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Ngày hội việc làm Sonadezi 2014 

Sáng ngày 01/07/2014, tại trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi đã diễn ra “Ngày hội 
việc làm Sonadezi 2014”. Đây là lần thứ 4 
chương trình được Nhà trường phối hợp với 
Hiệp hội Thương mại Đài Loan – chi hội Đồng 
Nai tổ chức, là nơi để sinh viên tốt nghiệp có 
cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên 
ngành học.  

(xem tiếp trang 2) 

 

 Trong số này: 
 Các sự kiện: 
 Ngày hội việc làm Sonadezi 2014; 
 Ký kết thỏa thuận hợp tác với 

Công ty Hwaseung Vina; 
 Kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 

năm 2014; 
 Du học sinh Lào tham gia hoạt 

động văn hóa năm 2014; 
 Tiếp và làm việc với Công ty 

Decathlon. 
 Hoạt động Đoàn thể: 
 Xuất quân Chiến dịch Mùa hè 
xanh tình nguyện 2014. 
 Blog thời sự: 
 Ký ức Mùa hè xanh tình nguyện. 
 Kỹ năng sống:  
 Định hướng cuộc đời – bắt đầu từ 
tương lai. 

**-** 

BẢN TIN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Số 22 – Tháng 08/2014 
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Theo dòng sự kiện 

 
 NGÀY HỘI VIỆC LÀM SONADEZI 2014 

 
 

 

Tham dự buổi khai mạc, về phía 
trường CĐ Sonadezi có ThS. Lưu 
Phước Dũng – Hiệu trưởng 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. 
 

Tham gia ngày hội năm nay có 
gần 400 sinh viên Khóa 7 của trường. 
Số lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển 
dụng là 16 đơn vị. Các doanh nghiệp 
hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chủ 
yếu ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Các 
doanh nghiệp cho biết họ ưu tiên chọn 
sinh viên tốt nghiệp tại 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- Hiệu trưởng 
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.  

 

Lĩnh vực tuyển dụng của các 
doanh nghiệp khá đa dạng, có hầu hết 
các ngành đào tạo của trường. Tuy 
nhiên, sự chênh lệch trong nhu cầu 
tuyển dụng giữa các ngành vẫn còn 
khá rõ. Nhu cầu tuyển dụng cao nhất 
thuộc về sinh viên các ngành tiếng 
Hoa, tiếng Anh, May mặc, Giày da.  

“Ngày hội việc làm Sonadezi 
2014” 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 Phòng HTQT&QHDN 
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Theo dòng sự kiện 
 

 

 

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY HWASEUNG VINA 

 

Sáng ngày 11/06/2014, Trường 
CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi 
đã có buổi làm việc với Công ty TNHH 
Hwaseung Vina và ký kết Bản thỏa 
thuận hợp tác về việc hợp tác và hỗ 
trợ đào tạo.  

  Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng 
gửi lời cảm ơn Công ty TNHH 
Hwaseung Vina 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.  

  Công ty 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. Trong đợt 
đợt thực tập tốt nghiệp (từ tháng 3 – 5/2014) vừa qua, công ty đã chính thức nhận 
8 bạn sinh viên Khóa 7 ngành Giày làm việc tại công ty.  

Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác, trường CĐ Sonadezi và Công ty TNHH 
Hwaseung Vina  đã thống nhất và cùng ký kết bản thỏa thuận hợp tác. Theo đó, 
Công ty TNHH Hwaseung 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.   

Theo Phòng HTQT&QHDN 
 

KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT 1 - NĂM 2014  

 
Từ ngày 24/06 - 26/06/2014, Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi đã tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 năm 2014, có 847 sinh viên từ hệ Cao đẳng chính 
quy và Vừa làm vừa học đã tham gia đợt thi này. 

Kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng của Nhà trường diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng 
quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức thi chu đáo, chuyên nghiệp, 
có sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo Nhà trường.  

Đề thi năm nay được sinh viên đánh giá là phù hợp và đánh giá được trình độ 
sinh viên. Ngày 31/07/2014, Nhà trường đã công bố Quyết định tốt nghiệp cho sinh 
viên, kết quả 461/847 sinh viên (đạt tỷ lệ 54,4%) đủ điều kiện công nhận tốt 
nghiệp. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp lần 2 sẽ diễn ra từ ngày 06/08 – 08/08/2014.      

