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BÀI VIẾT DỰ THI “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” 

“Tổ ấm nơi đây thắm tình bè bạn 

Ngọt ngào yêu thương lời ru thầy cô…” 

Những câu hát trên được trích từ bài hát truyền thống của trường tôi: 

“Khương Đình – Tự hào trường em”.  Những ca từ giản dị của bài hát đã trào 

dâng trong lòng tôi những cảm xúc, làm cho tôi nghĩ về các thầy, các cô – những 

người đang dạy dỗ chúng tôi hàng ngày. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta sẽ là một vườn 

hoa đẹp.”  Đặc biệt đối với nghề giáo, Bác đã dạy: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo.” Học tập và làm theo lời dạy của Bác, mỗi 

thầy, mỗi cô trong trường đều là những tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. 

Các thầy cô giáo trườngTHCS Khương Đình trong lễ khai giảng  

năm học 2019 – 2020 

Nhưng trong suốt thời gian học tập tại trường THCS Khương Đình, lòng 

tôi ấn tượng nhất là cô Nguyễn Thị Thu, cô là giáo viên dạy môn Tiếng Anh lớp 

tôi, lớp 8A2. Cô luôn là tấm gương phấn đấu không mệt mỏi, không ngừng tu 

dưỡng, rèn luyện, cô là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. 
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Cô Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ cô đều 

là công nhân, bố cô công tác xa nhà, mọi gánh nặng chăm lo cho hai chị em cô 

đều dồn lên đôi vai của người mẹ. Cô là con gái lớn trong gia đình, nên càng 

nhận thức được vai trò của người chị cả. Ngay từ khi còn đi học, cô đã ước mơ 

trở thành cô giáo vì cô yêu trẻ nhỏ, yêu những tâm hồn trong trẻo, yêu những nụ 

cười hồn nhiên và cô đã thi đỗ trường Đại học Sư phạm Hùng Vương, Phú Thọ, 

quê hương của cô. Sau 4 năm học ở trường sư phạm, cô về công tác và giảng 

dạy tại trường THPT Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cách nhà cô 

60km. Là một trường thuộc vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất cho công tác giảng 

dạy và cuộc sống còn thiếu thốn và khó khăn. Tôi hiểu cô phải tâm huyết và yêu 

nghề biết bao mới không tiếc tuổi thanh xuân để cõng cái chữ lên vùng cao và 

cống hiến cho ngành giáo dục 4 năm, từ năm 2010 đến cuối năm 2014. Sau đó, 

cô theo chồng và chuyển công tác về trường THCS Khương Đình từ năm 2015 

cho đến nay đã được 5 năm.  

Cô Thu là một cô giáo trẻ, xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, nụ 

cười tươi tắn. Cách nói chuyện thân thiện của cô luôn được mọi người yêu mến. 
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Học sinh chúng tôi yêu mến, kính trọng cô còn bởi vì cô là một cô giáo 

giàu nghị lực. Năm 2012 cô lập gia đình, năm 2013 cô sinh con đầu lòng, nhưng 

khi đó, cô vẫn còn đang công tác trên miền núi, do chồng cô thường xuyên phải 

đi làm xa nên một mình cô vừa phải chăm lo cho con gái nhỏ, vừa phải hoàn 

thành nhiệm vụ của một người giáo viên. Sau khi theo chồng về sống ở Hà Nội, 

cô chuyển công tác về trường THCS Khương Đình, mẹ chồng cô ốm nặng, trong 

khi cô còn có con nhỏ, nhưng cô vẫn chỉn chu công việc gia đình từ chăm mẹ 

ốm đến chăm sóc dạy dỗ các con nhỏ một mình cô đảm nhiệm. Trong tâm trí 

chúng tôi cô Thu luôn là người mẹ hiền thứ hai. Cô có dáng người cao cao, thân 

hình đầy đặn, cô rất nhanh nhẹn với mọi công việc và mọi hoạt động của trường 

lớp. Mỗi khi vào lớp, đôi mắt cô âu yếm nhìn học sinh như những đứa con của 

mình. Khi chúng tôi làm nhiều việc tốt, cô luôn nở nụ cười thật tươi, cô khen 

ngợi, động viên. Những khi chúng tôi mắc lỗi làm cô buồn, gương mặt cô có vẻ 

nghiêm nghị hơn. Nhưng hằn sâu trong ánh mắt đó vẫn là sự yêu thương dạt dào 

mà cô dành cho chúng tôi – 53 học sinh lớp 8A2 mà cô coi như những đứa con 

yêu thương của mình. 

