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Lời mở đầu

Thấm thoắt thời gian trôi qua nhanh một  mùa thu nữa lại qua đi, những cơn gió se se 
lạnh của mùa đông lại đang đến gần, đó cũng là lúc cả nước vui mừng  tổ chức kỉ niệm 
35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11, tri ân các thầy giáo cô giáo. Ngày nhà giáo 

Việt Nam năm nay, Thầy và trò trường Đức Giang rất vinh dự và tự hào được đón chào các thế 
hệ nhà giáo, CB, NV và học sinh nhà trường từ khắp mọi miền của Tổ Quốc tụ họp về  dưới mái 
trường THCS Đức Giang thân yêu để dự Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 30 năm 
thành lập Trường PTCS Thị trấn Đức Giang nay là trường THCS Đức Giang.  Đây là niềm vinh 
dự tự hào, là sự  phấn đấu nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, sự quan tâm của toàn xã hội, 
đánh dấu một mốc son lớn trong sự phát triển đi lên của nhà trường . 30 năm trước đây ( năm 
1987)  trường  cấp I, II thị trấn Đức Giang được thành lập , tiếp nhận từ trường  cấp I, II Việt 
Hưng và Thượng Thanh. Cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị cũ  nát. 30 năm biết bao thăng 
trầm, khó khăn, nhưng các thế hệ CBGVNV nhà trường  đã không ngừng phấn đấu thực hiện tốt 
lời Bác dạy: “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt ”, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, với cả tâm hồn và  lòng tâm huyết yêu nghề, mến trẻ , “Vì sự nghiệp trồng người ” đã có 
nhiều cống hiến đáng kể góp phần vun đắp bề dày truyền thống vẻ vang của nhà trường. Từ ngôi 
trường THCS Đức Giang thân yêu đã có biết bao thế hệ học sinh đã học tập tu dưỡng lớn khôn 
trưởng thành, tung cánh bay cao, bay xa khắp mọi miền tổ quốc , góp phần  xây dựng  đất nước 
và thủ đô thân yêu , đem lại niềm vinh dự cho nhà trường cho gia đình. Thời gian trôi đi không 
để lại dấu vết nhưng hình ảnh và kỷ niệm về mái trường xưa về thầy giáo, cô giáo và kí ức tuổi 
học trò thì không  thể nào quên, không thể  xoá  nhoà.Với mục đích lưu giữ quá trình hình thành, 
trưởng thành và phát triển  của nhà trường, lưu giữ những hình ảnh, những nét đẹp truyền thống 
lịch sử, những thành tích nổi bật, những kỉ niệm đẹp của thế hệ các thầy giáo, cô giáo, nhân viên  
và học sinh nhà trường , ban biên tập nhà trường đã biên soạn cuốn kỷ yếu này.Cuốn kỉ yếu sẽ 
làm sống  lại những chặng đường lịch sử 30 năm đầy tự hào của ngôi trườngTHCS Đức Giang - 
nơi các thế hệ CB,GV, NV và học sinh nhà trường đã và đang học tập, công tác có những đóng 
góp thầm lặng  mà vô cùng quý báu ghi thêm trang sử vàng trong sổ vàng truyền thống của nhà 
trường. Cuốn kỷ yếu cũng là những dòng cảm xúc chân thành của mỗi người về trường xưa, bạn 
cũ, về những tình cảm tri ân sâu sắc của nhiều thế hệ học trò đối với thầy côgiáo kính yêu, …tất 
cả được nâng niu thành những kỉ niệm khó phai mờ:

Dẫu mai đi khắp bốn phương trời
Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi !

Sự ra đời của cuốn kỷ yếu “ Đức Giang 30 năm trưởng thành và phát triển” đầu tiên này sẽ là 
nền tảng cho sự ra đời của một cuốn kỷ yếu khác hoàn chỉnh và đầy đủ hơn trong tương lai. 30 
năm là một quãng đương tương đối dài, vì vậy những bài viết và những tư liệu, hình  ảnh trong 
cuốn kỷ yếu chưa phản ánh đầy đủ, trọn vẹn  được sự hình thành và phát triển của nhà trường và 
cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên tập trân trọng giới thiệu cuốn kỷ yếu này tới 
bạn đọc và rất mong nhận được sự cảm thông , chia sẻ góp ý chân thành của các thế hệ thầygiáo,  
cô giáo, học sinh và quý độc giả. 

                                                                                 Đức Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2017

                                                                                                        Ban biên tập
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Ba mươi năm xây dựng và 
phát triển, trường THCS Đức 
Giang luôn bám sát mục tiêu 
chiến lược: “Nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực và bồi dưỡng 
nhân tài” cho quê hương đất 
nước. Từ mái trường này, hơn 
100 thầy cô giáo đã từng giảng 
dạy nơi đây hơn 6000 học sinh 
đã tốt nghiệp ra trường.Trong 
đó nhiều thầy cô giáo và nhiều 
học sinh đã đang giữ cương 
vị lãnh đạo chủ chốt ở các địa 
phương, doanh nghiệp, trường 
học, nhiều học sinh của trường 
đã đi du học nước ngoài, nhiều 
thầy cô giáo và học sinh của 
trường đã có học vị thạc sỹ, 
tiến sỹ, giảng viên giảng dạy, 
phục vụ khắp nơi trên đất nước 
Việt Nam thân yêu, nhiều học 
sinh trở thành sỹ quan trong 
lực lượng vũ trang QĐND 
Việt Nam, trong lực lượng 
công an nhân dân... Nhìn lại 
chặng đường Ba mươi năm 
xây dựng và phát triển, các 
thế hệ thầy và trò nhà trường 
càng hiểu và càng tự hào hơn 
về mái trường thân yêu này.
Tất cả lại ùa về trong kí ức 
của mỗi người về thầy cô, về 
bạn bè, về mái trường xưa 
với biết bao kí ức vui buồn. 
      Ấn tượng không phai mờ 
đó là năm học 1987-1988, năm 
học đầu tiên khi trường mới 
thành lập, Cô giáo Âu Thị sàng 
là người hiệu trưởng đầu tiên 
tiếp  nhận trường cấp I, cấp II  
Việt Hưng và Thượng Thanh. 
Cô chính thức trở thành người 
hiệu trưởng đầu tiên đặt nền 
móng cho ngôi trường mang 

tên trường phổ thông cơ sở thị 
trấn Đức Giang. Với tất cả các 
phòng học đều là những dãy 
nhà cập 4 đã cũ giột nát, bàn 
ghế ít, lại bị hỏng rất nhiều. 
Học sinh không đủ bàn ghế 
để học. Đồ dùng dạy học chỉ 
là những chiếc bản đồ cũ rách 
nát... 

  “ Vạn sự khởi đầu nan”, 
trong điều kiện vô cùng khó 
khăn, thiếu thốn của những 
năm đầu, với trí tuệ , sự sáng 
tạo và tâm huyết của mình, 
cô giáo Âu Thị Sàng  đã 
khẩn trương bắt tay vào việc 
xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ 
CBGVNV và xây dựng cơ sở 
vật chất nhà trường để đảm 
bảo cho việc giảng dạy của 
các thầy cô giáo và học tập 
của học sinh. Việc sửa chữa, 
nâng cấp phòng học, mua sắm 
trang thiết bị đồ dùng dạy học 
cần có nguồn kinh phí lớn. 
Nhờ sự quan tâm của UBND 
huyện Gia Lâm, các phòng 
ban nghiệp vụ, cùng sự nỗ lực 
của chính quyền UBND thị 
trấn Đức Giang, sự giúp đỡ 
của có hiệu quả của công ty 

xây lắp nội thương 2, Công ty 
xăng Dầu khu vực I, Hợp tác 
xã đay Ô Cách, nhà trường đã 
sửa chữa được 9 phòng học, 
UBND Thị trấn Đức Giang 
đầu tư kinh phí từ nguồn ngân 
sách địa phương mua mới 117 
bộ bàn ghế học sinh và trang 
thiết bị đồ dùng dạy học , mua 

sắm loa đài, bảng, trống, sách 
giáo khoa, làm thư viện. Với 
sự đầu tư đó, bước đầu trường 
đã đảm bảo việc dạy và học 
cho 35 lớp với 1490 học sinh 
cấp I, II. Đội ngũ giáo viên 
được kiện toàn với 59 Thầy cô 
giáo, Hiệu trường nhà trường 
là cô giáo Âu Thị Sàng. Hiệu 
phó cấp II là cô Nghiêm Thị 
Đức và Hiệu phó cấp I là 
là thầy giáo Nguyễn Hồng 
Phong và cô giáo Hoàng Thị 
Hoà, cô giáo Hà Thị Nhi. Do 
được sự quan tâm của toàn xã 
hội, nhà trường bước vào năm 
học 1987 – 1988 ổn định và 
đạt kết quả tốt.

Năm 1991 thực hiện theo 
Quyết định của ngành giáo 
dục thành phố Hà Nội và 

huyện Gia Lâm, thị trấn đã 
tách trường cấp I – II thành 
2 trường riêng biệt. Trường 
mang tên “Trường phổ thông 
cơ sở cấp II thị trấn Đức 
Giang”. 

Trường được UBND Thị 
trấn Đức Giang đầu  tư xây 
dựng 8 phòng học cấp II, sân 
vui chơi của trường và một 
số công trình phụ trợ cho các 
trường với tổng kinh phí hơn 
1 tỷ đồng. Chất lượng dạy 
và học của trường ngày càng 
nâng cao, tỷ lệ học sinh thi lên 
lớp và đỗ tốt nghiệp đạt cao. 
Trường liên tục đạt trường 
tiên tiến. Trường có 6 học 
sinh giỏi cấp huyện và thành 
phố, 6 thầy cô giáo được công 
nhận là giáo viên dạy giỏi cấp 
huyện.

 Mười năm làm hiệu trưởng 
trường phổ thông cơ sở thị 
trấn Đức Giang, Cô giáo Âu 

Thị Sàng đã từng bước khắc 
phục khó khăn, thiếu thốn của 
thời bao cấp, cô giáo đã đề ra 
những giải pháp phù hợp để 
xây dựng  nhà trường. Mười 
năm liền trường đạt trường 

tiến tiến cấp huyện. Nhà 
trường có nhiều giáo viên giỏi, 
học sinh giỏi các cấp huyện và 
thành phố: Năm học 1994-
1995, cô giáo Mai Thị Lan 
đạt giải khuyến khích thi giáo 
viên giỏi cấp thành phố môn 
giáo dục công dân….Đặc biệt 
cô giáo Hiệu trưởng Âu Thị 
Sàng, đã tổ chức làm điểm Hội 
khoẻ phù Đổng cho Huyện 
Gia Lâm thành công tốt đẹp 
để lại ấn tượng khó nhạt phai 
trong các cấp lãnh đạo Huyện 
và thành phố, trong lòng thầy 
và trò nhà trường về buổi lễ 

khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng 
trang trọng, đa sắc màu, với 

nhiều giải cao.

Năm 1997, khi đã hoàn 
thành nhiệm vụ trong sự 
nghiệp “Trồng người” của 
mình, cô giáo Âu Thị Sàng về 
nghỉ hưu. Cô đã xây dựng một 
nền móng vững chắc cho ngôi 
trường Phổ thông cơ sở thị 
trấn Đức Giang để lại tình cảm 
đẹp trong lòng phụ huynh, học 
sinh và thế hệ giáo viên nhà 
trường.

Chặng đường tiếp theo, 
năm 1997, sau khi cô Âu Thị 
Sàng về nghỉ hưu, cô giáo Mai 
Thu Nga được được UBND 
huyện Gia lâm bổ nhiệm làm 
hiệu trưởng và điều động 
về làm hiệu trưởng trường 
phổ thông cơ sở thị trấn Đức 
Giang. Kế thừa, tiếp nối 
truyền thống của nhà trường, 
các kết quả thành tích nền 
móng mà cô hiệu trưởng Âu 
Thị  Sàng đã xây dựng, từ 
năm 1997 đến năm 2001, cô 
giáo Mai Thu Nga đã đưa nhà 
trường  có bước tiến mới. Đây 
là  giai đoạn mà nhà trường 
phát triển mạnh mẽ trên nhiều 
phương diện và lĩnh vực. số 
học sinh của nhà trường lên 
đến hơn 1700 em. Cơ sở vật 
chất nhà trường được tiếp tục 
đầu tư xây dựng thêm một dãy 
nhà 2 tầng với 8 phòng học, 
trang thiết bị dạy học được 
đầu tư mua sắm tương đối đầy 
đủ, bước đầu đáp ứng cơ bản 
yêu cầu dạy và học của thầy 
và trò nhà trường, phong trào 
văn hoá , văn nghệ, thể dục thể 
thao được chú trọng đúng mức, 
tạo được không khí thi đua sôi 
nổi, lành mạnh trong cán bộ , 
giáo viên, nhân viên, học sinh 
nhà trường và mở rộng giao 
lưu với các các trường bạn 
qua chương trình Gia Lâm 
97- 98. Năm năm liền trường 
được công nhận là trường 
tiên tiến xuất sắc cấp huyện, 
trường có phong trào giáo 

ĐỨC GIANG 30 NĂM 
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dục vững mạnh toàn diện. Về 
phong trào thi đua dạy tốt học 
tốt được  CBGVNV, học sinh 
nhà trường hưởng ứng tốt , đạt 
nhiều thành tích , kết quả cao. 
Tại hội thi giáo viên giỏi cấp 
huyện đã có nhiều giáo viên 
tham gia, với nhiều môn học 
do huyện như cô giáo Minh Lý, 
cô giáo Nguyễn Hiệp cô giáo 
Mai Thị Lan, Về phong trào 
văn hoá văn nghệ, thể dục thể 
thao. Cấp thành phố tổ chức, 
trường có 2 giáo viên đạt giáo 
viên giỏi cấp thành phố:Thầy 
giáo Nguyễn Gia Đức đạt giải 
nhất, thầy giáo phạm Quang 
Thiệu đạt giải nhì môn thể 
dục cấp thành phố. Cô giáo 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
là Tổng phụ trách giỏi cấp 
Thành phố, được Trung ương 
Đoàn thanh niên tặng Bằng 
khen. Bên cạnh thành tích 
trong công tác dạy và học, nhà 
trường đạt kết quả trong các 
hoạt động văn hoá văn nghệ , 
các chuyên đề các cấp tổ chức, 
trường tham gia đầy đủ và gặt 
hái nhiều thành tích: Hội thi 
nghi thức Đội cấp huyện, đạt 
giải nhất, tại hội thi văn nghệ 
của ngành giáo dục đào tạo 
huyện Gia Lâm trường  đã đạt 
giải A1, A2. Năm 1997, học 
sinh Lương Mĩ Bình tham gia 
thi đơn ca tiếng hát tuổi học 
trò đạt giải khuyến khích. Liên 
đội nhà trường đã đạt liên đội 
mạnh cấp huyện và  trở thành 
Liên đội mạnh cấp thành phố 
năm học 1997-1998. Thi tuyên 
truyền về an toàn giao thông 
cấp thành phố đạt giải nhì. Và 
biết bao em học sinh của nhà 
trường dự thi học sinh giỏi 
cấp Thành phố đã mang lại 
niềm vinh dự tự hào cho nhà 
trường. Năm học 2000-2001, 
em Nguyễn Hoàng Ngọc tham 
gia thi học sinh giỏi môn văn 
cấp thành phố đạt giải ba.

Tuy thời gian gắn bó với 
trường  chỉ có 5 năm nhưng 
cô giáo Hiệu trưởng Mai Thu 
Nga đã hết mình vì sự nghiệp“ 
Trồng người” nơi ngôi trường 
Đức Giang yêu dấu,  xây dựng 
nhà trường vững bước phát 
triển đi lên, mang lại nhiều kết 
quả, nhiều thành tích cao trong 
dạy và học cũng như các hoạt 
động văn hoá, văn nghệ thể 
dục thể thao ghi thêm thành 
tích vào trang sử vàng truyền 
thống nhà trường.

Tháng 12 năm 2001, cô 
giáo Mai Thu Nga chuyển 
trường, thầy giáo Nguyễn 
Ngọc Tiến  được điều động về 
làm hiệu trưởng nhà trường 
từ năm 2002 đến năm 2012. 
Mười năm làm hiệu trưởng 
nhà trường thầy giáo đã có 
nhiều sáng tạo trong công tác 
quản lý điều hành. Thầy cũng 
có những đóng góp đáng kể 
trong việc làm mới diện mạo, 
khuôn viên nhà trường. Được 
sự quan tâm đầu tư của UBND 
Quận Long Biên, năm 2003, 
nhà trường được đầu tư xây 
mới thêm một dãy nhà 2 tầng 
với 8 phòng học. Trường lớp 
trở nên khang trang, sạch đẹp, 
đáp ứng yêu cầu dạy và học 
của Thầy và trò nhà trường. 
Cơ sở vật chất được đầu tư, đội 
ngũ giáo viên được bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, đổi mới phương 
pháp dạy học, chất lượng dạy 

và học từng bước đi lên. Nhà 
trường đã gặt hái nhiều thành 
công trong lĩnh vực dạy và học 
cũng như các hoạt động Đoàn 
Đội Hội. Năm 2002, cô giáo 
Mai Lan đạt giải khuyến khích 
giáo viên giỏi chuyên đề giáo 
dục an toàn giao thông cấp 
thành phố. Năm 2007-2008, 
cô giáo Vũ Thị Thanh, thi giáo 
viên dạy giỏi môn thể dục cấp 
Thành phố đạt giải ba. Cô giáo 
Nguyễn Thị  Thập tham gia thi 
giáo viên dạy giỏi môn Địa lý 
đạt giải ba. Cô Giáo Nguyễn 
Thị Lan Anh đạt giải ba thi 
giáo viên giỏi thành phố môn 
Hoá học. Cô giáo Nguyễn 
Thị Thu Hương thi giáo viên 
dạy giỏi môn Tiếng Anh cấp 
Thành phố đạt giải nhì. Cô 
giáo Ngô Thị Phương Liễu và 
Thầy giáo Cao Hồng Quân là 
Tổng phụ trách giỏi cấp Thành 
phố, được Trung ương Đoàn 
thanh niên tặng Bằng khen.

 Trong phong trào thi giáo 
viên dạy giỏi cấp quận cũng 
được các thầy cô giáo nhà 
trường tích cực hưởng ứng. 
Bên cạnh các gương tiêu biểu 
trong phong trào thi giáo viên 
giỏi của các thầy cô giáo, các 
thế hệ học sinh nhà trường 
cũng có nhiều đóng góp trong 
phong trào học tập, thi học sinh 
giỏi các cấp với các thành tích 
thật đáng tự hào. Các em đã 
góp phần làm cho trang vàng 
truyền thống nhà trường dày 
thêm, nhiều thêm: Em Nguyễn 

Tiến Cường giải nhì môn Văn 
Thành phố năm 2001-2002, 
em là liên đội trưởng xuất sắc 
được nhận giải thưởng Kim 
Đồng năm 2002. Em Nguyễn 
Linh Chi giải nhất môn Văn 
Thành Phố năm 2007-2008, 
em Nguyễn Ngọc Quý giải 
nhất môn Toán Thành phố 
năm 2007-2008, em Uông 
Thuỳ Dung giải ba môn Văn 
Thành phố, em Đỗ Tùng Lâm 
giải ba môn Hoá Thành phố 
năm 2008-2009. Có thể nói, 
10 năm công tác làm Hiệu 
trưởng tại THCS Đức Giang, 
thầy giáo Nguyễn Ngọc Tiến, 
Bí thư chi Bộ hiệu trường nhà 
trường đã cống hiến góp phần 
làm đổi mới diện mạo ngôi 
trường về CSVC, nâng cao 
về chất lượng mũi nhọn trong 
dạy và học.

Tháng 6 năm 2012, thầy 
giáo Nguyễn Ngọc Tiến về 
nghỉ hưu, cô giáo Mai Thị 
Lan được bổ nhiệm làm Hiệu 
trưởng nhà trường. Kế tục sự 
nghiệp phát triển và ý tưởng 
của các Thầy cô hiệu trưởng 
tiền nhiệm một cách sáng 
tạo, với sự năng động, nhiệt 
tình của tuổi trẻ, cô giáo Mai 
Thị Lan  đã đưa nhà trường 
lên một tầm cao mới, tiếp 
tục kiện toàn nhà trường trên 
nhiều lĩnh vực. Cùng với việc 
thực hiện tốt công cuộc đổi 
mới của sự nghiệp giáo dục, 
thực hiện mục tiêu giáo dục 
của ngành, chất lượng giáo 
dục của trường THCS Đức 
Giang  như sức xuân bừng 
sáng với những thành tích thật 
tự hào. Nhà trường đã góp 
một phần nhỏ vào thành tích 
giáo dục của quận Long Biên 
nói riêng và của thủ đô Hà 
Nội nói chung. Nhìn lại thành 
quả 30 năm đó, chúng ta thật 
hạnh phúc và tự hào về chất 
lượng, số lượng đội ngũ về kết 
quả thành tích của nhà trường 

ngày càng được nâng cao. Từ 
năm học 2012-2017, đội ngũ 
giáo viên nhà trường đủ về cơ 
cấu, chuẩn hoá, nâng cao chất 
lượng về chuyên môn nghiệp 
vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
dạy học, góp phần nâng cao 
chất lượng dạy và học….. 
trường liên tục có những  
thành tích  tốt về dạy và học. 
100% cán bộ giáo viên có trách 
nhiệm cao, chuyên môn giỏi, 
nghiệp vụ vững vàng. Trong 
đó  83.3 % cán bộ giáo viên 
đạt trình độ Đại học. Trường 
có 02 giáo viên giỏi cấp Thành 
phố, 01 giáo viên TPT giỏi cấp 
Thành phố, 20 giáo viên giỏi 
cấp Quận. Ban giám hiệu nhà 
trường năng động, có nhiều 
biện pháp đổi mới trong công 
tác quản lý, chỉ đạo dạy và học. 
Tiêu biểu trong phong trào thi 
giáo viên giỏi cấp thành phố 
phải kể tới gương mặt tiêu 
biểu của cô giáo Nguyễn Thị 
Minh Ngọc, đạt giải nhì cấp 
thành phố môn Tiếng Anh. 
Cô giáo Đỗ Thị Thu Hoài đạt 
giải nhất cấp thành phố môn 
Vật lý. Cùng với tấm gương 
tiêu biểu trong phong trào thi 
giáo viên giỏi của các thầy cô 
giáo, các thế hệ học sinh nhà 
trường cũng có nhiều đóng 
góp trong phong trào học tập 
với các thành tích thật đáng 
tự hào. Nhiều học sinh đạt 
giải học sinh giỏi cấp thành 
phố, cấp Quốc gia: Em Đào 
Đức Trung học sinh giỏi Quốc 
gia môn Toán, em Trần Tùng 
Lâm, em NguyễnThái Hoàng 
đạt giải ba môn toán cấp thành 
phố, em Hoàng Thị Phương 
Thảo đạt giải nhất môn Địa lý 
cấp Thành phố, em Nguyễn 
Mai Chi, em Đỗ Thu Giang, 
em Trần Phương Thảo đạt giải 
nhì môn giải Toán qua mạng 
cấp Thành phố. Em Đỗ Thu 
Giang là một trong năm học 
sinh đạt điểm cao nhất Thành 
phố trong kì thi tuyển vào lớp 

10 THPT với tổng số điểm 
60.5 điểm, em đỗ ba trường 
chuyên: Chu Văn An, chuyên 
Toán KHTN và chuyên Sư 
phạm. Trong phong trào thi 
học sinh giỏi đó bên cạnh sự 
nỗ lực cố gắng của học sinh, 
chúng ta phải kể đến công lao 
của các thầy cô giáo đã rất tâm 
huyết quan tâm đến giảng dạy 
ôn tập để học sinh thi học sinh 
giỏi đạt giải cao: Thầy giáo 
Nguyễn Viết Toàn, cô giáo 
Nguyễn Thị Vân Thuỷ, cô 
giáo Nguyễn Thị  Lan Anh, cô 
giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền, 
cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, cô 
giáo Bùi Thị Thuý Hà. 

Nhà trường cũng đạt được 
nhiều thành tích trong nhiều 
lĩnh vực khác. Về danh hiệu 
thi đua  nhiều năm nay trường 
liên tục đạt danh hiệu trường 
tiên tiến cấp Quận, Liên đội 
mạnh cấp quận, cấp Thành 
phố, Công đoàn vững mạnh 
xuất sắc, chi bộ trong sạch 
vững mạnh. Kết quả thi đỗ 
vào lớp 10 - THPT luôn đạt 
kết quả cao nhiều năm liền. Từ 
năm 2012 đến năm 2016 kết 
quả thi vào  lớp 10 THPT của 
nhà trường luôn xếp thứ 2/17 
trường trong quận .

