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GƯƠNG SÁNG QUANH TÔI!!! 

Cuộc sống quanh ta có những con người rất đỗi bình dị nhưng chính những 

điều bình dị ấy lại khiến nhiều người phải nhớ khi nhắc đến họ, đó là những tấm 

gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Đối với tôi, có một người như bao 

người bình dị khác nhưng lại khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực phấn đấu không 

mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một nhà giáo đã nhiều năm cống 

hiến trong nghề trồng người. Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022), hưởng ứng viết tin bài tuyên dương giáo viên trên trang 

thông tin điện tử của sở GDĐT tỉnh Bình Dương (website sở GDĐT)- Chuyên mục 

“Gương sáng giáo viên”. Tôi xin giới thiệu đến tất cả mọi người một tấm gương tiêu 

biểu trong số những tấm gương sáng mà tôi biết, ngưỡng mộ và kính trọng.  Người 

tôi muốn nói đến ở đây chính là cô Bùi Thị Thương – hiện đang công tác tại Trường 

TH-THCS Tam Lập huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương – Một người chị, một người 

cô, một người đồng nghiệp tận tâm, tận tụy với nghề. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại mảnh đất 

mang tên Bình Dương thân yêu. Chị Thương hay Chị Hai đó là cách mà tôi hay dùng 

để gọi và xưng hô khi trò chuyện với chị. Từng là một sinh viên ưu tú của Trường 

Cao đẳng Sư phạm Bình Dương (Nay là Trường Đại học Thủ Dầu Một – Bình 

Dương). Được sự tín nhiệm, tin yên và trân trọng của cả Khoa sư phạm chị đã được 

kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam 2008 khi còn là một cô sinh viên rất trẻ và hiện 

tại chị cũng là một Đảng viên trẻ tuổi trong chi bộ nhưng lại có những thành tích 

khiến mọi người phải kính nể. Tốt nghiệp Sư phạm năm 2008 với tấm bằng Giỏi 

trong tay. Chị đã vinh dự là 01 trong 3 Sinh viên xuất sắc nhất của Khoa được ưu 

tiên chọn nơi công tác sau khi tốt nghiệp. Với tình yêu nghề và sự gắn bó với mảnh 

đất quê hương chị đã gửi hồ sơ dự tuyển và một lần nữa lại bén duyên với mảnh đất 

Bình Dương – mảnh đất anh hùng. Khi nhận quyết định về công tác tại tại Trường 



TH-THCS Tam Lập, nơi cách xa trung tâm hành chính khoảng 25 km. Là giáo viên 

trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, lúc mới nhận nhiệm vụ, bản thân chị còn rất nhiều 

trăn trở bởi lần đầu đảm nhận công việc. Tôi còn nhớ như in cái cái ngày định mệnh 

ấy. Vốn là chị em gái trong một gia đình nên có gì là chị em tôi đều chia sẻ, tâm sự 

với nhau. Khi vừa nhận được quyết định công tác, người đầu tiên chị ấy báo tin 

không phải là bố mẹ, thầy cô hay ai khác mà đó chính là cô em gái lúc bấy giờ đang 

là học sinh cuối cấp 3, đang nuôi dưỡng và ấp ủ ước mơ được trở thành một người 

giáo viên giỏi giống như chị gái mình. Cô gái ấy không ai khác chính là Tôi đây! 

Nhớ lại khoẳng khắc ngày hôm ấy, nghe giọng chị qua điện thoại tôi cảm nhận được 

niềm vui và hạnh phúc khi ước mơ của chị đã thành hiện thực.  

- Nga hả? chị Hai nè! Chị hai được về gần nhà rồi… 

Nói đến đây giọng chị nghẹn lại, tôi cảm nhận được cảm xúc của chi lúc ấy… 

thật sự không biết phải diễn tả như thế nào cho mọi người hiểu, vừa vui, vừa lo lắng, 

vừa hồi hộp… tất cả đan xen vào nhau khiến chị có vẻ rất bối rối. Chị vui vì mình 

may mắn có được một công việc ổn định, hồi hộp và lo lắng vì không biết tiếp theo 

mình phải làm những gì để hoàn thành tốt công việc của mình? Vì là một giáo viên 

mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, lại là lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường làm việc 

này nên có lẽ sẽ không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng bù lại nhờ có tinh thần nhiệt huyết, luôn 

tìm tòi, sáng tạo, ham học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, tôi tin 

rằng chị sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và quả thật là vậy, dù chỉ 

