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TẤM GƯƠNG CÔ GIÁO TÀI NĂNG, TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO 

 

Cô Lưu Thị Thúy Hằng (áo dài hồng), cô giáo tài năng, tâm huyết, sáng tạo 

 Nghề giáo viên Mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không 

chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ ”, không chỉ “giáo dục” mà còn “chăm sóc” và hơn hết 

đây là nghề làm vì “tình yêu thương” con trẻ…Cô giáo là người mẹ thứ hai của 

trẻ, là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng bước đầu cho sự phát triển 

và hoàn thiện nhân cách của trẻ. 

 Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Hoa Sữa  

có rất nhiều  những cô giáo tận tâm, yêu nghề, mến trẻ. Trong đó không thể không 

nhắc đến một người chị, người đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp giàu lòng nhân ái có 

nụ cười tỏa nắng mà tôi rất cảm phục  đó là cô giáo Lưu Thị Thúy Hằng. Cô Hằng 

là một giáo viên luôn yêu nghề, mến trẻ, năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên 

môn tốt, hết lòng tận tụy với công việc, sống giản dị, hòa đồng với mọi người và 

luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Chính vì vậy cô luôn  được đồng 

nghiệp yêu quý, các cháu yêu mến và phụ huynh tin tưởng. 



 

Cô Hằng luôn được phụ huynh và các cháu học sinh yêu mến 

Cô Lưu Thị Thúy Hằng sinh năm 1990 tại quê hương Hải Dương. Sau khi tốt 

nghiệp Khoa giáo dục Mầm Non trường Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo Trung ương 

với kết quả học tập xếp loại Giỏi, năm 2010 cô vào ngành và công tác tại một số 

đơn vị. Đến năm 2017, cô được về công tác tại Trường Mầm non Hoa Sữa. Thời 

gian đầu tiên là thời gian khá khó khăn đối với cô, tuy vậy cô luôn học hỏi những 

kinh nghiệm của các cô, các chị đi trước để tự bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng 

sư phạm của mình. Vận dụng mọi kiến thức đã học tập trong trường cùng với học 

hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp dần dần cô Hằng đã gần gũi với trẻ lớp mình, 

hiểu được tính nết, sở thích của trẻ, cá tính của từng trẻ và từ đó có phương pháp 

giáo dục phù hợp. 

Sau 4 năm công tác tại trường, cô Hằng đã cố gắng học hỏi, tham khảo thêm 

những tài liệu trên mạng để xây dựng hoạt động học của mình phong phú, say mê 

thiết kế bài giảng powerpoint, bài giảng ứng dụng bảng tương tác thông minh, bài 

giảng E – Leaning. Mặc dù kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng cô giáo đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp đánh giá tốt về cả 

chuyên môn và nghệ thuật sư phạm. 



Trong năm học 2020 - 2021 với kinh nghiệm đã có của bản thân, nhận được 

sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, cùng với sự học hỏi, tìm tòi những cái 

mới, góp ý của đồng nghiệp. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của ban giám hiệu 

nhà trường cô đã mạnh dạn tham gia hội thi Giáo viên giỏi – nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp Quận và đạt giải Nhì giáo viên giỏi cấp Quận. Với kỹ năng công nghệ 

thông tin tốt cùng sự say mê, tìm tòi, sáng tạo của bản thân và giúp đỡ của tổ công 

nghệ thông tin nhà trường cô Hằng đã đạt giải Ba bài giảng E - Learning cấp Quận,  

giải Nhì bài giảng E-Learning cấp Thành phố với sản phẩm “Làm quen chữ cái” và 

được chuyển đổi công nhận SKKN loại B cấp Thành phố. Ngoài ra trong năm học 

2020 - 2021, cô Hằng đạt lao động tiên tiến cấp trường, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 

xếp loại viên chức HTXS nhiệm vụ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên loại tốt. 

 

Cô giáo Lưu Thị Thúy Hằng đạt giải Nhì hội thi “Giáo viên dạy giỏi – Nhân viên 

nuôi dưỡng giỏi cấp Quận năm học 2020 - 2021” 



 

Cô Hằng đạt giải Nhì cấp Quận, giải Ba cấp Thành phố bài giảng E-learning 

Ngoài sự cố gắng trong chuyên môn, cô còn nhiệt tình tham gia công tác 

Đoàn. Cô là một cán bộ đoàn gương mẫu luôn đi đầu trong mọi phong trào của 

Đoàn cũng như của công đoàn. Cô được bầu là ủy viên ban chấp hành chi đoàn 

trường nhiệm kỳ 2020-2021 và là phó bí thư chi đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022.  

