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        Nhằm định hướng và tạo cơ hội việc làm 
cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã phối 
hợp với Hiệp hội Thương mại Đài Loan – Chi 
hội Đồng Nai mời các doanh nghiệp thành 
viên trong Hiệp hội và các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận đến 
tư vấn, giới thiệu và phỏng vấn tuyển dụng 
trực tiếp đối với sinh viên Khóa 6 sắp tốt 
nghiệp ra trường. 

 
(xem tiếp trang 3) 
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Theo dòng sự kiện 
 

KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 6  
NIÊN KHÓA 2010 - 2013   

 

Từ ngày 25-27/06/2013, Trường 
Cao đẳng CN&QT Sonadezi tổ chức kỳ 
thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng 
khóa 6 niên khóa 2010-2013. Số 
lượng sinh viên khóa 6 là 734 sinh 
viên, trong đó có 681 sinh viên đủ 
điều kiện dự thi tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 
92,8%. Tổng số sinh viên dự thi là 
769, kể cả sinh viên các khóa cũ. 

Hưởng ứng tích cực cuộc vận 
động “Nói không với tiêu cực trong thi 
cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, 
Nhà trường có nhiều biện pháp để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc như: 
Trước kỳ thi, cán bộ Phòng Đào tạo thực hiện phổ biến kỹ quy chế thi tốt nghiệp 
cho sinh viên nắm rõ để thực hiện; Ban Coi thi thực hiện tập huấn công tác coi thi 
cho các thành viên để hạn chế sai sót và các vi phạm trong quá trình coi thi; Công 
tác chuẩn bị được thực hiện cẩn thận, có sự giám sát chặt chẽ của các cấp lãnh đạo 
và Tổ Thanh tra từ khâu ra đề, bốc thăm, nhân bản và bảo quản đề thi… nhằm đảm 
bảo kỳ thi được tổ chức an toàn, khách quan, không có sai sót, tiêu cực. 

Kết quả có 479 sinh viên đậu tốt 
nghiệp, chiếm 62,3 % trong tổng số 
sinh viên dự thi. Bên cạnh đó, 275 
sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 
nhưng thiếu chứng chỉ TOEIC vẫn 
được nhận giấy Chứng nhận Tốt 
nghiệp tạm thời để được thuận lợi khi 
tìm việc. Những sinh viên này đăng ký 
tham dự các kỳ thi TOEIC nội bộ tiếp 
theo tại trường và có kết quả đạt được 
tương ứng với từng ngành học sẽ được 
nhận bằng tốt nghiệp chính thức sau 
khi hoàn tất các nghĩa vụ theo quy 

định của trường.  

Theo P. ĐT&QLSV 

 

 
LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG NGHỀ BAXTER 

Sáng ngày 19/06/2013, Ông Leslie Howard – Hiệu trưởng Trường nghề Baxter 
đã dẫn đoàn đến thăm và tìm cơ hội hợp tác đào tạo với Trường CĐ Sonadezi. Đón 
tiếp đoàn là ông Chu Thanh Sơn – Phó TGĐ Tổng công ty Phát triển Khu công 
nghiệp và ThS. Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường. Trường Baxter tọa lạc 
tại thành phố Melbourne thuộc nước Úc. Hiện trường đang đào tạo khoảng 2.000 
sinh viên với mười ngành nghề khác nhau, trong đó thế mạnh của trường là nghề 
nha và hàn. Bước đầu, hai bên cùng xem xét hợp tác đào tạo các ngành mà hai 
trường cùng có như Quản trị Kinh doanh, Anh văn, Công nghệ Thông tin.  

Theo P. HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 
 

NGÀY HỘI VIỆC LÀM SONADEZI 2013 
 
Sáng ngày 04/07/2013, tại Hội 

trường A của trường Cao đẳng CN&QT 
Sonadezi đã diễn ra “Ngày hội việc làm 
Sonadezi 2013”. Đây là lần thứ ba 
chương trình được Nhà trường phối hợp 
với Hiệp hội Thương mại Đài Loan – Chi 
hội Đồng Nai tổ chức. Tham dự buổi 
khai mạc, về phía trường CĐ Sonadezi 
có ThS. Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng 
Nhà trường, ThS. Trần Thanh Ngoan – 
Hiệu phó Nhà trường. Về phía các 
doanh nghiệp có ông Chien Chih Ming – 
Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài 
Loan – Chi hội Đồng Nai cùng các giám 
đốc, trưởng phòng của các doanh 
nghiệp trong và ngoài Hiệp hội.  

