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“Gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng 
năm học mới 2012-2013. 

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ 
huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến! 

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-
2013 và ngày “Toàn dân ñưa trẻ ñến trường", 
tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, 
công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc 
phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong 
cả nước lời chúc mừng tốt ñẹp nhất. 

... Chúc các thầy cô giáo, cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học 
sinh, sinh viên ñạt ñược nhiều thành tích xuất 
sắc trong năm học mới. 

Thân ái. 
(Trích thư của Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang gửi chúc mừng ngành Giáo dục 
nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013) 

���� Trong số này: 
� Các sự kiện: 

���� Triển khai tuần sinh hoạt chính trị 
ñầu khóa cho sinh viên; 
���� Khai giảng khóa học Lễ tân ngoại 

giao; 
���� Hội thảo “ Nâng cao chất lượng 

ñào tạo ñáp ứng nhu cầu Doanh 
nghiệp”. 
� Hoạt ñộng ðoàn thể: 
���� Tham gia chương trình “Ngày hội 
trăng rằm” của Tỉnh ðoàn ðồng Nai. 
� Tuyển sinh:  

���� Chương trinh IMBA khóa 5. 
� Kỹ năng sống:  

���� Tự lập – Khó hay dễ 

**-** 
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Theo dòng sự kiện 

 
HOẠT ðỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TIẾNG HOA THƯƠNG MẠI 

VỚI ðOÀN SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN 
TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH DOANH ðÀI BẮC 

 

ðược sự hỗ trợ của trung tâm 
Cơ hội số APEC ðài Loan, từ ngày 21-
30/8/2012 vừa qua, trường Cð 
Sonadezi ñã vinh dự ñón tiếp ñoàn 
tình nguyện gồm 20 thành viên là các 
giảng viên và sinh viên của trường ðại 
học Kinh doanh ðài Bắc ñến thăm và 
hỗ trợ trong việc truyền ñạt kiến thức, 
kỹ năng giao tiếp tiếng Hoa và sử 
dụng một số phần mềm máy tính cho 
sinh viên ngành Tiếng Hoa Thương 
mại. 

 Sau khóa học, Nhà trường ñã 
tổ chức trao chứng nhận cho các sinh 
viên tham gia ñồng thời tổ chức văn 
nghệ giao lưu giữa sinh viên Tiếng 
Hoa Thương mại Nhà trường và ñoàn 
sinh viên tình nguyện của trường ðH 
Kinh doanh ðài Bắc. 

          Tham dự buổi tổng kết gồm có 
ông Chu Thanh Sơn – phó Tổng Giám 
ñốc Công ty Phát triển KCN, ông Lưu 
Phước Dũng – Hiệu trưởng trường 
Sonadezi, ông Ngô Ngọc Cẩm – 
Trưởng khoa Ngoại ngữ trường 
Sonadezi, ông Liu Ji Shyang – Hội 
trưởng danh dự Chi hội ðài thương 
ðồng Nai, ông Lai Hung Chang - Ủy 
viên Chi hội ðài thương ðồng Nai và 
các sinh viên ñạt thành tích xuất sắc 
trong khóa học. 

 

 

Theo P. HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 
 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LỄ TÂN NGOẠI GIAO 

Hình ảnh lễ tân 
chuyên nghiệp là 
một trong những 
yếu tố tạo dựng nên 
ấn tượng tốt ñẹp 
của công ty với ñối 
tác và khách hàng. 
Việc này ñòi hỏi từ 
cấp lãnh ñạo cho tới 
ñội ngũ nhân viên 
của doanh nghiệp 
cần ñược trang bị và 
cập nhật liên tục 
những kiến thức cơ 
bản về lễ tân ngoại 
giao.  

Hiểu rõ mối 
quan tâm này của 

các doanh nghiệp, trong năm 2012, trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 
tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ ðối ngoại – Sở Ngoại vụ Tỉnh ðồng Nai tổ chức 
lớp Lễ tân ngoại giao cho các học viên quan tâm ñến từ các công ty thành viên thuộc 
Tổ hợp sonadezi.  

