
 “Cô giáo Chu Hồng Hạnh – Bông hoa Tràng An với nét đẹp của cô gái Hà 

thành xưa” 

          

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” 

        Tràng An là cái tên để nói về Hà Nội, được dùng trong các áng văn 

chương, những tác phẩm âm nhạc. Nhưng cái tên ấy không chỉ để nói về mảnh 

đất Hà Nội mà hơn thế nó còn để ca ngợi sự thanh lịch, tinh tế, nhẹ nhàng của 

con người nơi đây. Cái thanh lịch của người Hà Nội thể hiện ở cách ứng xử, 

trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, trong cách ăn mặc và trong cả cách giao tiếp 

của họ. Người Hà Nội rất chú trọng tới lời ăn tiếng nói hàng ngày bởi “lời nói 

gói vàng”, họ nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, từ tốn với cách phát âm chuẩn  

xác, từ ngữ được chọn lọc thể hiện sự tôn trọng, ý nhị với người đối thoại.  

       Một nét nữa làm nên sự thanh lịch là trang phục của người Hà Nội. Họ 

thích sự gọn gàng, chỉnh tề và trang nhã. Người Hà Nội mặc đơn giản, đẹp 

nhưng kín đáo, không lòe loẹt, phô trương. Họ cũng không bảo thủ, cố hữu mà 

tiếp thu những cái mới rất nhanh, nhưng vẫn biết cách lựa chọn những bộ trang 

phục nền nã, lịch sử, đầy ý nhị. 

        Những cô gái đất Hà Thành cũng như các bà, các mẹ Hà Nội rất khéo tay 

và giỏi nấu ăn. Nếu để ý, ta sẽ thấy món ăn của người Hà Nội rất ngon, ngon từ 

cách chế biến đến cách trình bày. Sự cẩn thận, tỉ mỉ trong cách lựa chọn, bày 

biện; sự tinh tế trong cách phối hợp các nguyên liệu đã khiến cho ẩm thực của 

Hà Nội mang phong vị rất riêng, chỉ Hà Nội mới có chứ không ở đâu có được. 

        Điển hình cho người con gái Hà Nội xưa và nay đó là cô giáo Chu Hồng 

Hạnh, giáo viên Trường mầm non Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Cô giáo còn rất trẻ, năm nay cô mới 28 tuổi. Ngày đầu khi em bước chân vào 

trường thực tập tại lớp tôi, tôi đã rất ấn tượng về em. Em là một cô gái với làn 

da trắng cùng vóc dáng bé nhỏ, đẹp dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng dễ mến. 

Quá trình em thực tập tại lớp tôi, em luôn cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu 

và tìm hiểu về các hoạt động và chăm sóc nuôi dạy trẻ. Đặc biệt em rất khéo 

tay về thẩm mỹ, em luôn tạo ra những sản phẩm thật ý nghĩa và gần gũi thân 

thương phù hợp với trẻ mầm non. Em được đánh giá là giáo sinh thực tập đầy 

nhiệt huyết yêu nghề và mến trẻ.  

       Thế rồi, em yêu ngôi trường mầm non Bồ Đề từ bao giờ mà thấm thoắt em 

đã trở thành cô giáo gắn bó với ngôi trường được 6 năm. Em luôn cố gắng 

hoàn thiện bản thân, năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn tốt, hết 

lòng tận tụy với công việc, sống giản dị, luôn hòa đồng với mọi người, nên 

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



      Trong những năm làm nghề nuôi dạy trẻ, em được dạy trải qua nhiều lớp 

học, được trải nghiệm với các bé ở các độ tuổi khác nhau, em luôn cố gắng 

đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình, 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Không dừng lại ở đó, em luôn học tập trau dồi kiến thức, học hỏi kinh 

nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ.      

