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                               “ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

                                 Người ta bảo là nghề trong sạch nhất 

                                 Có một nghề không trồng cây trên đất 

                                 Lại nở cho đời những đóa hoa thơm” 

 

        Cứ mỗi lần nghe những câu thơ ấy lòng tôi lại bâng khuâng, xao xuyến và nghĩ 

tới thầy giáo Nguyễn Minh Đức – hiện đang là giáo viên Trường THCS Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì , thành phố Hà Nội. Sở dĩ tôi biết đến thầy là vì thầy đã từng dạy 

lớp tôi bộ môn Hóa trong những tuần đầu của năm học. Mặc dù bây giờ tôi không 

còn được học thầy nữa nhưng ấn tượng về một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết, đôn hậu 

và hóm hỉnh trong các tiết học vẫn luôn đậm sâu trong tâm trí tôi. Cái ấn tượng đầu 

tiên ấy đã thôi thúc tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về người thầy đáng mến. Tuy không 

được gặp thầy trực tiếp, nhưng qua các kênh thông tin điện tử, tôi cũng phần nào biết 

thêm nhiều điều thú vị ở thầy. 

         Thầy giáo tên đầy đủ là Nguyễn Minh Đức – sinh năm 1993 – tốt nghiệp 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm 2016, nhận công tác tại Trường Trung học 

cơ sở Bình Minh (huyện Thanh Oai), đảm nhận dạy môn hóa học. Ngay năm đầu 

tiên nhận nhiệm vụ, thầy Đức đã được Ban Giám hiệu nhà trường phân công bồi 

dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn hóa và đội tuyển đã giành được 1 giải Nhì, 4 giải 

Khuyến khích cấp huyện. Năm học 2018-2019, thầy Đức được tin tưởng chọn cử 

tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi và đã đạt giải Nhất cấp huyện, giải Ba cấp thành 

phố. 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. 

Nhưng riêng với thầy, công việc đó chính là niềm đam mê mãnh liệt. Dù đã đạt được 

những thành tích cao khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ, nhưng thầy Đức vẫn 



khiêm tốn chia sẻ : “Tôi may mắn được làm việc ở một ngôi trường có bề dày thành 

tích của huyện, với nhiều cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, vững chuyên môn. 

Đây là cơ hội để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm”. 

          Năm 2020, thầy giáo Nguyễn Minh Đức trúng tuyển viên chức tại huyện 

Thanh Trì, chuyển về giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Thanh Liệt. Cũng năm 

học đó, thầy được giao bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường và đội tuyển 

vinh dự đem về 5 giải cấp huyện, trong đó có 1 giải Nhất. Năm học 2020-2021, với 

sự dẫn dắt của thầy Đức, đội tuyển học sinh giỏi của trường đạt 1 giải Ba, 2 giải 

Khuyến khích cấp thành phố. Có được những thành quả ấy chứng tỏ thầy đã nỗ lực 

hết mình và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ 

năm học của ngành, cũng như biết ứng dụng những thành quả của năm học trước để 

xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. 

          Năm 2021, chính là cái năm tôi vinh dự được là học sinh của thầy. Trong giảng 

dạy, thầy luôn muốn khơi gợi những điều mới mẻ, khơi gợi sự sáng tạo, tìm tòi ở học 

sinh, giúp các bạn phát huy năng lực, trở thành con người năng động, tích cực, sáng 

tạo và bản lĩnh, phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời đại ngày nay. Không chỉ 

là cảm nhận của riêng tôi, anh Đinh Thái Sơn (lớp 10 Trường Trung học phổ thông 

chuyên Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) – vốn là một học sinh 

cũ của thầy bộc bạch: “Thầy Đức luôn mang đến hứng thú trong mỗi bài giảng bằng 

việc lấy ví dụ minh họa từ thực tế, giúp chúng em hiểu nhanh, nhớ lâu và thấy môn 

hóa gần gũi hơn”. 

