
NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG QUA CÁC CON SỐ 

         Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: “Mỗi người tốt, 

mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”. 

Người luôn cho rằng: “Những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì 

ai cũng có thể thấy. Còn những việc nhỏ, bình thường nhưng ích nước, lợi 

dân thì hay bị xem thường”.  

Theo Bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, 

lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ, nhưng giống như 

những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành 

sông và hợp thành biển cả. 

Thấm nhuần câu nói và tư tưởng của Người, bản thân tôi luôn nhận thức 

được rằng mọi người tốt, việc tốt cần phải được tôn kính, khích lệ, nêu gương 

và nhân rộng để nó trở thành một sức mạnh to lớn lan tỏa đến tất cả mọi 

người cùng học tập và noi theo. 

Tôi nghĩ rằng trong  cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người, Ắt hẳn ai ai 

trong  chúng ta đã từng gặp và chứng kiến những tấm gương người tốt, việc 

tốt rồi đúng không ạ? Sẽ có người nhìn thấy những tấm gương đó mà động 

viên, tán thưởng. Sẽ có người biểu dương và cũng có những người cảm ơn 

trong thầm lặng … Còn đối với tôi đó là sự sẻ chia! Vì tôi muốn những tấm 

gương ấy sẽ là tinh thần để có thể nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương 

khác. Và ngay bây giờ tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người một tấm gương 

điển hình người tốt việc tốt khiến tôi và các đồng nghiệp, các em học sinh 

rất trân quý, nể phục và ngưỡng mộ bởi tài năng, sự tâm huyết, bản lĩnh, 

nhiệt tình và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giáo dục. Đó 

chính là cô giáo Nguyễn Thị Thu Thúy- Giáo viên bộ môn Toán, chủ nhiệm 

lớp 9A1 Trường THCS Phúc lợi-Long Biên-Thành phố Hà Nội.  



 

Cô Nguyễn Thị Thu Thúy sinh năm 1981. Hiện cô đang sinh sống cùng gia 

đình tại địa chỉ số 1, ngách 20, ngõ 95, phố Vũ Xuân Thiều. Chồng cô là 

thiếu tá Nguyễn Văn Việt hiện đang công tại  Bộ Quốc Phòng. Cô có 2 người 

con là cháu Nguyễn Việt Hằng và cháu Nguyễn Văn An Nguyên hiện các 

cháu đang là học sinh Trung học. Tháng 11 năm 2002 là dấu mốc quan trọng, 

khi cô mới chập chững bước chân vào nghề dạy học tại trường Trung Học 

Cơ Sở Hội Xá (Là trường Trung Học Cơ Sở Phúc Lợi ngày nay). Suốt 8 năm 

đầu vào nghề dạy hợp đồng tại trường, với sự nỗ lực và phấn đấu của bản 

thân, sự ủng hộ, động viên của gia đình thì đến 2010 cô thi đỗ công chức và 



được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn toán- tin tại trường cho đến 

nay. Gia đình ấm êm hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái chăm ngoan, 

công việc ổn định tất thảy không thể không kể đến sự cố gắng rất nhiều của 

cô, để cân bằng giữa công việc và gia đình là một điều không phải ai trong 

chúng ta đều làm được mà cô đã làm rất tốt. Cô không chỉ là một giáo viên 

ưu tú mà cô còn là  người phụ nữ đảm đang, trung hậu, một người mẹ hiền 

của các con.  

