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       Hòa chung không khí kỷ niệm 82 năm 
ngày thành lập ðoàn TNCS Hồ Chí Minh,  
ðoàn Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi đã 
tổ chức Hội trại truyền thống với chủ đề “Tuổi 
trẻ yêu nước”. Hội trại lần này là dịp để các 
bạn đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống 
vẻ vang của ðoàn, đồng thời đây cũng là cơ 
hội để các bạn đoàn viên thanh niên giao lưu, 
học tập kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau, tạo mối đoàn kết, thống nhất trong 
toàn ðoàn. 

 
(xem tiếp trang 5) 

���� Trong số này: 
� Các sự kiện: 

���� Thi tốt nghiệp cao đẳng khóa 1 
ngành Quản trị kinh doanh hệ VLVH; 
���� Kết quả chung kết cuộc thi “Khởi 

nghiệp cùng sinh viên Sonadezi năm 
2013”. 
� Hoạt động ðoàn thể: 

���� Hội trại “Tuổi trẻ yêu nước” chào 
mừng 82 năm ngày thành lập ðoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. 
� Blog thời sự: 
���� Sinh viên và sự “lệch chuẩn” cần 
tránh trong phong trào đoàn hội. 
� Kỹ năng sống:  

���� Bảo vệ môi trường với 3R. 
**** 
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Theo dòng sự kiện 
 

THI TỐT NGHIỆP CAO ðẲNG KHÓA 1   
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

Trong hai ngày 09 và 10/03/2013 đã 
diễn ra kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng khóa 1 
ngành Quản trị kinh doanh hệ Vừa làm vừa 
học. Nhìn chung kỳ thi diễn ra an toàn, thực 
hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ GD-ðT và 
của trường Cð Sonadezi. 

Buổi sáng ngày đầu tiên, các thí sinh 
tham gia kỳ thi được phổ biến quy chế thi, 
buổi chiều bắt đầu thi môn Kinh tế chính trị 
trong thời gian 120 phút. Ngày hôm sau, các 
thí sinh thi môn cơ sở ngành trong 90 phút 
và môn chuyên ngành trong 180 phút. 

ðây là khóa thi tốt nghiệp đầu tiên thuộc hệ đào tạo Vừa làm vừa học của 
Trường Cao đẳng Sonadezi. Khóa 1 ngành Quản trị kinh doanh có tổng số 33 sinh 
viên, trong đó có 26/33 sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt này đạt tỉ lệ 
78,8%. Kết quả có 22/26 sinh viên đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 84,6%.  

Theo P. HTQT&QHDN
 

ðẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HWASEUNG VINA  
ðẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG Cð SONADEZI 

Chiều ngày 05/03/2013, Công ty TNHH Hwaseung Vina đã đến thăm và làm 
việc với trường Cð Sonadezi. ðại diện Công ty Hwaseung Vina gồm có ông Young 
Byong Jeon – Giám đốc phụ trách phát triển, ông Dong Mok Han – Giám đốc phòng 
mẫu Adidas, ông Nguyễn Thế Quốc Chinh – Trưởng phòng Kinh doanh. ðón tiếp 
đoàn là ThS. Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng Trường Cð Sonadezi và phòng 
HTQT&QHDN. 

Mở đầu buổi làm việc, ThS. Lưu Phước Dũng gửi lời cảm ơn công ty Hwaseung 
trong những năm qua đã tạo điều kiện cho sinh viên của trường đến thực tập cũng 
như tiếp nhận các thực tập sinh xuất sắc vào làm việc. Kế đến, thầy Lưu Phước 
Dũng giới thiệu vài nét chính về các khoa cùng các ngành đào tạo và điểm sơ qua 
những thành tựu nổi bật của nhà trường. Về phía Hwaseung, đại diện công ty đánh 
giá cao biểu hiện và năng lực của sinh viên trường Cð Sonadezi trong quá trình 
thực tập và làm việc, đồng thời bày tỏ mong muốn được tiếp xúc và trao đổi với các 
bạn sinh viên thông qua chương trình sinh viên giao lưu với doanh nghiệp. ðặc biệt, 
không chỉ sinh viên ngành CN Giày mà sinh viên các ngành khác như Tiếng Anh 
thương mại cũng được công ty quan tâm và có nhu cầu tuyển dụng.  

