
NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG TẬN TÂM 

Cô giáo Nguyễn Thị Thuý - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường Mầm 

non Sơn Ca một tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước “Người 

tốt - việc tốt” của phường Kim Giang nói riêng và ngành Giáo dục Quận 

Thanh Xuân nói chung. 

Tôi - chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Sơn Ca nhiệm kỳ năm 2017-

2022. Khi mới được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Công đoàn bản thân tôi rất lo lắng 

vì không hiểu mình sẽ phải làm gì và bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để nhận được 

lòng tin yêu và sự tin tưởng của các chị em đồng nghiệp trong trường?  

Tôi rất căng thẳng mỗi khi nhận các công văn, kế hoạch của các cấp, tôi lo 

lắng không biết triển khai công việc đó như thế nào? Và cảm giác đó nhanh chóng 

mất đi khi tôi được sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường và người 

để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất đó là đồng chí Nguyễn Thị Thuý khi đó đồng 

chí là Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca. 

Với dáng người nhanh nhẹn, giọng nói ấm áp và nụ cười thân thiện, tôi luôn 

gọi đồng chí bằng “Chị” bởi có sự thân thiện từ chính con người Chị. Với sự ân 

cần, quan tâm đã làm tôi bớt đi sự hồi hộp lo lắng khi nhận nhiệm vụ mới. Chị đã 

hướng dẫn tôi làm quen với cách lập kế hoạch công việc và làm như thế nào để 

tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa BGH với Công đoàn nhà trường, luôn dặn dò tỉ mỉ 

những điều cần thiết, những việc cần phải làm. Từ những cái chỉ tay, những lời 

động viên, nhắc nhở đầy thân thương ấy đã giúp tôi có thêm động lực và sự nhiệt 

tình khi nhận nhiệm vụ mới. 

 
        

Ảnh Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Bí thư chi bộ - HT trường MN Sơn Ca 



Nhớ lại khi Chị còn là giáo viên là đồng nghiệp của tôi, tôi vẫn luôn ngưỡng 

mộ bởi sự tháo vát, năng động và sáng tạo trong mọi việc chị làm. Chi luôn học 

hỏi, nỗ lực và phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhất các công việc được 

giao và đạt giải cao trong các hội thi như: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, giáo viên 

dạy giỏi cấp Thành phố, giáo viên tài năng duyên dáng,... Được sự tín nghiệm của 

cấp trên và của tập thể cán bộ, giáo viên, nhan viên trong nhà trường, chị được bổ 

nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường MN Thăng Long. Tiếp theo đó nhờ sự phấn 

đấu không ngừng, chị quay trở lại trường Mầm non Sơn Ca giữ chức vụ Phó Hiệu 

trưởng và Hiệu trưởng nhà trường. Trở về lại ngôi nhà của mình cũng là cơ hội 

để chị thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Chị đối với tôi là một tấm gương sáng 

với lòng nhiệt huyết, yêu nghề mang trên vai trọng trách rất lớn. Chị luôn là một 

người Hiệu trưởng gương mẫu, luôn đưa ra các định hướng và các chỉ đạo đúng 

đắn trong công tác quản lý, tạo môi trường thân thiện, thoải mái cho cán bộ, gióa 

viên, nhân viên và học sinh mỗi khi đến trường. Chính vì sự gương mẫu cũng như 

sự tận tụy, tận tâm quan tâm đến giáo viên nhân viên và hoàn cảnh gia đình của 

các thành viên trong trường mà tập thể trường ngày một đoàn kết vững mạnh và 

tin tưởng hơn vào người Hiệu trưởng đứng múi chịu sào. Cái tên quen thuộc mà 

các chị em trong trường hay gọi đó là “Người thuyền trưởng”. Năm học 2019-

2020 chị được Chủ tịch UBND Thành Phố tặng Bằng Khen: “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2019 - 2020”. Năm học 2021 

được phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Có nhiều thành tích trong 

quá trình xây dựng Trường học hạnh phúc”; “Gia đình tiêu biểu của Quận Thanh 

Xuân”; “Chiến sỹ thi đua cấp Cơ Sở”; “Đảng viên tiêu biểu” và nhiều các danh 

hiệu cao quý khác…. 

