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Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp "Trồng người", Cô giáo Phạm Thị 

Miên - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sữa được gọi “Người truyền cảm 

hứng, truyền lửa, đam mê” cho nhiều giáo viên Mầm non. 

“Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực và hiệu quả”, đó là lời nhận 

xét của giáo viên, phụ huynh khi nhắc đến cô Phạm Thị Miên – Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hoa Sữa. Trong suốt quãng thời gian từ ngày mới vào nghề cho 

đến nay, dù ở cương vị nào cô luôn thể hiện được phẩm chất mẫu mực của một nhà 

giáo, khẳng định được năng lực, uy tín của mình trước tập thể, cán bộ, giáo viên, 

nhân viên nhà trường. 

Sinh ra và lớn lên tại xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, một  

miền quê yên bình bên dòng sông Đáy, đã sớm hun đúc trong cô một tình yêu trẻ 

thơ với ước mơ được trở thành một cô giáo Mầm non và thôi thúc cống hiến đóng 

góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp trồng người. 

Cô học trò nhỏ nhắn Phạm Thị Miên quyết định theo học chuyên ngành Giáo 

dục Mầm non tại trường CĐSPMGTW 1 Hà Nội. Năm 1995 cô tốt nghiệp Cao 

đẳng sư phạm và chính thức làm nghề Giáo viên. Năm  2010 cô tốt nghiệp Đại học 

Sư phạm Hà Nội; Năm 2017 cô có bằng Thạc sỹ quản lý Giáo dục.  

Cô Phạm Thị Miên có 08 năm cống hiến làm cô giáo Mầm non ở trường Tuổi 

Hoa, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ra trường được 01 năm cô đã được nhà 

trường giao nhiệm vụ là Tổ trường chuyên môn, khẳng định năng lực vị trí, năng 

lực của một cô giáo trẻ. Năm 2003 cô chuyển công tác về trường Mầm non Hoa 

Sữa, ngay từ năm đầu tiên về trường mới cô đã được chọn là giáo viên cốt cán, 

TTCM của trường Mầm non Hoa Sữa.  

Từ những năm đầu mới ra trường, với trăn trở, suy nghĩ làm sao là cô giáo  

mẫu mực, vì vậy cô luôn ý thức và nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực, gương mẫu, 

là tấm gương sáng cho bạn bè, và học sinh noi theo. Từ đó cô mạnh dạn học hỏi 

kinh nghiệm từ các giáo viên đi trước, tích cực tham gia các cuộc hội giảng, Hội 

thi, dự giờ đồng nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Với năng lực chuyên 

môn vững vàng cô đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi: Kể chuyện về tấm 



gương đạo đức HCM; Thi cán bộ chi đoàn giỏi; Cán bộ công đoàn giỏi; Cô giáo tài 

năng duyên dáng; Giáo viên giỏi cấp Thành phố.. với nhiều giải Nhất, nhì. 

 

 

    



 

   

 

Những thành tích mà cô đã đạt được trong quá trình công tác 

Năm 2007 cô được bổ nhiệm là Phó hiệu trưởng trường Mầm non Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Bằng tâm huyết, tình yêu nghề cô đã luôn trau 

dồi chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều cách làm sáng tạo để luôn lôi cuốn, hấp dẫn, 

khơi dậy niềm đam mê cho các đồng nghiệp của mình. Trong suốt 2 năm với cương 

vị là một Phó hiệu trưởng năng động, sáng tạo và giàu nhiệt huyết cô được tín 

nhiệm cao và năm 2009 cô là Hiệu trưởng trường Mầm non Việt Hưng, Quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội.   

