh 
viên đạt được nhiều thành tích xuất 
sắc trong năm học mới. Chúc sự 
nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

 Thân ái. 

 

Trong số này: 
� Các sự kiện: 
���� Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa. 
���� Tổ chức nhập học NV1 cho sinh viên 
khóa 7. 
���� Tổng kết hoạt động Mùa hè xanh 
năm 2011. 

���� Ngày hội Đoàn viên, Thanh niên, 
Sinh viên với Văn hóa giao thông. 

���� Giao lưu, họp mặt Cựu sinh viên 
Sonadezi. 

� Câu chuyện thành công:  
���� Sinh viên Lê Tuấn Đạt - hệ VLVH: 
Vượt khó – học giỏi – Công tác tốt. 

� Kỹ năng sống: 
���� 6 lời khuyên để giải quyết hiệu quả 
công việc hàng ngày 

 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 05/2011 
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� TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 
 NĂM HỌC 2011-2012 

 
 

 Từ ngày 05/09 đến 10/09/2011, 
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản 
trị Sonadezi đã tổ chức tuần sinh hoạt 
chính trị đầu năm học cho toàn thể 
HSSV khóa 5, 6 đang theo học tại 
trường.  

 Trong tuần sinh hoạt, HSSV đã 
được học tập về nội quy, quy định của 
Nhà trường; tình hình thời sự về chủ 
quyền biển, đảo và chiến lược biển 
của Việt Nam, nội dung Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 
của Đảng, thông tin về tình hình kinh 
tế, chính trị xã hội của Thế giới, Việt 
Nam và Đồng Nai. 

  

 Ngoài ra HSSV còn được bổ 
sung các kiến thức về trật tự, an toàn 
giao thông, phòng chống tội phạm và 
các tệ nạn xã hội trong trường học và 
chuyên đề về “tình bạn, tình yêu và lối 
sống trong HSSV”. 

 Chương trình học do các cán bộ 
chuyên trách của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Đồng Nai, các chuyên viên từ các 
Phòng chức năng của Công an Tỉnh 
Đồng Nai và chuyên viên tâm lý đến 
từ trường Đại học Sư phạm TP. HCM 
giảng dạy. 

 Các tân HSSV Khóa 7 sẽ tham 
dự tuần sinh hoạt từ 10/10 đến 
15/10/2011.  

Theo Phòng ĐT&QLSV 

 

Theo dòng sự kiện 
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���� TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN KHÓA 7 

Hòa với không khí chung của 

tân sinh viên các trường Đại học, Cao 

đẳng trong cả nước, sáng sớm ngày 

08 và 09/9/2011 các tân sinh viên 

khóa 7 vừa trúng tuyển nguyện vọng 

1 của trường Cao đẳng Công nghệ và 

Quản trị Sonadezi đã háo hức đến tại 

trường để làm thủ tục nhập học. 

Thấu hiểu được những băn 

khoăn, lo lắng và nhiều bỡ ngỡ của 

các bạn Tân sinh viên, Nhà trường đã 

bố trí đội ngũ tình nguyện viên đến từ 

Đoàn Thanh niên hướng dẫn và giúp 

đỡ các học sinh, sinh viên làm thủ tục 

nhập học và đăng ký  Ký  túc xá.  

Năm nay, Nhà trường đã dành 

200 chỗ ở tại K ý túc xá để ưu tiên cho 

các bạn Tân sinh viên đến từ các vùng 

sâu, vùng xa.  

Đồng thời Nhà trường cũng 

dành tặng các Tân sinh viên nhiều 

phiếu ưu đãi giảm 30% học phí khi 

đăng ký học Tin học, ngoại ngữ tại 

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ 

Sonadezi. 

Đây là năm đầu tiên Nhà trường 

sử dụng phần mềm quản l ý hồ sơ sinh 

viên nhập học, điều này làm cho công 

tác nhận hồ sơ và thu học phí được 

nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và 

nhân sự. Công tác tổ chức đón Tân 

sinh viên cũng được chuẩn bị chu đáo 

và chặt chẽ. 

