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         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 cả nước 
thân mến! 

Nhân dịp khai giảng năm học mới 
2013-2014 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến 
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 đẹp nhất. 

Chúc các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, 
công chức, viên chức ngành Giáo dục và toàn 
thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều 
thành thích xuất sắc trong năm học mới. 
Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát 
triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất 
nước ngày càng giàu mạnh và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

(Trích thư của Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm 
học mới 2013-2014) 

���� Trong số này: 
� Các sự kiện: 

���� Tuần sinh hoạt công dân đầu 
năm, đầu khóa học năm học 2013 – 
2014; 
���� Đại hội Công đoàn cơ sở Trường 

CĐ Sonadezi Khóa I, Nhiệm kỳ 2013-
2018; 
���� Khóa học Tin học – Ngoại ngữ 

giữa Đoàn SV Tình nguyện trường 
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TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM, ĐẦU KHÓA HỌC 
NĂM HỌC 2013 – 2014 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo về tổ chức 
“Tuần sinh hoạt công dân - 
HSSV các trường ĐH, CĐ, 
TCCN năm học 2013-2014”, 
Trường Cao đẳng Sonadezi tổ 
chức Tuần sinh hoạt công dân 
đầu năm, đầu khóa học cho 
học sinh, sinh viên toàn 
Trường. 

Tuần sinh hoạt công dân 
– sinh viên là một hoạt động 
thực sự bổ ích và có ý nghĩa, 
nhằm nâng cao nhận thức của 
sinh viên về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho sinh viên nắm được 
tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của địa phương; đồng thời giúp sinh 
viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông 
qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về 
công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường. 

Năm nay, nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược phát triển biển của 
Việt Nam được đưa vào chương trình học giúp công dân, sinh viên hiểu rõ, đầy đủ 
về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào của mỗi cá nhân, quyết tâm thực hiện 
tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong 
tình hình mới.  

Theo kế hoạch tổ chức đã 
được phê duyệt, Phòng Đào tạo 
và Quản lý sinh viên tổ chức 
Tuần sinh hoạt công dân đầu 
năm, đầu khóa học năm học 
2013-2014 được chia thành 02 
đợt trong đó đợt 1 tổ chức từ 
ngày 03/9 đến 07/09/2013 
dành cho HSSV Khóa 7, 8 trong 
đó toàn thể cán bộ, công nhân 
viên, giảng viên trường cùng 
tham gia 01 buổi học chuyên 
đề về tình hình biển, đảo của 
Việt Nam và thông tin tình hình 
kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Nai 07 
tháng đầu năm 2013; đợt 2 bắt 

đầu từ ngày 23/9 đến 27/9/2013 dành cho các tân sinh viên khóa 9. Mỗi sinh viên 
phải làm bài thu hoạch khi kết thúc tuần học. Việc tham gia học tập và làm bài thu 
hoạch sẽ được tính vào điểm rèn luyện của HSSV trong HK1 năm học 2013 - 2014.  

Theo P.ĐT&QLSV 
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ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2013-2018 

 
Vào sáng ngày 28/08/2013, Đại 

hội Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi, khóa 
I, nhiệm kỳ 2013-2018 đã được tổ 
chức trang trọng với sự tham gia của 
toàn thể Công đoàn viên đang công tác 
tại các Phòng, Khoa, Đơn vị thuộc 
Trường.  

 

 

Đại hội hân hạnh được đón tiếp 
Ông Chu Thanh Sơn - Thành viên 
HĐTV, Phó TGĐ Tổng Công ty Phát 
triển KCN, Đ/c Phạm Văn Tỉnh - UVTV, 
Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Tổng 
Công ty, Đ/c Võ Huỳnh Trung Hưng - 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở VP Tổng 
Công ty. Về phía nhà trường có sự 
tham dự của Đ/c Lưu Phước Dũng - Bí 
thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường và 
Đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đoàn 
trường.  