Cô Miên là một cán bộ lãnh đạo trẻ có lối sống giản dị, hòa đồng với quần 

chúng, đồng chí, đồng nghiệp và yêu thương trẻ thơ, mọi người đều khâm phục một 

tấm gương tiền phong, gương mẫu trong tiết kiệm, chống lãng phí, chống chủ nghĩa 

cá nhân, lối sống thực dụng. Với vai trò là Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ nhà trường 

cô luôn vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trung thực, khách quan trong tự phê bình 



và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy cô 

giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

 

Cô luôn quan tâm – gần gũi và yêu thương và hòa đồng cùng đồng nghiệp 

Năm 2014, được đánh dấu là năm có nhiều thành công của cô khi được lãnh 

đạo Quận tin tưởng giao trách nhiệm là Hiệu trưởng một ngôi trưởng mới khang 

trang – Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Với 

mục tiêu đào tạo học sinh có chất lượng thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện 

giảng dạy và học tập tốt, đội ngũ giáo viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy - học 

hiện đại, cô đã được Phòng giáo dục giao cho nhiều chuyên đề làm điểm, kiến tập 

cho trường bạn. Với tài năng và lòng yêu nghề, cô Phạm Thị Miên đã và đang 

truyền ngọn lửa đam mê, ươm mầm sáng tạo cũng như chắp cánh ước mơ để bay 

cao, bay xa cho nhiều thế hệ giáo viên và học sinh.  

 Năm 2021 cô được điều động về làm Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sữa, 

quận Long Biên, Hà Nội. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng 

Trường Mầm non Hoa Sữa  nhận xét: “Cô Miên  trách nhiệm rất cao với công việc 

chuyên môn và đồng nghiệp. Cô có nhiều cách làm sáng tạo để truyền lửa đam 

mê cho mọi người ; tạo sự lan tỏa, giàu tình yêu thương trẻ thơ, mong muốn 

hướng đến một trường học thật sự hạnh phúc, được làm việc cùng cô là một may 

mắn, cô Miên là một tấm gương sáng để chúng ta học tập …”.  



 

 Mới tiếp nhận nhà trường được hơn một năm nhưng cô đã có những đóng 

góp đổi mới trong việc xây dựng nhà trường, chỉ đạo CBGVNV duy trì và phát 

triển công tác chuyên môn trong thời gian trẻ nghỉ học. Với phương châm trẻ 

không đến trường nhưng không ngừng học CBGVNV nhà trường đã đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, phát huy công tác truyền 

thông kết nối. Cô đã chỉ đạo đội ngũ phát huy ứng dụng Công nghệ thông tin, để 

giúp giáo viên thiết kế ra những bài giảng trực quan, sinh động, tạo nên môi trường 

học tập thân thiện, học sinh tích cực. Để không chỉ nghe, nhìn, học sinh Mầm non 

còn được thực hành nội dung bài học một cách bài bản thông qua các bài E – 

Learning,  những video sinh động, hấp dẫn. Từ đó, giúp trẻ phát triển toàn diện về 

cả giác quan lẫn nhân cách. 

Với tâm huyết nghề nghiệp cùng sự chu toàn, cẩn thẩn và tỉ mỉ trong công 

việc, cô đã cùng đồng nghiệp vượt lên mọi khó khăn trong mùa dịch, tuy nghỉ học 

dài ngày nhưng ngôi trường lúc nào cũng khang trang, sạch đẹp.  

Là một nhà quản lý, chèo lái con thuyền Hoa Sữa, cô Phạm Thị Miên luôn 

trăn trở làm sao để đem lại một môi trường giáo dục hoàn thiện nhất cho trẻ. Cô 

luôn xác định rằng yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

trong nhà trường chính là cơ sở vật chất và đội ngũ. Vì vậy cô thường xuyên làm 



tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo về đầu tư, sửa chữa nâng cao cơ sở vật 

chất nhà trường, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng 

trẻ ở điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó, cô luôn chủ động tích cực và có nhiều sáng 

kiến kinh nghiệm áp dụng cho giảng dạy và công tác quản lý. Trên cương vị là 

người đứng đầu cô luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tất cả các đợt học 

tập chính chị, chuyên môn, nghiệp vụ trong năm học đều được cô tham gia và triển 

khai nghiêm túc tới 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường. 

Không ngại khó, không ngại khổ những ngày nắng hay những ngày mưa trong điều 

kiện nghỉ dịch giáo viên và học sinh không đến trường những cô vẫn đến trường 

làm việc, vẫn bao quát và chỉ đạo tốt mọi nội dung, đảm bảo hoàn thành rất tốt các 

chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.  