 

Đến với ngày hội năm nay có gần 
700 sinh viên Khóa 6 của trường. Số 
lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển 
dụng là 31 đơn vị, tăng gấp rưỡi so với 
năm 2012. Các doanh nghiệp hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu ở 
tỉnh Đồng Nai, số công ty còn lại đến từ 
các tỉnh và thành phố lân cận như 
TP.HCM và Bình Dương. Các doanh 
nghiệp cho biết họ ưu tiên chọn sinh 
viên tốt nghiệp từ các trường đại học, 
cao đẳng tại địa phương vì nguồn sinh 
viên này có chất lượng tốt, được đào 
tạo theo chương trình thiên về thực 
hành, bám sát nhu cầu doanh nghiệp. 

Phát biểu khai mạc ngày hội, ThS. 
Lưu Phước Dũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa 
doanh nghiệp và nhà trường từ công 
tác đào tạo đến tuyển dụng sau tốt 
nghiệp, đồng thời đánh giá cao hiệu 
quả hợp tác giữa nhà trường và các 
doanh nghiệp trong thời gian qua. Thầy 

cũng gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội 
Thương mại Đài Loan – Chi hội Đồng 
Nai và các doanh nghiệp đã nhiệt tình 
hỗ trợ cũng như tham gia ngày hội. 

 

Lĩnh vực tuyển dụng năm nay khá 
đa dạng, có hầu hết các ngành của 
trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch trong 
nhu cầu tuyển dụng giữa các ngành 
vẫn còn khá rõ. Các doanh nghiệp có 
nhu cầu tuyển sinh viên Khoa Ngoại 
ngữ khá lớn với số lượng 48 vị trí nhân 
viên tiếng Hoa, 14 vị trí nhân viên 
tiếng Anh. Sinh viên ngành Quản trị 
cũng có nhiều cơ hội với số đầu việc 
lên tới 53, bao gồm các vị trí như quản 
lý, kinh doanh, trợ lý, nhân sự...; riêng 
ngành Kế toán có 8 vị trí. Sinh viên 
ngành Công nghệ May được săn đón 
với 23 vị trí thiết kế, 20 vị trí may mẫu 
và 48 vị trí cho giám sát, quản lý chất 
lượng, quản lý sản xuất và đào tạo kỹ 
thuật. Ngành Công nghệ Giày có 20 vị 
trí cho công việc thiết kế, rập và quản 
lý kỹ thuật. Sinh viên ngành Xây dựng 
cũng được tuyển nhiều với 20 vị trí 
nhân viên thiết kế, dự toán xây dựng. 
Thế nhưng, nhu cầu của doanh nghiệp 
với ngành Công nghệ Thông tin chỉ 
khiêm tốn với 4 vị trí. 
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Theo dòng sự kiện  

 

 

 

 

Nhìn chung, các doanh nghiệp khá 
hài lòng với năng lực chuyên môn và 
sự năng động của sinh viên trường CĐ 
Sonadezi. Đa số doanh nghiệp có xu 
hướng chọn sinh viên có thêm kỹ năng 
khác ngoài khả năng chuyên môn. 
Chẳng hạn như tuyển dụng nhân viên 
tiếng Hoa ưu tiên biết nghiệp vụ kế 
toán, tuyển dụng nhân viên Kế toán ưu 
tiên biết tiếng Hoa. Như vậy, để tạo 
nhiều cơ hội cho bản thân, sinh viên 

nhóm ngành ngoại ngữ nên học thêm 
các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ. Với 
sinh viên nhóm ngành kinh tế, bên 
cạnh việc trau dồi tốt kỹ năng tiếng 
Anh vốn được học tại trường, việc biết 
thêm một ngoại ngữ thứ hai như tiếng 
Hoa sẽ giúp sinh viên tăng khả năng 
cạnh tranh trong thị trường lao động. 
Riêng các sinh viên nhóm ngành kỹ 
thuật thì vốn tiếng Anh chuyên ngành 
lại được các công ty chú trọng đòi hỏi 
nhiều ở kỹ năng đọc, viết. 

“Ngày hội việc làm Sonadezi năm 
2013” đã khép lại thành công tốt đẹp. 
Đến với ngày hội, sinh viên năm cuối 
đã tìm được nhiều cơ hội việc làm 
tương xứng với khả năng. Các sinh viên 
đang học tại trường cũng nắm bắt được 
xu hướng tuyển dụng của các doanh 
nghiệp, từ đó đặt ra kế hoạch học tập 
và bồi dưỡng năng lực cho phù hợp. 

