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CHÚ BẢO VỆ - “NGƯỜI GÁC ĐỀN” TRƯỜNG TÔI  

 
Chú Phạm Văn Tuyến – Nhân viên bảo vệ trường mầm non Hoa Sữa, 

 Quận Long Biên. Một tấm gương “ Người tốt, việc tốt trong công tác  

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học” 

          Cụm từ “Người gác đền” không phải chỉ được dùng trong bóng đá. Đó là cái 

tên mà CBGVNV trường mầm non Hoa Sữa đặt cho chú bảo vệ của trường – Chú 

Tuyến. Chúng tôi thật may mắn khi được làm việc với chú - người gác đền tuyệt vời 

của chúng tôi! 

           Bao cảm xúc mà chỉ đến trường mới có. Cảm xúc về đồng nghiệp, về học 

sinh, và cảm xúc về người một người anh, người chú – người “gác đền” của chúng 

tôi thật giản dị và thân thương. Chú Tuyến! Đó là người mà tôi muốn dành trọn 

những trang viết này về chú! 

           Chú Tuyến không phải là thầy giáo, chú là người mà các con học sinh gọi với 

cái tên trìu mến đầy tin tưởng: “Bác bảo vệ”. Đối với chúng tôi, Chú Tuyến chính là 

“lũy làng” là “người gác đền” chắc chắn nhất. 

Công việc bảo vệ của chú rất vất vả. Dù nắng hay mưa, những đêm đông giá 

rét chú vẫn âm thầm kiểm tra từng ổ khóa, từng cánh cửa, từng công tắc đèn… Tất 



  

cả đều âm thầm và kiên nhẫn. Nhiều hôm mưa phùn gió rét, chú vẫn cẩn thận cầm 

theo chiếc đèn pin đi tuần tra từng vị trí trong trường.  

Chú Tuyến là một người rất tận tâm với công việc. Công việc chính của chú 

là ngày ngày bảo vệ trường học, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong nhà trường. 

Một ngày của chú bắt đầu từ năm giờ sáng. Chú đi kiểm tra các phòng học, mở cửa 

phòng học chức năng, kiểm tra các vị trí xung quanh nhà trường. Khi cô trò chúng 

tôi đến trường, chú đã đón ngay ở cửa ra vào, vừa hướng dẫn phụ huynh học sinh 

xếp xe đúng nơi quy định, vừa nhắc nhở, phân luồng mọi người ra vào tránh gây 

ùn tắc giao thông.  Trường Mầm non Hoa Sữa của chúng tôi nằm ở vị trí trong ngõ 

121 phố Sài Đồng, xung quanh là các hộ dân nên vị trí cổng trường không được 

rộng. Vào các buổi sáng, buổi chiều trong giờ phụ huynh đưa đón con, chú Tuyến 

bao quát, nhắc nhở phụ huynh học sinh để đảm bảo cổng trường và sân trường phụ 

huynh được đi lại thuận lợi. Hết giờ đón trẻ, chú lại nhắc các phụ huynh còn trong 

sân trường ra về để có không gian cho trẻ được tham gia thể dục sáng và các hoạt 

động khác. 

Trong ngày, công việc của chú cũng nhiều lắm. Chú ngồi trực tại phòng bảo 

vệ và giám sát mọi hoạt động của nhà trường thông qua hệ thống camera tập trung. 

Mặc dù có tuổi nhưng những thao tác kiểm tra trên hệ thống của chú nhanh nhạy 

lắm. Tôi ấn tượng nhất một lần, có nhà gần trường tôi bị trộm xe máy, hôm sau cán 

bộ công an Phường vào trường liên hệ hỗ trợ trích xuất hình ảnh camera cổng trước 

và cổng sau nhà trường. Thao tác kiểm tra màn hình, phóng to, thu nhỏ màn hình 

camera của chú thật thành thạo đã giúp đỡ cán bộ công an trong việc điều tra. 

