
 

 Trong số này: 

 Các sự kiện: 
 Khóa học “Thương mại Điện 

tử”; 
 Khai giảng lớp “CEO - Khóa 4”; 
 Tổ chức “Ngày hội Việc làm 

Sonadezi”. 
 Hoạt động Đoàn thể: 
 Ra quân chiến dịch “Mùa hè 

xanh”; 
 Khảo sát xây nhà tình thương 

tại xã Phú Thanh; 
 Lễ viếng nhà bia tưởng niệm 

Đại đội Lam Sơn. 
 Blog thời sự:  
 Chuyện điểm danh ở bậc Đại 

học, Cao đẳng 
 Kỹ năng sống:  
 Bạn có nói hay? 

**-** 

 
TRƯỜNG CĐ SONADEZI NHẬN BẰNG KHEN  

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRONG CÔNG TÁC HSSV  
GIAI ĐOẠN 2009-2012 

Từ ngày 24-26/07/2012 tại 
Trường Đại học An Giang, Bộ GD&ĐT đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 
công tác HSSV các trường ĐH, CĐ, 
TCCN giai đoạn 2009-2012 và tập huấn 
công tác HSSV năm học 2012-2013. 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần 
Quang Quý - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Ông 
Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác 
HSSV, Ông Đỗ Quốc Anh - GĐ Văn 
phòng đại diện Bộ GD&ĐT phía Nam 
cùng gần 300 thầy, cô giáo làm công tác 
HSSV của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, 
CĐ, TCCN khu vực phía Nam. 

Trong buổi làm việc đầu tiên, Ông 
Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác 
HSSV đã đọc báo cáo tổng kết chương 

trình công tác HSSV giai đoạn 2009-2012 
và công bố quyết định khen thưởng 60 tập 
thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác HSSV tại các cơ sở giáo dục 
ĐH, CĐ, TCCN trên cả nước, trong đó 
Trường Sonadezi cũng vinh dự được nhận 
bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trong dịp này. 

Trong chương trình Hội nghị, các 
đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề về 
Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 
cho HSSV theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh do PGS.TS Đặng Quốc Bảo trình 
bày, các tham luận về việc triển khai 
công tác HSSV ở một số trường tiêu biểu 

và cùng thảo luận về thực tiễn triển khai 
công tác HSSV tại các trường. 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 10 – Tháng 8/2012 
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Theo dòng sự kiện 

KHÓA HỌC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  
DO TRUNG TÂM ADOC TÀI TRỢ 

Trong khuôn khổ chương trình 
hợp tác giữa Trường Cao đẳng 
Sonadezi và Trung tâm cơ hội số APEC 
Đài Loan (ADOC), vừa qua Trường CĐ 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ 
chức khóa học Thương mại điện tử từ 
ngày 21-22/6/2012. 

Khóa học đã thu hút gần 30 học 
viên về các chuyên ngành Công nghệ 
thông tin và Quản trị kinh doanh tại các 
trung tâm tại miền Nam có quan hệ hợp 
tác với ADOC và các trường ĐH, CĐ, TC 
tại Đồng Nai. 

Nội dung khóa học xoay quanh 
các ứng dụng kinh doanh trong 
thương mại điện tử; ứng dụng kinh 
doanh trên mạng thông tin xã hội; 

dịch vụ đám mây; tiếp thị trên 
Internet... giúp cho học viên có những 
kiến thức và sự chia sẻ kinh nghiệm 
thực tế từ việc ứng dụng thành công 
thương mại điện tử vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh tại các DN Đài Loan. 

Khóa học do PGS. TS. Chin-Hui 
Lai, GV Khoa Quản lý thông tin, 
Trường ĐH Chung Yuan Christian, Đài 
Loan trình bày. 

Kết thúc khóa học, Nhà trường 
đã phát chứng nhận cho các học viên 
tham gia và đạt kết quả trong bài 
kiểm tra cuối khóa. 

Theo P. HTQT&QHDN

 
KỲ THI TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2009-2012 

Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức kỳ 
thi tốt nghiệp cho các SV Khóa V (niên 
khóa 2009-2012) từ ngày 10-12/7/2012. 

