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CHÚC MỪNG TÂN CỬ NHÂN 2014 

Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và    
Lễ tốt nghiệp niên khóa 2011-2014 

Sáng ngày 10/10/2014, trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi long trọng tổ chức Lễ 
khai giảng năm học 2014-2015 và Tốt nghiệp 
cho hơn 400 sinh viên Khóa 7 Cao đẳng 
Chính quy, Liên thông TC–CĐ và VLVH. Năm 
học này, Nhà trường tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc quy chế đào tạo, đổi mới phương 
pháp đào tạo, nâng cao hiệu quả đào tạo.  

(xem tiếp trang 2) 

 

 Trong số này: 
 Các sự kiện: 

 Lễ khai giảng năm học 2014-2015 
và Tốt nghiệp niên khóa 2011-2014; 

 Khóa học Kỹ năng giao tiếp; 

 Khóa học Xây dựng hệ thống kiểm 
soát nội bộ; 

 Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn 
& Đào tạo ASUNG; 

 Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 
năm 2014-2015; 

 Khám sức khỏe định kỳ năm 2014. 

 Blog thời sự: 

 Thư của Chủ tịch nước nhân dịp 
khai giảng năm học mới. 

 Kỹ năng sống:  

 Đề ra mục tiêu cho cuộc đời. 
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Theo dòng sự kiện 

 
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015 

VÀ TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2011-2014 

 

Tại buổi lễ Khai giảng 
năm học 2014-2015, Nhà 
trường đã chào đón gần 500 
sinh viên Cao đẳng chính quy 
nhập học. 

Về dự buổi lễ có bà Phan 
Thị Mỹ Thanh – Phó Bí thư tỉnh 
ủy, bà Huỳnh Lệ Giang – Giám 
đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Ông 
Trần Thanh Hải – Phó TGĐ Tổng 
Công ty Sonadezi và các quý vị 
đại biểu đại diện các cơ quan, 
doanh nghiệp, trường Cao 
đẳng/Đại học trong tỉnh. 

Về phía Trường Cao đẳng 
CN & QT Sonadezi có thầy Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng cùng các thầy cô trong 
Ban giám hiệu, toàn thể giảng viên, nhân viên và các em sinh viên đã đến dự. 

Tại Lễ khai giảng năm học mới, thầy Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng báo cáo 
sơ lược lại nhiệm vụ mà tập thể Nhà trường đã hoàn thành trong năm học 2013-
2014. Trong đó, các kết quả như: về công tác đào tạo tiếp tục chú trọng và từng 
bước nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo; về nghiên cứu khoa học, 
giảng viên tich cực tham gia nghiên cứu đề tài thiết thực phục vụ cho tác công đào 
tạo. Đồng thời thầy Hiệu trưởng cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 
học mới 2014-2015. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí 
thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh 
biểu dương những kết quả mà 
tập thể nhà trường đã đạt được 
trong năm qua. Đồng chí nhấn 
mạnh, theo chủ trương của tỉnh, 
giai đoạn 2010-2015 sẽ nâng cấp 
Trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi thành trường 
đại học để đáp ứng yêu cầu về 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho tỉnh nhà. Để làm được điều 
này, Ban lãnh đạo Tổng Công ty 
Phát triển Khu công nghiệp 
Sonadezi, Ban Giám hiệu và tập 
thể sư phạm Nhà trường cần tập 
trung mọi nguồn lực, giải pháp 
mang tính đột phá và toàn diện 
về nhân lực, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, nhằm chuẩn bị thế và lực mới 
cho sự phát triển vượt bậc của trường; phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp 
theo chiều sâu, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường 
lao động; mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục 

Tiếp theo trang 3 
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Theo dòng sự kiện 

 
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015 

VÀ TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2011-2014 

(Tiếp theo) 

đạo đức, lối sống cho sinh viên; giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng GD-
ĐT; tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi 
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. 