Năm học 2014-2015, cơ 
sở vật chất nhà trường được 
UBND quận Long Biên đầu 
tư xây dựng theo tiêu chuẩn 
trường chuấn quốc gia với 3 
dãy nhà 4 tầng, với 20 phòng 
học thông thường và 12 phòng 
học chức năng, phòng học bộ 
môn, phòng thí nghiệm, thực 
hành, phòng thư viện,nhà tập 
đa năng, phòng y tế, phòng 
công đoàn, phòng Đoàn Đội…
khu hiệu bộ làm việc của 
CBGVN nhân viên nhà trường  
được trang bị đầy đủ tiện nghi, 
thiết bị  được bố trí đầy đủ, 
thoáng mát để làm việc. Cơ sở 
vật chất nhà trường được đầu 
tư với các công trình vệ sinh 
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hiện đại, nước sạch  được chú 
trọng , hệ thống bồn hoa cây 
cảnh, sân chơi bãi tập, nhà 
thể chất…được hoàn thiện, 
tạo nên một môi trường sáng, 
xanh, sạch đẹp, an toàn. Nhà 
trường được đầu tư mô hình 
trường học điện tử, được trang 
bị các thiết bị hiện đại: máy 
tính, máy chiếu đa vật thể, 
máy projertor, bảng tương tác 
thông minh, hệ thống loa đài 
âm thanh… đáp ứng tốt nhất 
cho công tác dạy và học của 
thầy và trò nhà trường, góp 
phần nâng cao chất lượng  
giáo dục của nhà trường. Học 
sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 
100%, học sinh thi lớp 10 
THPT Kết quả thi vào lớp 10 
đạt thứ 2/17 trường của quận 
Long Biên. Có được kết quả 
dạy và học tốt như là nhờ sự 
quan tâm đầu tư của Quận uỷ, 
Hội đồng nhân dân, UBND, 
của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo Quận Long Biên. Đặc biệt 
là sự quan tâm, giúp đỡ của 
đồng chí Vũ Đức Bảo( Nguyên 
Bí thư quận uỷ), Đồng chí Đỗ 
Mạnh Hải(Nguyên Chủ tịch 
Uỷ Ban nhân dân Quận Long 
Biên ), đồng chí Lưu Thị Bích 
Hằng( Nguyên trưởng phòng 
giao dục và đào tạo quận), 
sự cố gắng nỗ lực của Ban 
giám hiệu, Hội phụ huynh học 
sinh nhà trường và toàn thể 
CBGVNV và học sinh nhà 
trường. Với cơ sở vật chất 
được trang bị đầy đủ theo tiêu 
chuẩn trường chuẩn quốc gia 
và mô hình trường học điện tử, 
chất lượng dạy và học của nhà 
trường từng bước đi lên, đạt 
hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu 
theo tiêu chuẩn trường chuẩn 
Quốc gia. Niềm vinh dự lớn 
lao của nhà trường, ngày 20 
tháng 11 năm học 2015, nhà 
trường được đón Bằng công 
nhận trường đạt chuẩn Quốc 
gia . 

Từ năm học 2014- 2015 
đến nay, nhờ được trang bị 
đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật 
chất và bồi dưỡng đội ngũ 
nên chất lượng dạy và học 
của nhà trường có kết quả và 
những bước tiến mới. Kết quả 
thi giáo viên giỏi : Có 20 giáo 
viên, trong đó có 1giải nhất 
quận, 3 giải Nhì, 1 giải ba. 
Số lượng giáo viên tham gia 
thi dạy học tích hợp dành cho 
GV trung học cấp Trường : 
08. Cấp Quận : 04. Cấp Thành 
phố: 01 đạt giải ba.

 Số lượng học sinh giỏi 
trong các năm học ngày càng 
tăng cao hơn so với những 
năm học trước, vượt chỉ tiêu 
của năm học đề ra: Cấp Thành 

phố: 12 học sinh trong đó có 
01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 01 
giải Ba. 4 học sinh dự thi giải 
Toán qua mạng cấp Quốc gia. 
Cấp quận có: 103 em  học 
sinh,trong đó có 07 học sinh 
đạt giải Nhất, 08 giải Nhì, 11 
giải Ba, 15 giải khuyến khích,  
03 học sinh đạt giải Nhất và 
nhì Tin học trẻ không chuyên 
và đi dự thi Thành phố

Ba mươi năm xây dựng và 
trưởng thành là sự tiếp nối của 
nhiều thế hệ thầy và trò nhà 
trường, trong đó có sự kế thừa, 
phát triển một cách liên tục 
của các thế hệ lãnh đạo, tạo 
được môi trường giáo dục “ Kỉ 
cương thân thiện, chất lượng 
và hội nhập”. Với đội ngũ cán 

bộ, giáo viên có trách nhiệm cao, chuyên môn 
giỏi, nghiệp vụ vững vàng, với sự nhiệt tình 
trách nhiệm, năng động, có nhiều biện pháp 
đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo dạy và 
học của Ban giám hiệu nhà trường, trường liên 
tục có những thành tích tốt về dạy và học.

Chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng 
thành, nhiều thầy cô giáo trở thành cán bộ quản 
lí giáo dục các cấp, trở thành những nhà quản 
lí giỏi, những cán bộ có học hàm học vị thạc 
sĩ. Từ mái trường này đã có hơn 6000 học sinh 
tốt nghiệp THCS ra trường. Trong đó có không 
ít thầy cô giáo và các em học sinh đã trưởng 
thành trên nhiều lĩnh vực:là nhà khoa học, nhà 
thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, kĩ sư, bác sĩ, sĩ 
quan quân đội, công an, và nhiều học sinh chỉ 
bình dị là công nhân, người thợ, người nội trợ 
trong gia đình…Song tất cả họ đều đã đang và 
sẽ cống hiến tài năng trí tuệ sức lực cho công 
cuộc xây dựng quê hương đất nước. Dù ở đâu 
hay làm gì, ở cương vị nào thì cựu học sinh của 
nhà trường vẫn mang một phong cách riêng , 
trái tim, khối ốc của họ vẫn luôn hướng về thầy 
cô và mái trường, bạn bè thân yêu của mình với 
một tình cảm yêu thương tha thiết, luôn dành 
cho thầy cô, bạn bè, mái trường Đức Giang 
những tình cảm yêu kính trân trọng nhất:

Tháng năm dầu dãi nắng mưa

Con đò tri thức thầy đưa bao người

Qua  sông  gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

 Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường, 
nhà trường rất mong sự hội ngộ của tất cả các 

thế hệ thầy giáo, cô giáo và các em học sinh để 
cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà 
trường, sống lại kỉ niệm đẹp của tình thầy trò, 
bạn bè và tình cảm với ngôi trường THCS Đức 
Giang yêu dấu thật đáng tự hào ! Càng tự hào về 
lịch sử phát triển và truyền thống vẻ vang của 
nhà trường, thế hệ thầy và trò nhà trường luôn 
tin tưởng và hi vọng trường THCS Đức Giang 
mãi mãi  là nơi gửi gắm niềm tin cho các bậc 
phụ huynh và các em học sinh, không phụ lòng 
tin cậy cho các mong mỏi của các cấp lãnh đạo. 
Với bề dày truyền thống đó, với CSVC trang 
thiết bị hiện đại, trường THCS Đức Giang sẽ 
vững bước đi lên và sẽ có bước tiến cao hơn, xa 
hơn, sẽ vươn lên một tầm cao mới, tiếp tục ghi 
thêm thành tích vào trang vàng truyền thống 
nhà trường để xứng đáng với niềm tin yêu của 
các uỷ Đảng, chính quyền và các thế hệ giáo 
viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

                                                                                                 
    Hiệu trưởng 

                                                                                                      
Mai Thị Lan



Họ tên:  Âu Thị Sàng
Năm sinh: 16/09/1941
Nguyên  Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 10/1987 đến 
09/1996

Họ tên:  Nguyễn Hồng Phong
Năm sinh:  19/08/1942
Nguyên Bí thư chi bộ -Phó Hiệu 
trưởng trường cấp 1,2  Thị Trấn Đức 
Giang -  Huyện Gia Lâm
Thời gian giữ chức vụ: Năm 1987 
đến năm 1992

Họ tên:  Nghiêm Thị Đức
Năm sinh:  15/09/1943
Nguyên  Phó Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ:  Năm 1987 
đến  năm 1990

Cô giáo:  Mai Thu Nga
Năm sinh:  21/03/1955
Nguyên Đảng ủy viên phường Đức 
Giang - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 01/7/1997 đến  
12/2001

Họ tên:  Hoàng Thị Hoà 
Năm sinh:  28/11/1953
Nguyên Phó Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 09/1987  
đến 01/1988

Họ tên:  Hà Thị Nhi
Năm sinh:  20/10/1950
Nguyên Phó Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 09/1987  đến 
01/1992

Họ tên:  Lê Văn Du
Năm sinh: 26/05/1960
Nguyên  Phó Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 10/05/1991 
đến 06/1996

Họ tên:  Đoàn Thị Kim Dung
Năm sinh: 26/10/1957
Nguyên Cấp ủy chi bộ - Phó Hiệu 
trưởng
Thời gian giữ chức vụ: Năm 1996 
đến năm 1999

Họ tên:  Nguyễn Ngọc Tiến 
Năm sinh:  03/05/1952
Nguyên  Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ:  12/2001 đến 
05/2012

Họ tên:  Nguyễn Viết Toàn
Năm sinh:  06/01/1960
Nguyên  Đảng ủy viên phường Đức 
Giang - Bí thư chi bộ - Phó Hiệu 
trưởng
Thời gian giữ chức vụ: Năm 2002 
đến năm 2004

Họ tên:  Nguyễn Thị Thành 
Năm sinh:  30/03/1952
Nguyên  Phó Bí thư chi bộ -  Phó 
Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 07/2003  đến 
03/2007

Họ tên:  Lê Quang Minh
Năm sinh:  1961
Nguyên Phó  bí thư chi bộ  - Phó 
Hiệu trưởng
Thời gian giữ chức vụ: 07/2012 đến 
01/2013

Họ tên:  Mai Thị Lan 
Năm sinh: 18/08/1964
Chức vụ:  Bí thư  chi  bộ - Hiệu 
trưởng
Thời gian giữ chức vụ:  Tháng 
6/2012 đến nay

Họ tên:  Nguyễn Thị Thanh Huyền 
Năm  sinh: 02/11/1970
Chức vụ: Phó bí thư - Phó Hiệu 
trưởng
Thời gian giữ chức vụ:  Tháng 
1/2013 đến nay

CÁC ĐỒNG CHÍ 
LÃNH ĐẠO QUA 

CÁC THỜI KỲ
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Dấu Ấn Trường 
Xưa

Đ/C: Nguyễn Hữu Độ - GĐ sở GD&ĐT Hà Nội về thăm nhà 
trường thực hiện thí điểm MH trường học điện tử

2.Thầy giáo Nguyễn Thái Đào trưởng phòng GD&ĐT Huyện 
Gia Lâm dự  Liên hoan chủ nhân  Thăng Long 1000 năm

Đ/C: Nguyễn Quốc Long chủ tịch UBND phường Đức Giang 
dự lễ khai giảng năm học 2011-2012

Đ/C: Thẩm Thị Cúc trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm 
cùng cán bộ GV trường đội Lê Duẩn, TPT các trường dự liên 

hoan “Chủ nhân Thăng Long 1000 năm”.

Đ/C: Lưu Thị Bích Hằng trưởng phòng GD&ĐT về thăm nhà 
trường thực hiện thí điểm MH trường học điện tử 

Đ/C: Phạm Tú Thung - BT đảng ủy phường ĐG dự khai giảng 
năm học 2008-2009

Đ/C: Hoàng Thị Kim Phượng- Phó trưởng phòng GD&ĐT tặng 
quà cho học sinh nghèo trong ngày lễ khai giảng 2014-2015

Đ/C: Phan Việt Hưng BT đảng ủy phường Đ. Giang dự lễ khai 
giảng năm học 2010-2011

8.Đ.c Trần Thị Vân Anh bí thư huyện đoàn Gia Lâm và đ.c 
Đặng Đức Toàn bí thư đoàn phường dự hội thi nghi thức đội 

năm học 1997-1998

Đ/C:Lưu Đắc Dũng chủ tịch UBNDP Đức Giang dự lễ khai giảng và 
tặng quà cho học sinh nghèo năm học 2015-2016

Đ/C:Nguyễn Thị Thuần Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang dự lễ 
khai giảng năm học 2017-2018

Các đ.c hiệu trưởng trường nhà trường qua các thời kỳ

Cô giáo Hiệu trưởng Mai Thu Nga, bác Bùi Thị Bẩy, bác Đào 
Sản - bí thư đảng ủy  phường trao thưởng cho HS lễ bế giảng 

năm học 1997-1998

Các đồng chí Hiệu trưởng, hiệu phó qua các thời kỳ

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 
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CHI BỘ THCS ĐỨC 
GIANG

CẦN trong tác nghiệp sẽ nên danh
KIỆM ở nhiều khi  nhớ thực hành
LIÊM khiết, tài ba người quảng đại
CHÍNH chuyên, đức độ kẻ tinh anh

CHÍ to nộp kế vì dân thạnh
CÔNG lớn bày mưu bởi nước thanh

VÔ hiệu hành vi người hám của
TƯ riêng lợi ích bất trung thành

“CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH CHÍ CÔNG VÔ TƯ”
      (Hồ Chí Minh)

RÈN ĐỨC LUYỆN TÀI

14  THCS - ĐỨC GIANG
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Tiền thân của chi bộ THCS 
Đức Giang  là Chi bộ trường 
cấp 1; 2 Việt Hưng. Khi mới 
thành lập chi bộ chỉ có 3 đảng 
viên. Từ năm 1982, Đức Giang  
là đơn vị hành chính thị trấn 
thuộc huyện Gia Lâm.Từ năm 
1987, Chi bộ nhà trường được 
đổi tên thành Chi bộ Trường 
phổ thông cơ sở thị trấn Đức 
Giang.  Ngày 06/11/2003, 
Quận Long Biên được thành 
lập, Chi bộ nhà trường mang 
tên Chi bộ trường THCS Đức 
Giang ( Thuộc Quận Long 
Biên)

Trong suốt những năm đầu 
thành lập, chi bộ không ngừng 
phát triển dưới sự lãnh đạo 
của các đồng chí bí thư đầy 
nhiệt huyết và tài năng. Nói 
đến các đồng chí bí thư và phó 
bí thư đã dày công xây dựng 
và phát triển chi bộ, chúng 
ta không thể không kể đến: 
Các đồng chí Bí thư chi bộ: 
Nguyễn Hồng Phong, Âu Thị 
Sàng, Mai Thu Nga, Nguyễn 
Viết Toàn, Nguyễn Ngọc Tiến. 
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và 
đầy nhiệt huyết của các đồng 
chí bí thư, chi bộ Đảng của 

nhà trường ngày càng phát 
triển cả về số lượng đến chất 
lượng. Chi bộ trường THCS 
Đức Giang luôn đạt danh hiệu 
chi bộ trong sạch vững mạnh 
.Trong chi bộ có rất nhiều 
đảng viên, giáo viên đạt danh 
hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 
trường, cấp huyện, cấp Quận. 
Nói đến các Đảng viên, giáo 
viên đầy nhiệt huyết, nhiệt tình 
yêu nghề mến trẻ ta không thể 
không nhắc tới cô giáo Âu Thị 
Sàng  và cô giáo Mai Thu Nga 
- Nguyên Bí thư chi bộ, hiệu 
trưởng nhà trường, các cô giáo 
đã làm tốt công tác phát triển 
Đảng, bồi dưỡng nhiều Đảng 
viên có lòng yêu nghề mến 
trẻ, trở thành giáo viên giỏi, 
giáo viên cốt cán là cán bộ 
như các đồng chí:  Đoàn Dung 
, Nguyễn Thị Minh Lý, Mai 
Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền .  

Năm 2002 đến năm 2004, 
Thầy giáo Nguyễn Viết Toàn 
-Nguyên Bí thư chi bộ, phó 
hiệu trưởng nhà trường - có 
nhiều đóng góp cho công tác 
đảng và công tác dạy và học. 
Đồng chí là giáo viên cốt 
cán môn Vật lý của quận và 
trường, có nhiều kinh nghiệm 
bồi dưỡng học sinh giỏi cho 
quận và trường, có nhiều học 
sinh đạt giải học sinh giỏi cấp 

quận và thành phố. Đồng chí 
đã giúp đỡ xây dựng đồng chí 
Đỗ Thị Thu Hoài thi giáo viên 
đạt giải nhất cấp thành phố 
môn vật lý.

  Năm 2004 năm 2012, 
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tiến 
là Bí thư chi bộ, hiệu trưởng 
nhà trường. Thầy giáo đã lãnh 
đạo chi bộ ngày càng phát 
triển công tác Đảng, giảng dạy 
và các hoạt động Đoàn –Đội. 
Trong nhiệm kì công tác của 
mình đồng chí đã bồi dưỡng 
nhiều Đảng viên có chuyên 
môn giỏi, trở thành cán bộ của 
trường: đồng chí Mai Thị Lan 
là giáo viên giỏi thành phố , 
giáo viên giỏi Quận môn văn, 
có nhiều học sinh giỏi môn 
văn cấp quận và thành phố, trở 
thành chủ tịch công đoàn, Phó 
bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng 
nhà trường, đồng chí Nguyễn 
Thị Thanh Huyền là tổng phụ 
trách giỏi cấp thành phố được 
được Trung ương Đoàn thanh 
niên tặng Bằng khen giáo viên 
giỏi môn nhạc , chi uỷ viên, 
chủ tịch công đoàn có nhiều 
đóng góp cho nhà trường.Các 
đồng chí Nguyễn Vân Thuỷ là 
tổ trưởng tổ Toán –Lý,  giáo 
viên giỏi,  có trách nhiệm , bồi 
dưỡng học sinh giỏi, có nhiều 
học sinh giỏi cấp quận, cấp 
thành phố và có 1 học sinh giỏi 

Vững Bước Tuổi 30
quốc gia. Đồng chí Nguyễn 
Thị Thu Hương là giáo viên 
giỏi môn Tiếng Anh đạt giải 
nhất môn Tiếng Anh. Đồng chí 
Vũ Thị Thanh là giáo viên giỏi 
môn Thể dục đạt giải nhì cấp 
thành phố. Đồng chí Nguyễn 
Thị Lan Anh là tổ trưởng 
chuyên môn, là giáo viên 
giỏi đạt giải ba cấp thành phố 
môn hoá, đồng chí bồi dưỡng 
học sinh giỏi cho quận và 
cho nhà trường có nhiều học 
sinh đạt giải học sinh giỏi cấp 
thành phố môn hoá. Đồng chí  
Nguyễn Thị Thập là giáo viên 
giỏi đạt giải ba cấp thành phố 
môn Địa lý. Đồng chí Nguyễn 
Thị Thanh Hiền tổ trưởng tổ 
văn, là giáo viên giỏi môn 
văn, giáo viên giỏi chủ nhiệm, 
bồi dưỡng giáo viên giỏi học 
sinh giỏi của tổ, có nhiều học 
sinh giỏi quận và thành phố về 
môn văn. Đồng chí là người 
có kinh nghiệm, tinh thần 
trách nhiệm cao trong việc chỉ 
đạo, xây dựng kế hoạch ôn tập 
trong công tác ôn luyện môn 
văn lớp 9 cho học sinh thi lớp 
10 THPT góp phần vào thành 
tích chung của nhà trường. 
Đồng chí Phạm Thị Minh Chí, 
là chi uỷ viên, giáo viên giỏi 
môn Lịch sử, có kinh nghiệm 
và lòng nhiệt tình trong công 
tác ôn luyện môn văn lớp 9 
cho học sinh thi lớp 10.

      Năm 2012 đến nay, 
cô giáo Mai Thị Lan được 
bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, 
và Đại Hội chi bộ bầu làm Bí 
thư chi Bộ. Tiếp nối thế hệ đi 
trước, kế thừa phát huy kết 
quả thành tích của chi bộ do 
các đồng chí Bí thư đi trước 
đã tạo dựng,cô giáo đã  đưa 
chi bộ trường THCS Đức 
Giang  ngày càng phát triển 
mạnh về cả số lượng lẫn chất 
lượng. Nhiều năm liền chi bộ 
nhà trường được công nhận là 
chi bộ trong sạch vững mạnh. 
Trong công tác phát triển đảng 
đã kết nạp được nhiều đảng 
viên: Phạm Lan Anh, Phạm 
Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị 
Phương Thảo,  Đinh Hồng 
Phương, Đỗ Thị Thu Hoài. 
Bồi dưỡng nhiều Đảng viên 
có chuyên môn nghiệp vụ 
giỏi trở thành cán bộ quản lý: 
Đồng chí  Nguyễn Thị Minh 
Ngọc tổ trưởng tổ năng khiếu, 
có chuyên môn giỏi , thi giáo 
viên giỏi quận và thành phố 
đạt giải nhất môn Tiếng Anh 
cấp thành phố, giáo viên chủ 
nhiệm giỏi cấp quận, và trở 
thành phó hiệu trưởng trường 
THCS Đô Thị Việt Hưng. 
Đồng chí Đỗ Thị Thu Hoài thi 
giáo viên giỏi đạt giải nhất cấp 
thành phố môn vật lý, đồng chí 
có nhiều đóng góp cho phong 
trào thi học sinh giỏi môn tin 
học đồng chí đã bồi dưỡng 

nhiều học sinh giỏi tin học trẻ 
không chuyên đạt giải nhất, 
nhì, ba cấp quận và trở thành 
phó hiệu trưởng trường THCS 
Thượng Thanh. Còn biết bao 
đồng chí đảng viên khác của 
chi bộ nhà trường luôn rèn 
đức luyện tài trở thành đảng 
viên gương mẫu là các giáo 
viên giỏi chủ nhiệm giỏi có 
nhiều đóng góp cho thành tích 
chung của nhà trường như các 
đồng chí : Nguyễn Thị Vân 
Anh là trưởng tổ năng khiếu, 
giáo viên giỏi môn Tiếng Anh, 
đồng chí đạt giải ba cấp quận, 
giáo viên chủ nhiệm giỏi, đồng 
chí Bùi Thị Thuý Hà là thư kí 
hội đồng ,giáo viên giỏi môn 
địa lý.Đồng chí có nhiều đóng 
góp cho công tác bồi dưỡng 
học sinh giỏi, nhiều năm liền 
có học sinh giỏi cấp quận và 
thành phố, năm học 2016 
-2017, em Hoàng Thị Phương 
Thảo đạt giải nhất môn Địa lý 
cấp Thành phố. Đồng chí  Ngô 
Thị Phương Liễu và đồng chí 
Cao Hồng Quân là tổng phụ 
trách giỏi cấp thành phố được 
Trung ương Đoàn thanh niên 
tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Thị 
Hạnh là giáo viên giỏi, nhiệt 
tình, trách nhiệm có nhiều 
đóng góp cho hoạt động dạy 
và học, sáng tác rất nhiều vở 
kịch, các tình huống các bài 
vè, các bài tuyên truyền phục 
vụ cho các hoạt động của nhà 
trường,  nhiều năm ôn luyện 
văn lớp 9 cho học sinh thi lớp 
10 THPT đạt kết quả cao. Đó 
là, các đồng chí Phương Thảo, 
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Bích Hồng, Nguyễn Thị Hải… 
là các đảng viên trẻ nhưng 
các đồng chí rất trách nhiệm 
và tích cực học hỏi tu dưỡng 
rèn luyện học hỏi, giảng dạy 
và công tác tốt đều đạt giáo 
viên giỏi cấp quận. Còn nhiều 
thành tích của chi bộ và đảng 
viên khác trong chi bộ có 
thành tích rất xứng đáng được 
khen ngợi, song vì khuôn khổ 
bài viết không cho phép nên 
chúng tôi không thể kể hết rất 
mong được sự cảm thông của 
các đồng chí.

Trong công tác nhà trường,  
đồng chí Mai Lan đã lãnh đạo 
nhà trường có nhiều bước 
tiến mới, khởi sắc đi lên:  
Năm 2015, trường được công 
nhận trường chuẩn Quốc gia, 
mô hình trường học điện tử. 
Trường có nhiều giáo viên 
giỏi quận và Thành phố, chất 
lượng dạy và học của nhà 
trường được nâng cao, trường 
luôn đạt và vượt chỉ  tiêu đề ra. 
Từ năm 2009 đến năm 2012, 
trường luôn xếp thứ 4 và từ 
năm 2013 đến  năm 2016, 4 
năm liền trường xếp thứ 2 về 
kết quả thi lớp 10 THPT. Trải 
qua ba mươi năm thành lập và 
phát triển đến nay, hiện nay, 
chi bộ có 21đảng viên, trong 
đó có gần nửa là đảng viên trẻ. 
Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy 
do đồng chí Mai Thị Lan là Bí 
thư chi bộ, năm nào, Chi bộ 
nhà trường cũng được Đảng 
bộ phường Đức Giang đánh 
giá là Chi bộ trong sạch, vững 
mạnh. Hàng năm có từ 2 đến 
3 Đảng  viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ và 100% Đảng 
viên đạt đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Với những thành 
tích và các kết quả đạt được 
đó đồng chí Mai Lan liên tục 
được công nhận Đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Đồng chí được Ban chấp hành 
Đảng bộ Quận Long Biên tặng 
giấy khen Đảng viên đạt tiêu 
chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ” 5 năm liền (2012 
–2016) . Năm 2015,đồng chí 
được chủ tịch UBND Thành 
phố Hà Nội tặng giấy khen 
“Người tốt,  việc tốt năm 
2015”.