Theo P. HTQT&QHDN 

 

 
KHAI GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (C.E.O) KHÓA 5   

 

Sáng ngày 22/06/2013, 
trường Cao đẳng CN&QT 
Sonadezi đã tổ chức khai 
giảng lớp Giám đốc điều hành 
(C.E.O). Đây là khóa thứ năm 
được nhà trường liên kết với 
Viện nghiên cứu Kinh tế phát 
triển thuộc trường ĐH Kinh tế 
TP.HCM tổ chức. Trước đó, 
bốn khóa học C.E.O đã kết 
thúc tốt đẹp với 115 học viên 
được cấp chứng chỉ. 

Đến dự buổi khai giảng 
có ThS. Lưu Phước Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường, Th.S Nguyễn Anh Ngọc - Giảng 
viên Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển, ông Nguyễn Hồng Vân - Trưởng ban Đào 
tạo và tư vấn doanh nghiệp (IDR). Lớp học có gần hai mươi học viên đăng ký tham 
dự. Phụ trách giảng dạy khóa học là đội ngũ giảng viên gồm các Giáo sư, Tiến sĩ 
giàu kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển và các giám đốc điều hành 
đang công tác tại các công ty đa quốc gia hoạt động ở Việt Nam. 

Cuối khóa học, học viên có thời gian khoảng 2-3 tuần để làm chuyên đề tốt 
nghiệp theo nhóm và bảo vệ trước hội đồng tốt nghiệp. Học viên sẽ được nhận 
chứng chỉ hoàn thành khóa học do Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển cấp có giá trị 
toàn quốc. 

Theo P. HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 
  

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TAE KWANG VINA  

Sáng ngày 01/08/2013, trường CĐ 
Sonadezi đã có buổi làm việc với Công ty CP 
Tae Kwang Vina Industrial. Đại diện Công ty 
Tae Kwang Vina có ông Lee Hyung Jin – 
Giám đốc Hành chính và phòng Nhân sự 
công ty. Đón tiếp đoàn là ThS. Lưu Phước 
Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường và phòng 
HTQT&QHDN. 

 Mở đầu buổi làm việc, ThS. Lưu Phước 
Dũng cảm ơn công ty trong những năm qua 
đã tạo điều kiện cho sinh viên của trường 
đến thực tập và tiếp nhận các thực tập sinh xuất sắc vào làm việc. Về phía Tae 
Kwang Vina, đại diện công ty giới thiệu sơ lược về quy mô hoạt động, nhu cầu đào 
tạo và tuyển dụng. Công ty cũng đánh giá cao năng lực của sinh viên trường CĐ 
Sonadezi trong quá trình thực tập và làm việc, đồng thời bày tỏ mong muốn được 
hợp tác cùng nhà trường trong hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho 
công ty, đặc biệt về lĩnh vực quản lý sản xuất, thiết kế mẫu ngành Giày da. Song 
song với đào tạo tốt chuyên môn, công ty cũng mong muốn trình độ tiếng Anh của 
sinh viên ngành Giày được nâng cao hơn để sinh viên có cơ hội phát triển tốt công 
việc. 

Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác, trường CĐ Sonadezi và công ty Tae Kwang 
Vina thống nhất ký kết bản thỏa thuận hợp tác. Theo đó, công ty Tae Kwang Vina 
sẽ hỗ trợ nhà trường trong việc cập nhật chương trình đào tạo, phần mềm công 
nghệ trong thiết kế giày, thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.  

Theo P. HTQT&QHDN 

 

 

 
LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2013 

 

Sáng ngày 01/08/2012, tại Phòng 1.2 
Biệt thự C1, Đoàn Trường Cao đẳng CN&QT 
Sonadezi đã làm lễ ra quân Chiến dịch Mùa 
hè xanh 2013. Đến tham dự có thầy Trần 
Thanh Ngoan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, 
Đ/c Nguyễn Bình An – Đại diện Cán bộ Tỉnh 
đoàn Đồng Nai. Năm nay, Đoàn trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi tham gia chiến dịch 
tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai với 30 chiến sỹ. Các chiến sỹ sẽ 
hoạt động trong thời gian từ ngày 01/08 đến 
15/08/2012 với nhiều hoạt động thiết thực 
giúp đỡ người dân địa phương như dọn dẹp 

trường học, ôn tập hè, cắt tóc miễn phí, diệt lăng quăng... Đặc biệt Đoàn trường 
còn nhận được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Sonadezi trong việc trao tặng 01 căn 
nhà cho hộ nghèo khó khăn tại địa phương trong khuôn khổ chương trình “Vạn tấm 
lòng vàng” do Tổng công ty Sonadezi đề xướng và tài trợ trong suốt hơn ba năm 
qua. 