Khóa học ñược thiết kế dành riêng cho từng ñối tượng: 

1. Lớp lễ tân ngoại giao dành cho cấp lãnh ñạo: nội dung trọng tâm bao gồm sử 
dụng ngôn ngữ ngoại giao, lễ nghi ñón tiếp ngoại giao, trang phục khi thực hiện công 
tác ñối ngoại, các lễ nghi hội kiến, hội ñàm, ký kết, ñàm phán, lễ nghi bàn tiệc. 

2. Lớp lễ tân ngoại giao dành cho nhân viên: nội dung trọng tâm bao gồm kiến 
thức về lễ tân chuẩn mực, trật tự lễ tân và các phương pháp sắp xếp theo qui ñịnh lễ 
tân, trang phục và ngôn ngữ khi thực hiện các sự kiện ñối ngoại, cách thức phục vụ 
tiệc ngoại giao, 
cách thức tổ chức 
các sự kiện ñối 
ngoại. 

Khóa học 
ñược tổ chức trong 
02 ngày từ ngày 
05-06/10/2012, 
trong ñó bao gồm 
cả phần thực hành 
dành riêng cho 
từng ñối tượng học 
viên. 

Kết thúc khóa 
học, Nhà trường ñã 
trao chứng nhận 
cho các học viên 
tham gia. 

        Theo P. HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 

HỘI THẢO KHOA HỌC 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ðÀO TẠO ðÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP 

 

Ngay từ khi thành 
lập, Nhà Trường ñã xác 
ñịnh: “ðào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, 
có kiến thức, kỹ năng và 
tay nghề vững chắc. Sinh 
viên sau khi tốt nghiệp 
có khả năng thích ứng 
nhanh với công việc thực 
tế, ñáp ứng ñược nhu 
cầu tuyển dụng của các 
Doanh nghiệp”.  

ðây là mục tiêu 
xuyên suốt trong quá 
trình tổ chức ñào tạo của 
Nhà trường và mục tiêu 
của Nhà trường cũng 
hoàn toàn phù hợp với 
mục tiêu chiến lược phát 
triển giáo dục Việt Nam 
giai ñoạn 2011-2020 là: 
“Nâng cao chất lượng 
ñào tạo ñáp ứng nhu cầu 
nhân lực cho phát triển 
kinh tế-xã hội ”. 

Ngày 05/10/2012, 
Nhà trường ñã tổ chức 
Hội thảo: “Nâng cao chất 
lượng ñào tạo ñáp ứng 
nhu cầu Doanh nghiệp” 
nhằm tìm ra những giải 
pháp ñể nâng cao chất 
lượng ñào tạo của Nhà 
trường. Hội thảo ñã nhận 
ñược sự hưởng ứng nhiệt 
tình và ñầy trách nhiệm 
của các Cán bộ, Giảng 
viên, Nhân viên thuộc các 
Phòng, Khoa, Tổ bộ môn.  

 Có 05 tham luận 
ñược chọn ñể trình bày 
tại Hội thảo gồm: 

1. Góc nhìn trực diện 
về nghề dạy học, làm 
thế nào ñể trở thành 
Người Thầy giỏi ở mọi 
lớp học, người thực 

hiện: Cô Trần Thị Hải Anh. 

2. Thực trạng học tập của Sinh viên trong Trường và 
những giải pháp ñề nghị nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy, người thực hiện: Cô Phạm Thị Minh Nguyệt. 

3. Một số ý kiến về công tác ñào tạo tại trường 
Sonadezi hiện nay và kiến nghị giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng ñào tạo – liên hệ thực tế áp dụng tại 
Khoa xây dựng, người thực hiện: Thầy Ngô Phi Minh.  