 

Mở đầu Đại hội, BCH Công đoàn 
lâm thời đã trình bày dự thảo Báo cáo 
tổng kết hoạt động của Công đoàn bộ 
phận Trường Cao đẳng CN&QT 
Sonadezi khóa III (nhiệm kỳ 2011-
2013) và nhiệm kỳ lâm thời, dự thảo 

Phương hướng hoạt động Công đoàn 
nhiệm kỳ I (2013-2018). Đại hội đã 
thảo luận, cho ý kiến và thông qua các 
văn kiện trên. 

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
Đ/c Phạm Văn Tỉnh và Đ/c Lưu Phước 
Dũng, Đại hội đã tiến hành bầu BCH 
Công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 
2013-2018. Kết quả có 07 đồng chí 
được bầu vào Ban chấp hành gồm ông 
Trần Thanh Ngoan, ông Hoàng Trọng 
Quang, bà Mai Thị Thu, ông Trịnh Văn 
Hưởng, bà Phạm Thị Minh, bà Nguyễn 
Thị Lam và ông Nguyễn Ngọc Minh.  

 

Đại hội lần thứ I Công đoàn cơ sở 
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản 
trị Sonadezi đã kết thúc thành công tốt 
đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, 
giảng viên, công nhân viên lao động, 
phát huy truyền thống của Tổng Công 
ty là một đơn vị Anh hùng, năng động, 
sáng tạo, tích cực học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm 
bắt thời cơ, vượt qua thách thức với 
khẩu hiệu: “Tập trung trí tuệ, phát huy 
năng lực, quyết tâm xây dựng Trường 
Cao đẳng Sonadezi trở thành Trường 
Đại học đến năm 2015” để thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2015; góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 của 
Đảng bộ Tổng công ty Phát triển KCN. 

Theo Công đoàn Trường 
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KHÓA HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC GIỮA ĐOÀN SV TÌNH NGUYỆN  
TRƯỜNG ĐH KINH DOANH ĐÀI BẮC VÀ SV TRƯỜNG CĐ SONADEZI  

 
Được sự hỗ trợ của Trung tâm cơ 

hội số APEC Đài Loan, công ty ASUS và 
chi hội Đài thương tỉnh Đồng Nai, từ 
ngày 05 đến ngày 16/08/2013, Trường 
CĐ CN&QT Sonadezi đã đón tiếp đoàn 
sinh viên tình nguyện Trường ĐH Kinh 
doanh Đài Bắc. Đây là năm thứ hai liên 
tiếp đoàn sinh viên tình nguyện Trường 
ĐH Kinh doanh Đài Bắc đến thăm và tổ 
chức khóa học ngoại ngữ - tin học cùng 
các hoạt động ngoại khóa giao lưu với 
sinh viên Khoa Ngoại ngữ của trường. 

 

 

Năm nay, đoàn sinh viên tình 
nguyện có hai mươi thành viên sang 
Việt Nam dưới sự hướng dẫn của ba 
giảng viên đi theo đoàn. Đoàn đã tổ 
chức lớp tin học trong một tuần cho 
sinh viên Khóa 7 ngành Tiếng Anh 
thương mại và lớp Hoa văn – tin học 
trong hai tuần cho sinh viên Khóa 7, 8 
ngành Tiếng Hoa thương mại. Ở môn 
tin học, sinh viên học cách sử dụng 
phần mềm Prestashop ứng dụng trong 
thương mại điện tử và các công cụ 
phần mềm làm việc nhóm, lưu trữ và 
chia sẻ thông tin như Teamviewer, 
Dropbox và Google Drive. Với môn 
ngoại ngữ, sinh viên ngành Tiếng Hoa 
thương mại có cơ hội thực tập tiếng 
Hoa theo một số tình huống giao tiếp 
hàng ngày và giao tiếp nơi công sở. 
Các bạn sinh viên còn tìm hiểu thêm về 
sự khác biệt trong giao tiếp của các 
vùng miền Đài Loan và một số phong 
tục tập quán, văn hóa của người dân 
xứ Đài. Các bạn cũng được chia sẻ cách 
làm một số món ăn nhẹ của người Đài 
Loan như trà sữa, chè trôi nước, sương 

sa và tham gia các hoạt động vô cùng 
sôi nổi, hào hứng như tổ chức chợ 
đêm, xem phim, tập hát các bài tiếng 
Hoa, làm lồng đèn, viết thư pháp và 
chơi trò chơi tập thể.   