Không chỉ là công việc quản lý mà cả việc lao động vệ sinh cô luôn làm rất 

tốt, cô đã tự tay mình trồng những khóm hoa xinh tươi rực rỡ cho ngôi trường thêm 

đẹp. Cô cùng với giáo viên nhặt từng viên gạch, trồng từng cái cây, cô luôn đồng 

hành cùng các chị em đồng nghiệp làm tất cả các công việc kể cả lao động, dọn 

dẹp, văn hóa văn nghệ …. Sự gần gũi và sẻ chia đó làm những giáo viên như chúng 

tôi rất xúc động và ấm áp vô cùng. 

 

Hình ảnh cô Hiệu trường cùng nhân viên Bảo Vệ xây dựng môi trường 



 

Hinh ảnh cô trang trí trường lớp, tạo cảnh quan sư phạm đẹp 

Không chỉ quan tâm tới việc làm thế nào, làm gì để đem lại hiệu quả trong 

mọi công việc, mà cô còn luôn đồng hành sát cánh cùng với giáo viên, nhân viên và 

ban giám hiệu làm thế nào có thể tiết kiệm kinh phí nhưng vẫn mang lại hiệu quả 

tối ưu nhất. Cô sẵn sàng xắn tay áo như người thợ xây thực thụ để cùng với đồng 

nghiệp của mình đảo từng xô vữa, xếp từng viên gạch để tạo một môi trường hoàn 

hảo cho các bé yêu. Không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên mà chỉ còn lại 

là tình yêu nghề, sự tận tụy và niềm vui khi chúng tôi cùng nhau làm việc và cống 

hiến ở một ngôi trường mang tên “Hạnh phúc”.  

 



 

Hình ảnh giáo viên lao động vui vẻ khi thực hiện cải tạo môi trường 



 



 

Hình ảnh CBGVNV cùng nhau tự tạo khu vui chơi thể chất cho trẻ 

Trong suốt quá trình công tác, cô luôn nỗ lực, gương mẫu, luôn biết lắng nghe, 

chia sẻ và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Mọi người luôn cảm nhận cô là một hiệu 

trưởng nhẹ nhàng, thân thiện, biết cảm thông và chia sẻ. Cô luôn phát huy dân chủ, 

công bằng trong đánh giá, cô luôn nói “Tôi yêu quý, trân trọng và biết ơn từng 

người trong ngôi trường, biết ơn giáo viên, nhân viên, bác Lao công cùng anh 

Bảo vệ… vì tất cả mọi người đều gắn bó làm việc cùng nhau, họ có làm tốt thì tôi 

mới tốt được, thành tích nhà trường có được là của cả tập thể”.  

Những cảm nhận của giáo viên là điều chân thực nhất để nói lên tình cảm mà 

tập thể cán bộ, giáo viên dành cho người thuyền trưởng tận tâm ấy. Cô Nguyễn Thị 

Thanh Tuyết – CTCĐ từng chia sẻ “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và trân quý về 

đồng chí Miên Hiệu trưởng, chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được làm 

việc tại ngôi trường tràn đầy tình yêu và sự sẻ chia”. Trong nhiều cuộc họp Hội 

đồng sư phạm nhà trường Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - TTCM đã nói lên 

những điều mà có lẽ là tiếng nói chung của giáo viên chúng tôi “Đ/c Miên là một 

người làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tận tâm, đam mê, một Hiệu trưởng có 

tâm, có tầm và không chỉ có vậy Đ/c Miên còn như một người Chị cả - một 



người truyền cảm hứng rất tích cực, lan tỏa cho đội ngũ…”  Chỉ với những chia 

sẻ ngắn gọn ấy thôi nhưng bao hàm đầy đủ về cô Hiệu trưởng tuyệt vời.  

Tấm gương bền bỉ học tập, sự nhiệt huyết đam mê và truyền lửa, lan tỏa cho 

giáo viên của cô giáo Phạm Thị Miên – Trường Mầm non Hoa Sữa là hình ảnh đẹp 

trong bức tranh đầy màu sắc của Giáo dục Thủ đô. 

Sau đây là một số hình ảnh trong hành trình gắn bó yêu thương với những 

ngôi trường mà cô đã góp công xây dựng và phát triển:  

 



 

 



                          



 

 



 



 



 



 



 





 