 4. ðề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ñào tạo 
môn Kỹ năng Sống trong trường Sonadezi, tỉnh ðồng 
Nai, người thực hiện: Thầy Nguyễn Ngọc Minh. 

5. Làm thế nào ñể ñào tạo nguồn nhân lực CNTT ñáp 
ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, gia công 
phần mềm, người thực hiện: Thầy Huỳnh Phước Danh. 

Theo P. HTQT&QHDN 
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Hoạt ñộng ðoàn, Hội 

 

TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ðẦU KHÓA NĂM HỌC 2012-2013

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 ñẳng CN&QT Sonadezi tổ 
chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân học 
sinh, sinh viên” cho năm học mới 2012-
2013. 

Thực hiện Công văn số 
4540/BGDðT-CTHSSV ngày 16/7/2012 
của Bộ Giáo dục và ðào tạo về tổ chức 
"Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh 
viên" trong các trường ðH, Cð, TCCN 
năm học 2012-2013, Trường Cao ñẳng 
CN&QT Sonadezi ñã triển khai kế hoạch 
sinh hoạt ñầu khóa nhằm giúp HSSV 

khóa cũ và khóa mới nắm bắt phương 
hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013, 
tham gia các buổi học ngoại khóa về 
tình bạn, tình yêu cũng như cập nhật 
những thông tin cần thiết trong quá 
trình học tập và rèn luyện. 

Nhà trường ñã tổ chức sinh hoạt 
chính trị cho sinh viên làm 2 ñợt, ñợt 1 
từ ngày 04/9/2012 - 07/9/2012 cho SV 
khóa 6, 7 và các SV khóa mới (khóa 8) 
vào ñợt 2 từ 01/10/2012 – 06/10/2012. 

 
Phòng ðT&QLSV

 
TỔ CHỨC DU LỊCH HÈ TẠI ðÀ LẠT  

CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG
 Vừa qua, Công ñoàn 

Bộ phận trường Cð 
Sonadezi ñã tổ chức cho 
CB-NV-GV trường tham 
gia du lịch hè tại Thành 
phố ðà Lạt, vì có nhiều 
giảng viên phải tham gia 
giảng dạy trong hè nên 
ñợt nghỉ mát ñược chia 
làm 2 ñợt, ñợt 1 từ ngày 
10-12/2012, riêng ñợt 2 
từ ngày 24-26/8/2012 
còn có thêm 20 sinh viên 
của ñoàn tình nguyện của 
trường ðại học Kinh 
doanh ðài Bắc tham gia. 

Theo Công ñoàn Trường 
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Hoạt ñộng ðoàn, Hội 

HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ CÔNG ðOÀN CƠ SỞ  
TỔNG CÔNG TY SONADEZI - KHÓA 8 

 

Ngày 24/9/2012 
tại Hội trường lớn 
Sonadezi Building, Hội 
nghị giữa nhiệm kỳ 
Công ñoàn cơ sở Tổng 
công ty Sonadezi - 
Khóa 8 ñã ñược tổ chức 
long trọng.  

Tham dự Hội nghị 
gồm có các ñại biểu Hội 
ñồng thành viên, Ban 
Tổng Giám ñốc, ñại 
biểu công ñoàn viên 
văn phòng Tổng công 
ty, Biệt thự ðồng Nai 
và 25 ñại biểu là công 
ñoàn viên của trường 
Cð Sonadezi. 

Tham dự còn có sự hiện diện của ñại biểu Công ñoàn Khu công nghiệp. Hội 
nghị ñã nghe và nhất trí cao với bản tổng kết công tác trong nửa nhiệm kỳ vừa qua 
và phương hướng công tác trong thời gian tới.  

Hội nghị cũng ñã bầu ñại biểu tham dự ñại hội công ñoàn cấp trên.  

