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Sáng ngày 29/05/2014, Trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi long 
trọng tổ chức kỷ niệm 9 năm thành lập 
Trường, cũng trong dịp này nhà trường đã 
phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết 
thực, ý nghĩa cho sinh viên như:  Giải bóng 
chuyền nam, chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp 
năm 2014”, chung kết “Tài năng Sonadezi”. 

 (xem tiếp trang 4) 

 

 Trong số này: 
 Các sự kiện: 

 Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 
2014; 

 Lễ tốt nghiệp Khóa 2 hệ VLVH, 
Liên thông TC-CĐ; 

 Hội nghị người lao động năm 
2014; 

 Hoạt động kỷ niệm 9 năm thành 
lập Trường. 

 Hoạt động Đoàn thể: 

 “Đêm hội từ thiện” và chung kết 
cuộc thi “Tài năng Sonadezi”. 

 Blog thời sự: 

 Chung sức bảo vệ chủ quyền biển 
đông. 

 Kỹ năng sống:  

 Bốn cách để có một CV sáng tạo. 

**-** 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 21 – Tháng 06/2014 
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Kỷ niệm  

 

9 năm thành lập 

Trường Cao đẳng 

Công nghệ 

 và Quản trị 

Sonadezi 



 

Theo dòng sự kiện 

 
 NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2014 

 

Nối tiếp thành công của những 
ngày hội hiến máu nhân đạo, cùng với 
việc phát huy tinh thần tình nguyện, 
chia sẻ cùng cộng đồng trong hoạt 
động hiến máu cứu người, sáng ngày 
18/4/2014 Trường Cao đẳng Công 
nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức 
“Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 
2014”. Hoạt động đã thu hút nhiều 
giảng viên – CB, NV – sinh viên, cán 
bộ đến từ Tổng Công ty Sonadezi, các 
công ty thành viên như: Sonadezi 
Châu Đức, Sonadezi An Bình, CP Dịch 
vụ Sonadezi, CP Vận tải Sonadezi, 
Sonacons tham gia và thu được 190 
đơn vị máu. 

“Hiến máu nhân đạo” là một 
hành động cao cả, một nghĩa cử cao 
đẹp của toàn xã hội, của con người với 

con người và là truyền thống tương 
thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của 
người dân Việt Nam. Chỉ cần hiến một 
phần máu của mình bạn đã cứu được 
rất nhiều người trước nguy cơ mất 
người thân, bạn bè và trước tiên là cứu 
được tính mạng của chính các người 
bệnh đang cần đến máu. Hiến máu 
không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, 
thậm chí còn có một số tác dụng tích 
cực nhất định đối với cơ thể của người 
hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được 
cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ 
cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu 
không mất nhiều thời gian và sức lực 
nhưng rất cần thiết cho xã hội. 

Hiến máu là hoạt động luôn 
nhận được sự quan tâm sâu sắc của 
Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi trong những năm 
vừa qua. Hoạt động này vừa tôn vinh 
truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn 
nhau vừa thể hiện sự nhiệt huyết, sẵn 
lòng sẻ chia đối với cộng đồng. 190 
đơn vị máu thu được không những là 
con số biết nói mà còn là tấm lòng của 
tất cả các tình nguyện viên cán bộ, 
giảng viên Đoàn Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi dành 
cho những bệnh nhân kém may mắn 
đang cần sự giúp đỡ. Những giọt máu 
tình nguyện hiến dâng sẽ mang đến 
niềm tin, niềm hy vọng cho sự sống 
con người. 

Theo P.HCNS, Đoàn Thanh niên 
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Theo dòng sự kiện 

 
 

 

LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG TC-CĐ    

 

Ngày 16/05/2014 Trường CĐ 
CN&QT Sonadezi đã tổ chức Lễ tốt nghiệp 
cho sinh viên Khóa 2 ngành Quản trị Kinh 
doanh, Kế toán hệ Cao đẳng Vừa làm vừa 
học; Khóa 2 Liên thông Trung cấp – Cao 
đẳng ngành Kế toán, Xây dựng. Đến 
tham dự và chúc mừng buổi lễ có đại diện 
Ban Giám hiệu, Cán bộ - Giảng viên và 
hơn 50 sinh viên của Nhà trường tham 
dự. 
 

