
  

 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI DỰ THI 

Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt  

trong phong trào thi đua yêu nước Quận Long Biên năm 2021 

 
 

 

        Người viết: Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu - Giáo viên 

      Người được viết: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Long Biên, tháng 4 năm 2021 
 



  

CÔ PHÓ HIỆU TRƯỞNG NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, TÂM HUYẾT  

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa, 

Quận Long Biên. Một cán bộ quản lý trẻ, năng động, nhiệt tình, sáng tạo,  

luôn tâm huyết với nghề và hết lòng với trẻ. 

Tôi đã công tác được 14 năm, trải qua sự quản lý của nhiều Hiệu trưởng, Hiệu 

phó, mỗi người đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng. Nhưng sâu sắc hơn cả là 

người mà tôi luôn ngưỡng mộ và nể trọng đó là cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – 

một cô hiệu phó trẻ, năng động, sáng tạo, tâm huyết và giỏi giang. 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 21/10/1991 tại Xã Đặng Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngay từ nhỏ, cô Huyền đã rất yêu và dành tình cảm đặc 

biệt cho các em bé. Đặc biệt cô rất hoạt ngôn lại có năng khiếu hát, múa nên từ khi 

còn nhỏ cô Huyền đã ước mơ sau này lớn lên trở thành một cô giáo mầm non.  

Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, cô đã thi khối 

M vào khoa Giáo dục mầm non trường Đại học sư phạm Hà Nội và trúng tuyển với 

điểm số cao. Cô là một trong 10 tân sinh viên có điểm số cao nhất của khóa 58 khoa 

Giáo dục mầm non. Tại ngôi trường Đại học sư phạm, cô luôn phấn đấu, cố gắng tìm 



  

tòi, nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho mình để có một sự chuẩn bị tốt nhất 

trước khi trở thành cô giáo. Tại đây, cô đã được những thầy cô giáo của mình, những 

giảng viên hàng đầu trong nước về lĩnh vực giáo dục mầm non truyền đạt kiến thức, 

ngọn lửa yêu nghề. Sau 4 năm học tập, rèn luyện, tốt nghiệp cử nhân với thành tích 

trong tốp 15 sinh viên có thành tích cao, tháng 7 năm 2013, cô lựa chọn trường mầm 

non Hoa Sữa là nơi mình sẽ công tác và gắn bó. 

Nhờ sự phấn đấu, tu dưỡng không ngừng về mọi mặt, tháng 1 năm 2018 cô đã 

vinh dự được đứng trong hang ngũ của Đảng. Với lòng yêu nghề, sự hăng say, nhiệt 

tình trong công tác, sáng tạo trong chuyên môn, sau một thời gian ngắn, từ một giáo 

viên trẻ cô đã được bầu là Bí thư chi đoàn, tổ phó chuyên môn của trường mầm non 

Hoa Sữa. Sau 3 năm công tác với cương vị là giáo viên cô Huyền đạt được nhiều 

thành tích đáng nể như: Giải Nhất giáo viên giỏi cấp Quận, giải Nhì công nghệ thông 

tin cấp thành phố. Ngoài ra cô tích cực tham gia nhiều hoạt động của công đoàn, 

đoàn thành niên và đạt được những kết quả cao, được lãnh đạo và đồng nghiệp ghi 

nhận. 

Trong những năm tháng cống hiến hết mình cho nghề, cô nhanh chóng khẳng 

định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình, luôn hoàn thành xuất sắc các công 

việc mà nhà trường và cấp trên giao phó. Cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp 

thành phố được cấp trên tin cậy, đồng nghiệp tín nhiệm và cô Huyền được bổ nhiệm 

làm Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa từ tháng 6 năm 2021. 

Đến với cương vị phụ trách chuyên môn dạy ở một ngôi trường với bề dày 

thành tích, ban đầu không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ, nhưng ngay sau đó cô đã lập tức 

làm quen với nhiệm vụ mới. Với suy nghĩ “Muốn giáo viên nghe và làm theo mình 

thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực”, ngay từ 

khi nhận nhiệm vụ, cô Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Huyền đã không ngừng học 

hỏi, trau dồi, rèn luyện về tất cả các mặt. Ngoài việc đi học lớp Trung cấp chính trị, 

các lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục, quản lý nhà trước, cô còn tự học để nâng cao 

trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học(E learning, excel)…Trong công tác chỉ 

đạo, cô luôn sát sao tới từng giáo viên, chỉ bảo cặn kẽ, truyền kinh nghiệm giảng dạy 

của mình cho các cô giáo trẻ mới vào nghề, lắng nghe ý kiến của những cô giáo lâu 

năm…trên tinh thần nghiêm khắc nhưng cũng rất hòa đồng, không căng cứng. Chính 

phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp mà vẫn tạo sự gần gũi, thân thiện 

với đồng nghiệp dưới quyền đã giúp cô có được tình cảm quý mến, tôn trọng, tin cậy 

của tất cả chị em trong trường, từ đó mọi công việc đều trôi chảy, chuyên môn toàn 



  

trường từng bước đi lên, các cô giáo đạt thành tích cao trong các cuộc thi và được 

quận, thành phố công nhận, khen thưởng.  

Ngoài chuyên môn giỏi, sở trường của cô Huyền từ khi còn là giáo viên đó 

chính là thiết kế các bài giảng E-learning. Kỹ năng thiết kế bài giảng, sự sáng tạo 

trong thiết kế bài giảng của cô Huyền rất tốt. Trong năm học 2020-2021, cô Huyền 

đã chỉ đạo tổ công nghệ thông tin, giáo viên cốt cán nhà trường tham gia “Ngày hội 

công nghệ thông tin lần thứ V” các cấp. Trong những ngày giáo viên nhà trường dự 

thi, cô đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, chọn đề tài từng bài giảng, lên nội dung từng 

slide cho giáo viên thiết kế. Ngoài ra, cô cùng các giáo viên trong trường nghiên cứu 

các bài giảng được giải các cấp để học hỏi kinh nghiệm. Chuyên môn giỏi và cô 

Huyền cũng tâm lý lắm. Cô luôn động viên giáo viên kịp thời, đưa giáo viên đi thi, 

luôn bên cạnh giáo viên mỗi khi đồng nghiệp mệt mỏi. Sau nhiều tháng cố gắng, qua 

nhiều vòng với tất cả sự nỗ lực của giáo viên, sự chỉ đạo đúng đắn của cô Huyền, 

niềm vui đã đến với trường mầm non Hoa Sữa với những thành tích đáng nể đó là: 

Giải Nhất thi kỹ năng công nghệ thông tin cấp Quận, 1 giải Nhì, 2 giải Ba thi bài 

giảng E-learning cấp Quận; 1 Giải Nhất thi kỹ năng công nghệ thông tin cấp Thành 

phố, 1 giải Nhì bài giảng E-learning, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích bài giảng E-

learning cấp Thành phố.  

Theo phương châm "Làm ra làm, chơi ra chơi; làm hết mình, chơi nhiệt tình" 

nên trong công việc, cô luôn nghiêm khắc, nhưng khi tham gia các hoạt động khác 

cùng chị em đồng nghiệp như đi tham quan, du lịch, các ngày hội giao lưu … cô lại 

rất hòa đồng, cởi mở, tham gia nhiệt tình và hết sức gần gũi, gắn bó, thân thiện, hòa 

mình với mọi người như chị em trong một gia đình. 

Ngoài là một hiệu phó chuyên môn, cô Huyền còn là Bí thư chi đoàn nhà 

trường, ủy viên ban chấp hành Đoàn phường Sài Đồng. Với tinh thần của đoàn viên 

thanh niên, cô đã cùng với đoàn viên trong chi đoàn tham gia nhiều hoạt động có ý 

nghĩa như: Dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc biển quảng cáo trái phép, tham gia các 

chương trình “ Mùa hè xanh” do phường và Quận tổ chức. Cô cùng đoàn viên trong 

chi đoàn nhà trường giữ gìn vệ sinh, thường xuyên tân trang khung cảnh sư phạm, 

tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn và nhà trường phát động. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mình. Tháng 2 năm 2020, trong đại hội 