Theo Phòng Đào tạo 
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Theo dòng sự kiện 
 
 

DU HỌC SINH LÀO THAM GIA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NĂM 2014 
 

Nhằm tăng cường hoạt động 
giao lưu cộng đồng, văn hóa, giải trí 
để du học sinh Lào đang học tập tại 
trường Cao đẳng Sonadezi có điều 
kiện học hỏi và trao đổi thông tin, 
kết thúc năm học đầu tiên Nhà 
trường đã tổ chức chuyến hoạt động 
du lịch văn hóa tại Đà Lạt từ ngày 
16/07 – 18/07/2014. Trong thời gian 
tham quan tại Đà Lạt, 5 bạn sinh 
viên Lào và sinh viên Việt Nam đã có 
chuyến đi ngập tràn niềm vui với 
nhiều kỷ niệm đẹp tại các địa điểm 
nổi tiếng tại thành phố ngàn hoa. 

Qua chuyến tham quan này, các bạn sinh viên Lào đã hiểu hơn về phong tục tập 
quán, nét văn hóa riêng của mỗi vùng miền Việt Nam. 

 
Theo Phòng HTQT&QHDN,  

Đoàn Thanh niên 
 
 

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY DECATHLON HIẾT 
 

Ngày 31/07/2014, Trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi và đại diện Công ty 
Decathlon đã có buổi làm việc về 
việc hợp tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực ngành Giày da và 
May mặc. Công ty Decathlon là 
công ty lớn trong lĩnh vực sản 
xuất giày, túi xách, dụng cụ thể 
thao... Hàng năm, công ty có nhu 
cầu tuyển dụng nhân sự trong 
lĩnh vực Giày da và May mặc với 
số lượng lớn. 

Tại buổi làm việc, đại diện 
Công ty Decathlon đã giới thiệu sơ lược về hoạt động của công ty và mong muốn 
trong thời gian tới phía Công ty và Nhà trường sẽ có sự hợp tác để hỗ trợ trong đào 
tạo và tuyển dụng nhân sự. Đồng thời, phía công ty cũng sẽ hỗ trợ Nhà trường thực 
hiện các chuyên đề định hướng nghề nghiệp/khóa học kỹ năng mềm cho sinh viên 
nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách đào tạo giữa lý thuyết và thực hành để đào 
tạo trong nhà trường đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. 

 Hiệu trưởng hoan nghênh Công ty Decathlon đã tin tưởng, lựa chọn Trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi là nơi hợp tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực. Để tiến tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hai bên sẽ xem 
xét và thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. 

Theo Phòng HTQT&QHDN 

4 



 

Tuyển sinh  
 

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 
ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - NĂM 2014  

 

1. Điểm trúng tuyển NV1: 

Stt Ngành Khối tuyển 
Điểm chuẩn 

NV1 
1 Công nghệ May A, A1 10 

2 Công nghệ Da giày A, A1 10 

3 Quản trị Kinh doanh A, A1, D1 10 
4 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10 

5 Kế toán A, A1, D1 10 

6 Tiếng Anh (Thương mại) A1, D1 10 

7 
Tiếng Trung Quốc (Thương 
mại) 

A1, D1, D4 10 

8 CNKT Xây dựng A, A1 10 

9 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10 

Ghi chú: Điểm trúng tuyển trên áp dụng đối với KV3. Các đối tượng ưu tiên cách 
nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên liền kề cách nhau: 0,5 điểm – Không phân 
biệt điểm thi ĐH, CĐ;  

2. Điểm sàn xét tuyển NV bổ sung: Điểm sàn xét tuyển NV bổ sung bằng điểm 
trúng tuyển NV1 là 10 điểm. 

3. Hồ sơ xét tuyển NV bổ sung 

 Cao đẳng: Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ năm 2014 (bản chính). 

 Trung cấp: Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ năm 2014 (bản chính) 
hoặc học bạ năm cuối cấp lớp 12 (bản photo).  

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 15/11/2014. 

Chi tiết tại website: www.sonadezi.edu.vn 
 
 

KỲ THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT 3 - NĂM 2014 

Vào ngày 13/07/2014, Trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi đã tổ chức kỳ thi 
TOEIC nội bộ đợt 3 - năm 2014. Kỳ thi đã 
thu hút 586 thí sinh tham dự thi tuyển. 
Đây là kỳ thi được tổ chức thường niên 
trong mỗi năm, kết quả thi là cơ sở xét 
chuẩn đầu ra tốt nghiệp cho sinh viên 
năm 2014, 2015. 
 

