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Năm 2012, Đoàn trường CĐ Công nghệ 
và Quản trị Sonadezi sẽ tham gia chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện Mùa Hè Xanh tại xã 
Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tham gia chiến dịch: từ 01/08 
đến 15/08/2012 

Số lượng: 30 chiến sỹ 

 

 Trong số này: 

 Các sự kiện: 
 Các phong trào Kỷ niệm ngày 

thành lập trường (01/6/2005 - 
01/6/2012). 

 Khai giảng lớp “Bồi dưỡng 
nghiệp vụ Quản lý đô thị, khu dân 
cư, quản lý xây dựng cấp xã, 
phường, thị trấn” khóa thứ 2. 

 Khai giảng hệ VLVH (ngành 
QTKD, Kế toán, Anh văn thương mại 
khóa 6), liên thông CĐ Kế toán khóa 3. 

 Hoạt động Đoàn thể: 
 Đêm hội từ thiện 2012.  
 Trồng cây hưởng ứng ngày Môi 

trường thế giới 05/6/2012. 
 Blog thời sự:  

 Tiểu luận, nghiên cứu khoa 
học... bi hài ký. 

 Kỹ năng sống:  
 Người trẻ và 5 lựa chọn quan 

trọng nhất trong cuộc đời? 
**-** 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 09 – Tháng 6/2012 
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CÁC PHONG TRÀO KỶ NIỆM 07 NĂM  

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (01/6/2005 - 01/6/2012) 
 

LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 
CHUNG KẾT CUỘC THI  

SINH VIÊN SONADEZI – TỰ TIN, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO 
    

Sáng 01/6 vừa qua, trường CĐ 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã 
long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 7 năm 
ngày thành lập trường. 

Đến tham dự buổi lễ gồm có 
ông Nguyễn Long Bôn - đại diện Ban 
Giám đốc Tổng công ty Phát triển 
KCN (Sonadezi), ông Nguyễn Viết 
Thăng – Phó Bí thư Đảng Ủy Tổng 
công ty Phát triển KCN, đại diện các 
doanh nghiệp, Ban Giám hiệu Nhà 
trường, các thầy cô giáo và toàn thể 
sinh viên trường CĐ Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi. 

Mở đầu buổi lễ, thầy Hiệu 
trưởng đã ôn lại những thành tựu đã 
đạt được trong những năm vừa qua 
cũng như đề xuất các phương pháp 
nhằm giữ vững uy tín về chất lượng 
đã được định hình từ những năm 
trước đó và chuẩn bị nền tảng cho sự 
phát triển trong giai đoạn 2011-2015 
định hướng trường Sonadezi trở 
thành trường Đại học khoa học ứng 
dụng đa ngành, chú trọng giáo dục 
đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp 
trong tương lai.  

Buổi lễ còn tuyên dương các tập 
thể đạt thành tích xuất sắc trong 
năm học 2010-2012 

Kết thúc buổi lễ là cuộc thi 
chung kết “Sinh viên Sonadezi: Tự 
tin, năng động, sáng tạo lần thứ 2” 
với 2 đội Tài chính và đội Công nghệ 
Giày đã vượt qua 8 đội thi tại vòng 
loại và bán kết. Nội dung cuộc thi 
gồm 5 phần: Khởi động, vận động, 
tài năng, đố vui và hùng biện. 

Kết quả, đội Tài chính đã xuất 
sắc giành chiến thắng với giải thưởng 
đồng đội trị giá 10.000.000 đồng, cá 
nhân xuất sắc trong nội dung thi 
hùng biện là bạn Nguyễn Thị Phương 
Thảo với giải thưởng trị giá 
2.000.000 đồng, đội Công nghệ Giày 
đạt giải nhì với mức thưởng 
6.000.000 đồng, đồng giải 3 là đội 
Quản trị và Xây dựng với giá trị giải 
thưởng 4.000.000 đồng/đội. 

Theo P.HTQT&QHDN.

2



 

Theo dòng sự kiện 
  

 
CUỘC THI SINH VIÊN ƯU TÚ 2012 

 

Nhằm tạo sân chơi cho học sinh 
- sinh viên trong toàn tỉnh, đồng thời 
tổ chức hoạt động phong trào chào 
mừng Kỷ niệm 07 năm ngày thành 
lập trường, ngày 06/04 vừa qua 
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản 
trị Sonadezi cùng với Tỉnh Đoàn 
Đồng Nai đã tổ chức cuộc thi “ Sinh 
viên ưu tú 2012”.  

