
 

BÀI DỰ THI 
TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

Ông tổ trưởng Nguyễn Văn Hạnh 

 
Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố  Phường Thanh Xuân Bắc, ai cũng tấm tắc 

khen người cán bộ dân phố tác phong rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Ông là 

Nguyễn Văn Hạnh 

Ông Nguyễn Văn Hạnh năm nay tròn 60 tuổi, tuy sức khỏe đã giảm nhưng ông vẫn 

hăng hái, nhiệt tình trong công việc. Ông nguyên là một giáo viên Trung Học cao 

cấp, khi nghỉ hưu việc làm đầu tiên của Ông là mở lớp dạy học miễn phí cho các 

em học sinh trong tổ. Ông tự nhủ phải tiếp tục phát huy danh hiệu cao quý của 

“Người giáo viên nhân dân” trong cuộc sống thường ngày, đó là tiếp tục tham gia 

công tác xã hội để góp phần xây dựng địa phương phát triển. 

Năm 2006 Ông Nguyễn Văn Hạnh được lãnh đạo Tổ dân phố 14 mời tham gia 

công tác và giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Liên gia 4. Đối với Ông Nguyễn 

Văn Hạnh đây là một công việc mới, xong với bề dày kinh nghiệm Ông Nguyễn 

Văn Hạnh hiểu rằng: Liên giá chính là cầu nối giúp Tổ dân phố đưa chủ trương, 

chính sách của Đảng, nhà Nước đến từng hộ gia đình. Với lòng nhiệt tình và trách 

nhiệm, Ông Nguyễn Văn Hạnh đã chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình, lắng nghe 

ý kiến cảu nhân dân. Đồng thời tiếp thu sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai đầy đủ 

kịp thời các nhiệm vụ và thường xuyên đôn đốc các hộ gia đình thực hiện. Hằng 

năm liên gia 4 do Ông Nguyễn Văn Hạnh phụ trách luôn hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ được giao. 

Ông Nguyễn Văn Hạnh cũng là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt thành. Ông Nguyễn 

Văn Hạnh thường xuyên quan tâm đến gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn, đặc 

biệt là các cháu mồ côi, sẵn sàng chia sẻ và tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt. Ông 

Nguyễn Văn Hạnh đã tự nguyện tặng xe đạp cho 1 gia đình khó khăn, tặng thẻ tiết 

kiệm cho 2 cháu mồ côi cha mẹ. Việc làm của Ông Nguyễn Văn Hạnh đã giúp các 

gia đình phần nào vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. 

Hưởng ứng các đợt cao điểm vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt 

xuất huyết, Ông Nguyễn Văn Hạnh lại trong vai một tình nguyện viên. Ông 

Nguyễn Văn Hạnh không quản ngại vất vả cùng nhân viên y tế đến từng gia đình 

tuyên truyền phổ biến, kiểm tra từng ống bơ, lọ hoa, chậu cảnh.  

Tổ dân phố 14 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng mô hình Tổ dân 

phố: Xanh – Sạch – Đẹp, được cán bộ và nhân dân trong tổ nhiệt liệt hưởng ứng. 



Ông Nguyễn Văn Hạnh đã vận động bà con tích cực tham gia: Chỉnh trang nhà văn 

hóa và các tuyến đường tuyến ngõ, đặc biệt là tham gia xóa “Hai tụ điểm rác” là ao 

Núi và trạm biến thế để làm sân chơi thể thao cho nhân dân trong tổ. 

Trên 10 năm Ông Nguyễn Văn Hạnh là tổ trưởng kiêm nhiệm công tác đoàn thể, ở 

cương vị nào Ông Nguyễn Văn Hạnh cũng gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn 

thành xuất sắc các nhiệm vụ. Luôn khiêm tốn, giản dị, gần gũi được bà con nhân 

dân quí mến, lãnh đạo tổ dân phố tin tưởng. Nhiều năm liền Ông Nguyễn Văn 

Hạnh được tổ dân phố biểu dương và đề nghị Phường khen thưởng. 

Sau bộn bề những công việc xã hội Ông Nguyễn Văn Hạnh lại trở về với cuộc 

sống đầm ấm gia đình, ở đó là sự chan hòa, yêu thương của người thân, luôn tạo 

điều kiện và động viên bà vượt qua khó khăn trở ngại, để hoàn thành tốt nhất các 

nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Hạnh đã đóng góp công sức nhỏ bé của 

mình vào sự phát triển lớn mạnh của địa phương và xã hội. Ông Nguyễn Văn Hạnh 

là một tấm gương tiêu biểu cho mọi người trong tổ dân phố học tập./. 