Đây là sinh viên khóa thứ hai của 
hệ đào tạo VLVH và Liên thông nhận 

bằng tốt nghiệp. Cũng như sinh viên hệ Cao đẳng Chính quy, sinh viên hệ VLVH, 
Liên thông đang dần được doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá cao về tinh thần làm 
việc, ý thức tổ chức, kỷ luật cũng như 
kiến thức, kỹ năng. 

Về công tác xét tốt nghiệp: Tổng 
cộng có 48/72 sinh viên đủ điều kiện tốt 
nghiệp. 

Nhân dịp này Nhà trường trao học 
bổng cho 01 sinh viên thủ khoa kỳ thi tốt 
nghiệp (Nguyễn Văn Đạt – lớp K2QT-
VLVH) và 02 sinh viên đạt thành tích cao 
trong toàn khóa học (Nguyễn Thị Ngọc 
Hường – lớp K2KT-VLVH; Nguyễn Thị 
Ngọc Thủy – lớp K2KT-LT). 

Theo Phòng HTQT&QHDN 
 
 

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014HIẾT 
 

Ngày 30/05/2014, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ 
chức Hội nghị Người lao động. Về dự Hội nghị có Ông Chu Thanh Sơn – Phó Tổng 
Giám đốc, Ông Phạm Văn Tỉnh – Đại diện Công đoàn (Tổng Công ty Sonadezi), Ban 
Giám hiệu Nhà trường, Trưởng/Phó các Phòng/Khoa/Trung tâm và toàn thể giảng 
viên – CBNV.  

 Tại Hội nghị Ông Trần Thanh Ngoan - Chủ tịch Công đoàn, đại diện tập thể 
người lao động đã báo cáo tổng hợp nội dung đóng góp ý kiến của người lao động 
các Tổ Công đoàn và dự thảo Thỏa ước Lao động Tập thể năm 2014. Hầu hết những 
ý kiến đóng góp của người lao động đã được Người sử dụng lao động và đại diện tập 
thể người lao động thống nhất đưa vào nội dung dự thảo Thỏa ước. 

 Hội nghị đã thông qua Thỏa ước Lao động Tập thể, báo cáo năm 2013, báo 
cáo chế độ chính sách năm 2013 và chứng kiến lễ ký kết Thỏa ước Lao động Tập 
thể giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động. Tại Hội nghị các đại 
biểu cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới với 5 thành viên. 

Theo Công Đoàn Trường 
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Theo dòng sự kiện 
 

 
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG  

 
 

 

 

Tại buổi lễ, Thầy Lưu Phước 
Dũng – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng 
nhà trường ôn lại những kết quả mà 
Thầy và Trò nhà trường đạt được 
trong 9 năm vừa qua, đã từng bước 
xây dựng và phát triển, tạo được niềm 
tin cho nhân dân và cộng đồng Doanh 
nghiệp. Đồng thời Thầy cũng đưa ra 
những định hướng trong những năm 
tiếp theo mà trường cần phấn đấu. 
 

Trong không khí vui tươi, đầm 
ấm của buổi lễ, Thầy cũng không quên 
nhắn nhủ CB, GV, NV, HSSV của 
Trường hãy thể hiện lòng yêu nước 
một cách văn minh, hòa bình và thiết 
thực trước hành động Trung Quốc đặt 
dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng 
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của 
Việt Nam. Tất cả CB, GV, NV, HSSV 

của Trường đã hưởng ứng lời kêu gọi 
“Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa năm 
2014” bằng cách nhắn tin HSTS gửi 
1407, mỗi tinh nhắn sẽ ủng hộ 14.000 
đồng.  
 

Bên cạnh đó, các hoạt động 
hiến máu nhân đạo, thể dục thể thao, 
văn hóa văn nghệ cũng được CB, GV, 
NV, HSSV tích cực tham gia để chào 
mừng 9 năm thành lập Trường. 
 

Đặc biệt tại buổi lễ đã diễn ra 
chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cùng 
sinh viên Sonadezi năm 2014, đây là 
cuộc thi thường niên do Khoa Quản trị 
tổ chức. Có 4 dự án lọt vào vòng 
chung kết là: 

 
 Thành lập công ty TNHH 

“Trường Thanh Phát” chuyên 
sản xuất kinh doanh sản phẩm 
handmade từ AlumiArt – Nhóm 
tác giả: Bùi Thế Trường, 
Nguyễn Ngọc Lan Thanh 
(K7QT2) – Giải Nhì. 