Cuộc thi đã thu hút được hơn 20 
bạn sinh viên từ các trường đại học, 
cao đẳng trong tỉnh tham gia. 

Nội dung cuộc thi gồm 4 phần: 
Tự giới thiệu về bản thân và trường 
đang theo học, Một phút tỏa sáng, 
Bình luận video, Hùng biện.  

Bằng sự nhiệt tình và tài năng 
của các bạn sinh viên cuộc thi đã 
diễn ra thành công tốt đẹp.  

Với sự tranh tài đầy kịch tính, 
ban giám khảo đã chọn ra 7 sinh 
viên xuất sắc với điểm số cao nhất 
vào vòng chung kết đến từ Trường 

Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng 
và Cao đẳng CN&QT Sonadezi. 

Tại đêm Chung kết các thí sinh 
đã thể hiện rất tốt các vòng thi. Kết 
quả cụ thể như sau: 

Giải Nhất: Tăng Thị Hoài Nhân 
- CĐ Sonadezi 

Giải Nhì: Nguyễn Thị Mai 
Phương - ĐH Lạc Hồng.  

Giải Ba: Ngô Thị Tuyết Nhung - 
CĐ Sonadezi 

04 Giải Khuyến khích gồm : 

Hoàng Thị Thảo Lan - CĐ 
Sonadezi, Trần Nguyễn Minh Trúc - 
ĐH Đồng Nai. Đào Thị Ngọc Quỳnh - 
ĐH Đồng Nai, Mai Thị Thùy Dương - 
CĐ Sonadezi. 

Theo Đoàn Thanh niên. 
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KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ,  
KHU DÂN CƯ KHÓA 2 

Ngày 07/5/2012, Trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi đã phối hợp 
với Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh 
đạo và Quản trị Doanh nghiệp – 
trường ĐH Mở TP. HCM đã khai giảng 
khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản 
lý đô thị, khu dân cư, quản lý xây 
dựng cấp xã, phường, thị trấn” khóa 
thứ 2 cho các cán bộ, công chức tại 2 
địa phương là Thị xã Long Khánh và 
huyện Vĩnh Cửu. 

Tham dự buổi khai giảng có ông 
Đỗ Ngọc Sơn – Phó GĐ Viện Nghiên 
cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị 
Doanh nghiệp, ông Lưu Phước Dũng 
– Hiệu trưởng trường Sonadezi, ông 
Phạm Ngọc Hà – Phó trưởng phòng 
cán bộ công chức Sở Nội vụ và 35 
học viên đến từ Thị xã Long Khánh 
và huyện Vĩnh Cửu. 

Sau khóa học này học viên sẽ 
được cập nhật thêm về những kiến 
thức cơ bản về quy hoạch đô thị, các 
phương pháp thiết kế, tái tạo, và 
nâng cấp đô thị; tìm hiểu thêm chức 
năng, nhiệm vụ của UBND xã, 
phường đối với công tác quy hoạch 
xây dựng và quản lý quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn, các chủ trương 
xây dựng nông thôn mới và các văn 
bản pháp luật hướng dẫn, thanh tra 
xây dựng, quy định pháp luật về xử 
lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị… 

Theo Phòng HTQT&QHDN 

 
KHAI GIẢNG HỆ VLVH  

NGÀNH QTKD, KẾ TOÁN, ANH VĂN THƯƠNG MẠI KHÓA 6 
VÀ LIÊN THÔNG CĐ KẾ TOÁN KHÓA 3 

 

Tối ngày 08/5/2012, Trường CĐ 
CN&QT Sonadezi  đã tổ chức lễ khai 
giảng các lớp hệ VLVH và Liên thông 
Cao đẳng Kế toán đợt 1/2012. Buổi 
khai giảng có sự hiện diện của ThS. 
Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng Nhà 
trường, ThS. Nguyễn Đình Thái – 
Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý 
sinh viên, các sinh viên hệ VLVH, 
Liên thông có thành tích xuất sắc 
trong học tập và hơn 50 sinh viên 
khóa mới nhập học. 