Trước kỳ thi, Hội đồng Thi và Xét tốt 
nghiệp đã tổ chức họp quán triệt các quy 
định liên quan đến kỳ thi và phổ biến, tập 
huấn chuyên môn cho các thành viên, 
Phòng ĐT&QLSV phổ biến quy chế thi tốt 
nghiệp cho sinh viên. Kết quả có 454/908 
sinh viên thi đậu tốt nghiệp, chiếm 50%, 
sinh viên thủ khoa tốt nghiệp năm nay là 
bạn Lê Thị Xuân – SV lớp K5KT2 với điểm 
trung bình tốt nghiệp là 9.7 điểm. 

Từ ngày 08/8/2012, Nhà trường đã bắt đầu phát chứng nhận tạm thời cho 
sinh viên, đến ngày 18/10/2012 Trường sẽ làm lễ tốt nghiệp và phát bằng cho sinh 
viên.  

Thep P. ĐT&QLSV
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Theo dòng sự kiện 
 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO” 
 

Với mong muốn đào tạo và bổ 
sung kiến thức cho đội ngũ ban điều 
hành, góp phần vào chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực có chất lượng trong 
Tổng Công ty Sonadezi, các công ty 
thành viên và nguồn nhân lực tại các 
doanh nghiệp trong KCN Đồng Nai, ngày 
23/6 vừa qua, trường CĐ Sonadezi đã 
tiếp tục phối hợp với Viện Nghiện cứu 
Kinh tế Phát triển thuộc trường ĐH Kinh 
tế TP. HCM để tổ chức khóa lớp “Giám 
đốc Điều hành” khóa IV. 

Khóa học được tổ chức vào mỗi 
ngay thứ 7 hàng tuần và đã thu hút 
được 30 học viên là các cán bộ quản lý 
và cán bộ thuộc đối tượng quy hoạch 
của Tổng Công ty Sonadezi, các công 
ty thành viên trong tổ hợp Sonadezi 
và một số học viên thuộc các doanh 
nghiệp Đồng Nai.  

Đến dự buổi khai giảng gồm có 
TS. Nguyễn Tấn Khuyên – Phó Viện 
trưởng Viện NCKTPT– trường ĐH Kinh 
tế TP. HCM, ThS. Lưu Phước Dũng – 
Hiệu trưởng trường CĐ Sonadezi, MBA 
Nguyễn Anh Ngọc – GV phụ trách môn 
học đầu tiên của khóa học – môn 
Chiến lược kinh doanh. 

Theo Phòng HTQT&QHDN.

  

SINH VIÊN MÙA HÈ LÀM CHIẾN SĨ

Từ ngày 09-27/7/2011, các sinh viên khóa 7 
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 CĐ Sonadezi, hơn 800 sinh viên khóa 7 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.ĐT&QLSV
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM SONADEZI 

Với mong muốn tạo cơ hội cho 
sinh viên năm cuối có được việc làm 
thích hợp sau khi tốt nghiệp, sáng 
ngày 16/7/2012, Nhà trường đã phối 
hợp với Hiệp hội Thương mại Đài Loan 
- chi hội Đồng Nai mời các doanh 
nghiệp trong tất cả các lĩnh vực để tổ 
chức “Ngày hội Việc làm Sonadezi”. 

Đây là lần thứ 2 Nhà trường tổ 
chức “Ngày hội Việc làm Sonadezi” 
cho sinh viên năm cuối, chương trình 
này là cầu nối giữa doanh nghiệp với 
các sinh viên của trường Sonadezi. 

Tham dự "Ngày hội Việc làm 
Sonadezi" gồm có ông Chien Chih 
Ming – Hội trưởng đương nhiệm, ông 
Chang Yao Jen – Hội trưởng danh dự 
Hiệp hội Thương mại Đài Loan - chi 
hội Đồng Nai, ThS. Lưu Phước Dũng – 
Hiệu trưởng Nhà trường, các doanh 
nghiệp tất cả các ngành nghề và gần 
700 sinh viên năm cuối vừa thi tốt 
nghiệp của trường Sonadezi, số sinh 
viên này sẽ được tốt nghiệp vào ngày 
19/10/2012. 

