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Cô giáo Bùi Thị Minh Nguyệt - Tấm gương hết lòng vì học sinh 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất 

  Có một nghề không trồng cây trên đất 

 Lại nở cho đời những đóa hoa thơm.” 

Những câu thơ trên là những lời ngợi ca nghề dạy học – nghề trồng người. 

Đọc những câu thơ đó, chúng ta càng thấy rõ hơn nghề giáo là một nghề thật sự 

cao quý. Ý thức được nhiệm vụ cao quý của nghề, nhiều thầy cô giáo đã rất tận 

tuỵ, say mê nghề nghiệp, đem tâm huyết, trách nhiệm của mình để cống hiến 

cho sự nghiệp “trồng người”. Một tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn say mê 

chuyên môn, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công tác Đoàn, Đội mà tôi vô 

cùng ngưỡng mộ là cô giáo Bùi Thị Minh Nguyệt – giáo viên trường THCS 

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Cô Bùi Thị Minh Nguyệt sinh ngày 15 tháng 10 năm 1979, hiện ở P21 – 

D7 tập thể Quân khu Thủ đô  – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội. Cô sinh 

ra trong một gia đình bố mẹ là cán bộ sĩ quan quân đội. Nhà chỉ có hai chị em 

gái, cô là con gái lớn trong nhà nên mọi việc trong gia đình cô đều đảm đang, 

quán xuyến. Ngay từ nhỏ, cô Nguyệt đã ước mơ trở thành cô giáo. Vì vậy, sau 

khi tốt nghiệp THPT, cô đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội khoa 

Toán. Những tháng ngày ngồi trên giảng đường, cô luôn cố gắng học tập, nghiên 

cứu tích luỹ tri thức, chuẩn bị hành trang cho con đường mình đã lựa chọn. Năm 

2000, cô Nguyệt đã hoàn thành chương trình học tập và vô cùng phấn khởi với 

tấm bằng tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội loại khá trong tay. 

Sau khi tốt nghiệp, cô về giảng dạy ở trường THCS Việt Hưng - Long 

Biên, rồi trường THCS Nhân Chính, sau đó cô Nguyệt về trường THCS Khương 

Đình từ năm 2007. Với vai trò là giáo viên tổng phụ trách, cô vừa làm công tác 

Đoàn, Đội vừa tham gia giảng dạy theo sự phân công của Ban Giám hiệu nhà 

trường. Có thể nói, cô Nguyệt là một giáo viên tận tâm, nhiệt tình bồi dưỡng và 

dìu dắt thế hệ trẻ. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu trò, yêu nghề nên cô đã 

được học sinh tin tưởng, quý mến. Là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình, khiêm 

tốn, mẫu mực, có trách nhiệm, luôn hết lòng với công việc nên cô cũng được 

đồng nghiệp yêu quý và nể phục. 

Trong sự nghiệp trồng người, luôn  luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm cho 

bản thân từ các thầy cô đi trước, luôn tìm tòi đổi mới phương pháp, trau dồi tri 

thức để xây dựng được những bài giảng hay, đem lại cho học trò những giờ học 

lí thú. Là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm với công việc, cô luôn trăn trở 

làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đặc biệt trong 
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thời đại công nghệ 4.0, cô luôn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế 

bài giảng tạo nên sự hấp dẫn cho các giờ dạy một cách hiệu quả. Chính vì vậy 

mà môn toán vốn là một môn học khó và khô khan nhưng với cách giảng dạy 

của cô, học sinh học tập hứng thú hơn, thấy bài học dễ hiểu và không còn sợ 

môn toán nữa. Và ngay trong thời điểm hiện tại khi học sinh cả nước không 

được đến trường bởi dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, các học trò của 

của cô vẫn được học tập, ôn luyện củng cố kiến thức qua hình thức online bởi sự 

nhiệt tình của cô cũng như các thầy cô giáo khác. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn 

của Ban Giám hiệu nhà trường, cô Nguyệt cùng các thầy cô nhà trường đã 

không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ thông tin hiện đại để tổ chức, 

hướng dẫn học sinh học và làm bài một cách hiệu quả nhất như: học trực tuyến 

qua phần mềm zoom, làm bài tập, gửi bài tập, làm bài kiểm tra qua google 

classroom, google form… Với sự quan tâm, nhiệt tình và sự sáng tạo của cô, 

những giờ học trực tuyến của cũng thật hấp dẫn, sự tương tác giữa cô và trò 

cũng thật thú vị. Qua những giờ học như thế, học sinh không chỉ được củng cố 

kiến thức môn học mà kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cũng được nâng cao.  