Ba mươi năm xây dựng 
và trưởng thành với bao khó 
khăn:cơ sở vật chất ban đầu 
và đội ngũ giáo viên vô cùng 
thiếu thốn, trang thiết bị và 
đồ dùng dạy học vừa thiếu 
vừa kém chất lượng...Giờ đây 
trong sự phát triển chung của 
quận Long Biên và phường 
Đức Giang, trường THCS 
Đức Giang tự hào là một 
ngôi trường có truyền thống 
dạy tốt học tốt, được tọa lạc 
tại trung tâm quậnvới cơ sở 
vật chất được đầu tư theo mô 
hình Trường học điện tử, chất 
lượng giáo dục đi lên theo 
từng năm. Chi bộ nhà ttrường 
có được kết quả, duy trì sự ổn 
định, phát triển như trên là nhờ 
sự quan tâm của các cấp, các 
ngành, sự đóng góp của các 
thế hệ các thầy, cô giáo và cha 
mẹ học sinh, bên cạnh đó có 
sự lãnh đạo sáng suốt của Chi 
ủy Chi bộ - nơi tập hợp sức 
mạnh đoàn kết của cả tập thể 

cán bộ, đảng viên, giáo viên, 
công nhân viên nhà trường.

Ngôi trường Đức Giang 
hôm nay với những dãy nhà 
cao tầng vươn lên trong nắng, 
với cảnh quan môi trường 
xanh, sạch, đẹp. Dưới sự lãnh 
đạo của Chi bộ Đảng, nhà 
trường đã xây dựng đượcđội 
ngũ giáo viên có chuyên môn 
vững, có lòng yêu nghề, hăng 
say, tận tâm tận lực với học 
sinh, rất nhiều thầy cô giáo đã 
đạt giáo viên giỏi cấp Quận, 
cấp Thành phố; chất lượng 
giáo dục đại trà được nâng dần 
qua từng năm học, chất lượng 
mũi nhọn được quan tâm.
Trong gần mười năm trở lại 
đây, tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 
10 trung học phổ thông công 
lập ngày một tăng Ngoài việc 
lãnh đạo, chỉ đạo dạy và học 
văn hóa, Chi bộ luôn quan tâm 
gắn các chủ điểm hoạt động 
của Đoàn, Đội vào việc rèn 
luyện nề nếp, giáo dục truyền 
thống, chú trọng giáo dục 
nhân cách và kĩ năng, giúp 
các em trở thành những người 
phát triển toàn diện...Vào thời 
khắc kỉ niệm ba mươi năm 
thành lập, Trường THCS Đức 
Giang tự hào là địa chỉ tin cậy 
của các bậc phụ huynh và học 
sinh trên địa bàn phường Đức 
Giang và các phường lân cận. 
Từ mái trường này biết bao thế 
hệ học trò đã trưởng thành và 
tung cánh khắp mọi miền Tổ 
quốc, nhiều em đã trở thành 
công nhân giỏi, nông dân giỏi, 
có em được bổ nhiệm vào các 
vị trí quan trọng trong công 

tác quản lí từ cấp địa phương đến trung ương, 
tên tuổi của các em mãi mãi được lưu trong sổ 
vàng truyền thống của nhà trường.

Với lực lượng cốt cán giỏi về chuyên môn, 
giàu tinh thần trách nhiệm cùng đội ngũ giáo 
viên biết đoàn kết, có quyết tâm cao, không 
ngại gian khó, dưới sự lãnh đạo của Chi 
ủy,trường liên tục đạt danh hiệu trường Tiên 
tiến cấp Quận, cấp Thành phố ở các hoạt động 
giáo dục, được nhận nhiều bằng khen cá nhân 
và tập thể của lãnh đạo các cấp. Thành tích này 
thấm đượm bao công sức, trí tuệ của thầy và 
trò nhà trường.

Nhìn lại chặng đường ba mươi năm xây 
dựng, trưởng thành và phát triển của Trường 
THCS Đức Giang, của Chi bộ Trường THCS 
Đức Giang, chúng ta có quyền tự hào về những 
thành tích đã đạt được song cũng không khỏi 
băn khoăn, trăn trở cho hiện tại và tương lai 
của nền giáo dục nước nhà cũng như sự phát 
triển của nhà trường trong những năm học tới...
Dẫu sao, đã bước vào nghề dạy học thì dù trong 
hoàn cảnh nào nhà giáo chúng ta cũng phải có 

trách nhiệm đối vớicác thế hệ học trò, trong đó 
công tác lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ đóng vai 
trò rất quan trọng. Hi vọng ở tuổi ba mươi - lứa 
tuổi đầy sức sống và đủ độ chín, Chi ủy Chi bộ 
tiếp tục lãnh đạo nhà trường tiến thêm những 
bước mạnh mẽ, vững chắc.

Đức Giang - Tháng 10/2017.

Thầy giáo -Nguyễn Viết Toàn- Nguyên Bí 
thư chi bộ)
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Trải qua ba mươi năm 
xây dựng và phát triển, 

đồng hành với mỗi bước đi 
của nhà trường, công đoàn 
trường THCS Đức Giang 
không ngừng lớn mạnh toàn 
diện về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức, chuyên môn nghiệp vụ. 
Chương trình hoạt động ngày 
càng phong phú đa dạng đóng 
góp hiệu quả vào sự vững 
mạnh của nhà trường.

Năm học 2017-2018, công 
đoàn nhà trường gồm 5 tổ công 
đoàn gắn với các tổ chuyên 
môn của nhà trường với tổng số 
52 đoàn viên công đoàn trong 
biên chế và hợp đồng. Đội 
ngũ CBGV, công đoàn viên 
trong biên chế đạt 100% có 
trình độ chuẩn và trên chuẩn. 
Đội ngũ CB - GV đoàn kết, 
giàu nhiệt huyết, ham học hỏi, 
tận tâm với công việc. Trong 
suốt hành trình xây dựng và 
trưởng thành của nhà trường, 
Công đoàn nhà trường khẳng 
định sự phát triển vững chắc 
ở nhiều lĩnh vực, thể hiện vai 
trò một tổ chức đoàn thể quan 
trọng trong nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của chi 
bộ nhà trường, tổ chức công 
đoàn đã thường xuyên thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền 
giáo dục đạo đức, tư tưởng 
nhằm nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đoàn viên, phối hợp 

chặt chẽ với Chính quyền và 
các tổ chức chính trị - xã hội 
trong toàn trường, vận động  
đoàn viên thực hiện đúng 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, học tập, quán triệt các 
nghị quyết của Đảng, của 
công đoàn cấp trên bằng nhiều 
hình thức phong phú .

 Hàng năm, công đoàn đã 
cùng với Ban giám hiệu tổ 
chức Hội nghị công nhân viên 
chức để xây dựng phương 
hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ 
thể, triển khai sâu rộng, nhiều 
đợt sinh hoạt chuyên môn, 
phong trào thi đua hội giảng, 
chuyên đề, dự giờ  trong đội 
ngũ giáo viên không ngừng 
nâng cao chất lượng dạy và 
học của nhà trường. Ngoài 
ra, Công đoàn còn tổ chức và 
tham gia tích cực các phong 
trào thi đua do công đoàn cấp 
trên và phong trào thi đua do 
nhà trường phát động; Thực 
hiện tốt các phong trào thi đua 
của Bộ GD - ĐT triển khai 
như: “Xây dựng trường học 
thân thiện, học sinh tích cực”; 
và duy trì các cuộc vận động: 
“Hai không”; Cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 
Cuộc vận động”Dân chủ - kỷ 
cương - tình thương - trách 
nhiệm”trong trường học.

Chăm lo đời sống vật chất 

cho đoàn viên công đoàn là 
một hoạt động có nề nếp, 
được duy trì thường xuyên. 
Mặc dù trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn, Công đoàn 
đã phối hợp với Chính quyền, 
có nhiều cố gắng góp phần cải 
thiện và nâng cao phúc lợi cho 
đoàn viên. Công đoàn thường 
xuyên chú ý chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần của đoàn 
viên, nhất là những gia đình 
cán bộ giáo viên có hoàn cảnh 
khó khăn, ốm đau, hoạn nạn 
và các đồng chí đã nghỉ hưu. 
Hàng năm, Chính quyền và 
Công đoàn đã tổ chức nhiều 
hoạt động như gặp mặt các 
thầy cô giáo, cán bộ công 
nhân viên đã về hưu nhân dịp 
20/11;tổ chức tặng quà sinh 
nhật cho CBGV-CNV; tổ chức 
ngày “Tết Trung Thu” “Tết 
thiếu nhi”  cho các cháu là 
con CBVC trong trường. Phát 
thưởng động viên cho con em 
CBGV có thành tích tốt trong 
học tập. Trong nhiều năm qua, 
Công đoàn đã tổ chức cho đoàn 
viên công đoàn đi tham quan 
nghỉ mát, du lịch, học tập, tìm 
hiểu các di tích lịch sử ở nhiều 
địa phương trong nước như 
thăm Đà Lạt, Nha Trang, Quy 
Nhơn, Quảng Bình, ...Đây là 
một hoạt động rất bổ ích và 
lý thú, thu hút được đông đảo 
đoàn viên tham gia, góp phần 
nâng cao nhận thức xã hội, tầm 

MÁI ẤM CÔNG 
ĐOÀN - GẮN KẾT 
- YÊU THƯƠNG

hiểu biết cho đội ngũ đoàn viên 
công đoàn nhà trường.    

Ba mươi năm qua, tổ chức 
Công đoàn trường THCS Đức 
Giang đã làm tốt chức năng 
nhiệm vụ của mình, tạo được 
niềm tin yêu trong cán bộ 
đoàn viên. Công đoàn trường 
liên tục được Công đoàn giáo 
dục Quận công nhận là công 
đoàn cơ sở vững mạnh xuất 
sắc. Để đạt được những thành 
tích ấy không thể không nhắc 
đến sự tích cực nhiệt tình của 
BCH Công đoàn qua các thời 
kỳ trong đó phải kể đến vai trò 
của các đồng chí Chủ tịch Công 
đoàn như cô Đinh Thị Hướng, 
thầy Nguyễn Gia Đức, cô Mai 
Thị Lan, cô Nguyễn Thu Hà, 
cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
cô Đỗ Thu Hoài, cô Phạm 
Lan Anh và các thầy cô trong 
BCH công đoàn như thầy 
Đổng Đức Bình, cô Nguyễn 
Thu Hằng, cô Đặng Thị Thơ, 
cô Hoàng Thị Tốn, cô Nguyễn 
Thị Luyến,thầy Lê Hữu Thủy, 
cô Nguyễn Thu Hiền, cô Lê 
Minh Phượng, cô Nguyễn 

Thị Thanh Thảo, cô Đoàn Thị 
Hưng, thầy Nguyễn Vũ Lam, 
thầy Nguyễn Sơn Tùng..Và 
còn rất nhiều các thầy cô giáo 
khác mà thế hệ đi sau cũng 
không nhớ hết. Song chỉ biết 
các thầy, cô đã có những đóng 
góp rất lớn giúp cho Công 
đoàn trở thành một tập thể 
vững mạnh và đoàn kết.

Trải qua bao biến cố thăng 
trầm, tổ chức công đoàn nhà 
trường thực sự trưởng thành, 
là tổ ấm của mỗi công đoàn 
viên, là đại gia đình luôn chăm 
lo đời sống tinh thần cũng như 
vật chất cho đoàn viên của 
mình. Công đoàn tạo điều 
kiện tốt nhất và thuận lợi nhất 
để cán bộ giáo viên phát huy 
tối đa năng lực và nhiệt huyết 
của mình xây dựng trường 
lớp.Trong đội ngũ với 52 đoàn 
viên công đoàn hiện nay, nhiều 
đoàn viên công đoàn gần như 
gắn trọn đời với mái trường, có 
đoàn viên công đoàn vừa vào 
tổ chức công đoàn, song tất 
cả các thế  hệ đoàn viên công 
đoàn trong công đoàn nhà 

trường đều gắn bó và coi công 
đoàn nhà trường thật sự là một 
mái ấm thứ hai của mình. 

Ba mươi năm xây dựng và 
phát triển là khoảng thời gian 
chưa dài với sự phát triển của 
xã hội nhưng đó là thời gian đủ 
lớn so với cuộc đời của mỗi con 
người. Được sinh hoạt trong tổ 
chức công đoàn và được giảng 
dạy ở một ngôi trường có bề 
dày truyền thống như vậy là 
niềm vinh dự và tự hào của 
mỗi người, bởi trong thành 
tích chung của nhà trường 
có sự chung tay góp sức của 
mỗi thành viên trong tổ chức 
Công đoàn. Công đoàn trường 
THCS Đức Giang sẽ nối vòng 
tay lớn, vững vàng đi lên xây 
dựng nhà trường tiếp tục phát 
triển góp phần vào sự nghiệp 
“trồng người” nơi mảnh đất 
Long Biên  yêu dấu.

Người viết: Phạm Lan Anh - 
Chủ tịch công đoàn.
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Chi đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh trường 
THCS Đức Giang 

được thành lập vào năm 1987 
khi trường THCS Đức Giang 
được tách ra từ trường cấp 
1,2 Việt Hưng dưới sự chỉ 
đạo của Đoàn TNCS HỒ Chi 
Minh thị trấn Đức Giang. Từ 
những năm được hình thành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
đã không ngừng lớn mạnh và 
hoàn thiện mình. Mang trong 
mình sức mạnh của tuổi trẻ - 
tuổi trẻ là tuổi của ngọn lửa 
nhiệt huyết và khát vọng,tuổi 
trẻ khát khao được khám phá 
tri thức và thắp lên  ngọn lửa 
yêu thương trong trái tim mọi 
người, đó chính là hình ảnh về 

các thế hệ thầy cô giáo trong 
Chi đoàn giáo viên trường 
THCS Đức Giang.

Vào những năm đầu mới 
thành lập,đây là thời kì kết 
thúc bao cấp quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, Đoàn thanh niên 
luôn hoạt bát,nhiệt tình, luôn 
đi đầu trong các phong trào dạy 

SỨC MẠNH 
CỦA TUỔI 
TRẺ VÀ TRÍ 
TUỆ

học,các hoạt động đoàn thể, 
đóng góp nhiều thành tích cho 
nhà trường. Dưới sự lãnh đạo 
của các bí thư Chi đoàn như: 
cô giáo Nguyễn Thị Vân Thủy, 
cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hà, 
Cô giáo Phạm Thị Hải Vân, 
cô giáo Nguyễn Thị Thập, 
cô giáo Nguyễn Thị Phương 
Thảo, cô giáo Phạm Lan Anh, 
cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, 
cô giáo Phạm Thị Bích Hồng, 
cô giáo Thạch Thị Trang, cô 
giáo Phạm Thị Thơ… cùng 
với rất nhiều các thầy cô 
trong Chi đoàn nhà trường 
luôn phối hợp cùng Đoàn Đội 
tham gia nhiệt tình các hoạt 
động của nhà trường.

 Ba mươi năm đã đi qua, 
mỗi  năm lại ghi dấu một bước 
tiến mới của Chi đoàn thanh 
niên trong chặng đường phát 
triển của nhà trường.Nối tiếp 
các truyền thống tốt đẹp của 
thế hệ Đoàn viên lớp trước,các 
Đoàn viên Chi đoàn hiện nay 
luôn ý thức về học tập nâng 
cao trình độ,nghiệp vụ chuyên 
môn. Hiện nay Chi đoàn có 
15 đoàn viên đều đạt trình độ 
chuẩn và trên chuẩn.Các Đoàn 
viên chi đoàn không ngừng 
phấn đấu vươn lên,xứng đáng 
là nòng cốt góp phần đẩy mạnh 
phong trào của nhà trường. 
Chi đoàn luôn hoàn thành tốt 
công tác phụ tránh đội Thiến 
niên tiền phong góp phần 
giúp Liên đội trường THCS 
Đức Giang  liên tục đạt danh 
hiệu Liên đội xuất sắc. 

Trong những năm vừa qua, 
Chi đoàn liên tục được Đoàn 
phường công nhận là Chi đoàn 
xuất sắc,nhiều cá nhân trong 

Chi đoàn đạt thành tích cao về 
chuyên môn,nghiệp vụ như các 
đồng chí: Phạm Thị Thơ,Phạm 
Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị 
Vân Anh, Đăng Thị Huyền,…
Ngoài ra, còn nhiều đoàn viên 
đạt danh hiệu GVG,chiến sỹ 
thi đua cấp cơ sở,nhiều đồng 
chí đã vinh dự đứng trong 
hàng ngũ của Đảng.

Chi đoàn giáo viên luôn là 
một tập thể đoàn kết,tích cực 
trong công tác trường lớp và 
địa phương. Hàng năm, Chi 
đoàn đều tham gia các hoạt 
động nghĩa cử cao đẹp ở địa 
phương như lao động tại khu 
đi tích lịch sử đình chùa Ô 
cách,Lệ Mật,nghĩa trang liệt 
sỹ Yên Viên, tham gia hướng 
dẫn thiếu niên,nhi đồng trong 
hoạt động tuyên truyền sách 
he,chữ thập đỏ,tặng quà cho 
học sinh nghèo,…,tham gia 
các hoạt động tình nguyện,hiến 
máu nhân đạo.

Ai cũng từng trải qua một 
thời tuổi trẻ - tuổi đam mê,tuổi 
của mong ước, mỗi chúng ta 

luôn tự hỏi mình đã làm được 
gì và sẽ còn cống hiến những gì 
cho quê hương, đất nước.Sức 
trẻ luôn tìm tòi khám phá và 
mong muốn được cống hiến.
Nhưng trong mỗi một lĩnh vực 
đòi hỏi sự cống hiến,hi sinh 
một khác.Trên con đường giáo 
dục-chúng tôi luôn đặt cho 
mình một mục tiêu,một hướng 
phấn đấu rất rõ: tất cả vì thế 
hệ tương lai-niềm vui,niềm 
hạnh phúc của chúng tôi là 
chắp cánh ước mơ cho các 
em. Chi đoàn trường THCS 
Đức Giang nguyện đem trí 
tuệ,sức khoẻ,nhiệt tình để cốn 
hiến cho sự nghiệp của nhà 
trường nói riên và con đường 
giáo dục nói chung.

    
Người viết: Phạm Thị Bích 
Hồng - Bí thư chi đoàn.



THCS ĐỨC GIANG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

24  THCS - ĐỨC GIANG    THCS - ĐỨC GIANG  25

Liên đội THCS Đức 
Giang từ khi thành 
lập cho đến nay 

đã được 30 năm, một khoảng 
thời gian chưa dài nhưng cũng 
đủ để thầy và trò tự hào về 
những thành tích mà Liên đội 
Đức Giang đã đạt được trong 
những năm qua.

Là một ngôi trường được 
tách ra từ trường cấp I, II Việt 
Hưng huyện Gia Lâm, đến 
nay là trường THCS Đức Gi-
ang quận Long Biên.Là một 
ngôi trường luôn có sự phấn 
đấu thi đua trong công tác dạy 
và học và các hoạt động ngoại 
khóa. Bên cạnh việc đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện cho học sinh, 
bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo 
nguồn học sinh giỏi cho các 
trường PTTH trên địa bàn 
Hà Nội, Đoàn đội nhà trường 
thường xuyên quan tâm giáo 

dục nề nếp, tổ chức các hoạt 
động ngoại khóa, văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao và các 
hoạt động Đoàn Đội khác với 
nội dung đa dạng phong phú 
nhằm thu hút sự tham gia nhiệt 
tình của các em học sinh.

Nhìn lại chặng đường của 
Liên đội Đức Giang trong 30 
năm qua, nhiều thế hệ học 
sinh đã nối tiếp nhau giữ vững 
truyền thống “ Chăm ngoan, 
học giỏi ” của học sinh Đức 
Giang. Tỉ lệ học sinh giỏi đạt 
65%, tỉ lệ học sinh đạt hạnh 
kiểm tốt 99%.Nhiều Đội viên 
xuất sắc và có kỹ năng hoạt 
động xã hội, giao tiếp tốt. Một 
số Đội viên xuất sắc tham 
gia và đạt giải cao trong Hội 
thi “ Chỉ huy Đội giỏi ” cấp 
Quận và Thành phố, tiêu biểu 
như em Nguyễn Mai Phương, 
Nguyễn Thanh Nhàn… Cùng 
với những thành tích trên, 

trong những năm gần đây, 
Liên đội THCS Đức Giang 
đã liên tục dẫn đầu trong các 
hoạt động Đội, nhiều năm liền 
đạt danh hiệu Liên đội xuất 
sắc của Quận và Thành phố. 
Đặc biệt, giai đoạn các năm 
học 1998- 1999 đến năm học 
2011 – 2012, Liên đội THCS 
Đức Giang liên tục được Hội 
Đồng Đội thành phố Hà Nội 
tặng bằng khen “ Liên đội xuất 
sắc cấp Thành phố”. Có được 
những kết quả tốt đẹp như vậy 
là nhờ sự quan tâm sâu sát và 
tạo điều kiện thuận lợi của Chi 
bộ nhà trường, của Ban giám 
hiệu, trong đó là những thầy cô 
lãnh đạo nhà trường:  Cô giáo 
Âu Thị Sàng, cô giáo Mai Thu 
Nga, thầy  giáo Nguyễn Ngọc 
Tiến, Cô Mai Thị Lan và sự 
tận tâm của các thầy cô giáo là 
giáo viên TPT của nhà trường 
qua nhiều thế hệ và nhiều năm 

LIÊN ĐỘI VỮNG 
MẠNH

liền các thầy cô đều đạt giáo viên TPT giỏi 
cấp TP và được TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tặng bằng khen: Cô Nguyễn Thanh Huyền, Cô 
Ngô Thị Phương Liễu, thầy Cao Hồng Quân. 
Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực của Chi đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, các thầy cô giáo chủ 
nhiệm giàu kinh nghiệm và các thầy cô giáo 
trong Hội đồng sư phạm nhà trường.  

Năm học 2017 – 2018 năm kỉ niệm 35 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam, 30 năm ngày thành 
lập trường, Liên đội Trường THCS Đức Giang 
có 19 Chi đội với 725 Đội viên TNTP Hồ Chí 
Minh.  Với bề dày truyền thống của Đoàn đội 
nhà trường, với đội ngũ Ban huy Liên đội nhiệt 
tình, có kỹ năng công tác Đội, Đoàn đội nhà 
trường hy vọng động viên các em sẽ phát huy 
hơn nữa năng lực chỉ huy và vai trò tự quản 
của tổ chức Đội góp phần thúc đẩy phong trào 

hoạt động Đội của Liên đội trường THCS Đức 
Giang ngày càng đi lên.

