
TẤM GƯƠNG CÔ HIỆU TRƯỞNG  

– NGỌN LỬA CHÁY HẾT MÌNH VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI  

 

Trường THCS Thanh Liệt, huyện Thanh Trì - Hà Nội, trong hành trình gần 

59 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhiều thành tích trong hoạt động dạy 

học, trong việc thực hiện đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện; thực hiện tốt các cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm 

gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường 

học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua mỗi năm học, sự phát triển của nhà trường 

đều được thể hiện và khẳng định rõ trong mọi mặt hoạt động, nhất là trong phong 

trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” với việc đổi mới phương pháp dạy học được đặt 

lên hàng đầu nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh Côvid diễn biến phức tạp như hiện 

nay. Góp phần vào sự phát triển ấy, là công sức của tập thể Hội đồng sư phạm nhà 

trường, đặc biệt là của các thầy giáo, cô giáo - những người đã luôn nỗ lực, tận 

tâm với nghề, không ngừng tự học, sáng tạo, thi đua lập thành tích mang lại niềm 

vinh dự và tự hào của nhà trường. Để có được kết quả đáng mừng như ngày hôm 

nay, không thể không kể đến vai trò một “ Ngọn lửa” luôn cháy hết mình, một 

tấm gương nhà giáo – nhà quản lý trẻ “ Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” 

người đó chính là Cô giáo Trần Mai Hương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà 

trường.  

            Đồng chí Trần Mai Hương được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì điều 

động giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Thanh Liệt từ tháng 09 năm 2021. 

Trong suy nghĩ của tôi, những đồng chí làm công tác lãnh đạo là những người bản 

lĩnh, mạnh mẽ, quyết liệt, khó gần và thậm chí còn có thể coi là những người “thét 

ra lửa”. Vậy nhưng, ngay từ buổi đầu tiếp xúc với cô, mọi suy nghĩ của tôi về 

người phụ nữ làm công tác lãnh đạo hoàn toàn tan biến. Cô dịu dàng, tình cảm, 

giọng nói trìu mến, ánh nhìn thân thiện, khuôn mặt hiền từ. Trải qua thời gian hơn 

6 tháng được làm việc bên cạnh cô, tôi càng khâm phục một cô giáo, một người 

quản lí đầy tinh thần trách nhiệm, đầy nhân văn mà cũng hết sức khoa học, sáng 

tạo, nhiệt huyết. 

 Sinh ra và lớn lên tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 2003, cô hăng hái nhận nhiệm vụ giảng 

dạy tại ngôi trường làng quê mình trường THCS Duyên Hà – huyện Thanh Trì. 

Trong những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ cống hiến hết mình, cô luôn tận tâm 

với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bạn bè, đồng nghiệp, 

học sinh, phụ huynh tin yêu. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện, thực hiện thành công nhiều chuyên đề cấp Huyện, sáng kiến kinh 
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nghiệm hay về chuyên môn đạt loại B, C cấp Thành phố. Năm 2012 – 2013, cô 

đã tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp Thành phố và đạt giải Xuất sắc.  

               Tháng 7 năm 2015, cô giáo Trần Mai Hương được UBND huyện Thanh 

Trì điều động và bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng trường THCS Vạn Phúc. Có thể nói 

lúc ấy mọi người hay nói vui cô là Hiệu trưởng trẻ nhất thành phố Hà Nội, khi ấy cô 

mới 34 tuổi. Ban đầu khi nhận nhiệm vụ, cô đã gặp không ít khó khăn, thử thách vì 

là một trường ngoài bãi, ven đê sông Hồng, thiếu phòng học, không có phòng học đa 

năng, không có phòng học bộ môn, không có nhà thể chất. Nhưng bằng năng lực, sự 

nhiệt tình và tâm huyết của người quản lý trẻ, cô đã cùng BGH tâp trung lãnh đạo 

nhà trường từng bước đưa chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, uy tín của nhà 

trường được khẳng định. 

Các danh hiệu và thành tích mà cô đã đạt được do các cấp ghi nhận: 

- 10 năm Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (từ năm 2010 đến nay). 

- 05 năm đạt GVG cấp huyện, 01 năm đạt giải Xuất sắc cấp thành phố. 

- Sáng kiến kinh nghiệm: Thành phố: 03 loại B, 02 loại C; Huyện: 09 loại A 

- 03 năm Giấy khen có thành tích xuất sắc của Công đoàn giáo dục Hà Nội. 

- 01 năm Giấy khen ‘‘Giỏi việc trường - Đảm việc nhà – Cô giáo người mẹ 

hiền’’ giai đoạn 2008-2013 cấp huyện và thành phố. 

