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        Lời bài hát “Bài ca người giáo viên Nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân vẫn 

luôn sống cùng năm tháng để vinh danh “nghề cao quý nhất trong những nghề cao 

quý”, và những ca từ ngọt ngào đó, tôi muốn mượn lời tác giả để dành tặng cho cô 

giáo Vũ Thị Lan Anh – hiệu trưởng trường THCS Cao Bá Quát – một tấm gương 

điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Cô đã để lại trong tôi hình ảnh của một giáo 

…Tâm hồn em tươi mát xanh 

Như bóng lá bàng 

Trái tim em đỏ nhiệt tình 

Như hoa phượng vĩ 

Như chim bay về khắp miền 

Em lên đường 

Tung bay xa nhiều thế hệ 

Cháu Bác Hồ 

Tự hào như em 

Người chiến sĩ văn hóa 

Lớn lên trong chiếc nôi 

Quê hương Việt Nam 

Tiếng em nói 

Nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng 

Tiếng kiêu hùng 

Của lịch sử cha ông dựng nước 

Em đi gieo hạt sống 

đẹp bao tâm hồn 

Noi gương anh hùng cách mạng 

Chiếu sáng ngời 

Tuổi trẻ như em 

Là tương lai tổ quốc 

Lớn lên trong chiếc nôi 

Quê hương Việt Nam… 



viên luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề, với đồng nghiệp, với học trò, với 

ngôi trường hạnh phúc mà tôi có duyên và may mắn được công tác tại đây.  

Trường THCS Cao Bá Quát thành lập tháng 6/2017, nằm trong Khu đô thị 

Đặng Xá nhỏ xinh của huyện Gia Lâm. Dù là một ngôi trường mới, song từ những 

năm đầu thành lập đến nay, nhà trường đã 4 năm liên tiếp được công nhận danh 

hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; đạt nhiều bằng khen của TƯ Đoàn, Hội, Đội với 

các thành tích dẫn đầu. Hàng năm, nhà trường có nhiều thầy, cô giáo đạt các giải 

nhất, nhì, ba giáo viên Giỏi cấp Thành phố và nhiều học sinh giỏi các cấp, với rất 

nhiều huy chương trong các kì thi Toán Timo quốc tế, cuộc thi khoa học kĩ thuật 

cấp thành phố. Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp, nhà trường đều xếp thứ nhất trong 

khối THCS của huyện về tỉ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập. Để có được những 

thành công đáng tự hào đó, không thể không kể đến vai trò to lớn, sự lãnh đạo tài 

tình của cô giáo Vũ Thị Lan Anh – một hiệu trưởng vừa có tâm, vừa có tầm nhìn xa 

rộng. 

Hơn 30 năm kinh nghiệm với các vai trò của một tổng phụ trách, một Bí thư 

chi đoàn, một phó hiệu trưởng và một hiệu trưởng, cô đã luôn cống hiến hết mình 

vì sự nghiệp trồng người. Sự tâm huyết của cô đã lan tỏa đến các đồng nghiệp trong 

nhà trường luôn không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp giáo dục. Với kinh nghiệm 

giảng dạy lâu năm, sự góp ý chân thành trong từng bài giảng cho đồng nghiệp, cô 

đã giúp đỡ được nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố. Cô 

luôn khích lệ tinh thần, động viên chúng tôi luôn không ngại vượt khó. Bên cạnh 

đó, cô luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có cơ hội được học tập, bồi dưỡng 

để nâng cao năng lực chuyên môn, ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo. Trong 

năm học vừa qua, dù tình hình dịch bệnh phức tạp, cô vẫn chủ động mời các 

chuyên gia chia sẻ trực tuyến 8 chuyên đề liên quan đến dạy học tích cực cho giáo 

viên toàn trường. Cô chính là người khơi nguồn, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp 

và học sinh học tập theo. 