 

 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường 

Hoạt động tạo hình “Vẽ chân dung người thân trong gia đình” 

 

        Với những kiến thức có được, kinh nghiệm và sự tận tâm, tận tụy của một 

người giáo viên trẻ, em luôn sáng tạo trong các tiết dạy của mình, cố gắng 

truyền đạt tới các con những tiết học hay, bổ ích, kích thích sự say mê, tìm tòi, 

thích khám phá ở trẻ. Em không ngại khó, không ngại vất vả, em luôn mang 

đến cho trẻ những bài học hay nhất, thú vị nhất bằng tình yêu thương của mình. 

      Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, em có nhiều năm liền đạt danh 

hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Đặc biệt, năm học 2017- 2018 em vinh dự đạt 

“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, giải ba Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp quận.  

 



 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp quận 

Hoạt động LQCV “l-m-n” 

 

         Lâu nay, hầu hết mọi người đều có suy nghĩ, làm nghề dạy trẻ là nghề vất 

vả và chịu nhiều áp lực nhất. Thế nhưng, em Hạnh cho rằng em chưa bao giờ 

thấy công việc của mình là mệt nhọc và vất vả. 

        Trải qua thời gian, lòng yêu nghề mến trẻ trong em vẫn vẹn nguyên. Bằng 

niềm đam mê nhiệt huyết và sự cố gắng nâng cao hoàn thiện học tập trong 

công tác. Em luôn nhiệt tình trong công việc giảng dạy, được phụ huynh tin 

tưởng bởi em có trách nhiệm, luôn quan tâm đến tất cả trẻ. Trẻ yêu quý cô bởi 

cô gần gũi với các con, chỉ bảo tận tình và luôn yêu thương, nhẹ nhàng chăm 

sóc các con trong mọi hoạt động tại lớp. Đặc biệt là đối với các trẻ chậm phát 

triển về tư duy cũng như trẻ mắc chứng tăng động hay tự kỷ trong lớp. Sự yêu 

thương của em Hạnh không bao giờ phai nhạt cả, em luôn tạo cho những đứa 

trẻ ngây ngô đó có một chỗ dựa đáng tin cậy. Em quan tâm, chăm sóc trẻ từ 

việc học, cả giờ vui chơi đến việc ăn ngủ cho trẻ.  

 



 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh hướng dẫn trẻ chậm phát triển  

Cách chơi trong giờ hoạt động góc 

 

 
 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh chăm sóc trẻ chậm phát triển giờ ăn trưa 



 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm 

 

 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh hướng dẫn trẻ làm bánh Salat quệt bơ 



Ngoài công việc chuyên môn em còn là một Đoàn viên thanh niên xuất 

sắc luôn tích cực tham gia các phong trào do quận, ngành phát động. Trong 

công tác Công đoàn, Chi đoàn của nhà trường, em luôn nhiệt tình trong các 

phong trào văn hóa văn nghệ. Mỗi khi Công đoàn, Chi đoàn nhà trường tổ chức 

các ngày lễ như: Ngày hội đến trường của bé, Bé vui đón Noel, 20/10, 20/11, 

8/3 và tham gia các phong trào do Quận tổ chức……em đều nhiệt tình tham 

gia. 

 

 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia “Ngày hội đến trường của bé” 

 

 
 

 Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia văn nghệ cùng Đoàn thanh niên 



 
 
 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia “Giải chạy báo vì Hòa bình” 

 
 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia hỗ trợ Hội thi “Nét đẹp văn hóa công 

sở” do Liên Đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức 



Chính sự cố gắng và nhiệt tình, trải qua thời gian phấn đấu, lòng yêu 

nghề mến trẻ trong em càng chứng tỏ sự quyết tâm phấn đấu đầy nhiệt huyết 

của người giáo viên ấy. Năm học 2020 - 2021, em đã đại diện cho giáo 

viên Trường mầm non Bồ Đề tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”  

và đạt giải Ba. Qua hội thi, Em đã thể hiện năng lực sư phạm, sự hiểu biết về 

kiến thức và thể hiện sự tài năng, duyên dáng của mình rất tốt và thật xứng 

đáng là giáo viên quận Long Biên thanh lịch, văn minh. 

