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CÔ GIÁO TRƯƠNG THỊ HỒNG GẤM  

 MỘT NHÀ GIÁO NHÂN ÁI, NHIỆT TÌNH VÀ TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ. 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Vì lợi 

ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Câu 

nói bất hủ ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò to lớn của giáo 

dục đối với việc hình thành nhân cách và phát triển con ngƣời. Giáo dục giúp 

chúng ta rèn luyện ý chí, tôn trọng nhân phẩm, phát triển tài năng, góp phần vào sự 

tiến hóa chung của nhân loại. Và những ngƣời đóng góp công sức vào sự phát triển 

giáo dục không ai khác chính là những nhà giáo - những ngƣời giáo viên. Nghề 

giáo luôn đƣợc coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, bởi họ là những 

ngƣời ƣơm mầm, dìu dắt thế hệ trẻ của đất nƣớc, đƣa họ đến những bến bờ hạnh 

phúc của nhân loại. Vì vậy, không phải ai cũng có thể trở thành những ngƣời thầy, 

ngƣời cô- những ngƣời đặt hết tâm huyết cũng nhƣ tình yêu con ngƣời, trách 

nhiệm lớn lao đối với lớp trẻ, với xã hội. 

Qua nhiều năm thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đội ngũ nhà giáo ngày càng chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, rèn luyện, tu dƣỡng đạo đức, ý thức tổ 

chức kỷ luật, trách nhiệm trong công cuộc “trồng ngƣời”. Nhiều tấm gƣơng nhà 

giáo tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, có lòng nhân ái, thƣơng yêu học 

sinh, giúp đỡ đồng nghiệp đã đƣợc học trò tin yêu, phụ huynh nể phục, xã hội trân 

trọng. Vâng, có một ngƣời nhƣ vậy, cô đã khiến tôi rất ngƣỡng mộ bởi lòng nhiệt 

tình, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, có bản lĩnh tuyệt vời của một nhà giáo. 

Ngƣời mà tôi muốn nói đến trong bài viết này là cô Trƣơng Thị Hồng Gấm - giáo 

viên trƣờng THCS Hồ Văn Long.  

Cô giáo Trƣơng Thị Hồng Gấm - là một trong những tấm gƣơng nhà giáo mẫu 

mực của trƣờng THCS Hồ Văn Long. Cô luôn đƣợc mọi ngƣời yêu quý. Phẩm 

chất, nhân cách và chuyên môn của cô đã đƣợc ghi nhận và xứng đáng để đồng 

nghiệp cũng nhƣ các thế hệ học trò noi theo. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học: Đổi mới phƣơng pháp, thi đua dạy tốt – học tốt, và 

phát huy vai trò trách nhiệm của ngƣời giáo viên trong thời đại mới; hƣởng ứng và 

thực hiện “Đẩy mạnh học tập làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gƣơng đạo đức, tự học và 



sáng tạo”, cô Trƣơng Thị Hồng Gấm luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận 

tụy đối với công việc: Giảng dạy có chất lƣợng cao, đào tạo mũi nhọn cho trƣờng, 

dìu dắt thế hệ sau… Bộ môn Tiếng Anh do cô phụ trách là một trong các bộ môn 

có chất lƣợng cao của nhà trƣờng. Bên cạnh đó, xu thế hiện nay, sự thu hút học 

sinh hứng thú học Tiếng Anh cũng là vấn đề quan trọng trong đổi mới phƣơng 

pháp. Thế nhƣng, với trƣờng THCS Hồ Văn Long thì khác, khi đƣợc hỏi về giờ 

học Tiếng Anh, các em đều hào hứng kể lại “ học tiết Anh văn cô Gấm dạy sao mà 

“mê” thế”. Mê ở đây có nhiều yếu tố nhƣ bài học hay, Cô dạy nhiệt tình, nhiều dẫn 

chứng thực tế, cụ thể lôi cuốn,… nhƣng có một điều không thể phủ nhận đó là 

phƣơng pháp của Cô truyền đạt cho học sinh: Nhẹ nhàng – tận tụy, dễ nhớ.  

