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       Nằm trong chuỗi hoạt ñộng chào mừng 8 
năm ngày thành lập Trường Cao ñẳng Công 
nghệ và Quản trị Sonadezi (01/06/2005 – 
01/06/2013), cuộc thi “Công ñoàn và Pháp 
luật” ñã ñược Công ñoàn Trường tổ chức vào 
ngày 31/05/2013. Cuộc thi còn có ý nghĩa 
thiết thực ñối với hoạt ñộng của tổ chức Công 
ñoàn Trường trong việc tuyên truyền và phổ 
biến pháp luật cho các thành viên. 

 
(xem tiếp trang 5) 

���� Trong số này: 
� Các sự kiện: 

���� Lễ tốt nghiệp Khóa 1 ngành 
QTKD hệ Cao ñẳng VLVH; 
���� Hội thảo khoa học chuyên ngành 

Xây dựng; 
���� Cuộc thi “Công ñoàn và pháp 

luật”; 
���� Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm 

theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí 
Minh”. 
� Hoạt ñộng ðoàn thể: 

���� Hiến máu tình nguyện 2013; 
���� Chi ñoàn GV,CBCNV ñến thăm 
và tặng quà cho Trung tâm Bé thơ; 
���� Tuyên dương “Thanh niên tiên 
tiến làm theo lời Bác”.  
� Kỹ năng sống: 

���� Xây dựng thương hiệu cá nhân. 
**** 
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Theo dòng sự kiện 
 

LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 1   
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CAO ðẲNG VLVH NIÊN KHÓA 2009 -2013 

 
 

Vào ngày 10/05/2013, Trường Cð 
CN&QT Sonadezi ñã tổ chức Lễ tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 1 ngành 
Quản trị Kinh doanh hệ Cao ñẳng Vừa 
làm vừa học (K1QTKD-VLVH). ðây là 
lớp sinh viên ñầu tiên của hệ ñào tạo 
VLVH nhận bằng tốt nghiệp.  

ðến dự buổi lễ có Th.S Lưu Phước 
Dũng - Hiệu trưởng nhà trường, Th.S 
Nguyễn ðình Thái - Trưởng Phòng 
ðT&QLSV, Th.S Nguyễn Thị Dung - Phó 
Phòng HTQT&QHDN và các giảng viên 
nhà trường. Về phía sinh viên có lớp 
K1QTKD cùng ñại diện sinh viên các 
khóa. Phát biểu khai mạc, thầy Lưu 
Phước Dũng gửi lời chúc mừng và ñộng 
viên các tân Cử nhân tiếp tục học tập 
nâng cao trình ñộ chuyên môn ñể ñáp 
ứng nhu cầu của xã hội. 

 

Về kết quả học tập, toàn Khóa có 
10 SV xếp loại Khá (30,3%), 15 SV xếp 
loại Trung bình Khá (45,5%), 08 SV 
xếp loại trung bình (24,2%), không có 
SV xếp loại Yếu, Kém. Về kết quả thi 
tốt nghiệp, 22/26 SV thi ñậu lần 1 (ñạt 
tỷ lệ 84,6%) và 04 SV thi ñậu lần 2 
(chiếm 15,4%). Trong ñó, 10 SV 
(38,4%) ñược công nhận tốt nghiệp và 
ñược nhận bằng chính thức; 06 SV 
(23,1%) ñủ ñiều kiện tốt nghiệp nhưng 
còn thiếu chứng chỉ TOEIC (350 ñiểm); 
còn 10 SV (38,5%) chưa ñủ ñiều kiện 
tốt nghiệp do còn nợ môn. 

 

Thầy Lưu Phước Dũng ñã ñại diện 
nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 10 
tân cử nhân, ñồng thời khen thưởng 
thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp và sinh viên 
ñạt thành tích cao toàn khóa học của 
lớp K1QTKD-VLVH. Nhân dịp này, sinh 
viên các khóa ñạt thành tích cao trong 
HK2 năm học 2011-2012 cũng ñược 
trao học bổng. 