Người viết: Cao Hồng Quân 

GV - TPT
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Ba mươi năm trôi qua, 
biết bao thế hệ học sinh đã 
ra trường, trưởng thành như 
những cánh chim bay về mọi 
phương trời Tổ quốc góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Cũng như ban ngành đoàn 
thể khác, Ban đại diện cha 
mẹ học sinh nhà trường được 
thành lập ngay từ những ngày 
đầu tiên thành lập trường, 
luôn đồng hành cùng với nhà 
trường. Ba mươi năm qua,Ban 
đại diện cha mẹ học sinh nhà 
trường luôn có sự góp phần 
cho sự trưởng thành của học 
sinh, sự phát triển đi lên của 
nhà trường. Suốt chặng đường 
ba mươi năm phát triển của 
trường THCS Đức Giang, Ban 
Đại diện cha mẹ học sinh nhà 
trường đã góp một phần công 
sức không nhỏ trong việc hỗ 
trợ, phối hợp với nhà trường 
để giáo dục học sinh, hỗ trợ 
tham gia cùng nhà trường một 
số hoạt động góp phần nâng 
cao hiệu quả giáo dục học 
sinh và thúc đẩy sự phát triển 
chung của nhà trường. Hàng 
năm, sau khi được kiện toàn 
bộ máy, Ban Đại diện cha mẹ 
học sinh nhà trường đã xây 
dựng kế hoạch, quy chế hoạt 
động , cùng đồng hành gắn bó 

với nhà trường trong việc giáo 
dục học sinh, rèn luyện ý thức 
kỉ luật, kĩ năng sống và mọi 
hoạt động cuả thầy và trò nhà 
trường cũng như hoạt động 
của Ban đại diện…Một trong 
những hoạt động đó là công 
tác tăng cường mối liên hệ 
giữa gia đình và nhà trường, 
thường xuyên trao đổi để nắm 
rõ tình hình, kết quả học tập 
của từng học sinh, kịp thời 
giải quyết những vướng mắc 
các em gặp phải trong học tập 
và cuộc sống hàng ngày. Để 
có kinh phí hoạt động, Ban đại 
diện đã phát động tất cả cha mẹ 
học sinh gây dựng quỹ hội cha 
mẹ trên tinh thần tự nguyện 
đóng góp và thoả thuận theo 
đúng chi đạo hướng dẫn của 
các cấp. Ban đại diện cha mẹ 
học sinh thường xuyên tổ chức 
thăm hỏi  động viên hỗ trợ,  
giúp đỡ học  sinh, gia đình học 
sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, 
ốm đau, hoạn nạn, làm tốt 
công tác khuyến học ,  khuyến 
tài, “thắp sáng tài năng”, tặng 
thưởng cho học sinh giỏi, học 
sinh có thành tích. Để thúc 
đẩy được tinh thần học tập, ý 
chí quyết tâm của các con học 
sinh, ban đại diện cha mẹ học 
sinh đã hỗ trợ, động viên kịp 

thời cả tinh thần và vật chất 
cho mọi hoạt động của học 
sinh , của các tập thể lớp  khi 
các em tham gia các kì thi học 
sinh giỏi, các hoạt động tham 
quan dã ngoại, các hoạt động 
tập thể văn hoá văn nghệ thể 
dục thể thao trong các phong 
trào thi đua của nhà trường 
trong năm học, trong những 
ngày Lễ kỉ niệm lớn trong năm 
như ngày khai giảng năm học, 
ngày Lễ kỉ niệm 20/11, ngày 
thành lập đoàn 26/3, ngày sơ 
kết học kì I, ngày tổng kết năm 
học...Nhờ có sự phối hợp chặt 
chẽ đó , suốt 30 năm qua, Ban 
đại diện cha mẹ học sinh nhà 
trường luôn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, luôn nhận được sự 
tin yêu quý mến từ tất cả phụ 
huynh học sinh nhà trường, 
và sự tin tưởng giao phó trách 
nhiệm của Ban giám hiệu 
nhà trường của các thầy cô 
giáo trong hội đồng sư phạm 
nhà trường. Chúng tôi rất vui 
mừng phấn khởi và rất tự hào 
khi được đóng góp phần nhỏ 
bé vào sự nghiệp giáo dục 
chung của nhà trường, góp 
phần nâng cao chất lượng dạy 
và học, các hoạt động khác 
của nhà trường. Ba mươi năm 
qua đã có biết bao thế hệ học 

NƠI GỬI TRỌN NIỀM 
TIN, HI VỌNG

sinh ra trường như những cánh 
chim bay về muôn phương 
dựng xây quê hương, đất 
nước. Có được kết quả  to lớn 
mà con em chúng tôi đạt được 
chính là nhờ ở công lao to lớn, 
sự dạy bảo tận tình , đầy nhiệt 
huyết và tình yêu thương của 
các thầy cô giáo và sự quan 
tâm, phấn đấu không mệt 
mói của lãnh đạo nhà trường. 
Chúng tôi xin bày tỏ lòng 
biết ơn chân thành tha thiết 
nhất đến  Hội đồng sư phạm 
nhà trường, đến CBGVNV 
nhà trường. Với trách nhiệm 
của người làm cha , làm mẹ, 
trách nhiệm của Ban đại diện 
cha mẹ học sinh nhà trường, 
chúng tôi sẽ dạy bảo con em 
mình tu dưỡng đạo đức, học 
tập tốt, phấn đấu vươn lên 
không ngừng để trở thành con 
ngoan, trò giỏi, những chủ 
nhân tương lai của đất nước, 
Chúng tôi luôn tin tưởng: Với 
truyền thống, với bè dày thành 

tích đạt được, với đội ngũ  
giáo viên giỏi về  chuyên môn 
nghiệp vụ, giàu lòng nhân ái, 
luôn yêu nghề mến trẻ,  nhà 
trường sẽ mãi mãi xứng đáng, 
phát triển không ngừng, vững 
bước trong tương lai . Điều 
đó đã, đang và sẽ được khẳng 
định qua bao thế hệ học sinh  
đã từng bước trưởng thành 
trong cuộc sống, được giữ 
chức vụ trọng yếu trong xã hội 
ở khắp mọi nơi, mọi miền của 
tổ quốc. Niềm tự hào, niềm tin  
vào nhà  trường sẽ được khắc 
ghi tạc vào năm tháng với dấu 
ấn thời gian trong lòng mỗi 
học sinh, phụ huynh và đội ngũ 
CB giáo viên nhà trường.

 Nhân kỉ niệm 35 năm ngày 
nhà giáo Việt Nam 20/11, kỉ 
niệm 30 năm thành lập trường, 
Ban đại diện cha mẹ học sinh 
nhà trường, hội phụ huynh các 
lớp chân thành gửi gửi đến 
quý thầy cô giáo, CBGVNV 
nhà trường những tình cảm 

trân trọng, biết ơn sâu sắc, tốt 
đẹp nhất mà thầy cô giáo và 
nhà trường đã dành cho con 
em chúng tôi. Chúng tôi sẽ 
luôn đồng hành và gắn kết với 
từng bước đi của nhà trường. 
Xin kính chúc các thầy cô giáo 
luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc 
và thành đạt, chúc cho nhà 
trường ngày càng gặt hái nhiều 
thành công, đạt được nhiều 
thành tích  mãi mãi là ngôi 
trường nơi gửi trọn niềm tin 
hi vọng của chúng tôi ! 

Đức Giang,  tháng 11 năm 
2017

Ban đại diện cha mẹ học 
sinh nhà trường



TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG 
(2017- 2018)

Cô giáo 
Mai Thị Lan - Bí thư chi Bộ 
- Hiệu trưởng – CHT. Hội 
chữ thập đỏ

Cô giáo 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
– Phó Bí thư chi Bộ - Phó 
Hiệu trưởng – CHP. Hội 
chữ thập đỏ

Cô giáo
Đoàn Thị Hưng-
Phó Chủ tịch 
công đoàn

Cô giáo
Nguyễn Thị 
Lan Anh- Chi 
uỷ viên - TT tổ 
Sinh- Hoá-Địa

Thầy giáo
Nguyễn vũ Lam 
Uỷ viên BCH-
CĐ

Thầy giáo
Nguyễn Sơn 

Tùng- Uỷ 
viên BCHCĐ- 

CNUBKT

Cô giáo
Phạm Lan 

Anh- Chủ tịch 
công đoàn

Cô Nguyễn Thị 
Thanh Thảo 
- Uỷ viên BCH-
CĐ – CHP.Hội 
chữ thập đỏ, 
ban Y tế trường

Thầy giáo
Cao Hồng 

Quân: Tổng 
phụ trách Đội
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Cô giáo
Nguyễn Thị 
Vân Anh: UV 
BCH chi đoàn

Thầy giáo
Nguyễn Mạnh 

Toàn: Phó Bí 
thư chi đoàn

Cô giáo
Nguyễn Thị 
Vân Thuỷ - 
TT tổ Toán – 
Lý

Cô giáo
Ngô Thị 

Phương Liễu- 
TB.Thanh tra 

nhân dân

Cô giáo
Nguyễn Thị 
Vân Anh- TT 
tổ Năng khiếu

Cô giáo
Nguyễn Thị 

Phương Thảo: 
Thanh Tra 

nhân dân

Cô giáo
Bùi Thị Thuý 
Hà-Thư ký 
Hội đồng

Cô giáo
Phạm Thị 
Bích Hồng - Bí 
thư chi đoàn

Cô giáo
Nguyễn Thị 
Thanh Hiền  
TT tổ, Văn, 

Sử

Cô giáo
Phạm Phương 
: Thanh Tra 
nhân dân

Cô giáo
Đinh Hồng 

Phương -TT 
tổ Văn Phòng

Cô giáo
Lê Thị Mậu 

Hiệp: Kế Toán
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S
T
T

Ảnh  chân 
dung

 Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ - 
công việc

Trình độ-
Chuyên 

môn

Danh hiệu 
cao nhất

1 Mai Thị Lan 18/08/1964
Bí thư chi 
bộ- Hiệu 
trưởng

Thạc sĩ 
QLGD
ĐH Văn

Bằng khen 
Trung ương 
Hội chữ thập 
đỏ-GVG cấp 
Thành phố - 
CSTĐCS

2
Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 02/11/ 1970

Phó Bí thư 
chi bộ- 
phó Hiệu 
trưởng

ĐHQLGD
CĐ Nhạc –
Tiếng Anh

TPT giỏi  
thành phố, 
Bằng Trung 
ương Đoàn 
GVG Quận  
CSTĐCS

3 Phạm Lan Anh 01/06/1984 CTCĐ ĐH Văn
CĐ Địa

GVG cấp  
quận 
-CSTĐCS

4 Phạm Thị Bích 
Hồng 02/07/1988 BTCĐ CĐ Sinh học

GVG cấp  
quận
CSTĐCS

5 Cao Hồng 
Quân 21/11/1975 TPT ĐH Tiếng 

Anh

TPT giỏi  
thành phố, 
Bằng Trung 
ương Đoàn

6 Ngô Thị 
Phương  Liễu 30/09/1974 TBTT ĐH Văn

CĐVăn –Sử

TPT giỏi  
thành phố, 
Bằng Trung 
ương Đoàn
GVG quận
CSTĐCS

S
T
T

Ảnh  chân 
dung

 Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ - 
công việc

Trình độ-
Chuyên 

môn

Danh hiệu 
cao nhất

7 Bùi Thị Thuý 
Hà 24/10/1974 TKHĐ CĐ Địa 

-Tiếng Anh

GVG   Quận

-CSTĐCS

8 Nguyễn Thị 
Vân Thuỷ 12/07/1971 TT Tổ Toán 

–Lý

ĐH Toán

CĐ Toán-Tin

GVG cấp  
Quận – 
CSTĐCS

9 Nguyễn Thị 
Thanh Hiền 17/06/1967 TT Tổ Văn 

–Sử
ĐH Văn GVG quận 

-CSTĐCS

10 Nguyễn Thị 
Lan Anh 23/08/1971

TT Tổ 
Sinh- Hoá 
–Địa

ĐH Hoá học
GVG cấp  
Thành phố
-CSTĐCS

11 Nguyễn Thị 
Vân Anh 08/10/1983 TT Tổ 

Năng khiếu
ĐH Tiếng 
Anh

GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

12 Đinh Hồng 
Phương 25/03/1986 TT Tổ Văn 

phòng TCKT-VP

DANH SÁCH CB, GV,NV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018DANH SÁCH CB, GV,NV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
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13 Lê Thị Mậu 
Hiệp 05/08/1970 Kế Toán TCTCKế 

Toán

14 Lê Hữu Thủy 15/08/1971 Giáo viên 
Toán

ĐH Toán
CĐ Toán 
-TinToán

GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

15 Phạm Thị 
Phương 06/02/1978 Giáo viên 

Toán ĐH Toán
GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

16 Trần Thị Hồng 
Giang 02/06/1987 Giáo viên 

Toán CĐ Toán
GVG cấp 
Quận
CSTĐCS

17 Nguyễn Thị 
Vân Anh 04/01/1993 Giáo viên 

Toán CĐ  Toán SKKN cấp 
Quận

18 Đinh Thị Trịnh 
Hường 03/02/1976 Giáo viên 

Toán Toán
GVG cấp 
Tỉnh
CSTĐCS

19 Nguyễn Sơn 
Tùng 21/06/1988 Giáo viên 

Tin CĐ Tin

20 Nguyễn Viết 
Toàn 06/01/1960 Giáo viên 

Lý ĐH  Lý
Có HSG
Quận, Thành 
Phố

21 Đăng Thị 
Huyền 20/08/1989 Giáo viên 

Công nghệ
CĐ Công 
nghệ

SKKN cấp 
Quận

22 Đoàn Thị Hưng 12/03/1980 Giáo viên 
Văn ĐH Văn

GVG cấp 
Quận
CSTĐCS

23 Phạm Thị Minh 
Chí 03/12/1966 Giáo viên 

Sử
ĐH Văn 
CĐ Sử- CT

GVG cấp 
Quận
CSTĐCS

24 Nguyễn Thị 
Thu Hiền 30/03/1984 Giáo viên 

GDCD
CĐ Văn - 
GDCD

GVG cấp 
Quận
CSTĐCS

25 Lê Thị Yên 
Vinh 21/09/1969 Giáo viên  

Văn ĐH Văn
GVG cấp 
Quận
CSTĐCS

26 Nguyễn Thị 
Hạnh 19/06/1968 Giáo viên 

Văn ĐH Văn
GVG cấp 
Quận
CSTĐCS

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 
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27 Phạm Thị Thơ 09/09/1989 Giáo viên 
Văn ĐH Văn

SKKN cấp 
Quận-giải 
C thiết kế 
bài giảng 
E-learning

28 Nguyễn Thị 
Phương Thảo 24/06/1985 Giáo viên 

Sinh - Hóa
ĐH Hoá
CĐ Sinh 

GVG cấp  
quận – 
CSTĐCS

29 Nguyễn Huy 
Long 02/08/1977 Giáo viên 

Mĩ thuật ĐH Mĩ thuật
GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

30 Thạch Thị 
Trang 27/03/1990 Giáo viên 

Nhạc CĐ Nhạc SKKN cấp 
Quận

31 Nguyễn Vũ 
Lam 07/09/1981 Giáo viên 

Thể dục ĐH Thể dục
GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

32 Mai Thị Xuân 
Sinh 13/08/1983 Giáo viên 

Thể dục ĐH Thể dục
GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

33 Lê Minh 
Phượng 21/01/1991 Giáo viên 

Tiếng Anh CĐ T. Anh
GVG 
cấp  quận  
CSTĐCS

34 Đặng Thị 
Hương Loan 01/10/1991 Nhân viên 

thư viện
 CĐ Thư 
viện

NV TV giỏi
-CSTĐCS

35 Đào Thị Thảnh 11/07/1978 Nhân viên 
thiết bị

ĐH T. Anh 
Thiết bị

36 Nguyễn Thanh 
Thảo 29/07/1980 Nhân viên 

y tế TC Y tế
Giấy khen 
Quận hội 
CTĐ tặng

37 Nguyễn Mạnh 
Toàn 03/12/1993 Nhân viên 

CNTT CĐ Toán 

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 
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STT HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH NĂM 
HỌC

1 Mai Thị Lan

- GV dạy giỏi môn GDCD cấp Thành phố.
- Có học sinh giỏi Văn cấp thành phố: 1 giải 
nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích.
- 12 SKKN loại B, C cấp Thành phố.
- 10 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng 
Giấy khen “Người tốt, việc tốt năm 2015”
- 3 lần được Trung ương hội chữ thập đỏ 
tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 
phong trào chữ thập đỏ khối trường học
- Được Trung ương Hội chữ thập đỏ tặng Kỉ 
niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo.

1994-2002
2011-2012

2007-2017

2015

2014-2017

2014-2015

2 Nguyễn Gia Đức 
- Đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi môn thể 
dục cấp Thành phố.
- SKKN cấp Thành phố

1999-2000

3 Phạm Quang Thiệu
- Đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi môn thể dục 
cấp Thành phố.
- SKKN cấp Thành phố

2000-2001

4 Nguyễn Thị Thập

- Đạt giải ba giáo viên dạy giỏi môn Địa lý 
cấp Thành phố.
- SKKN cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2001-2002

5 Vũ Thị Thanh

- Đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi môn Thể 
dục cấp Thành phố.
- SKKN cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2006-2007

6  Nguyễn Thị Thu 
Hương

- Đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi môn Tiếng 
Anh cấp Thành phố.
- SKKN cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2007-2008

7 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

- TPT giỏi cấp Thành phố.
- SKKN loại B, C cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh

1998-2003

8 Ngô Thị Phương 
Liễu

- TPT giỏi cấp Thành phố.
- Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh

2005-2007

9 Cao Hồng Quân
- TPT giỏi cấp Thành phố.
-Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh

2009-2011

10 Nguyễn thị Lan 
Anh

- Có học sinh giỏi đạt giải bacấp Thành phố 
môn Hóa.
- Đạt giải ba giáo viên dạy giỏi môn Hoá học 
cấp Thành phố.
- SKKN cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2010-2011

11 Nguyễn Thị Minh 
Ngọc

- Đạt giải nhìgiáo viên giỏi Tiếng Anh cấp 
Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- SKKN loại C cấp Thành phố.

2010-1011

12 Nguyễn Thị Thanh 
Hiền

- Có học sinh đạt giải nhì, giải ba môn Văn 
cấp Thành phố.
- SKKN loại B, C cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2012-1013

13 Nguyễn Thị Vân 
Thuỷ

- Có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia 
môn Toán.
- Có học sinh giỏi đạt giải nhì, ba cấp Thành 
phố giải Toán qua mạng.
- SKKN cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2013-2014

2014-2017

14 Nguyễn Thị Vân 
Anh

- Giải nhì GVG cấp Quận môn Tiếng Anh.
- SKKN cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

2014-2015

15 Phạm Thị Phương - Giải nhì GVG cấp Quận môn Toán.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2014-2015

16 Đỗ Thị Thu Hoài

- Đạt giải nhất GV dạy giỏi môn Vật lý cấp 
Thành phố.
- Có học sinh giỏi đạt giải nhất Hội thi Tin 
học trẻ không chuyên cấp Quận.
- SKKN loại B cấp Thành phố.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

2014-2016



THÀNH TÍCH GIÁO VIÊN GIỎI THÀNH TÍCH TẬP THỂ ĐẠT ĐƯỢC 
QUA CÁC GIAI ĐOẠN

17 Phạm Lan Anh

- Đạt giải nhì GV giỏi cấp Quận môn Giáo 
dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học 
sinh thủ đô.
- Giải nhì E-learning cấp Quận.
- SKKN loại B,C cấp Thành phố
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2016- 
2017

18 Bùi Thị Thuý Hà

- Đạt giải ba GV giỏi cấp Quận môn Địa lý.
- Có học sinh đạt giải nhất cấp Thành phố 
môn Địa lý.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2005

2016-2017

I. GIAI ĐOẠN TỪ 1987 ĐẾN 1997:

NĂM HỌC DANH HIỆU TT CHI BỘ CÔNG 
ĐOÀN LIÊN ĐỘI

19871997
Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Huyện Trong sạch 

vững mạnh
Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh cấp 
Huyện

II. GIAI ĐOẠN TỪ 1997 ĐẾN 2001:

NĂM HỌC DANH HIỆU TT CHI BỘ CÔNG 
ĐOÀN LIÊN ĐỘI

19971998
Tập thể lao động
 tiên tiến cấp Huyện Trong sạch 

vững mạnh
Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh cấp 
Huyện

19982002
Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Huyện Trong sạch 

vững mạnh
Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh cấp 
Thành phố

III. GIAI ĐOẠN TỪ   2002  ĐẾN 2012:

NĂM HỌC DANH HIỆU TT CHI BỘ CÔNG 
ĐOÀN LIÊN ĐỘI

20022004
Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Huyện Trong sạch 

vững mạnh
Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh cấp 
Thành phố

20042012 Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Quận

Trong sạch 
vững mạnh

Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh cấp 
Thành phố

III. GIAI ĐOẠN TỪ 2012  ĐẾN NAY:

NĂM HỌC DANH HIỆU TT CHI BỘ CÔNG 
ĐOÀN LIÊN ĐỘI

2012-2013 Tập thể lao động
 tiên tiến cấp Quận

Trong sạch 
vững mạnh

Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh 
cấp Quận

2013-2014 Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Quận

Trong sạch 
vững mạnh

Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh 
cấp Quận

2014-2015 Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Quận

Trong sạch 
vững mạnh

Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh 
cấp Quận

2015-2016 Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Quận

Trong sạch 
vững mạnh

Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh 
cấp Quận

2016-2017 Tập thể lao động 
tiên tiến cấp Quận

Trong sạch 
vững mạnh

Vững mạnh 
xuất sắc

Mạnh 
cấp Quận

THÀNH TÍCH TẬP THỂ ĐẠT ĐƯỢC 
QUA CÁC GIAI ĐOẠN

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 

   THCS - ĐỨC GIANG  4544  THCS - ĐỨC GIANG



                 
STT HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH NĂM HỌC

1 Nguyễn Thành Huy 

Học sinh giỏi xuất sắc.
Là tiến sĩ Vật lý tại Hà Lan.
Hiện nay  là PGĐ quỹ đổi mới công 
nghệ quốc gia - Bộ khoa học và công 
nghệ.

1990-1994

2 Phạm Hồng Hạnh 
Liên đội trưởng xuất sắc.
Hiện nay là phó giáo sư tiến sĩ giảng 
dạy tại Đại học Nantes- Pháp.

1997- 1998

3 Nguyễn Hồng Trang Đạt giải ba môn Kĩ thuật điện cấp 
Thành phố. 1997- 1998

4 Nguyễn Tiến Cường 

Nguyễn Tiến Cường giải nhì môn Văn 
cấp Thành phố.
Liên đội trưởng xuất sắc được nhận giải 
thưởng Kim Đồng.
Tiến sĩ Công nghệ sinh học tại Pháp.
Hiện nay là giảng viên Viện công nghệ 
Sinh học và Công nghệ thực phẩm, ĐH 
Bách khoa Hà Nội.

2000- 2001

5 Nguyễn Hoàng Ngọc Đạt giải ba môn Văn cấp Thành phố. 2001- 2002
6 Nguyễn Thị Vân Anh Đạt giải ba môn Hoá cấp Thành phố. 2002- 2003
7 Nguyễn Diệu Anh Đạt giải ba môn Văn cấp Thành phố 2006-2007
8 Nguyễn Linh Chi Đạt giải nhất môn cấp Văn Thành Phố. 2007-2008
9 Trần Thu Trang Đạt giải ba môn Văn cấp Thành phố 2007-2008
10 Nguyễn Hà Anh Đạt giải ba môn Văn cấp Thành phố 2007-2008
11 Nguyễn Ngọc Quý Đạt giải nhất môn Toán Thành phố 2007- 2008
12 Đỗ Tùng Lâm Đạt giải ba môn Hoá cấp Thành phố 2008-2009

13 Nguyễn Thu Trang Đạt giải nhì môn Tiếng Anh cấp Thành 
phố. 2008-2009

14 Đoàn Hải Lâm Đạt giải nhì môn Văn cấp Thành phố 2009-2010
15 Nguyễn Hữu Thành Đạt giải ba môn Hoá cấp Thành phố 2010- 2011

16 Đinh Phương Thảo Đạt 3 huy chương vàng điền kinh cấp 
Thành phố. 2012-2013

17 Uông Thuỳ Dung Đạt giải ba môn Văn cấp Thành phố 2012-2013
18 Đào Đức Trung Đạt học sinh giỏi Quốc gia môn Toán 2013-2014
19 Dương Phúc Hoàng Đạt giải ba giải Toán cấp Thành phố 2014-2015

20 Trần Tùng Lâm Đạt giải ba giải Toán cấp Thành phố 2014-2015

21 Vũ Thị Minh Nguyệt Đạt giải ba giải Toán cấp Thành phố. 2014-2015

22 Lê Văn Hà Đạt giải ba giải Toán cấp Thành phố. 2014-2015

23 Vũ Kim Dung 
3 năm liền đều đạt Huy chương Đồng, 
Bạc cấp Thành phố môn cờ vua, cờ 
tướng

2013- 2016

24 Kiều Diệu Linh 
Đạt Huy chương Vàng nội dung aerobic 
cấp Thành phố, dự thi cấp Quốc gia và 
được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT.

2015- 2016

25 Lê Thu Trà Đạt giải nhì môn Tiếng Anh cấp Thành 
phố. 2015-2016

26 Hoàng Minh Thái 2 năm liền đạt Huy chương Bạc môn 
bóng đá mini cấp Thành phố. 2013- 2015

27 Nguyễn Thanh Tùng 2 năm liền đạt Huy chương Bạc môn 
bóng đá mini cấp Thành phố. 2013- 2015

28 Hoàng Thị Phương 
Thảo 

Đạt giải nhất môn Địa lý cấp Thành 
phố. 2016-2017

29 Nguyễn Mai Chi 
Đạt 02 giải nhì môn Toán cấp Thành 
phố. Thi đỗ 02 trường chuyên 
Amsterdam và chuyên KHTN.

2016-2017

30 Trần Phương Thảo
Đạt giải nhì  môn Toán Qua mạng cấp 
Thành phố. Thi đỗ vào lớp chuyên Địa 
THPT Chu Văn An.

2016-2017

31 Đinh Quỳnh Thơ Đạt giải nhì  môn Toán Qua mạng cấp 
Thành phố. Thi đỗ vào lớp chuyên Tin 
THPT Chu Văn An.

2016-2017

32 Đỗ Thu Giang 

Đạt giải nhì, ba cấp Thành phố môn 
Toán. Là một trong 5 học sinh đạt điểm 
cao nhất Thành phố Hà Nội trong kì 
thi tuyển vào lớp 10 THPT với tổng số 
điểm 60.5 điểm, đỗ ba trường chuyên: 
Chu Văn An, chuyên Toán KHTN và 
chuyên Sư phạm.