          Trong công tác giáo dục của nhà trƣờng cô luôn luôn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ đƣợc giao. Với thâm niên  25 năm công tác trong ngành Giáo dục cũng là 

25 năm gắn bó, cống hiến và xây dựng mái trƣờng THCS Long Hậu (trừ năm 2020 

đến năm 2022), Năm 2020 do tình hình sức khỏe, cô đƣợc chuyển về công tác 

trƣờng THCS Hồ Văn Long. Trong quá trình công tác ở 2 trƣờng cô đã đạt danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 17 năm (từ năm 2004 đến năm 2022), đặc biệt cô đã 

từng đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều 

năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi và Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trƣờng, cấp 

huyện. Tuy nhiên khi nói về cô Gấm không chỉ CB-GV-NV và học sinh trong 

trƣờng mà cả đồng nghiệp trong ngành Giáo dục của huyện đều biết đến đó là kết 

quả đào tạo mũi nhọn của bộ môn Tiếng Anh do cô phụ trách bởi một giáo viên 

giảng dạy tại một trƣờng ở vùng sâu (Long Hậu) và vùng nông thôn (Phƣớc Lâm) 

của huyện và cũng  với điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhƣng với nỗ lực và tâm 

huyết của mình cô đã đầu tƣ bồi dƣỡng học sinh giỏi với kết quả đạt (bao nhiêu 

giải trong đó có 1 giải khuyến khích cấp tỉnh và trên 20 giải cấp huyện. Để đạt 

đƣợc kết quả này Cô đã nêu cao vai trò của ngƣời đảng viên, giáo viên trong thời 

đại mới, là ngƣời luôn đi đầu trong các phong trào thi đua; chấp hành tốt nội quy, 

quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc; luôn quyết tâm và nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn 

thành các nhiệm vụ do chi bộ, nhà trƣờng giao phó; luôn đoàn kết, tƣơng trợ giúp 

đỡ đồng nghiệp, tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích và nghiên 

cứu khoa học ứng dụng để nâng cao chất lƣợng giảng dạy và công tác quản lý tổ 

chuyên môn với các đề tài nhƣ: “Một số cách dạy từ vựng có hiệu quả ở môn 

Tiếng Anh 6”, “Vận dụng những hoạt động cặp- nhóm vào môn Tiếng Anh 8” 

“Nâng cao chất lƣợng bằng cách vận dụng trò chơi trong dạy Tiếng Anh khối lớp 

7” ... 

            Nếu nhƣ trong giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cô Trƣơng Thị Hồng Gấm có 

một phƣơng pháp truyền đạt kiến thức lôi cuốn thì trong công tác quản lý, điều 

hành Tổ chuyên môn cũng thế. Từ năm  2014 đến 2017 Cô đƣợc bổ nhiệm giữ 



chức vụ Tổ trƣởng chuyên môn. Tổ chuyên môn do Cô phụ trách gồm 3 nhóm 

chuyên môn khác nhau (Địa, Sử , Tiếng Anh ….), thế nhƣng tất cả các nhóm 

chuyên môn đều làm việc hài hòa, có kết quả: Trong nhiều năm liên tục tổ đều có 

học sinh đƣợc dự lễ vinh danh khen thƣởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong 

kì thi HSG văn hóa. Có đƣợc điều đó là do Cô đã ý thức đƣợc tầm quan trọng của 

việc “nói đi đôi với làm”, gƣơng mẫu, tận tụy trong công việc và xây dựng một tập 

thể đoàn kết mà đoàn kết là sức mạnh để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà chi 

bộ, nhà trƣờng phân công. 

         Từ năm 2017 đến 2000 Cô giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn cơ sở. Trong 

công tác Công đoàn, Cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ, tham gia tích cực vào các hoạt động do Công đoàn tổ chức. Theo cô 

Gấm, đối với một ngƣời giáo viên chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ chuyên 

môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc là chƣa đủ mà còn cần 

phải có cái “Tâm” với nghề. Phải vận dụng hết ý nghĩa của từ: Kỷ cƣơng – Tình 

thƣơng – Trách nhiệm. 

          Tấm gƣơng học tập và làm theo lời Bác của côTrƣơng Thị Hồng Gấm đã có 

sức lan tỏa và trở thành một phong trào thi đua dạy tốt – học, hết lòng vì học sinh 

thân yêu của tập thể sƣ phạm trong nhà trƣờng. Qua đó đã cổ vũ phong trào thi đua 

giữa các tổ, nhóm chuyên môn, giữa các giáo viên trong nhà trƣờng sôi nổi, thiết 

thực, hiệu quả và tiến bộ qua từng năm nhƣ: tỷ lệ học sinh giỏi tăng không chỉ với 

môn Tiếng Anh mà còn ở các môn khác nhƣ Ngữ văn, Hóa học, Sinh học. Chính 

hiệu quả trong công việc của mỗi cá nhân đã góp phần mang lại kết quả tích cực 

cho nhà trƣờng nhƣ: tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ 

học sinh có hạnh kiểm khá tốt cũng tăng đều hàng năm. Tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo 

đức của Bác trở thành niềm tin, là sức mạnh tinh thần, là sự cố gắng vƣợt khó của 

tập thể sƣ phạm trƣờng THCS Hồ Văn Long mà cô Trƣơng Thị Hồng Gấm là sợi 

chỉ đỏ, là tấm gƣơng tiên tiến điển hình trong học tập và làm theo lời Bác./. 

 