- 01 năm Giấy khen 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng ‘‘Nhà trường 

văn hóa - Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch’’ giai đoạn 2015-2020 cấp 

huyện và cấp thành phố. 

- 04 năm đạt “Người tốt việc tốt tiêu biểu” của UBND huyện Thanh Trì. 

- 01 năm Giấy khen “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ” cấp huyện và thành phố. 

- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội. 

- Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm học 2019-2020 

- Chiến sĩ thi đua cấp thành phố 
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Cô giáo Trần Mai Hương nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua  

cấp Thành phố 

            Với những nỗ lực không mệt mỏi, tháng 9 – 2021, cô được điều động về 

công tác tại trường THCS Thanh Liệt với cương vị là Hiệu trưởng nhà trường. Từ 

khi có cô dẫn dắt, trường THCS Thanh Liệt càng nối thêm bề dày thành tích, tô 

đậm thêm niềm tự hào về truyền thống nhà trường.  

 Trước hết, đối với học sinh, cô luôn băn khoăn, trăn trở, coi việc rèn đức, 

luyện tài cho các con là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên nhà trường. Bên cạnh đó, cần tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, để 

ngôi trường THCS Thanh Liệt thực sự trở thành một “trường học hạnh phúc” của 

cả giáo viên và học sinh. Chính vì thế, cô luôn quan tâm đến chất lượng các giờ 

học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm 

học, cô đã cùng Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ 

chức phát động các phong trào thi đua học tập, phấn đấu, rèn luyện trong tập thể 

cán bộ giáo viên và học sinh. Là người “đứng mũi chịu sào” , cô luôn tự nhắc nhở 

bản thân và các cán bộ, giáo viên nhà trường là phải đặt lợi ích của học sinh lên 

trên hết. Do đó, nhà trường đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ việc dạy và học nhằm đảm bảo một giờ dạy hấp dẫn, hiệu quả cho 

học sinh. 

           Song song với những việc làm đó, cô đặc biệt nhấn mạnh công tác đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại trà cho học sinh và chất lượng của học sinh mũi nhọn. 

Với những học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, cô thường xuyên động viên, 

khuyến khích để các em phát huy hết sở trường của mình, không chỉ trong các 

môn văn hóa mà còn cả các môn nghệ thuật, thể dục thể thao. Cô luôn nhắc chúng 

tôi: “Mỗi học sinh đều có những năng lực đặc biệt. Người giáo viên cần biết thắp 

sáng những tài năng đó trong các em”. Điều làm tôi khâm phục, đó là: ngoài công 

tác quản lí, cô giáo Mai Hương còn đảm nhận bồi dưỡng học sinh giỏi cùng đồng 

nghiệp. Từ nhóm học sinh tham gia thi Học sinh giỏi cấp Huyện môn GDCD đạt 

giải cao rồi tiếp tục học bồi dưỡng thi cấp Thành phố, cô đã không ngần ngại khó 

khăn về thời gian, mà luôn dành hết tâm huyết cho các đối tượng học sinh, với 

mong các em sẽ đạt được những kết quả thành công. Trong kì thi HSG cấp huyện 

vừa qua  của khối 9, nhà trường đạt 86 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp 

Huyện và được 18 học sinh tham gia thi cấp thành phố.  

            Cùng với chất lượng học sinh mũi nhọn của nhà trường, đồng chí Mai 

Hương cũng chú trọng đến chất lượng học sinh đại trà, đặc biệt là chất lượng thi 

vào lớp 10 THPT của học sinh lớp 9. Do đó, cô đã đề ra các biện pháp thiết thực 

để nâng cao chất lượng học sinh như động viên giáo viên tăng cường dạy bồi 
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dưỡng cho học sinh yếu kém. Trong những buổi học sinh đến trường trực tiếp sau 

khoảng thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh Coovid 19, đồng chí Hiệu 

trưởng của chúng tôi luôn sát cánh cùng với giáo viên, với các con. Đồng chí luôn 

là người đến sớm nhất và cũng là người về muộn nhất, nhắc nhở các con giữ nề 

nếp, ổn định để giáo viên chúng tôi đỡ vất vả trong công tác giảng dạy, quản lí 

học sinh. Cô luôn trăn trở, lo lắng về việc học tập của học sinh. Cô đã chỉ đạo, 

động viên các giáo viên tăng cường soạn các bài ôn tập, đôn đốc học sinh hàng 

ngày, chấm chữa bài kịp thời cho các con qua Azota, Enetviet, Zalo. Mặt khác, cô 

còn trực tiếp chỉ đạo tổ CNTT hướng dẫn các giáo viên giảng bài trực tuyến cho 

học sinh trên hệ thống website của nhà trường. Chính vì thế, chất lượng giáo dục 

đại trà của học sinh nhà trường tiếp tục được duy trì là một điểm sáng của ngành 

giáo dục huyện Thanh Trì. 