 

 Kết thúc buổi lễ là bữa tiệc nhẹ 
cùng phần giao lưu giữa Ban Giám hiệu 
và sinh viên các khóa. Các câu hỏi sinh 
viên ñặt ra ñều ñược Ban Giám hiệu 
giải ñáp thỏa ñáng, phù hợp với tâm tư 
nguyện vọng của sinh viên. 

 
 

Theo P. HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 
 

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 
 
Trong chuỗi các hoạt ñộng chào 

mừng 8 năm thành lập trường, sáng 
ngày 24/05/2013, tại hội trường Tổng 
công ty Phát triển Khu công nghiệp, 
Trường Cð Sonadezi ñã tổ chức hội 
thảo khoa học chuyên ngành Xây dựng 
nhằm trao ñổi kinh nhiệm giữa các cán 
bộ công tác trong lĩnh vực xây dựng từ 
các công ty, các ban ngành chức năng 
và các giảng viên ngành xây dựng. 

 

 

Tham dự hội thảo có ông Trần 
Thanh Hải – Phó TGð Tổng công ty PT 
KCN, ThS. Lưu Phước Dũng – Hiệu 
trưởng trường Cð Sonadezi, ThS. Trần 
Thanh Ngoan – Phó hiệu trưởng Nhà 
trường. Về phía các sở ban ngành có 
ñại diện Sở Khoa học Công nghệ và Sở 
Xây dựng. Về phía các công ty có ông 
Nguyễn Vũ Duy An – TGð Công ty CP 
Tư vấn xây dựng ðồng Nai, ông Hà 
ðiệp – Phó TGð Công ty CP Sonadezi 
Long Bình, ông Vệ Quốc Hưng – Gð 
Công ty Xây dựng Vệ Gia và cán bộ kỹ 
thuật của các công ty thành viên. Hội 
thảo cũng chào ñón các giảng viên 
trường ðại học Công nghệ ðồng Nai, 
giảng viên và sinh viên Khoa Xây dựng 
trường Cð Sonadezi. 

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ThS. 
Lưu Phước Dũng ñề cao sự quan tâm 
của các ñại biểu ñối với những vấn ñề 
kỹ thuật liên quan ñến chất lượng xây 
dựng và việc bảo vệ môi trường, ñồng 
thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà 
trường và doanh nghiệp trong việc ñào 
tạo lực lượng lao ñộng cho tương lai.  

 

Hội thảo có hai chủ ñề chính là 
“Nền móng - kết cấu” và “Vật liệu xây 
dựng - môi trường”, bao gồm năm ñề 
tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng do xây 
dựng công trình lân cận và ñề nghị giải 
pháp nền móng hợp lý” (Ngô Phi Minh), 
“Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện 
chữ I, một trục ñối xứng theo tiêu 
chuẩn Mỹ AISC-2005” (Võ Xuân 
Thạnh), “Phân tích khung thép phẳng 
có liên kết nửa cứng” (Nguyễn Mạnh 
Cường), “ðề xuất giải pháp tăng cường 
và chỉnh trang mật ñộ cây xanh cảnh 
quan cho các trục ñường trung tâm TP. 
Biên Hòa” (Nguyễn Mạnh Dũng), “Góp 
phần bảo vệ môi trường sống thông 
qua việc lựa chọn vật liệu thi công” 
(Hoàng Trọng Quang).  

 

Trong phần thảo luận, các ñại biểu 
ñã nêu câu hỏi và ñóng góp ý kiến cho 
một số ñiểm về mặt kỹ thuật trong ñề 
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tài. Các tác giả ñã giải ñáp rõ ràng 
những câu hỏi, ñồng thời tiếp thu ý 
kiến phản biện của các ñại biểu ñể ñiều 
chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số 
vấn ñề cụ thể, nhằm góp phần nâng 
cao tính ứng dụng của các ñề tài trong 
thực tiễn.  

 

Phát biểu kết thúc hội thảo, ThS. 
Trần Thanh Ngoan tổng kết các ñề tài 
và cảm ơn các ñại biểu ñã ñến tham dự 
cũng như tích cực trao ñổi, góp ý với 
các báo cáo viên. Buổi hội thảo kết 
thúc tốt ñẹp vào lúc 12h cùng ngày. 
Kết quả hội thảo góp phần bổ sung 
thêm kiến thức và kinh nghiệm quý 
báu cho công tác giảng dạy và học tập 
của giảng viên và sinh viên Khoa Xây 
dựng của Trường, ñáp ứng yêu cầu của 
giáo dục và thực tiễn. 

