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BÀI DỰ THI TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

CÔ GIÁO BÙI THỊ NGỌC - CÔ GIÁO TRẺ LUÔN DÀNH HẾT TÂM 

HUYẾT VỚI NGHỀ 

          Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta người đã 

nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; câu nói 

ấy của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đối 

với việc hình thành nhân cách và phát triển con người. Giáo dục giúp chúng 

ta rèn luyện chí khí, tôn trọng nhân phẩm, phát triển tài năng, góp phần vào 

sự tiến hóa chung của nhân loại. Những người đóng góp công sức vào sự phát 

triển giáo dục chính là những nhà giáo - những người giáo viên.Từ xưa đến 

nay nghề giáo luôn được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề bởi họ là 

những người dìu dắt thế hệ trẻ của đất nước. Vì vậy không phải ai cũng có 

thể trở thành những người thầy, người cô - những người đặt hết tâm huyết 

cũng như tình yêu con người, trách nhiệm lớn lao đối với lớp trẻ, với xã hội. 

          Qua những năm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là 

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tư tưởng  đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”, đội ngũ nhà giáo Thủ đô 

ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu 

dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ 

luật, trách nhiệm trong việc dạy và học…. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy 

với công việc, tâm huyết với nghề,thực hiện tốt kỉ cương hành chính, thực 

hiện quy tắc, văn hóa ứng xử tại công sở có lòng nhân ái, thương yêu học 

sinh, giúp đỡ đồng nghiệp đã được học trò tin yêu, phụ huynh tín nhiệm, xã 

hội trân trọng và tôn vinh là “Người tốt, việc tốt”  

          Trường Mầm non Tràng An  nơi tôi đang công tác vẫn còn rất nhiều 

cán bộ, giáo viên cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người, bằng công 

việc thầm lặng của mình, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ươm mầm cho những 

tài năng tương lai của đất nước. Một trong những tấm gương sáng để lại ấn 

tượng nhiều nhất trong đó là cô giáo trẻ Bùi Thị Ngọc - Phó Bí thư chi đoàn - 

Tổ trưởng khối mẫu giáo bé trường Mầm non Tràng An . Là một cô giáo trẻ  

có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, đồng 

chí luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều 

sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp. Tôi thật may 

mắn khi được là đồng nghiệp cùng lớp với đông chí trong hai năm học vừa 

qua. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và 

chu đáo của đồng chí. Thành tích mà đồng chí đạt được là niềm vinh dự đối 

với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường. Đồng chí vẫn nói 

“Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể nhà trường” nhưng 

chính đồng chí đã góp phần không nhỏ vào thành tích đó. Nhiêu năm gắn bó 

với sự nghiệp trồng người, từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ đến nay trở 



thành cô giáo chủ nhiệm được nhiều phụ huynh học sinh tin yêu quý mến.         

Tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non Trường Cao Đẳng Sư Trung Ương năm 

2012 qua thời gian phấn đấu đồng chí đi học thêm chuyên môn Đại học Sư 

phạm Mầm non, nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền đồng chí đạt danh hiệu 

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với khả năng 

chuyên môn vững chắc cùng nhiều nỗ lực cố gắng, năm học 2019-2020 đồng 

chí được bổ nhiệm làm tổ trưởng khối mẫu giáo bé Trường Mầm Non Tràng 

An. 

          Có thể nói cô giáo Bùi Thị Ngọc là một cánh tay đắc lực của BGH để 

giúp tập thể cán bộ, giáo viên tìm giải pháp thực hiện tốt các cuộc vận động 

lớn, các phong trào thi đua của ngành. Đồng chí luôn thực hiện đúng mọi chủ 

trương đường lối của Đảng, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần 

chúng, thực hiện tốt kỷ cương hành chính của cán bộ công chức viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô. Luôn đi đầu, gương mẫu và tích cực vận 

động quần chúng tham gia phong trào thi đua của ngành, của trường được tập 

thể tín nhiệm, cùng tập thể CB-GV-NV xây dựng tập thể lớn mạnh, thống 

nhất từ các khối lớp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.         

Trong suốt những năm tháng công tác giảng dạy với những  tâm huyết của 

mình, đồng chí Bùi Thị Ngọc đã đạt được rất nhiều các thành tích cao đáng 

ghi nhận:    

- Có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thi đấu giải cầu lông CBGV NV 

năm học 2013-2014 

- Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài 

năm học 2016-2017 

- Danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận năm học 2016-2017 

- Danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận năm học 2017-2018 

- Danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận năm học 2018-2019 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019 
- Đạt giải nhất sản phẩm dự thi CNTN quận Thanh Xuân năm học 2017-2018 

- Đạt giải ba – bài giảng elearning trong ngày hội CNTN quận Thanh Xuân 

năm học  2017-2018 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020 
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021 
- Đạt giải nhì cuộc thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp Quận năm học 

2020-2021 

          Là một giáo viên trẻ đồng chí luôn  mong muốn học sinh  được giáo 

dục tốt nhất khi đến trường mầm non. Vì vậy đồng chí đã có nhiều nỗ lục cố 

gắng, đóng góp tham mưu với BGH nhà trường về công tác chăm sóc giáo 

dục nuôi dạy trẻ. Đồng chí liên tục lên tiết kiến tập cấp quận, tiết kiến tập cho 

các em giáo sinh đạt kết quả tốt và được đánh giá cao. Tích cực tham gia các 



phong trào của nhà trường các hội thi của nghành, cùng với CBGV-NV trong 

nhà trường, hướng dẫn các em giáo sinh thực tập tại lớp.  

         Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đồng chí thường xuyên có kế 

hoạch tổ chức các  buổi sinh hoạt chuyên môn trong tổ MGB , kiến tập để chị 

em trao đổi rút kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Động viên chị em tìm tòi, 

nghiên cứu thêm các tài liệu qua sách vở, mạng internet, quan tâm tạo điều 

kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí 

cũng luôn sẵn sàng trả lời, gợi ý cho các chị em đồng nghiệp trong tổ để có 

những bài giảng ,cách làm hay, sáng tạo.Với sự quan tâm sát sao,hướng dẫn 

kịp thời, giờ học và hoạt động của các chị em trong tổ nên chất lượng giáo 

dục của tổ MGB  được nâng lên rõ rệt. Các  đợt hội giảng 20/11, 8/3 , thi giáo 

viên giỏi cấp trường, cấp Quận … đồng chí đã đạt được nhiều giải cao, thành 

tích năm sau cao hơn năm trước.  Những giờ học hay đồng chí cho chị em dự 

giờ để phát huy và áp dụng rộng rãi trong trường. Với tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc nên mọi công việc đều được đồng chí hoàn thành đúng 

tiến độ và thời gian. 

          Không chỉ phụ trách công tác chuyên môn của tổ  mà đồng chí còn 

được giao nhiệm vụ  làm phó bí thư chi Đoàn, phối hợp với Đoàn TN 

phường, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT, các 

phong trào tương thân tương ái “ lá lành đùm lá rách”, phối kết hợp với công 

đoàn nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi, tết thiếu nhi cho con em 

CBGV-NV trong nhà trường. Các hoạt động này đều đạt kết quả tốt mà quan 

trọng là đã để lại ấn tượng  tốt đẹp trong lòng phụ huynh và học sinh. 

          Bên cạnh công tác chuyên môn đồng chí cũng rất chú trọng đến việc 

thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử trong 

trường học. Ngay từ đầu mỗi năm học đồng chí đã tham mưu cùng đồng chí 

hiệu trưởng xây dựng quy chế dân chủ phù hợp với thực tế trong nhà trường. 

hàng tháng có tổ chức họp bình xét  thi đua trong tổ. Việc thực hiện quy tắc, 

văn hóa  ứng xử nơi công sở được đồng chí nghiêm túc, gương mẫu thực 

hiện. Đồng chí thường xuyên phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời chị em 

giáo viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành và trường đề ra . 
          Công việc bộn bề, hầu như ngày nào cô cũng ở trường từ sáng sớm đến 

tối mịt, có những tối mùa đông lạnh buốt, tôi vẫn thấy cô làm việc. Là một 

người giáo viên  tận tâm với công việc không chỉ ở công tác chuyên môn mà 

đồng chí còn luôn quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ chia sẻ công việc với 

chị em đồng nghiệp để họ có thể hoàn thành tốt công tác chăm sóc giáo dục 

trẻ, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. 

          Đối với các cháu học sinh trong trường thì hình ảnh cô Ngọc là một cô 

giáo trẻ, đầy nhiệt huyết, yêu nghề,rất gần gũi. Những lúc ở lớp, cô thường 

dành thời gian để hỏi han, nói chuyện giao lưu với trẻ, động viên cũng như 

kết hợp với giáó viên cùng lớp đưa ra rất nhiều hoạt động trải nghiệm, những 

giờ dạy hay lôi cuốn trẻ. 



          Với 10 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, đồng chí đã đạt được rất 

nhiều thành tích đáng ghi nhận trong sự nghiệp, đó là nền tảng, là động lực 

để đồng chí phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực 

của đồng chí góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói 

riêng và của ngành giáo dục quận Thanh Xuân nói chung, góp phần xây dựng 

quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Tôi cảm thấy mình 

thật may mắn khi được làm cùng lớp với đồng chí Bùi Thị Ngọc và rất nhiều 

các đồng nghiệp khác trong trường để học tập, tiếp tục cống hiến nhiều hơn 

nữa cho Trường Mầm non Tràng An thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” 

vĩ đại. Với tôi đồng chí Bùi Thị Ngọc thật  xứng đáng với danh hiệu “Người 

tốt, việc tốt” 

 

            Ban giám hiệu                                                  Người viết 
          (ký và ghi rõ họ tên)                                                 (ký và ghi rõ họ tên) 
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