(Tiếp theo trang 5) 
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Theo dòng sự kiện 

 
 

 

 
 

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 
(Tiếp theo)

 

 
 Dự án kinh doanh “quán xiên 

que nướng Yakitori” – Nhóm tác 
giả: Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn 
Thị Trúc Quanh (K8QT2) – Giải 
Ba. 

 

 
 Thành lập DNTN sản xuất rượu 

vang điều – Nhóm tác giả: Vũ 
Thị An, Bùi Diễm Hương 
(K7QT2) – Giải Khuyến khích. 

 

 Thành lập công ty TNHH một 
thành viên nấm Long Thành – 
LOTHAMUSH – Nhóm tác giả: 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Huỳnh 
Minh Thuận (K8TC) – Giải 
Khuyến khích. 

 
 

         Xen kẽ chương trình là các tiết 
mục văn nghệ, biểu diễn thời trang 
độc đáo do Đoàn trường tự biên tự 
diễn, được biết bộ sưu tập thời trang 
“Hồn Việt” đã được UBND Tỉnh Đồng 
Nai, tỉnh Đoàn Đồng Nai đặt hàng để 
biểu diễn trong ngày hội văn hóa 
Việt – Pháp sắp diễn ra tại tỉnh Đồng 
Nai. 

Theo P.Đào tạo, K.Quản trị 
 

 
 

KỲ THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT 2 - NĂM 2014  

Vào ngày 25/05/2014, Trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi đã tổ chức kỳ thi 
TOEIC nội bộ đợt 2 - năm 2014. Kỳ thi đã 
thu hút hơn 700 thí sinh tham dự thi 
tuyển. Đây là kỳ thi được tổ chức thường 
niên trong mỗi năm, kết quả thi là cơ sở 
xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp cho sinh viên 
năm 2014, 2015. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức thi 
diễn ra nghiêm túc theo đúng quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự giám 
sát chặt chẽ của lãnh đạo Nhà trường. Dự 
kiến kết quả thi sẽ công bố vào ngày 

10/06/2014.      
 

Theo Trung tâm TH-NN Sonadezi 
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Công tác Đoàn Hội 
  

 
“ĐÊM HỘI TỪ THIỆN” VÀ CHUNG KẾT CUỘC THI “TÀI NĂNG SONADEZI” 

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4/1975 – 30/4/2014), chào đón ngày quốc tế lao động 1/5 và hướng đến kỷ 
niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014). BCH Đoàn 
trường tổ chức “Đêm Hội từ thiện” và chung kết Cuộc thi “Tài năng Sonadezi” năm 
2014 nhằm tạo sân chơi cho toàn thể đoàn viên, thanh niên đang học tập tại trường 
có cơ hội giao lưu và thể hiện những tài năng của mình, phát huy tinh thần đoàn 
kết, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. 

Đến với Đêm hội ngoài việc 
thưởng thức các tiết mục biểu diễn 
đặc sắc của các thí sinh trong Cuộc 
thi “Tài năng Sonadezi” như hát, 
múa, ảo thuật, các bạn đoàn viên 
thanh niên còn có cơ hội tham gia 
các trò chơi, thưởng thức các món 
ăn ngon từ các gian hàng của các 
Chi đoàn tham gia. 

Thông qua các hoạt động từ 
việc bán vé, các gian hàng ẩm thực 
và thực hiện quyên góp ngay tại 
Đêm hội, tổng số tiền thu được là 
9.500.000 đồng, toàn bộ số tiền sẽ 
phục vụ cho các hoạt động từ thiện 
do Đoàn trường và Đội Công tác Xã 
hội thực hiện từ nay đến cuối năm 
2014. 

Theo Đoàn Thanh niên 
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Blog Thời sự 

 
 

 
CHUNG SỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG 

    
 

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan 
Hải dương -981 hạ đặt trái phép  trong 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của Việt Nam, hành động Trung Quốc là 
sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật 
pháp quốc tế, công ước Liên hợp Quốc về 
Luật Biển 1982 và tuyên bố về ứng xử 
của các bên trên Biển Đông (DOC).  

