
 

 

 

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY THÀNH 
LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

����ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN. 

 Vào lúc 10h30’ ngày 

09/3/2011, Chi Đoàn CB, GV-CNV 
Nhà trường đã tổ chức đại hội Chi 
đoàn để bầu BCH chi đoàn nhiệm 
kỳ 3. 

Đến dự buổi đại hội gồm có ThS. 
Phạm Văn Tỉnh – Phó Hiệu trưởng, 
đ/c Trần Lan Quyên – BT. Đoàn 
thanh niên trường Sonadezi và 
toàn thể đoàn viên thuộc chi đoàn 
CB, GV-CNV, đại hội đã bầu cử 
được Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 
gồm các đ/c: Phạm Ngô Vĩnh Phúc, 
Phạm Văn Hưởng, Phạm Thị Minh. 

 Tại buổi đại hội, ThS. Phạm 
Văn Tỉnh – đại diện Ban Giám hiệu 
chúc mừng, động viên và có ý kiến 
chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban 
chấp hành nhiệm kỳ mới.  

 

 

 

 

Hưởng ứng sự ủng hộ 
nhiệt tình của Quý  bạn đọc 
trong số ra đầu tiên về các 
chương trình đào tạo đang 
được tổ chức cũng như các sự 
kiện đã và đang diễn ra, về 
các ý kiến chia sẻ của các 
giảng viên, sinh viên và cựu 
sinh viên Sonadezi, Ban Biên 
tập Bản tin nội bộ Sonadezi 
tiếp tục phát hành số tiếp theo 
với việc tăng số trang lên 8 
trang. Ban Biên tập luôn luôn 
hoan nghênh, trân trọng các ý  
kiến đóng góp, các bài viết để 
bản tin ngày càng phong phú 
và gần gũi với bạn đọc trong 
các số ra sắp tới.  

Hy vọng đây sẽ là cầu 
nối để sinh viên, cựu sinh 
viên Nhà trường có điều kiện 
liên hệ và nắm bắt các hoạt 
động đang diễn ra trong Nhà 
trường. 

Ban Biên tập. 

 

Trong số này: 
Các sự kiện: 

����Các hoạt động kỷ niệm 80 
năm ngày Thành lập Đoàn 
Thanh niên Cộng Sản Hồ 
Chí Minh 26/3. 

����Khai giảng lớp Bồi dưỡng 
Nghiệp vụ sư phạm. 

����Tiếp đoàn trường Đại học 
Bucheon Hàn Quốc. 

����Bế giảng lớp Giám đốc Điều 
hành (CEO). 

Blog thời sự:  

����Trích thư TS. Kinh tế  
Nguyễn Trí Dũng. 

Kỹ năng sống:  

� 6 yêu cầu cho việc học tốt. 

 

 

 
 

 

 

 

Nhằm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ chức 
nhiều hoạt động chào mừng như: Hiến máu nhân đạo, 
tổ chức hội trại với chủ đề “Sức trẻ Sonadezi năm 
2011” vào ngày 26-27/3/2011, tổ chức giải bóng 
chuyền, cuộc thi người dẫn chương trình của sinh viên 
Khoa Quản trị , thi thiết kế thời trang của sinh viên 
ngành Công nghệ May, tham gia hưởng ứng “Giờ trái 
đất năm 2011”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ trái đất 2011 sẽ bắt đầu từ 8h30’ đến 9h30’ 
tối thứ 7 ngày 26/3/2011. Hành động tự nguyện lớn 
nhất của nhân loại này sẽ bắt đầu bằng hành động 
biểu trưng là tắt đi những ánh sáng và thiết bị điện 
không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ và được tiếp nối 
bằng những hành động yêu trái đất trong suốt thời 
gian tiếp theo. 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 02/2011 
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KỶ NIỆM 80 NĂM  

NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 
THANH NIÊN CỘNG SẢN 

HỒ CHÍ MINH 

(26/3/1931-26/3/2011) 



 

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3 
����ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN. 

  

 Vào lúc 10h30’ ngày 09/3/2011, 
Chi Đoàn CB, GV-CNV nhà trường đã 
tổ chức đại hội Chi đoàn để bầu Ban 
chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 3. 

   

 Đến dự buổi đại hội gồm có ThS. 
Phạm Văn Tỉnh – Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường, đồng chí Trần Lan Quyên – Bí 
thư Đoàn thanh niên trường Sonadezi 
và toàn thể đoàn viên thuộc chi đoàn 
CB, GV-CNV, đại hội đã bầu cử được 
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm các 
đồng chí: Phạm Ngô Vĩnh Phúc, Phạm 
Văn Hưởng, Phạm Thị Minh. 