Bên cạnh đó, buổi lễ 
đã hân hạnh đón tiếp các 
doanh nghiệp đến trao tặng 
học bổng cho các sinh viên 
có thành tích xuất sắc trong 
học tập và Quỹ học bổng 
Sonadezi như Chi hội Đài 
thương Đồng Nai, Cty May 
Đồng Thịnh, Cty CP Đầu tư & 
Phát triển Cường Thuận, Cty 
CP Sonadezi Long Bình, Cty 
CP Sonadezi Long Thành, 
Cty CP Dịch vụ Sonadezi, 
Cty CP Kinh doanh Nhà Đồng 
Nai, Cty CP Vận tải 
Sonadezi, Cty CP Sonadezi 

Châu Đức, Cty TNHH Biti’s Đồng Nai, Cty CP Dây và Cáp điện TAYA (VN), Cty 
Mobifone, Cty Viettel… Tổng số tiền học bổng mà các doanh nghiệp trao tặng cho 
Quỹ học bổng Sonadezi năm nay là 154 triệu đồng. Tại buổi lễ nhiều sinh viên đã 
được nhận học bổng khuyến khích học tập do Nhà trường tặng. 

Theo Phòng Đào tạo 

 
 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT 2 - NĂM 2014  
 

 
Từ ngày 06/08 - 

08/08/2014, Trường Cao đẳng 
CN&QT Sonadezi đã tổ chức kỳ 
thi tốt nghiệp Cao đẳng đợt 2 
năm 2014, có 847 sinh viên từ 
hệ Cao đẳng chính quy, Vừa 
làm vừa học, Liên thông và 
Trung cấp đã tham gia đợt thi 
này. 

Kỳ thi tốt nghiệp Cao 
đẳng của Nhà trường diễn ra an 
toàn, nghiêm túc, đúng quy chế 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

công tác tổ chức thi chu đáo, chuyên nghiệp, có sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo 
Nhà trường. Kết quả có 206/369 sinh viên tốt nghiệp, nâng tổng số sinh viên tốt 
nghiệp qua 2 đợt thi là 667/900 sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.  

      
Theo Phòng Đào tạo 
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Theo dòng sự kiện 

 

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

 

Sáng ngày 22/08/2014, Trường 
Cao đẳng QN&QT Sonadezi đã tổ chức 
khóa học “Kỹ năng giao tiếp” cho đối 
tượng học là nhân viên thu phí của 
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.  
 

Đến với khóa học này, học viên 
được ThS. Đào Lê Hòa An – Giám đốc 
chiến lược Trung tâm Đào tạo Viet 
Idea tham gia giảng dạy. Qua khóa 
học, giảng viên đã cung cấp, chia sẻ 
những kiến thức cơ bản nhất về kỹ 
năng giao tiếp với đồng nghiệp, với 

khách hàng và làm thế nào để nâng 
cao hiệu quả trong giao tiếp công 
việc. Với cách thức truyền đạt sinh 
động, hóm hỉnh của giảng viên cùng 
các bài tập thực hành giúp học viên dễ 
dàng củng cố và vận dụng kiến thức 
đã học vào thực tiễn.  

 

  Nhìn chung, các học viên nhận 

xét nội dung khóa học phù hợp và rất 
cần thiết cho công việc hàng ngày của 
mình. Học viên cũng đánh giá cao 
phương pháp giảng dạy. Các học viên 
cảm thấy mình tiếp thu được kiến thức 
một cách rất thoải mái thông qua các 
hoạt động đóng vai, câu đố, hình ảnh 
và video clip vui nhộn … Một số học 
viên còn tiếc vì thời lượng của khóa 
học quá ngắn và họ mong muốn được 
học những khóa học như vậy dài hơn 
để có nhiều thời gian thực hành, thu 
được nhiều bài học bổ ích hơn. 

Theo Phòng HTQT&QHDN 

 
KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HỌC 

 
Nhằm nâng cao năng lực 

kiểm tra, kiểm soát của kiểm soát 
viên nội bộ doanh nghiệp, cải tiến 
hiệu quả công việc, giúp doanh 
nghiệp thiết lập được hệ thống 
kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp; 
giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi 
ro hoạt động, rủi ro tuân thủ;  là 
nền tảng quản lý vững chắc phục 
vụ cho quá trình mở rộng và phát 
triển bền vững của doanh nghiệp, 
từ ngày 28/08 – 30/08/2014, 
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ chức khóa học “Xây dựng 
hệ thống kiểm soát nội bộ” 
 

Tham gia khóa học các học viên được giảng viên huấn luyện các phương 
pháp nhận diện rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó, để 
ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa. Đồng thời xây dựng các quy chế, quy định và 
quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp, xây dựng hệ thống các báo cáo nội 
bộ tạo sự thống nhất cho toàn doanh nghiệp. Hơn nữa giảng viên còn hướng dẫn sử 
dụng các công cụ để kiểm soát nội bộ, hệ thống báo cáo, nhằm hỗ trợ cho việc xây 
dựng hệ thống kiểm soát chi phí, nâng cao tính minh bạch cho hoạt động công ty. 