Tôi và những đồng nghiệp khác yêu mến nhất có lẽ đó chính là sự bình dị 

trong tính cách và phẩm chất con người của cô. Từ giọng nói nhẹ nhàng cho 

đến cách ăn mặc, rồi phong thái tự tin đúng chuẩn của một giáo viên thủ đô 

mẫu mực. Cô là người sống rất tình cảm, cô yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ các 

em học sinh, đồng nghiệp mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống và trong 

công tác. Cô hòa đồng với mọi người, thân thiện, chan hoà và cũng rất khiêm 

tốn. Bản thân cô lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi mỗi khi gặp gỡ học sinh và 

đồng nghiệp. Nhìn cô chúng tôi như được tiếp thêm nhiều năng lượng, sinh 

khí và sức mạnh để chiến đấu. Dù trong công việc hay cuộc sống có gặp khó 

khăn đi chăng nữa thì cô Thúy vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu 

đời trong tất cả mọi hoàn cảnh. Niềm tin ấy, lẽ sống ấy đã khiến tôi và các 

anh chị đồng nghiệp rất nể phục. Cô hoàn toàn xứng đáng là một tấm gương 

sáng cho tất cả mọi người cần nhìn nhận và học tập. 

Cô không chỉ là một người có cốt cách nhân phẩm đạo đức thanh cao mà cô 

còn là một người giáo viên dạy giỏi với lòng say mê nhiệt huyết với nghề, 

tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc giảng dạy. Với những kinh nghiệm 

tích lũy được trong suốt những tháng năm giảng dạy, cộng với chuyên môn 

vững vàng và cách làm việc nghiêm túc, khoa học, sự thông minh, sáng tạo 

và nhảy bén. Lao động không ngừng nghỉ, chăm chỉ, cần mẫn và không ngại 

khó. Đúng như câu nói “Trên bước đường thành công không có dấu chân 

của kẻ lười biếng” sự cố gắng của cô đã được đền đáp bằng những thành tích 

nổi bật đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, như năm 2011 đạt loại giỏi cuộc 

thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Trong công 



tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi những năm qua cô cũng đạt được 

những thành tích nhất định như có 1 học sinh (em Nguyễn Hoàng Khánh 

linh) đạt giải nhì cấp thành phố cuộc thi giải toán qua mạng Violympic. Năm 

học 2019-2020 cô được phân công giảng dạy môn toán lớp 9 và năm đó 

trường tôi có điểm trung bình môn toán cao hơn điểm trung bình môn toán 

cả quận. Kỳ I năm học 2020-2021 cô có 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi 

toán cấp quận (em Nguyễn Thu Phương đạt giải nhì và em Trần Tiến Thanh 

đạt gải ba), 1 học sinh đạt giải bạc ASMO (em Nguyễn Tiến Thanh), 2 giải 

đồng ASMO (em Thu Phương và em Minh Đức). Đó là những trái ngọt mà 

cô đã gặt hái được sau bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng thậm chí là cả 

những giọt mồ hôi và nước mắt. Với các thành tích đã đạt được và ý chí phấn 

đấu của cô tôi tin rằng phía trước còn nhiều chông gai nhưng cô sẽ còn làm 

được nhiều hơn thế nữa. Cô chính là một điển hình cho bạn bè và đồng 

nghiệp noi theo. 

 



Là một giáo viên trong thời kỳ đổi mới và hòa nhập quốc tế. Cô luôn ý thức 

được rằng việc tiếp thu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin 

là điều kiện tiên quyết phải có đối với tất cả mọi ngành nghề. Cô là một trong 

số những giáo viên tiêu biểu của trường tôi thực hiện tốt và xuất sắc về ứng 

dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học, thực hiện tốt tiết học sôi 

động, lôi cuốn và hấp dẫn, học sinh hiểu bài. Cô luôn luôn chủ động tìm tòi, 

học tập và tiếp thu các phương pháp, phương tiện dạy học đổi mới vận dụng 

vào trong quá trình học tập và giảng dạy. Cô là người luôn đau đáu và đắn 

đo làm sao cho việc học tập của học sinh và công việc giảng dạy của giáo 

viên ngày càng phong phú hơn, càng hiệu quả hơn, càng hay hơn, càng tiến 

xa hơn và sẽ không phải đi thụt lùi so với bạn bè quốc tế. Với những gì mà 

cô đã làm được và những điều mà cô đang ra sức cố gắng tiếp thu, trau dồi 

và học hỏi tôi nghĩ cô xứng đáng là một giáo viên giỏi trong thời kỳ mới. 

