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CÔ GIÁO PHẠM THANH DUNG – NGƯỜI GIEO NGUỒN CẢM HỨNG 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

Người ta bảo là nghề cao quí nhất 

Có một nghề không trồng cây vào đất 

Lại cho đời những đóa hoa thơm” 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của nghề 

giáo: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có 

giáo dục… Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. 

 Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao 

quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng 

tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”. 

  Nhà giáo dục học Tiệp Khắc vĩ đại Comenxki cũng từng phát 

biểu “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Quách 

Mạt Nhược – một học giả nổi tiếng người Trung Quốc khi nói về nghề giáo từng 

ca ngợi: “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn nhưng ánh sáng mà 

người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời”. 

  Những lời khẳng định đó đã cho thấy trong mọi thời đại, mọi xã hội, vị 

trí, vai trò của người giáo viên luôn luôn không thay đổi. 

Những năm qua, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi 

thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội 

ngũ nhà giáo Thủ đô nói chung và quận Long Biên nói riêng ngày càng chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về 

cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong 

việc dạy và học…. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với công việc, tâm huyết 

với nghề, thực hiện tốt kỉ cương hành chính, thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử 

tại công sở, có lòng nhân ái, thương yêu học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp đã được 

học trò tin yêu, phụ huynh tín nhiệm, xã hội trân trọng và tôn vinh là “Người tốt, 

việc tốt”.  
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Trường THCS Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội nơi tôi đang công tác 

có rất nhiều tấm gương sáng như thế, những người thầy, người cô luôn hết lòng 

vì đàn em thân yêu. Một trong những tấm gương sáng tiêu biểu của trường mà 

tôi muốn giới thiệu đó là cô giáo Phạm Thanh Dung – tổ trưởng tổ Khoa học xã 

hội, giáo viên Tiếng Anh của nhà trường. 

Cô Phạm Thanh Dung được sinh ra năm 1976 ở vùng đất Quảng Nam chỉ 

có nắng và gió. Cô là kết quả của tình yêu người lính giữa 2 miền Nam Bắc. Do 

hoàn cảnh gia đình: mẹ Nam bố Bắc mà khi cô sinh ra, mẹ đã kìm nén nỗi nhớ 

thương để cô ở lại sống cùng với bà ngoại và thiếu đi tình yêu thương chăm sóc 

của bố mẹ. Sớm tự lập từ bé, cô không ngại khổ làm hết mọi việc trong gia đình. 

Cô là điểm tựa cho bà ngoại (thương binh hạng ¼) và cụ ngoại (là bà Mẹ Việt 

Nam anh hùng). Có những hôm đói không có gạo ăn, cô phải đi làm thuê, mót 

khoai…Bà ngoại thương lắm nhưng không làm gì được vì lúc bấy giờ ai cũng 

khổ. Sớm ý thức được điều đó, cô cố gắng học tập để mong có ngày thoát được 

cảnh nghèo. Suốt những năm học cấp 1,2 cô đều xếp thứ Nhất, Nhì trong lớp. Là 

một lớp trưởng tích cực, năng động. Năm 1990 cô được chuyển ra Bắc và sống 

cùng bố mẹ. Tại đây cô cũng cố gắng để theo kịp các bạn và suốt 3 năm cấp 3 cô 

đều đạt học sinh giỏi, còn được chọn là học sinh giỏi văn đi thi cấp tỉnh. Cô 

nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tích cực tham gia nhiều cuộc thi do 

Đoàn trường và cụm tổ chức. Cô còn là cây văn nghệ của trường. Đặc biệt cô đã 

đạt giải Ba tại cuộc thi “ Học sinh thanh lịch” Tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương 

và Hưng Yên). 
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 Năm 1994 cô đỗ vào trường CĐSP Hải Hưng khoa Tiếng Anh. Tại đây, cô luôn 

là sinh viên xuất sắc của khoa và nhận học bổng loại I của trường.  
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Năm 1997 cô tốt nghiệp ra trường và về nhận công tác tại trường THCS Lạc 

Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình, cô được Ban 

giám hiệu trường tín nhiệm cho đi học lớp cảm tình Đảng, ngày 23/1/1999, Cô 

được kết nạp vào Đảng CSVN, chính thức ngày 24/1/2000. 
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Năm 2003-2004 cô thi GVG cấp Huyện và đạt giải Ba, thi GVG cấp tỉnh 

đạt giải KK. Năm học 2006- 2007 đạt GVG cấp Huyện. Tại đây cô cũng tham 

gia nhiều cuộc thi và là MC cho một số  chương trình giải trí của địa phương. Cô 

còn là thành viên của “ Đội ca khúc cách mạng huyện Văn Lâm”    
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Năm 2004, cô đăng ký học lên Đại học và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2007. 

 

Tháng 7 năm 2007, cô chuyển công tác về trường THCS Phúc Lợi, và đây 

cũng là ngôi trường cô gắn bó đến bây giờ.  

Về công tác chuyên môn, cô được Ban giám hiệu và đồng nghiệp tín 

nhiệm làm Tổ trưởng tổ khoa học xã hội, nhóm trưởng nhóm Ngoại ngữ. Là cán 

bộ quản lý, với chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng, sự nhiệt tình, trách nhiệm, 

cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô luôn gương mẫu thực hiện tốt 

các nội quy của nhà trường đề ra, để làm gương cho các giáo viên khác. Là chị 

cả của tổ nhóm chuyên môn, luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng 

nghiệp. Đặc biệt là trong các cuộc thi giáo viên giỏi hay chuyên đề của tổ, cô 

luôn là đầu tàu, nhận xét, góp ý và hướng dẫn để các tiết dạy được thành công. 

Dưới sự chỉ dẫn của cô với vai trò là tổ trưởng chuyên môn, tổ khoa học xã hội 

đã có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp quận và thành phố, các tiết chuyên 

đề của tổ được đánh giá cao. Ngoài việc quản lý chuyên môn của tổ, cô luôn 

nhiệt tình giúp đỡ các tổ chuyên môn khác trong nhà trường, chia sẻ kinh 

nghiệm với giáo viên trẻ, góp ý và hướng dẫn các đồng nghiệp trong nhà trường, 

được mọi người tín nhiệm, tin yêu. 
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Là tổ trưởng tổ KHXH gương mẫu, tạo lập một tập thể đoàn kết 

 Bên cạnh đó, cô còn là một giáo viên dạy Tiếng Anh giàu kinh nghiệm, 

chuyên môn giỏi, được phụ huynh và học sinh yêu quí. Nhiều năm liền cô đạt 

GVG cấp trường, năm học 2012 – 2013 cô đạt giải Ba GVG quận môn Anh. 

Cô được nhà trường tin tưởng giao trọng trách bồi dưỡng học sinh giỏi của 

trường. Khi nhận nhiệm vụ cô đã luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao 

chất lượng học sinh giỏi của nhà trường. Nhiều năm liền cô bồi dưỡng, nhà 

trường đều có học sinh giỏi cấp Quận, và Thành phố môn Tiếng Anh.  
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Cô Phạm Thanh Dung với học sinh tham gia HSG cấp Thành phố của trường 

Cô  được PGD quận Long Biên tin tưởng, tín nhiệm cô thành cộng tác 

viên môn Anh của Quận và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn 

Tiếng Anh của Quận. Với sự đóng góp một phần công sức của cô, đội tuyển 

Tiếng Anh của quận đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi 

cấp Thành phố.  
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Cô Phạm Thanh Dung tham gia bồi dưỡng HSG cấp Quận 

Cô luôn trăn trở, tìm tòi các phương pháp giảng dạy mới để truyền đạt 

kiến thức cho học sinh phù hợp, giúp các em phát huy hết khả năng của mình. 

Ngoài năng lực chuyên môn, cô luôn gần gũi với học trò, hiểu tâm lý học sinh 

để động viên, khích lệ và giúp đỡ các em trong học tập, rèn luyện. 