 

Theo dòng sự kiện Theo Phòng HTQT&QHDN  
 
 

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ASUNG HIẾ 
T 

 

Ngày 04/09/2014, Trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi và Trung tâm Hàn ngữ học 
Dong A - UTE đã có buổi làm việc về 
việc hợp tác đào tạo tiếng Hàn cho 
sinh viên của Nhà trường.  

Tại buổi làm việc, đại diện 
Trung tâm Hàn ngữ học Dong A 
mong muốn được hợp tác với Trường 
Cao đẳng CN&QT Sonadezi để đào 
tạo tiếng Hàn và cung cấp nguồn 
nhân lực cho doanh nghiệp Hàn 
Quốc. 

Chương trình tiếng Hàn học 
trong thời gian 3 năm, sau khóa học sinh viên sẽ đạt Topik 3 trở lên và được giới 
thiệu làm việc trong doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. 

 Hiệu trưởng hoan nghênh Trung tâm Hàn ngữ học Dong A đã tin tưởng, lựa 
chọn Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi là nơi hợp tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực. Để tiến tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hai 
bên sẽ xem xét và thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. 

Theo Phòng HTQT&QHDN 

 
 

KỲ THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT 4 - NĂM 2014 
 

Vào ngày 28/09/2014, Trường 
Cao đẳng CN&QT Sonadezi đã tổ 
chức kỳ thi TOEIC nội bộ đợt 4 - năm 
2014. Kỳ thi đã thu hút 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. Trong đợt thi lần này 
kết quả có 252 thí sinh đạt chuẩn tốt nghiệp/tổng số 700 thí sinh dự thi. 

 
Theo Trung tâm TH-NN Sonadezi 

 



 

Tuyển sinh   

 

TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2014-2015 

Nhằm thực hiện công tác giáo dục 
chính trị - tư tưởng, ý thức chấp hành 
pháp luật nhà nước, nội quy trường học, 
Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi tổ 
chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân học 
sinh, sinh viên” cho năm học mới 2014-
2015. 

Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, 
đầu khóa học là một hoạt động thực sự 
bổ ích và có ý nghĩa, nhằm nâng cao 
nhận thức của sinh viên về đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; giúp cho sinh viên 
nắm được tình hình kinh tế, chính trị 
của đất nước và địa phương; đồng thời 
giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa 
vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – 
sinh viên thông qua việc tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, các quy chế, quy 
định về đào tạo, về công tác học sinh, 
sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Nhà trường.  

Với các nội dung học tập thiết thực 
với các chuyên đề như tuyên truyền 

Pháp luật về An toàn giao thông, Phòng 
chống HIV/AIDs, học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... năm 
nay, nội dung về chủ quyền biển, đảo 
và chiến lược phát triển biển của Việt 
Nam tiếp tục được đưa vào chương 
trình học giúp sinh viên hiểu rõ, đầy đủ 
về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của 
biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khơi dậy 
niềm tự hào của mỗi cá nhân, quyết 
tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện 
nay. 

Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt 
chính trị cho sinh viên làm 2 đợt, đợt 1 
từ ngày 03/09/2014 - 05/09/2014 cho 
SV khóa 8, 9 và các SV khóa mới (khóa 
10) vào đợt 2 từ 22/09/2014 – 
25/09/2014. 

Theo Phòng Đào tạo

 

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2014 

Năm 2014, Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho toàn bộ nhân viên, giảng viên vào ngày 16/10/2014. Có thể nói, sự cải 
thiện về chất lượng dịch vụ và nội dung khám sức khỏe năm nay là một bước chuyển 
lớn của Nhà trường trong công tác y tế và thực hiện luật pháp về quản lý sức khỏe 
người lao động, đồng thời cũng giúp cho người lao động sớm phát hiện được tình trạng 
sức khỏe, bệnh lý của chính mình. 

Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm giúp CB/NV, giảng viên 
nắm được tình hình sức khỏe của mình, phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tật. 



 

Blog Thời sự 

 Theo Phòng HCNS

 
 

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 
 

Nhân dịp khai giảng năm 
học mới 2014-2015, tôi thân ái 
gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán 
bộ, công chức, viên chức ngành 
Giáo dục và các em học sinh, 
sinh viên trong cả nước lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất. 
 