chi bộ trường mầm non Hoa Sữa nhiệm kỳ 2020-2022, cô đã được bầu làm Phó bí 

thư chi bộ với số phiếu tín nhiệm cao. Trong Đại hội Đảng bộ Phường Sài Đồng 

nhiệms kỳ 2020-2025, cô Nguyễn Thị Thu Huyền đã được bầu vào Ban chấp hành 

Đảng bộ phường khóa XI và là Đảng ủy viên trẻ nhất của Đảng bộ Phường Sài Đồng. 



  

Công việc nhiều, gần như ngày nào cô cũng ở trường từ sáng sớm đến chiều 

tối để hoàn thành chu toàn tất cả các việc. Bộn bề là vậy cô Huyền vẫn luôn chăm lo 

chu đáo cho tổ ấm của mình. Chồng của cô Huyền là một chiến sỹ công an hiện đang 

công tác trong tổ hình sự - Công an Phường Hàng Bông – Quận Hoàn Kiếm – Thành 

phố Hà Nội. Do tính chất công việc nên thời gian chồng cô dành cho gia đình không 

nhiều. Những ngày mọi người nghỉ lễ thì lực lượng công an nói chung và chồng cô 

giáo Huyền nói riêng phải thực hiện nhiệm vụ của mình là đem lại sự bình an cho 

nhân dân. Có những ngày con ốm, chồng đi làm, công việc bộn bề cô cũng chạnh 

lòng lắm nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh bởi cô tâm sự nếu ai cũng chọn 

việc nhẹ nhàng thì gian khổ ai sẽ gánh vác. Để chồng yên tâm công tác cô luôn chăm 

sóc gia đình thật tốt. Hàng ngày, niềm vui của cô là được nấu những bữa ăn ngon 

cho chồng và con trai. Chồng cô Huyền mặc dù công việc bận rộn nhưng hễ có thời 

gian rảnh là anh lại giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, đưa vợ con đi chơi. Con trai cô Huyền 

năm nay mới hơn 3 tuổi nhưng cháu hiểu chuyện, rất ngoan và thương mẹ. Những 

ngày chồng đi làm, đi công tác con trai chính là niềm vui và động viên to lớn của cô.. 

Khi ở trường, cô dành hết tâm huyết cho công việc, là cánh tay phải đắc lực của hiệu 

trường, được cấp dưới mến phục và các bé tin yêu, khi về nhà cô là một người vợ, 

người mẹ đảm đang, luôn có ý thức xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô tâm sự: “Đối 

với người phụ nữ, để có được thành công trong sự nghiệp, ngoài sự say mê, nhiệt 

huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ của những người thân trong gia đình”. 

Đây chính là một nguồn động lực để cô làm tốt, hoàn thành các công việc, kể cả khi 

gặp khó khăn. 

Tôi đặc biệt thích tính cô chủ động trong công việc: việc nào làm được thì tự 

làm, không vòng vo, gián tiếp, tỏ ra mình là cấp trên để đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. 

Không những thế, cô còn là một phó hiệu trưởng luôn có ý thức cầu tiến với quan 

niệm "Không ai là người giỏi tất cả, cái gì không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải 

học và không được giấu dốt". Chính vì vậy, với bản thân tôi nói riêng, tập thể giáo 

viên, nhân viên của trường nói chung, cô như một “ngọn lửa truyền cảm hứng” lan 

tỏa lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, tinh thần học hỏi... đến cho mọi người, mà lời văn 

của tôi có lẽ chưa thể truyền tải hết được. Cô thật sự xứng đáng là một trong những 

tấm điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Quận 

Long Biên. 

 

 

 



  

Một số hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng trường 

mầm non Hoa Sữa, Quận Long Biên 

Hình ảnh 1: Cô Nguyễn Thị Thu Huyền (Áo dài màu hồng, ngoài cùng bên phải) 

được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 



  

 

 



  

 

 



  

 


