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“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất 

Có một nghề không trồng hoa trên đất 

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm.” 

Câu thơ nói về những thầy giáo, cô giáo mang trên mình sứ mệnh trồng 

người, những người không quản nhọc nhằn, vất vả vì đàn con thân yêu. Tôi 

muốn nói đến một người như thế, một tấm gương học tập và làm theo lời Bác. 

Đó chính là người đồng nghiệp của tôi, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thanh – chủ tịch 

Công đoàn trường Mầm non Tràng An. 

Trường mầm non Tràng An, quận Long Biên, Hà Nội được thành lập từ 

năm 2017. Trường đã có rất nhiều cố gắng trong quá trình xây dựng và trưởng 

thành, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản 

giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện, đẩy mạnh việc thực hiện ba 

cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

“Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong 

trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hưởng ứng 

phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” gắn liền với 

việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi xin được chia 

sẻ về một tấm gương tiêu biểu với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, sự nhiệt 

tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong ngành 

giáo dục, đó là cô giáo Lệ Thanh – chủ tịch Công đoàn nhà trường. 



 

Với cương vị là Chủ tịch công đoàn nhà trường, cô luôn phối hợp chặt chẽ 

giữa các ban ngành của địa phương, chăm lo đời sống công đoàn cho các công 

đoàn viên trong trường, lãnh đạo mọi hoạt động công đoàn luôn đạt kết quả cao, 



được cấp trên nhìn nhận.  Có thể nói, ở cô từ những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng 

đầy trách nhiệm đến những cử chỉ nhỏ nhất trên sân trường như: tự tay nhặt giấy 

loại bỏ vào thùng rác, tạo thành thói quen cho mỗi thầy cô giáo, học sinh nhà 

trường; đến thiết kế trồng, chăm sóc, bảo vệ bồn hoa cây cảnh khuôn viên nhà 

trường; đôn đốc, hướng dẫn mỗi thầy, cô giáo, học sinh học theo Bác tiết kiệm 

sử dụng điện, nước… cô đều quán triệt và gương mẫu thực hiện. Ngoài ra cô 

còn tích cực tham gia vào các chương trình thiện nguyện với chương trình “Cặp 

lá yêu thương”, “Áo ấm cho em” giúp đỡ các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh 

khó khan. 

 



 

 

        Cô giáo Lệ Thanh có giọng nói dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, tình 

cảm và tính cách thẳng thắn. Cô có chuyên môn rất vững vàng, khả năng truyền 

tải kiến thức rất thu hút học sinh. Đối với lứa tuổi mầm non, trẻ học mà chơi, 

chơi mà học ,  cô Thanh luôn tạo ra môi trường lớp học thân thiện, trẻ thỏa sức 

hoạt động, dạy học lấy trẻ làm trung tâm giúp các con học sinh cảm thấy hứng 

thú, mới mẻ, thích đến trường, quan trọng là cô luôn được phụ huynh tin yêu. 



 

Bản thân luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, có lề lối tác 

phong làm việc khoa học, có hiệu quả, luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi đổi mới 

phương pháp dạy học vận dụng có hiệu quả đối với tổ chuyên môn  để giúp giáo 

viên, nhân viên nắm bắt nhanh và tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục 

trẻ tại lớp. Cô luôn gương mẫu sẵn sàng nhận nhiện vụ khắc phục khó khăn 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Do vậy, cô đã đạt được những kết 

quả như:  

+ Năm học 2018 – 2019: Giáo viên giỏi cấp Trường; Sáng kiến kinh 

nghiệm đạt giải A cấp trường và giải C cấp Quận; Chủ tịch Công đoàn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động Công đoàn, đạt giải Khuyến khích Hội 

thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

+ Năm học 2019- 2020: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp 

quận; Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp trường và giải B cấp Quận; Giấy 

khen đạt giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, giảng dạy do 

phường Giang Biên tặng. Đạt giải Khuyến khích trong hội thi “Cán bộ Công 

đoàn cơ sở giỏi” do Liên đoàn quận Long Biên tổ chức. 



 

+ Năm 2020- 2021: Đạt Nhì giải Giáo viên giỏi cấp trường, giả B Sáng 

kiến kinh nghiệm cấp trường. Chủ tịch Công đoàn nhận bằng khen cấp thành 

phố đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. 

Về công tác đoàn thể, cô giáo Lệ Thanh làm tốt công tác chăm lo đời 

sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên Công đoàn. 

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Công đoàn cấp trên chỉ đạo. 

Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức tốt kỉ niệm các 

ngày lễ lớn, tham gia đầy đủ các hội thi do phòng giáo dục, LĐLĐ Quận Long 

Biên phát động công đoàn trường đạt được thành tích: Công đoàn có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua cấp Quận; Công đoàn 

cơ sở vững mạnh cấp Quận, giành các giải cao trong các kỳ cuộc: 01 giải Nhất 

kéo co, 01 giải Nhì cầu lông đôi nữ trong "Ngày hội VH, TDTT" cấp Quận do 

LĐLĐ tổ chức năm 2021. 



 

 

 Với quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, Cô luôn thực hiện tốt 

mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cô 

luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường.  

  Với các đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thanh là một người thân 

thiện, cởi mở, dễ gần. Luôn gần gũi, đoàn kết chia sẻ mọi kiến thức, chuyên 

môn cho chị em đồng nghiệp, những nội dung chưa mạnh, cô luôn tự học hỏi, 

tìm tòi, trao đổi , tham mưu và đề xuất các ý kiến một cách chủ động, mạnh dạn. 

Tại các cuộc thi, cô Thanh luôn hăng say, nhiệt tình đóng góp ý tưởng để 

xây dựng các nội dung, kịch bản, lời dẫn. Phải nói một người luôn làm việc 

bằng trái tim, bằng lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết. 

     Hy vọng rằng, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thanh luôn có lòng nhiệt huyết, 

yêu nghề, tạo điều kiện cho công đoàn viên cùng phát triển, là một tấm gương 

sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường Mầm 



non Tràng An thân thương này. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi được làm việc, 

được chia sẻ với cô giáo Thanh rất nhiều.  

 

 Giang Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

Người viết 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 

 