Theo Tcty Sonadezi

 

THAM GIA “VUI HỘI TRĂNG RẰM” DO TỈNH ðOÀN ðỒNG NAI TỔ CHỨC 

Với mục ñích mang ñến một Tết 
Trung thu ấm áp tình thương, vui 
tươi, hạnh phúc cho thật nhiều các 
em có hoàn cảnh ñặc biệt, ñồng thời 
khơi dậy tinh thần tương thân tương 
ái, tự nguyện vì cộng ñồng xã hội 
trong toàn thể ñoàn viên – sinh 
viên, hưởng ứng các hoạt ñộng 
phong trào do Tỉnh ðoàn ðồng Nai 
phát ñộng, ngày 28/9/2012 (13/8 
AL), ðoàn trường Sonadezi ñã tham 
gia chương trình “Vui hội trăng rằm” 
do Tỉnh ðoàn ðồng Nai tổ chức tại 
Xã Tam An, Long Thành, ðồng Nai. 

ðến với chương trình, ðoàn 
Trường Sonadezi gồm có 15 thành viên tham gia với các tiết mục văn nghệ vui vẻ, ñặc 
sắc, ñồng thời ðoàn Thanh niên Sonadezi cũng ñã hỗ trợ trao ñược 100 phần quà với 
trị giá 100.000 ñ/suất, tổng trị giá 10.000.000ñ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn ñược vui Trung thu, nguồn kinh phí này do trường Sonadezi tài trợ.  

Theo ðoàn Thanh niên.
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CHIÊU SINH LỚP THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ EMBA 
NĂM 2013– KHÓA 5 

 

Trong 
khuôn khổ 
chương trình 
hợp tác, Trường 
Sonadezi và 
Viện  Công 
nghệ Châu Á tại 
Việt Nam (AIT-

VN) trân trọng thông báo chiêu sinh 
lớp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc 
tế (EMBA) khóa 5 - năm 2013, thông 
tin chi tiết như sau: 

� NHẬN HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN: 
Từ tháng 08/2012 – tháng 02/2013  

- Khai giảng: tháng 3/2013 

� CHI PHÍ CỦA KHÓA HỌC:   

Toàn bộ chi phí của khóa học 
(bao gồm toàn bộ chi phí ñi lại và ở 
trong thời gian học tại AIT – Thái Lan) 
là 12,500 USD ñược ñóng làm 4 lần, 
lần ñầu 3,500USD, 3 lần còn lại mỗi 
lần 3,000USD.  

� ðIỀU KIỆN NHẬP HỌC:   

- Có bằng ðại học từ các trường 
ñược công nhận.  

- Có chứng nhận Tiếng Anh TOEFL 
550, IELTS 4.5 hoặc phải tham 
dự kiểm tra Tiếng Anh do AIT tổ 
chức.  

- Có tối thiểu 4-6 năm kinh nghiệm 
làm việc.  

� CHƯƠNG TRÌNH: 

Tổng cộng chương trình gồm 15 
môn học, 1 bài tập nghiên cứu và luận 
văn cuối khóa. 

Chương trình có 2 ñợt học ở AIT – 
Thái Lan  

� LIÊN HỆ: Phòng Hợp tác Quốc 
tế và Quan hệ Doanh nghiệp 

Trường Cao ñẳng Sonadezi. 

 

CHIÊU SINH KHÓA HỌC KINH DOANH BẤT ðỘNG SẢN 

 

 ðể nâng cao các kiến thức về 
kinh doanh và cập nhật các chính sách 
mới của nhà nước áp dụng cho lĩnh 
vực bất ñộng sản cũng như giúp các 
Cán bộ, Công nhân viên hiện ñang 
công tác tại lĩnh vực bất ñộng sản 
ngày càng chuyên nghiệp hơn trong 
công tác kinh doanh bất ñộng sản, 
Trường Cao ñẳng Sonadezi thong báo 
chiêu sinh khóa học nâng cao kiến 
thức về kinh doanh bất ñộng sản do 
các giảng viên và chuyên viên có kinh 
nghiệm thực tế giảng dạy như sau: 

- Thời lượng khóa học: 8 buổi 
(ngày 19,20,26 và 27 tháng 10 
năm 2012 ) 

- Chí phí khóa học: 2.000.000 
ñồng/người/khóa học 

- Khai giảng dự kiến ngày: 
19/10/2012. 