 Tại buổi đại hội, ThS. Phạm Văn 
Tỉnh – đại diện Ban Giám hiệu chúc 
mừng, động viên và có ý kiến chỉ đạo, 
giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành 
nhiệm kỳ mới. 

Theo Chi đoàn CB.GV-CNV

 

 

����THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2011 

Sáng 18/3/2011, Đoàn Thanh 
niên trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi đã tổ chức ngày hội 
hiến máu tình nguyện năm 2011 theo 
phát động của Tỉnh Hội Chữ thâp đỏ.  

Từ lúc 7h30’, đã có nhiều 
CB.GV-CNV, sinh viên Nhà trường đã 
có mặt để tham gia hiến máu, kết quả 
có 204 đơn vị máu được hiến tặng. 

 

 

Ban Giám hiệu trường Sonadezi 
tuyên dương tinh thần tương thân 
tương ái, giúp đỡ các bệnh nhân 
nghèo của toàn thể CB.GV-CNV, sinh 
viên Nhà trường trong việc tham gia 
hiến máu tình nguyện trong thời gian 
qua. 

 Theo Đoàn Thanh niên 
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Theo dòng sự kiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

����HỘI TRẠI KỶ NIỆM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM 26/3. 

Sáng 26/3/2011, Đoàn Thanh 
niên trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi đã khai mạc Hội trại 
kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS HCM 
với chủ đề “Sức trẻ Sonadezi năm 
2011”, hội trại bao gồm 29 trại với 
hơn 1200 sinh viên tham gia. 

Hội trại bắt đầu từ 6h00’ ngày 
26/3/2011 đến 11h30’ ngày 
27/3/2011 với mục đích kỷ niệm 80 
năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, ra mắt Hội sinh viên 
Sonadezi, hưởng ứng “Giờ trái đất 
năm 2011” do Trung ương Đoàn phát 
động, hội trại tạo đợt sinh hoạt chính 
trị và phát động phong trào hoạt động 
thi đua sôi nổi lập thành tích chào 
mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn và 
tạo sân chơi văn hóa cho sinh viên, 
thể hiện sự năng động, sáng tạo, xung 
kích của sinh viên Sonadezi. 

Chương trình Hội trại được 
chuẩn bị phong phú, sôi nổi, tập trung 
được đông đảo sinh viên tham gia các 
chương trình mang tính lễ hội nhằm 
giáo dục truyền thống phong trào 
Đoàn cho sinh viên như: chung kết 
các hoạt động thể dục thể thao, chung 
kết cuộc thi người dẫn chương trình 
(Khoa Quản trị đăng cai), thi thiết kế 
thời trang (Khoa Công nghệ May – 
Giày đăng cai), các trò chơi, văn nghệ. 

Lúc 8.30 tối thứ Bảy ngày 
26/3/2011, tại đêm lửa trại, toàn thể 
CB.GV-CNV, sinh viên trường Sonadezi 
cùng với thế giới hưởng ứng chiến dịch 
Giờ Trái đất 2011 với thông điệp: Tắt 
đèn 60 phút - Hành động 365 ngày vì 
Biến đổi Khí hậu.  

Lời kêu gọi "Không chỉ dừng lại 
ở một giờ tắt đèn" đánh dấu bước tiến 
mới trong hoạt động thường niên của 
chiến dịch Giờ Trái đất.  

Để phát huy hơn nữa thành 
công của chiến dịch này, năm nay, Giờ 
Trái đất không chỉ kêu gọi mỗi cá 
nhân cam kết hành động tắt đèn trong 
một giờ mà còn hơn thế nữa, sẽ là 
cam kết hành động hàng ngày, hành 
động liên tục vì một tương lai vững 
bền cho hành tinh chung của chúng ta. 

Hội trại diễn ra an toàn, kỷ luật, 
tiết kiệm và hiệu quả.  

Theo Đoàn Thanh niên 

Theo dòng sự kiện 
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���� KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN 

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm cho các giảng viên chưa qua đào 
tạo nghiệp vụ cũng như các nhân viên 
có kinh nghiệm thực tiễn, có nguyện 
vọng trở thành giảng viên, trường CĐ 
CN&QT Sonadezi đã phối hợp với 
trường Đại học Sư Phạm TP. HCM tổ 
chức khai giảng Khóa học bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm vào ngày 
18/2/2011. 