Tổng số có 21 doanh nghiệp 
tham gia, trong đó nhu cầu tuyển 
dụng nhiều nhất là các doanh nghiệp 
ngành Công nghệ May, Công nghệ 
Giày và Hoa văn thương mại. 

Kết quả ngày Hội Việc làm, 
Công ty Esquel Asia VN đã nhận được 
46 hồ sơ ứng tuyển và tham gia 
phỏng vấn trực tiếp các ngành Công 
nghệ May, Quản trị kinh doanh, Anh 
văn Thương mại; Công ty Saitex nhận 

được 45 hồ sơ ngành Công nghệ May, 
Công ty Giày Việt Vinh (Dona Victor) 
09 hồ sơ ngành Công nghệ Giày; Công 
ty Bitis đã nhận được khoảng 25 hồ sơ 
ngành Công nghệ Giày và các doanh 
nghiệp khác cho ngành Công nghệ Kỹ 
thuật Xây dựng, Công nghệ Thông tin, 
Kế toán, Tài chính ngân hàng… 

“Ngày hội Việc làm” mang lại 
nhiều ý nghĩa và cơ hội cho sinh viên 
Nhà trường, nhiều sinh viên năm cuối 
đã tìm kiếm được việc làm phù hợp với 
ngành nghề, các công ty tham gia 
“Ngày hội” rất đa dạng về ngành 
nghề, tuy nhiên số lượng ngành nghề 
tham gia còn khá chênh lệch như các 
doanh nghiệp ngành Công nghệ May, 
Công nghệ Giày, Anh văn Thương mại, 
Hoa văn Thương mại có nhu cầu tuyển 
dụng rất lớn nhưng số lượng sinh viên 
của trường cho những ngành này 
khoảng 100 sinh viên/ngành, trong 
khi đó sinh viên học ngành QTKD, Kế 
toán, Tài chính Ngân hàng rất đông 
nhưng các doanh nghiệp lại có nhu 
cầu khiêm tốn. 

Theo nhận định của Báo Đồng 
Nai về "Ngày hội việc làm Sonadezi" 
năm nay: "Việc làm cho sinh viên mới 
ra trường: Yêu cầu cao, lương thấp!" - 
Dù kinh tế đang suy giảm nhưng các 
doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai 
vẫn đưa ra nhiều nhu cầu tuyển dụng 
lao động với những yêu cầu tương đối 
cao so với mặt bằng trình độ kiến 
thức, tay nghề của sinh viên. 

Theo P. HTQT&QHDN. 
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HỌP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC  
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011-2012 

Chiều 20/7/2012, Trường CĐ Công nghệ và quản trị Sonadezi đã tiếp đoàn 
kiểm tra thi đua các trường ĐH, CĐ của Tỉnh Đồng Nai về công tác tổ chức, đánh 
giá và cho điểm các lĩnh vực công tác các trường năm 2011-2012. 

Buổi họp đánh giá có sự 
tham gia của Ông Phan Văn Lợi – 
CT Công đoàn ngành GD&ĐT Đồng 
Nai và các thành viên đoàn kiểm 
tra, tiếp Đoàn có ông Lưu Phước 
Dũng – Hiệu trưởng trường CĐ 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi, 
ông Nguyên Đình Thái – Trưởng 
phòng Đào tạo và Quản lý sinh 
viên và các chuyên viên phòng 
khảo thí Nhà trường. 

Đoàn kiểm tra đã thực hiện 
việc kiểm tra thực hiện 15 lĩnh vực 
công tác năm học 2011-2012, bình 

xét , đánh giá chấm điểm và tổ chức bỏ phiếu xếp loại đối với các trường, trong đó 
trường Sonadezi được đoàn đánh giá cao trong công tác chuẩn bị báo cáo cũng như 
làm tốt 15 lĩnh vực đánh giá. Đoàn thống nhất đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen 
đơn vị hoàn thành xuất sắc năm học 2011-2012. 