Không chỉ là một giáo viên say mê chuyên môn mà cô Nguyệt còn là một  

giáo viên chủ nhiệm tận tuỵ và yêu thương học trò. Cô luôn dành thời gian gần 

gũi, trò chuyện với học sinh để hiểu tâm lý, đặc điểm tính cách và hoàn cảnh gia 

đình từng học sinh, luôn sát sao nắm bắt mọi biểu hiện của học sinh trong lớp để 

có biện pháp giáo dục phù hợp. Tình cảm của cô với học sinh lớp chủ nhiệm là 

tình cảm của một người mẹ với những đứa con yêu của mình. Cô rất mẫu mực 

trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ, việc làm bởi cô luôn ý thức mình phải là tấm 

gương sáng cho học sinh noi theo. Cô luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để rèn 

nề nếp kỉ luật cho học sinh bởi có được nề nếp tốt thì mới có được chất lượng 

học tập tốt. Không chỉ vậy, cô Nguyệt còn rất quan tâm đến việc xây dựng tinh 

thần đoàn kết tập thể và tình cảm tương thân tương ái giữa các thành viên trong 

lớp. Chính vì vậy mà lớp cô chủ nhiệm luôn đạt thành tích cao trong học tập, kỉ 

luật và các phong trào thi đua.  

Trước kia, khi còn là tổng phụ trách Liên đội, cô cũng luôn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ mà  Ban Giám hiệu nhà trường giao cho. Cô  luôn là người tham 

mưu đề xuất với Ban Giám hiệu các ý kiến, giải pháp hữu hiệu để xây dựng nhà 

trường. Cô chính là sợi dây kết nối giữa các giáo viên chủ nhiệm, các tập thể lớp 

– chi đội trong các hoạt động chung của Liên đội nhà trường. Với sự sáng tạo, 

say mê và tinh thần trách nhiệm trong công việc, cô đã xây dựng được đội ngũ 

sao đỏ, xung kích, các chi đội trưởng là những học sinh có tinh thần trách nhiệm 

cao với công việc được giao và có kĩ năng làm việc rất tốt, rèn được học sinh có 

ý thức cao trong việc giữ gìn khung cảnh sư phạm nhà trường  xanh – sạch – đẹp 

– văn minh.  
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Ảnh: Cô giáo Bùi Thị Minh Nguyệt  

Trong suốt những tháng năm gắn bó với nghề, với sự nỗ lực của bản thân, 

cô Nguyệt đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Là giáo viên dạy giỏi cấp 

Quận; Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Quận và Thành phố  nhiều năm 

liền. Năm học 2017 – 2018, cô đạt giải Nhì trong hội thi “Giáo viên làm Tổng 

phụ trách Đội giỏi” cấp Quận.  

Không chỉ vậy, cô Nguyệt còn rất tích cực tham gia các hoạt động phong 

trào của nhà trường, của ngành như các hoạt động văn nghệ, thể thao. Với tiếng 

hát ngọt ngào, truyền cảm, cô đã nhiều lần đạt giải cao trong các cuộc thi “Tiếng 

hát ngành giáo dục Thanh Xuân”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo Bùi Thị Minh Nguyệt trong hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi”  

cấp Quận năm học 2017 – 2018. 
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Trong quan hệ với đồng nghiệp, cô Nguyệt là người nhiệt tình, luôn chan 

hoà cởi mở với mọi người. Ai có việc gì khó khăn cô đều sẵn sàng giúp đỡ. Cô 

cũng rất quan tâm đến tinh thần đoàn kết nội bộ bởi cô ý thức được  sức mạnh 

của tinh thần đoàn kết.  

Không chỉ là cô giáo say sưa, tâm huyết với nghề mà cô Nguyệt còn là một 

người mẹ, người phụ nữ của gia đình. Cô Nguyệt thấy tự hào vì cô có một gia 

đình nhỏ, ấm áp và hạnh phúc. Chồng cô là một cán bộ quân đội thường xuyên 

phải trực ở đơn vị, cô đã thay chồng gánh vác công việc gia đình. Cô luôn dành 

thời gian để chăm sóc hai bạn nhỏ, một cậu con trai học lớp 9 và một cô con gái 

học lớp 2. Khi được hỏi bí quyết nào giúp cô đạt tới thành công trong sự nghiệp 

và cuộc sống? Cô nhẹ nhàng, chia sẻ: “Nghề nào muốn thành công cũng cần 

phải có chữ tâm. Làm việc gì, cũng cố gắng làm tốt nhất, trọn vẹn và hết mình”. 

Cô chính là tấm gương sáng nhiệt tình, tâm huyết và sáng tạo để học sinh noi 

theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo Bùi Thị Minh Nguyệt trong đoàn Đại 

biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 

quận Thanh Xuân báo công dâng Bác. 

Cô Nguyệt và các thầy cô giáo trường THCS 

Khương Đình trong chương trình “Mạng lưới 

từ thiện Việt Nam” 

   

Cảm ơn cô - một nhà giáo tận tâm, say nghề để truyền kiến thức, rèn luyện 

đạo đức và bồi dưỡng tâm hồn cho bao thế hệ học trò. Cảm ơn cô luôn yêu nghề, 

yêu đời, yêu người đã viết nên bao câu chuyện nghĩa tình thật đẹp giữa đời 

thường! Cảm ơn cô vì sự tận tụy và cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao 

cả! Và tôi tin rằng hình ảnh của cô chính là tấm gương sáng nhất cho mỗi học 
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trò nhỏ và cũng chính là nguồn động lực để các giáo viên  trẻ mới vào nghề học 

tập, noi theo, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, để vun đắp cho những thế 

hệ tương lai của đất nước. 

       

Hà Nội, ngày 16 tháng 11  năm 2020 

  Người viết   

 

 

 

 

                                                Tô Thị Hà Phương 

 

 

  

 

 