 

Tham dự lớp học có hơn 30 học 
viên, chủ yếu là các CB.CNV tại Tổng 
Công ty, trường Sonadezi và các học 
viên khác có nhu cầu đang làm việc tại 
các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước 
có nguyện vọng trở thành giảng viên. 

Theo Phòng HTQT & QHDN 

 

 

 

����TIẾP ĐOÀN HỌC SINH 
TRƯỜNG PTTH NGÔ QUYỀN ĐẾN 
THAM QUAN VÀ TƯ VẤN TUYỂN 
SINH. 

Hôm 26/2/2011, trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 
đã đón tiếp đoàn học sinh lớp 12 
trường THPT Ngô Quyền đến tham 
quan cơ sở đào tạo và tìm hiểu thông 
tin tuyển sinh của Nhà trường. 

Thầy Nguyễn Đình Thái – TP. 
Đào tạo và Quản lý  sinh viên trường 
Sonadezi đã đón tiếp và tư vấn cho 
các học sinh về các ngành tuyển sinh 
cũng như môi trường và điều kiện học 
tập tại trường Sonadezi.  

Theo P. ĐT&QLSV. 

����TỔ CHỨC KỲ THI TOEIC NỘI BỘ 
LẦN THỨ 4 

 Từ kết quả kỳ thi TOEIC nội bộ 
ngày 18/12/2010, để tạo thêm thuận 
lợi cho Sinh viên khóa 4 đủ điều kiện 
Tốt nghiệp ra Trường và thêm cơ hội 
xét miễn học phần, cộng điểm thưởng 
cho Sinh viên khóa 5 và khóa 6. Nhà 
trường tiếp tục tổ chức kỳ thi TOEIC 
nội bộ vào ngày 06/03/2011, kỳ thi 
thu hút 274 thí sinh tham gia. 

Kết quả có 182 thí sinh đạt, 
chiếm 67%, thí sinh có điểm cao nhất 
là bạn Đỗ Xuân Đạt - sinh viên khóa 4 
khoa Quản trị với số điểm là 700 điểm. 

Theo Trung tâm THNN

Theo dòng sự kiện 
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 ����TIẾP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUCHEON HÀN QUỐC 

 

Sáng 09/3/2011, thầy Lưu Phước Dũng – Hiệu 
trưởng Nhà trường đã tiếp và làm việc với Trường Đại 
học Bucheon (Hàn Quốc) do GS.TS Kim Jong Taek 
làm trưởng đoàn.  

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về 
chương trình hợp tác đào tạo trong thời gian tới với 
các chuyên ngành QTKD, Kế toán, Công nghệ thông 
tin. 

Đây là cơ hội tốt để sinh viên trường Sonadezi 
sau khi tốt nghiệp có thể học nâng cao trong môi 
trường học tập quốc tế, đồng thời hỗ trợ Nhà trường 
tổ chức các khóa học tiếng Hàn do giáo viên bản ngữ 
giảng dạy tại Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ cho 
người lao động và doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp.  

Theo Phòng HTQT & QHDN 

Trường ĐH Bucheon – Hàn Quốc 

 

����LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) KHÓA 2 

Sáng ngày 18 tháng 03 năm 
2011 Trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi đã phối hợp với 
Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển 
(thuộc Trường ĐH Kinh tế TPHCM) tổ 
chức buổi Lễ bế giảng khóa học Giám 
đốc điều hành Khóa 2 (CEO).  

 

Đến tham dự buổi lễ bế giảng 
có GS.TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng – 
Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển; 
Ông Chu Thanh Sơn, Phó Tổng giám 

đốc – Tổng Công ty Phát triển khu 
công nghiệp, ThS. Lưu Phước Dũng – 
Hiệu trưởng trường Sonadezi cùng các 
giảng viên Viện nghiên cứu Kinh tế 
Phát triển, Trường CĐ Sonadezi và 27 
học viên lớp CEO là những cán bộ điều 
hành ở nhiều Công ty, Doanh nghiệp 
của Việt Nam.  

Khóa học được khai giảng từ 
tháng 08/2010, sau 06 tháng học tập, 
khóa học đã kết thúc tốt đẹp và đạt 
kết quả cao với 27/29 học viên tốt 
nghiệp đạt loại khá, giỏi. 

Phòng HTQT&QHDN 

Theo dòng sự kiện 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 
(Trích thư của TS. Kinh tế Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Công ty Network of 

International ở Nagoya (Nhật Bản) trả lời thư thăm hỏi của Ban Giám hiệu Nhà 
trường về trận động đất lớn nhất lịch sử tại Nhật Bản năm 2011) 

 Thân chào! 