Hai bên tiếp tục bàn về các cơ hội hỗ trợ nhau trong việc đào tạo và tuyển 
dụng sinh viên. ðể đẩy mạnh hiệu quả hợp tác, Trường Cð Sonadezi và Công ty 
Hwaseung Vina cùng thống nhất ký kết bản thỏa thuận hợp tác. Sau cuộc họp, hai 
bên sẽ xem xét và thảo luận các điều khoản liên quan đến những vấn đề đã trao 
đổi. Một trong những đề xuất cụ thể đầu tiên của Bản thỏa thuận là Công ty 
Hwaseung Vina sẽ cấp học bổng năm cuối cho 5 sinh viên ngành Thiết kế Giày 
thuộc Khoa Công nghệ May – Giày. Bản thỏa thuận này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều 
lợi ích hơn nữa cho các bạn sinh viên của trường trong thời gian tới.  

Theo P. HTQT&QHDN 

2 



 

Theo dòng sự kiện 

  
KẾT QUẢ CHUNG KẾT CUỘC THI 

“KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN SONADEZI NĂM 2013” 

 
Vòng chung kết cuộc thi “Khởi 

nghiệp cùng sinh viên Sonadezi năm 
2013” được tổ chức vào lúc 8h ngày 
01/03/2013 tại Hội trường A Trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi với sự tham gia của 6 nhóm 
tác giả.  

 

Trong thành phần Ban giám khảo 
cuộc thi, về phía trường có Th.S Lưu 
Phước Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, 
Th.S Trần Thanh Ngoan – Hiệu phó nhà 
trường, thầy Hồ Văn Khôi – Tổ trưởng 
Bộ môn Quản trị Kinh doanh; về phía 
khách mời có ông Trần Hòa Hiệp – Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Sonadezi Châu ðức, ông Tống Hữu 
Trường – Giám đốc Nhân sự Công ty 
BUWON VINA, bà Ngô Kim Huệ - Phóng 
viên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thuộc 
VCCI.  

Vòng chung kết diễn ra sôi nổi, 
hấp dẫn với việc bảo vệ ý tưởng kinh 
doanh và trả lời câu hỏi từ Ban giám 
khảo của các nhóm. 

 

 

Kết quả chung cuộc như sau: 
 

 

1 giải nhì trị giá 8 triệu đồng được 
trao cho tác giả Lê Thị Út Nữ lớp K6TC 
với đề tài “ðề án thành lập DNTN thu 
mua nông sản ðồng Xanh”. 

1 giải ba trị giá 6 triệu đồng được 
trao cho nhóm tác giả Trần Nữ Huyền 
Cẩm, Trần Thị Cẩm, Trần Thị Bích 
Nhung, Trần Thị Ngọc Trâm lớp K6QT1 
với đề tài “Dự án thành lập cơ sở sản 
xuất cửa hàng kinh doanh giỏ đan 
ðẸP”. 

4 giải khuyến khích trị giá 2 triệu 
đồng cho nhóm tác giả Cao Tài, Cao 
Trí, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Phước 
Thành lớp K6QT2 với đề tài “Túi vải 
không dệt tiện lợi và thân thiện với môi 
trường”, nhóm tác giả Vũ Quốc Hưng, 
Nguyễn ðức Duy, Phạm Minh Nhật, 
Nguyễn Lơ lớp K6TC với đề tài “Dự án 
nhà hàng Hương Việt”, nhóm tác giả Sú 
Tú Long, Nguyễn Thanh Trí, Hồ Thị 
Mộng Thiên Ân, Trần Ngọc Trâm Anh, 
Tô Thanh Tuyền lớp K6QT2 với đề tài 
“Trường mầm non tư thục Kỹ năng 
sống”, tác giả ðỗ Quỳnh Giang lớp 
K7AV2 với đề tài “Drink & Food - 
Three-classed Shop for teenager (quán 
ăn ba tầng cho giới trẻ) Style: Korean 
– Vietnamese”.  

Theo Khoa Quản trị 
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Theo dòng sự kiện 
  

KHÓA HỌC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  

 

Vào các ngày 21,22/03/2013 và 
28,29/03/2013 vừa qua, trường Cð 
Sonadezi đã tổ chức khóa học “Văn hóa 
doanh nghiệp” tại hội trường Công ty 
Cổ phần Sonadezi Long Bình. Khóa học 
có thời lượng ba buổi với đối tượng 
tham dự đa dạng bao gồm cấp lãnh 
đạo, đội ngũ quản lý cấp trung và toàn 
thể cán bộ công nhân viên của công ty. 

Mục tiêu của khóa học nhằm trang 
bị cho các học viên nhận thức về tầm 
quan trọng của việc xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp, khả năng xác định các 
giá trị văn hóa cần thiết cho sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp và 
phương pháp xây dựng và phát triển 
văn hóa thành sức mạnh của doanh 
nghiệp.  

