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MỘT HIỆU TRƯỞNG ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC ĐỔI MỚI ! 

Là một giáo viên công tác trong nghề đã hơn 20 năm, tuy chưa nhiều nhưng tôi 

cũng đã được nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc của nghề được xem là cao quý trong 

các nghề cao quý. 

Cũng như bao nhà giáo chân chính khác, tôi luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp 

trồng người, dẫu biết rằng có nhiều vất vả nhưng chính nhờ nụ cười của các em học sinh 

và nhiều niềm vui vì sự động viên dìu dắt của các anh chị đồng nghiệp đã giữ chân tôi 

ở lại với nghề cho đến ngày hôm nay.  

Một trong các điều tốt đẹp đó chính là được học tập theo các tấm gương của các 

thầy cô, những người hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

Giáo Việt Nam , tôi xin được viết vài điều về một một người lãnh đạo có tầm nhìn chiến 

lược, người anh đầy nhiệt huyết với ngành Giáo dục mà tôi được làm việc trong khoảng 

thời gian công tác của mình  đó chính là Thầy Hoàng Đức Tú, Hiệu trưởng Trường 

THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương hiện nay, một người luôn tiên phong 

đi đầu trong công tác đổi mới quản lý và giáo dục, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp 

và kính trọng của học sinh và phụ huynh . 

- Về cuộc đồi và sự nghiệp của Thầy 

Năm 1998, từ vùng quê Nghệ An đầy nắng gió, Thầy vào Bình Dương học sư 

phạm với biết bao hoài bão cho tương lai của mình. 

Vì là học chung khóa sư phạm năm ấy nên tôi còn nhớ. Anh là một sinh viên tiêu 

biểu, một thành viên tổ tự quản của khoa tự nhiên Trường Cao Đảng Sư Phạm Bình 

Dương lúc đó, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện Mùa hè Xanh năm 

2000, câu lạc bộ tình nguyện....những hoạt động phong trào đó đã giúp cho anh có thêm 

lòng yêu nghề, mến trẻ.  

Ra trường năm 2001, anh đã mang tất cả những nhiệt huyết, những tình thương 

yêu con người vào việc dạy học, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao, liên tiếp lập nhiều thành tích cao trong công tác, 02 

lần đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, đáng ghi nhận nhất là anh đã được tuyên dương giáo 

viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần thứ nhất vào năm 2008.  



Từ những thành tích nổi trội,  với những sự cố gắng không ngừng của bản thân, 

vào 9/2014  anh đã được đồng nghiệp tín nhiệm, được cấp trên bổ nhiệm làm quản lý tại 

trường THCS Phước Hòa là một trong các nhà quản lý trẻ nhất của huyện Phú Giáo lúc 

đó. Ở cương vị lãnh đạo, quản lý, Thầy luôn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua 

trong đơn vị của mình.  

Năm 2017, Thầy được chuyển về làm hiệu trưởng tại trường THCS Vĩnh Hòa, 

một ngôi trường mà cơ sở vật chất còn rất nhiều thiếu thốn, chất lượng giáo viên chưa 

đồng đều, tuy có nhiều khó khăn nhưng với tinh thần cởi mở, quyết đoán, có tầm nhìn 

chiến lược đúng đắn trong công tác lãnh đạo, biết sử dụng người tài, tận dụng mọi thời 

cơ và khắc phục mọi khó khăn thách thức, dám nghĩ dám làm dám chịu trách 

nhiệm...Thầy đã từng bước đưa bộ máy nhà trường đoàn kết vào khuôn khổ làm việc có 

hiệu quả, mặc dù cơ sở vật chất không đáp ứng đủ cho việc học 2 buổi cho học sinh như 

các trường trong huyện nhưng với sự động viên, khuyến khích cố gắng đổi mới của tập 

thể giáo viên mà thầy là người truyền cảm hứng cho cả tập thể  vượt qua khó khăn thách 

thức, đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao, chứng minh được vị 

thế về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong toàn huyện như ngày hôm nay. 

 

Hình ảnh tại buổi lễ công nhận trường chuẩn Quốc gia 



Song song với công việc lãnh đạo, Thầy còn là Đảng ủy viên của xã, bí thư chi bộ 

nhà trường là đại biểu dân cử nên Thầy luôn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua và 

các cuộc vận động khác của ngành, của địa phương, là người đi đầu trong các nhiệm vụ 

vì Thầy luôn tìm được cách vận dụng sáng tạo có hiệu quả bằng sự học hỏi không ngừng 

của bản thân và truyền cảm hứng phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên. 

- Những việc làm thực tế của Thầy đang truyền cảm hứng cho đội ngũ giáo viên 

chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 

“Khiêm tốn, Lắng nghe, thông cảm, đồng hành và chia sẻ” là những gì chúng tôi thấy ở 

Thầy. 

Ngày đầu về trường nhận nhiệm vụ công tác . Với học sinh, Thầy luôn quan tâm 

đến việc giáo dục lễ nghi lên hàng đầu, vì các em chính là những chủ nhân tương lai của 

đất nước. Tôi còn nhớ trong buổi lễ chào cờ đầu tiên khi Thầy về trường nhận công tác, 

trước giáo viên và  học sinh toàn trường Thầy đã đứng nghiêm và cúi xuống chào như 

là một học sinh chào thầy cô của mình, hành động đó gây sự xúc động mạnh trong tâm 

trí của tất cả mọi người vì đó là một lời dạy rất thực tế, không ba hoa sáo rỗng...nhiều 

học sinh giờ về thăm tôi vẫn nhắc về kỉ niệm đó. 