               Điều làm tôi ngưỡng mộ và nể phục nhất ở cô giáo Trần Mai Hương là cô 

luôn làm mọi điều từ cái “tâm” chân thành nhất của mình. Với mục đích gieo 

những hạt mầm yêu thương, giúp đỡ các em học sinh gặp nhiều khó khăn do dịch 

Covid-19, BGH, Công đoàn nhà trường phối hợp với Ban thường trực cha mẹ học 

sinh đã xây dựng “Quỹ hỗ trợ các học sinh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19”, nhằm hỗ trợ các em học sinh có cả bố và mẹ bị mất việc làm, 

có bố hoặc mẹ đang ở tuyến đầu chống dịch hoặc đang ở khu vực bị phong tỏa, 

các em học sinh không có điều kiện trang bị phương tiện học tập trực tuyến. Nhà 

trường đã trao tặng 13 điện thoại trị 33.670.000 đồng cho các em học sinh nghèo 

không có thiết bị học online, 4 suất quà cho học sinh bị F0 trị giá 8 triệu đồng, 

trao 73 suất quà là tiền mặt và đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn. Trước đó, 

nhân dịp lễ khai giảng, nhà trường đã trao 36 suất quà và 27 áo đồng phục mùa 

đông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

            Cô Trần Mai Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liệt cho biết: 

“Sự quan tâm, đồng hành của các thầy cô giáo, công đoàn nhà trường, các mạnh 

thường quân, cha mẹ học sinh đã góp những phần quà hết sức ý nghĩa giúp cho 

các em học sinh khắc phục khó khăn, động viên kịp thời các em trong năm học 

mới đặc biệt trong thời gian học trực tuyến hiện nay; củng cố niềm tin, khích lệ, 

nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của các em, cùng các em vượt qua gian khó hướng 

về tương lại. Nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã góp phần lan tỏa tinh 

thần nhân văn, tương thân tương ái sâu sắc tới các em học sinh, gia đình và cộng 

đồng”. 
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Cô giáo Trần Mai Hương cùng các bác trong Ban phụ huynh nhà trường 

tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm 

 

 

Cô giáo Trần Mai Hương cùng Hội liên hiệp Phụ nữ trao quà cho các gia 

đình trong chương trình “Đồng hành cùng con, phòng chống dịch Coovid, 

 đến trường an toàn” 
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Hình ảnh cô Hiệu trưởng tận tụy lúc nào cũng sát sao với học sinh, thầy cô 

chủ nhiệm và lực lượng y tế trong công tác Tiêm phòng Côvid 19 

  Cùng với sự quan tâm, chăm lo cho học sinh, là một Bí thư Chi bộ, một 

Hiệu trưởng nhà trường, cô còn quan tâm đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên 

nhà trường. Cô luôn nhắc nhở chúng tôi – những giáo viên trẻ, muốn nâng cao 

chất lượng học tập cho học sinh thì mỗi giáo viên phải không ngừng bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực chuyên môn của mình. Vì vậy, cô luôn gương mẫu, đi đầu trong 

việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Sau mỗi tiết dự giờ, bao giờ cô cũng 

đều góp ý rất thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng để giáo viên rút kinh 

nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó góp phần đưa chất lượng giáo dục 

của nhà trường không ngừng đi lên. Điều tôi thích nhất ở cô là dù có góp ý, nhắc 

nhở, nhưng không bao giờ cô áp đặt giáo viên phải dạy thế này, thế kia mà để cho 

họ tự cảm nhận được điều mình làm được và chưa được, cho họ những “khoảng 

trời riêng” để họ được tự do sáng tạo, vẫy vùng trên bầu trời tri thức mênh mông 

của nhân loại. Chính những điều đó đã giúp chúng tôi trưởng thành dần từng ngày. 

Cô cũng sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, ý kiến, đóng góp, thậm chí là cả 

những tranh luận của các giáo viên về chuyện nghề, chuyện đời và tư vấn, giải 

đáp những điều đó một cách rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Dù có khó khăn, công việc 

bận rộn nhưng tôi luôn thấy trên môi cô nở nụ cười tươi tắn. Có lẽ, đó là nụ cười 

của sự lạc quan, bình tĩnh, bản lĩnh; là phong thái của một giáo viên chuyên cần, 

mẫu mực, lúc nào cũng rất điềm đạm, chín chắn. 