 

 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” 

Với tiết mục trình diễn thời trang công sở 



 

 

Hình ảnh Cô giáo Hạnh đạt giải Ba Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” 

 

Không chỉ giỏi việc ở trường, em còn là một người vợ, người mẹ rất đảm 

đang việc nhà. Đặc biệt, đó là em Hạnh xây dựng gia đình nhà chồng lại ở xa. 

Chồng em sinh sống và công tác tại Hưng Yên, còn Hạnh thì sinh ra và công 

tác tại Hà Nội. Vậy nên, cứ sau mỗi ngày dạy vào thứ  sáu cuối tuần là em thu 

xếp hoàn thành công việc tại trường rồi vội vã kịp ra chuyến xe cuối của ngày 

để trở về bên người chồng thân yêu của em. 

         Nhờ biết sắp xếp cuộc sống và công việc để về bên ngôi nhà thứ hai của 

mình mới xây dựng nên mọi việc với em đã dần ổn định. Cuộc sống của một cô 

gái lấy chồng xa với không ít hồi hộp và bỡ ngỡ nhưng em đã nhanh chóng 

thích nghi. Em luôn chủ động lên kế hoạch và sắp xếp công việc, bàn bạc thống 

nhất với chồng để những dịp giỗ, Tết thì chia đều thời gian về thăm hai bên gia 

đình. Em luôn chan hòa, yêu thương và sống thật lòng với mọi người nên ở nơi 

làm việc cũng như bên nhà chồng, em được nhiều người rất mực quý mến.  

        Đã hơn hai năm trôi qua, tất nhiên trong cuộc sống cũng không phải mọi 

thứ đều luôn suôn sẻ, như ý, nhưng em chưa hề cảm thấy việc lấy chồng xa là 

chuyện gì đó quá to lớn, vất vả. Tất cả cảm giác đó sẽ nhanh chóng qua đi để 

nhường chỗ cho bộn bề công việc thường nhật. 



Khi mới vào ngành với đồng lương ít ỏi của 2 vợ chồng trẻ, lại mới đón 

1 bé trai kháu khỉnh chào đời, đó là một niềm vui nhân đôi nhưng cũng thật sự 

rất khó khăn, vất vả.  

 

 

 

Hình ảnh Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô giáo Hạnh 

 

Dù cho con còn nhỏ, hai vợ chồng sống xa nhau xong cho dù có vất vả 

khó khăn, chồng sống và công tác xa nhà, nhưng không vì thế mà niềm nhiệt 

huyết với nghề của em vơi đi. Em vẫn luôn là người vợ mẫu mực, đảm đang 

chăm lo gia đình, sắp xếp công việc bộn bề để dành riêng thời gian tạo cho tổ 

ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười tràn ngập hạnh phúc, háo hức được gặp nhau vào mỗi 

ngày cuối tuần.  

Không những vậy, em cũng rất may mắn vì luôn có sự đồng hành của 

chồng mình động viên, chia sẻ mọi buồn vui cùng em trong cuộc sống, luôn 

tranh thủ làm hết sức mình để tạo thời gian giúp vợ hoàn tất nhiệm vụ cơ quan 

cũng như việc cùng nhau chăm con nhỏ vào những dịp cuối tuần. Em luôn 



phấn đấu để không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình đúng với 

nghĩa người con gái Tràng An. 

 Không những được bạn bè yêu quý, em còn luôn được bà con lối xóm 

tin yêu, tôn trọng. Gia đình em năm nào cũng đạt gia đình văn hóa xuất sắc của 

tổ dân phố ghi nhận. 

Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được như trên, em 

Hạnh được Trường mầm non Bồ Đề ghi nhận là tấm gương sáng cho các đồng 

nghiệp học tập và noi theo. Em xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình 

tiên tiến "Cô giáo mẫu mực" một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng 

vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của Trường mầm non Bồ Đề. 

 

 Tác giả bài viết 

 

 

 

Lưu Thùy Dương 

 

 

 