Phòng ĐT&QLSV 

 
THAM GIA LỄ VIẾNG NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM ĐẠI ĐỘI LAM SƠN 

Kỷ niệm 65 năm ngày 
Thương binh – Liệt sỹ 
(27/7/1947 – 27/7/2012), 
cùng với Tổng Công ty Phát 
triển KCN (Sonadezi), trường 
Sonadezi đã tham gia Lễ 
viếng nhà bia tưởng niệm 
Đại đội Lam Sơn và thăm hỏi 
các đồng chí trong Ban Liên 
lạc Đại đội Lam Sơn có hoàn 
cảnh khó khăn vào lúc 08 
giờ 00 ngày 27/7/2012 tại 
Công viên Lam Sơn –KCN 
Biên Hòa 1.  

Tham dự lễ viếng còn 
có các đồng chí Ban Liên lạc 
Đại đội Lam Sơn; Hội Cựu 

Chiến binh Khối Doanh nghiệp, các đồng chí BCH Đảng bộ Tổng Công ty; HĐTV & 
Ban TGĐ Tổng Công ty, BCH Hội Cựu Chiến binh, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn 
cơ sở Tổng Công ty, lãnh đạo các Phòng/Ban/Văn phòng/Xí nghiệp Dịch vụ KCN 
Giang Điền/Sàn Giao dịch Bất động sản Sonadezi và toàn thể CB.CNV tại các 
Phòng/Ban khối Văn phòng Tổng Công ty.  

Theo Tổng Cty Sonadezi. 

5



 

Hoạt động Đoàn, Hội 
 

KHẢO SÁT XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG  
TẠI XÃ PHÚ THANH – HUYỆN TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI 

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tại 
xã Phú Thanh, huyện Xuân Phú; Ông 
Trần Thanh Ngoan – Phó hiệu trưởng 
Trường Sonadezi đã cùng với Đoàn 
trường, Tổng Cty Sonadezi và Đài 
Truyền hình Đồng Nai đã đến khảo sát 
và trao tiền hỗ trợ 25 triệu đồng để 
xây dựng nhà tình thương.  

Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, thuộc diện xóa đói giảm nghèo 
ở địa phương. Dự kiến căn nhà sẽ 
được hoàn thành và trao tặng vào 
ngày 14/08/2012, đúng vào dịp tổng 
kết công tác Mùa hè xanh của Đoàn 
trường Sonadezi tại địa phương. 

 Theo Đoàn Thanh niên. 

   

 

LỄ XUẤT QUÂN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2012 

Sáng 01/8 vừa qua, 
Đoàn trường Sonadezi đã tổ 
chức Lễ xuất quân chiến 
dịch Mùa Hè Xanh 2012 tại 
xã Phú Thanh, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai. 
 

Các chiến sỹ sẽ có 
thời gian hoạt động tại xã 
Phú Thanh trong thời gian 
từ ngày 01/08 đến 
15/08/2012 với nhiều công 
việc thiết thực giúp đỡ người 
dân địa phương như dọn 
dẹp trường học, ôn tập hè, 
cắt tóc miễn phí, diệt lăng 
quăng... đặc biệt Đoàn 
trường còn nhận được sự tài 

trợ của Tổng Công ty Sonadezi và Công ty CPHH Vedan Việt Nam trong việc trao 
tặng 01 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở và 50 suất học bổng cho 
học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. Số lượng chiến sỹ tham gia đợt này là 30 
chiến sĩ. 

Theo Đoàn Thanh niên.
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CHUYỆN ĐIỂM DANH Ở BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG 

Ngày nay, tình trạng sinh viên 
(SV) đi học chỉ để được điểm danh chứ 
không vì mục tiêu kiến thức đang trở 
nên đại trà đến mức là “chuyện thường 
ngày ở lớp”. 