Đến nay đã có 348/586 hồ sơ 

hệ Cao đẳng và 68/134 hồ sơ hệ 

Trung cấp NV 1 nhập học. Dự kiến từ 

ngày 06 và 07/10/2011, Nhà trường 

tiếp tục tổ chức nhận hồ sơ nhập học 

NV2, NV3. 

Theo Phòng Đào tạo và QLSV 

Theo dòng sự kiện 
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����TỔNG KẾT MÙA HÈ XANH NĂM 2011 

 

 Chiều 15/8/2011, tại Văn Miếu 
Trấn Biên, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tổ 
chức Lễ Tổng kết và Báo công chiến 
dịch TNTN hè năm 2011, tham gia Lễ 
Tổng kết có hơn 500 TNTN đại diện 
cho hơn 5000 chiến sĩ tham gia chiến 
dịch tình nguyện trong toàn tỉnh tham 
gia.  

 Mùa hè Xanh vừa qua, Đoàn 
Trường Sonadezi đã tuyển chọn được 
30 đoàn viên thanh niên tình nguyện 
tham gia trong thời gian từ ngày 
02/08 đến 15/08/2011 tại xã Túc 
Trưng, huyện Định Quán. 

 Được sự giúp đỡ của Chi bộ, 
Ban Giám hiệu Nhà trường, BCH Đoàn 
trường phối hợp cùng Đài phát thanh 
truyền hình Đồng Nai thông qua 
chương trình “Vạn tấm lòng vàng” đã 
quyên góp được 01 căn nhà tình 
thương trị giá 30 triệu đồng do Tổng 
Công ty Sonadezi tài trợ, Công ty 
CPHH Vedan Việt Nam tài trợ 40 suất 
học bổng trị giá 32 triệu đồng 
(800.000đ/suất) và 65 phần quà cho 
các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo 
tại xã Túc Trưng với giá trị là 
100.000đ/phần quà. 

 Bên cạnh đó, trong thời gian 
tham gia chiến dịch đội Thanh niên 
tình nguyện đã thực hiện nhiều hoạt 
động thiết thực giúp đỡ bà con tại địa 
phương như tuyên truyền phòng 
chống dịch bệnh tay-chân-miệng, sốt 
rét-sốt xuất huyết, an toàn giao thông, 
phát quang, nhổ cỏ, mở rộng trên 
1000m đường giao thông nông thôn, 
làm 2 vườn rau thanh niên với diện 
tích mỗi vườn là hơn 70m2 tại ấp Đồng 
Xoài và tại Trạm y tế xã Túc Trưng… 

 Ngoài ra, Đoàn trường còn kết 
hợp với UBND xã, xã Đoàn xã Túc 
Trưng tổ chức lễ trao quà của các nhà 
tài trợ đến tận tạy bà con, học sinh xã 
Túc Trưng, xã Phú Túc như: tặng 1 bộ 
máy vi tính cho xã nhà theo chương 
trình của Tỉnh đoàn, trao học bổng cho 
các em học sinh ở 3 xã Túc Trưng, Phú 
Túc, Phú Cường với tổng giá trị quà 
tặng là 32.000.000đ, trao quà cho 65 
hộ gia đình chính sách, hộ nghèo với 
tổng giá trị phần quà là 6.500.000đ… 

 Tất cả các chiến sĩ tình nguyện 
đều hăng hái trong mọi hoạt động, 
không quản ngại khó khăn, không 
ngại đường xa… đã thực hiện được 
nhiều việc có ích để lại dấu ấn tốt đẹp 
trong lòng bà con, chính quyền tại xã 
Túc Trưng. 