 

 Ảnh đ/c Nguyễn Thị Thuý nhận giấy khen tại UBND Phường Kim Giang 



  Là một Hiệu trưởng nhưng đối với các giáo viên, nhân viên trong trường 

chị luôn nhẹ nhàng, cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng không làm mất 

đi sự uy nghiêm của một người quản lý. Trong công việc, chị luôn là người có 

trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt các công việc lạnh đạo giao, làm việc có khoa 

học và niềm đam mê sáng tạo. Không những vậy, chị còn luôn nhiệt tình tham gia 

giúp đỡ các chị em trong trường để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi khi gặp 

chị, chúng tôi luôn được chào đón bằng một nụ cười thân thiện. Khi giáo viên 

trong trường gặp phải những vấn đề khó khăn trong chăm sóc giáo dục trẻ, hay 

vấn đề về phụ huynh cũng như đề nghị sửa chữa trang thiết bị cơ sở vật chất trong 

lớp, chị luôn lắng nghe, tôn trọng, chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện nhiệt tình. 

Đặc biệt khi trường có nhiệm vụ cần phải thực hiện chị luôn phân công công việc 

vô cùng hợp lý và không bao giờ quên tên của Ban giám hiệu trong những danh 

sách phân công nhiệm vụ đó. Đó là một điều tôi cảm thấy nể phục vô cùng bởi tôi 

nghĩ rằng Ban giám hiệu là những người chỉ đạo chứ không tham gia làm trực tiếp 

nhưng tôi đã nhận ra suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Vì ở ngôi trường của chúng tôi, 

mỗi khi có nhiệm vụ cần phải thực hiện thì Ban giám hiệu cũng như toàn bộ giáo 

viên, nhân viên trong trường là một, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ 

một cách tốt nhất. Đối với công việc Công Đoàn của tôi, chị hướng dẫn tôi cách 

đoàn kết giáo viên trong trường với nhau nhưng không ngại đưa ra những ý kiến 

những quan điểm của mình để mọi người được thấy có sự công bằng và bình đẳng 

trong đó. 

Chính vì thế năm nào Công đoàn chúng tôi cũng xuất sắc được tặng bằng 

khen và cái mà tôi thấy mừng ở đây nhất giữa Công đoàn và nhà trường không có 

sự phân biệt, tất cả cùng chung tiếng nói cùng chung quan điểm dưới sự chỉ đạo 

phân tích và cùng nhau tháo gỡ mọi khó khăn của đồng chí Hiệu trưởng trường 

chúng tôi.  

 

 



 

Ảnh BGH và CTCĐ nhận giấy khen của LĐLĐ Thành Phố  

năm học 2020 - 2021 

 Tôi rất tâm đắc với câu nói của Hiệu trưởng trường chúng tôi: “Sơn Ca 

không bỏ lại ai phía sau” đặc biệt trong dịch bệnh covid 19. Chính vì thế dù rất 

bận rộn trong việc phòng chống dịch nhưng chị luôn quan tâm đến những giáo 

viên trong trường có hoàn cảnh trong dịch bệnh, những giáo viên mắc covid 19 

để tận tâm gọi điện, trao tặng quà đông viên thăm hỏi. Cùng Công Đoàn trường 

kêu gọi: “Chung tay đẩy lùi dich bệnh - cùng nhau sẻ chia - cùng nhau đóng góp” 

tạo cho các chị em giáo viên trong trường càng thêm quý mến và nể phục tấm 

lòng của chị.  

Không ngại phân biệt mình là Hiệu trưởng chị luôn hoà đồng cùng đồng 

nghiệp là động lực và chỗ dựa chính cho giáo viên tham gia các hội thi, tham gia 

các phong trào và tham gia chính các công việc trong trường. 

 

 



 

Ảnh đ/c Nguyễn Thị Thuý cùng GV trong trường chăm sóc khôi phục 

lại vườn rau sạch trên sân thượng của trường . 

 

 

Ảnh Đ/c Nguyễn Thị Thuý tham gia cổ vũ nhiệt tình trong hội thi 

“Giáo viên tài năng duyên dáng” 

 



Chị luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống cho các giáo viên, nhân viên trong 

trường. Chị luôn nhẹ nhàng động viên và tận tình giúp đỡ các chị em trong trường 

có hoàn cảnh khó khăn. Chị luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm 

trong công việc cũng như trong cuộc sống thường nhật.  