 

Chương trình tình nguyện đã diễn 
ra tốt đẹp và khép lại bằng buổi lễ tổng 
kết vào sáng ngày 16/08/2013. Tham 
dự buổi lễ có ThS. Trần Thanh Ngoan – 
Hiệu phó Nhà trường, thầy Ngô Ngọc 
Cẩm – Trưởng khoa Ngoại ngữ, cô 
Nguyễn Thị Dung – Phó phòng 
HTQT&QHDN và toàn bộ các thành viên 
trong đoàn tình nguyện. Ngoài ra, Nhà 
trường cũng được vinh dự đón tiếp hai 
đại diện của chi hội Đài Thương Đồng 
Nai - một trong những đơn vị tài trợ 
chính cho hoạt động giao lưu giữa hai 
trường là ông Chien Chih Ming – Hội 
trưởng và ông Wang Ting Shu – Hội 
phó.  

 

Thay mặt nhà trường, ThS. Trần 
Thanh Ngoan đã gửi lời cảm ơn Đoàn 
tình nguyện đã đến thăm và tổ chức 
các hoạt động học tập – vui chơi ngoại 
khóa cho sinh viên trường, đồng thời  
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trao tặng những món quà kỷ niệm cho 
các thành viên của đoàn. Trong buổi lễ, 
sáu bạn sinh viên của các lớp K7HV và 
K8HV có thành tích tốt trong khóa học 
vừa qua cũng được nhận giấy khen của 
trường và phần thưởng từ đoàn tình 
nguyện. 

Các bạn sinh viên trường Sonadezi 
đã chia tay đoàn sinh viên tình nguyện 
trong nhiều lưu luyến. Sự năng động, 
nhiệt tình và thân thiện của các bạn 
sinh viên Đài đã để lại rất nhiều tình 
cảm và kỷ niệm đẹp trong lòng các bạn 
Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày 
không xa! 

 
 

 
 

Theo P. HTQT&QHDN

 
 
 

HỘI THẢO GIỚI THIỆU “SƠN JOTUN”  

 

 

Với mong muốn hỗ trợ cho sinh 
viên hệ Trung cấp, Cao đẳng ngành 
Xây dựng các kiến thức bổ trợ cho 
chương trình học, sáng ngày 
27/09/2013, Trường Cao đẳng Công 
nghệ và Quản trị Sonadezi phối hợp với 
Công ty Sơn Jotun (VN) tổ chức hội 
thảo giới thiệu “Sơn Jotun”.  

Đến tham dự buổi hội thảo có thầy 
Ngô Phi Minh - Trưởng khoa Xây dựng 
và hơn 100 sinh viên ngành Xây dựng. 

Nội dung hội thảo bao gồm các 
phần: Giới thiệu Sơn Jotun, Khái niệm 
“Giải pháp tổng thể”, Dịch vụ kỹ thuật, 
Màu sắc sơn. Công ty Sơn Jotun đã giới 
thiệu một giải pháp tổng thể về sơn 
cho toàn bộ công trình như tường xây, 
bê-tông, kết cấu sắt thép và sơn tĩnh 

điện cho cấu trúc kim loại. Công ty 
cũng giới thiệu những ưu việt của sản 
phẩm sơn ngoại thất, đó là sản phẩm 
thân thiện với môi trường, kháng tia 
cực tím gấp 2 lần, chống bám bụi và 
tính năng giảm nhiệt. 

 

Hội thảo là diễn đàn phục vụ nhu 
cầu trao đổi thông tin, tư liệu để sinh 
viên tiếp cận dần với môi trường thực 
tế tại doanh nghiệp. Qua hội thảo, sinh 
viên Trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi được cập nhật và 
nâng cao kiến thức, góp phần hỗ trợ 
cho chuyên ngành học của mình. 