 Tại lễ tổng kết, Ban Thường vụ 
Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã trao giấy công 
nhận hoàn thành nhiệm vụ được giao 
trong chiến dịch tình nguyện hè cho 
các chiến sĩ, đồng thời khen thưởng 
tập thể Đội mùa hè xanh trường Cao 
đẳng Sonadezi và cá nhân đồng chí Lê 
Thị Thu Hương. 

Theo Đoàn Thanh niên

Theo dòng sự kiện 
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NGÀY HỘI  

"ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN  
VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG” 

  
         Ngày 11/09 tại 
Trung tâm Hội nghị 
và tổ chức sự kiện 
Tỉnh, Tỉnh Đoàn Đồng 
Nai đã tổ chức Ngày 
hội "Thanh niên học 
sinh, sinh viên với 
văn hóa giao thông" 
và hưởng ứng "Thập 
kỷ hành động vì an 
toàn giao thông 
đường bộ" của Liên 
hiệp quốc. 
         Tham gia Ngày 
hội, Đội Trường Cao 
đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi 
gồm 05 thành viên đã 
tham dự các phần thi 
kiến thức về Luật giao 

thông và an toàn giao thông đường bộ như thi trang trí nón bảo hiểm, tìm hiểu Luật 
giao thông đường bộ qua các câu hỏi trắc nghiệm... 

Đây là dịp cho các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi đồng 
thời nâng cao ý thức về việc chấp hành Luật giao thông.         

Tổng kết Hội thi, Đội trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi đã đạt Giải Khuyến 
khích. 

Theo Đoàn Thanh niên 

 

THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP NGÀNH XÂY DỰNG, KẾ TOÁN 

 

 Sáng ngày 20/9/2011, trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi đã tổ chức thi tốt nghiệp cho 
95 học sinh Trung cấp ngành Kế toán 
và Xây dựng, kỳ thi diễn ra trong ba 
ngày từ 20-22/9/2011.  

 Dự kiến Nhà trường sẽ công bố 
kết quả vào đầu tháng 10 để các học 
sinh tốt nghiệp Trung cấp có thể tham 
gia đăng ký  ôn tập vào giữa tháng 10 
và thi Liên thông lên Cao đẳng vào 
ngày 12 và 13/11/2011. 

 Theo Phòng ĐT&QLSV 

Theo dòng sự kiện 
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HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN SONADEZI 

 

 Sáng thứ 7 ngày 18/09/2011, 
BCH Hội cựu sinh viên Sonadezi đã tổ 
chức buổi họp mặt thân mật Cựu sinh 
viên các khóa của trường CĐ Công 
nghệ và Quản trị Sonadezi.  

 Buổi họp mặt đầu tiên của Hội 
đã diễn ra trong không khí vui tươi và 
phấn khởi của các bạn Cựu sinh viên, 
chương trình còn có các tiết mục văn 
nghệ đặc sắc do chính các bạn Cựu 
sinh viên và Đội văn nghệ của trường 
biểu diễn, tổ chức các trò chơi vui 
nhộn để các bạn cùng nhau ôn lại 
những kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh 
viên tại ngôi trường Sonadezi.  

  

 Buổi họp mặt đã tạo được ấn 
tượng tốt đẹp cũng như giành được 
tình cảm quý mến của các bạn Cựu 
sinh viên.  

 Hy vọng đây sẽ là môi trường 
để các bạn tham gia các hoạt động 
học thuật và xã hội cũng như đóng 
góp ý kiến cho Nhà trường để Nhà 
trường phát triển bền vững và có chất 
lượng, dự kiến trong thời gian tới Hội 
cựu sinh viên Sonadezi sẽ có thêm 
những hoạt động thiết thực và  nghĩa 
hơn để thu hút được nhiều sự quan 
tâm của Cựu sinh viên. 