 

Nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng HSG 
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Là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình, khiêm nhường, mẫu mực, có trách 

nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh, được mọi người nể phục, cô Dung luôn ý thức 

rằng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì người giáo viên cần phải có 

tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và yêu thương học sinh như con 

em ruột của mình. Trong quá trình dạy học, cô không chỉ dạy trên lớp mà tận 

dụng mọi thời điểm, truyền đạt kiến thức; truyền sự nhiệt tình, say sưa cho học 

sinh, bồi dưỡng cho các em phương pháp và ý chí quyêt tâm trong học tập. Cô 

luôn xứng đáng là tấm gương sáng về người giáo viên - người mẹ hiền trong 

môi trường sư phạm, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

Luôn tạo cảm hứng cho học sinh thân yêu 



Gương người tốt – việc tốt                        Trường THCS Phúc Lợi – Long Biên, Hà Nội 

 

12 

  

 

Cô luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy 

Cô luôn phấn đấu, không ngừng học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, tham gia nhiều lớp tập huấn của sở và quốc tế. Tháng 8 

năm 2018, cô đại diện cho quận Long biên cùng 5 giáo viên Tiếng Anh của 

Thành phố Hà Nội tham gia lớp tập huấn tại Australia. 
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Cô Phạm Thanh Dung tham gia tập huấn chuyên môn tại Australia 

Trong đợt nghỉ dịch Covid 19, cô tích cực tham gia giảng dạy online, 

truyền đạt kiến thức cho học sinh, giúp học sinh học tập, củng cố kiến thức. 
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Tích cực dạy học sinh online mùa dịch 

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Thanh Dung còn luôn tích cực đi đầu, 

tham gia vào các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành như: "Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Mỗi thầy cô giáo là tấm 

gương đạo đức tự học và sáng tạo"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực". Cô còn tích cực tham gia các cuộc thi do ngành và công Đoàn tổ chức: 

“Tiếng hát thày và trò”;  “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm học  2010- 2011 cô 

đạt giải Nhì cấp cụm và giải Ba cấp quận với phần tài năng độc đáo – Múa võ 

Tekwondo.      
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Cô Dung tham gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” và đạt Giải Ba 

Cô cũng luôn đi đầu trong các hoạt động thể dục thể thao do công đoàn 

ngành và nhà trường phát động. Năm học 2018-2019, cô tham gia đội tuyển 

TDTT của trường thi kéo co trong Ngày hội thể TDTT của Quận đã đạt giải Ba 

toàn đoàn. 
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Cô Phạm Thanh Dung tích cực tham gia các hoạt động TDTT của ngành 

Cô luôn gương mẫu trong mọi hoạt động chuyên môn cũng như tích cực 

tham gia các hoạt động đoàn thể, là cây văn nghệ của trường. Cô là tấm gương 

sáng cho các đồng nghiệp noi theo.  

Cô Phạm Thanh Dung tham gia biểu diễn văn nghệ 

Ngoài công tác quản lý và giảng dạy, cô còn được bầu là Chi ủy viên chi 

bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ 2018 – 
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2020, cô được Đảng bộ Phường Phúc Lợi tuyên dương là Đảng viên hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. Là một đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công việc. 

Khi được chi bộ giao nhiệm vụ, cô luôn làm tốt công tác phát triển Đảng, cô đã 

giới thiệu, bồi dưỡng, và dìu dắt nhiều Đảng viên sau khi được kết nạp. 

Đặc biệt, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng để lại dấu ấn sâu 

sắc. Năm học 2015- 2016, cô được giao chủ nhiệm lớp 6A. Suốt 4 năm đồng 

hành cùng các con, cô luôn theo sát và là người mẹ thứ 2 của học sinh. Cô được 

CMHS kính trọng và tín nhiệm, được HS yêu mến và nể phục.  Năm học 2018 – 

2019 vừa qua, với sự dìu dắt của cô, nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp 

quận và thành phố. Số học sinh lớp cô chủ nhiệm đã thi đỗ vào trường THPT 

công lập đạt tỉ lệ cao: 99%. Cô tâm niệm rằng: “Với tôi, công việc trọng tâm của 

người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có 

những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tuỳ 

theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương pháp dạy 

học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, thu hút học 

sinh, giúp học sinh nhớ nội dung bài tốt và lâu hơn”.  