Theo P. HTQT&QHDN
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HỘI THAO VÀ ẨM THỰC TRƯỜNG CĐ SONADEZI NĂM 2013  

  

Nằm trong khuôn khổ các 
hoạt động chào mừng Quốc 
khánh nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 – 02/9/2013) và 
thành công Đại hội Công Đoàn 
Cơ sở Trường Cao đẳng CN&QT 
Sonadezi nhiệm kỳ I (2013-
2018), đồng thời tạo các hoạt 
động thi đấu thể thao, vui chơi 
giải trí cho giảng viên, cán bộ 
công nhân viên (GV-CBCNV) 
Trường trước khi bước vào 
năm học mới, được sự chấp 
thuận của Chi Bộ, Ban Giám 

hiệu, Ban Chấp hành Công Đoàn Trường, Chi Đoàn GV-CBCNV đã tổ chức ngày Hội 
thao và ẩm thực cho GV-CBCNV Trường vào thứ Sáu ngày 30/8/2013.  

Ngày Hội thao và ẩm thực có 6 đội đăng ký thi đấu ở 4 nội dung bao gồm: 
Chạy tiếp sức; Vận động liên hoàn; Vua đầu bếp Sonadezi và Giải cầu lông nội bộ.  

Kết thúc ngày hội, đội liên quân Ngoại ngữ – Cơ bản đại cương – Trung tâm 
THNN đã giành giải Nhất với 17 điểm sau 4 phần thi, đội CN May – Giày giành giải 
Nhì cũng được 17 điểm nhưng do kém hơn ở hệ số phần thi Vận động liên hoàn. 

Theo Chi đoàn GV-CBCNV 

 

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 

Với mục đích tạo một hoạt 
động vui chơi ý nghĩa cho con em 
của giảng viên, cán bộ công nhân 
viên (GV-CBCNV) trường trong dịp 
tết Trung thu, qua đó tạo sự gắn 
kết giữa GV-CBCNV trường, Chi 
Đoàn GV-CBCNV đã tổ chức “Đêm 
hội trăng rằm” vui Tết Trung thu 
cho con em của GV-CBCNV từ 
18h00 – 21h00 tại Xưởng 2 trường 
Cao đẳng CN&QT Sonadezi.  

Đêm hội thu hút hơn 30 con 
em của GV-CBCNV cùng tích cực 
tham gia vào các hoạt động, trò 
chơi được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi và ý nghĩa cho các em. 

Trước đó, vào ngày 15/9/2013, Chi Đoàn cũng đã tổ chức một chuyến đến 
thăm và tặng quà cho các trẻ em mồ côi cơ nhỡ tại mái ấm tình thương của Tu viện 
An Lạc Hạnh tọa lạc tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Theo Chi đoàn GV-CBCNV 
 

Công tác Đoàn Hội 
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VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
người học trò xuất sắc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, nhà quân sự 
thiên tài thế kỷ XX, Tổng Tư 
lệnh Quân đội Nhân dân Việt 
Nam đầu tiên qua đời ngày 
4/10/2013 khi vừa bước qua 
tuổi 103. 

Đồng chí Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, tên khai sinh: Võ 
Giáp (bí danh: Văn); sinh ngày 
25/8/1911, quê xã Lộc Thủy, 
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; 
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Bí thư Quân ủy Trung 

ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến 
khóa VII. 

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ nước mất nhà tan, nhân dân lầm than, đói khổ, 
nhân loại chìm đắm trong đêm đen của chủ nghĩa đế quốc áp bức, bóc lột các dân 
tộc và gây chiến tranh tàn khốc, Người đã sớm nhận biết trách nhiệm làm người 
của người dân mất nước, nhận biết thời thế, để lựa chọn con đường giải phóng dân 
tộc do Hồ Chí Minh đề xướng. Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Trong nước và trên thế giới, đã có biết bao lời ca ngợi chân thành, những cuốn 
sách, những công trình nghiên cứu khoa học sâu sắc về sự nghiệp và con người Võ 
Nguyên Giáp. Đồng bào, đồng đội, binh sĩ và tướng soái, dân thường và lãnh đạo, 
nhà chính trị, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ… yêu 
mến và ngưỡng mộ Người. Trên thế giới, những người cùng chiến tuyến tự nhận đã 
học được từ Người những kinh nghiệm quý báu để giải phóng nhân dân. Những 
người từng là đối thủ trên chiến trường gặp Người để hiểu rõ hơn thất bại của mình 
và kính trọng vị thống tướng đó. 