Không chỉ hòa đồng trong công việc mà cô còn luôn có mặt động viên chia 

sẻ giúp đỡ các chị em trong những dịp vui buồn hay các ngày lễ tết: sinh nhật, 

ngày vui trọng đại... Vào những dịp 27/7 chị luôn đi đầu trong phong trào thăm 

hỏi động viên các gia đình cán bộ giáo viên nhân viên là thương binh, liệt sỹ đã 

để lại trong lòng các phụ huynh những dấu ấn tốt đẹp và thiện cảm về chị. 

Đối với nhân viên y tế của nhà trường cũng luôn được chị động viên chia 

sẻ và quan tâm đến đời sống cũng như tâm tư nguyện vọng bởi nhân viên y tế 

đồng lương thu nhập rất thấp lại không có sự hỗ trợ nhiều. 

 

 

Ảnh Đ/c Nguyễn Thị Thuý chúc mừng SN các chị em trong trường  

 



 

Ảnh Đ/c Nguyễn Thị Thuý chúc mừng đ/c y tế của trường ngày 27/2 
 

Ngoài việc chăm lo cho đời sống của các giáo viên, nhân viên trong trường 

chị còn là người đứng ra chỉ đạo tổ chức các chương trình, các hoạt động cho các 

bạn nhỏ được vui chơi, cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thêm 

gắn kết, giúp cho trường ngày càng phát triển như: chương trình “Người phụ nữ 

của tôi - một nửa thế giới để yêu thương” nhân dịp 8/3; chào mừng ngày 20/11;  

phát động phong trào thể dục thể thao tới các giáo viên, nhân viên trong trường; 

gặp mặt hội rể; tặng quà các cháu là con em giáo viên trong trường ngày Quốc Tế 

Thiếu Nhi 1/6, tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện và bản thân mình cũng là tình 

nguyện viên số 1 trong những lần phát động.  

     



 

Chương trình "Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11" 
 

Bên cạnh việc luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ trong công việc, chị còn là 

người vợ, đảm đang, chung thủy; người mẹ mẫu mực của các con; người con dâu 

hiếu thảo trong gia đình. Tôi được biết hiện chị cùng gia đình đang sinh sống tại 

Hà Nội có nghề Bạc Gia truyền nổi tiếng, trong công việc gia đình chị luôn sắp 

xếp một cách khoa học, chu đáo để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Có thể nói, trong cuộc sống cũng như trong công việc, ở bất kì lĩnh vực nào chị 

cũng luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đó đã để lại 

sự cảm phục, yêu mến của toàn thể giáo viên, nhân viên trong trường mầm non 

Sơn Ca và của các bậc phụ huynh trong địa bàn Nhà trường. 

 



 

            

 

 Với nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm 

non Sơn Ca tháng 10/2020  trường được UBND thành phố Hà Nội công nhận 

trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Nhờ có những người lãnh đạo tận 

tâm với nghề, yêu trẻ như con; quan tâm, chăm lo cho đời sống cho các giáo viên, 

nhân viên trong trường như chị Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thuý  nên tập thể giáo 

viên trong trường cũng đã không ngừng học tập, phấn đấu và ai cũng có một tình 

yêu nghề, yêu trẻ tha thiết; điều đó đã mang lại lòng tin yêu, sự yên tâm của các 

bậc phụ huynh khi giao con em mình cho các cô giáo của Trường Mầm non Sơn 

Ca và năm học 2021-2022 một năm có nhiều biến động bởi dịch bệnh nhưng  cán 

bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Sơn Ca quyết tâm phấn đấu đưa trường 

tiến tới một tầm cao mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành học và luôn 

chắp cánh cho những ước mơ của bé bay cao. 

         Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được như trên chị đã 

được Trường Mầm non Sơn Ca ghi nhận là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp 

học tập và noi theo. Chị xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến 



“Người tốt, việc tốt” một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự 

nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của Trường Mầm non Sơn Ca. 

 

Thanh Xuân, ngày 10 tháng 03 năm 2022 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Mẫn Thị Minh Thu 

Người viết 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc  Linh  

 