BCH Hội Cựu Sinh viên 

 

KẾT QUẢ THI TOEIC NỘI BỘ 

 

 Tiếp tục hưởng ứng nhu cầu 
tham gia thi TOEIC để xét tốt nghiệp 
ra trường cho SV Khóa 4 và cơ hội xét 
miễn học phần, cộng điểm thưởng cho 
các sinh viên khóa 5 và 6, ngày 
27/8/2011 vừa qua, Trung tâm Tin 
học - Ngoại ngữ Sonadezi đã tiếp tục 
tổ chức kỳ thi TOEIC nội bộ cho các thí 
sinh, kỳ thi đã thu hút 227 thí sinh 
đăng ký  dự thi. 

 Kết quả có 57 thí sinh đạt, 
trong đó có 2 thí sinh Khóa 5 Khoa 
Ngoại ngữ trường Sonadezi đạt điểm 
cao nhất trong kỳ thi là bạn Bùi 

Nguyễn Bảo Trâm và Võ Thị Bích 
Tuyền cùng đạt 545 điểm. 

 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 
Sonadezi thường xuyên tổ chức chiêu 
sinh các khóa Tin học, Ngoại ngữ để 
đáp ứng nhu cầu của sinh viên tại 
trường và các học viên làm việc tại các 
Khu Công nghiệp, đặc biệt trong dịp 
chào đón Tân sinh viên khóa 7 nhập 
học, Trung tâm sẽ dành tặng nhiều 
phiếu giảm giá 30% học phí cho các 
Tân sinh viên đăng ký học Tin học  - 
ngoại ngữ tại Trung tâm.  

Phòng HTQT&QHDN.

Theo dòng sự kiện 
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SINH VIÊN VLVH: VƯỢT KHÓ - HỌC GIỎI – CÔNG TÁC TỐT 

Anh Lê Tuấn Đạt hiện đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị Kinh 
doanh hệ Cao đẳng VLVH trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Đạt là một 

lớp trưởng nhiệt tình và năng nỗ trong các 
hoạt động của lớp, ngoài việc học, Đạt còn là 
nhân viên thu ngân của Siêu thị Big C Đồng 
Nai - chủ dự án “Big C – Trung tâm những 
tấm lòng từ thiện” do Big C tổ chức. Đây 
cũng là dự án Big Cộng đồng đầu tiên được 
triển khai thành công và đi vào hoạt động. 

Ngày 12/09 vừa qua, anh Lê Tuấn Đạt 
đã được ông Pascal Billaud, Tổng Giám đốc 
Big C Việt Nam trao tặng chứng nhận “Triển 
khai thành công dự án Big Cộng đồng 2011”. 

 Với 40 triệu đồng do Big C hỗ trợ 
trong khuôn khổ chương trình Big Cộng đồng, 
anh Lê Tuấn Đạt đã hỗ trợ Làng Tre (tại Ấp 1, 

Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) 
mua nguyên vật liệu và mở một 
gian hàng trong Trung tâm thương 
mại Big C Đồng Nai để trưng bày 
và tiêu thụ các sản phẩm thủ công 
do chính những người khuyết tật 
và người già trong Làng Tre làm ra.  

Dự án mà anh Đạt triển khai 
thực hiện đã có thể giúp Trung 
tâm từ thiện nhân đạo Làng Tre có 
thêm thu nhập, tạo công ăn việc 
làm và qua đó, góp phần từng 
bước cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho những người khuyết tật, 
những người già neo đơn, những 
trẻ mồ côi… đang cư ngụ tại đây.  

Theo P. HTQT&QHDN 

KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG NĂM 2011 

 Từ ngày 11/10/2011, Nhà 
trường sẽ tổ chức ôn tập (miễn phí) 
cho các thí sinh đăng ký  dự thi các 
ngành hệ VLVH và Liên thông Trung 
cấp lên Cao đẳng. 

� Đối với hệ VLVH, Nhà trường tổ 
chức tuyển sinh khối D (Toán, 
Ngữ văn, Anh văn) cho các 
ngành Quản trị Kinh doanh, Kế 
toán, Anh văn Thương mại. 

� Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng 
sẽ thi các môn: 

− Ngành Xây dựng: Toán, Lý, Sức 
bền vật liệu. 

− Ngành Kế toán: Toán, Anh văn, 
Nguyên lý kế toán. 

 Các thí sinh sẽ thi vào 2 ngày, từ 
ngày 12-13/11/2011. Chi tiết xem tại 
website: www.sonadezi.edu.vn. 

Theo P.HTQT&QHDN 
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Câu chuyện thành công 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 LỜI KHUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY  

MỘT CÁCH HIỆU QUẢ 

 Công việc ngập đầu đang chờ bạn, bạn phải giải quyết cùng một lúc nhiều 
công việc và đang hoang mang không biết bắt đầu từ đâu? Bài viết sau đây cho bạn 
những lời khuyên giúp giải quyết công việc hàng ngày một cách hiệu quả. 

1. Viết ra những công việc cụ thể cần làm trong ngày: Sau khi đến văn phòng 
để bắt đầu một ngày làm việc mới, việc đầu tiên là bạn nên ghi ra cụ thể những 
công việc cần làm trong ngày. 

2. Tách công việc lớn và phức tạp ra thành nhiều công việc 
nhỏ và dễ thực hiện: Khi ghi ra công việc cần làm, bạn nên ghi 
một cách cụ thể các công việc cần làm, càng cụ thể càng tốt. Nếu 
phải giải quyết một công việc lớn và phức tạp thì bạn nên chia 
công việc đó ra thành nhiều công việc nhỏ và dễ thực hiện. 

3. Bắt đầu từ những công việc dễ: Nhiều người bắt đầu một 
ngày làm việc bằng việc giải quyết những công việc khó để rồi 

chán nản và hoang mang khi gặp khó khăn. Một lợi ích khác của việc giải quyết 
công việc từ dễ đến khó là sau khi hoàn thành những công việc dễ bạn sẽ dần 
dần tăng thêm lòng tự tin và sự phấn khởi làm việc trong bạn.  

4. Bắt đầu từ những công việc khẩn cấp: Lợi ích của việc giải quyết những công 
việc khẩn cấp trước là nó sẽ mang lại cho bạn sự bình tĩnh và thoải mái để làm 
việc. Bạn sẽ không phải lo lắng về một công việc khẩn cấp chưa giải quyết. 

5. Giải quyết dứt điểm từng công việc: Hãy dành toàn bộ 
sự tập trung cho công việc bạn đang giải quyết và tạm thời 
quên đi các công việc khác. Lợi ích của việc này là bạn sẽ 
cảm thấy vui hơn và tự tin hơn sau khi hoàn thành mỗi 
công việc. Tất nhiên, nếu vì một lý do nào đó bạn không 
thể hoàn thành dứt điểm một công việc thì bạn có thể giải 
quyết một công việc khác trong khi chờ đợi và quay trở lại 
hoàn thành công việc đó khi có điều kiện. 

6. Hãy tự thưởng cho mình sau khi hoàn thành mỗi công việc: Sau khi hoàn 
thành mỗi công việc nho nhỏ bạn nên tự thưởng cho mình dưới một hình thức 
nào đó. Lợi ích của việc làm này là bạn tự tạo ra một động lực cho bản thân để 
phấn đấu hoàn thành công việc. 

St. 

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 

����Ngày 04/10/2011: Khai giảng lớp Aerobic cho sinh viên. 

����Ngày 22/10/2011: Thi tuyển sinh khóa 3 và tốt nghiệp khóa 1 hệ Liên thông Đại 
học ngành Tiếng Anh thương mại. 

����Ngày 28/10: Lễ Khai giảng năm học 2011-2012 và tốt nghiệp. 

����Ngày 28/10: Đêm hội Sonadezi – Chào đón Tân sinh viên khóa 7.  

Kỹ năng sống 

Các sự kiện sắp tới 
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