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Tôi xin phép mượn những dòng thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh để nói lên những 

tình cảm, nhiệt huyết cháy bổng của Cô Nguyễn Thị Thu Yến – giáo viên trường 

THCS Vĩnh Hòa – Huyện Phú giáo tỉnh Bình Dương Cô luôn dành tất cả tình yêu 

thương cho các thế hệ học sinh, nhiệt huyết với nghề bằng cả niềm đam mê trọn vẹn. 

Trong những năm công tác ở ngôi trường THCS Vĩnh Hòa, được gắn bó chia 

sẻ với các đồng nghiệp ở nơi đây, bản thân tôi luôn cảm phục, trân quý đối với Cô 

Thu Yến cô ấy đã và luôn là một gương sáng mà thế hệ giáo viên trẻ phải học tập và 

noi theo, từ chất lượng công việc đến phẩm chất đạo đức, từ lời nói đến việc làm và 

lối sống giản dị tất cả là tấm gương sáng, soi rọi vững vàng, mạnh mẽ truyền động 

lực và nguồn cảm hứng cho tôi tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn. 

Nhờ vào cuộc thi “Tấm gương sáng” hôm nay, tôi cơ hội để bày tỏ về sự nhiệt huyết 

của Cô Thu Yến, là một người đồng nghiệp, là tấm gương sáng và hiện nay là cấp 

quản lí của Tôi. 

Tốt nghiệp trường Đại học sư phạm, cô giáo Nguyễn Thị Thu Yến đã gửi hồ sơ 

và có duyên với mảnh đất yêu thương ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo. Từ khi ra trường đến 

nay Cô Thu Yến đã gắn bó với ngôi trường Vĩnh Hòa 18 năm. Cô luôn ý thức rằng: 

dạy học vốn được xem là nghề cao quý trên đôi vai của mỗi Thầy Cô giáo, là những 

trách nhiệm lớn lao về truyền thụ tri thức và giáo dục đạo đức cho lớp lớp thế hệ học 

sinh. Bản thân cô luôn nhận thấy vai trò to lớn của người giáo viên trong sự nghiệp 

trồng người. Vì thế cô luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà xã 

hội giao phó. Trong 18 năm qua, mỗi giờ lên lớp cô đều cố gắng chuyển tải đến học 

trò vốn tri thức cần thiết về cuộc sống, chuẩn bị hành trang cho thế hệ mai sau đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, bên cạnh việc rèn luyện 

đạo đức, không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn là nhiệm vụ mà cô và mỗi giáo 

viên cần phấn đấu suốt cuộc đời. Đặt nhiệt huyết vào từng bài học, quan tâm hết mực 

đến học sinh của mình, những giờ giảng của cô luôn sôi động, chứa đựng cả một tình 

yêu to lớn với nghề và các em học sinh.  Tôi đã từng được nghe em Phạm Thị Huỳnh 

Hoa cựu học sinh giỏi của trường tâm sự: đối với chúng em cô Thu Yến như người mẹ 

hiền, luôn quan tâm chăm sóc và giảng dạy chúng em, chúng em vô cùng quý mến và 

Cô giáo lớp em 

sáng nào em đến lớp 

Cũng thấy cô đến rồi 

Đáp lời chào cô ạ! 

Cô mĩm cười thật tươi 

Cô dạy em tập viết 

Gió đưa thoảng hương nhài 

Nắng ghé vào cửa lớp 

Xem chúng em học bài 

Những lời cô giáo giảng  

Ấm trang vở thơm thoa 

Yêu thương em ngấm mãi 

Những điểm mười Cô cho 
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yêu thương cô Thu Yến” đó là những tình cảm tốt đẹp mà không phải ai trong chúng 

ta cũng giành được từ học trò của mình.  

Với nhiệt huyết cháy bổng của người giáo viên nhân dân, cô Thu Yến tham gia 

hầu hết các hoạt động của ngành: Thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi dạy học theo chủ 

đề tích hợp, hướng dẫn học sinh tham gia thi KHKT, ôn thi học sinh giỏi Olpic cấp 

Tỉnh, tham gia viết nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh với hiệu quả ứng 

dụng cao. Là một giáo viên, một cán bộ quản lí năng nổ, nhiệt tình, khiêm nhường, 

mẫu mực, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh, được mọi người nể phục, cô Thu 

Yến 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. 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. 

