
CHÚ BẢO VỆ TỐT BỤNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

  

 Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn: “mỗi người tốt, việc 

tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp.”  Xung quanh chúng 

ta có biết bao tấm gương “người tốt - việc tốt”. Chú Lê Đình Phơn là một trong 

những tấm gương, người tốt việc tốt, tấm gương tốt tiêu biểu, điển hình tại trường 

mầm non Sơn Ca. Chú hiền lành, nhẹ nhàng và vui tính nhưng luôn hoàn thành 

tốt công việc và được mọi người yêu mến. Chú Phơn sinh năm 1962, người sinh 

ra tại Đông Trung, Tiền Hải, Thái Bình và lớn lên tại phường Kim Giang, quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Vào trường làm việc bắt đầu từ năm 2018 lúc 

đó chú đã 57 tuổi. 

 Ấn tượng đầu tiên về chú khi tôi bước chân về công tác tại ngôi trường 

này, đó chính là nụ cười thân thiện, ấm áp, dễ gần và đặc biệt hơn nữa là khi tôi 

được tận mắt chứng kiến chú làm việc. Công việc bảo vệ tại trường tuy không 

nặng nhọc nhưng rất vất vả và cần sự siêng năng, chăm chỉ. Mà điều này thì ở chú 

có thừa. Nhìn đôi chân thoăn thoắt, đôi bàn tay cần cù, dáng người cần mẫn của 

chú vào những lúc sáng sớm và những lúc chiều muộn khiến tôi thấy được giá trị 

đáng quý biết bao của sự lao động.  

Những năm học trước, khi tình hình dịch bệnh chưa có, trẻ được đến trường 

đi học thì mỗi buổi sáng đến trường thì chú Phơn đã đến rồi khuôn mặt vui tươi 

niềm nở với tất cả mọi người xung quanh. 

Từ 5h sáng, thời gian mà có lẽ không ít người trong chúng ta còn đang say 

trong giấc ngủ, ấy vậy đây lại là thời gian chú bắt đầu ngày mới cho công việc của 

mình. Chú dậy quét sân, tưới cây, chăm sóc từng ly từng tý cho những gốc cây, 

những khóm hoa. Vẫn đôi chân thoăn thoắt ấy, vẫn những giọt mồ hôi lăn trên 

khuôn mặt và trên tấm lưng nhiều sự chịu đựng ấy, vẫn ánh lên niềm vui trong 

công việc. 

Quét sân, tưới cây xong, chú lại tất tả đi quét khắp các ngóc ngách của các 

dãy hành lang sạch sẽ. Hỏi chú thì chú bảo, chú muốn cùng với mọi người chuẩn 



 

bị môi trường tốt cho cô và trò. Chú nói “với công việc của mình, dù nhỏ bé, chú 

vẫn muốn tạo không gian sạch sẽ để cô và trò thấy thật thoải mái khi đến trường”  

Ngoài công việc của nhà trường giao, chú luôn nhiệt tình giúp đỡ chị em 

trong trường. Bóng điện cháy cũng nhờ chú Phơn. Công tắc điện hỏng, vòi nước 

bị gãy cũng là chú sửa. Tôi cảm thấy niềm vui hiện lên trên khuôn mặt của chú 

mỗi khi giúp được ai đó. Chú thường bảo giúp đỡ được mọi người chính là niềm 

vui của chú vì chú quan niệm “hạnh phúc chính là cho đi” 

Ngoài công việc giúp đỡ mọi người chú rất cẩn thận và chu đáo để đảm bảo 

tài sản nhà trường. Chú luôn quan sát từng hoạt động cũng như mọi người ra vào 

trường. Tối đến chú lại đi xung quanh sân trường với chiếc đèn pin trong tay, 

trước khi đi ngủ, chú đều phải tuần tra cả trường lại một lượt rồi mới yên tâm kê 

lưng, gối đầu. Ban đêm, hễ có tiếng động, bất chấp mưa gió thế nào chú cũng 

phải dậy kiểm tra. Có chú, mọi người đều thấy an toàn và yên tâm hơn rất nhiều.  

Chú là một người tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc. 

Những hôm nhà trường có hội nghị hay những buổi lễ hội cho học sinh chú lại có 

thêm việc đó là căng phông nền sân khấu và chỉnh trang âm thanh loa đài vào 

chiều hôm trước rồi đến sớm hôm sau chú lại tất bật với giáo viên chuẩn bị từ 

những chiếc quạt, kê bàn ghế. Công việc chuẩn bị cùng với giáo viên xong cũng 

là lúc chú quay trở lại với công việc của mình. 

Trong thời điểm dịch covid-19 đang diễn ra phúc tạp, chúng tôi, những giáo 

viên có thể làm công việc tại nhà thì chú vẫn cần mẫm tận tụy với công việc của 

mình, hàng ngày trực tại ngôi trường nhỏ. Vẫn đi kiểm tra xung quanh khuôn viên 

trường vẫn tưới cây chăm sóc cây xanh. Cây cối trong sân trường đều xanh tươi 

mơn mởm chính là nhờ đôi bàn tay chăm sóc của chú.  

Có những buổi chiều, tôi bắt gặp chú thường xuyên dắt xe cho phụ huynh 

và giáo viên. Thế nhưng mọi người chưa hề nghe chú than thở một lời. chú luôn 

dùng thái độ thân tình khi giúp đỡ mọi người xung quanh kể cả với các cháu nhỏ 

được bố mẹ đưa đi học. Bởi vậy ai ai cũng quý mến chú. Giáo viên hay phụ huynh 

của cháu nào có nhỡ bỏ quên thứ gì chú đều giữ gìn cẩn thận để trả lại. 



 

Chúng tôi luôn mong chú có thật nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cùng 

chúng tôi trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới mái trường Sơn 

Ca thân yêu! 

 

                                                           Thanh Xuân, ngày 13 tháng 5 năm 2022 
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