mới về trường chưa được bao lâu nhưng chị đã thể hiện cho mọi người thấy được 

chị là một giáo viên có trách nhiệm, luôn cầu thị trong công việc. Trong cuộc sống 

thì hòa đồng, vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ khi đồng nghiệp hoặc học sinh gặp 

khó khăn. Có lẽ chính vì thế mà khi mới chỉ công tác được 1 năm chị đã được tập 

thể tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) của tổ Khoa học Tự nhiên, 

và giữ nhiều chức vụ kiêm nhiệm như Ủy viên Chi bộ, Ủy viên BCH Công Đoàn, 



Phó Chủ tịch Công Đoàn trường TH-THCS Tam Lập…Mặc dù công việc làm Tổ 

trưởng của một Tổ khối có rất nhiều môn học không thuộc chuyên môn của mình và 

khá áp lực nhưng với ý thức trách nhiệm cao của một người luôn tâm huyết với nghề, 

chị đã và đang điều hành rất tốt tổ của mình hoàn thành mọi nhiệm vụ chung, và gặt 

hái được nhiều thành tích đáng quý cho Tổ cũng như tập thể nhà Trường. 

(Hình ảnh cô Bùi Thị Thương trong ngày lễ Khai giảng  

năm học 2022-2023 cùng đồng nghiệp). 

Thấm thoát đã gần 15 năm gắn bó với nghề những thành tích của chị đạt được 

so với các giáo viên khác trong huyện trong tỉnh thì không phải là quá đáng kể, 

nhưng đối với riêng bản thân tôi và những đồng nghiệp khác của chị thì những đóng 

góp và thành tích chị đạt được luôn là niềm tự hào để chúng tôi lấy đó làm động lực 

để cố gắng phấn đấu. Mỗi lần nhắc đến chị gái mình là mỗi lần tôi thấy mình kém 

cỏi biết bao khi từ lâu tôi luôn xem chị mình là một tấm gương sáng để mình học tập 



và noi theo. Cái “nghiệp: nghề giáo của tôi nó cũng bắt nguồn từ chị, bởi tôi ngưỡng 

mộ chị lắm, tôi luôn khao khát đạt được những thành tích như chị đã đạt được. Nhưng 

tôi biết mình vẫn còn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Bởi để kiếm được một người 

như chị đâu phải dễ, nó hội tụ rất nhiều yếu tố từ tinh thần, trách nhiệm cho đến cái 

tâm của người làm Giáo dục nó phải bắt nguồn từ tình yêu nghề và sự nhiệt huyết 

trong mỗi con người.  

(Hình ảnh nhận bằng khen từ Hiệu trưởng  

     trong Hội nghị CBVC năm 2020-2021) 



Từ một giáo viên trẻ của trường và có khá nhiều thành tích nổi trội. Bắt đầu 

từ những năm học đầu tiên chị đã tham gia thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở và năm nào 

cũng đạt được thành tích cao. Năm học 2012-2013: Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện 

theo thông tư 21 đạt: giải nhất; tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tham gia hội thi 

làm đồ dùng dạy học cấp trường đạt giải nhì. Vinh dự Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cơ sở, quyết định số 692/QĐ-UBND  ngày 30 /08/ 2013 của chủ tịch UBND huyện 

khen. Nối tiếp thành công ấy, Năm học 2013-2014: Đạt giải Nhất trong hội thi giáo 

viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

bằng khen theo quyết định số 797/QĐ-UBND, ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh; Bồi 

dưỡng học sinh giỏi thực hành thí nghiệm môn Sinh học cấp huyện đạt 1 giải nhất, 

1 giải khuyến khích, giải ba toàn đoàn, một học sinh được dự thi cấp tỉnh; Bồi dưỡng 

học sinh trong hội thi sức khỏe sinh sản vị thành niên đạt giải III toàn đoàn; Hội thi 

An toàn giao thông đạt giải III toàn đoàn, hội thi đố vui để học được giải ba cấp 

huyện. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 

19/8/2014 của chủ tịch UBND huyện khen. Chính những quyết tâm, tinh thần nhiệt 

huyết của mình mà chị đã liên tiếp gặt hái được nhiều “Hoa thơm quả ngọt”. Minh 

chứng là Năm học 2017-2018: Vinh dự nhận Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh 

“Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2015-2017 theo quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 

năm 2018…  Để kể về những thành tích và đóng góp của chị từ lúc mới vào nghề 

đến nay quả thật là không biết bao nhiêu trang giấy mới kể hết được. Những thành 

tích mà tôi kể trên chỉ là một trong vô vàn những thành tích mà chị đem về cho nền 

Giáo dục của huyện nhà nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung trong những 

năm mới dấn thân vào nghề. Tính đến nay cũng gần 15 năm công tác trong Ngành 

giáo dục. Bất kì cuộc thi nào của Ngành phát động cho giáo viên chị cũng là người 

tiên phong. Chính vì có sự nỗ lực vận dụng những phương pháp dạy học mới cùng 

với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin chị còn là một trong số ít giáo viên của 



trường sử dụng thành thạo và khai thác triệt để hết các phần mềm vào trong giảng 

dạy khiến tôi và rất nhiều đồng nghiệp phải thán phục và luôn học hỏi kinh nghiệm 

từ chị. Là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền ở cấp trường, huyện và cấp tỉnh chị luôn 

đổi mới sáng tạo trong quá trình công tác, góp phần tạo những chuyển biến tích cực, 

hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành cụ thể đã 

có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được 

công nhận và ứng dụng trong toàn huyện và trong tỉnh (cụ thể: Số sáng kiến được 

công nhận cấp huyện: 10; Số sáng kiến được công nhận cấp tỉnh: 02), có 6 bằng khen 

cấp tỉnh trở lên và có 02 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. Nhiều năm 

liền nằm trong tổ nghiệp vụ bộ môn Sinh học của Sở và Phòng giáo dục, tham gia 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên theo phân công của Sở giáo dục và 

phòng giáo dục, Tham gia chấm Sáng kiến kinh nghiệm, chấm thi giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện… 

 

(Hình ảnh Cô Thương Hướng dẫn HS tạo ra sản phẩm Stem trong một tiết học) 

Đối với mỗi giáo viên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia các kì thi 

tuyển chọn là hết sức khó khăn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và khá tốn thời gian. Riêng 

với chị thì đó là niềm vui, niềm tự hào và đây cũng là một lĩnh vực để đồng nghiệp 



phải kiêng nể. Mặc dù còn rất trẻ về tuổi nghề nhưng năm nào chị cũng mày mò, tìm 

tòi tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đội tuyển của mình đặc biệt hơn hết vì đặc thù của 

Trường chị là một ngôi trường nằm trong khu vực vùng sâu, vùng xa, số lượng học 

sinh không nhiều, mình chị là giáo viên dạy môn Sinh học của trường. Chính vì thế 

áp lực lại càng nhiều hơn khi không có đồng nghiệp cùng chuyên môn hỗ trợ, chị 

phải một mình xoay sở với 4 khối lớp, lại còn phải tìm tòi, chắt lọc ra từng nguồn 

tài liệu phục vụ cho công tác ôn thi HSG. Nhân gian có câu: “Quả ngọt ắt sẽ mỉm 

cười với người luôn chăm chỉ vun trồng chăm sóc” quả không sai, Từ năm học 2015 

-2016 đến nay đội tuyển tham gia Học sinh giỏi cấp Tỉnh của chị đều đạt được những 

thành tích khá cao. Có những năm học, số lượng học sinh bồi dưỡng của chị đi thi 

đều đạt danh hiệu học sinh Giỏi cấp Tỉnh. Thành tích về lĩnh vực bồi dưỡng học sinh 

giỏi của chị năm nào cũng đạt chỉ tiêu góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn của 

nhà Trường. Khi được chị tâm sự về công tác bồi dưỡng, tôi còn nhớ như in nụ cười 

tươi của chị hiện lên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Chị chia sẻ: “Thật ra thì cũng may 

mắn ôn vào phần gần với đề thi và học sinh của mình chịu khó học thôi. Chứ chị 

mày làm gì có bí quyết gì?”. Câu nói chân chất, thật thà ấy cũng đủ để chứng minh 

cho lối sống giản dị, khiêm tốn luôn tâm huyết với nghề của chị. 