Đối với đội ngũ, Thầy không thể hiện mình là một cung bậc lãnh đạo, Thầy hòa 

nhập vào từng hoạt động để quan sát, lắng nghe và thận trọng điều chỉnh trong quản lý. 

Mỗi lần họp xét thi đua, nhiều thành viên trong Hội đồng đề xuất đề nghị khen thưởng 

cho Thầy khi có thành tích nỗi trội nhưng vẫn câu nói ấy, vẫn con người khiêm tốn ấy 

và lời động viên quen thuộc ấy  “ Có được thành quả ấy là sức mạnh tổng hợp của anh 

em, nhiều cá nhân đang rất cần được ghi nhận thành tích này để làm động lực phát triển”      

Năm học 2019-2020 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở giai đoạn đầu nguy hiểm, 

Thầy đã linh hoạt tìm kiếm những phần mềm dạy học trực tuyến đang được áp dụng để 

định hướng cho chúng tôi lựa chọn những phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp với 

năng lực tiếp cận ứng dụng công nghệ trong dạy học của từng giáo viên. 

Năm học  2021 - 2022 là một năm học  đầy khó khăn vì đại dịch CoVid -19 từ sự 

chuẩn bị trước đó nên Thầy và đội ngũ viên chức, nhân viên nhà trường đã xuất sắc hoàn 

thành tốt nhiệm vụ kép vừa dạy học vừa chống dịch. Thầy vừa là thành viên Ban chỉ đạo 

chống dịch của địa phương vừa giúp đỡ giáo viên vượt qua áp lực dạy online, vừa lãnh 



đạo chuyên môn nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học, thành quả đó 

được ghi nhận của cấp trên vì đã nâng cao thành tích của trường so với các năm học 

trước, có được kết quả như vậy là do công sức của cả tập thể nhưng trên hết vẫn là nhờ 

vào người Hiệu trưởng đầy nhiệt huyết như Thầy. 

Tôi cảm động bởi hành động tự tin đầy trách nhiệm của Thầy trong thời gian dịch 

bệnh phức tạp, mỗi lần y tế nhà trường Tét sàng lọc Covid-19 cho học sinh, khi phát 

hiện trường hợp nghi nhiễm chúng tôi và học sinh rất hoang mang và lo sợ nhưng đối 

với Thầy là người lãnh đạo, với quyết tâm không để ai ở lại phía sau trong đại dịch nên 

Thầy là người trực tiếp tiếp xúc để lấy thông tin, động viên hướng dẫn học sinh nghi 

nhiễm cách ly điều trị tại nhà trong bộ đồ đơn giản và chiếc khẩu trang; chúng tôi lo lắng 

vì sự nguy hiểm của Covid-19 lúc đó và góp ý nhưng Thầy trả lời bằng kiến thức khoa 

học, “ Thầy đã được tiêm đủ liều vac xin phòng, chống dịch Covid-19, Thầy thực hiện 

tiếp xúc người bệnh theo đúng nguyên tắc, khử khuẩn tốt thầy cô cứ yên tâm, bộ đồ bảo 

hộ kia sẽ làm học sinh lo sợ, điều trị bệnh khi nhiễm bệnh quan trọng nhất là tâm lý” 

đúng vậy những điều tốt đẹp đã diễn ra bằng một lời giải thích đơn giản đó đã truyền 

cho chúng tôi một cách phòng chống dịch bình tĩnh, tự tin kể từ đó chúng tôi cùng Thầy 

thực hiện nhiệm vụ kép thành công.  

 

Hình ảnh lấy thông tin dịch tễ học sinh nghi nhiễm Covid-19 tại nhà trường 



Là người kín tiếng, không sôi nổi nên chắc cũng có người xem Thầy như là người 

hạn chế náo nhiệt, nhưng thực tế trong cuộc sống và công việc Thầy luôn lắng nghe, 

động viên góp ý riêng, khen chê đúng mực đúng thời gian, không gian. Thầy vận động 

giúp đỡ cho biết bao học sinh khó khăn có dấu hiệu bỏ học đến nay các em ra trường 

còn nhớ lại. Thầy vận động các nhà hảo tâm lắp mái che trong sân trường để học sinh 

thoải mái trong giờ vui chơi, Thầy kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ các học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, Thầy đến các trường khác xin thiết bị 

còn dư về để cho các em có cơ hội học tập tốt hơn, Thầy định hướng nghề cho các học 

sinh tốt nghiệp THCS rất tận tình, chu đáo...  tất cả những việc làm đó thể hiện được tấm 

lòng của Thầy với thế hệ học trò ngày nay. 

 

 

Lễ khai giảng năm học mới tại nhà trường 

Ngoài công việc, Thầy còn là một người chồng, một người cha tốt. Một người 

lãnh đạo thực tế. khi hoàn thành việc trường thầy còn tranh thủ làm thêm phụ giúp gia 

đình như chạy xe dịch vụ, phụ quán ăn vào ban đêm, gia đình Thầy vô cùng đầm ấm với 

người vợ cũng là giáo viên và một con trai ngoan ngoãn, vợ thầy cũng là giáo viên giỏi 

nhiều năm liền, rất được đồng nghiệp quý mến, học sinh thương yêu. Có lẽ cùng nghề 



nên hai người đều đồng cảm và chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, cùng nhau phấn 

đấu trở thành ưu tú.  

Tôi tin rằng với tấm lòng nhiệt huyết và khả năng của Thầy sẽ còn giúp Thầy tiến 

xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Nghề nhà giáo rất cần những người lãnh đạo có 

tâm, có tầm nhìn chiến lược và năng lực như Thầy để giúp cho ngành giáo dục huyện 

nhà đi lên./. 

                                                                      Vĩnh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2022 

                                                                                     Người viết 

                                                                                    

                                                                                        Đỗ Thị Thanh Nhàn 


