
Một bông hoa đẹp - một tấm gương sáng trong ngôi trường hạnh phúc. 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất 

Có một nghề không trồng cây trên đất 

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm” 

Ai đó đã từng nói: “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi 

rọi cho người khác”. Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng 

tôi và các đồng nghiệp trong trường lại nghĩ đến đồng chí phó Hiệu Trưởng đang 

công tác và làm việc tại ngôi trường hạnh phúc - Trường Mầm non Sơn Ca. Đối 

với chúng tôi, chị không chỉ là một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng 

lực, người bạn thẳng thắn chân tình mà còn là một tấm gương sáng để chúng tôi 

học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường Sơn Ca. 

Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà 

không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Ở đồng chí Mẫn Thị Minh Thu hội tụ cả 

hai yếu tố - đức và tài. Tôi học tập được rất nhiều điều từ chị, trong cuộc sống 

cũng như trong công việc, đặc biệt là tình yêu thương, tâm huyết với nghề, tác 

phong làm việc khoa học, có kế hoạch. 

Năm 2021 tôi nhận quyết định chuyển công tác về trường Mầm non Cơn 

Ca làm việc, với tôi đây là ngôi trường hoàn toàn mới về tất cả mọi thứ và khi 

nhắc đến những đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường chúng tôi đều nghĩ đến 

sẽ là những người rất nghiêm khắc và xa cách, nhưng ngược lại chị lại là một 

người lãnh đạo xinh đẹp, duyên dáng và rất dễ gần. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi được gặp và làm việc cùng với chị, là một 

người rất vui tính và dễ ngần và rất giỏi. Chị hướng dẫn chỉ dạy tôi rất tận tình 

trong công việc gúp tôi nhanh bắt kịp với mọi người. Trong công việc của trường 

chị rất nghiêm túc, khi lên kế hoạch và phân công công việc hợp lí và luôn chia 

sẻ với giáo viên cũng như hướng dẫn tận tình khi các cô giáo gặp khó khăn và góp 

ý cho các cô những ưu nhược điểm của từng giáo viên để giúp các cô biết được 

điểm mạnh điểm yếu để khắc phục và phát huy. Chị luôn đưa ra nhứng ý tưởng 

mới giúp cho các cô có những bài học hay cho các con học sinh và những video 



bài học chất lượng. Trong cuộc sống chị như người chị, người em, người bạn luôn 

quan tâm động viên dù có khó khăn đến đâu cũng tìm cách tháo ngỡ và luôn tạo 

điều kiện giúp đỡ những cô giáo còn khó khăn trong trường. Đặc biệt là trong giai 

đoạn nghỉ chống dịch covid-19, việc triển khai các hoạt động phối kết hợp với trẻ 

khi ở nhà đối với cấp học Mầm non thực sự là khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của chị các công việc đều có kết quả cũng như công việc hỗ trợ tiêm 

phòng dịch của phường giao cho đều được chị sắp xếp một cách khoa học hợp lý. 

 

Nụ cười thân thiện luôn thường trực trên gương mặt của chị. 



Với tinh thần đồng lòng, không ngại khó khăn luôn sát cánh cùng các chị 

em bám trường, bám lớp để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần sẵn 

sàng đón trẻ quay trở lại trường. Chị đã gợi ý cho các giáo viên trẻ trong trường 

cùng sáng tạo với đôi bàn tay khéo léo làm quang cảnh sân trường như được thay 

bộ áo mới với nhiều màu sắc, họa tiết phong phú. Những chiếc ghế đá, những lan 

can, bờ tường... giờ đã có hồn, truyền tải những thông điệp khỏe mạnh, hạnh phúc, 

tự do, hòa bình cho trẻ và phụ huynh. Làm thế nào để tạo ra môi trường học tập 

hạnh phúc, thỏa sức đam mê, sáng tạo cho trẻ? Hiểu được tâm lý của trẻ mầm non 

“học bằng chơi, chơi mà học” chị đã tìm tòi, sáng tạo cùng với các giáo viên làm 

những đồ chơi mới lạ, hấp dẫn, giúp trẻ phát triển tư duy, hứng thú trong học tập. 

Trong trường, khu vực cầu thang tầng 1 làm kho để đồ, đôi khi hơi bừa bãi, chị 

Thu đã lên ý tưởng sáng tạo phối hợp cùng giáo viên xây dựng góc thư viện mở 

với nhiều loại sách và góc sáng tạo cho trẻ thỏa sức sáng tạo, khám phá với nguyên 

vật liệu thiên nhiên như lá cây, cành cây, sỏi...Để đảm bảo khi các con quay lại 

trường học với tinh thần vui vẻ phấn khới và hào hứng sau thời gian dài gặp lại 

cô và các bạn. 

 

Ngày đón các con trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ chống dịch Covid-19 

Những ưu điểm, thành tích ấy của chị như gợi mở, thôi thúc tôi và các đồng 

nghiệp phải cố gắng hơn nữa về tất cả mọi mặt, đặc biệt là trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ, để luôn hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh trồng người với hiệu quả 



cao nhất. Tôi đã học tập được rất nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận 

và chu đáo của chị. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những nỗ lực, cố gắng của mình 

chị sẽ có những ý kiến chỉ đạo, những cách làm hay sáng tạo và đúng đắn để vạch 

ra những kế hoạch chuyên môn sâu sát và thiết thực gần gũi để đưa các phong 

trào hoạt động của nhà trường ngày được nâng cao và đạt hiệt quả cao nhất. Chị 

xứng đáng được là một tấm gương sáng, hết lòng vì sự nghiệp trồng người của 

trường Mầm non Sơn Ca. Chúc chị luôn có sức khỏe tốt, vui vẻ, yêu đời, tiếp tục 

lan tỏa tình yêu, nhiệt huyết với nghề nghiệp của mình để cùng tập thể xây dựng 

nhà trường.                                                                         
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