Theo P. HTQT&QHDN 

 

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP   

Trong các ngày 09,10/05/2013 và 
16,17/05/2013 vừa qua, trường Cð 
Sonadezi ñã tổ chức khóa học “Kỹ năng 
giao tiếp” tại Công ty Cổ phần Sonadezi 
Long Bình nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho cán bộ và nhân viên của công ty. 
Tổng cộng có hơn 80 học viên tham dự 
trong hai ñợt của khóa học, mỗi ñợt học 
có thời lượng ba buổi. ðến với khóa học 
này, học viên ñược TS. Thái Trí Dũng – 
Giảng viên trường ðH Kinh tế TP.HCM 
trực tiếp hướng dẫn và tư vấn. Học viên ñược trang bị kiến thức cơ bản về giao tiếp 
trong kinh doanh cũng như có cơ hội rèn luyện các kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ 
năng lắng nghe và kỹ năng trình bày. Cách thức truyền ñạt sinh ñộng, hóm hỉnh 
của giảng viên cùng các bài tập thực hành giúp học viên dễ dàng củng cố và vận 
dụng kiến thức ñã học vào thực tiễn. Sau khóa học, học viên ñã tìm ra biện pháp 
khắc phục những hạn chế trong giao tiếp của bản thân và có thái ñộ tích cực ñổi 
mới ñể ñạt hiệu quả tốt hơn trong công việc và trong cuộc sống. 

Theo P. HTQT&QHDN 

 
HỌC VIÊN LỚP EMBA-DN4 BẢO VỆ VÀ NHẬN BẰNG THẠC SĨ TẠI AIT  

Từ ngày 09/05 ñến ngày 24/05/2013, 8 
học viên lớp Cao học Quản trị Kinh doanh 
Quốc tế khóa 4 tại ðồng Nai (EMBA-DN4) ñã 
sang Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tại Băng 
Cốc, Thái Lan ñể bảo vệ luận văn tốt nghiệp 
và nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Quốc tế dành cho các nhà quản lý (iEMBA). 
ðây là khóa học do Trường Cð Sonadezi liên 
kết với Trường Quản lý (SOM-AIT) tổ chức. 

Hiện trường Cð Sonadezi ñang tiếp tục tuyển sinh khóa 5 chương trình iEMBA và 
khóa 1 chương trình PMM-HRM, dự kiến khai giảng vào tháng 10/2013. 

Theo P. HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 
 

CUỘC THI “CÔNG ðOÀN VÀ PHÁP LUẬT” 

Sáng ngày 31/05/2013, tại hội 
trường A trường Cð Sonadezi ñã 
diễn ra cuộc thi “Công ñoàn và Pháp 
luật”. Cuộc thi là một trong những 
hoạt ñộng nhằm chào mừng 8 năm 
ngày thành lập trường. ðến với cuộc 
thi này, cán bộ - giảng viên - nhân 
viên trường ñã ñược tạo ñiều kiện 
tìm hiểu các quy ñịnh mới của Bộ 
luật Lao ñộng số 10/2012/QH13 có 
hiệu lực từ 01/05/2013 và Luật 
Công ñoàn số 12/2012/QH13 có 
hiệu lực từ 01/01/2013. 

 

Cuộc thi ñược tổ chức dưới dạng thi ñấu giữa các ñội, gồm 3 phần thi chính: 
hỏi ñáp nhanh, tiểu phẩm và xử lý tình huống. Có 4 ñội tham gia cuộc thi gồm: ñội 
Quản trị (Khoa Quản trị và Khoa Ngoại ngữ), ñội Hành chính Nhân sự (P.HCNS), ñội 
Công nghệ (Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Xây dựng và Khoa May–Giày) và ñội 
ðào tạo (P.ðT&QLSV và P.HTQT&QHDN). Mỗi ñội có 5 thành viên, không tính số 
diễn viên biểu diễn tiểu phẩm. 

