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Tác giả: Trần Thị Huyền 

Khi nói tới trường THCS Đô Thị Việt Hưng, mọi người đều biết đến đây là một 

ngôi trường mới được thành lập, vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhà 

trường lại là một điểm sáng với những thành tích đã đạt được trong các năm học vừa 

qua. 

Các thầy cô giáo không chỉ tận tâm trong việc truyền thụ tri thức cho học trò, mà 

còn luôn giáo dục học sinh những điều hay, lẽ phải , kỹ năng sống để trở thành những 

người có ích . Nhờ có sự giáo dục, dạy bảo của các thầy cô giáo mà trong các năm học 

vừa qua đã có nhiều tấm gương sáng học sinh được tuyên dương trong nhà trường. 

Trong những học sinh tiêu biểu đó có em học sinh : Hứa Minh Ngọc -  học sinh lớp 7A6, 

một lớp trưởng ưu tú, một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. 

Trong những năm học ở trường tiểu học và 2 năm học tại trường THCS Đô Thị 

Việt Hưng em luôn đạt học sinh giỏi với điểm số luôn dẫn đầu lớp. Được thầy cô giáo 

tin tưởng và các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng lớp 7A6, Minh Ngọc luôn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ của mình, là một các bộ lớp gương mẫu , có tinh thần trách nhiệm, lễ phép 

kính trọng thầy cô giáo và hòa đồng với bạn bè. 

 

 



 

 

Trong các phong trào của Đội: phong trào “Kế hoạch nhỏ”, mua tăm ủng hộ người 

mù, các quỹ ủng hộ từ thiện em luôn là người dẫn đầu: … ngoài ra Ngọc còn có niềm 

đam mê với Tiếng anh, em là học sinh có năng khiếu môn Tiếng anh, năm vừa qua tuy 

học lớp 6 nhưng em đã hướng dẫn đội văn nghị của lớp tham gia chương trình English 

Festival đã được nhà trường đánh giá cao. 

 

 Em luôn có ý thức tự giác, chủ động trong học tập và các công việc được giao. 

Đặc biệt trong 2 tháng gần đây, cùng chung tay với sự khó khăn của cả nước chống lại 

đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang lan rộng khắp thế giời, em luôn thực hiện 

nghiên túc các hướng dẫn về việc phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, nhà trường và 

gia đình. Em tham gia đầy đủ tích cực các buổi học trực tuyến do các thày cô giáo giảng 

dạy, học các buổi học trên truyền hình , làm đầy đủ các bài tập được giao. Dù nghỉ học 

tại trường để phòng dịch bệnh nhưng em vẫn làm tốt vai trò lớp trưởng, nhắc nhở các 

bạn học tập, hỗ trợ cô giáo tìm hiểu những khó khăn của các bạn trong lớp trong giai 

thời gian học trực tuyến. 



  

Khi hỏi về em Như Ngọc, cô giáo chủ nhiệm không giấu nổi sự vưi mừng và tự 

hào “ Ngọc là một học sinh ngoan, chăm chỉ, là chỉ huy Đội bản lĩnh… Em luôn thể hiện  

sự điềm đạm, chững chạc đến bất ngờ ở độ tuổi của em, em rất nhiệt tình, năng nổ và 

sẵng sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như hoạt động Đội… Là một con ngoan trò 

giỏi nên việc tham gia hoạt động Đội trong nhà trường của em cũng nhận được sự quan 

tâm và ủng hộ rất lớn từ chính gia đình”. 

Chia sẻ bí quyết để học giỏi của mình, Ngọc thủ thỉ: “Việc tiếp thu bài giảng của thầy cô 

trên trường là cực kỳ quan trong nhưng bên cạnh đó khi về nhà các bạn cần học bài, 

làm bài tập đầy đủ và hơn nữa cần tham khảo thêm nhiều kiến thức từ công cụ Internet 

và người thân trong gia đình”. Sở thích của em trong những thời gian rảnh là tự viết 

truyện , thử thách mình bằng những bài toán khó và những cuộc thi tiếng Anh. Có lẽ nhờ 

sự chăm chỉ, cần cù và những thử thách sáng tạo đó đã góp phần hun đúc một Minh 

Ngọc mạnh mẽ, tài năng. Ngọc chưa xác định được mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình 

em chỉ mong trở thành người có ích cho xã hội. 

Với những cố gắng nỗ lực và thành tích đã đạt được, em Hứa Minh Ngọc xứng 

đáng là niềm tự hào của hoc sinh trong khối 7 Trường THCS Đô Thị Việt Hưng và là 

tấm gương sáng để các bạn đội viên học tập, noi theo./. 

 