 

         Trong hai buổi học của ngày đầu 
tiên, học viên học kiến thức chung về 
văn hóa doanh nghiệp do Th.S Lê Việt 
Hưng - giảng viên Khoa Quản trị kinh 
doanh, ðại học Kinh tế TP.HCM phụ 
trách. Ở buổi học thứ ba, học viên được 
Th.S Lưu Phước Dũng – hiệu trưởng 
Trường Cð Sonadezi hướng dẫn tìm 
hiểu về văn hóa doanh nghiệp tại 
Sonadezi. Buổi học diễn ra khá sôi nổi 
nhờ sự tích cực tham gia phát biểu ý 
kiến cũng như thảo luận giữa các nhóm 
học viên.  

 

Khóa học đã kết thúc khá thành 
công và tốt đẹp. Nội dung bài giảng 
phong phú, thiết thực, bổ ích cùng 
phương pháp truyền đạt sinh động của 
các giảng viên đã đem đến sự hài lòng 
cho người học.  

Theo P. HTQT&QHDN 

  
TRƯỜNG Cð SONADEZI TỔ CHỨC TƯ VẤN TUYỂN SINH  

Trong tháng 2 và 3/2013, trường Cð 
Sonadezi đã tổ chức các buổi tư vấn tuyển 
sinh và hướng nghiệp cho học sinh các 
trường THPT thuộc thành phố Biên Hòa, các 
huyện Trảng Bom, ðịnh Quán, Nhơn Trạch, 
Long Thành, Long Khánh, Tân Phú, Vĩnh 
Cửu, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc của 
tỉnh ðồng Nai. ðoàn tư vấn cũng đến với các 
trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 
Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và ðắk Lắk. 
Năm nay trường tuyển 1.000 chỉ tiêu cho 
các ngành Công nghệ May – Giày, QTKD, Tài 

chính – Ngân hàng, Kế toán, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Trung thương mại, Công 
nghệ Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin (hệ Cð) và 200 chỉ tiêu cho các 
ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp (hệ TC).  

Theo P. ðT&QLSV
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Công tác ðoàn Hội 
  

HỘI TRẠI “TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC” 
CHÀO MỪNG 82 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ðOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 82 
năm ngày thành lập ðoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26/03/1931–26/03/2013), 
ðoàn trường Cao đẳng CN&QT 
Sonadezi đã tổ chức Hội trại với chủ 
đề “Tuổi trẻ yêu nước” từ ngày 23/03 
đến 24/03/2013. 

Hội trại năm nay có 23 tiểu trại 
với gần 1.500 đoàn viên thanh niên 
tham gia tích cực các hoạt động như 
thi cắm trại nhanh, đẹp; thi đấu bóng 
chuyền nam, nữ; các trò chơi tập thể; 
đêm văn nghệ lửa trại, hưởng ứng Giờ 
Trái đất năm 2013. 

Trong cuộc thi dựng trại, các giải 
nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về chi 
đoàn K7KT1, chi đoàn K7QT2 và chi 
đoàn K7AV1,2,3. Hai giải Khuyến 
khích thuộc về chi đoàn K7CNTT và 
chi đoàn K7&K8GD. Ngoài ra, tổ trọng 
tài quyết định trao thêm một Giải kỷ 
luật dành cho tiểu trại của chi đoàn 
K7QT1 vì đã thể hiện được tinh thần 
kỷ luật, đoàn kết khi tham gia Hội 
trại. 

Về kết quả cuộc thi bóng chuyền 
nam, chi đoàn K7XD đoạt giải nhất, 
chi đoàn K8QT1 đoạt giải nhì, chi 

ðoàn K7QT1 đoạt giải ba và chi đoàn K7TC đoạt giải khuyến khích. Ở cuộc thi bóng 
chuyền nữ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chi đoàn K7KNN, giải nhì cho chi đoàn 
K7QT1, giải ba cho chi đoàn K7KT1 và giải khuyến khích cho chi đoàn K7MM.  