 Với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, chị luôn chủ động tìm tòi, học hỏi 

kinh nghiệm của đồng nghiệp và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Những tiết học của chị luôn cuốn hút học sinh. Với đức tính giản dị, ham học hỏi, 

luôn cảm thấy không bao giờ thoả mãn với chính mình, chị đã luôn tự nghiên cứu, 

bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy. Cùng với những kiến thức 

đã học trong trường Sư phạm, từ thực tế giảng dạy, chị luôn đổi mới phương pháp 

dạy, tìm cách truyền đạt  hiệu quả nhất cho học sinh. Chị cho rằng, mỗi bài giảng 

của mình đều phải có một sự mới lạ, hấp dẫn có như vậy mới làm cho các em học 

sinh yêu thích các môn học hơn. Tuy không dạy cùng trường, cũng không cùng Tổ 



chuyên môn với chị, nhưng vì là một giáo viên có bề dày trong Phương pháp dạy 

học tích cực nên tôi và đồng nghiệp cũng đã may mắn được tham dự vào các tiết dạy 

mẫu, các tiết Chuyên đề do chị thiết kế. Phương pháp của chị là thông qua các trò 

chơi, bài tập vận dụng, các hoạt động trải nghiệm bằng phương pháp Stem giúp các 

em học sinh hệ thống kiến thức cơ bản và tập trung vào rèn kỹ năng, đặc biệt là kiểm 

tra theo dõi sát sao việc học tập hàng ngày của các em. Tham dự một tiết dạy của chị 

tôi học hỏi được rất nhiều điều hay và bổ ích. Học sinh thì hoạt động tích cực và rất 

hứng thú trong tiết học. Để làm được điều đó không chỉ đơn thuần là do phương 

pháp, kĩ năng mà một phần khác là do chị là người luôn thấu hiểu tâm lí, tính cách 

từng học trò của mình nên có các biện pháp phù hợp khiến những em nhút nhát thì 

mạnh dạn hơn, những em đã mạnh dạn thì phát huy hết năng lực của mình. Chính từ 

suy nghĩ “Một giáo viên không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn có tình yêu thương 

với học trò”, chị đã động viên kịp thời, thúc đẩy niềm say mê học tập của học sinh. 

(Hình ảnh cả gia đình quây quần xum họp Tết đoàn viên – GĐ cô Thương bên phải) 



 Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, chị Thương còn 

là một người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Bản thân chị luôn cố 

gắng tôi luyện mình trở thành một tấm gương sáng để hai đứa con nhỏ noi theo. Các 

cháu là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tháo vát và là nguồn động lực không nhỏ để 

chị luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Nhắc đến cái tên Bùi Thị Thương, học sinh và phụ huynh cũng như đồng nghiệp 

ai cũng phải trầm trồ. Họ biết đến chị bởi lòng yêu nghề, mến trẻ, sự hăng say, hoạt 

bát, năng động, nhiệt tình trong công tác. Bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng 

nghiệp luôn xem chị là một tấm gương điển hình để học tập, một chỗ dựa vững chắc 

cho chúng tôi những người chèo thuyền, người cầm lái, người đứng mũi chịu sào, 

người gánh vác rất nhiều những trọng trách nặng nề trên vai, làm sao đưa nền giáo 

dục của Tỉnh nhà vươn đến những tầm cao mới, xứng đáng với những gì các Nhà 

giáo lão thành đã gây dựng. Chúng tôi tin và rất tin những tấm gương sáng như chị 

đã, đang và sẽ làm rất tốt điều đó bởi chị là một công dân Việt Nam ưu tú, một người 

tài đức vẹn toàn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bên cạnh tôi luôn có một 

người chị cũng như thầy, người cô sát cánh, đồng hành với mình trong suốt chặng 

đường Giáo dục này. Chị là nguồn động lực để tôi noi theo và học tập, để tiếp tục 

giữ vững niềm tin vào cuộc sống này, có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho mái trường 

thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại. 

Nhìn lại những chặng đường cuộc đời và sự nghiệp mà chị đi qua đã làm tôi 

không khỏi cảm kích và biết ơn cuộc đời đã cho tôi có được một người chị gái giỏi 

giang, tháo vát. Để tôi có thể học hỏi thêm ở chị những kinh nghiệm sống quý báu, 

đó sẽ là hành trang vững chắc giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống và công 

việc của mình. Và tôi cũng mong sao ngành GD&ĐT huyện nhà nói riêng và ngành 

GD&ĐT cả nước nói chung sẽ ngày càng có thêm nhiều tấm gương sáng như chị để 

chúng ta có thêm nhiều Cán bộ quản lý giỏi, có đủ khả năng lãnh đạo tốt cơ quan, 



đơn vị mình và góp phần đưa mọi phong trào, hoạt động của ngành Giáo dục ngày 

càng phát triển và đi lên.  

 Bình Dương, ngày 9 tháng 9 năm 2022 

   Người viết 
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