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                  BÀI DỰ THI TẤM GƢƠNG NGƢỜI TỐT VIỆC TỐT 

 

CÔ GIÁO CHU THỊ THANH BÌNH NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT SÁNG   

TẠO TRONG PHƢƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG TRƢỜNG 

HỌC HẠNH PHÚC - HỌC SINH TÍCH CỰC 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn là tấm 

gương sáng để mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi theo. Cho đến ngày 

nay đã có rất nhiều tấm gương tấm gương người tốt việc tốt học tập và làm 

theo lời Bác trên khắp cả nước. Tất cả mọi người đều muốn đóng góp một 

phần công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam 

ngày càng giàu mạnh và phát triển. Trong đó phải kể đến những thầy giáo, cô 

giáo mang trên mình sứ mệnh trồng người, những người không quản nhọc 

nhằn, vất vả vì đàn em thân yêu. 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 tôi, một 

tấm gương  học tập và làm theo lời Bác.Đó chính là người đồng nghiệp của 



tôi, cô giáo Chu Thị Thanh Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm 

non Tràng An thân thương. 

Cô  giáo Chu Thị Thanh Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non 

Tràng An là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác, điển 

hình trong công tác quản lý. Những năm qua, cô đã xây dựng Hội đồng sư 

phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình 

thương và trách nhiệm. Đồng thời, luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện 

vọng từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, cảm thông, 

chia sẻ, tạo điều kiện để họ công tác tốt. Cô đi đầu trong việc vận dụng nhiều 

phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới quản lý. Đặc 

biệt, cô vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế; 

hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Nhà nước và ngành 

giáo dục; thực hiện tốt công tác phối hợp với Công đoàn cơ sở, sự lãnh đạo 

của chi bộ Đảng trong nhà trường. Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, 

ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, bản thân cô tự trau 

dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hiệu 

trưởng; các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức để nắm bắt tình hình, cải 

tiến công tác quản lý tại đơn vị mình. Nhờ vậy, trong những năm qua công 

tác quản lý của trường luôn thường xuyên được đổi mới một cách rõ rệt. 

Ngoài ra, cô còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, viết sáng kiến 

chuyên môn …để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường 

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn phối hợp chặt 

chẽ giữa các ban ngành của địa phương, đề cao trách nhiệm chủ động trong 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chú trọng 

việc “Học tập” đến “làm theo” từ đó tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức 

trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong trường học. Cô đã 

chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, 

gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, trong đó 

nổi bật là phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 

“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Từ 

những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng đầy trách nhiệm đến những cử chỉ nhỏ nhất 

trên sân trường như: tự tay nhặt giấy loại bỏ vào thùng rác, tạo thành thói 

quen cho mỗi thầy cô giáo, học sinh nhà trường; đến thiết kế trồng, chăm sóc, 

bảo vệ bồn hoa cây cảnh khuôn viên nhà trường; đôn đốc, hướng dẫn mỗi 

thầy, cô giáo, học sinh học theo Bác tiết kiệm sử dụng điện, nước…, cô đều 

quán triệt và gương mẫu thực hiện. 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn; kiểm tra giáo án và kế hoạch bộ 

môn; nâng cao năng lực quản lý các hoạt động sau khi dạy của từng giáo viên 



như kế hoạch bài giảng, đồ dùng dạy học. Cô thường xuyên kiểm tra giáo 

viên nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp, giúp giáo viên vận dụng 

đúng đắn phương pháp dạy học tích cực vào thực tế. Xây dựng và kiểm tra 

chuyên đề các môn học trong nhà trường một cách đều đặn có khoa học 

nhằm giúp giáo viên nắm vững các phương pháp dạy học, đặc biệt chú ý 

phương pháp dạy học tích cực, khuyến khích giáo viên đổi mới cách dạy để 

đáp ứng khả năng học tập của từng đối tượng học sinh trong lớp. Cô giáo 

luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học 

sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, 

phân công giáo viên theo dõi kiểm tra đôn đốc nên kết quả học tập của các 

em ngày càng nâng cao. Cô cũng thường xuyên quan tâm rèn luyện kỹ năng 

sống cho  học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi lành mạnh, qua 

đó, giúp các em phát triển toàn diện. 

Một điều đáng quý hơn cả, đó là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, một 

sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Cô dành cho chúng tôi những lời 

động viên, khích lệ, những lời góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là 

quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh chị em 

cao cả. Hội đồng giáo dục nhà trường đều quý mến cô Hiệu trưởng, bởi cô là 

một tấm gương sáng trong công tác quản lý, tạo sức mạnh bằng tinh thần 

đoàn kết với tác phong giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ đồng nghiệp một 

cách chân tình. Với những kết quả đạt được, hàng năm qua bình xét cán bộ, 

đảng viên.. cô được Ủy. ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen, Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp nhiều năm 

liền. Cô thực sự là bông hoa tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . 

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 người bí thư chi bộ, 

hiệu trưởng của mình. Đối với chúng tôi, cô Chu Thị Thanh Bình 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 trường Mầm non Tràng An thân thương 

này. 

Ban giám hiệu                                                            

(ký và ghi rõ họ tên) 

Người viết 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 

                                         

 

 

  

 

 

                                             