 

             Chữ Kí của BGH                                            Người viết bài  

 

 

 

                                                       Đặng Thị Thanh Hiền 
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Cô Giáo Nguyễn Thị Diệp 

- Đến thăm trường Mầm non Tràng An và gặp gỡ, trao đổi với các cô giáo cũng 

như nhân viên trong trường ai nấy cũng hồ hởi, vui vẻ khi hỏi về cô giáo Nguyễn 

Thị Diệp. Ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo mầm non và ước mơ đã trở thành hiện 

thực khi cô giáo Nguyễn Thị Diệp thi đỗ vào trường trung cấp sư phạm mẫu giáo. 

Như một cái duyên đến với nghề sau khi tốt nghiệp ra trường Cô Giáo Nguyễn Thị 

Diệp bắt đầu bước chân vào nghề dạy trẻ và  nhận công tác tại trường mầm non 

Tràng An .Trong thời gian giảng dạy em không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

- Như Bác Hồ đã nói “ Dạy trẻ nhỏ cũng như trồng cây non, trồng cây non tốt thì 

sau này cây lên sẽ tốt.Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu cũng thành người tốt" 

Đúng như lời bác Cô giáo Nguyễn Thị Diệp đã có 13 năm trong nghề. Là một cô 

giáo duyên dáng, năng động,giản dị, luôn yêu nghề, mến trẻ và luôn chan hoà với 

đồng nghiệp 

- Hơn mười năm gắn bó với nghề ,với sự nghiệp trồng người dưới mái trường 

Tràng An .Cô luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình về  đạo đức nghề 

nghiệp.Trong những năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ cô đã trải qua nhiều lớp học 

hay nói cách khác là chèo lái nhiều chuyến đò với nhiều lứa tuổi khác nhau và vượt 

qua nhiều khó khăn, thử thách….cô đã đạt được rất nhiều thành tích cao đáng 

ngưỡng mộ: chị đã đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận….Hơn 8 năm đảm 

nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là tấm 

gương cho các bạn bè, đồng nghiệp noi theo.Các thành tích cô đạt được cứ nối tiếp 

nhau chị luôn sáng tạo trong mọi hoạt động của các con. Những sự kiện như: ngày 

hội đến trường của bé , tết trung thu, tết thiếu nhi 1-6 cô cũng luôn để lại những ấn 

tượng thú vị khó quên cho các con . 



Với mỗi giờ dạy của cô luôn  là những giờ dạy sáng tạo bởi cô luôn là con nguòi 

muốn tìm tòi, làm “mới" và sáng tạo không giống những gì mà mọi nguời đã làm 

trước. Mỗi giờ dạy của cô là sự nghiền ngẫm và sự sáng tạo vì học sinh thân yêu. 

Dù là giờ học hay giờ vui chơi cũng như chăm sóc trẻ cô luôn tạo tình cảm thân 

thiện  gần gũi với trẻ và coi trẻ như là những đứa con của mình. Những phẩm chất 

tốt đã tạo nên những học trò ngoan và sự tin yêu của các bậc phụ huỳnh ,sự 

ngưỡng mộ của đồng nghiệp. 

Mỗi khi được hỏi về mình, cô chỉ mỉm cười thân thiện trả lời “ Tất cả vì học sinh 

thân yêu vì công việc mình đã chọn. 

- Đối với học sinh của mình cô rất gần gũi, yêu mến, với các con cô luôn nhẹ  

nhàng và dịu dàng, dùng lời nói yêu thương để lôi cuốn trẻ đưa trẻ vào các hoạt 

động, gây hứng thú cho trẻ. Tạo ra môi trường lớp học hạnh phúc để trẻ cảm nhận 

được tình yêu thương của cô như trẻ đang ở trong vòng tay của gia đình.  

 -  Không những đảm việc trường , về nhà cô còn là người vợ thảo hiền, đảm đang, 

chung thủy; người mẹ mẫu mực của hai đứa con; người con dâu hiếu thảo trong gia 

đình.  

Cô giáo Nguyễn Thị Diệp, giáo viên trường Mầm non Tràng An thực sự là một 

tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước "Người tốt – việc tốt" của 

phường Thanh Xuân Bắc và ngành Giáo dục Quận Thanh Xuân 

 

           Chữ Kí của BGH                                              Người viết bài  

 

 

 

                                                       Nguyễn Thị Khánh Ly 
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