Chương trình văn nghệ, thời 
trang và trao giải thưởng tổng kết hội 
trại diễn ra vào lúc 19g30 ngày 
23/03. ðến tham dự đêm lửa trại có 
đại diện Ban giám hiệu, đại diện Tiểu 
đoàn 12 - Lữ đoàn 591, các thầy cô, 
các bạn sinh viên và cựu sinh viên. 
ThS. Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng 
trường Cð Sonadezi đã có đôi lời gửi 
tới các bạn sinh viên. Thầy động viên 
các bạn cố gắng học tập thật tốt và 
chăm chỉ rèn luyện đạo đức nhằm 
chuẩn bị hành trang vào đời, xứng 
đáng với danh hiệu ðoàn viên Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng nhân dịp sự kiện Giờ Trái ðất, thầy nhắn nhủ các 
bạn nâng cao ý thức tiết kiệm các nguồn năng lượng tài nguyên như điện, nước và 
giữ gìn môi trường sống chung.  
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Công tác ðoàn Hội 
  

Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 
phút, với khẩu hiệu “Tắt đèn và bật 
sáng tương lai”, các trại viên đồng 
loạt tắt các đèn trang trí để hưởng 
ứng và chào mừng sự kiện Giờ Trái 
ðất năm 2013. Trong thời gian này, 
các bạn tham gia sinh hoạt tập thể 
bên lửa trại.  

Hai ngày hội trại sôi động trôi 
qua thật nhanh đã để lại nhiều kỷ 
niệm đẹp trong lòng các trại viên. Xin 
chúc tuổi trẻ trường Cao đẳng 
Sonadezi ngày càng phát huy tính 

tiên phong trong tất cả các lĩnh vực, xứng đáng với lớp đàn anh đi trước đã hy sinh 
vì nền độc lập của nước nhà, xứng đáng với lời Bác dạy: “ðâu cần thanh niên có, 
việc gì khó có thanh niên”. 

Theo ðoàn Thanh niên
 

 

CHI ðOÀN GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  
CHÚC MỪNG CÁC ðOÀN VIÊN NỮ NHÂN DỊP 8/3 

Sáng ngày 07/03/2013, chi đoàn 
giảng viên, cán bộ công nhân viên 
trường Cð Sonadezi đã có buổi họp 
định kỳ hàng tháng nhằm thu thập ý 
tưởng cho hội trại 26/3 và đề xuất 
hoạt động của chi đoàn trong học kỳ 
2 năm học 2012 – 2013. Cũng trong 
dịp này, các đoàn viên nữ đã nhận 
được quà và lời chúc mừng nhân ngày 
8/3.  

 Các đoàn viên đã đề xuất và 
đóng góp ý kiến cho các hoạt động 
của chi đoàn trong 5 tháng tới như tổ 
chức hoạt động tình nguyện thăm các 
nhà nuôi trẻ mồ côi, lập các nhóm thể 
thao, văn hóa văn nghệ, học thuật. 
Chi đoàn cũng lên kế hoạch chuẩn bị 
đại hội chi đoàn vào tháng 5/2013 để 
bầu ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 
mới. 

Theo ðoàn Thanh niên 
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Blog thời sự 
 

SINH VIÊN VÀ SỰ “LỆCH CHUẨN” CẦN TRÁNH  
TRONG PHONG TRÀO ðOÀN, HỘI 

ðoàn, Hội là những tổ chức tự nguyện, là một môi trường học tập, sinh hoạt, 
rèn luyện có nhiều ý nghĩa đối với các bạn sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường. Thế nhưng, hiện nay không ít các bạn sinh viên lại có nhiều biểu hiện “lệch 
chuẩn” khi tham gia vào các phong trào hoạt động của các tổ chức này.  

C.T. Việt, sinh viên Trường ðH 
Bách Khoa TP.HCM có thời gian hơn 
ba năm nay làm thủ lĩnh phong trào 
ðoàn tâm sự: “Em được các bạn tín 
nhiệm bầu vào Ban Cán sự ðoàn của 
lớp ngay từ năm thứ nhất, em cảm 
thấy rất vui vì sự tín nhiệm này, và 
trong ba năm qua em đã rất tích cực 
trong mọi hoạt động của lớp, của 
trường. Thế nhưng, vì em mải mê với 
phong trào quá nên nhiều khi em 
không có thời gian học bài, lên giảng 
đường. Từ văn nghệ, đá bóng, cắm 
trại, đến hội họp, giao lưu kết nghĩa, 
mùa hè xanh, các bạn sinh nhật, ốm 
đau, v.v.. em đều phải có mặt vì mình 
là cán bộ ðoàn của lớp. Do đó, hiện 
nay em nợ đến 5 học phần chưa trả 
nợ xong”. 

Trường hợp của Việt có thể là cá 
biệt, song nó cũng phản ánh một điều 
là, nếu không có sự cân bằng thời 
gian giữa các hoạt động ðoàn, Hội với 
nhiệm vụ học tập, thì không chỉ Việt 
mà nhiều sinh viên khác sẽ có một kết 

quả học tập ngày càng giảm sút. 