Không để phí một tài năng đầu năm học 2021 -2022 Cô Thu Yến được các cấp 

lãnh đạo bổ nhiệm với cương vị mới – Phó hiệu trưởng chuyên môn trường THCS 

Vĩnh Hòa. Nhiệm vụ mới càng nặng nề hơn đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid 

19 hết sức phức tạp, mọi hoạt động giáo dục chuyển sang trực tuyến, trực tuyến, bình 

thường trong tình hình mới… Bao nhiêu vất vả khó khăn không cản trở được lòng 

yêu nghề, tinh thần đầy trách nhiệm. Tôi vẫn luôn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy 

ngày ngày ngày ở trường không phúc nghỉ ngơi, chăm lo cho học sinh đầy đủ về mọi 

mặt để các em có thể học tập, có thể vui tươi, bình an mạnh khỏe. Cô tự mình cùng 

đồng nghiệp đến nhà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỏi thăm, động viên 

giúp đỡ, khi thì bao gạo nhỏ, khi thì thùng mì tôm, vài bộ đồ đã được giặc thơm tho 

tươm tắc. Cô luôn nhiệt tình tham gia các phong trào do nhà trường và đoàn thể tổ 

chức đoàn kết, nhất trí trong tập thể Ban giám hiệu để lãnh đạo tập thể hoàn thành 

xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Giải quyết hay xét xử vụ việc gì mọi người đều 

đọc được trong ánh mắt trong lời nói của cô sự bao dung, thông cảm mà vẫn chứa 

đầy nghiêm khắc. 

Một điều đáng quí hơn cả, đó là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, một sự 

lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Dù trong cuộc họp hay giao tiếp với mọi 

người hằng ngày … công việc quản lí rất áp lực, nhiều việc nhưng cô vẫn giữ được 

thái độ và lời lẽ rất mực bình tĩnh, tự tin. Cô luôn là người để chị em giáo viên gần 

gũi, chia sẻ. Hình ảnh một người quản lí luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn 

tượng trong lòng cán bộ giáo viên nhân viên trong trường. Tất cả cá nhân đều được 

cô tôn trọng như nhau. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu” vì vậy mọi vấn 

đề đều được cô giải quyết thấu tình đạt lý tạo được niềm tin vững chắc trong lòng 

mọi người điều đó cũng rất phù hợp với “Tình yêu thương con người, sống có nghĩa 

có tình”- một trong những tư tưởng của Bác về đạo đức của con người Việt Nam. Đó 

không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí cao cả. 

Với những công hiến không ngừng mệt mỏi của người giáo viên, người cán bộ 

quản lí cô Thu Yến đã gặt hái cho mình nhiều thành công vượt trội, được biết, cô Yến 

đã từng đạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức cấp tỉnh. Có 

nhiều học trò đạt giải cao cấp tỉnh. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở là gương mặt điển hình của tỉnh nhà trong phong trào 
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thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt năm học 2021-2022 cô rất vinh dự là 

một bông hoa trong vườn Bác do đài truyền hình Bình Dương đưa tin. 

 

 

 

 

 

 

Cô Thu Yến cùng các học trò 

Với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và mẫu mực, cô giáo Nguyễn Thị 

Thu Yến luôn tỏa sáng dưới mái trường THCS Vĩnh Hòa của chúng tôi. Tấm gương 

hết lòng vì công việc như cô hiện nay không thiếu trong xã hội nhưng đối với tôi, cô 

quả là một tấm gương sáng. Với gương mặt thân thiện, vui tươi và sự giản dị trong lời 

nói, đối xử với mọi người, cô luôn để lại ấn tượng tốt đẹp cho những ai đã tiếp xúc. 

Mong sao, trường của chúng tôi sẽ có nhiều người tâm huyết như cô Thu Yến để góp 

phần chăm lo cho các thế hệ học sinh và từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng của 

nhà trường ở một vùng quê đầy khó khăn nhưng luôn chưa đựng tình yêu thương, 

nhiệt huyết của các Thầy Cô luôn hết lòng vì các em học sinh thân yêu. 

Vĩnh Hòa, ngày 10 thang 9 năm 2022. 

                                                             Người viết 

                                                       Lê Thị Quỳnh 