2016-2017

NHỮNG TẤM GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU
30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 
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Không biết có bao 
nhiêu lời ca, 
tiếng hát ca ngợi 

về nghề dạy học. Mỗi khi 
nghe những lời ca ấy trong 
lòng tôi không khỏi bồi hồi 
xao xuyến, vấn vương. Đã 
gắn bó với nghề lâu năm, tôi 
cũng có những trải nghiệm ,đi 
qua những thăng trầm, buồn 
vui của nghề. Nhưng điều để 
lại cho tôi nhiều nhất là tình 
yêu thương và sự gắn bó về 
tình cảm thầy trò, tình đồng 
nghiệp. Háo hức, say mê và 
hạnh phúc là những điều tôi 
cảm nhận được trong công 
việc, nhưng không tránh khỏi 
những lúc hoang mang , lo 
lắng. Con đường giáo dục là 
vinh quang và rất đỗi tự hào 
nhưng cũng chứa đầy những 
chông gai, vất vả... Đặc biệt 
trong giai đoạn hiện nay  làm 
giáo dục càng khó khăn hơn  
bởi những thử thách lớn mà xã 

hội giao cho.  
Nhân dịp Nay năm ngày  

nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 
trường THCS Đức Giang tổ 
chức lễ kỉ niệm 30 năm thành 
lập trường Đức Giang, ngôi 
trường đã qua 30 mùa hoa 
phượng nở, đã qua bao thế hệ 
nhà giáo, thế hệ học sinh đã 
trưởng thành. Qua 30 năm với  
bao vất vả , những tháng ngày 
đó đã ghi nhận bao công sức 
của lớp thầy cô đi trước- lớp 
thầy cô đặt những viên gạch 
đầu tiên xây dựng nền móng 
vững chắc cho trường như cô 
Sàng, thầy Kính, thầy Ninh, cô 
Tuyết cô Đoàn Dung , cô Hiệp, 
cô Thoan , thầy Long, cô Thi... 
Đó là những người thầy, người 
cô mẫu mực tận tụy, luôn say 
mê với công việc. Đối mặt với 
những khó khăn khi trường 
mới thành lập, cơ sở vật chất 
còn thiếu thốn, đường sá đi lại 

còn khó khăn, nhưng cả thầy 
và trò đều không quản vất 
vả, cùng nhau đi lên. Những 
bước đầu tiên tuy khó khăn 
nhưng các thầy cô đã để lại 
một nền móng vững chắc cho 
nhà trường. Thầy cô luôn bao 
dung, ân cần, quan tâm, dạy 
dỗ học sinh, nhưng cũng rất 
nghiêm khắc trong việc giáo 
dục trò. Tổ còn có các thầy 
cô giáo khác tâm huyết, nhiệt 
tình như: cô Tuyết, cô Liên, 
cô Thơ, cô Mai Hà, cô Luyến , 
thầy Toàn , cô Thi ... Các thầy 
cô luôn tận tình chỉ bảo  hết 
lòng vì học trò thân yêu.

 Chúng tôi, thế hệ đi sau 
luôn tự hào và kính trọng các 
thầy cô lớp trước đã gây dựng 
và để lại những kinh nghiệm 
quí báu cho thế hệ chúng tôi 
đi sau. Tổ Toán Lý chúng tôi 
luôn ý thức được rõ vai trò và 
nhiệm vụ của mình nên mỗi 

Đ Ô I  D Ò N G 

C Ả M  X Ú C
Con đò dầu dãi nắng mưa

Trên dòng sông chữ chèo đưa tháng ngày

Phấn rơi bạc mái tóc thầy

Đèn khuya giáo án bóng gầy vai cô

Vượt lên những ngọn sóng xô

Đưa bao thế hệ cập bờ rạng tươi

Đò ngang trữu nặng tình người

Ơn sâu nghĩa cả, muôn đời tạc ghi

giáo viên đều ra sức tự bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực sư phạm cho bản thân. Tổ Toán Lý 
là một trong những tổ mũi nhọn trong công 
tác giảng dạy của nhà trường. Danh sách thi 
đua cùng những kết quả mà thây và  trò đạt 
được trong kết quả thi  tốt nghiệp và thi vào 
PTTH đều rất cao, nhiều năm liền được Quận 
đánh giá cao về chất lượng. Nhiều giáo viên 
đạt danh hiệu thi đua các cấp, học sinh giỏi cấp 
Thành phố và cấp Quốc gia. 

 Chúng tôi luôn ý thức được,  mỗi bài 
giảng mà chúng tôi đem đến cho các em học 
sinh không chỉ là những kiến thức, tri thức cần 
đạt mà trong đó là cả một tình yêu thương lớn 
về tình thầy trò, tình bạn, tình người tha thiết. 
Không gì hạnh phúc bằng khi thấy các lớp học 
trò ngày càng tiến bộ, các con yêu thích môn 
học và say mê khám phá. Không gì hạnh phúc 
hơn là niềm tin, sự kính trọng của các bậc phụ 
huynh dành tặng cho chúng tôi. Đó chính là 
niềm hạnh phúc cho mỗi giáo viên được  xã hội 
ghi nhận khi làm tốt công việc của mình. Vinh 
quang, hạnh phúc hay chán nản, thất vọng là 
do chính mình tạo dựng. Thành công luôn đánh 
đổi bằng những vất vả gian truân. Con đường 
đã đi là con đường dù chông gai, bão táp thì 
chúng tôi vẫn luôn tự hào vì nghề mình đã 

chọn. Một nghề cao quí trong muôn nghề cao 
quí. 

 30 năm thành lập trường , tổ Toán Lý 
chúng tôi xin bày tỏ tình cảm chân thành của 
mình đối với nhà trường.Trước hết, đối với 
những thầy cô đi trước, xin được kính dâng 
những lời chúc tốt đẹp và lòng biết ơn sâu sắc 
nhất đến các thầy cô. Đối với các trò yêu quí, 
chúc các em luôn vui khoẻ và thành công trên 
bước đường học tập. Xin chúc tất cả các thầy 
cô giáo luôn hạnh phúc và vững bước trên con 
đường sự nghiệp thiêng liêng cao cả này. 

   Đức Giang, tháng 11 năm 2017  
                   Thay mặt tổ Toán Lý

Tổ trưởng Nguyễn Thị Vân Thủy

THCS ĐỨC GIANG 
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Hòa trong không 
khí tưng bừng 
của cả nước 

chào mừng ngày Nhà giáo 
Việt Nam, trong những ngày 
này, thầy và trò trường THCS 
Đức Giang cũng đang nô nức 
chuẩn bị cho  lễ kỉ niệm 35 
năm ngày thành lập Nhà giáo 
Việt Nam, 30 ngày thành lập 
trường. Giữa bộn bề công 
việc của những giờ lên lớp, 
chúng tôi lại cùng nhau lật giở  
những trang kí ức  để nhớ về 
đồng  nghiệp, thế hệ các thầy 
cô giáo đi trước đã đặt những 
viên gạch đầu tiên xây nền 
móng cho bề dày truyền thống 
hôm nay của nhà trường.

Cùng với những tổ 
chuyên môn khác, tổ Văn- Sử 
của trường THCS Đức Giang 
được thành lập với sự ra đời 
của nhà trường. Từ những 
thế hệ giáo viên đầu tiên về 
công tác khi nhà trường mới 
thành lập như thầy Nguyễn 
Văn Lộc, thầy Nguyễn Thanh 
Điềm, thầy Đào Tân Khoa 
cùng các  cô Nghiêm Thị 
Đức, cô Nguyễn Thị Việt, cô 
Hoàng Thị Hoà, cô Dương 
Chân Cầm, cô Nguyễn Lê 
Hằng, cô Nguyễn Thu Hằng, 
cô Mai Kim Oanh. Rồi những 
năm tiếp theo, tổ Văn- Sử lại 
dang rộng vòng tay đón chào 
thêm các cô giáo với nhiều độ 
tuổi khác nhau vì yêu nghề 
mến trẻ về công tác tại trường: 

Cô Mai Thị Lan, Nguyễn Đức 
Hạnh, cô Nguyễn Ngọc Oanh, 
cô Mai Thu Nga  và cô Lê 
Thị Dung, cô Vương Thị Hê, 
cô Nguyễn Thu Hà, cô Phạm 
Thị Minh Hồng, cô Phạm Hải 
Vân … Tất cả các thầy cô lớp 
trước, lớp sau đã tạo cho vườn 
hoa thêm những bông hoa đa 
sắc đa hương. Đó là những 
thầy cô không chỉ tận tâm say 
mê với nghề hết lòng yêu học 
sinh mà các thầy cô còn giỏi 
về chuyên môn, giàu kinh ng-
hiệm, mẫu mực và luôn tâm 
huyết trong sự nghiệp trồng 
người. 

Nhìn lại chặng đường 
cách đây 30 năm qua, chúng 
tôi rất đỗi vui mừng với sự 
trưởng thành của tập thể tổ 
Văn - Sử và cũng không khỏi 
bùi ngùi xúc động khi nghĩ 
về những kỉ niệm ở ngôi nhà 
chung này. Chúng tôi đã có 
lớp thầy cô giáo chị đi trước 
vừa có tài vừa có đức  tiếp sức 
mạnh cho chúng tôi hôm nay  
kế tục vững chắc sự nghiệp 
trồng người cao quý này.

Tổ  Văn-Sử của trường 
THCS Đức Giang có 10 giáo 
viên giảng dạy các môn Ngữ 
Văn, Lịch Sử, Giáo dục công 
dân… Những năm qua, bằng 
sự nỗ lực không ngừng  của cả 
tập thể, tổ Văn-Sử đã đạt được 
nhiều thành tích  đáng tự hào. 
Bên cạnh những giáo viên 
giàu kinh nghiệm là đội ngũ 

giáo viên trẻ năng động, nhiệt 
tình, sử dụng thành thục công 
nghệ thông tin, phục vụ rất tốt 
cho công việc giảng dạy. Các 
giáo viên trong tổ đều là các 
thầy cô nhiệt tình, có tinh thần 
trách nhiệm cao trong công 
việc luôn yêu nghề, mến trẻ 
và có ý thức vươn lên, luôn 
hoàn thành xuất sắc các công 
việc được giao. Trong công 
tác dạy và học, tập thể giáo 
viên tổ Văn-Sử luôn tích cực 
rèn luyện nâng cao năng lực 
chuyên môn sư phạm, tham 
gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt 
động chuyên môn, chuyên đề 
của trường, của quận và của 
sở.

Công tác sinh hoạt 
chuyên môn được tiến hành 
thường xuyên trong tổ. Những 
sáng kiến hay, kinh nghiệm 
quý được lớp  đàn anh truyền 
cho thế hệ trẻ bên cạnh sự trau 
dồi kiến thức chuyên môn và 
đổi mới phương pháp giảng 
dạy nhằm mục đích nâng cao 
chất lượng dạy học và hoàn 
thành thật tốt tất công việc 
được giao. Trong những năm 
qua, nhiều giáo viên đã trưởng 
thành từ tổ Văn-Sử như cô 
giáo Mai Thị Lan ( đạt giải 
thành phố môn Giáo dục công 
dân),  cô Nguyễn Thu Hà, cô 
giáo Nguyễn Thanh Hiền, cô 
giáo Phạm Minh Chí, cô giáo 
Nguyễn Thị Hạnh, cô Phạm 
Thị Minh Hồng, cô Phạm Hải 

NGÀY ẤY 
VÀ
 BÂY GIỜ

Vân, cô Ngô Phương Liễu, cô 
Lê Yên Vinh, cô Nguyễn Thu 
Hiền, cô Phạm Lan Anh nhiều 
lần đạt giáo viên giỏi cấp 
Quận. Các cô không chỉ vững 
vàng trong chuyên môn mà 
các cô còn  có nhiều thành tích 
trong lĩnh vực đúc kết sáng 
kiến kinh nghiệm. Nhiều năm 
các cô Mai Thị Lan, Nguyễn 
Thị Hạnh, Phạm Minh Chí, 
Nguyễn Thị Thanh Hiền, cô 
Phạm Lan Anh, cô Nguyễn 
Thu Hiền đều có sáng kiến 
kinh nghiệm đạt cấp thành 
phố. Và các cô giáo trẻ như cô 
Đoàn Thị Hưng, cô Phạm Thị 
Thơ cũng đạt sáng kiến kinh 
nghiệm cấp quận. Tất cả các 
thành viên trong tổ cùng nhau 
dành trọn tâm huyết cho sự 
nghiệp “trồng người”. Chính 
nhờ sự tâm huyết của các thầy 
cô  giáo tổ Văn - Sử mà học 
sinh  học  tập tốt, say mê, yêu 
thích các môn học hơn. Bởi 
vậy mà trên bảng vàng thành 

tích của trường có rất nhiều 
học sinh đạt danh hiệu HSG 
cấp TP, cấp Quận môn Văn, 
môn Lịch Sử, môn Công dân, 
đặc biệt là kết quả thi vào lớp 
10 THPT nhiều năm liền đứng 
từ thứ 2  đến thứ 4 trong toàn 
quận Long Biên và đạt nhiều 
điểm giỏi. Những thành tích 
trên của tổ Văn - Sử đã góp 
phần không nhỏ cho sự phát 
triển chung của nhà trường. 
Song phần thưởng lớn nhất 
mà chúng tôi nhận được là 
niềm tin yêu, sự quý mến sự 
ghi nhận  của Ban giám hiệu, 
công đoàn nhà trường mà đặc 
biệt hơn là của các thế hệ học 
sinh và phụ huynh nhà trường.

    Bên cạnh công tác 
chuyên môn, các hoạt động 
công đoàn và đoàn thể cũng 
được các đồng chí trong tổ 
tham gia nhiệt tình, sôi nổi. 
Mọi thành viên của tổ đều yêu 
thương, đoàn kết giúp đỡ nhau 
trong công việc và luôn sẵn 

sàng chia sẻ những khó khăn 
trong cuộc sống như những 
người thân yêu ruột thịt trong 
gia đình. Tổ Văn - Sử thật sự 
là mái ấm, gia đình thứ hai của 
mọi thành viên trong tổ.

Có thể nói, ở cái tuổi 
ba mươi - lứa tuổi tràn đầy 
sức sống và đủ độ chín chắn, 
chúng tôi hy vọng rằng bằng 
lòng nhiệt huyết và sự tận tâm 
với nghề, tập thể cán bộ giáo 
viên tổ Văn – Sử luôn đoàn 
kết, sát cánh bên nhau quyết 
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, xứng đáng là những 
bông hoa đẹp trong vườn hoa 
tri thức của ngôi trường THCS 
Đức Giang mến yêu. 

Thay mặt tổ Văn - Sử
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hiền
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Hướng tới kỉ niệm 
ba mươi năm  ngày 
thành lập trường, ai 

trong mỗi  chúng ta cũng có 
những bồi hồi, xúc động nhớ 
về những kỷ niệm với ngôi 
trường mến yêu mà mình đã  
gắn bó .Trong những tháng 
năm đã đi qua, cùng với sự đổi 
thay, phát triển của trường, 
tổ Sinh- Hóa- Địa đã và đang 
từng bước hoàn thiện để cố 
gắng làm tốt hơn nữa công 
việc giảng dạy của mình.

 Nhìn lại chặng đường ba 
mươi năm từ khi trường mới 
được thành lập , lúc ấy nhóm 
hóa, sinh cùng nhóm toán, 
lý thuộc tổ Tự nhiên do thầy 
Long làm tổ trưởng.Thành 
viên của nhóm gồm có thày 
An , cô Chi , thầy Du , thầy 
Bình , thày Quang . Từ năm 
1992 nhóm sinh, hóa địa tách 
ra thành tổ Sinh - Hóa - Địa  
do cô Đinh Thị Hướng làm tổ 
trưởng , sau đó đến cô Hoàng 
Thị Tốn làm tổ trưởng ( năm 
1998 ).Từ năm 2005 tổ Sinh - 
Hóa - Địa sát nhập  với tổ năng 
khiếu  ngoại ngữ lấy tên là tổ 
Tổng hợp do cô Nguyễn Thị 
Lan Anh làm tổ trưởng. Đến 

năm 2014 tổ được tách ra và  
hoạt động độc lập  .Ngay từ 
khi mới thành lập các thầy cô 
giáo đã tận tâm ,tận lực từng 
bước khẳng định vị thế của bộ 
môn trong nhà trường , tạo sự 
tin yêu với học sinh . Đến hôm 
nay, sau ba mươi năm được về 
thăm trường cũ , các cựu học 
sinh có dịp ôn  lại những kỷ 
niệm về trường lớp, về bạn 
bè , thầy cô giáo của thời kỳ 
đầu mới thành lập như một kỷ 
niệm không bao giờ quên.

Ba mươi năm qua, các 
thế hệ thầy cô giáo trong tổ, 
có người đến rồi đi, có người 
ở lại gắn bó với trường, nhưng 
tất cả các thầy cô giáo với lòng 
yêu nghề, mến trẻ đã khắc 
phục mọi khó khăn trong công 
việc và cuộc sống để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình. 
Những tấm gương tiêu biểu là 
các bậc tiền bối của tổ như : cô  
Đinh Thị Hướng ,  cô Hoàng 
Thị Tốn , thầy Đổng Đức Bình 
, thầy Âu Văn Thư , thầy Lê 
Văn Du , Thầy Nguyễn Khắc 
An Thầy Âu Đức Quang, cô 
Tô Thị Oanh , thầy Nguyễn 
Xuân Lan , thầy Nguyễn Ngọc 
Tiến , cô Nguyễn Thị Thập. 

Mặc dù giờ đây các thầy cô 
đã nghỉ hưu hoặc chuyển công 
tác, nhưng các thầy cô luôn dõi 
theo từng bước trưởng thành 
của trường THCS Đức Giang 
. Nối tiếp với những đóng góp 
của bậc thầy đi trước, đội ngũ 
giáo viên kế cận đã không 
ngừng trưởng thành về mọi 
mặt, nhiệt huyết với công việc 
trồng người.Chúng tôi nối tiếp 
nhau kế thừa và phát huy tinh 
thần tất cả vì học sinh thân 
yêu, ra sức chăm sóc cho sự 
nghiệp giáo dục ngày một tốt 
đẹp và bền vững.

Trong những năm học 
gần đây với số lượng thành 
viên trong tổ rât ít (5 giáo 
viên)  đa số là giáo viên còn 
trẻ, hơn nữa với số tiết giảng 
dạy cao, song các thành viên 
trong tổ không ngừng cố gắng 
và luôn lấy hoạt động dạy và 
học làm hàng đầu: Đối với 
việc dạy: các thành viên của 
tổ luôn ra sức phấn đấu thi 
đua: “Dạy tốt, học tốt”, mỗi 
năm học đều có 100% giáo 
viên tham gia hội giảng và 
đều đạt tiết giỏi, nhiều thầy cô 
đạt kết quả cao trong các cuộc 
thi giáo viên dạy giỏi như: cô 

MỘT THỜI 
ĐỂ NHỚ

Nguyễn Thị Lan Anh đạt giải 
ba giáo viên giỏi thành phố 
năm học 2003-2004, cô Bùi 
Thị Thúy Hà, cô Phạm Lan 
Anh, cô Nguyễn Thị Phương 
Thảo, cô Phạm Thị Bích Hồng 
đều là giáo viên dạy giỏi cấp 
Quận nhiều năm . Đối với việc 
học:  hàng năm chất lượng bộ 
môn Sinh, Hóa, Địa đạt kết 
quả cao: từ 92- 98% học sinh 
đạt trung bình trở lên, nhiều 
học sinh đã tham gia thi học 
sinh giỏi cấp quận và thành 
phố đạt giải cao như: giải nhất 
thành phố môn Địa, giải nhì, 
giải ba môn Hóa. Ngoài ra 
để góp phần năng cao “ Dạy 
tốt, học tốt” tổ thường xuyên 
tổ chức thực hiện chuyên đề 
cấp Quận như: Chuyên đề Địa 
năm học 2008-2009, chuyên 
đề “Phương pháp bàn tay năn 
bột “ môn hóa năm học 2015-

2016” , chuyên đề “ Phương 
pháp bàn tay nặn bột” môn 
sinh năm 2016-2017, chuyên 
đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên 
môn” năm học 2017-2018... 
Để đạt được những thành tích 
này, trước hết là sự nỗ lực 
vươn lên của mỗi cá nhân, sau 
đó là tinh thần đoàn kết, giúp 
đỡ lẫn nhau của các thành viên 
trong tổ.

 Là một tổ chỉ có năm 
người nhưng cả năm đều là 
giáo viên giỏi “Năm anh em 
trên một chiếc xe tăng như 
năm bông hoa nở trên một 
cành, như năm ngón tay trên 
một bàn tay…”Với tinh thần 
đoàn kết nhất trí cao, với lòng 
yêu nghề mến trẻ, có tinh thần 
trách nhiệm cao, trong thời 
gian tới, tổ Sinh- Hóa- Địa 
tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh 

phong trào thi đua dạy tốt, học 
tốt nhằm hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong giáo dục và 
đào tạo, góp phần nâng cao 
vị thế và uy tín của Trường 
THCS Đức Giang.

 Hòa chung vào không 
khí vui tươi phấn khởi của 
trong dịp kỷ niệm 35 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam, 30 
năm ngày thành lập trường 
tổ Sinh- Hóa-Địa cũng mong 
muốn góp phần nhỏ bé của 
mình để tạo nên một vườn hoa 
đậm sắc, đậm hương - thi đua 
gắng sức hết lòng vì sự nghiệp 
giáo dục chung. 

Đức Giang, tháng 11 
năm 2017 

TM tổ Sinh- Hóa- Địa 
Tổ trưởng

 Nguyễn Thị Lan Anh
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Trong không khí tưng 
bừng sôi nổi hướng 
tới kỉ niệm chào 

mừng trường THCS Đức 
Giang tròn 30 năm thành lập, 
chúng tôi – những thầy cô 
giáo của tổ chuyên môn Năng 
khiếu lại thấy trong mình dâng 
trào niềm hân hoan tự hào về 
mái trường giàu truyền thống 
của mình, bồi hồi, xúc động 
khi nhớ về các thầy cô giáo 
đã dành trọn đời mình cho sự 
phát triển của nhà trường suốt 
những năm qua.

Nhìn lại chặng đường 30 
năm từ khi trường mới được 
thành lập, tiền thân của tổ là tổ 
Văn thể do thầy giáo Nguyễn 
Gia Đức làm tổ trưởng và sau 
đó là cô Nguyễn Thị Minh 
Lý. Đến năm 2005 tổ được 
sát nhập vào tổ Tổng hợp do 
cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh 
làm tổ trưởng. Qua 9 năm hoạt 
động, từ tháng 5 năm 2014 tổ 
chúng tôi được tách ra thành 
lập tổ riêng biệt với tên gọi là 
tổ Năng khiếu do cô Nguyễn 
Thị Minh Ngọc làm tổ trưởng 
và tiếp theo đó là cô Nguyễn 
Thị Vân Anh. Bao nhiêu 
con người, bấy nhiêu ngã rẽ 
khác nhau. Hiện nay tổ Năng 
khiếu chúng tôi có 8 người. 
Nhưng có lẽ, những kỉ niệm 
của những năm tháng cùng 
làm việc, gắn bó với các thầy 
cô giáo, chúng tôi sẽ không 
bao giờ quên. Trên hành trình 
phát triển đi lên của tổ Năng 
khiếu, sự có mặt của các thầy 
cô giáo giàu lòng yêu nghề, 
dày dặn kinh nghiệm với kiến 

thức uyên thâm, với năng 
khiếu tài ba vị thế của tổ Năng 
khiếu được tăng lên. Ngọn lửa 
niềm tin trong chúng tôi tỏa 
sáng hơn “thắp sáng tài năng” 
không chỉ các thầy cô giáo mà 
các em học sinh cũng tỏa sáng 
hơn”.

Qua nhiều năm hoạt động, 
tổ chúng tôi đã đóng góp cho 
trường nhiều thành quả thật 
đáng được trân trọng. Để có 
được những thành quả đó, 
chúng ta không thể không 
nhắc đến những thầy cô giáo 
tiêu biểu như thầy Nguyễn Gia 
Đức, thầy Phạm Quang Thiệu, 
cô Vũ Thị Thanh (giáo viên 
giỏi thành phố môn Thể dục), 
thầy Nguyễn Bá Giáp (giáo 
viên giỏi cấp quận môn Thể 
dục), cô Nguyễn Thị Minh 
Lý (giáo viên giỏi cấp quận 
môn tiếng Anh nhiều năm), cô 
Nguyễn Thị Thu Hương và cô 
Nguyễn Thị Minh Ngọc (giáo 
viên giỏi thành phố môn tiếng 
Anh). Bên cạnh đó là sự cố 
gắng không mệt mỏi của mỗi 
giáo viên trong tổ như cô giáo 
Vũ Thị Hòa, cô giáo Nguyễn 
Thị Vân Anh, cô giáo Lê 
Minh Phượng đã đạt giải giáo 
viên giỏi cấp quận môn tiếng 
Anh hay cô giáo Lê Thị Lịch, 
một cô giáo có nhiều năm kinh 
nghiệm và rất tâm huyết với 
nghề. Góp phần không nhỏ 
vào thành tích chung của tổ là 
cô giáo Mai Thị Xuân Sinh, 
thầy giáo Nguyễn Vũ Lam 
(giáo viên giỏi cấp quận môn 
Thể dục), thầy giáo Nguyễn 
Huy Long (giáo viên giỏi 

cấp quận môn Mĩ thuật) hay 
cô giáo Thạch Thị Trang với 
rất nhiều đóng góp cho các 
phong trào văn nghệ của nhà 
trường. Bên cạnh đó là cô giáo 
Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
một cô giáo đã có nhiều năm 
đạt danh hiệu  tổng phụ trách 
giỏi cấp thành phố và giáo 
viên dạy giỏi cấp quận môn 
Âm nhạc hay thầy giáo Cao 
Hồng Quân đạt tổng phụ trách 
giỏi cấp thành phố với nhiều 
năm kinh nghiệm làm tổng 
phụ trách. Các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
cũng đem lại nhiều thành tích 
cho nhà trường như giải nhì 
cấp quận cuộc thi “Giai điệu 
tuổi hồng”, “Tiếng hát thầy 
và trò”, giải nhất cuộc thi vẽ 
tranh của học sinh nhân dịp kỉ 
niệm 10 năm thành lập quận 
Long Biên. Các giải vàng, 
bạc, đồng cấp quốc gia, cấp 
thành phố hay cấp quận của 
các hoạt động thể dục thể thao 
cũng góp phần không nhỏ để 
dệt lên thành tích chung cho 
nhà trường hay giải nhì cuộc 
thi “Festival tiếng Anh” cấp 
quận năm học 2014-2015 
cùng những thành tích rất 
đáng tự hào mà các con học 
sinh đã đạt được trong những 
kỳ thi tiếng Anh qua mạng, kì 
thi học sinh giỏi cấp quận. 