Trong các tiết dạy của cô, cô luôn hết mình giảng dạy cho chúng tôi. Và 

cũng là những tiết học mà chúng tôi yêu thích nhất. Cô đã dành cả tâm huyết  

mình để dạy dỗ học sinh. Trong những tiết giảng bài, khi học sinh còn chưa 

hiểu, cô sẵn sàng giảng lại cho chúng tôi.  
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Cô luôn bảo rằng: “Ai càng chăm chỉ cô càng vui và càng yêu mến.” Trong 

giờ học, cô luôn muốn các bạn hăng hái giơ tay phát biếu ý kiến. Ánh mắt cô dịu 

dàng nhìn chúng tôi, mong chúng tôi học hành ngày càng tiến bộ. Những khi 

chúng tôi mắc lỗi, cô đã nghiêm khắc nhắc nhở và dặn dò chúng tôi phải biết sửa 

sai. Trong nhà trường, cô luôn ân cần, nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Mỗi khi 

giảng bài, giọng cô trong và ấm lắm! Cô là một giáo viên dạy giỏi nhưng cô 

luôn khiêm tốn, phấn đấu, kiên trì giảng dạy và tham khảo các bài giảng của 

những giáo viên khác để nâng cao chuyên môn của mình. Các phương pháp 

giảng dạy của cô đều tập trung khơi gợi sự sáng tạo, ham học của học sinh, giúp 

học sinh phát triển toàn diện cả về năng lực và phẩm chất. 

Điều chúng tôi rất yêu quý cô đó là cô luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu từng 

học sinh để động viên, khích lệ kịp thời. Rất nhiều khóa học sinh cũ của cô sau 

khi ra trường đã rất trưởng thành, học hành giỏi giang, tiến bộ. Mỗi lần về thăm 

trường cũ, các anh, chị lại không quên tìm đến thăm cô, hỏi han về sức khỏe và 

cuộc sống của cô, cùng cô ôn lại những kỉ niệm đẹp và khoe những thành tích 

các anh, chị đã đạt được. Những lúc ấy, tôi thấy trong mắt cô có sự trìu mến của 

người mẹ khi được đón những đứa con trưởng thành trở về mái nhà thân yêu, và 

sự tự hào vì mình đã dìu dắt một thế hệ học sinh trở thành người có ích cho xã 

hội. Cô giống như người mẹ thứ hai của chúng tôi, với một tấm lòng nhân hậu.  

Đối với học sinh, cô luôn nhẹ nhàng, dịu dàng. Đối với cha mẹ học sinh, 

cô là người đúng mực và tạo được ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Cô luôn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao cho. 

Với lòng yêu nghề, nhiệt tình và tâm huyết, khả năng chuyên môn vững 

vàng, cô được HĐSP nhà trường tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm TTCM. Nhiều 

năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Quận. Cô đã tham 
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gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường 2 năm và cả 2 

năm đều mang thành tích về cho nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, cô Thu còn nhiệt tình tham gia công tác của Đoàn TNCS 

HCM. Cô luôn cố gắng là người đi đầu, gương mẫu với phương châm không 

ngừng học tập, tu dưỡng, phấn đấu hết mình. Năm 2019, cô còn được vinh dự 

đứng trong hàng ngũ của Đảng và cô là một trong những Đảng viên trẻ của Chi 

bộ trường THCS Khương Đình. 

Tôi thấy rằng cô Nguyễn Thị Thu đã truyền cho chúng tôi ngọn lửa của 

nghị lực, niềm đam mê nhiệt huyết và bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn. Cô luôn 

chắp những đôi cánh để chúng tôi bay cao, bay xa trong tương lai. Mỗi tiết học 

của cô là niềm vui, là sự bổ ích, là tình yêu thương mà cô đã chắt chiu và trao 

gửi cho chúng tôi. Trong lòng tôi cô thực sự giống như người mẹ thứ hai và điều 

mà tôi mong muốn duy nhất trong lúc này là cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh 

phúc và cô mãi mãi là tấm gương sáng đáng kính của chúng tôi.  

 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

Người dự thi 

 

 

 

Nguyễn Duy Đạt 

 

                                                       