 



  

Trong ngày, mỗi khi có khách đến trường liên hệ công tác, chú hỏi các thông 

tin cẩn thận, đảm bảo đúng quy định rồi mới mời vào trường. Mỗi khi các cô giáo 

cho trẻ ra ngoài sân trường chơi là chú lại đứng quan sát cùng, chú tâm sự với tôi “ 

Các cô giáo vất vả lắm, chăm sóc nhiều trẻ như vậy nên chú hỗ trợ được gì là chú 

vui lắm”. Ngoài công việc, trách nhiệm được phân công, chú  còn bao việc không 

tên khác. Ai khó khăn gì cũng gọi chú: “Chú Tuyến ơi, lớp tôi bị hỏng quạt”, “Chú 

Tuyến ơi, thay giúp tôi cái bóng đèn”, “Chú Tuyến ơi, lớp cháu hết nước ”, “Chú 

Tuyến ơi, xe cháu hết hơi”, “Chú Tuyến ơi….”, “Chú Tuyến ơi….” …. Tiếng gọi 

thân thương ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên. Ai nhờ gì chú cũng giúp, cũng làm với 

sự nhiệt tình và nụ cười luôn nở trên môi -  nụ cười ấm áp buổi đầu đến trường tôi 

đã thấy. Chú làm không biết mệt vì chú quan niệm cho đi hạnh phúc hơn nhận về. 

 Đến chiều tối, cổng trường từ từ khép lại, không khí vắng lặng và yên tĩnh 

dần, khi tất cả đã về hết chỉ còn lại chú với ngôi trường thì chú lại đi dọc hành lang 

các lớp để kiểm tra, xem lớp nào chưa tắt điện, khóa cửa lớp, chú lại làm hộ công 

việc đó. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh thần 

trách nhiệm cao và có sức khỏe bền bỉ. Bởi ngày nào cũng vậy, ngày nắng cũng 

như ngày mưa, chú đều phải đi tuần quanh trường. Tối đến, trước khi đi ngủ, chú 

đều phải tuần tra cả trường lại một lượt rồi mới yên tâm kê lưng, gối đầu. Ban đêm, 

hễ có tiếng động, bất chấp mưa gió thế nào chú cũng phải dậy kiểm tra. Có chú, 

chúng tôi thấy an toàn và yên tâm hơn rất nhiều. Nhờ có chú mà ngôi trường lúc 

nào cũng an toàn – hạnh phúc và luôn rộn rã tiếng cười của thầy- trò 

 



  

Với kinh nghiệm lâu năm và tài bao quát, mọi việc lớn nhỏ liên quan tới an 

ninh, bác đều nắm được: có khi là cánh cửa chưa đóng khi không còn ai làm việc, 

lúc lại là chiếc xe máy đang rỉ xăng hay một vòi nước trong phòng vệ sinh chưa được 

khóa, dây điện chập cháy, ổ điện hỏng,... Khi phát hiện các chi tiết bất thường, chú 

đều giải quyết kịp thời. Có chú lo chu toàn mọi việc, chúng tôi yên tâm dạy và học. 

Chú nhiều việc như vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy chú cáu gắt hay tỏ ra mệt 

mỏi. Chú luôn sở hữu một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, chú có khả năng 

truyền cảm hứng cho mọi người. Nên cả trường ai cũng quý và nể phục chú. 

Vậy đấy, một người lặng thầm với bao việc “không tên”, nhưng lại luôn ghi 

vào lòng mỗi thành viên chúng tôi một tình cảm nồng ấm chân thật. Tự nhiên mà 

chân chất, gần gũi mà ấm áp, thân thương mà gắn bó… Chả hiểu từ bao giờ, sự có 

mặt của chú trong phòng bảo vệ và dáng đi, cử chỉ của chú trở nên thân thương đến 

lạ.  