Đội ngũ giáo viên trong tổ 
đến nay có thể nói là tương đối 
đủ về số lượng và khá đồng 
đều về chất lượng. Mặc dù các 
thành viên trong tổ đều còn 
trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, 
nhưng chúng tôi luôn cố gắng 

NHỮNG KÍ ỨC 
VỀ MỘT TẬP THỂ 
NĂNG ĐỘNG, 
SÁNG TẠO

học hỏi, nêu cao tinh thần tự 
đọc, tự học và tự nghiên cứu, 
để mỗi tiết dạy là một luồng 
gió mới khơi đậy sự đam mê 
và ham thích của các em học 
sinh. 

Trong những năm qua, 
từng thành viên trong tổ 
không ngừng học hỏi trau dồi 
chuyên môn, nghiệp vụ và đổi 
mới phương pháp giảng dạy 
để nâng cao chất lượng dạy và 
học. Việc dự giờ, thao giảng, 
sinh hoạt chuyên môn, tổ  chức 
chuyên đề được thực hiện đều 
đặn, có kế hoạch đoàn kết, thân 
thiện góp ý, rút kinh nghiệm 
học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, 
giúp nhau tháo gỡ khó khăn 
phát huy thế mạnh, cùng nhau 
tiến bộ. Tất cả thành viên trong 
tổ đều có kiến thức khá tốt về 
Tin học, biết sử dụng máy 
tính và mạng Internet phục vụ 
cho giảng dạy và nghiên cứu. 
Mỗi năm học, tổ đều có những 
sáng kiến kinh nghiệm có tính 
thực tiễn đạt giải Quận và 
Thành  phố. Trong phong trào 
thi đua giảng dạy, hàng năm 
tổ đều có giáo viên đạt danh 

hiệu CSTĐ cấp cơ sở, có giáo 
viên đạt danh hiệu giáo viên 
dạy giỏi cấp Quận và Thành 
phố. Với lòng yêu nghề, nhiệt 
huyết trong công việc, các 
giáo viên của tổ đã tích cực 
đổi mới trong công tác giảng 
dạy và tìm tòi nghiên cứ để 
tự nâng cao năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng 
yêu cầu dạy học trong thời kỳ 
đổi mới. Đồng thời cũng để 
thể hiện rõ phương châm của 
tổ: Dạy tốt học tốt tỏa sáng và 
phát huy tài năng hội nhập và 
phát triển. 

Trong khuôn khổ một bài 
viết, giấy bút không thể kể 
hết những thành công mà tổ 
đã đạt được trong những năm 
qua. Nhưng những kết quả 
và bài học kinh nghiệm quý 
báu của mỗi thành viên trong 
tổ là động lực để mỗi người 
trong tổ tin tưởng vào năng 
lực chuyên môn, khả năng vận 
dụng phương pháp mới trong 
quá trình giảng dạy của mình. 

Tự hào với truyền thống 30 
năm dạy tốt học tốt, toàn thể 

giáo viên trường THCS Đức 
Giang nói chung và các thầy 
cô giáo của tổ Năng khiếu nói 
riêng đang phấn đấu nỗ lực hết 
mình vì học sinh thân yêu. Và 
với tất cả lòng nhiệt tình cùng 
sự tâm huyết với nghề, những 
thành viên trong tổ chúng tôi 
không ngừng phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, 
truyền thụ những kinh nghiệm, 
kiến thức, kĩ năng cho học sinh 
để  trang bị  hành trang cho học 
sinh  trên con đường hướng tới 
tương lai, thực hiện ước mơ, 
hoài bão của mình, trở thành 
những công dân tốt về phẩm 
chất, sáng về trí tuệ, góp phần 
ghi thêm thành tích trong sổ 
vàng truyền thống nhà trường 
góp phần xây dựng quê hương 
đất nước trong hành trình tiếp 
nối hôm nay và mai sau.

        Đức Giang,
 tháng 11 năm 2017 

Thay mặt tổ Năng khiếu 
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Vân Anh
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Tổ Văn phòng trường 
THCS Đức Giang có 
nhiệm vụ thực hiện 

các công việc hành chính và 
phục vụ cho công tác giảng dạy 
của trường. Tổ gồm các bộ phận: 
Kế toán, thủ quỹ, thư viện, văn 
thư, y tế, nhân viên CNTT, bảo 
vệ, phục vụ. Tuy không trực tiếp 
giảng dạy học sinh nhưng công 
việc của tổ lại có nhiều tác động 
đến quá trình giảng dạy và học 
tập của giáo viên và học sinh. 
Những công việc đó có liên quan 
đến điều hành chung hoạt động 
của nhà trường như đảm bảo điều 
kiện vật chất, tài chính, chuẩn bị 
các điều kiện tốt nhất cho giờ lên 
lớp của giáo viên cũng như các 
em học sinh. Căn cứ theo nhiệm 
vụ năm học của trường, các bộ 
phận luôn chấp hành nghiêm 
túc công việc của mình, nhằm 
thực hiện tốt nhất kế hoạch nhà 
trường đề ra.

Tiền thân của tổ văn phòng  
từ những ngày  đầu thành lập 
là tất cả các CB, NV thuộc khối 
làm việc hành chính bao gồm: 
BGH, Kế toán, thủ quỹ, TPT, văn 
phòng, y tế, thư viện, đồ dùng 
dạy học. Bộ phận tài vụ trước đây 
nhà trường gồm đ/c Dũng, sau đó 
là đồng chí Nguyễn Thị Bến nay 
là đ/c Đinh Hồng Phương  còn 
kế toán đầu tiên khi trường mới 
thành lập là đ/c Nguyễn Thị Dụ 

sau khi tách trường   Lê Thị Mậu 
Hiệp là kế toán, Ban tài vụ của 
nhà trường đã qua rất nhiều các 
đ/c chủ tài khoản: cô giáo Âu Thị 
Sàng, cô giáo Mai Thu Nga, thầy 
giáo Nguyễn Ngọc Tiến. Các đ/c 
đã từng làm kế toán của trường là 
đ/c Dũng, đ/c Lê Thị Mậu Hiệp. 
Thủ quỹ nhà trường bao gồm 
các đ/c: Dũng, đ/c Bến nay là 
đ/c Đinh Hồng Phương  Ban tài 
vụ của nhà trường đã luôn thực 
hiện tốt chức năng tham mưu về 
điều hành quản lý tài chính, bảo 
đảm ngân sách chi tiêu đúng mục 
đích, kịp thời trên tinh thần tiết 
kiệm, chống lãng phí. Đồng thời 
đề xuất với lãnh đạo các phương 
án nhằm đảm bảo chế độ chính 
sách nâng cao đời sống cán bộ 
giáo viên, tích cực tham mưu xây 
dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử 
dụng kinh phí ngân sách có hiệu 
quả.

Nhân viên thư viện những 
năm về trước  khi chưa có biên 
chế thư viện nhà trường hợp 
đồng đ/c Hoàng Ái Ngọc làm 
thư viện. Hiện nay, có biên chế 
chính thức thư viện là đ/c Đặng 
Thị Hương Loan phụ trách . Các 
đ/c thư viện  luôn phục vụ giáo 
viên và học sinh tận tìn , chu đáo. 
Ngoài việc giúp các em học sinh 
mở mang kiến thức qua các tài 
liệu, sách báo tại thư viện, giới 
thiệu sách cho giáo viên và học 

sinh, cho mượn sách và tài liệu 
để tham khảo, phục vụ công tác 
giảng dạy, bộ phận thư viện còn 
hỗ trợ cho GV, HS tham khảo 
tư liệu để tham gia các cuộc thi 
tìm hiểu luật an toàn giao thông, 
chống bạo lực gia đình….Thư 
viện nhà trường được công nhận 
là thư viện Tiên tiến cấp Quận 
nhiều năm nay.

Một thành viên của tổ văn 
phòng cần nói đến là đ/c nhân 
viên y tế Nguyễn Thị Thanh 
Thảo  là người chăm chỉ, cần 
cù, trách nhiệm có chuyên môn 
nghiệp vụ. Tủ thuốc trong phòng  
được ghi rõ tên thuốc và cách sử 
dụng nên không có sự nhầm lẫn 
bao giờ, những lúc giáo viên mệt, 
học trò đau ốm là cô y tế nhiệt 
tình giúp đỡ và không ngại đưa 
đón học sinh để giải quyết sự vụ. 
Ngoài nhiệm vụ chính đó cô luôn 
giải quyết kịp thời quyền lợi về 
bảo hiểm thân thể cho giáo viên 
cũng như học sinh. Đ/c Nguyễn 
Thị Thanh Thảo còn là một 
trong những người luôn tham gia 
phong trào hiến máu nhân đạo 
do ủy ban nhân dân phường phát 
động.

Một đồng chí  công nhân 
viên của tổ văn phòng luôn giúp 
cho hoạt động của nhà trườn có 
nhiều kết quả thành công là nhân 
viên phòng đồ dùng. Đầu tiên 
khi chưa có biên chế, nhà trường 

TỔ VĂN PHÒNG NHIỆT 
HUYẾT, TẬN TÂM VỚI 
CÔNG VIỆC VÌ SỰ 
PHÁT TRIỂN CHUNG 
CỦA NHÀ TRƯỜNG 

đã chọn lựa đ/c thủ quỹ Nguyễn 
Thị Bến kiêm làm đồ dùng dạy 
học. Sau đó có các đ/c thi biên 
chế nhân viên đồ dùng dạy học 
của nhà trường đã được bàn tay 
chăm sóc sắp xếp của đ/c Bến: 
đ/cThúy, đ/c Hương, nay là đ/c 
Đào Thị Thảnh. Phòng  luôn 
được  sắp xếp ngăn nắp, gọn 
gàng, sạch sẽ, bài trí khoa học. 
Nhờ cách làm như vậy cho nên 
tiết dạy nào của giáo viên các cô 
cũng chuẩn bị chu đáo kịp thời. 
Bởi thế  mà chất lượng dạy và 
học ngày càng được nâng cao . 

Người quan trọng không thể 
thiếu chuyên giữ tay hòm chìa 
khóa, công văn đi dến, quản lý 
con dấu của tổ là đ/c nhân viên 
văn thư.  Bộ phận văn thư  nhà 
trường đã thay đổi nhiều lần 
người đầu tiên là đ/c Dũng tiếp 
đến là đ/c Lê Thị Mậu Hiệp, hiện 
tại là đ/c Đinh Hồng Phương. Mọi 
sự chỉ đạo của của Sở GD&ĐT, 

phòng GD&ĐT cũng như  Ban 
Giám hiệu nhà trường đều được 
nhân viên văn thư  theo dõi và 
kịp thời xử lý các loại công văn 
đi, công văn đến…. Ngoài ra 
nhân viên văn thư còn có có trách 
nhiệm quản lý sổ đăng bộ, sổ đầu 
bài, sổ ghi điểm, học bạ học sinh, 
cấp phát các loại văn bằng chứng 
chỉ, hồ sơ cho học sinh. 

Thực hiện thông tư 12/2011/
TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2014, 
nhà trường  đã biên chế lại tổ 
văn phòng theo đúng điều lệ 
trường phổ thông. Tổ văn phòng 
chỉ còn các đồng chí nhân viên: 
Kế toán, thư viện, y tế, đồ dùng, 
văn thư, nhân viên CNTT, bảo 
vệ, lao công. Năm 2015 trường 
được UBND Quận Long Biên 
đầu tư xây dựng theo mô hình 
trường học điện tử tổ văn phòng 
vui mừng được đón nhận đồng 
chí nhân viên công nghệ thông 
tin về phụ trách mảng công nghệ 

thông tin của nhà trường. Đó là 
đ/c Nguyễn Mạnh Toàn là người 
phụ trách các máy móc thiết bị 
điện tử ở các phòng học, phòng 
bộ môn, phòng học đa năng, 
phòng ban, tổ bộ môn, phòng 
Tiếng Anh, Tin học được thầy 
quản lý rất chặt chẽ. Trước mỗi 
giờ lên lớp của giáo viên,  thầy  
luôn chuẩn bị tốt máy móc, cơ sở 
vật chất để phục vụ cho công tác 
giảng dạy của giáo viên và việc 
học tập của học sinh.

Bên cạnh những nhân viên 
biên chế, tổ văn phòng còn có các 
đ/c nhân viênvhợp đồng: bảo vệ 
và lao công.  Với tinh thần trách 
nhiệm cao đ/c Âu Thị Tuyết Nga 
lao công của nhà trường  luôn 
giữ cho lkhông gian nhà trường 
sáng - xanh -  sạch - đẹp và 
thoáng mát. Hàng ngày đ/c Nga 
luôn cần mẫn quét dọn, tu sửa, 
chăm sóc khuôn viên sân trường 
khang trang, sạch sẽ. Chăm lo 
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nước uống cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

 Cuối cùng đó là  các đ/c nhân viên bảo 
vệ của nhà trường. Ý thức được vai trò tầm 
quan trọng trách nhiệm vụ không nhỏ của 
nhân bảo vệ nhà trường. Có thể nói, mỗi một 
thành viên trong tổ Văn phòng đã biết gắn 
trách nhiệm bản thân với công việc chung 
của tổ, của trường. Họ đã coi trường là nhà, 
sẵn  sàng  gánh vác, chia sẻ những khó khăn 
của tập thể . Có người không chỉ làm đúng 
công việc chuyên môn  mà còn phải đảm 
nhiệm những việc không  tên nhưng mang  
nhiều ý nghĩa để cho ngôi nhà chung THCS 
Đức Giang ngày càng sạch đẹp, mô phạm 
hơn. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của 
mình Tổ văn phòng luôn phối hợp tốt với các 
tổ chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị của nhà trường, thể hiện tinh thần 
đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được 
giao.

Trải qua  30 năm  xây dựng  và phát triển  
tổ văn phòng  đã không ngừng phát triển cả 
về số lượng, chất lượng. Mọi thành viên của 
tổ đã tích cực học hỏi, học tập không ngừng 
để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ góp phần 
thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường. Với 
tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau 
mọi thành viên trong tổ văn phòng đã luôn 
gắn kết với nhau yêu thương cùng nhau chia 
sẻ trao đổi kinh nghiệm để làm việc đạt kết 
quả cao góp phần vào bản thành tích chung 
của trường THCS Đức Giang. Trong niềm 
vui hội ngộ của ngày gặp mặt nhân dịp 30 
năm thành lập trường, tổ văn phòng rất vui 
mừng được chào đón các thế hệ nhà giáo, các 
thế hệ học sinh về họp mặt. Tổ văn phòng sẽ 
quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn 
nữa góp phần vào sự phát triển chung của nhà 
trường để Đức Giang mãi mãi xứng đáng với 
niềm tin yêu, hi vọng của mọi thế hệ thầy cô 
giáo của học sinh và các bậc phụ huynh nhà 
trường.

Đức Giang, tháng 11 năm 2017 
Thay mặt tổ Văn phòng 

Tổ trưởng

Đinh Hồng Phương

KÝ ỨC ĐẸP 
VỀ NGƯỜI 
“TRUYỀN 
LỬA”, 
“THẮP 
SÁNG 
TƯƠNG 
LAI”

Tôi sinh ra trong một làng ven đô, lớn lên 
trong vòng tay cha mẹ và mái ấm gia đình, 
được đến trường học tập, được sự dìu dắt 
dạy bảo của cha mẹ và thầy cô. Trong cuộc 
đời mỗi người ai cũng có những kỉ niệm 
buồn vui, những kí ức đẹp về tuổi thơ về 
tuổi học trò. Với tôi cũng vậy, tuổi thơ, tuổi 
học trò là đẹp nhất trong cuộc đời. Nó lưu 
giữ những tình cảm đẹp về thầy cô, bạn bè 
và mái trường để thương, để nhớ. Cả cuộc 
đời đi học, chúng ta đã học biết bao thầy 
cô, lưu giữ biết bao gương mặt Thầy cô, 
đọng lại biết bao kí ức trong ta . Nhưng với 
tôi , chắc hẳn sẽ không bao giờ nhạt phai 
hình ảnh hai người thầy vĩ đại luôn hiện 
hữu trong tôi, theo tôi suốt năm tháng thời 
gian. Người thứ thầy thứ nhất trong cuộc 
đời tôi chính là mẹ hiền của tôi. Mẹ không 
chỉ sinh ra tôi, mà mẹ đã dạy tôi  những 
tiếng nói bi bô đầu tiên đến những bước đi 
chập chững trong vòng tay của mẹ. Bài học 
đầu tiên mẹ dạy cho để sinh tồn là biết ăn, 
biết nói, biết đi, biết đứng, biết đối nhân xử 
thế, biết yêu thương, biết điều hay lẽ phải. 
Mẹ đã cho tôi cả cuộc đời với tình yêu bao 
la. Người thầy thứ hai của tôi, bước tiếp sau 
mẹ là những thầy giáo, cô giáo  đã dạy tôi 
biết đọc, biết viết những nét chữ xinh xinh 
thẳng hàng đến biết học phép tính cộng, 
trừ, nhân chia, biết  cảm nhận cái hay cái 
đẹp. Thầy cô dạy tôi biết điều hay lẽ phải, 
học đạo lý làm người, học đối nhân xử thế, 
học cách yêu thương, cách quên đi thù hận, 
học cách sống, học cách làm việc…Tất cả 
những điều đó, tôi luôn khắc ghi trong lòng 
không bao giờ quên những người thầy vĩ 
đại đó : 

Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

   Trong biết bao thầy cô giáo đã dạy tôi 
từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành, đi làm 
rồi đi học, hình ảnh người thầy mà tôi luôn 
nhớ mãi với kí ức đẹp không nhạt phai đó là 
cô giáo hiệu trưởng Âu Thị Sàng – “Người 
thắp lửa”, “truyền lửa” trong tôi.

 Tôi còn nhớ, ngày ấy, chúng tôi học lớp 
5C, 6C, rồi 7C, do thầy giáo Lương Thế 
Quỳ chủ nhiệm còn cô là Hiệu trưởng của 
trường. Khi mới gặp cô, chúng tôi không 
thể quên được hình bóng của một cô hiệu 
trưởng trông rất thôn nữ nhưng lại đầy sự 

nghiêm nghị. Cô hay mặc áo sơ mi và quần 
lụa đen. Cô thường chắp hai tay ra sau lưng 
và “đi tuần” các lớp học để kiểm tra việc 
dạy và học của thầy và trò nhà trường. 
Mỗi khi nhóm học sinh nào nghịch ngợm 
cô dừng lại, không quát mắng, cô lấy tay 
cầm chiếc kính ra, nhìn thẳng vào học sinh, 
giơ tay vẫy “Các em ra đây cô hỏi”. Lúc đó 
trông nét mặt cô rất nghiêm nghị, cô không 
nói gì nhưng chúng em cảm nhận được điều 
cô muốn nói. Từ đó, mỗi khi thấy bóng cô 
đi ở hành lang các lớp học , chúng em lại 
báo cho nhau biết : “ Cô Sàng, cô Sàng ”, 
và rồi chả ai bảo ai, ngồi im lặng, lấy sách 
ra để đọc, để học. 

Nhưng nhớ hơn cả là những bài dạy 
đạo đức của cô- Ngày ấy hiệu trưởng nhà 
trường thường có tiết dạy đạo đức cho học 
sinh. Không cần micro, giọng cô sang sảng, 
mạch lạc, rõ ràng, khúc triết. Khi bắt đầu 
bài dạy, bao giờ, cô cũng nở một nụ cười 
tươi rạng rỡ.  Cô bắt đầu bài dạy không phải 
những lời dạy khô khăn, cứng nhắc , giáo lý 
xuông mà cô thường kể cho chúng tôi nghe 
những câu chuyện nhỏ, nêu ra những tình 
huống thực tế để rồi cô hỏi, hướng dẫn cho 
chúng tôi tìm hiểu kiến thức, rút ra bài học 
đạo đức từ câu chuyện, từ ví dụ, tình huống 
thực tiễn đó. Cô không chỉ dạy đạo đức 
giỏi mà cô còn là một giáo viên toán rất cừ 
khôi, điêu luyện. Mỗi khi thầy chủ nhiệm 
dạy toán của chúng tôi có việc đi họp hành, 
nghỉ dạy, chúng tôi lại được cô vào dạy 
toán. Tuy cô dạy chúng tôi không nhiều , 
không thường xuyên nhưng tôi và tất cả các 
bạn học sinh như bị nam châm cuốn hút bởi 
khả năng truyền đạt của cô. Những bài toán 
hay, những kến thức mở rộng  được cô đưa 
vào bài dạy thật khéo léo, cuốn hút. Những 
câu chuyện vui về toán học, những liên hệ 
dí dỏm, nhẹ nhàng và những cách giải độc 

Ảnh cô Âu Thị Sàng mặc áo lụa trắng
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đáo đã làm cho chúng tôi yêu thích môn 
toán, thuộc bài và nhớ kiến thức rất lâu. Cô 
có khả năng xâu chuỗi kiến thức một cách 
khoa học và chặt chẽ. Khi cô giảng bài, 
giọng cô khúc triết, rõ ràng, mạch lạc và rất 
truyền cảm nên đã thu hút được học sinh 
vào bài giảng. Chúng tôi rất thích được cô 
dạy vì giờ toán cô dạy không hề khô khan, 
cứng nhắc như người ta thường nghĩ mà cô 
đã mang đến cho chúng tôi những phút giây 
thư giãn với những con số biết nói. Mỗi tiết 
được học cô, chúng tôi thấy thú vị và hứng 
thú hơn nhiều. Chúng tôi thấy nhớ cô và 
thích được học cô. Không chỉ trong giảng 
dạy mà đời thường cô giống như một người 
mẹ, người bạn, cô luôn gần gũi quan tâm 
đến điều kiện hoàn cảnh của từng học sinh, 
từng gia đình. Ngày ấy, tôi là lớp trưởng 
nên có nhiều cơ hội được gần cô, cô trò 
có nhiều cơ hội để hiểu rõ về nhau. Chính 
vì vậy mà cô hiểu hoàn cảnh của gia đình 
tôi. Bố tôi là bộ đội về nghỉ hưu sớm, gia 
đình đông con, mẹ tôi là công nhân thời 
bao cấp nên cuộc sống rất vất vả, khó khăn. 
Tôi nhớ ngày ấy, phải nuôi năm đứa con đi 
học, mẹ không có tiền mua quần áo cùng 
lúc cho cả mấy anh em, mẹ cắt lại quần lụa 
cũ của mẹ cho tôi mặc, Nhìn thấy tôi ăn 
mặc quần áo không được “tươm tất, gọn 
gàng”, cô như hiểu và đồng cảm vơi hoàn 
cảnh gia đình tôi, cô đến thăm nhà,  khuyên 
nhủ, động viên tôi khắc phục khó khăn để 
học tốt và làm công tác tốt. Những cử chỉ, 
những lời  động viên chân thành của cô đã 
tiếp cho tôi sức mạnh, giúp cho tôi vượt qua 
những khó khăn trong cuộc sống để học tốt, 
để trở thành một cán bộ lớp gương mẫu. 
Phải chăng, chính tấm lòng tình yêu thương 
nhân hậu, vòng tay rộng mở, trái tim yêu 
thương của cô đã  hoà quyện trong từng 
nhịp đập, hơi thở trong trái tim tôi và của 
các thế hệ học sinh đã khơi dậy, thắp sáng 
trong lòng học sinh những tình cảm tốt đẹp, 
tình yêu thương, những kí ức đẹp có giá trị 
trong cuộc đời con người. Hình dáng cô, 
tiếng nói, nụ cười, tình cảm yêu thương của 
cô, những điều cô dạy bảo sẽ là hành trang 
giúp cho tôi trên bước đường đời. Cô không 
chỉ dạy cho chúng tôi những kiến thức toán 
học quý báu mà cô còn truyền cho chúng 
tôi những tình cảm yêu thương chân thành 
và trìu mến, truyền cho chúng tôi cách học, 
cách sống, cách quản lý lớp, tự quản khi 
không có thầy cô giáo. Nhờ sự chỉ dạy của 

cô mà chúng tôi đã quản lý lớp tốt hơn rất 
nhiều. Chúng tôi thật may mắn được là 
học sinh của cô, được cô chỉ bảo cho cách 
tiếp thu tri thức, dạy cho những bài học 
làm người, dạy cách đối nhân xử thế, dạy 
phương pháp học và phong cách của người 
cán bộ lớp. Tất cả những điều đó đã khiến 
tôi kính trọng cô, yêu kính cô bằng cả trái 
tim yêu thương và lòng ngưỡng mộ sâu sắc. 
Cô đã truyền cho tôi một kho tri thức, một 
tinh thần trách nhiệm, một lòng nhiệt huyết, 
một lẽ sống, một tình thương bao la. Cô đã 
truyền cho tôi một ngọn lửa đam mê, thắp 
nên trong tôi, truyền cho tôi một niềm  hi 
vọng, theo đuổi những ước mơ được làm 
cô giáo giống như cô. Từ khát vọng ước mơ 
đó, tôi đã chọn con đường cô đã đi, hiểu rõ 
hơn về nghề giáo: 

Dòng sông sâu cây sào dài đo được
Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la.