Không muốn đi học nhưng lại 
muốn được điểm cao là động cơ cho 
SV vẫn đến lớp hằng ngày, với mục 
tiêu kiếm con 10 tròn trĩnh cho cột 
điểm chuyên cần – có hệ số cao ngang 
ngửa với bài kiểm tra giữa khóa. Bởi 
“Đi học chỉ để điểm danh, không điểm 
danh thì… không nhất thiết phải đi 
học!” nên ở một số bộ môn được cho 
là “khó nuốt”, giảng viên phải áp dụng 
các biện pháp đặc biệt để đảm bảo số 
lượng SV lên lớp. 

Điểm danh đầu giờ không được, 
điểm danh cuối giờ không xong, một 
số thầy phải đưa ra hạ sách “chặn 
đầu, chặn đuôi, chặn luôn khúc giữa 
(điểm danh sau giờ giải lao – theo 
cách nói vui của SV)” để tránh tình 
trạng thầy đứng trên bục giảng nhìn 
xuống lớp trống. 

Những tưởng chỉ là chuyện vui 
trong giới SV, nhưng lại chạnh lòng khi 
nghĩ đến những cha mẹ ở quê, lam lũ 
quanh năm lo tiền cho con ăn học. Hẳn 
họ không muốn học phí đóng cho con bị 
tiêu tốn cho những giờ con họ ngồi chiếu 
lệ trên lớp. 

Hầu hết các trường hiện nay đều 
thực hiện quy chế điểm danh với mục 
đích tránh cho những giảng đường thưa 
vắng SV. Một số GV cho biết: "Mục đích 
của điểm danh là nhằm giúp SV đi học 
tốt hơn, chuyên cần và nắm bài vững 
hơn. Theo quy chế của trường và cũng 
là của Bộ GD&ĐT thì SV nghỉ quá 20% 
số tiết sẽ bị cấm thi. Những SV bị cấm 
thi môn nào thì sẽ buộc phải học lại 
môn học ấy". Tuy nhiên, biện pháp 
quản lý SV theo hình thức điểm danh có 
vẻ như vẫn chưa hiệu quả. Thay vì  đến 
giảng đường vì nhu cầu kiến thức, một 
số SV đến lớp chỉ để đối phó với việc 
điểm danh.  

Ngoài ra, tình trạng điểm danh 
dùm cũng không xa lạ gì trong giới SV, 
để đối phó với điểm danh, các SV có 
cách "hô khống": đối với lớp đông SV, 
giảng viên (GV) thường chỉ gọi tên để 
điểm danh mà không nhìn thấy và nhớ 
mặt SV nên một SV có thể có nhiều lần 
hô: "Có ạ!". Thỉnh thoảng GV kiểm tra 
đột xuất lại bằng cách... đếm từng 
người, thấy hụt đi mấy "suất", thế là 
phải điểm danh lại! Vậy là tiết học 45 
phút bị xem như bị mất đi ít nhất 10 
phút cho việc điểm danh".  

Đối với SV, nhiều người có thể tự 
chủ động học tập và nghiên cứu thường 
cảm thấy "phí" thời gian nếu đến giảng 
đường với cơn buồn ngủ trong những 
tiết học mà chép nhiều hơn nghe (nhất 
là khi hiện tượng học theo kiểu "thầy 
đọc, trò chép" vẫn còn phổ biến trong 
ngành giáo dục ở nước ta hiện nay). 
Trong khi đó, nếu dùng khoảng thời gian 
đó để nghiên cứu thêm các nguồn tài 
liệu liên quan thì hiệu quả học tập sẽ cao 
hơn nhiều. 

Một số GV cũng có ý kiến khác: 
"Trước giờ tôi chưa bao giờ điểm danh 
SV. Tôi cảm thấy điểm danh có thể 
khiến SV nghĩ GV cho rằng việc SV đi 
học chưa thực sự vì nhu cầu học hỏi 
mà chỉ để đối phó với điểm danh...", 
"Tôi thấy điểm danh là một vấn đề rắc 
rối và không cần thiết. SV đều đã trên 
18 tuổi, nên để các bạn tự giác đi học. 
Qua các kỳ thi, nếu các bạn không 
theo kịp chương trình thì sẽ tự bị đào 
thải". Và như thế, liệu có cần thiết giữ 
việc điểm danh ở bậc đại học khi mà 
cả GV và SV đều cảm thấy không 
thoải mái và trên thực tế, việc điểm 
danh vẫn chưa thể hiện được hiệu quả 
quản lý SV một cách tốt nhất?  