Tham dự lễ khai giảng, ThS. Lưu 
Phước Dũng đã phát biểu chúc mừng 
các tân sinh viên và trao học bổng 
cho 11 sinh viên xuất sắc hệ VLVH, 
Liên thông với mức thưởng cho SV 
loại xuất sắc 400.000 đồng/tháng, 
giỏi 300.000 đồng/tháng và loại khá 
200.000 đồng/tháng, học bổng được 

tính 5 tháng, tổng trị giá học bổng 
được trao tặng là 16.000.000 đồng. 

Tại buổi khai giảng, ThS. 
Nguyễn Đình Thái cũng đã phổ biến 
quy chế đào tạo và giải đáp thắc mắc 
cho các tân sinh viên. 

Theo Phòng HTQT&QHDN.
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Hoạt động Đoàn, Hội 

TRỒNG CÂY HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6
 

Năm 2012, Liên Hợp Quốc lấy 
chủ đề cho Ngày Môi trường Thế giới 
là “Kinh tế Xanh: Có vai trò của bạn”.  

Việc chọn chủ đề này nhằm phản 
ánh nhận thức sâu rộng đối với Kinh 
tế Xanh như là bước đi tiếp theo 
hướng tới thế kỷ XXI bền vững. Chủ 
đề này nhấn mạnh rằng, chính “bạn” 
là một yếu tố quan trọng góp phần 
cho sự thành công của nền Kinh tế 
Xanh và bạn đánh giá các bước thực 

hiện bởi chính phủ, các khu vực tư 
nhân, các tổ chức xã hội dân sự và 
cộng đồng trong khu vực của bạn, tức 
là bao gồm “chính bạn”. 

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế 
giới, Cán bộ Trường CĐ Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi cùng đại diện Hội 
đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, 
Ban Quản Lý các KCN Đồng Nai, các xã 
Giang Điền và An Viễn đã tích cực tham 
gia trồng cây tại KCN Giang Điền. 

Theo Tổng Cty Sonadezi 
 
 

KHÓA ĐÀO TẠO “THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - e-Commerce”  
VÀ HỘI NGHỊ GIỮA CÁC TRUNG TÂM ADOC MIỀN NAM 

 

Trong khuôn khổ 
chương trình hợp tác giữa 
Trường CĐ và QT 
Sonadezi và Trung tâm Cơ 
hội số APEC (Đài Loan), 
ngày 21 và 22/6/2012, 
Nhà trường sẽ tổ chức 
khóa học “Thương mại 
Điện tử - e-Commerce”, 
do PGS. TS. Chin-Hui Lai, 
giảng viên Khoa Quản lý 
thông tin, Trường ĐH 
Chung Yuan Christian, Đài 
Loan trình bày, khóa học 
được tổ chức cho các 
giảng viên ngành Công 
nghệ Thông tin, Quản trị 
Kinh doanh của các trường 
Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp trong tỉnh Đồng Nai 
và giảng viên đến từ các 
trung tâm có quan hệ hợp 

tác với ADOC miền Nam như TT dạy nghề Quận 9, TT 
Khu chế xuất Tân Thuận, Trường TC Mỹ thuật Bình 
Dương, TT GDTX Lâm Đồng, Quỹ bảo trợ EDEN. 

Sau khóa học, lãnh đạo các trung tâm tại miền Nam 
sẽ có cuộc gặp gỡ, trao đổi và báo cáo tình hình hoạt 
động, khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác của 
đơn vị mình cho ban lãnh đạo Văn phòng Kinh tế, Văn 
hóa Đài Bắc (TECO) và trung tâm Cơ hội số APEC (Đài 
Loan) vào chiều 22/6/2012 tại trường Sonadezi. 

Theo P. HTQT&QHDN 
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Hoạt động Đoàn, Hội 

 
ĐÊM HỘI TỪ THIỆN SONADEZI 2012 

 

Với mong muốn mang lại một dịp 
lễ Quốc tế thiếu nhi đầy tình thương 
và lòng nhân ái cho các em nhỏ mồ 
côi, khuyết tật tại các cô nhi viện 
trong tỉnh cũng như tạo điều kiện cho 
các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, 
học hỏi lẫn nhau, Đội Công tác Văn 
hóa Xã hội đã tổ chức chương trình 
“Đêm hội từ thiện 2012” vào chiều 
ngày 26/04/2012 

Chương trình có nhiều hoạt động 
vui vẻ, hấp dẫn với các gian hàng 
“handmade”, ẩm thực và trò chơi… 
của Đội CTXH và các khoa, chia sẻ 
kinh nghiệm thực tế từ các cựu sinh 
viên cũng như chương trình văn nghệ 
kết hợp hoàn hảo giữa Đại học Đồng 
Nai, Đại học Bình Dương và Cao đẳng 
Sonadezi. 