Quả thật tình cảm cô dành cho riêng tôi 
và biết bao thế hệ học sinh bao la rộng lớn 
vô cùng. Cô đã giúp cho tôi hiểu nghề giáo 
là một thiên chức, thầy cô là những người 
lái đò thầm lặng đưa những học sinh thân 
yêu của mình đến với bến bờ tri thức của 
nhân loại , đến với những bến đỗ bình yên. 
Ý thức được điều đó, tôi đã cố gắng học tập, 
rèn luyện và tu dưỡng bản thân để ngày hôm 
nay tôi có thể bước tiếp  trên con đường 
co đã chọn, cô đã đi, đã dày công xây đắp. 
Học hết lớp 12 tôi quyết định thi sư phạm 
để được làm cô giáo. Thật hạnh phúc khi 
tôi đã đỗ sư phạm. “Ước muốn ngày nào 
ôm ấp trong tim mai đây làm cô giáo” của 
tôi đã thành sự thật. Sau những năm tháng 
học ở trường sư phạm tôi ra trường về 
vùng quê Phù Đổng công tác 2 năm. Năm 
1990, niềm vui hạnh phúc được nhân đôi 
khi tôi được cô tiếp nhận về làm giáo viên 
giảng dạy ở trường PTCS Đức Giang của 
cô- Ngôi trường mà trước đây tôi đã là học 
trò được cô dìu dắt, dạy dỗ. “Ngọn lửa” cô 
truyền cho tôi năm xưa giờ đây lại “thắp 
sáng” trong tôi. Về công tác tại trường Đức 
Giang là giáo viên dưới sự quản lý, giúp đỡ, 
dìu dắt của cô, một lần nữa tôi lại được cô 
chỉ bảo, được đón nhận tấm lòng tình cảm 
năm xưa cô đã dành cho tôi. Vẫn lời nói 
âu yếm, vẫn cử chỉ ân cần, yêu thương, cô 
đã giúp tôi hoà nhập rất nhanh môi trường 
công tác mới. Đối tượng giảng dạy là học 

sinh thị trấn, có trình độ nhận thức hơn hẳn 
nơi trường Phù Đổng tôi đã giảng dạy công 
tác. Nhớ nhất những bài soạn giảng đầu 
tiên, nhớ những bài soạn thi giáo viên dạy 
giỏi lần đầu, cô đã chỉ bảo cho từng li, từng 
tí. Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên 
được kì thi giáo viên giỏi lần đầu tiên năm 
ấy, tôi đã thất bại, không đạt được những gì 
cô mong đợi. Lúc đó, nhìn ánh mắt cô, thấy 
cô buồn, tôi lo sợ lắm, tôi nghĩ trong lòng, 
thế nào cô cũng trách mắng nhưng ngược 
lại, cô vẫn nở nụ cười để động viên tôi : “ 
Không sao, đó là bài học, ngã ở đâu đứng 
dậy ở đó”. Nhớ lời cô dặn, tôi tự hứa với 
lòng mình, cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, học 
hỏi, học mọi lúc, mọi nơi, học trong cuộc 
đời để giảng dạy, làm việc thật tốt để không 
phụ lòng mong đợi của cô. Lời tự hứa với 
cô tôi đã thực hiện được, tôi cũng trở thành 
giáo viên giỏi cấp huyện, cấp quận nhiều 
năm, cấp thành phố hai năm. Điều tôi thấy 
hạnh phúc và tự hào vì được là học sinh của 
cô. Nhờ sự giúp đỡ, dìu dắt, dạy bảo của cô, 
tôi đã trưởng thành, lớn khôn và không chỉ 
trở thành một cô giáo như cô hằng mong 
mỏi, mà tôi đã bước tiếp con đường cô đã 
đi, tiếp nối truyền thống, kế tiếp những gì 
cô và các thầy cô đi trước đã đặt nền móng 
gây dựng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh, cô 
đã về nghỉ hưu được 20 năm. Hai mươi năm 
không còn đứng lớp, không còn phải  gánh 
trách nhiệm của người đứng đầu phải lo cho 
trường, cho lớp nhưng cô vẫn rất quan tâm 
đến sự phát triển của nhà trường, luôn quan 
tâm đến thầy và trò nhà trường, Nhất là việc 
“Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp lửa tài năng”, 
cô luôn dành sự quan tâm đến các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong 
cuộc sống, quan tâm tới các em học sinh 
học giỏi. Cô đã trích ra một phần tiền lương 
hưu của mình để tặng quà thưởng cho em 
học sinh học giỏi nhất trường một bộ sách 
giáo khoa trị giá 500.000đ. Đặc biệt cô vẫn 
luôn dõi theo từng bước tôi đi, từng việc tôi 
làm, cô vẫn luôn “Truyền lửa”, “Thắp lửa” 
trong tôi. Cô vẫn luôn cho tôi những lời chỉ 
bảo, khuyên nhủ chí lí, chí tình, truyền cho 
tôi những bài học kinh nghiệm trong công 
tác quản lý…Cô vẫn luôn dạy tôi cách sống 
và làm việc tự lập, không ỷ lại dựa bóng, 
phải chủ động sáng tạo, vận dụng linh hoạt, 
giám chịu trách nhiệm và quyết đoán trong 

công việc, phải luôn quan tâm đến đời sống 
CBGVNV nhà trường, xây dựng khối đoàn 
kết trong nhà trường, cùng nhau chung sức 
xây dựng nhà trường…Tất cả những lời 
khuyên bảo của cô vô cùng quý báu, nó đã 
giúp cho tôi vững bước tự tin trong giảng 
dạy và công tác, gặt hái nhiều thành công, 
tạo dựng và gìn giữ những thành quả, thành 
tích mà các thầy cô giáo đi trước đã dày 
công vun đắp, dựng xây. Hiểu rõ vai trò 
trách nhiệm của mình, tôi luôn trân trọng, 
gìn giữ và tiếp nối, ghi thêm trang sử vàng 
trong sổ vàng truyền thống nhà trường để 
giữ mãi vị thế hình ảnh  của ngôi trường 
THCS Đức Giang , để giáo dục Đức Giang 
ngày càng khởi sắc vươn lên tầm cao mới. 

Xây dựng , gìn giữ hình ảnh trường Đức 
Giang hôm nay chính là lời tri ân sâu sắc 
của thầy và trò nhà trường gửi tặng tới cô và 
tất cả các thế hệ thầy cô giáo đã giảng dạy 
và công tác tại trường THCS Đức Giang 
nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt 
Nam, 30 năm ngày thành lập trường. Chúc 
cô và các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khoẻ 
, hạnh phúc và bình an để tiếp tục “truyền 
lửa, thắp lửa” cho các thế hệ học trò, các thế 
hệ đồng nghiệp của mình. 

Cô ơi!, cho phép con được gọi cô bằng 
hai tiếng “mẹ yêu” cô nhé! Dẫu biết rằng 
cô không sinh ra con, nhưng trong sâu thẳm 
tim mình con luôn khắc ghi hình ảnh cô 
giáo, người mẹ hiền thứ hai của con. Con 
không chỉ kính trọng ngưỡng mộ, cảm phục 
cô mà con còn biết ơn sâu sắc, cảm ơn cô 
rất nhiều - Người thầy, người mẹ thứ hai 
trong cuộc đời con !

     “ Thưa cô! Nếu mỗi cuộc đời là một 
cánh diều thì cô là ngọn gió nâng cánh diều 
con bay cao, bay xa”.  

Đức Giang, tháng 11 năm 2017
Học sinh của cô

Mai Thị Lan

                                                                                         



                  Ai Đặt Tên Em…
Ai đặt tên em mà nghe sao tha thiết
Đức Giang ơi – dòng sông nặng yêu thương
Con đò nhỏ chở bao nỗi vấn vương
Bao khao khát, bao ước mơ hoài vọng!

Tuổi ba mươi em căng tràn sức sống
Tươi tắn hương hoa  thơm ngát tình đời
Dẫu nhọc nhằn dẫu vất vả đầy vơi
Em vẫn thắm như ngàn hoa rực rỡ!

Sân trường ơi chiều nay sao bỡ ngỡ
Da diết gọi tìm bằng lăng tím đam mê…
Phượng ngại ngùng giấu chùm nụ say mê
Gọi chim đến hòa lời ca cùng gió!

Mây vẫn trắng và trời xanh vẫn tỏ
Đạo lý ở đời nửa chữ cũng tôn vinh
Như ngôi sao luôn tỏa sáng lung linh
Chân vững bước con đường kia đã chọn!

Bài giảng của thầy con vẫn luôn hiểu rõ
Nét chữ của cô con lưu giữ bao ngày
Thành công nào  chẳng trải những chông gai
Cho tươi sáng một tương lai phía trước!

Rồi một ngày nắng thênh thang vui bước
Rộn rã trống trường hội tụ giữa trời thu
Ngược thời gian thầy cô và trò cũ
Trở lại thăm trường bao hạnh phúc hân hoan!

Kỉ niệm về trong kí ức  miên man…
Người ở lại nhớ người ra đi trước…!
Hoa lan trắng ngọt ngào bao điều ước
Lặng lẽ dâng đời những trái ngọt cây xanh!
                                           

                                                                         Hà Nội 10/10/2017
                                                                         Lê Thị Yên Vinh

MIỀN THƯƠNG NHỚ
PHẦN I: NHỮNG NGÀY ĐẦU DƯỚI 
MÁI TRƯỜNG ĐỨC GIANG
Tháng 10/2000

Bốn năm dạy ở Đình Xuyên
Bao nhiêu kỉ niệm, bao niềm yêu thương

Nhưng rồi cũng phải xa trường
Về gần để ngắn đoạn đường đi xa

Đức Giang đã trở thành nhà
Mười lăm năm ấy, biết là bao nhiêu

Học sinh - đồng nghiệp thân yêu
Buồn vui chia sẻ, sớm chiều bao năm

Tự hào làm kiếp con tằm
Đam mê rút ruột để chằm nên  tơ

Hóa thân vào những vần thơ
Để em bay bổng giấc mơ giảng đường

Nghề dạy học, giàu tình thương
Trọn đời gắn với mái trường thân yêu

Miền thương là những sớm chiều
Miền nhớ là cả những điều trong ta

Mai đây dù có đi xa
Đức Giang mãi mãi vẫn là dấu yêu!

                   Đức Giang tháng 11/2017
                 Cô Giáo Ngyễn Thu Hà

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 
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             PHẦN II: CHIA TAY
             Tháng 5/2015

Thì vẫn biết
            Rồi có ngày sẽ phải chia tay
            Như hoa nở trên cây
              Như tiếng chim thức gọi bình minh buổi sáng
Thì vẫn biết
            Có ngày rời bục giảng
            Bỏ lại sau lưng, phấn trắng, bảng đen
Thì vẫn biết,
            Mà sao bâng khuâng quá
             Giữa sân trường, cánh phượng nhẹ nhàng rơi
            Chia tay nhé, bè bạn của tôi ơi
            Nỗi buồn. Niềm vui. Nụ cười. Ánh mắt
            Cả những điều tưởng như đơn giản nhất
            Là hành trang tôi gói lại, đem về
            Chỉ để lại câu ca dao quen thuộc
            “Muối mặn gừng cay”, đừng quên nhé người ơi!
 

                        PHẦN III: GẶP LẠI
         Tháng 11/2016

Hôm nay ta lại về dây
Người quen còn đó, cảnh nay khác rồi

Trường tôi đã được lên đời
Khang trang, bề thế, mấy người bằng ta

Kìa ai đứng ở đằng xa
Con mắt liếc lại bằng ba bốn phần

Chi bằng hãy đến thật gần
Mà xem trường mới muôn phần đẹp hơn

Này đây, lớp học sân chơi

Đây phòng thể chất, đây nơi họp hành

Tất cả sạch sẽ, mới tinh
Xứng đáng trường chuẩn của ngành giáo dục

Gặp nhau, tay bắt, mặt mừng
Mong thầy cô giáo không ngừng tiến xa

Vào ra, lên xuống hài hòa
Cho đúng qui chế, kẻo mà xếp phê

Yêu thương, mến trẻ, say nghề
Để phòng giáo dục không chê điểm nào

Sang năm ta lại gặp nhau
Trường nhiều đổi mới biết bao vui mừng.

IV. HỘI NGỘ: NGÀY THÀNH 
LẬP TRƯỜNG

Kỉ niệm ngày thành lập trường
Vì yêu nên lại lên đường về thăm
Gió reo nắng đẹp, trời xanh
Tiếng cười, tiếng nói, rộn quanh sân trường
Ba mươi năm - một chặng đường
Tự hào, kiêu hãnh, mái trường Đức Giang
Ngày xưa, lớp xấu trường làng
Bây giờ lớp đẹp, trường khang trang rồi
Ngày xưa mái ngón tường vôi
Bây giờ bề thế hơn hồi “ngày xưa”
Trải bao gian khổ nắng mưa
Ba mươi năm ấy, bây giờ là đây.

   Cô giáo: Nguyễn Thu Hà
(Nguyên Chủ tịch công đoàn - cựu GV tổ Văn 
- Sử)

Nhận lại  là hạnh phúc , cho đi cũng  
là hạnh phúc. Nhận và cho đều bắt 

nguồn từ lòng yêu thương , nhân ái.

Tình yêu thương và lòng nhân ái luôn lan 
tỏa dưới mái trường Đức Giang . Chính nhờ  
lòng nhân ái yêu thương mà nhà trường đã có 
những thành tích  trong giảng dạy và học tập. 
Ai là người đã tạo nên một tổ chức một tập thể 
biết sống và làm việc bắt đầu từ truyền thống 
yêu thương và nhân ái? 

Đó là cô giáo hiệu trưởng Mai Thị Lan. Mặc 
dù gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai , cuộc 
sống đầy những lo toan vì chồng đã không còn, 
một mình nuôi dạy hai con, cuộc sống còn khó 
khăn về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng cô vượt 
lên số phận, vượt lên chính mình, cô Mai Lan 
đã sống bằng nghị lực của bản thân và chiến 
thắng cuộc đời, số phận. Chúng tôi - những 
đồng nghiệp của cô phải thốt lên : Nghị lực 
sống.

Sống và vươn lên số phận bằng ý chí nghị 
lực ,nhưng điều đáng trân trọng hơn :Cô giáo 
Mai Lan luôn sống với một tấm lòng yêu 
thương  nhân ái. Yêu thương người thân , yêu 
thương  đồng nghiệp, bạn bè và yêu thương 
học sinh …

“ Sống trong đời sốngCần có một tấm lòng 
Để làm gì? Em biết không? 

Để gió cuốn đi” 

Sống trên đời chỉ cần có một tấm lòng để 
gió cuốn đi, câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công 
Sơn có sự ví von đầy tính nhân văn. Lời ca 
khiến mọi người nhận ra rằng :làm việc thiện  
vì cộng đồng, xã hội chứ không vì bất kì điều 
gì khác. Việc làm ấy là sự mở rộng tấm lòng 

chân thiện tới những người xung quanh và tấm 
lòng ấy sẽ bay xa, tới những chân trời vô định. 
Cô Mai Lan cũng có một tấm lòng như vậy, 
tấm lòng chân thiện của  

cô đã được gió cuốn đi, đi xa mãi - hữu xạ 
tự nhiên hương ! 

Với tư cách là hiệu trưởng, chủ tịch Hội 
chữ thập đỏ nhà trường , Cô Mai Lan đã xây 
dựng và xác định nhiệm vụ của Hội chữ thập 
đỏ nhà theo hướng dẫn kế hoạch của các cấp, 
triển khai cụ thể từng tháng, tích cực hưởng 
ứng thực hiện các cuộc vận động: 

“ Kỉ cương tình thương trách nhiệm”, 
“Phong trào nhà giáo Hà nội nhận đỡ đầu 
học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn” . Chỉ đạo tốt các đợt thi đua gắn công 
tác chữ thập đỏ với công tác thi đua. Vận động 
tất cả mọi thành viên trong trường  tham gia 
ủng hộ quỹ, làm tốt công tác ủng hộ giúp đỡ 
học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ mọi 
người. Nhân dịp ngày thành lập quân đội nhân 
dân Việt Nam 22/12/2016, nhà trường đã phát 
động CBGVNV và học sinh nhà trường Viết 
thư, ủng hộ kinh phí , tặng quà cho Bộ đội ở 
đảo Sơn Ca , Đảo Trường Sa: -Tập thể cán bộ 
GV – CNV và học sinh nhà trường đã viết hơn  
600 bức thư , tặng bóng chuyền, bóng chuyền 
hơi, sách, truyện, bút, giấy viết thư, thuốc 
lá, tiền ....gửi tặng bộ đội ở đảo Sơn Ca, đảo 
Trường Sa nhân dịp ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam 22/1

- Hưởng ứng nhiệm vụ năm học và kế 
hoạch công tác chữ thập đỏ năm 2016-2017, 
nhà trường đã tổ chức giao lưu kết nghĩa với 
thầy và trò trường trường THCS Cao Thành – 

Một Tấm 
Lòng 

Gửi Gió Mang 
Đi

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 

   THCS - ĐỨC GIANG  6564  THCS - ĐỨC GIANG



Huyện Ứng Hòa.

 Cùng với việc triển khai tốt kế hoạch công 
tác chữ thập đỏ nhà trường, cô giáo đã rất quan 
tâm đến công tác giúp đỡ học sinh nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm  cứ đến mùa tựu 
trường , trường Đức Giang thường  đón nhận 
rất nhiều học sinh nhập học, trong đó không ít 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Mai Lan 
thường tặng quà hoặc tặng cho các em một suất 
học bổng đầu năm  với mong muốn các học 
sinh thân yêu sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc 
sống . Đã hơn 10 năm nay, mỗi năm cô giáo 
liên tục làm công tác chữ thập đỏ nhân đạo từ 
thiện. Năm nào cũng vậy, cô Mai Lan thường 
nhận đỡ đầu cho những học sinh nghèo, học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn . 

- Năm học 2009-2010:Cô giáo Mai Lan 
nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2400.000đ/ Năm cho 

em học sinh Lê Thị Minh Phượng, Lớp 
9A.Bố em bệnh, không có khả năng lao động, 
mẹ em phải đi làm thuê để nuôi gia đình.

- Năm học 2010 – 2011 và năm 2011-2012:  
Cô giáo Mai Lan đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho 
em 2400.000đ/Năm, tặng sách vở,  quần áo 
cho em Thanh nhân dịp khai giảng, tặng quà 
cho em nhân dịp tết Nguyên Đán,cho em học 
sinh Nguyễn Thị Diệu Thanh lớp 8D, học sinh 
bị bệnh máu trắng.

+Năm học 2012 – 2013, Cô giáo Mai Lan 
tặng cho em Nguyễn Việt Hùng- học sinh lớp 
6B có hoàn cảnh khó khăn,bố mẹ bỏ nhau, em 
ở với bà nội , bà đi nhặt phế liệu để bán, đi làm 
thuê  nuôi cháu.Cô giáo đã tặng em một chiếc 
xe đạp  để em đi học.

- Nhận đỡ đầu học sinh Đinh Phương 
Thảo lớp 9D - em học sinh mồ côi cả cha lẫn 
mẹ . Em Thảo là học sinh giỏi có nhiều thành 
tích về TDTT (Huy chương bạc và đồng HKPĐ 
cấp Thành phố) năm học 2011 - 2012 đạt giải 
nhì chạy giải báo Hà Nội mới, 3 huy chương 
vàng tại Hội khỏe phù đổng cấp thành phố.

+ Năm học 2013-2014, 204-2015: -  Cô 
giáo nhận đỡ đầu em : Nguyễn Thành Long 
- Lớp 8D - mẹ em bị ảnh hưởng chất độc da 
cam vừa câm vừa điếc, gia đình gặp nhiều 
khó khăn, tặng em 2.400.000đ/ Năm.Tặng em 
Đặng Minh Tiến - Lớp 6B - một bảo hiểm y tế 
: 289.800đồng,  tặng quà tết  trung thu và tết 

Nguyên Đán Giáp Ngọ

Cô giáo giúp đỡ em Phạm Hạ Thương 
- Lớp 9B : Là giáo viên dạy môn văn ở lớp 
9B, Thấy em Thương  có hoàn cảnh khó khăn 
, mẹ em bị bệnh tim, cô giáo đã  mua tặng em 
Bảo  hiểm  thân  thể: 100000 đồng,  hỗ trợ em 
Thương tiền học 2400.000đ/Năm, 

+Năm học 2015-2016: -  Cô giáo nhận đỡ 
đầu em Lương Hoàng Anh- hộ cận nghèo,bố 
bị ung thư, gia đình gặp nhiều khó khăn tặng 
em 2400000 đồng/ Năm, tặng bảo hiểm thân 
thể, tặng quần áo, cặp sách, quà khai giảng quà 
trung thu, quà tết. 

+Năm học 2016 - 2017 cô giáo Mai Lan 
tiếp tục tham gia làm tốt công tác Chữ thập 
đỏ, nhân đạo từ thiện - Cô giáo nhận đỡ đầu : 
em Nguyễn Quốc Cường lớp 9D: Thuộc hộ 
nghèo, hỗ trợ em 2400.000đ/Năm, tặng quà 
nhân dịp khai giảng, Trung thu, quà tết Nguyên 
đán, tặng Bảo hiểm thân thể. 

+ Không chỉ nhận đỡ đầu giúp đỡ một học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mà cô 
còn tặng  quà , hỗ trợ kinh phí cho 16 học sinh 
nghèo, hoàn cảnh khó khăn và 4 học sinh gia 
đình chính sách nhân dịp Khai giảng, Trung 
Thu và Tết Nguyên Đán và tặng bảo hiểm thân 
thể cho các em. 

Tổng kết năm học 2015-2016 : Cô giáo đã 
tặng  3 em học sinh giỏi thành phố : Em Lê Thị 
Thu Trà, Em Trần Tùng Lâm và em Nguyễn 
Phúc Hoàng: mỗi em 500.000đ / em 

Năm học 2017-2018 ,  Là một giáo viên 
tham gia đứng lớp  giảng dạy, với những học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp học 
của mình, cô Mai Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ  
cho các  em với mong muốn các em sẽ vươn 
lên trong học tập . Năm 2016-2017, cô hỗ trợ 
tiền học cho học sinh Đỗ Thu Giang lớp 9C : 
2.400.000đ .Không phụ lòng mong mỏi của 
cô , Đỗ Thu Giang đã đạt giải nhì học sinh 
giỏi toán cấp thành phố.(E m Giang cũng là 
một trong 5 học sinh Hà Nội có số điểm thi 
tuyển vào lớp 10THT đạt số  hạng cao nhất : 
60,5 điểm).

Tổng kết năm học 2016-2017 : Cô giáo 
đã tặng  5 em học sinh giỏi thành phố mỗi 
em 50000đ/ Em:  Đinh Quỳnh Thơ -lớp 9A,  
Nguyễn Mai Chi- lớp 9C, Đỗ Thu Giang- lớp 

9C, Hoàng Thị Phương Thảo-lớp 9C, Trần 
Phương Thảo -lớp 9C.

Năm học 2017-2018 ,  Cô  Mai Thị Lan đã 
tặng 14 phần quà cho 14 học sinh  nghèo các 
lớp, trị giá mỗi phần quà  200.000 đồng , tặng 
một chiếc xe đạp cho học sinh Hà Thị Cúc lớp  
6D . Hỗ trợ cho  học sinh Nguyễn Phương Anh 
lớp 8D một  xuất học  bổng 2400.000 đồng .  