(Nguồn www.thanhnien.com.vn) 
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BẠN CÓ NÓI HAY? 
 

 “Nói chuyện” có dễ không? Chắc hẳn bạn sẽ trả lời ngay là “Dễ ợt! Ai sinh ra 
mà không biết nói.” Nhưng vấn đề ở đây là “nói” như thế nào cho hiệu quả, và đó 
lại là chuyện khác. Có thể bạn không thể nói thật hay như những diễn giả, nhưng 
khi đã nói bạn phải đạt được mục tiêu mình mong muốn. 

Sau đây là những thủ thuật giúp bạn tạo thêm “trọng lượng” cho lời nói của mình. 
1. Chuẩn bị trước: Nên chuẩn bị trước và hiểu rõ những gì bạn định nói với 

người khác. Hãy chuẩn bị dàn bài trong đầu, những gì cần nói trước và những 
gì nói sau. Nguyên tắc là bạn nên trình bày những điều quan trọng nhất đầu 
tiên, sau đó mới đến những ý “râu ria” bổ sung. Nếu không người khác khó mà 
nắm bắt được ý của bạn. Và hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những gì mình định 
nói, vì nếu bạn không hiểu thì làm sao người khác hiểu được.  

2. Đi thẳng vào vấn đề: Bạn đừng bao giờ đi vòng vèo rồi 
mới nói tới vấn đề chính. Ví dụ, khi người khác hỏi công 
việc của bạn thế nào; bạn hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, 
thay vì “Thứ hai đầu tuần tôi…”. Không ai đủ kiên nhẫn để 
nghe những chuyện họ không quan tâm cả. 

3. Kiểm soát tốc độ: Kiểm soát được tốc độ nói sẽ giúp bạn 
cải thiện được chất lượng lời nói của mình. Số lượng từ nói 
trong mỗi phút nên dao động khoảng 130 đến 150 từ. 
Tránh nói quá nhanh hoặc quá chậm. Nói quá nhanh khiến người nghe không thể 
theo kịp những gì bạn nói. Trong khi nói quá chậm và kéo dài lê thê khiến người 
nghe trở nên mệt mỏi, chán nản và dễ dàng đoán được những gì bạn sắp nói. 

4. Giọng điệu: Giọng nói cùng với từ ngữ bạn sử dụng là hai trong những yếu tố 
quyết định sự thành bại khi bạn nói chuyện với người khác. Ví dụ, khi thông 
báo những tin vui thì nên nói với giọng vui vẻ và hào hứng; đối với quyết định 
quan trọng thì nên nghiêm khắc và trịnh trọng. 

5. Nuốt chữ: Nuốt chữ là một xu hướng khá phổ biến trong giao tiếp. Tuy nhiên việc 
này có thể khiến người khác phải suy nghĩ nhiều hơn để hiểu những gì bạn nói. Khi 
giao tiếp bằng tiếng Anh, bạn nên lắng nghe thật cẩn thận vì người bản xứ nuốt 
chữ khá nhiều. Bạn cũng vậy, nếu bạn nuốt các âm cuối của các từ tiếng Anh, 
người khác sẽ không hiểu được bạn muốn nói gì đâu. Ví dụ card (có âm d sau 
cùng), nếu không phát âm đúng bạn sẽ biến từ này thành chiếc xe hơi đó (car).  

6. Tránh lặp lại: Trừ khi người đối diện không nghe kịp hay ra hiệu cho biết là 
không hiểu, bạn đừng nên lặp lại những gì đã nói. Chỉ nên trình bày vấn đề 
một lần và chuyển qua những phần khác. 

“Nói” và “nói hay” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau phải không bạn? Hy vọng 
những thủ thuật trên có thể giúp bạn không phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. 

(Theo vietnamworks.com) 
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