Đặc biệt trong đêm hội diễn ra 
vòng Chung kết cuộc thi “Tài năng 

Sonadezi”. Sau vòng loại được tổ chức 
vào ngày 20/04/2012, 10 tiết mục 
xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng 
chung kết.  

Kết quả cụ thể như sau: 

- Giải Nhất: Trần Kim Sang – K7XD. 

- Giải Nhì: Nguyễn T. Kim Ngân - 
K6AV3 

- Giải Ba: Gịp Thị Trân Tú – K6HV 

- 2 giải Khuyến khích: 

+ Lớp K6QT2: BST “Đối lập” 

+ Nguyễn Thế Bảo & Hà Thục 
Anh – Lớp K7AV1 

Ngoài ra “Đêm hội từ thiện 2012” 
còn có chương trình bốc thăm trúng 
thưởng với 3 giải thưởng vô cùng hấp 
dẫn. 

Đêm hội đã diễn ra thành công 
tốt đẹp với số tiền thu được từ việc 
bán vé, thu từ các gian hàng cũng 
như các đơn vị, nhà hảo tâm, HSSV 
quyên góp tại chỗ tổng cộng là: 
8.341.000 đồng. Toàn bộ số tiền này 
sẽ được Đội CTXH giành cho những 
chuyến đi từ thiện sắp tới. 

 

Theo Đoàn Thanh niên. 
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Blog thời sự 
 

TIỂU LUẬN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC… BI HÀI KÝ 
 

Ngày nay, khi nhiều phương pháp giảng dạy 
mới và cải tiến được áp dụng thì tiểu luận, nghiên 
cứu khoa học là những “phạm trù” gắn chặt với 
sinh viên. Không thể phủ nhận nhiều trường, 
giảng viên và sinh viên coi đây là một công việc 
nghiêm túc, nhưng vẫn có những nơi, những 
người coi đây là một trò vui không hơn... 

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho thực 
trạng một bộ phận sinh viên lại lười nghiên cứu 
khoa học như bây giờ. Nào là sinh viên bị ám ảnh 
bởi tình trạng hình thức, không thực chất, thậm 
chí vô bổ của không ít đề tài nghiên cứu khoa học, làm xong lại xếp đấy cho bụi 
phủ đầy, nào là sự bận rộn với "cơm áo gạo tiền", họ không đủ kiên nhẫn và 
nghiêm túc tìm tòi trong nghiên cứu khoa học 

Ngoài ra sự không hào hứng của một bộ phận giảng viên khi họ cũng bận trăm 
công nghìn việc: đi làm thêm, chăm lo gia đình... cũng là một nguyên nhân. 

Việc ra tiểu luận dễ hơn ra đề thi, tổ chức thi nên giảng viên cho sinh viên làm 
tiểu luận quá nhiều, đề tài trùng lặp, sinh viên có thể năm này sử dụng nội dung trả 
lời của năm khác. Có nhiều đề tài tên na ná nhau, đặc biệt còn nặng về hình thức 
(yêu cầu bố cục có đủ mục như phần tổng quan, những vấn đề lý thuyết liên quan 
đến đề tài)… thì những tiểu luận sau cứ thế mà xào lại phần đó từ tiểu luận trước 
chứ khó có thể có ý gì khác. 

Thường thì một giảng viên phải hướng dẫn tiểu luận cho quá nhiều SV, giới 
hạn thời gian để sinh viên thực hiện đề tài ngắn, giảng viên phải dạy nhiều, họ 
không có điều kiện để đọc hết các đề tài chỉ xem lướt qua và ra kết quả.  

Hậu quả tất yếu là khi bắt buộc phải làm tiểu luận, nghiên cứu khoa học..., 
nhiều sinh viên làm cẩu thả cốt có điểm, không cần biết nó "quái thai dị dạng" hay 
vô bổ như thế nào. 