ðịa ñiểm tổ chức lớp học: Trường 
Cao ñẳng Sonadezi (Số 1, ðường 6A, 
KCN Biên Hòa 2, ðồng Nai). 

Cấp chứng chỉ ñối với học viên 
ñạt yêu cầu của kỳ thi cuối khóa. 

Tuyển sinh 
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TỰ LẬP, KHÓ HAY DỄ 

Rất nhiều bạn trẻ ngậm ngùi từ bỏ ước 
mơ và hoài bão của mình chỉ vì không ñủ tự tin 
ñể sống tự lập, tự quyết ñịnh con ñường riêng 
của mình! Bạn có thấy hối tiếc không khi phải 
ép mình làm như vậy? Thực sự tự lập có khó 
ñến thế không? 

Tốt nghiệp ñại học, bạn ñã 22 tuổi, lúc ấy 
bạn ñã ñủ chín chắn và kinh nghiệm sống ñể tự 
quyết ñịnh con ñường của mình. Nếu chưa ñủ tự 
tin ñể sống theo cách bạn muốn bạn sẽ chẳng 
bao giờ ñạt ñược những ñiều mà bạn khao khát! 

Có khá nhiều bạn trẻ thích thú với việc 
sống tự lập, ngay từ khi mới bước vào trường 
ñại học ñã mình mình bươn chãi, làm hết việc 
này việc kia ñể vừa trau dồi kinh nghiệm vừa có 
thể tự trang trãi cuộc sống của mình! Thế nhưng không phải ai cũng dám sống và 
dám ñương ñầu với những thử thách như vậy! 

Nhiều người luôn chịu sự ảnh hưởng của cha mẹ, không tự quyết ñịnh ñược 
việc mình làm cũng như tương lai của bạn. Chấp nhận làm việc ở nơi bạn không 
thích nhưng có người thân nâng ñỡ bạn sẽ chẳng mất mát gì, ngược lại có ñược 
công việc ổn ñịnh! Tuy nhiên, bạn thử nghĩ xem nếu như bạn sống cuộc ñời vô vị và 
nhạt nhẽo như vậy bạn có muốn không? Chắc chắn là không rồi! Nhưng có mấy 
người ñủ bản lĩnh, ñủ kiên cường ñể không từ bỏ ước mơ và khát vọng của mình! 
Nhiều người khi gặp khó khăn ñã không ngần ngại từ bỏ con ñiều mình mong muốn 
ñể làm việc mà cha mẹ tìm kiếm cho! 

Tự lập thực sự có khó như vậy hay không? Nó khó hay không hoàn toàn phụ 
thuộc vào bạn! Nếu bạn ñủ nghị lực, ñủ quyết tâm thì sống tự lập là hoàn toàn có thể! 

Tuy nhiên ñiều này lại phụ thuộc khá nhiều vào cách giáo dục con cái của các 
bậc làm cha làm mẹ! Những ñứa trẻ ñược khuyến khích sống tự lập, tự thân vận 
ñộng ngay từ thủa nhỏ lớn lên chúng hoàn toàn có thể thích ứng với cuộc sống bộn 
bề! Chúng sống tự lập và tự tìm kiếm những ñiều chúng muốn! 

Sống tự lập là ñiều cần thiết trong cuộc sống hiện ñại, nếu bạn không biết tự 
tìm kiếm những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình bạn sẽ chẳng bao giờ có ñược 
thành công vượt trội! Thế nên hãy học cách sống tự lập ñừng bao giờ nhờ cây hay ỷ 
vào người khác ñể có ñược thứ mà bạn mong muốn! 

(Theo http://hanhtrinhdelta.com) 
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