       Nhưng đáng quý hơn tất cả những điều đó là cách cô giáo Mai Hương quan 

tâm, đối xử với đồng nghiệp. Dù mới về trường, cô luôn quan niệm, THCS Thanh 
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Liệt là nhà của chúng tôi, các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều 

là anh em trong cùng gia đình. Ngôi nhà của chúng tôi đã được biết bao thế hệ đặt 

nền móng, dày công vun đắp, xây dựng. Vì thế, cô luôn trân trọng, biết ơn công 

lao của các thế hệ đi trước, đặc biệt là Ban Giám hiệu nhà trường qua các thời kì. 

Dù trong điều kiện dịch bệnh nhưng buổi gặp gỡ, tri ân các thế hệ nhà giáo của 

nhà trường được tổ chức trang trọng, xúc động và đầy ắp những tiếng cười. Có lẽ 

vì thế, các thầy cô giáo đã nghỉ hưu luôn mong muốn được trở về trường, gặp gỡ 

anh em, đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ các giáo viên trẻ chúng tôi và giúp đỡ nhà 

trường. Trong dịp gặp gỡ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Nguyễn Đình 

Thu – nguyên Hiệu trưởng của nhà trường đã nói: “Mỗi lần về trường, chúng tôi 

thực sự cảm thấy xúc động và ấm áp. Các đồng chí đã cho chúng tôi cảm nhận 

rằng, về trường là về nhà. Tôi rất vui khi trở về thấy các đồng chí ngày càng đoàn 

kết, gắn bó và chân thành với nhau”. 

  

 

Đồng chí Trần Mai Hương trong lễ tri ân 

các thế hệ cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu của nhà trường 
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Hình ảnh cô Hiệu trưởng gần gũi, quan tâm anh chị em đồng nghiệp  

 

 Sự đoàn kết, gắn bó ấy của trường THCS Thanh Liệt một phần xuất phát 

từ tình cảm chân thành của cô giáo Mai Hương. Cô xác định, thành công của nhà 

trường không phải từ sự cố gắng của một cá nhân mà là sức mạnh của cả một tập 

thể. Vì thế, cô luôn là người đầu tiên chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp. Ngay từ những 

việc rất nhỏ như xếp thời khóa biểu, cô cũng lưu ý với đồng chí Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chuyên môn để giúp cho đồng nghiệp nhà xa, con nhỏ, hay những đồng 

chí đi học nâng cao kiến thức… có điều kiện tốt nhất để hoàn thành tốt công tác 

giảng dạy của mình. Đặc biệt, trong thời gian qua, trường tôi có nhiều giáo viên 

mắc Côvid, trong đó có tôi. Cô luôn quan tâm, động viên chúng tôi mau khỏe, cứ 

yên tâm nghỉ ngơi, còn việc dạy và học BGH sắp xếp, các anh chị em đồng nghiệp 
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hỗ trợ. Chính vì thế, cô luôn khiến chúng tôi kính phục, ngưỡng mộ và yêu thương, 

gắn bó với nhau hơn. 

              Là một người quản lý ở trường, nhưng về nhà, cô là người phụ nữ có 

cuộc sống hạnh phúc bình dị cùng gia đình và được mọi người yêu quý, kính 

trọng. Cô thật xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Vất vả 

là thế, tận tụy là thế đã hun đúc cho cô một ý chí, nghị lực kiên cường. Để có được 

những thành công trong công việc và một gia đình hạnh phúc như hôm nay, cô đã 

phấn đấu không biết mệt mỏi, làm việc và cống hiến bằng sự tâm huyết và nhiệt 

thành. 

 
Đại gia đình cô giáo Trần Mai Hương 
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Người giữ lửa gia đình 

          

                   Có thể nói, ở cô giáo Trần Mai Hương hội tụ đầy đủ cái tầm, cái tâm 

và cái tài. Cô không chỉ là một người lãnh đạo nhiệt huyết, tận tâm đầy năng lực, 

một đồng chí thẳng thắn chân tình mà còn là một tấm gương để tập thể giáo viên 

trường THCS Thanh Liệt học tập noi theo. Kính chúc cô và gia đình luôn mạnh 

khỏe, hạnh phúc để tiếp tục cống hiến, góp phần phát huy thành tích của mái 

trường THCS Thanh Liệt nói riêng và giáo dục huyện Thanh Trì nói chung.  

   