Theo Đoàn Thanh niên 
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Công tác Đoàn Hội 
 



 

 
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN – CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  

NHIỆM KỲ IV (2013-2014) 

 
Nhằm tổng kết công tác đoàn, 

phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 
2011-2013 và dự thảo phương phướng 
hoạt động công tác đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2013-2014, đồng 
thời bầu ra Ban Chấp hành mới có đầy 
đủ năng lực và nhiệt huyết để đưa Chi 
đoàn GV-CBCNV Trường ngày càng 
phát triển vững mạnh; Được sự đồng ý 
của Chi bộ, Ban Thường vụ Đoàn 
trường, Ban chấp hành Chi đoàn GV-
CBCNV tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh nhiệm kỳ IV (2013–2014) vào 
buổi sáng ngày 02 tháng 8 năm 2013.  

Đến tham dự Đại hội Chi đoàn GV-
CBCNV có sự hiện diện của đồng chí 
Lưu Phước Dũng – Bí thư Chi bộ, Hiệu 
trưởng Nhà trường và đồng chí Vũ 
Ngọc Nam, Bí thư Đoàn trường cùng 25 
Đoàn viên Chi đoàn GV-CBCNV Trường. 

Sau gần nửa ngày làm việc tích 
cực, nghiêm túc, Đại hội đã thu được 
một số kết quả đáng phấn khởi.  

 

Đầu tiên, Đại hội đã biểu quyết 
thông qua báo cáo tổng kết công tác 
đoàn và phong trào thanh niên nhiệm 
kỳ 2011-2013, phương hướng nhiệm 
kỳ 2013-2014 do Đoàn Chủ tịch trình 
trước Đại hội. Trong đó bao gồm một 
số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 
mới như: Chi Đoàn tổ chức 01 hội thảo 
khoa học; Đoàn viên tích cực nghiên 
cứu khoa học; Chi Đoàn tổ chức thêm 
một số hoạt động tình nguyện, tạo điều 

kiện cho Đoàn viên phấn đấu gia nhập 
Đảng...  

 

 

Kế đến, Đại hội đã bầu được 03 
đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực 
vào Ban Chấp hành Chi đoàn GV-
CBCNV Trường nhiệm kỳ IV (2013-
2014).  

Cuối cùng, Đại hội tiếp thu lĩnh hội 
những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí 
đại diện Chi bộ, Ban Giám hiệu, Ban 
Thường vụ Đoàn trường cùng những ý 
kiến của các đại biểu bổ sung vào 
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 
(2013-2014). 

 

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Chi 
Đoàn GV-CBCNV đã tổ chức Lễ trưởng 
thành Đoàn cho một số Đoàn viên đủ 
tuổi trưởng thành. 

Theo Chi đoàn GV-CBCNV 

 

 

Công tác Đoàn Hội 
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CỰU SINH VIÊN NGÀNH HOA VĂN THƯƠNG MẠI ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

“LƯU HỌC SINH HỌC TẬP CHUYÊN CẦN VÀ THÀNH TÍCH ƯU TÚ” 
 

Vừa qua, bạn Lê Thị Châu 
Trinh, nguyên là sinh viên 
Khóa 6 ngành Hoa văn thương 
mại đã nhận được giải thưởng 
“Lưu học sinh học tập chuyên 
cần và thành tích ưu tú” của 
Học viện Giao lưu văn hóa 
quốc tế thuộc Đại học Sư 
phạm Hoa Trung Vũ Hán tại 
thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 
Bắc, nước Trung Quốc. 

Bạn Châu Trinh sinh năm 
1992, hiện đang học ngành 
Văn học ngôn ngữ tiếng Hán, 
chuẩn bị bước vào năm học 
thứ ba. Khi còn học tại trường 
Cao đẳng Sonadezi, Châu Trinh thường nhận được học bổng của trường với thành 
tích khá. Châu Trinh sang Trung Quốc học tiếp với mức học bổng bán phần tại 
trường Đại học Sư Phạm Hoa Trung Vũ Hán.  