Khi sắc xuân, hương tết tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, khi mọi người đang 

hướng về sự sum họp gia đình thì đêm giao thừa, chú vẫn lặng lẽ cặm cụi với sự bình 

an của các phòng học và an toàn cho đường điện, đường nước của trường. Dường 

như mùa xuân lúc nào cũng ở trong tâm hồn người bảo vệ cần mẫn trách nhiệm này… 

Túc trực suốt 24 giờ, có lẽ ngôi trường coi chú như người cha luôn chăm sóc, lo lắng 

cho nó. Người cha ấy gắn bó với ngôi trường nhiều năm bằng tình yêu vô hạn. 

Trước những ngày lễ kỷ niệm của trường tôi, chú cùng với mọi người tất 

bật chuẩn bị mọi thứ. Đến ngày lễ, khi chúng tôi được mặc những trang phục đẹp, 

được biểu diễn trên sân khấu thì chú vẫn miệt mài hướng dẫn khách và phụ huynh 

nơi để xe, vị trí chỗ ngồi. Khi tất cả mọi người đang thưởng thức những chương 

trình văn nghệ đặc sắc của cô và trò thì chú vẫn lẳng lặng đứng vị trí cuối sân 

khấu, vừa bao quát cổng trường, vừa để ý nếu có vấn đề phát sinh thì kịp thời xử 

lý. Khi thì điều chỉnh quạt tới chỗ chưa được mát, khi thì chuyển thêm ô tới chỗ 

bị nắng hắt vào, khi thì điều chỉnh lại dây điện của hệ thống âm thanh, quạt để 

phụ huynh và các con đi lại được an toàn. 

Ở trường chúng tôi, cũng có rất nhiều phụ huynh vào tận nơi để cảm ơn chú 

vì chú đã hỗ trợ phụ huynh khi bị hỏng xe, nhiều phụ huynh ngồi ở ghế đá sân trường 

để quên, làm rơi chìa khóa, điện thoại…khi đi kiểm tra phát hiện được chú đều gửi 

lại Ban giám hiệu chụp ảnh, gửi thông báo lên zalo nhóm lớp để phụ huynh biết được 



  

để đến trường nhận lại. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có chú ở bên! Một người anh, 

người chú, một điểm tựa tinh thần quý giá. 

Tôi đã gắn bó với trường mầm non Hoa Sữa được 8 năm. Ngần ấy năm tôi 

khâm phục chú. Có ai đó nói rằng: Nghề bảo vệ lương thấp và mệt lắm! Tôi không 

biết phải nói như thế nào, nhưng tôi tin chú Tuyến làm công việc này với một tình 

yêu và trách nhiệm. Một con người đã từng trải qua những tháng năm quân ngũ chắc 

hẳn sẽ hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên của cuộc sống. Những dòng tâm 

sự trong bài viết là tình cảm tôi muốn gửi tới chú. Tôi muốn chú hãy cứ như vậy, cần 

mẫn và chân thành. Ở chú Tuyến có cái gì đó là phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, có 

cái gì đó rất đàn anh, mà vẫn vui vẻ, đủ cho bọn trẻ vừa sợ vừa yêu quý. 

 “Vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi”, đó là điều chú đã làm được ở 

phòng bảo vệ. Một mùa hè nữa lại đến. Sau một tháng trẻ nghỉ học để phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 và nghỉ Tết, chúng tôi lại được quay trở lại trường học.  Niềm 

vui hân hoan khi cô trò được gặp nhau và khi đi qua cổng trường nhìn chú mỉm cười 

tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi được trở lại ngôi nhà thứ hai của mình. Nhìn thấy 

chú chúng tôi cảm thấy yên tâm vì hãy cứ học tập và vui chơi thoải mái, bởi ngoài 

cổng đã có “lũy làng”, có “người gác đền” miệt mài và kiên nhẫn. 

Thành quả cho sự tâm huyết, luôn tận tâm trong công việc của chú Tuyến và 

các nhân viên bảo vệ nhà trường đó là trường mầm non Hoa Sữa luôn được đảm bảo 

về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, là ngôi trường An toàn – hạnh phúc để phụ 

huynh yên tâm gửi gắm con em mình. 

 

 