Phần thi hỏi ñáp nhanh có tất 
cả 10 câu hỏi, các ñội bấm chuông 
giành quyền ưu tiên trả lời. Trong 
phần thi xử lý tình huống, mỗi ñội 
ñược yêu cầu trả lời câu hỏi liên 
quan ñến một tình huống trình bày 
dưới dạng video clip. Ở phần thi 
cuối cùng, mỗi ñội tự biên tự diễn 
một tiểu phẩm ngắn và các ñội 
còn lại giành quyền tranh luận về 
nội dung của tiểu phầm ñó. Hầu 
hết các tiểu phẩm ñược ñầu tư kỹ 
lưỡng về nội dung, trang phục và 

ñạo cụ. Cách diễn xuất tự nhiên, sinh ñộng và hài hước của diễn viên góp phần làm 
cho phần thi này trở thành ñiểm nhấn của cuộc thi. 

Kết quả chung cuộc, ñội Hành 
chính Nhân sự giành giải nhất với 
phần thưởng là cúp lưu niệm cùng 3 
triệu ñồng. Ban giám khảo cũng 
trao thêm hai giải phụ gồm giải 
“Tiểu phẩm hay nhất” cho ñội Quản 
trị và giải “Khuyến khích” cho ñội 
ðào tạo với giá trị mỗi giải thưởng 
là 5 trăm nghìn ñồng. Ngoài ra, tất 
cả các ñội ñều ñược Ban tổ chức 
trao cờ lưu niệm. Hội thi kết thúc 
trong không khí vui tươi và hào 
hứng. Vào cuối buổi thi, các CB–GV-
NV nhà trường cũng ñược phổ biến Luật Giáo dục ðại học mới.  

Theo P. HTQT&QHDN
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CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ðẠO ðỨC HỒ CHÍ MINH” 

Sáng 21/05/2013 ñông ñảo SV trường Cao 
ñẳng CN&QT Sonadezi phấn khởi tham dự cuộc thi 
trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và 
ðào tạo tổ chức. Trong ngày thi ñầu tiên của vòng 
1, nhà trường tổ chức cho các SV là lớp trưởng, bí 
thư các lớp tham gia ñể có thể phổ biến lại cho lớp 
mình biết về cách thức tham dự cuộc thi, giúp toàn 
thể SV nhà trường có cơ hội tham dự cuộc thi bổ 

ích này. Kết quả có 14 sinh viên ñược chọn vào vòng trong. 
Theo P. ðT&QLSV 

 
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ðỐC TÀI CHÍNH” (CFO) 

 

Vào ngày 25/05/2013, trường Cð 
Sonadezi ñã tổ chức khai giảng lớp 
“Giám ñốc Tài chính” khóa 1. ðây là 
một trong những chương trình ngắn 
hạn do trường Cð Sonadezi liên kết với 
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển 
(IDR) thuộc Trường ðH Kinh tế TP.HCM 
tổ chức. Tham dự buổi khai giảng có 
ThS. Trần Thanh Ngoan – Phó hiệu 
trưởng nhà trường, Th.S Nguyễn Thị 
Dung – Phó phòng HTQT&QHDN, Th.S 
Nguyễn Anh Ngọc – Giảng viên trường 
ðH Kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Vân – Trưởng ban ðào tạo và tư vấn doanh 
nghiệp (IDR). Lớp học có hơn hai mươi học viên là các cán bộ ñang giữ những vị trí 
chủ chốt trong bộ máy tài chính của công ty. Học viên sẽ học 13 chuyên ñề với tổng 
thời lượng là 176 tiết (tương ñương 44 buổi) không kể thời gian làm chuyên ñề tốt 
nghiệp. Cuối khóa học, học viên có thời gian khoảng 2-3 tuần ñể làm chuyên ñề tốt 
nghiệp theo nhóm. Chứng chỉ khóa học do Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển cấp 
có giá trị toàn quốc. 