Năm học 2013-2014 là 
năm học đầu tiên triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 2-
NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội 
nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về 
đổi mới căn bản và toàn diện 
giáo dục và đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
 
Ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để 

tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục 
đại học và giáo dục nghề nghiệp; chính sách cho học sinh, sinh viên nghèo, dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối 
tượng chính sách được bổ sung kịp thời; việc đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trong năm 2014 nhận được sự đồng thuận 
của xã hội. 

 
Năm học 2014-2015, ngành Giáo dục cần tiếp tục phát huy và nhân rộng 

những mô hình mới, cách làm hay của các điển hình tiên tiến; quan tâm hơn nữa 
đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; giữ vững và không 
ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tích cực triển khai có hiệu quả 
Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo. 

 
Tôi thực sự chia sẻ với những khó khăn, vất vả song cũng rất vinh quang của 

nghề giáo dục, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo đã phải hy sinh rất nhiều để nuôi dưỡng, dạy dỗ học trò của mình hướng tới 
một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục cố gắng hơn 
nữa vì sự nghiệp “Trồng người”. 

 
Các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi mong các em chăm chỉ 

học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sử dụng thời gian quý 
giá trong quãng đời học sinh, sinh viên để chuẩn bị tốt hành trang lập thân, lập 
nghiệp, sau này phụng sự quê hương, đất nước. 

 
Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và 

toàn thể các 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 quan trọng thực hiện 



 

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

Trích Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
 
 
 

ĐỀ RA MỤC TIÊU CHO CUỘC ĐỜI 
 

Bạn không thành công, không thể đạt được đến mục tiêu của mình đơn giản 
chỉ vì bạn đã mất tập trung vào chúng. Hãy tự hỏi mình 5 câu hỏi dưới đây và dùng 
chúng trong những bước tập trung của riêng bạn. Bạn sẽ sớm trở lại đúng con 
đường để đạt đến mục tiêu và thành công. 
 
1. Liệu mình có thực hiện được các mục tiêu đã đề ra? 

Điều cần làm là bạn phải chia mục tiêu của mình thành những mục tiêu nhỏ 
hơn, thực tế hơn và phải thực hiện được trong những khung thời gian hợp lý. 
Thường thì bạn sẽ đạt được nhưng mục tiêu lớn hơn khi bạn đã được những mục 
tiêu nhỏ. Điều quan trọng là bạn nên chia những mục tiêu của mình càng thực tế và 
dễ thực hiện càng tốt. 
 
2. Mình có đủ tự tin? 

Thực tế là chỉ những người tin tưởng vào bản thân có thể đạt được thành công. 
Vì thế bạn nên tin vào mình, vào những gì bản thân có thể làm được để đạt được 
mục tiêu. Nghi ngờ bản thân là một tai hoạ lớn nhất và là trở ngại lớn nhất mà bạn 
phải vượt qua để đến được thành công. Có thể bạn đã mất tập trung vào những 
mục tiêu của mình vì vô tình bạn đã chưa vượt qua sự nghi ngờ bản thân? 
 
3. Mình đã có kế hoạch cụ thể nào chưa? 

Bạn đã có một kế hoạch cho những việc phải làm để thực hiện mục tiêu cuả 
mình chưa? Hãy bỏ một ít thời gian ngồi xuống và liệt kê tất cả những thứ bạn cần 
làm, hãy lập một kế hoạch.  
 
4. Mình có đang trải sức quá nhiều? 

Nên thực hiện một mục tiêu hơn là cùng một lúc đổ sức cho quá nhiều mục 
tiêu. Vì nếu thực hiện nhiều việc cùng một lúc sẽ gây nhiều trở ngại cho việc đạt 
được mục tiêu nhanh hơn. Lý do khác là bạn sẽ không thể tập trung hết sức lực cho 
một mục tiêu. 
 
5. Mình có là người dễ bỏ cuộc không? 
 

Bền bỉ và kiên nhẫn là chìa khoá đạt đến mục tiêu và thành công cuối cùng. 
Hãy luôn nhớ rằng có rất hiếm những người đạt được mục đích và thành công ngay 
từ những lần thử sức đầu tiên. Vì nếu ai cũng làm được vậy thì chẳng cần thiết phải 
xây dựng sự tự tin, tính bền bỉ và kiên nhẫn của bản thân mỗi người, phải không 
bạn? 

 
Theo TamViet Group 
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