         Thấu hiểu những vất vả, khó khăn của đồng nghiệp và học sinh Trường Trung 

học cơ sở Thanh Liệt trong dạy - học trực tuyến thời gian bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, thầy giáo Nguyễn Minh Đức thường xuyên đăng tải các clip hướng dẫn 

sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến cho đồng nghiệp và nhiều bài giảng 

trực tuyến bổ ích cho học sinh. Không chỉ hỗ trợ cho đồng nghiệp, học sinh nơi mình 

đang công tác, thầy Đức còn hết lòng hỗ trợ các đồng nghiệp, học sinh ở địa bàn 

khác, như trường: Tiểu học Cao Viên I, Tiểu học Cao Viên II, Trung học cơ sở Bình 

Minh (huyện Thanh Oai); Trường Trung học cơ sở Suối Khoáng (tỉnh Quảng 

Ninh)… 

        Không chỉ vững chuyên môn, tâm huyết với công việc, thầy giáo Nguyễn Minh 

Đức còn được đồng nghiệp nể trọng, học sinh và phụ huynh tin yêu, bởi luôn giúp 

đỡ mọi người và luôn lan tỏa tinh thần sáng tạo, yêu nghề. Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở Thanh Liệt Phạm Văn Ngát cho biết, những việc làm của thầy Đức đã góp 

phần giúp nhà trường tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến và hoàn thành 



các nhiệm vụ năm học 2020-2021 vào tháng 6-2021. Sự tâm huyết, tận tình và sáng 

tạo của thầy Đức đã tạo động lực, lan tỏa đến đồng nghiệp, tạo sức mạnh đoàn kết 

tập thể, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch để vừa hoàn thành nhiệm vụ 

chuyên môn, vừa bảo đảm an toàn cho học trò, từ đó nhận thêm nhiều niềm tin yêu, 

cảm phục từ phụ huynh học sinh. Bà Mai Thị Hiền, phụ huynh của học sinh Ngô Mai 

Anh, lớp 8A3, Trường Trung học cơ sở Thanh Liệt tâm sự: “Được học ở lớp thầy 

Đức làm chủ nhiệm, các con mạnh dạn, tự tin hơn và nắm vững kiến thức. Dù còn 

trẻ, nhưng thầy Đức rất hiểu tâm lý học trò”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Thầy giáo Nguyễn Minh Đức còn được nhiều người biết đến bởi tấm lòng nhân 

hậu, khi duy trì lớp học môn hóa miễn phí cho những học sinh bị hổng kiến thức 

hoặc những em yêu thích môn hóa, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ lớp học này, 

nhiều học sinh đã đạt thành tích tốt, như các em: Nguyễn Công Nhật, giải Nhất cấp 

huyện (huyện Thanh Trì) năm học 2018-2019; Nguyễn Thị Nga, giải Khuyến khích 

cấp thành phố năm học 2020-2021… Hiện tại, lớp học vẫn được duy trì, song chuyển 

sang hình thức trực tuyến, mỗi tuần hai buổi, dành cho khối lớp 8 và 9. 

         “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tôi dự kiến mở thêm lớp học trực 

tuyến dành cho học sinh ở các khối lớp khác, đồng thời mong muốn có thêm đồng 

nghiệp ở các bộ môn khác cùng tham gia để hỗ trợ học sinh học tập tốt hơn…”, thầy 

giáo Nguyễn Minh Đức bày tỏ. 



          Tấm lòng cao quý, cùng với những nỗ lực và đóng góp tích cực đó, thầy giáo 

Nguyễn Minh Đức đã được các cấp, ngành khen thưởng và đặc biệt, năm 2020, được 

UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. 

         Trong xã hội hiện nay, cần lắm những tấm gương “Người tốt – việc tốt”. Hy 

vọng rằng, thầy giáo Nguyễn Minh Đức sẽ mãi giữ ngọn lửa của sự say mê, nhiệt 

tình, sáng tạo, là người thắp lửa cho thế hệ học sinh học tập và noi theo, xứng đáng 

với lời dạy của Bác: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta 

là một rừng hoa đẹp”! 

 