Với 103 tuổi đời, trên 80 năm liên tục hoạt động cách mạng, Đại tướng suốt 
đời sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có 
nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ, hào hùng, nhưng 
rất đỗi vẻ vang và tự hào của Đảng và dân tộc, đặc biệt đối với nền khoa học và 
nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam và nghệ thuật quân sự thế giới. Dù ở bất 
cứ cương vị nào, Đại tướng luôn đem hết khả năng, trí tuệ và công sức, tận tâm, 
tận lực cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân, luôn đặt lợi ích của cách 
mạng lên trên hết.  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là mãi tấm gương sáng về nhân cách vĩ đại, trí tuệ 
mẫn tiệp, tính cách nhân văn, tấm lòng bao dung, yêu thương con người, biểu 
tượng cho tình yêu hòa bình, bác ái của nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp, công lao và 
những phẩm chất cao đẹp của Đại tướng sống mãi cùng thời gian và trong trái tim 
của nhân dân Việt Nam! 

Sưu tầm và tổng hợp 

Blog Thời sự 
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KỸ NĂNG LÀM CHỦ CẢM XÚC 

Hãy kiểm soát cảm xúc… trước khi 
chúng kiểm soát bạn 

Hầu hết mọi người không cần chiến lược 
để kiểm soát cảm xúc tích cực của họ. Ngược 
lại, những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống 
và trong công việc không những gây ảnh 
hưởng đến tinh thần, sức khỏe mà còn ảnh 
hưởng tới năng suất làm việc. Dưới đây là 
các chiến lược để đối phó chúng. 

Lo lắng/Căng thẳng:  

- Tập hít thở sâu: Giúp nhịp thở và nhịp tim bạn chậm lại. Hít vào từ từ trong 5 
giây và thở ra từ từ trong 5 giây, đừng để ý đến chuyện gì khác. Hãy làm điều này 
ít nhất 5 lần.  

- Tập trung cải thiện tình hình: viết ra những việc bạn đang lo lắng và lên kế 
hoạch giải quyết chúng. Rồi hãy quên chúng đi vì biết chắc rằng bạn sẽ giải quyết 
được.  

Tức giận:  

- Nhận ra các dấu hiệu ban đầu của sự giận dữ: Chỉ có bạn mới biết được dấu 
hiệu tức giận của chính mình khi nó đang hình thành, vì vậy hãy học cách nhận ra 
nó ngay khi nó bắt đầu. 

- Ngưng mọi việc đang làm, nhắm mắt lại và thở sâu: Việc tập trung thở sâu 
sẽ làm gián đoạn suy nghĩ bực tức và đưa bạn trở lại trang thái tích cực hơn. 

- Tưởng tượng ra chính mình khi đang giận dữ: Nếu bạn tưởng tượng ra bạn 
trông như thế nào và hành xử ra sao trong khi tức giận, bạn sẽ có quan điểm và 
thái độ khác trong tình huống đó.  

Thất vọng/Không vui:  

- Nhìn vào thực tế: Nếu suy nghĩ kỹ bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc không luôn 
như mình mong muốn. Nếu mọi việc đều như bạn muốn thì cuộc sống sẽ chỉ là một 
đường thẳng. 

- Điều chỉnh mục tiêu: Hãy giữ nguyên mục tiêu nhưng cần điều chỉnh đôi chút 
trong cách thức, ví dụ như kéo dài thời hạn. 

- Mỉm cười: Nghe có vẻ lạ, nhưng một nụ cười miễn cưỡng, thậm chí chỉ cần 
một cái nhăn mặt, cũng có thể làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc (đây là một trong 
những cách kỳ lạ mà con người có thể làm được). 

Nguồn: http://www.mindtools.com 
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