 Cám ơn Các Bạn đã quan tâm hỏi thăm sức khỏe và bình 
an đối với gia đình tôi. 

 Gia đình tôi ở Nagoya về phía Nam Tokyo, cách trung tâm 
động đất khoảng 600 km nên hiện nay mọi việc bình an, nhưng 
ngay tại đây cũng đủ cảm thấy chấn động mạnh thế nào vì vùng 
chấn động kéo dài hơn 500 km ngang 200 km. Chắc cũng số 
người hy sinh cũng phải hàng vạn, còn thiệt hại vật chất cũng 
không thể nói hết được. 

 Những điều cảm nhận muốn chia sẻ nhất là cuộc sống của 
chúng ta rất nhỏ bé với thiên nhiên, rất tương đối. Chúng ta thường 
quên đi nhiều vấn đề quan trọng xảy ra chung quanh vì những việc 
tự thấy hài lòng hàng ngày. Có lẽ hiện nay điều tôi muốn nói nhất 
với người trẻ hơn mình là “Hãy sống có ý nghĩa và chỉ có ý nghĩa khi 
cùng hợp sức, hợp lòng”. 

 Qua những hình ảnh thảm khốc của trận động đất và 
Tsunami với quy mô “nghìn năm một lần” truyền đạt đi khắp thế 
thế giới, chắc mọi người phải suy ngẫm lại những thiên tai như 
động đất, lũ lụt, hạn hán, thay đổi khí hậu gần đây ngày càng 
nhiều và xảy ra khắp nơi trên thế giới. Việc này giờ đây cũng 
chẳng phải của riêng ai, và có thể xảy ra ngay nơi sinh sống của 
gia đình mỗi chúng ta. Việc phải làm trước mắt không gì khác hơn 
là xây dựng ý thức chuẩn bị đầy đủ với những khả năng có thể 
đến. Thế giới vừa bàng hoàng vì những hình ảnh thảm khốc xảy 
ra tại Nhật Bản nhưng cũng rút ra được nhiều bài học trước thái 
độ trật tự đàng hoàng, đoàn kết và rất có trách nhiệm tuy đang 
chịu đựng những đau thương không gì hơn của nhân dân Nhật 
Bản trong vùng thiên tai này. Chúng ta học tập được gì từ thảm 
họa này của Nhật Bản? 

 Xin chia sẻ với Các Bạn những cảm xúc này.  

 Một lần nữa thay mặt gia đình chân thành cảm ơn Các Bạn 
về những tình cảm và quan tâm đối với gia đình tôi cũng như 
nhân dân Nhật Bản. Tôi xin được phép truyền đạt tình cảm của 
Các Bạn đến những người bạn tôi sẽ gặp. 

 Chúc Các Bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc 

 Thân ái 

      TS. Nguyễn Trí Dũng 

    
“Hãy “Hãy “Hãy “Hãy 
ssssống ng ng ng 
có ý có ý có ý có ý 

nghnghnghnghĩa a a a 
và chvà chvà chvà chỉ    
có ý có ý có ý có ý 

nghnghnghnghĩa a a a 
khi khi khi khi 
cùng cùng cùng cùng 
hhhhợp p p p 
ssssức, c, c, c, 
hhhhợp p p p 
lòng”lòng”lòng”lòng”    
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TS. Nguyễn Trí Dũng đã tham gia nói chuyện với sinh viên Sonadezi vào ngày 11/12/2007 về chủ đề  
“Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới” 

Blog thời sự 



 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011 

Đào tạo chính quy: 
 

Stt Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu 

Các ngành đào tạo Cao đẳng 1.000 

1 Công nghệ May 01 A 80 

2 Công nghệ Da giày 02 A 80 

3 Quản trị Kinh doanh 03 A, D1 150 

4 Tài chính-Ngân hàng 04 A, D1 100 

5 Kế toán 05 A, D1 150 

6 Tiếng Anh (Thương mại) 06 D1 120 

7 Tiếng Trung Quốc (Thương mại) 07 D1, D4 80 

8 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 08 A 100 

9 Công nghệ Thông tin 09 A, D1 100 

10 Thiết kế Thời trang 10 A, V 40 

Các ngành đào tạo Trung cấp (Xét học bạ lớp 12 hoặc điểm thi 
ĐH, CĐ năm 2011) 

200 

1 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 21  50 

2 Kế toán 22  150 

 

Ngoài ra Nhà trường còn tổ chức chiêu sinh các ngành khác như: 

 