Với hành động này, Trung Quốc đã 
xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài 
phán của Việt Nam, đồng thời đe dọa trực 
tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an 
toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông. 

Việc làm nêu trên của Trung Quốc 
đã gây tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế 
giới; đồng thời cũng làm phương hại đến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước 
Việt-Trung. 

Phía Việt Nam đã kiên trì các biện 
pháp hòa bình để yêu cầu phía Trung 
Quốc chấm dứt các hành động nêu trên, 
rút toàn bộ giàn khoan và các máy bay, 
tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa của Việt Nam, tôn 
trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố về 
ứng xử của các bên trên Biển Đông. 

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực 
trên của phía Việt Nam và dư luận quốc 
tế, cho đến nay phía Trung Quốc vẫn tiếp 
tục các hành vi xâm phạm ở mức độ ngày 
càng nghiêm trọng hơn. 

Trước tình hình đó, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt Nam kêu gọi 
và đề nghị các tổ chức và cá nhân bạn 
bè quốc tế, chính giới và dư luận yêu 
chuộng hòa bình và công lý trên thế 
giới tiếp tục lên tiếng yêu cầu Trung 
Quốc ngay lập tức rút hết giàn khoan, 
các tàu hộ tống và máy bay ra khỏi 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa của Việt Nam, tôn trọng luật pháp 
quốc tế và chủ quyền hợp pháp của 
Việt Nam, chấm dứt các hành động 
đơn phương đe dọa hòa bình, ổn định 
và an ninh trong khu vực. 

Sưu tầm 
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BỐN CÁCH ĐỂ CÓ MỘT CV SÁNG TẠO 

Theo các nhà tuyển dụng hàng đầu, CV của 
ứng viên đóng vai trò tối quan trọng trong 
hồ sơ, rất được nhà tuyển dụng chú trọng. 
Mỗi vị trí công việc đều phải có những tùy 
biến riêng cho CV, bạn không thể sao chép 
nguyên bản CV công việc này để ứng tuyển 
vào một vị trí khác. Bởi CV là nơi để làm nổi 
bật khả năng, kinh nghiệm của ứng viên một 
cách rõ nét nhất. 

Sau đây là một số gợi ý giúp bạn làm 
mới cho hồ sơ xin việc của mình: 

 Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Một cách dễ dàng nhất để đảm bảo CV của bạn 
được nhà tuyển dụng để mắt đến là sử dụng ngôn ngữ phù hợp, từ cách mô tả 
công việc, kỹ năng đến tham vọng của bản thân, bạn nên dùng từ chính xác. 
Bạn có thể tham khảo qua các bài viết về việc làm trên Internet, sử dụng các từ 
ngữ trong đó để vận dụng vào CV của mình. 

 Không nói dối: Nếu bạn thấy nhà tuyển dụng muốn tìm một người có đủ bằng 
cấp, kinh nghiệm trong khi bạn lại chưa đủ chuẩn, đừng bao giờ nói dối trong 
CV. Lời nói dối có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của bạn trong 
tương lai nếu chẳng may bị “lộ tẩy”.  

 Nói những điều mới mẻ: Nhiều người vẫn mắc chứng bệnh mô tả hàng loạt về 
những việc họ đã làm trong quá khứ dưới dạng trình bày, liệt kê. Thực tế, nhà 
tuyển dụng chỉ quan tâm bạn làm được những gì, cống hiến được gì cho công ty 
chứ không cần biết bạn làm như thế nào hay chi tiết công việc ra sao… Bởi vậy, 
bạn nên tập trung vào những điều đã làm được, thành tích ở các công ty cũ, bạn 
được khen ngợi thế nào thay vì cứ liệt kê những điều nhà tuyển dụng đã biết. 

 Tránh rườm rà: Theo chuyên gia việc làm Ronnie Ann, ứng viên nên loại bỏ 
những câu dẫn dắt trong CV. Nhiều người vẫn lo sợ viết câu cụt ngủn, thích dẫn 
dắt rườm rà rồi mới đi vào vấn đề, thực sự không cần thiết, bạn nên đi thẳng 
vào vấn đề để không mất thời gian của nhà tuyển dụng. 

Theo Kynangsongthat.org 
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 Ngày 01/07/2014: Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2014 

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 

Các sự kiện sắp tới 

Kỹ năng sống 

8 