Điều thành công lớn nhất với cô giáo Mai 
lan là những việc làm của cô tuy nhỏ nhưng 
đã  động viên được các em học sinh nghèo rất 
nhiều, giúp các em vượt qua khó khăn và tích 
cực học tập tu dưỡng rèn luyện trở thành “Con 
ngoan, trò giỏi”, đạt nhiều thành tích trong học 
tập, VH,VNTDTT. Là một giáo viên dạy văn , 
thấm nhuần truyền thống và đạo lí của dân tộc 
về lòng yêu thương nhân ái , cô giáo Mai Lan đã 
có những việc làm thiện nguyện vô cùng đáng  
trân trọng . Không chỉ riêng cá nhân làm việc  
từ  thiện   mà trên cương vị hiệu trưởng của một 
nhà trường , cô Mai Lan còn kêu gọi thành lập 
quỹ từ thiện , quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt 
khó , động viên   giáo viên và học sinh trong 
trường tham gia  các hoạt động nhân đạo : “Lá 
lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng 
một gói khi no” .Từ lời kêu gọi và những việc 
làm đầy ý nghĩa của cô Mai Lan,  quỹ nhân đạo 
từ thiện, quỹ vì bạn nghèo, quỹ chữ thập ,quỹ 
chất độc da cam được thành lập và hoạt động 
có hiệu quả . Những việc làm thiện nguyện của 
cô giáo Mai Thị Lan có sức lan tỏa mạnh mẽ 
đến giáo viên và học sinh nhà trường , nhiều 
thầy cô giáo đã nhận đỡ đầu hỗ trợ cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường : 
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền- Hiệu phó, 
Cô giáo Đỗ Thị Thu hoài- Chủ tịch công đoàn.
Cô giáo Lê Thị Yên Vinh, Cô giáo Nguyễn Thị 
Vân Anh, Cô giáo Ngô Thị Phương Liễu, Cô 
giáo Phùng Thị Thoan và tất cả các giáo viên 
chủ nhiệm của nhà trường đều nhận giúp đỡ, 
hỗ trợ tiền học cho các con học sinh nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn.  Hưởng ứng việc làm 
của cô nhiều thầy cô giáo đã nhận đỡ đầu hỗ 
trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn của trường .Nhân dịp tết Nguyên Đán 
năm 2015, Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền- 
Hiệu phó -tặng quà cho học sinh Giang lớp 7C 
: 500000đồng và một túi quà tết, Cô giáo Đỗ 
Thị Thu Hoài- Chủ tịch công đoàn - tặng em 
Nguyễn Thu Hà – Lớp 6D 1.200.000đồng.Cô 
giáo Lê Thị yên Vinh ủng hộ quỹ nhân đạo từ 

thiện 2000.000 đồng .Đầu năm học 2017- 2018 
cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền -hiệu phó 
nhà trường -  mua bảo hiểm thân thế và bảo 
hiểm y tế cho học sinh  Nguyễn Phương Đức 
lớp 9c với số tiền 592.000đồng .Và nhân dịp 
Tết trung thu năm 2017-2018 cô giáo  Nguyễn 
Thị Thanh Huyền-hiệu phó  Và Cô giáo Phạm 
thị Lan Anh- chủ tịch công đoàn mua quà trung 
thu  tặng các em học sinh nghèo với số tiền trị 
giá 1.875.000 đồng . Ngoài ra, các thầy cô giáo 
chủ nhiệm và bộ môn  trong trường luôn hỗ 
trợ cho các học sinh nghèo trong lớp mình chủ 
nhiệm, mình giảng dạy.

Không chỉ có lòng nhân ái dành cho học 
sinh nơi mình công tác giảng dạy, các thầy cô 
giáo của nhà trường luôn thường xuyên quyên 
góp ủng hộ  đồng bào và học sinh nghèo vùng 
khó khăn , vùng lũ . Năm 2016, hưởng ứng 
phát động của Báo Người Hà Nội:”Tết vì 
người nghèo vùng cao, biên giói”, cô Mai Lan 
cùng các thầy cô giáo trường  Đức giang đã 
đi Hà Giang tặng quà cho học sinh, giáo viên, 
đến Trường tiểu học, trung học Khâu Vai của 
huyện Mèo Vạc , tỉnh Hà Giang  và Trường 
phổ thông dân tộc nội trú Đức Xuân để trao 
tặng  tiền ,quà ủng hộ nhà trường , động viên 
những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn .

     Và sự lan tỏa mạnh mẽ từ những hành 
động việc làm của cô giáo Mai Lan  không chỉ 
dừng lại ở thầy cô mà nó còn tác động mạnh 
mẽ  đến học sinh trong toàn trường .Nhân dịp 
kỉ niệm 70 năm ngày chữ thập đỏ Việt Nam 
học sinh nhà trường hàng ngày dành những 
đồng tiền lẻtiền tiết kiệm từ bữa ăn sáng  dành 
để cho vào hòm từ thiện.Và học sinh trường 
Đức Giang luôn nhiệt tình hưởng ứng quyên 
góp giúp đỡ những gia đình chính sách , đồng 
bào vùng lũ , bạn bè khó khăn ở vùng sâu vùng 
xa. Có được những hành động ,việc làm đó 
của học sinh là nhờ sự giáo dục từ các thầy 
cô, từ Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt nhất 
là những việc làm thiết thực mỗi ngày từ tấm 
lòng thiện nguyện của cô giáo Mai Lan .

   Với tất cả tầm lòng nhân ái với nhiều trăn 
trở , bằng những việc làm thiết thự của mình 
đối với  những cuộc đời, những số phận của 
học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn,  cô giáo Mai Lan đã được Hội chữ thập 
đỏ các cấp ghi nhận, khen thưởng :

-Năm 2012-2013 , cô Mai Lan được  Quận 

30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THCS ĐỨC GIANG 

   THCS - ĐỨC GIANG  6766  THCS - ĐỨC GIANG



THCS ĐỨC GIANG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

68  THCS - ĐỨC GIANG    THCS - ĐỨC GIANG  69

Hội chữ thập đỏ Long Biên khen :“Đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ khối 
trường học”.

- Năm học 2013-2014, cô Mai Lan được Ban 
chấp hành Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội 
khen :“ Đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học”  

- 3 năm liền từ 2014- 2015, 2015- 2016, 
2016-2017, cô giáo Mai Lan được Ban chấp 
hành trung ương Hội  chữ thập đỏ Việt Nam 
tặng Bằng khen : Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học 
năm 2014-2015.

- Năm 2015, cô giáo Mai Lan rất vinh dự 
được  chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng 
Danh hiệu: “Người tốt , việc tốt” năm 2015.

-Năm  2015- 2016, cô giáo Mai Lan được- 
Ban chấp hành Trung ương Hội  chữ thập đỏ 
Việt Nam tặng Bằng khen : Đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong 
trường học năm 2015-2016.

-Năm  2016- 2017, cô giáo Mai Lan tiếp tục 
được Ban chấp hành Trung ương Hội  chữ thập 
đỏ Việt Nam tặng Bằng khen : Đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong 
trường học năm 2016-2017.

Bằng khen của Trung ương hội chữ thập 
đỏ Việt Nam năm 2016-2017.

Cô giáo Mai Thị Lan xứng đáng là tấm gương  
sáng  tiêu biểu trong phong trào chữ thập đỏ  của 
trường THCS Đức Giang . Các đồng chí cán bộ 
, giáo viên, nhân viên  nhà trường đã , đang và 
sẽ   học tập và noi theo những việc làm đầy ý 
nghĩa của cô giáo Mai Thị Lan .“Nơi lạnh giá 
nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có 
tình yêu”. Bài học làm người đầu tiên là bài học 
về lòng yêu thương ,nhân ái, sẻ chia. Niềm yêu 
thương đong đầy cho ta vị ngọt mát cuộc đời. 
Tấm lòng của cô giáo Mai Lan thật đáng cảm 
phục và trân trọng!

Đức Giang, tháng 10 năm 2017

Nguyễn Thị Hạnh

 

CÔ GIÁO MAI THỊ LAN TẶNG QUÀ HỌC SINH NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 6B - 
HỌC SINH NGUYỄN THÀNH LONG LỚP 8D NHÂN DỊP TẾT GIÁP NGỌ 

2014 

Cô giáo Mai Thị Lan tặng quà học sinh Nguyễn Đình Tiến 6B 
 học sinh Nguyễn Thành Long lớp 8D nhân dịp tết Giáp Ngọ

Bằng khen của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam 
năm 2015-2016

Học sinh trường THCS Đức Giang cho ủng hộ quỹ từ thiện

Các thầy cô trường THCS Đức Giang tặng quà trung thu 
cho các học sinh nghèo năm học 2017-2018 

Cô giáo Mai Lan tặng học sinh Hà Thị Cúc lớp 6D một chiếc xe đạp và 
hỗ trợ cho học sinh Nguyễn Phương Anh lớp 8D một  suất học  bổng 

240.000 đồng/ năm  trong dịp lễ khai giảng năm học  2017-2018.

Đ/C:  Mai Thị Lan – Hiệu Trưởng tặng xe đạp cho học sinh trường 
PTDT bán trú TH&THCS Đức Xuân – huyện Bắc Quang – Hà Giang.

Cô giáo Mai Thị Lan – Bí thư chi bộ Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội chữ 
thập đỏ nhà trường phát động phong trào xây dựng hòm quỹ chữ 

thập đỏ nhân đạo từ thiện năm học 2016-2017

Tặng quà chocác em  Học sinhnghèo học sinh
 có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

Đ/C; Mai Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Thu Hoài tặng 
quà tết nguyên đán cho 03 học sinh nghèo có hoàn cảnh  đặc biệt

Cô giáo Mai Thị Lan tặng quà học sinh Nguyễn Thị Diệu Thanh – 
mắc bệnh hiểm nghèo

Tặng quà cho Học sinh dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu ( Hai HS 
Cường  và Giang đứng gần nhau- được cô Lan hỗ trợ kinh phí học 

tập năm 2016-2017)

Những món quà nghĩa tình được gửi đến
các đồng chí bộ đội Đảo Trường Sa và Đảo Sơn Ca

 

CÔ GIÁO MAI THỊ LAN TẶNG QUÀ HỌC SINH NGUYỄN THỊ DIỆU 
THANH – MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO 

 



BA MƯƠI NĂM

Ba mươi năm vẫn là đây
Ba mươi năm vẫn tràn đầy tình thương,

Ba mươi năm một mái trường
Xa rồi vẫn thấy mến thương mặn mà.

Nghỉ hưu, tuổi đã về già
Nhưng lòng vẫn thấy chan hòa tình thương

Nhớ bạn cũ, nhớ trò hiền
Gặp nhau ôn lại nỗi niềm đã qua.

Người con, người đã đi xa
Nhìn nhau thấy khỏe, thật là vui thay.

Những trang giáo án còn đây
Công lao vun đắp với đầy tình thương.

Biết bao lớp trẻ lớn khôn
Góp công xây dựng nước non mạnh giầu.

Lớp thầy trước, lớp trò sau
Yêu nghề, yêu nghiệp, chung câu đua tài.

Ba mươi năm lại về đây
Trường xưa nay đã thay màu đẹp tươi

Mong sao cuộc sống dài lâu
Trường xưa nay đã thay màu đẹp tươi

Mong sao cuộc sóng dài lâu
Tình thầy, nghĩa bạn không phai tấc lòng.

Dù cho sông cạn đá mòn
Trường xưa, lớp cũ mãi còn thủy chung.

                 Kỷ niệm 30 năm thành lập trường
                    Thầy giáo: Nguyễn Văn Lộc 

KỶ NIỆM 30 NĂM 
GẶP MẶT

Tặng học sinh trường THCS ĐứcGiang niên 
khóa 1987 - 1991

Ba mươi năm gặp lại đây,
Ba mươi năm trò cũ với thầy gặp nhau

Ba mươi năm kể cũng lâu
Ba mươi năm lại thấy mau lạ kỳ.

Gặp nhau nhắc lại chuyện xưa
Biết bao kỷ niệm bấy giờ còn đây:

Nhớ bao vẻ đẹp thơ ngây
Trò xưa, lớp cũ vẫn đầy trong tim.

Gặp nhau lại nhớ như in
Bao nhiêu khuôn mặt, nét quen hàng ngày.

Có em nét thật thơ ngây
Miệng cười hoa nở, dáng người thật xinh.

Có em vẻ mặt trầm ngâm
Ít cười, ít nói, tình thân đậm đà

Có em cuộc sống chan hòa
Việc trường, việc lớp ai mà chẳng khen

Có em lại thích nghịch hơn
Học bài thì ít, đùa luôn thì nhiều

Thầy cô vất vả bao nhiêu
Khuyên răn, dạy bảo sớm chiều mới yên.

Cuối năm cả lớp tiến lên
Kỳ thi cuối cấp, đỗ liền thật vui

Hôm nay, ba mươi năm rồi
Gặp thầy, gặp bạn, mọi người đều vui

Thấy ai cũng lớn khôn rồi
Tuổi cao nhưng vẫn rạng ngời sắc xuân

Các em lại đẹp bội phần
Mỗi em mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.

Cuộc sống nay thật đẹp tươi
Gặp nhau vui nhộn như thời học sinh.

Thầy mong tình cảm các em
Vẫn nguyên hình ảnh về bên mái trường

Cuộc sống lại cứ tiến lên
Làm ăn phát đạt, lại liền niềm vui

Mai sau dù tuổi bao nhiêu
Vẫn luôn giữ mãi tuổi đời học sinh.

HAI MƯƠI NHĂM  NĂM
NGÀY GẶP MẶT

Hai nhăm năm gặp lại đây

Hai nhăm năm trước chia tay ra trường,

Xa nhau lòng dạ vấn vương

Xa thầy, xa lớp, xa trường mến yêu.

Như đàn chim nhỏ tung bay

Mỗi người một ngả hẹn ngày gặp nhau.

Hai nhăm năm thấy trôi mau lạ lùng.

Nhớ khi cả lớp tưng bừng

Học vui, vui học, không ngừng vươn cao.

Ngày ngày sống đẹp bên nhau

Nghe thầy, đua bạn, học sao thật đều.

Đến khi năm học qua rồi

Chia tay lưu luyến, ngậm ngùi xa nhau,

Ngôi trường, lớp cũ còn đây

Ơn thầy cô dạy nên người trò ngoan.

Hôm nay lại gặ nhau luôn

Tay trong tay nắm, thân thương vô cùng

Hỏi thăm cuộc sống, gia đình

Nơi ăn, chốn ở để cùng chung vui

Chúc nhau cuộc sống mai sau

Vui tươi k hỏe mạnh lại giầu hơn lên.

Nhắc nhau dù ở mọi miền

Mối tình cùng lớp vẫn còn dài lâu.

Dù cho bể cả, sông sâu

Tuổi xuân ta vẫn nhớ nhau đời đời!
                        Đức Giang, ngày 28/5/2017
          Kỷ niệm ngày họp mặt HS niên khóa 1998       
- 1992 của trường THCS Đức Giang 

CHÚC MỪNG TRƯỜNG ĐỨC 
GIANG

Đức Giang tôi lại về dây
Vi chào ngày hội các thầy các cô.

Tin vui còn đến bất ngờ
Trường đạt trường chuẩn thật là vui thay.

Ngôi trường to đẹp hôm nay
Đã là khát vọng những ngày xa xưa.

Vẫn nơi đất cũ bây giờ
Một ngôi trường mới đã vừa dựng xong.

Sân trường rộng rãi thênh thang
Ba dãy phòng học đàng hoàng mọc lên

Các phòng sạch đẹp tinh tươm
Dãy bàn, dãy ghế sáng lên từng hàng

Bảng đen, phấn trắng rõ ràng
Thầy cô trẻ, đẹp, dịu dàng, vui tươi

Học trò vui vẻ rạng ngời
Hăng say học tập nên người trò ngoan

Chúc thầy cô giáo Đức Giang
Quyết tâm phấn đấu ngày càng tiến lên

Trường chuẩn vẫn giữ vững bền
Đức Giang, trường nấy ai quên được nào!

  Ngày 20/11/2015 

VỀ ĐỨC GIANG

Tôi lại về đây với Đức Giang
Bao năm xa cách vẫn đàng hoàng

Thầy xưa trò cũ nay gặp lại
Thắm thiết tình xưa vẫn cười vang

Nay thầy cô giáo xinh tươi trẻ
Dạy lớp trò yêu lại chăm ngoan

Nhìn lại quãng đời làm nghề giáo
Buồn vui từng trải vẫn vinh quang.

                           Kỷ niệm ngày 20/11/2014
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VIÊN PHẤN

Đây viên phấn trắng dịu dàng
Nếu không đụng đến thì nằm lặng im.

Dưới tay cô giáo dịu hiền
Bao nét phấn trắng nối liền với nhau,

Bao nhiêu công thức nhiệm màu,
Rồi bao con số bắc cầu hiện lên,

Bao từ đẹp, bao câu văn
Cùng bao nết ở, nết ăn hàng ngày

Được cô giảng dạy hôm nay
Trở thành lẽ sống hàng ngày của con

Con luôn nhớ tới công ơn
Thầy cô dạy bảo sớm hôm chuyên cần.

Cảm ơn viên phấn trắng ngần
Đã cùng cô giáo dịu hiền dạy con.

  Kỷ niệm 20/11/2010
 

TÌNH CÔ

Tình cô như nước biển đông
Tình cô như ánh nắng hồng ban mai

Cô là người mẹ thứ hai
Dạy con khôn lớn ngày mai xây đời

Tình cô như ánh sao trời
Trong đêm đống tối, sáng ngời niềm tin

Chúng con là những cánh chim
Tung bay trong cả bốn phương cuộc đời

Mai sau con lớn nên người
Ơn cô dạy dỗ con thời không quên

Cô là người mẹ dịu hiền
Hình cô mãi mãi trong tim con rồi

   Kỷ niệm 20/11/2010

VỀ TRƯỜNG ĐỨC GIANG

Nay về thăm lại Đức Giang
Niềm vui sung sướng ngập tràn trong tôi

Đức Giang đã lớn lên rồi
Trong ngoài, trên dưới, mọi người biết tên

Bao thành tích được ngợi khen,
Bao gương học tốt, các em trưởng thành

Các thầy cô thật là xinh
Giảng hay, dạy tốt, thi giành điểm cao

Các môn văn hóa, môn nào
Cũng có sáng kiến dồi dào gấp lên

Lại còn múa hát thường xuyên
Hòa trong cuộc sống, vui lên hàng ngày.

Đức Giang ơi, có hôm nay,
Là do công sức các thầy, các cô,

Đoàn kết, phấn đấu từng giờ
“Dạy tốt, học tốt”, phất cờ tiến lên

Ngày càng thành tích lớn hơn
Đạt được danh hiệu trường luôn tốp đầu.

Chúc Đức Giang cứ tiến mau
Năm sau gặp lại, thêm câu chúc mừng.

   Kỷ niệm  ngày     
20/11/2009

   

VỀ LẠI TRƯỜNG ĐỨC GIANG

Ôi! Mái trường Đức Giang tươi đẹp
Vững vàng trong bão táp, phong ba
Ba mươi năm, kỉ niệm ngày thành lập
Ba mươi lăm năm, dâng tặng bài ca
Ba mươi lăm năm, yêu quý nghề ta...

Nhớ kỉ niệm thời đã rất xa
Thuở học trò hồn nhiên, trong sáng
Những chiều đầy mưa, những trưa đầy nắng
Lũ quỷ mải chơi, quên học, la cà....

Mang về đây tươi thắm lãng hoa
Là bao con tim hướng về tổ ấm
Ở nơi đây tình người đằm thắm
Chung đôi tay xây dựng tương lai
Chung đôi tay vì thế hệ ngày mai
Có nghe chăng tình thầy cô, bạn hỡi!
Lòng dạt dào và con tim khẽ nói:
“Cảm ơn đời- Tôi về lại Đức Giang!!!”

 
Học Trần Thị Ánh Nguyệt - lớp 9B cựu 

học sinh niên khóa 1987 - 1991
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Mới đó mà đã hơn 10 năm kể từ ngày 
chúng em chập chững bước chân vào trường. 
Em còn nhớ như in từ những ngày đầu  được 
bố dắt tới trường nộp hồ sơ nhập học, đến buổi 
sáng tháng tám đầy nắng và gió chúng em tập 
trung nhận lớp, kể từ đó mà gắn bó với thầy cô 
bè bạn. Em còn nhớ cái cảm giác bỡ ngỡ với 
những gương mặt lạ lẫm, với những hàng cây 
ghế đá xa lạ, với những môn học mới tinh mà 
em chưa một lần được làm quen... Đã 6, 7 năm 
kể từ ngày rời xa mái trường nhưng những 
kỉ niệm nơi đây mãi luôn là một hành trang 
theo em suốt cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp kỉ 
niệm 30 năm thành lập trường lần này đã cho 
em cơ hội thay mặt các học sinh cũ, được bày 
tỏ những lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến thầy cô 
và mái trường thân yêu!

Ngày đầu, chúng em chỉ là những học 
sinh non nớt, ngây ngô và vụng dại.Được trở 
thành một học sinh của ngôi trường THCS 
Đức Giang là một niềm tự hào vô cùng lớn 
đối với chúng em.Bốn năm học tại trường là 
bốn năm chúng em được cảm nhận biết bao 
tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của 
các thầy cô. Thầy cô không chỉ làm tròn vai 
trò của một nhà giáo cầm phấn đứng trên 
bục giảng, mà hơn hết, thầy cô còn trở thành 
những người làm cha làm mẹ, luôn dẫn dắt và 
đồng hành cùng chúng em trên bước đường 
đời. Thầy cô dạy cho chúng em biết thế nào là 

phải trái đúng sai, dạy chúng em biết cách cư 
xử lễ phép, dạy chúng em những bài học làm 
người, dạy chúng em cách yêu và trân trọng 
những gì mình đang có. Ngày hôm nay, chúng 
em –những học sinh cũ của trường, đã khôn 
lớn trưởng thành.Có người đã trở thành bác 
sĩ, kĩ sư, có người trở thành công an, bộ đội, 
cũng có người trở thành đồng nghiệp với các 
thầy cô. Tất cả những thành tích ấy mà chúng 
em đạt được đều có sự góp sức không nhỏ của 
các thầy cô! Thật xúc động và tự hào biết bao 
khi được là học trò nhỏ của các thầy cô, là một 
học sinh của ngôi trường này! Nhớ lại những 
năm tháng đã qua, có những lúc chúng em đã 
làm thầy cô buồn lòng.Người ta nói quả không 
sai “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”.Kể làm 
sao hết những trò đùa nghịch, những lúc chểnh 
mảng học hành hay những lúc ẩm ương của 
lứa tuổi mới lớn.Cảm ơn thầy cô đã không 
bỏ mặc chúng em khi chúng em mắc lỗi lầm. 
Cảm ơn thầy cô đã luôn bao dung, và ở bên 
sát cánh cùng chúng em. Cảm ơn thầy cô đã 
cho em những hồi ức đẹp của tuổi học trò. Hai 
chữ “thầy cô” tuy giản dị mà thiêng liêng ấy, 
chúng em xin hứa sẽ khắc ghi suốt đời!

Trường ta giờ đây đã được xây dựng lại, 
đẹp đẽ và khang trang hơn nhiều.Em thật vui 
mừng vì trường ta ngày càng hiện đại hơn, 
phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy của 
các thầy cô. Dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau 
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nữa, em vẫn sẽ luôn tự hào rằng nơi ấy – ngôi 
trường THCS Đức Giang ấy, mãi mãi là ngôi 
nhà thứ hai của em!

Cũng trong dịp này, xin có đôi lời gửi tới 
các em - những học sinh đang và sẽ là học sinh 
của trường. Các em thân mến! Các em hãy thật 
ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, vâng lời thầy 
cô, đừng quá bồng bột để sau này phải hối hận 
vì những gì mình đã làm, bởi khi ấy lời xin 
lỗi đã là quá muộn. Các em hãy cùng các anh 
chị khóa trước, đồng hành cùng các thầy cô 
chung tay xây dựng trường ta trở thành một 
ngôi trường kiêu hãnh với những thành tích vẻ 
vang chói lọi.

Một lần nữa, em xin gửi lời tri ân sâu sắc 
đến các thầy cô vì những đêm miệt mài bên 
trang giáo án, những giờ lên lớp tận tụy hay 
cả những lúc đau đầu nhức óc vì lũ học trò 
tinh nghịch chúng em. Lúc này đây, em vẫn 
muốn mình là môt học trò bé bỏng ngày nào 
để mỗi sáng được đến trường với bao hoài bão 
hy vọng, được nghe những lời dạy dỗ tận tình 
của thầy cô, được thầy cô mắng mỏ khuyên 
răn khi mắc khuyết điểm. Nhưng thời gian cứ 
thế chảy trôi không ngừng lại, ước muốn được 
quay về quá khứ mãi chỉ là một ước muốn viển 
vông. Chuyến đò thầy cô đưa năm ấy đã cập 
bến, chúng em đã trở thành những chú chim 
đủ cánh để có thể sải bước trên con đường  
tương lai rộng lớn khám phá những điều chúng 
em chưa biết. Nhưng dù có lớn lên bay đến 
phương trời nào, chúng em cũng sẽ không thể 
quên mái trường này, nơi có đội ngũ thầy cô 
mà chúng em kính yêu vô cùng. Ngôi trường 
nhỏ bé nằm tận sâu trong ngõ hẻm những lại 
là nơi ươm mầm của biết bao thế hệ tương lai! 
Em xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức 
khỏe để tiếp tục lái đò đưa các thế hệ học sinh 
đến với bến bờ tri thức.xin kính chúc các thầy 

cô sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong sự 
nghiệp trồng người cao quý này. Em xin kính 
chúc trường THCS Đức Giang của chúng ta 
mãi luôn vững mạnh, trở thành ngôi trường top 
đầu đạt chuẩn của quận Long Biên và của toàn 
thành phố!

Và cuối cùng, em xin được trích bốn câu 
thơ ngắn để bày tỏ tình cảm thiết tha chân thành 
của những cựu học sinh chúng em tới thầy cô 
và nhà trường:

Ơn thầy cô cao dường hơn núi

Nghĩa thầy cô như nước biển khơi

Công cha mẹ con luôn tạc dạ

Nghĩa thầy cô con mãi không quên.

Đoàn Hải Lâm

Lớp 9B Khóa 2006- 2010

Học trò của cô 

Nguyễn Thị Thanh Hiền
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