Stt Ngành 
Chỉ  
tiêu 

Môn thi Đối tượng tuyển sinh 

A Hệ Vừa làm vừa học 

1 QTKD 50 

2 Kế toán 50 

Toán, Văn, 
Ngoại ngữ 

- Đã tốt nghiệp THPT; 
- Đã tốt nghiệp CĐ, ĐH (miễn thi) 

B Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng (Chính quy) 

1 Xây dựng 50 
Toán, Lý, Cơ 
học kết cấu 

2 Kế toán 50 
Toán, Anh văn, 
Nguyên lý kế 

toán 

3 
Công nghệ 
thông tin 

50 
Toán rời rạc và 
Cơ sở lập trình 
(lập trình C) 

- Đã tốt nghiệp TCCN đúng chuyên 
ngành hoặc tương đương; 

- Nếu tốt nghiệp loại khá có thể dự 
tuyển ngay; 

- Nếu tốt nghiệp loại trung bình phải 
có 1 năm công tác (tính theo thực tế 
làm việc). 

Nhận hồ sơ và mở lớp cả năm, chi tiết tại website: www.sonadezi.edu.vn 

Tuyển sinh 
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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 

  

 
 
 
 
 
 
 

6 YÊU CẦU CHO VIỆC HỌC TỐT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Vạch kế hoạch: Nên lập kế hoạch điều gì nên làm trước, điều gì 
làm sau trước khi bắt tay vào làm. Nếu bạn bỏ ra 1 giờ để vạch 
kế hoạch bạn sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện nó. 

2. Học vào lúc bạn cảm thấy có lợi nhất cho môn học: Nếu đó 
là bài giảng văn, bạn hãy học ngay sau khi nghe giảng bài. Nếu 
đó là bài học thuộc lòng hoặc trả lời câu hỏi, hãy học trước khi 
lên lớp. Sau khi nghe giảng, bạn hãy xem lại, chọn lại và tổ chức 
ghi chép. Trước khi trả bài miệng, bạn dùng thì giờ để học thuộc 
lòng, xem lại các dữ kiện (nhất là đối với các môn xã hội), chuẩn 
bị câu hỏi cho bài cũ. Việc đặt câu hỏi là một kỹ thuật tốt để giúp 
đào sâu vấn đề và đưa ra các phần bạn cần nghiên cứu thêm. 

3. Hiểu rõ các ghi chép: Tìm ra các ý tưởng quan trọng mà thầy 
cô đã nhấn mạnh. Lưu ý các từ "cho nên, vì vậy" và "chủ yếu", 
"điều quan trọng" mà thầy cô đã tóm tắt.  

4. Học một cách chủ động chứ không thụ động: Không nên đọc 
đi đọc lại một câu như vẹt. Hãy dùng nhiều giác quan khi học. Cố 
gắng cho đầu óc bạn nhìn thấy được. 

5. Ghi chú cẩn thận: Nó sẽ đòi hỏi bạn suy nghĩ theo lối phân 
tích. Ghi ngắn, đủ dữ liệu sẽ tốt hơn là viết tất cả mọi điều ghi 
được vì bạn không còn thời gian để phân tích rồi tổng hợp lại. 

6. Luôn học tại bàn: Thái độ này chuẩn bị cho bạn cả hai ưu thế 
trí tuệ lẫn thể hình. Không được nằm dài trên giường để học bởi 
bạn sẽ ngủ quên lúc nào không biết. Lâu dần nằm học sẽ tạo 
thói quen lười biếng. 

St. 

Kỹ năng sống 

Các sự kiện sắp tới 
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����Ngày 30/3/2011: Đại hội Công đoàn Trường 
nhiệm kỳ 3. 

����Ngày 16-17/4/2011: Tồ chức thi tuyển sinh 
Vừa làm vừa học khóa 4, liên thông Trung cấp lên 
cao đẳng. 

����Ngày 23/4/2011: Khai giảng lớp CEO Khóa 3 

����Tháng 4: Phối hợp với trường ĐH Sư phạm 
TP. HCM tổ chức thi hết học phần và cấp chứng chỉ 
khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

����Tháng 4: Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng 
dạy đối với giảng viên trẻ do chi đoàn GV.CBCNV 

 

Thân gửi bạn đọc: 

Nhằm giúp cho công tác 
xuất bản được thuận lợi và 
nguồn tin nội bộ ngày càng 
phong phú, Ban biên tập rất 
mong nhận được sự hợp tác 
của bạn đọc qua việc cung 
cấp thông tin về các sự kiện 
xảy ra trong Nhà trường, gửi 
bài viết và đóng góp ý kiến 
để xây dựng bản tin hoàn 
thiện hơn trong các số ra tiếp 
theo. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