Theo P. HTQT&QHDN 

 
CHIẾN DỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2013 

 

Sáng 17/04/2013, Trường Cð Sonadezi ñã 
tổ chức chiến dịch tình nguyện "Hiến máu nhân 
ñạo - Giọt hồng nhân ái". ðông ñảo cán bộ, 
sinh viên Trường và cán bộ nhân viên của Tổng 
công ty Sonadezi, Công ty Sonadezi Châu ðức, 
Công ty Sonacons nhiệt liệt hưởng ứng chiến 
dịch này. Năm nay, các công tác chuẩn bị ñược 
thực hiện từ rất sớm. Các tình nguyện viên của 
ðoàn trường ñược bố trí ñể hướng dẫn từ công 
tác ghi phiếu, khám sức khỏe, theo dõi trong và 
sau khi hiến máu. Trong buổi sáng ñã có 215 ñơn vị máu ñược hiến tặng. 

Theo ðoàn Thanh niên 
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Theo dòng sự kiện 
 



 

 

CHI ðOÀN GV,CBCNV ðẾN THĂM VÀ TẶNG QUÀ  
CHO TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT BÉ THƠ 

 
Nằm trong chuỗi các hoạt ñộng chào 

mừng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 – 19/5/2013) và kỷ niệm 08 
năm ngày thành lập Trường (01/6/2005 – 
01/6/2013), vào thứ Bảy ngày 18/5/2013, 
Chi ðoàn giảng viên cán bộ công nhân viên 
Trường Cao ñẳng CN&QT Sonadezi ñã tổ chức 
một hoạt ñộng tình nguyện là ñến thăm 
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết 
tật Bé Thơ tại ñịa chỉ D877, Tổ 22, KP8, P. 
Long Bình, Biên Hòa, ðồng Nai. Các ðoàn 

viên Chi ðoàn ñã ñến thăm hỏi, ñộng viên, giao lưu cùng các em qua các trò chơi 
sinh hoạt, trò chuyện, chia sẻ nhóm nhỏ, nghe giới thiệu về tình hình hoạt ñộng và 
tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm, ñồng thời tặng những phần quà và các 
nhu yếu phẩm hằng ngày như: quần áo, giày dép, sách vở, dụng cụ học tập, sữa… 
mà Chi ðoàn ñã quyên góp ñược từ toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà 
trường. 

Theo ðoàn Thanh niên 
 

TUYÊN DƯƠNG “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC”  
 

 Ngày 25/05/2013, tỉnh ðồng Nai tổ chức liên 
hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Dịp 
này, 292 thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh ñược tuyên 
dương, khen thưởng. Trong khuôn khổ liên hoan, 
Tỉnh ðoàn ðồng Nai tổ chức ñi thăm và tặng quà các 
Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn; tham quan các mô hình phát triển kinh tế 
của ñoàn viên thanh niên; tổ chức khởi công xây 
dựng nhà nhân ái tặng ñoàn viên có hoàn cảnh kinh 
tế khó khăn. 

Theo Tỉnh ðoàn ðồng Nai, những thanh niên 
tiên tiến làm theo lời Bác ñược tuyên dương lần này 
ñã ñạt ñược nhiều thành tích trên các lĩnh vực học 
tập, nghiên cứu, lao ñộng, công tác, sản xuất kinh 
doanh, tình nguyện vì cộng ñồng… Qua việc tuyên 
dương sẽ tạo ñộng lực thúc ñẩy phong trào thi ñua 

yêu nước trong cán bộ, ñoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, phát huy tinh thần tự 
nguyện, tự giác học tập, rèn luyện, lao ñộng và chiến ñấu theo tấm gương ñạo ñức 
Bác Hồ, phấn ñấu trở thành thế hệ thanh niên mới “vừa hồng, vừa chuyên”. 

Trong dịp này, ðoàn trường Cao ñẳng CN&QT Sonadezi có 08 ñại biểu ñược 
tuyên dương: Vũ Ngọc Nam (Bí thư ðoàn Trường), Hà Phi Long (Phó Bí thư ðoàn 
Trường), Phạm ðình Hùng (UVBCH ðoàn trường), Nguyễn Thị Lam (Bí thư ñoàn 
Khoa May-Giày), Trần Công Phú (ðội trưởng ðội Công tác xã hội), Ninh Văn Tố (ðội 
Phó ðội Công tác xã hội), Nguyễn Hòa Thành (ðội Phó ðội Công tác xã hội), 
Nguyễn Hữu Danh (Bí thư chi ñoàn lớp K8QT).   