Để nhận được giải thưởng trên, Châu Trinh đã có nhiều nỗ lực trong việc học 
và hoạt động phong trào. Trinh luôn đi học đúng giờ, chuyên cần, trong lớp học thì 
chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Bạn mạnh dạn phát biểu ý kiến, nêu ra thắc 
mắc với những vấn đề chưa hiểu rõ và cố gắng hoàn thành tốt bài tập. Vì thế, kết 
quả học tập năm vừa qua đều đạt trên 80 điểm, cụ thể môn Viết 89 điểm, môn 
Tổng học 87 điểm, môn Nghe 91 điểm, môn Nói 99 điểm, môn Đọc hiểu 87 điểm. 
Ngoài ra, bạn Trinh còn tham gia tích cực các phong trào của trường lớp như thi 
môn Thái Cực Quyền, tham gia câu lạc bộ giữa lưu học sinh và sinh viên của 
trường.  

Bạn Trinh cho biết, mỗi 
ngày bạn dành ít nhất 4 tiếng 
đồng hồ cho việc học. Với 
những bài khó thì bạn cố gắng 
tự tìm hiểu trước, sau đó mới 
hỏi thầy cô hoặc bạn bè. Trước 
khi học bài mới thì bạn ôn lại 
bài cũ, nghiêm túc trong các 
kỳ thi. Với việc học tiếng Hoa, 
bạn rèn luyện các kỹ năng 
bằng cách đọc nhiều, nghe 
nhiều và viết nhiều. Bạn Trinh 
còn xem thêm phim Trung 
Quốc, những tiết mục đời sống 
xã hội qua truyền hình và 
nghe ca nhạc để nâng cao 

thêm kỹ năng tiếng Hoa. Đối với việc học bạn không gấp gáp mà cẩn thận tỉ mỉ. 
Những điều trên đã giúp cho Châu Trinh gặt hái được thành quả ban đầu trong việc 
học tập tại nước bạn.  

Theo Khoa Ngoại Ngữ 

Blog Thời sự 
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KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

Không ai là người hoàn hảo và cũng chẳng ai có thể cáng 
đáng hết mọi việc. Vì vậy, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những 
mặt mạnh của từng người. Quá trình làm việc theo nhóm được 
tiến hành theo thứ tự sau: 

1. Tại lần họp đầu tiên:  

- Các thành viên thảo luận, tìm ý tưởng và đóng góp ý kiến. 

- Phân công công việc cho phù hợp khả năng từng người.  

- Đề ra kế hoạch cụ thể, nhật ký công tác, thời gian dự tính 
sẽ hoàn thành và chuẩn bị cho lần họp sau.  

2. Những lần gặp sau: 

- Bổ sung thêm ý kiến và giải đáp thắc mắc. 

- Biên tập phần việc đã hoàn thành của mỗi người, chuẩn bị tài liệu bổ sung.  

3. Lần họp cuối cùng:  

- Trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ phần việc của mỗi thành viên. 

Trên thực tế, làm việc theo nhóm thường không đạt kết quả cao hoặc bị thất 
bại do những nguyên nhân sau đây: 

Quá nể nang các mối quan hệ: Nhiều người muốn làm vừa lòng người khác nên 
luôn tỏ ra đồng ý khi người khác đưa ra ý kiến trong khi không đồng ý hoặc chẳng 
hiểu gì cả.  

Không quan tâm công việc của nhóm: Một khuynh hướng trái ngược là luôn 
luôn cho ý kiến của mình là tốt và chẳng bao giờ chịu chấp nhận ý kiến của ai khác. 
Một số thành viên trong nhóm tự cho rằng mình giỏi nên chỉ bàn luận trong nhóm 
nhỏ của họ và giành quyền quyết định. Số còn lại nghĩ rằng ý kiến của mình không 
tốt nên không chịu nói ra và ngồi chơi xơi nước.  

Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác: Chính sự thảo luận không dứt điểm, 
phân chia công việc không phân minh nên ai cũng nghĩ đó là việc của người khác 
chứ không phải của mình. Rất nhiều lý do để giải thích tại sao thất bại, lý do nào 
cũng dẫn đến điều mình không phải chịu trách nhiệm!  

Việc chia sẻ kĩ năng, kinh nghiệm, và hơn tất cả là biết cách thỏa hiệp chính là 
những yếu tố cần thiết nhất để có thể làm việc nhóm. Như vậy, để làm việc nhóm 
hiệu quả, các thành viên cần biết cách lắng nghe, chất vấn, thuyết phục, tôn trọng, 
trợ giúp, sẻ chia và chung sức. Mỗi thành viên trong nhóm hãy tự trở thành một 
người làm việc nhóm hiệu quả.  

Sưu tầm 
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