Thời kỳ mà chúng tôi cần phải biết nắm bắt các xu thế thời đại để đổi mới 

và vươn lên. 

 

    



     

Vốn là một người rất khiêm tốn, cô luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp 

từ bạn bè và đồng nghiệp từ những cái nhỏ nhặt nhất để có thể hoàn thiện 

bản thân mình mỗi ngày. Tôi còn nhớ những lần cả tổ đến dự giờ các tiết học 

của cô, ngoài những lời nhận xét của các đồng nghiệp về tiết dạy, cô chủ 

động nói với mọi người hãy chia sẻ với cô nhiều hơn những điều mà cô chưa 

làm được để cô đúc rút kinh nghiệm và đưa ra hướng thay đổi tốt cho những 

tiết tiếp theo. Cô ghi chi tiết từng ý kiến của từng người vào sổ nhật ký của 

mình một cách nghiêm túc. Quả thật tôi thấy rất khâm phục về cách làm việc 

và bản lĩnh trong con người của cô. Không chỉ là một người biết lắng nghe, 

cô còn là một người biết chia sẻ. Tôi và một số đồng nghiệp mới chập chững 

vào nghề được một vài năm. Kinh nghiệm chưa nhiều, nhiều tiết học, rồi 

phương pháp giảng dạy, các công tác chuyên môn chưa được vững vàng, 

còn nhiều thiếu sót thì chính cô người đã đưa ra các ý kiến đóng góp cho 



chúng tôi. Cô không ngần ngại chỉ bảo tận tình, hướng dẫn bài bản chi tiết 

từng chút một, ai vướng mắc ở đâu? Giáo án, phương pháp, bài khó …Hay 

kể cả các vấn đề liên quan đến xử lý các tình huống sư phạm đối với học 

sinh, phụ huynh chỉ cần ai cần cô tư vấn cô đều rất nhiệt tình, cô không quản 

ngại bớt chút thời gian của mình để có thể giúp đỡ đồng nghiệp dù bản thân 

mình phải dạy khá nhiều tiết trong tuần và còn các hoạt động khác nữa trong 

công tác của lớp chủ nhiệm. Cô luôn khuyên nhủ chúng tôi rằng là một người 

thầy giáo, cô giáo chúng ta không được nản chí, không được sơ sài, không 

được tự ái mà phải biết tiếp thu, biết phấn đấu và đặc biệt không ngừng học 

tập vì học tập là suốt đời. Cô có chia sẻ với tôi một câu nói của Karl Marx 

làm tôi nhớ mãi không quên và xem như động lực để cố gắng đó là:  

              “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”. 

    

 

  Luôn đi đầu trong các phong trào nhà trường, có lối sống đạo đức trong 

sạch vững mạnh, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương của nhà trường. Cô luôn 

thực hiện tốt các nội quy, quy định đặt ra như lên lớp đúng giờ, soạn giáo án 



đầy đủ trước khi lên lớp, thực hiện đúng quy cách ứng xử và ăn mặc mô 

phạm phù hợp với môi trường sư phạm. Tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp 

hội đồng sư phạm, sinh hoạt nhóm chuyên môn, các khóa tập huấn nâng cao, 

các buổi trao đổi sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học hay các buổi 

lao động vệ sinh trường lớp. Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể 

dục thể thao, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 

….Cô luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân giao. Thật đáng quý 

biết bao về sự nỗ lực của cô. 

 

Suốt quãng thời gian công tác tại trường, tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng 

may mắn khi được gặp cô, một người chị, một người đồng nghiệp xuất sắc. 

Học sinh yêu quý, đồng nghiệp kính trọng. Luôn luôn phấn đấu và nỗ lực 

trong công việc và cuộc sống. Cô chính là tấm gương sáng điển hình của 

trường Trung học cơ sở Phúc lợi nói riêng và bậc học Trung học nói chung. 

Xin kính chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều hơn 

nữa cho sự nghiệp “trồng người”.  