Theo ðoàn Thanh niên 

Công tác ðoàn Hội 
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XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN  

ðể mọi người phân biệt ñược chúng ta trong số ñông ñã khó và càng khó hơn 
nữa ñể họ nhớ ñược và hiểu ñược giá trị bản thân ta. 

Thương hiệu tốt giúp ứng viên có giá trị hơn trên 
thị trường lao ñộng. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton kiếm 
hàng chục ngàn USD trong mỗi buổi diễn thuyết. Có 
những người rất nổi bật ñến mức tên họ xuất hiện ở ñâu 
ñồng nghĩa với thành công ở ñó. Họ là những người ñã 
có thương hiệu cá nhân.  

Một buổi ca nhạc có thể "cháy vé" vì một cái tên ca 
sĩ, giá cổ phiếu của một công ty có thể “sốt” ñột ngột 
trên sàn giao dịch khi công ty ñó vừa ký hợp ñồng với 
một Giám ñốc ñiều hành tài năng... Giống như thương hiệu doanh nghiệp tốt giúp 
sản phẩm bán chạy và ñược giá hơn trên thị trường, tiếng tăm tốt của người lao 
ñộng ñem lại nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Ngược lại, nếu một nhân tài không 
ñược biết ñến, nhiều cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập có khả năng bị bỏ qua.  

Làm các trang web cá nhân, tham gia các diễn ñàn, hoạt ñộng xã hội, tham 
gia văn nghệ, viết báo, tham gia các hội thi hay chỉ ñơn giản là thể hiện tốt trong 
các buổi thuyết trình, báo cáo công việc, họp mặt nhóm là những cách ñể hình ảnh 
của bạn ñược biết ñến. Thế nhưng, ñể thăng tiến lâu dài, bạn cần có năng lực thực 
sự vì khi ñó bạn phải thể hiện mình bằng chính hành ñộng cụ thể chứ không chỉ là 
lời nói ñơn thuần. Do ñó, bạn cần phải nhận thức ñược ưu, khuyết ñiểm của mình 
ñể khắc phục mặt yếu và phát triển ñiểm mạnh.   

Nhiều người vẫn ngại ngần không muốn thể hiện mình trong tập thể vì cho 
rằng nổi bật quá có thể gây khó chịu cho người khác, bị nói xấu hoặc thậm chí bị 
tẩy chay. Thật ra, việc này chỉ thực sự gây hại khi bạn khoác lác, hợm hĩnh hoặc 
thể hiện không ñúng lúc hay không ñúng cách. Cần phải biết hài hòa giữa cái “tôi” 
và cái “ta” trong tập thể, chẳng hạn như thể hiện năng lực của mình nhưng không 
phỉ báng, chê bai người khác, nhiệt tình giúp ñỡ mọi người.   

Cốt lõi của tạo dựng thương hiệu cá nhân chỉ nằm ở hai chữ: “Sống ñẹp”, tức 
là miệt mài lao ñộng, có trách nhiệm với bản thân, có cái nhìn tích cực và lạc quan, 
xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và sống hòa ñồng với tập thể. Bạn có 
thể tham khảo thêm những quyển sách như "How to sell yourself" của Arch 
Lustberg, "The Power of Personal Branding" của Tim O'Brien. 

Khi ñã xây dựng và phát triển ñược thương hiệu cá nhân cũng là lúc bạn ñã có 
vị thế trong lĩnh vực nghề nghiệp, ñược nhiều người xem là một tấm gương ñể vươn 
ñến hoặc thậm chí là ñánh bật bạn ra khỏi vị trí của mình. Chính vì vậy, càng ñược 
biết ñến thì bạn càng nên cẩn trọng và không ngừng phấn ñấu. 

Theo Báo Thanh Niên Online 

 
 

 

 

 

���� Ngày 10/06/2013: Khai giảng khóa 1 cao ñẳng VB2 và khóa 8 VLVH 

���� Ngày 22/06/2013: Khai giảng lớp Giám ñốc ñiều hành (CEO) 

���� Ngày 25,26,27/06/2013: SV cao ñẳng khóa 6 thi tốt nghiệp 
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