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BÀI DỰ THI VIẾT VỀ 

“TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

 VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, TUYÊN TRUYỀN, NHÂN RỘNG ĐIỂN 

HÌNH TIÊN TIẾN” 

 

               Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc 

tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thực hiện lời Bác, 

mỗi thầy cô giáo và học sinh trường THCS Thanh Liệt luôn thi đua phấn đấu, tu 

dưỡng và rèn luyện góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ 

đô, áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Trong số những thầy 

cô ấy, người đã thắp lửa cho những đam mê, sáng tạo của bao thế hệ học sinh mà 

em vô cùng ngưỡng mộ đó là thầy Trình Sơn Tùng – Giáo viên dạy Toán lớp em. 

Thầy Trình Sơn Tùng sinh ra và lớn lên tại xã Tam Hiệp, thành phố Hà Nội. 

Ngay từ nhỏ, thầy đã có niềm đam mê trở thành một thầy giáo. Chính vì vậy, trong 

suốt năm tháng là học sinh, thầy học rất giỏi. Khi tốt nghiệp THPT, thầy thi đỗ 

trường Đại học sư phạm Hà Nội khoa Toán học. Cũng bởi niềm đam mê từ khi 

còn nhỏ, thầy đã chọn gắn bó với nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm 

Hà Nội, thầy về công tác tại trường THCS Thanh Liệt cho đến nay.  Là giáo viên 

trẻ về tuổi đời và tuổi nghề nhưng thầy Tùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

           Đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, tuy không đến trường làm việc 

nhưng thầy đã ứng dụng Công nghệ thông tin để kết nối với đồng nghiệp, phụ 

huynh,  học sinh. Lần đầu tiên Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 được diễn 

ra trực tuyến.  Thầy đã không quản ngại, sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ, giúp đỡ 

đồng nghiệp từ việc tạo video clip, đến việc tạo phòng họp trực tuyến…. Ngoài 

ra, thầy tự tìm tòi, học hỏi các phần mềm trên mạng như: Padlet, Canva, 

Kinemaster, Camtasia, để tạo ra những video có chất lượng và đẹp mắt đến với 

học sinh và phụ huynh. 

             Nhắc đến thầy Tùng, học sinh trường chúng em đều biết đến thầy với 

kênh YouTube “Yêu Toán học”, trang Web và Facebook riêng, chuyên hướng dẫn 

ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, các bài giảng sinh động, dễ hiểu. 

Mỗi video clip hướng dẫn soạn giảng E-learning, cách sử dụng các phần mềm, 

ứng dụng hỗ trợ soạn bài giảng điện tử, bài giảng online… của thầy thu hút hàng 



ngàn lượt xem, tương tác. Không chỉ vậy, đó còn là nơi thầy chuyện trò, tâm sự 

những kĩ năng sống, hay những chuyện đời thường với đám học sinh của thầy.  

 Học thầy, em càng cảm nhận được sự nhiệt huyết của một người thầy tận 

tâm, dốc lòng vì học sinh, vì công việc. Thầy luôn ân cần dìu dắt và nâng bước 

những thế hệ học trò, chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao bay xa.  

Trong giảng dạy thầy luôn có những sáng tạo, đổi mới phương pháp truyền đạt 

kiến thức, từ đó đưa học trò vào thế giới tri thức không gượng ép, gò bó và đầy 

hứng thú. Hàng ngày thầy luôn trăn trở bên trang giáo án, thầy không ngừng tìm 

tòi, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 

nhằm giúp học sinh có thể tiếp cận bài giảng một cách hiệu quả nhất và dễ hiểu 

nhất. Đó là cách mà thầy  giúp học sinh chúng em học môn Toán tốt hơn, khơi 

dậy cho chúng em niềm say mê, hứng thú với môn học. Có bài khó chúng em 

chưa hiểu, thầy nhiệt tình giải đáp, hướng dẫn tận tình.  Nhằm giúp chúng em tổng 

kết lại những bài đã học, đồng thời là cơ hội để nói lên ý kiến cá nhân, thầy thường 

cho chúng em chơi game củng cố như Kahoot, Quizizz, Bamboozle…, hệ thống 

hóa kiến thức và ghi nhận ý kiến thông qua menti.com, slido.com. Vừa dạy kiến 

thức bộ môn, thầy kết hợp định hướng nghề nghiệp, giúp chúng em thấy được sở 

thích, năng lực của mình. Trong mắt chúng em, thầy không chỉ là người thầy, 

người truyền đạt tri thức mà còn là người bạn lắng nghe, sẻ chia và dạy bảo chúng 

em như người cha. Nhiều lúc em tự hỏi: “Thầy lấy đâu ra nhiều năng lượng đến 

như vậy, sau một ngày dài làm việc, đêm muộn thầy vẫn soạn bài, chấm bài, nhận 

xét tỉ mỉ, động viên chúng em để lần sau cố gắng đạt điểm cao hơn”. Đó chỉ có 

thể gói gọn trong một chữ “Tâm”, sự yêu nghề, mến trẻ, say mê với Công nghệ 

thông tin.  

           Ngoài hoạt động chuyên môn, thầy còn trong tổ phụ trách Công nghệ thông 

tin  của nhà trường. Trong giai đoạn chúng em tạm dừng đến trường để phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học cũng 

như các hoạt động trong trường là vô cùng cần thiết. Với vai trò phụ trách tổ 

CNTT, thầy luôn sẵn sàng xung phong nhận những nhiệm vụ phát sinh đột xuất 

kể cả sáng sớm hay đêm khuya. Thầy đã làm việc không biết mệt mỏi để hỗ trợ 

Ban giám hiệu xây dựng phương án thi, nhập đề thi, quản lí kết quả thi giúp chúng 

em có được kì thi trực tuyến thành công. 

         Năm học vừa qua, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, thầy đã đạt 

được một số thành tích như:  

- Giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E learning cấp Huyện 

- Giải Nhì cuộc thi KHCNTT giáo viên cấp Huyện  

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố  

- Giấy Khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học  



            Không chỉ là một người thầy giáo giỏi, thầy Tùng còn là một người con 

hiếu thảo với bố mẹ, chăm lo chu toàn cho gia đình. Thầy là chồng của cô Mai 

Nga giáo viên dạy chúng em môn Công nghệ. Cả hai thầy cô thật đẹp đôi, chỉ cần 

nghe thầy tâm sự về cuộc sống gia đình là đủ biết thầy hạnh phúc đến nhường 

nào.   

            Những thành công mà thầy đạt được là những thành công bước đầu trong 

sự nghiệp trồng người nhưng đó là  là động lực để thầy phấn đấu trở thành người 

giáo viên thời công nghệ 4.0. Thầy là tấm gương sáng cho học sinh chúng em noi 

theo. Em cảm thấy mình thật may mắn vì được là học sinh của thầy, được thầy 

dạy dỗ, dìu dắt. Em rất ngưỡng mộ thầy, hi vọng bản thân có thể trở thành người 

giáo viên như thầy. Em chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, giữ vững ngọn lửa nhiệt 

huyết và đam mê để dìu dắt chúng em cùng các thế hệ sau bước trên con đường 

tri thức. 
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Thầy Trình Sơn Tùng – người thầy giáo tâm huyết với nghề cao quý 

            

 

 



 

Thầy Tùng bên các thầy cô nhà trường 

 

Kênh Youtube “Yêu Toán học” của thầy thu hút đông đảo HS, PH 



 

 

 

 

Phần thưởng cho những đóng góp không mệt mỏi của thầy 



              