Công tác chuẩn bị và tổ chức thi 
diễn ra nghiêm túc theo đúng quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự giám 
sát chặt chẽ của lãnh đạo Nhà trường. 
Ngày 28/07/2014, Nhà trường đã thông 

báo kết quả kỳ thi TOEIC nội bộ đợt 3/2014, có 47 thí sinh đạt điểm chuẩn/tổng số 
586 dự thi. 

Theo Trung tâm TH-NN Sonadezi 
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Công tác Đoàn Hội 
  

 
 
 

 

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DU LỊCH TẠI MŨI NÉ – PHAN THIẾT 

Nhằm tạo điều kiện cho Cán 
bộ, Giảng viên, Nhân viên Trường 
có dịp gặp gỡ, giao lưu kết hợp 
tham quan, nghỉ dưỡng, từ ngày 
24/07 – 25/07/2014, Công đoàn 
Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi 
đã tổ chức hoạt động tham quan du 
lịch (đợt 3) tại Mũi Né (Phan Thiết). 
Trong 02 ngày tại Phan Thiết, Cán 
bộ, Giảng viên, Nhân viên đã được 
tham quan nhiều địa điểm du lịch, 
ngắm cảnh biển thơ mộng, thưởng 

thức đặc sản nổi tiếng của địa phương và hoạt động giao lưu, vui chơi bổ ích. 
Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều kỷ niệm trong mỗi thành viên. 

Theo Công Đoàn Trường 

 
 

XUẤT QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH TÌNH NGUYỆN NĂM 2014 
 

 
Ngày 01/08/2014, Đoàn 

trường Cao đẳng Công nghệ và 
Quản trị Sonadezi đã tổ chức buổi 
lễ ra quân chiến dịch tình nguyện 
hè 2014. Tham dự buổi lễ ra quân 
có sự tham dự của thầy Trần 
Thanh Ngoan – Phó Bí thư Chi bộ - 
Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng 
chí Vũ Ngọc Nam - Bí thư đoàn 
trường và 30 chiến sĩ tình nguyện 
tham gia chiến dịch mùa hè xanh 
2014. 
 
      Lễ ra quân diễn ra trong 

không khí hồ hởi, ấm cúng. Tại buổi lễ, thầy Trần Thanh Ngoan - Phó hiệu trưởng 
nhà trường phát biểu chỉ đạo và căn dặn các chiến sĩ cần phát huy tốt tinh thần tình 
nguyện, cùng phối hợp với xã đoàn thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ bà con tại địa 
phương. Ngay sau bài phát biểu của thầy Trần Thanh Ngoan, thay mặt đội thanh 
niên tình nguyện - đội trưởng đã hứa quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được 
giao. 
 
      Sau lễ ra quân, các chiến sĩ lên xe đến địa điểm công tác tại xã Xuân Bảo và 
Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trong thời gian từ ngày 01/08 đến 
15/08/2014, tại đây các chiến sĩ sẽ đã tham gia các hoạt động như làm đường nông 
thôn, xây dựng nhà tình thương, tổ chức ngày hội thiếu nhi, giúp bà con thu hoạch 
mùa màng cũng như trao tặng các phần quà do các Doanh nghiệp tài trợ đến tận 
tay các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh khó khăn tại địa 
phương. 

Theo Đoàn Thanh niên 
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Blog Thời sự 

 
 

 
KÝ ỨC MÙA HÈ XANH TÌNH NGUYỆN 

    
 

Một mùa hè nữa lại về, ngọn lửa 
hy vọng lại được thắp sắng tới những 
miền quê nghèo khó, xa xôi, dựng xây 
những công trình mới. 
 

Mùa hè xanh là một trong những 
hoạt động hè vô cùng ý nghĩa của sinh 
viên tình nguyện bởi nó không đơn 
thuần chỉ là những chuyến đi xa, mà nó 
còn là một trong chuỗi các hoạt động 
mang ý nghĩa xã hội lớn lao và tính 
nhân văn cộng đồng sâu sắc. Với mỗi 
bạn sinh viên ký ức về mùa hè xanh 
luôn là những kỷ niệm thân thương để 

rồi khi hồi tưởng lại lòng rạo rực khí thế với ý nghĩa “đâu cần thanh niên có, ở đâu 
khó có thanh niên”. 
 

Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sinh viên tình nguyện đã mang đến ánh 
sáng cho mọi nhà, tìm lại những nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ, khơi dậy những 
phong trào cho tầng lớp thanh niên. Vẫn không quên những hình ảnh em nhỏ đi bộ 
hàng cây số để đến với lớp học tình thương, vẫn nhớ mãi những giọt nước mắt của 
các cụ già như lời cảm ơn sâu lắng từ đáy lòng sau những ngôi nhà khang trang và 
vững chắc được xây cất, vẫn vang vọng những giọng nói cười vang cổ vũ các bạn 
thanh niên trong ngày hội bóng đá và nhiều lắm những kỷ niệm. 
 