Trong công tác quản lý, cô chia sẻ câu nói yêu thích của mình: “Hiệu trưởng 

thay đổi, thầy cô thay đổi vì một trường học hạnh phúc”. Chính vì vậy, cô không 

ngừng học hỏi và sáng tạo trên con đường xây dựng trường học hạnh phúc. Cô có 

phong thái của một nhà lãnh đạo tài năng, biết quan sát, biết lắng nghe, không 

ngừng học hỏi và rất hòa đồng. Cô đã xây dựng nhà trường thành môi trường làm 

việc học tập ấm áp, thân thiện đoàn kết, mọi thành viên trong trường đều được yêu 

thương, tôn trọng và thấu hiểu. Cùng với BGH, BCH công đoàn trường, cô luôn 

quan tâm, sát sao đến đời sống, tinh thần của các cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng 

thời tổ chức rất nhiều các hoạt động gặp mặt, giao lưu vào các dịp Lễ, Tết để gắn 

kết chúng tôi lại. Nhờ vậy, dù chúng tôi từ các trường học khác nhau tụ họp về đây, 

đã sớm tìm được tiếng nói chung và nhanh chóng hòa thành 1 tập thể đoàn kết, 

vững mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong công tác chủ nhiệm, cô đã tận tình chia sẻ những kinh nghiệm đáng quý 

của mình và lên ý tưởng xây dựng “buổi họp phụ huynh học sinh hạnh phúc” mang 

dấu ấn riêng cho nhà trường. Cô đã tập huấn cho chúng tôi về cách thức tổ chức từ 

khâu chuẩn bị giấy mời độc đáo đến cách bày biện phòng học để tạo cho PHHS tâm 

lý thoải mái khi đi họp. Khác với cách tổ chức họp truyền thống, cô mong muốn 

các con học sinh sẽ là người thuyết trình, báo cáo nội dung buổi họp trước lớp. Qua 

đó, các con có cơ hội được thể hiện khả năng tự chủ, thuyết trình của mình. Nội 

dung chính của buổi họp là những thảo luận, chia sẻ của các phụ huynh học sinh về 

phương pháp giáo dục con cái, tìm hiểu tâm, sinh, lý của tuổi dậy thì, v.v…. Từ đó, 



phụ huynh học sinh cũng gắn kết với nhau tạo ra những lớp học hạnh phúc và đoàn 

kết.  

 

Trong công tác giáo dục học sinh, ngoài việc trang bị cho các con kiến thức, 

hiểu biết về các môn học, cô còn chú trọng tới việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng 

mềm cho các con để ứng phó với một số trường hợp rủi ro, khẩn cấp như kiến thức 

phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, cách phòng vệ, phòng chống xâm hại, 

kiến thức về giới tính,về tâm lý lứa tuổi, tình bạn tình yêu tuổi học đường, …. Bên 

cạnh đó, việc giáo dục đạo đức cho các con học sinh cũng được đề cao thông qua 

các hoạt động mang tính nhân văn cao đẹp, giàu giá trị truyền thống của dân tộc, 

tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, đạo lý “Uống nước, nhớ 

nguồn” vào các ngày lễ lớn như ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 22/12, ngày 26/3, 

3/2….  



Sự tâm huyết, yêu nghề, yêu trò của cô còn được thể hiện rõ hơn nữa khi cô 

đặc biệt coi trọng cảm xúc của học sinh. Hiểu được tâm lý phức tạp của lứa tuổi 

học sinh cấp 2, cô đã dành riêng một căn phòng mang tên “phòng cân bằng cảm 

xúc” để giúp các con học sinh có thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực khi gặp 

chuyện không vui. Ở căn phòng đó, các con có thể nghe nhạc, vẽ tranh, đổ não ra 

giấy, chơi cờ…và đặc biệt các con sẽ được tư vấn, chia sẻ và lắng nghe từ các thầy, 

cô giáo của mình. Từ đó, khoảng cách giữa thầy và trò được xích lại gần nhau hơn 

và các con sẽ luôn cảm thấy an tâm, vui vẻ khi đến trường. Đối với những học sinh 

cá biệt, cô luôn khuyên chúng tôi rằng “hãy giáo dục bằng tình thương, bằng cái 

tâm của một nhà giáo sẽ dần cảm hóa được các con”, và đã không ít trường hợp 

đạt được thành công ngoài mong đợi. 

 

Một món quà hết sức có ý nghĩa cô dành cho các con học sinh đó chính là hệ 

thống thư viện đa dạng. Bên cạnh thư viện truyền thống, cô đã lên ý tưởng và xây 

dựng thành công thư viện mở ngoài trời để các con có thêm không gian đọc sách và 

giải trí. Song song đó, thư viện điện tử cũng được cô và nhà trường đưa vào hàng 

nghìn đầu sách ở các thể loại để giúp PHHS và học sinh có thể đọc sách mọi lúc, 

mọi nơi. Và để khích lệ tình yêu đọc sách, cô đã tổ chức các cuộc thi: “Ngày hội 

sách Việt Nam quê hương em”, “Đại sứ văn hóa đọc” tạo sân chơi, giao lưu, học 

hