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      Ngày 04/02 vừa qua, trường Cð Sonadezi 
ñã tổ chức họp mặt cuối năm toàn thể CB.GV-
NV ñể báo cáo tổng kết năm 2012 và triển khai 
kế hoạch năm 2013.  

     Mở ñầu buổi họp mặt, thầy Lưu Phước Dũng 
báo cáo sơ lược các thành quả ñạt ñược cũng 
như những hạn chế trong năm vừa qua và ñề ra 
các phương hướng thực hiện cho năm mới. 
Cũng trong buổi họp mặt này, Nhà trường ñã 
tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 
có thành tích suất sắc và hoàn thành nhiêm vụ 
năm 2012, qua ñó ñại diện tập thể các phòng 
ban ñã ký cam kết tiếp tục hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ñược giao năm 2013.  

 

���� Trong số này: 
� Các sự kiện: 

���� Bế giảng lớp CEO – Khóa 4; 
���� ðồng hành cuộc thi “Khởi nghiệp 

cùng sinh viên Sonadezi năm 2013”. 
� Hoạt ñộng ðoàn thể: 
���� Chuyển ðảng chính thức cho 
ðảng viên mới và kết nạp ðảng 
viên mới, kiểm ñiểm thực hiện Nghị 
quyết TW4 khóa XI. 
� Tuyển sinh năm 2013: 
���� Nhiều ñiểm mới trong công tác 
tuyển sinh chính quy năm 2013. 
� Blog thời sự: 
���� Phong tục ñón Tết các nước trên 
thế giới. 
� Kỹ năng sống:  

���� Nguyên tắc ñánh ñổi. 
**-** 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ðẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 13 – Tháng 02/2013 
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Theo dòng sự kiện 
 

HỌP MẶT TẤT NIÊN 2012 
 

Trong không khí nô nức của 
những ngày cuối năm, ngày 
04/02/2013 BCH Công ðoàn Trường 
Sonadezi ñã tổ chức Họp mặt tất niên 
năm 2012 cho toàn thể CBGV.NV.  

Buổi họp mặt là dịp ñể toàn thể 
CBGV.NV Trường cùng nhau giao lưu 
cũng như nhìn lại những thành quả ñã 
ñạt ñược trong suốt năm qua. ðây cũng 
là dịp ñể mỗi cá nhân xích lại gần nhau 
hơn tạo thành một tập thể ñoàn kết, 
gắn bó ñưa con thuyền Sonadezi chinh 
phục những ngọn sóng thử thách mới 
trong năm 2013.   

Theo Công ñoàn Trường Sonadezi 
 

BẾ GIẢNG LỚP GIÁM ðỐC ðIÊU HÀNH (CEO) KHÓA 4 
 

Sáng 20/01/2013, Trường Cao 
ñẳng Sonadezi ñã phối hợp với Viện 
nghiên cứu Kinh tế Phát triển (Viện 
NCKTPT - thuộc Trường ðại học Kinh 
tế TPHCM) tổ chức buổi báo cáo khóa 
luận tốt nghiệp - Bế giảng và phát 
chứng nhận cho học viên lớp Giám 
ñốc ñiều hành (CEO) Khóa 4. 

Tham dự buổi lễ bế giảng có GS-
TS. Hồ ðức Hùng – Viện trưởng viện 
NCKTPT, TS. Nguyễn Tấn Khuyên, Phó 
Viện trưởng; MBA Nguyễn Anh Ngọc – 

GV cao cấp trường ðH Kinh tế TP. HCM, ThS. Trần Thanh Ngoan – Phó Hiệu trưởng 
Trường Cð Sonadezi và 28 học viên lớp CEO là những cán bộ ñiều hành tại các công 
ty thành viên thuộc Tổ hợp Sonadezi và các Doanh nghiệp tại ðồng Nai.  

ðây là lần thứ 4 Nhà trường liên kết với Viện NCKTPT tổ chức khóa học Giám 
ñốc ñiều hành. Mục tiêu chương trình là tăng cường cho học viên kỹ năng nhận 
thức, khả năng vận dụng kiến thức quản lý và ñiều hành doanh nghiệp theo quan 
ñiểm quản trị hiện ñại. 

ðến với khóa học này, học viên ñược tiếp thu kiến thức từ các giảng viên ñang 
giảng dạy ở các trường ðại học uy tín tại TP.HCM cùng các chuyên gia ñang công 
tác tại các công ty ña quốc gia ñang hoạt ñộng ở Việt Nam. 

Ngoài ra, với thành phần học viên ña dạng nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt khác 
nhau tại các cơ quan doanh nghiệp, học viên có cơ hội ñược giao lưu học hỏi, chia 
sẻ và trao ñổi kinh nghiệm công tác trong nhiều lĩnh vực. Sau khóa học này, học 
viên có thể vận dụng các phương pháp, công cụ quản lý và ñiều hành ñã ñược học 
vào tình hình thực tiễn doanh nghiệp của chính mình, từng bước cải thiện hoạt ñộng 
doanh nghiệp, ñưa doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.  

Khóa học ñã kết thúc tốt ñẹp và ñạt kết quả cao với 28 học viên tốt nghiệp ñạt 
loại giỏi và xuất sắc. 

Theo P. HTQT&QHDN
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Theo dòng sự kiện 
  
ðỒNG HÀNH CUỘC THI  

“KHỎI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN SONADEZI NĂM 2013” 
 

 

Với mục tiêu: 

1. Tăng cường tinh thần kinh doanh trong học sinh 
sinh viên (HSSV);  

2. Hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, dự án kinh 
doanh trong HSSV;  

3. Góp phần hình thành lớp doanh nhân trẻ từ 
HSSV; 

4. Tạo sân chơi học thuật, bổ ích giúp HSSV vận 
dụng kiến thức ñã học vào thực tiễn và khơi dậy 
những ý tưởng cũng như giúp HSSV có kế hoạch 
triển khai ý tưởng ñó trong tương lai gần;  

5. Tạo cơ hội cho HSSV giao lưu với những doanh 
nghiệp tiêu biểu ñồng thời tạo mối liên kết mật 
thiết giữa Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản 
trị Sonadezi với các Doanh nghiệp nhằm phục vụ 
cho việc ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực có 
chất lượng ñáp ứng nhu cầu thiết thực cho doanh 
nghiệp. 

ðược sự hỗ trợ của Nhà trường, từ ngày 
28/11/2012, Khoa Quản trị trường Sonadezi ñã phát 
ñộng cuộc thi “Khởi nghiệp cùng sinh viên Sonadezi năm 
2013” với chủ ñề: “Bạn có sinh ra làm doanh nhân?” với 
các ý tưởng thuộc các lĩnh vực:  

- Sản xuất, kinh doanh, sản phẩm 

- Marketing, thương hiệu, PR, phân phối sản 
phẩm… 

- Dịch vụ, du lịch, tư vấn 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Quản trị nguồn nhân lực 

- Hỗ trợ cộng ñồng… 

Cơ cấu giải thưởng rất hấp 
dẫn: 

+ Giải nhất: 10 triệu 
ñồng/giải.  

+ Giải nhì: 6 triệu 
ñồng/giải. 

+ Giải ba: 6 triệu 
ñồng/giải. 

+ Các giải khuyến 
khích 2 triệu 
ñồng/giải. 

Sau hơn một tháng 
phát ñộng, cuộc thi ñã 
nhận ñược 16 dự án của 
các sinh viên/nhóm sinh 
viên của trường ñăng ký 
tham gia, kết quả có 6 dự 
án ñạt kết quả tốt từ 
7,75-8,5 ñiểm ở vòng: ði 
tìm ý tưởng kinh doanh, 9 
dự án không ñạt và 1 dự 
án bị lạc ñề. 

Dự kiến, vòng chung 
kết  - Thăng hoa ý tưởng 
sẽ ñược tổ chức vào cuối 
tháng 02/2013. 

Hội ñồng giám khảo 
ñược mời tại vòng chung 
kết sẽ là 1-2 doanh 
nghiệp tại KCN Biên Hòa, 
ñại ñiện trung tâm VCCI 
(Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam) và 
các giảng viên Khoa Quản 
trị trường Sonadezi. 

 

Theo Khoa Quản trị. 
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Công tác ðoàn Hội 
 

CHUYỂN ðẢNG CHÍNH THỨC CHO ðẢNG VIÊN MỚI VÀ KẾT NẠP ðẢNG 
VIÊN MỚI, KIỂM ðIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XI 

 

Ngày 08/01 vừa qua, 
Chi bộ Trường Cð Sonadezi 
ñã tổ chức Lễ chuyển ðảng 
chính thức cho 3 ðảng viên 
dự bị ñược kết nạp  vào 
ngày 25/11/2011 là ñ/c Vũ 
Ngọc Nam, ñ/c Nguyễn Thị 
Mai Chi, ñ/c Ngô Phi Minh và 
kết nạp cho 2 ðảng viên mới 
là ñ/c Thân Thị Thu Giang và 
Trương Thị Nhật Lệ. 

ðến ngày 16/01/2012: 
Chi Bộ Trường ñã họp tiến 
hành kiểm ñiểm thực hiện 
nghị quyết TW4 khóa XI của 
ðảng về “Một số vấn ñề cấp 
bách về xây dựng ðảng hiện 
nay”. 

Tham dự hội nghị kiểm 
ñiểm này có sự tham dự của 

ñ/c Vũ Văn Học – Thường vụ ðảng ủy Tổng Cty – Trưởng ñoàn, ñ/c Trần Thị Thu và 
ñ/c Chu Thanh Sơn – ðảng ủy viên, các ñ/c trong Ban giám hiệu, chi Bộ trường 
Sonadezi. Sau Hội nghị, ñ/c Vũ Văn Học kết luận: 

- Công tác chuẩn bị thực hiện NQTW4 của Chi bộ, Ban Giám hiệu một cách ñầy 
ñủ, kỹ càng, nghiêm túc, thực hiện kiểm ñiểm ñảm bảo ñúng thời gian theo kế 
hoạch ñã ñề ra. 

- Tổ chức kiểm ñiểm ñảm bảo ñúng quy trình, các bước tiến hành chặt chẽ, tập 
thể Ban Giám hiệu kiểm ñiểm trước, Bí thư, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng kiểm 
ñiểm sau; các bản kiểm ñiểm chuẩn bị kỹ ñề cương kiểm ñiểm, sau khi xin ý 

kiến góp ý ở các tổ chức, 
cá nhân quy ñịnh ñã có 
báo cáo tiếp thu giải trình 
và hoàn chỉnh bản kiểm 
ñiểm, ñồng thời có những 
giải pháp khắc phục trong 
phương hướng tới. 

- Trong Hội nghị các ý kiến 
phát biểu thẳng thắn, 
chân tình trên tình thần 
xây dựng, ñảm bảo ñược 
sự ñoàn kết nhất trí cao. 

- ðề nghị Chi bộ tiếp tục 
kiểm ñiểm cá nhân ñảng 
viên thực hiện NQTW4 
khóa XI của ðảng trên cơ 
sở các ý kiến ñóng góp 
của ðoàn kiểm tra. 

Theo CB trường Sonadezi. 
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Thông tin tuyển sinh 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ðÀO TẠO NĂM 2013 
 

A. KHÓA ðÀO TẠO NGẮN HẠN (học vào thứ 7 hàng tuần, sáng từ 
8h00-11h00; Chiều từ 13h00-16h00) 

 

I. Khóa ñào tạo về quản lý: 

1. Khóa học Giám ñốc ñiều hành 
(46 buổi), khai giảng dự kiến: 
tháng 3/2013. 

2. Khóa học Kỹ năng ñàm phán 
thu hồi nợ quá hạn, nợ khó 
ñòi trong doanh nghiệp (4 
buổi), khai giảng dự kiến: tháng 
4/2013. 

3. Khóa học Cập nhật kiến thức 
về kinh doanh bất ñộng sản 
(8 buổi), ngày khai giảng dự 
kiến: tháng 5/2013. 

4. Khóa học Pháp luật về hợp 
ñồng và thực tiễn áp dụng 
(02 buổi), khai giảng dự kiến: 
tháng 5/2013. 

5. Khóa học Kiến thức thuế dành 
cho lãnh ñạo (02 buổi), ngày 
khai giảng dự kiến: tháng 
5/2013. 

6. Khóa học Kế toán tài chính 
dành cho quản lý (04 buổi), 
ngày khai giảng dự kiến: tháng 
6/2013. 

7. Khóa học Quản trị sản xuất (10 
buổi), ngày khai giảng dự kiến: 
tháng 6/2013. 

8. Khóa học Giám ñốc tài chính (56 
buổi), ngày khai giảng dự kiến: 
Tháng 7/2013. 

9. Khóa học Phân tích tài chính dự 
án (04 buổi), ngày khai giảng dự 
kiến: Tháng 10/2013. 

10. Khóa học Nghệ thuật ñàm phán 
trong kinh doanh (04 buổi), ngày 
khai giảng dự kiến: Tháng 
10/2013. 

11. Khóa học Marketing-Thắng nhờ 
ñấu trí (06 buổi), ngày khai giảng 
dự kiến: Tháng 11/2013. 

II. Khóa ñào tạo về công nghệ: 

1. Khóa học Thiết kế vận hành hệ 
thống xử lý nước thải hiệu quả (10 
buổi), ngày khai giảng dự kiến: Tháng 
8/2013. 

2. Khóa học Quản lý chất thải rắn và 
chất thải nguy hại nhà máy (10 buổi), 
ngày khai giảng dự kiến: Tháng 
9/2013. 

 

B. KHÓA ðÀO TẠO DÀI HẠN (một tháng học một môn trong 10 buổi vào các 
ngày thứ 2,3,4,5,6, cả ngày thứ 7 và chủ nhật (Sáng từ 8h00-11h30; 
Chiều từ 13h00-16h30, Tối từ 17h30 – 20h30) 

1. Khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (EMBA) (16 tháng) 
Ngày khai giảng dự kiến: Tháng 3/2013. 

2. Khóa học Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực (PMM-HRM) (12 tháng) 
Ngày khai giảng dự kiến: Tháng 3/2013. 

Xem chi tiết tại website: www.sonadezi.edu.vn 

Hoặc liên hệ: Phòng Hợp tác Quốc tế & Quan hệ Doanh nghiệp  

  ðịa chỉ: số 01, ñường 6A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, ðồng Nai. 

  ðiện thoại: 061.3994011/ 061.3994012, số nội bộ 201 

  Email: htqt@sonadezi.edu.vn;  
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Thông tin tuyển sinh 

 
 

5 LÝ DO CHỌN TRƯỜNG CAO ðẲNG SONADEZI 
 

Công lập 
Là trường công lập: SV của trường 
ñược hưởng các chế ñộ, chính sách 
theo trường công như: văn bằng, 

miễn giảm học phí, học bổng, vay vốn ñể học 
tập… 
 
 
 
 

Chất lượng 
Chương trình ñào tạo chất lượng, ñáp 
ứng nhu cầu DN: CTðT có sự ñóng góp 
của cộng ñồng DN, các nhà Quản lý 

Giáo dục, Giáo sư uy tín trong và ngoài 
nước, ñược triển khai bởi ñội ngũ giảng viên 
tâm huyết, giỏi chuyên môn. Không cần học 
bổ sung, có thể học liên thông ngay tại các 
trường ðH công lập lớn tại TP.HCM. 

 
Học ñi ñôi với hành 
ðào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực 
hành: SV trải qua 2-3 kỳ thực tập thực 
tế Tại DN, làm việc như một nhân viên 
thực sự ñể tích lũy kinh nghiệm, SV tốt 

nghiệp làm việc ñược ngay. 
 
 
 

Việc làm 
Dễ xin việc làm khi tốt nghiệp: 
Sonadezi ñang quản lý 12 KCN với 
hơn 1.000 DN, SV có rất nhiều cơ hội 
ñể làm việc trong các KCN mà 

Sonadezi ñang quản lý cũng như trở thành 
nhân viên của Sonadezi. 

 
 
 

Vị trí thuận lợi   
Vị trí thuận lợi: Nằm tại trung tâm 
thành phố Biên Hòa, cạnh 10 Khu 
công nghiệp, cách bến xe buýt BigC 
10 phút ñi bộ. 

 
Theo Phòng tuyển sinh
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Blog thời sự  

 
- PHONG TỤC ðÓN TẾT CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

"Chúc mừng năm mới” - ðó là câu nói ñầu tiên mà mọi người ñều nói khi 
gặp nhau vào ngày ñầu tiên của năm mới. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có 
những cách chào ñón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng. Hãy 
cùng khám phá những phong tục diễn ra trong những ngày Tết ở một số 
nước trên thế giới. 

1. Anh: Ở Anh lễ ñón năm mới không ñược tổ chức long trọng như lễ Giáng sinh. 
Vào ñêm cuối cùng của năm cũ, người ta tụ tập ở quảng trường Trafalgar và 
Piccally Circus, hay quanh những nơi có thể nghe ñược tiếng chuông ñồng hồ Big 
Ben của thủ ñô London báo hiệu năm mới ñã ñến. Nửa ñêm người Anh lắng nghe 
tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cùng nhau chạm cốc, hát hò và nhảy múa 
trong không khí tưng bừng, náo nhiệt ñón mừng năm mới. 

2. Ba Lan: Ngày ñầu năm còn là ngày hội hoá trang. ðàn ông ăn mặc như ñàn bà 
ñeo mặt nạ trùm kín ñầu, trẻ con vẽ thêm râu, thêm tai dài... ñể cho mọi người 
không thể nhận ra. 

3. Cu ba: ðêm giao thừa, ở cửa sổ các nhà, nước ñược ñổ ào ào... ñến 12 giờ 
khuya ñể lấy hên. Khi chuông nhà thờ ñiểm tiếng ñầu tiên, người ta bắt ñầu 
nuốt hạt nho, ñến khi dứt 12 tiếng chuông phảt nuốt hết 12 hạt nho, như vậy 
năm mới sẽ ñược thịnh vượng, may mắn. 

4. Hàn Quốc: Năm mới, người Hàn Quốc thường mặc Han-Boks, một loại trang 
phục cổ truyền. Vào buổi sáng của năm mới, họ thường có nghi lễ tưởng nhớ tổ 
tiên, sau ñó là ăn món Dduk-gook - một loại súp làm bằng gạo. Năm mới là 
ngày lễ lớn nhất ở Hàn Quốc, mọi người thường dành những ngày này cho gia 
ñình và người thân. 

5. Trung Quốc: Tết cổ truyền ở Trung Quốc là những ngày lễ quan trọng nhất 
trong năm. Bắt ñầu từ 8/12 (âm lịch) mọi người dân Trung Hoa trên khắp thế 
giới kéo nhau về quê ăn Tết ñể ñược ñoàn tụ với gia ñình, quây quần bên nhau 
làm những món ăn ngon ñể thờ cúng tổ tiên trong dịp năm mới và những lễ hội 
vui Tết Nguyên ðán của họ ñược kéo dài cho ñến hết ngày 15/1 (âm lịch). 

6. Việt Nam: ðến ngày cuối cùng của năm, người ta thường tổ chức nghi lễ cuối 
năm vào khoảng 12 giờ trưa ñể mời tổ tiên trở lại gia ñình trong dịp Tết. Và rồi 
người ta chuẩn bị mọi thứ ñể ñón giao thừa. Khi ñồng hồ ñiểm ñúng 12 giờ ñêm 
cũng là lúc Người ta nói những lời chúc tụng nhau nhân dịp năm mới ñến. 

Sau giao thừa, trong mỗi gia ñình, người ta mong muốn người ñi vào nhà ñầu 
tiên phải là người khoẻ mạnh, vui vẻ 
và thành công trong cuộc sống ñể gia 
ñình họ ñược may mắn trong cả năm. 
Tập quán này ñược gọi là “ xông 
nhà”. Tiếp ñến là tập tục “ Mừng 
tuổi”. Người ta ñưa cho con cháu 
những giấy bạc còn mới và coi ñó như 
là quà Tết. 

Vào dịp Tết ở Việt Nam, tất cả các 
gia ñình dù giàu hay nghèo cũng ñều 
có nghĩa vụ bày ñồ cúng lên bàn thờ 
tổ tiên ñể bày tỏ lòng biết ơn của họ.  

(Sưu tầm) 
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NGUYÊN TẮC ðÁNH ðỔI  

ðể có ñược một thứ ưa thích, người ta phải bỏ ra một thứ khác 
mà mình thích. Nói cách khác, ñó là ñánh ñổi một mục tiêu nào 
ñó ñể ñạt ñược mục tiêu khác.  

ðây là một khái niệm thuộc lĩnh vực kinh tế học, nhưng có thể 
áp dụng vào mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày. Khi 
nắm rõ nguyên tắc này, bạn sẽ luôn có những sự quyết ñịnh 
ñúng ñắn trong ñời, khi ñứng trước nhiều sự lựa chọn.  

ðịnh nghĩa  

"Mọi thứ ñều có giá" - ðể 
có ñược một thứ ưa thích, 
người ta phải bỏ ra một 
thứ khác mà mình thích. 
Nói cách khác, quá trình 
ra quyết ñịnh ñòi hỏi phải 
ñánh ñổi một mục tiêu 
nào ñó ñể ñạt ñược mục 
tiêu khác.  

Bạn luôn phải ñối mặt với 
nhiều ngã rẻ cùng lúc, ở 
một giai ñoạn nào ñó. 
Nhưng bạn sẽ chẳng bao 
giờ có thể hoàn thành 
ñược 2 mục tiêu cùng một 
lúc. Bạn chỉ có thể tập 
trung cho 1 mục tiêu duy 
nhất thì mới ñạt hiệu quả. 
Và ñể hướng ñến mục tiêu này, bạn phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ. Nếu quá ôm 
ñồm, kết quả sẽ thất bại.  

Cách áp dụng trong ñời sống thực  

� Liệt kê các mục tiêu mà bạn muốn ñạt ñược, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.  

� Ở mỗi mục tiêu, bạn hãy gạch ñầu dòng những thứ mà bạn phải ñánh ñổi ñể ñạt 
ñược mục tiêu ñó. Và ghi ra những lợi ích khi bạn thực hiện mục tiêu này.  

� Kế ñến, “ñặt lên bàn cân” lần nữa, ñể xem mục tiêu ấy có xứng ñáng ñể bạn phải 
ñánh ñổi nhiều thứ hay không, có “ñược” nhiều hơn “mất” không. Nếu bạn phải 
ñánh ñổi quá nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu, hãy tạm gác lại mục tiêu ñó và 
thực hiện mục tiêu mà bạn thấy hợp lí hơn, có lợi cho chính bạn hơn.  

(Trích Báo Mực tím Online) 
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