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 
tình nguyện, bằng những trải nghiệm 
thực tế, các bạn sinh viên sẽ trưởng 
thành hơn từ chuyến đi này. Những điều 
tưởng là nhỏ nhoi, đơn giản nhưng đó là 
tất cả sức lực và sự nghiêm túc, gặt hái 
đầy những kỷ niệm mà chắc chắn rằng 
sẽ không bao giờ quên trong mỗi ký ức 
của sinh viên. Để rồi khi đã trở về với 
cuộc sống thường ngày của mình, sao 
vẫn thấy nhớ Mùa hè xanh da diết và 
nhận thấy rằng “Mùa hè xanh là kỷ 
niệm vui nhất thời sinh viên, vui vì được 
sống với chính bản thân, được khám 

phá những ngóc ngách nhỏ trong tâm hồn, khám phá thêm những vùng đất và con 
người mới, được cống hiến và sống hết mình”. Có thể lớp bụi thời gian sẽ làm mờ đi 
tất cả, nhưng thời gian sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa ký ức về Mùa hè xanh. 
 

Mùa hè xanh như làn gió mới mỗi khi hè về đầy sức sống, nó cuốn hút và 
thổi lên tinh thần mới nhẹ nhàng nhưng thật đẹp. Tinh thần của yêu thương, gắn 
kết, sẻ chia. Và rồi khi mùa hè xanh này khép lại, mùa hè xanh mới lại được đón 
chào. 

Sưu tầm 
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ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI – BẮT ĐẦU TỪ TƯƠNG LAI 

Tương lai luôn là 
điểm khởi đầu để con 
người có động lực và muốn 
vươn lên trong cuộc sống. 
Một quyển sách với tiêu đề 
“Hãy nghĩ như người thành 
đạt” đã nói rất nhiều về óc 
tưởng tượng của con 
người, nhờ khả năng này 
mà thế giới có những người 
thành công đến vậy.   

Nếu như sống là hết mình với từng giây phút hiện tại thì thành công lại cần 
bắt đầu từ tương lai. Tương lai hay viễn cảnh sẽ giúp bạn thấy cái được chứ không 
chỉ cái mất. Viễn cảnh giúp đôi chân của bạn nhanh hơn, đôi tay của bạn dẻo hơn, 
tầm nhìn của bạn mở rộng hơn, mọi thứ trong con người bạn sẽ ở vào tư thế sẵn 
sàng và chủ động nhất cho thành công. Thường xuyên có viễn cảnh cho công việc 
mình đang làm sẽ giúp hành động của bạn cương quyết hơn, suy nghĩ của bạn 
mạch lạc hơn, tình cảm của bạn rõ ràng hơn, thành công của bạn sẽ đến nhanh 
hơn. Napoleon đã từng nói “Trí tưởng tượng thống trị cả thế giới” và chính ông có 
thói quen tưởng tượng viễn cảnh khi ông giành thắng lợi trước khi bắt đầu mỗi trận 
đánh của mình. Ông đã bắt đầu từ tương lai và nó đã giúp ông chiến thắng.  

Viễn cảnh của bạn sẽ quyết định cuộc đời và thành công của chính bạn. 
Trước bất kỳ một công việc nào bạn hãy tưởng tượng cho mình một viễn cảnh. Khi 
đi học tiếng Anh bạn sẽ như thế nào, sẽ nói tiếng Anh rất trôi chảy, tự tin khi giao 
tiếp với người nước ngoài…Một viễn cảnh như vậy sẽ giúp cho việc học tiếng Anh 
của bạn thú vị và ích lợi hơn rất nhiều. Tất cả những viễn cảnh sẽ giúp bạn có một 
khởi đầu vững vàng và tự tin hơn cho những quyết định của mình. Hãy bắt đầu 
ngày làm việc và học tập của mình bằng một viễn cảnh. Ngày hôm nay, công việc 
bạn sẽ làm là gì, thành quả mà bạn đạt được ra sao, những người bạn sẽ gặp, 
những mối quan hệ, những niềm vui, những khó khăn,…đó chính là điểm khởi đầu 
tốt đẹp nhất cho một ngày, một tuần, một tháng, một năm cũng như cuộc đời 
thành công và hạnh phúc của bạn. 

Theo TamViet Group 
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