Cô Hằng luôn tích cực tham gia các cuộc tuyên truyền, vận động, xây dựng 

chuẩn mực đạo đức lối sống, tác phong làm việc, luôn gương mẫu đi đầu trong các 

phong trào. Đồng thời, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê công việc, cô 

Hằng đã tổ chức phát động nhiều phong trào thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên 

tham gia vào tổ chức, nâng cao nhận thức cho đoàn viên. Bên cạnh đó, bản thân cô 

cũng luôn tìm tòi phương pháp mới, sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào tổ 

chức các buổi sinh hoạt nhằm khích lệ tinh thần tham gia của các đoàn viên.  

Phát huy vai trò xung kích trong thực hiện phong trào thanh niên, đồng chí 

đã cùng với Ban chấp hành chi đoàn nhà trường dẫn dắt Đoàn Thanh niên trường 

ngày càng vững mạnh, giữ vững vị trí là 1 trong những cơ sở Đoàn vững mạnh của 

Phường Sài Đồng. Bên cạnh đó, cá nhân cô Hằng cũng là một cán bộ Đoàn xuất 

sắc. 



 

Cô Hằng là Phó bí thư chi đoàn nhà trường luôn tích cực tham gia các phong trào của 

Đoàn trường và cấp trên phát động 

 

Cô Hằng luôn tích cực tham gia các phong trào của công đoàn 



 Cùng với việc luôn tích cực tham gia các phong trào do nhà trường, do cấp 

trên phát động, cô Hằng luôn tận tâm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 

trẻ. Cô luôn đồng hành và giúp các bé trong lớp được phát triển một cách toàn diện, 

ngày càng mạnh dạn, tự tin. Bên cạnh đó, cô luôn tìm tòi những cái mới, những đề 

tài, áp dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động học của trẻ. Những phần 

thưởng to lớn nhất đối với cô chính là tình cảm yêu mến mà các cháu dành cho cô. 

Các cháu trong lớp đã ăn ngon miệng, ngủ đủ giấc, học thật ngoan.  

 

Cô Hằng cùng với học sinh của lớp tham gia Liên hoan chúng cháu vui khỏe cấp Quận 

 
Cô Hằng cùng với đồng nghiệp tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho trẻ  



  Cô Hằng kết hôn năm 2014 và hiện có hai con. Chồng cô Hằng là anh Lê 

Đức Việt hiện đang là bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện đa khoa Xanh Pon Hà Nội. 

Công việc của chồng rất vất vả nhiều hôm trực đêm, ở nhà con bé hay ốm nhưng cô 

Hằng chia sẻ với tôi rằng “ Chị luôn cố gắng chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái 

để anh yên tâm làm việc”. Vất vả nhất là trong thời điểm từ đầu năm 2020 đến nay, 

khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh Việt – chồng cô giáo Hằng cùng với đồng 

nghiệp đã tham gia những đợt hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến. Ở nhà với hai con 

nhỏ, công việc trường, công việc gia đình đều một tay cô lo lắng và sắp xếp chu 

toàn. Có nhiều lúc cô Hằng cũng thấy mệt mỏi, căng thẳng nhưng khi nào có thời 

gian chồng gọi về là cả gia đình lại tíu tít, nói chuyện vui vẻ và ba mẹ con lại động 

viên để anh Việt yên tâm công tác. Đồng thời, khi có thời gian chồng cô Hằng cũng 

luôn quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ vợ hết mình trong công việc. Cô Hằng chia sẻ rằng: 

“Đối với người phụ nữ, để có được thành công trong công việc, ngoài sự say mê, 

nhiệt huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình”. 

Những thành công mà cô Lưu Thị Thúy Hằng – giáo viên trường Mầm non 

Hoa Sữa đạt được đã đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp, đó là nền tảng, là động 

lực để cô phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn trong sự nghiệm trồng người. 

Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà 

trường nói riêng và của nền giáo dục quận Long Biên nói chung và góp phần xây 

dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. 

                                   Người viết: Cô giáo Nguyễn Hương Sen                                                     

 

 