Trong khi nhiều người đau đầu với tiểu luận 
thì cũng có một số người là “khách hàng thân 
thiết” với các công cụ tìm kiếm trên internet, chỉ 
một từ khóa và vài thao tác đơn giản trên công cụ 
tìm kiếm siêu mạnh Google, sinh viên đã nắm 
trong tay rất nhiều loại tài liệu phục vụ cho đề tài 
tiểu luận của mình và có thể tha hồ copy, paste.  

Cũng vậy, với hình thức thi qua tiểu luận, đôi 
khi số trang bỗng trở thành tiêu chí để phân cấp. 
Nhiều bạn không hề coi trọng chất lượng mà nghĩ 
rằng cứ làm dài vào chẳng lẽ thầy cô cho điểm 
kém. Từ đó, cuốn tiểu luận bỗng trở thành “đại 

luận” với gần trăm trang đánh máy trong khi nội dung thì chẳng có gì mới mẻ, chỉ 
là một nồi lẩu thập cẩm với toàn bộ những tài liệu trên mạng. 

Nhưng đôi khi rất may là thầy lại không đọc (?), và sinh viên lại vui vẻ khi thầy 
đều cho điểm đạt.  

Theo Sinh Viên Việt Nam.
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NGƯỜI TRẺ - 5 LỰA CHỌN QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI 

Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào chúng 
ta cũng đúng. Đối với những người trẻ, điều này lại càng có ý nghĩa hơn bởi họ có 
cả một tương lai phía trước đang chờ đợi, mà việc đưa ra những lựa chọn đúng được 
sớm chừng nào lại khiến tương lai ấy rõ ràng hơn chừng đó. 
1. Chọn LẼ để SỐNG: Lẽ sống chính là hoài bão và sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị 
nền tảng, chuẩn hành xử của của chính mình. Xác định lẽ sống chính là trả lời câu 
hỏi: “Mình là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng cuộc đời của mình vào việc gì 
và việc đó có đáng để dùng hay không?”. 
2. Chọn NGƯỜI để LẤY: Phải bắt đầu lựa chọn này từ việc mình muốn có một gia 
đình như thế nào. Tình yêu là một phạm trù hoàn toàn mang tính cảm xúc nhưng 
hôn nhân lại có cả yếu tố lý trí. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm cho mình được 
một người vợ, người chồng, và đồng thời cũng là một người bạn đời! 
3. Chọn VIỆC để LÀM: Làm sếp hay làm lính, làm thầy hay làm thợ, làm quan hay 
làm dân, làm chủ hay làm thuê... đều không quan trọng, mà quan trọng là làm cái 
gì mà mình giỏi nhất, phù hợp với tính cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều 
nhất. Bên cạnh chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp để làm,chúng ta cũng cần 
tìm cho mình một nơi làm phù hợp để gắn bó. Điều này rất quan trọng vì công việc 
không chỉ là chỗ để đóng góp, mưu sinh mà còn là nơi để học tập và phát triển.  
4. Chọn THẦY để HỌC: Sự học luôn là một trong những “sự nghiệp” quan trọng 
nhất trong cuộc đời của mỗi người. Dưới đây là những “người thầy” gần gũi và hữu 
ích nhất: 

- Thầy: Thầy thì có nhiều nhưng không phải ai cũng là người thầy đúng nghĩa, 
không phải ai cũng có thể dẫn dắt người học làm chủ quá trình học và khám 
phá thế giới vô tận của tri thức.  

- Sách: Sách là một trong những con đường dễ nhất, rẻ nhất và nhanh nhất cho 
sự học của mỗi người. Học từ sách là học từ những bộ óc vĩ đại nhất của loài 
người, là việc biến túi khôn của nhân loại vốn đã được đúc kết trong sách 
thành của mình.  

- Kinh nghiệm: Trên đời này có những cái mà không trả giá thì không thể học 
được, nhưng cũng có những cái không cần trả giá cũng có thể học được. Cuộc 
đời chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những thất bại, vấn đề là sau mỗi thất 
bại thì cần phải rút ra được những bài học gì 

5. Chọn BẠN để CHƠI: Trong đời người, ngoài người bạn quan trọng nhất là bạn 
đời thì cần phải có bạn tâm giao, thậm chí là bạn tri kỷ, chứ không phải chỉ có 
những người bạn hời hợt, quen biết xã giao, ngoại giao. Họ là những người cùng 
nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ một hệ giá trị và những lý tưởng sống, giá 
trị sống.  

(Sưu tầm)
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