 

Cô Phạm Thanh Dung với lớp chủ nhiệm 
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Cô Phạm Thanh Dung với lớp chủ nhiệm 

Không chỉ giỏi việc trường, mà còn đảm việc nhà, cô Dung còn là một 

người con dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng vì các 

con. Công việc trường lớp bận rộn đã ngốn nhiều thời gian công sức của cô. 

Nhưng cô không quên vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Hai con của cô, bạn 

nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi, có ý thức trong mọi công việc để bố mẹ không 

phải lo lắng nhiều. Con trai lớn của cô đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Kinh 

tế quốc dân. Còn  con gái đang học cấp 2, nhiều năm liền là học sinh giỏi.  

Đúng như lời nhận xét của đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh; cô là 

người: “Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm”. Dù ở cương vị nào cô cũng có cố 

gắng hết mình. Nỗ lực của cô đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của 

nhà trường trong nhiều năm qua, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, 

luôn tích cực tham gia và đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua của 

Ngành, Thành phố và Quận; Chi bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn 

thể đều đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc. Đặc biệt, với tấm lòng nhân ái và luôn 

đi đầu trong các phong trào chữ thập đỏ và từ thiện trong nhà trường, cô Dung 

cũng thường xuyên tham gia các hoạt xã hội từ thiện để giúp đỡ, sẻ chia và 

mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 
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Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện 

 Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, cô Phạm Thanh Dung đã đạt 

nhiều thành tích trong công tác quản lý và giảng dạy:  

- Năm học 1999-2000: Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện 

- Năm học 1999-2000: Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh 

- Năm học 2004-2005: Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện 

- Năm học 2008-2009: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận 

- Năm học 2012-2013: Giải Ba Giáo viên dạy giỏi cấp Quận 

- Tham gia bồi dưỡng HSG cấp trường và cấp Quận: Có nhiều học sinh đạt 

giải Học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố 

- Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1999-2000; 2006-2007; 

2008-2009; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2018-2019; 

2019-2020 

- Năm 2017: Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục  

Với chúng tôi, cô không chỉ là một tổ trưởng gương mẫu, mà còn là người 

chị cả, người đồng nghiệp đáng kính. Tôi nhớ mãi câu nói của cô: “Nghề 

giáo viên giống như người truyền lửa. Muốn thắp sáng trong trái tim học trò 
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ngọn lửa đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim người thầy phải có 

lửa”. 

       Vâng! Tôi nhận thấy ngọn lửa yêu đời, yêu người, yêu nghề trong ánh mắt, 

nụ cười, trong công việc và cuộc sống hàng ngày của cô. 

        Cảm ơn cô một nhà giáo đã viết nên bao câu chuyện thật đẹp giữa đời 

thường! Cảm ơn cô không chỉ truyền lửa cho học trò mà còn cho những người 

đồng nghiệp như chúng tôi một bài học về sự tận tụy, say mê và cống hiến cho 

sự nghiệp trồng người cao cả! 

    "Đẹp biết bao người giáo viên nhân 

dân, những kỹ sư tâm hồn ươm mầm 

xanh ước mơ. Bao nụ hoa hé nở, ngày 

mai đang đón chờ, vì đàn em cùng 

nhau ta góp công…." Đúng như lời 

bài hát “Vì đàn em, vì những học sinh 

thân yêu” mà cuộc sống quanh ta luôn 

có những thầy cô giáo rất bình dị, hết 

lòng vì các thế hệ tương lai của đất 

nước. Với lòng say mê nhiệt tình, sự 

nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, tinh 

thần trách nhiệm và đặc biệt là lòng 

tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp 

“trồng người”, cô giáo Phạm Thanh 

Dung thật xứng đáng là một giáo viên 

tiêu biểu trong ngành giáo dục và là tấm gương sáng để các đồng nghiệp, học 

sinh học tập và noi theo. 

 