Một thái cực khác không kém phần lệch lạc, đó là sự thờ ơ quá đáng của một 
số sinh viên đối với các phong trào ðoàn, Hội. Thay vì tham gia sinh hoạt tập thể 
lành mạnh, nhiều sinh viên lại sa đà vào bida, quán nhậu, game online. Nhiều khi, 
sự thờ ơ đối với phong trào ðoàn, Hội còn thể hiện ở sự chống chế, làm lấy lệ cho 
có, không thể hiện được sự nhiệt huyết của một người trẻ tuổi.  

Bạn Thanh Tâm sinh viên năm 3 của trường ðH Khoa học Tự nhiên TP.HCM 
chia sẻ: “Em tham gia cho có phong trào và vì điểm rèn luyện, chứ thiệt tình em 
chẳng muốn…”. 

Việc học tập trong trường đại học, cao đẳng là rất quan trọng, sinh viên được 
chuẩn bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mình được đào tạo. Thế nhưng, 
việc tham gia các hoạt động do trường tổ chức, các hoạt động của ðoàn Thanh 
niên, Hội Sinh viên thực sự có vai trò rất lớn. ðây là những hoạt động giúp sinh 
viên rèn luyện kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, khả năng lãnh đạo; 
hình thành sự tự tin, năng động cần có khi đi làm việc. Do đó, mỗi sinh viên cần tìm 
cách cân bằng bản thân trong việc học tập và tham gia phong trào ðoàn, Hội.  

Theo Minh Hiếu, 27/03/2013, báo điện tử Tổ quốc - Bộ VH, TT và DL
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI 3R 

Giữ gìn cho môi trường trong sạch và xanh tươi là 
trách nhiệm của tất cả mọi người. Nếu mỗi người đều 
góp những hành động đúng thì cuộc sống của chúng 
ta sẽ tốt đẹp hơn. Dựa trên nguyên tắc “Càng ít chất 
thải ra môi trường càng tốt”, chúng ta nên thực hiện 
theo khẩu hiệu “3R” – reduce, reuse, recycle (giảm 
thiểu, tái sử dụng, tái chế) qua những việc sau: 

1. Tại nhà 

- Trong nhà nên có hai loại thùng đựng rác. Các giấy loại, sách, báo, tạp chí cũ, 
chai lọ thủy tinh và lon kim loại để riêng; rác sinh hoạt để riêng. 

- Khi đi chợ hoặc đi mua sắm, nên đem theo làn hoặc giỏ để đựng thay cho việc 
dùng túi nilong, túi giấy hay túi bằng chất dẻo. Nên mua đồ với khối lượng lớn để 
dùng dần (bột giặt, nước rửa bát,…) vừa rẻ hơn vừa bớt dùng nhiều bao bì. 

- Nên tận dụng giẻ rách hay quần áo cũ làm giẻ lau, đặc biệt lau những thứ bẩn dây 
ở nơi nấu nướng thay cho giấy lau hút nước. 

2. Tại trường 

- Sách giáo khoa, truyện không cần nữa nên cho bạn có nhu cầu hoặc tặng cho thư 
viện nhà trường. 

- Viết cả hai mặt giấy, tận dụng giấy bỏ làm giấy nháp khi tính toán. 

- Dùng bút máy, bút chì bấm thay cho bút bi, chì gỗ. 

- Tôn trọng nội quy bảo vệ cây xanh của nhà trường. 

3. Tại nơi làm việc 

- Nên tiết kiệm và dùng cả hai mặt giấy khi photocopy, viết và in. Giấy một mặt 
còn thừa có thể dùng làm sổ ghi nhớ hay sổ nhắn tin điện thoại. 

- Dùng các loại giấy tái sinh được là góp phần gìn giữ môi trường, chẳng hạn khi 
chọn các cặp tài liệu, nên chọn loại bìa các tông giấy thay cho chất dẻo. 

- Nếu có thể, nên dùng toàn các loại giấy đã được tái sinh, vì như vậy đã giúp giảm 
được số cây bị chặt để làm giấy mới. Các loại danh thiếp, giấy mời họp, phong bì có 
thể in trên loại giấy đã được tái sinh. 

- Nên thu nhặt các loại giấy báo, bao bì, các tông không cần đến nữa bán cho người 
thu mua đồng nát.     

- Nên dùng bút máy bơm mực và bút chì bấm thay cho những loại bút bi hay bút 
chì dùng chỉ 1 lần, dùng loại bút đánh dấu có thể đổ đầy lại mực để dùng nhiều lần. 

Theo Tổng cục Môi trường 
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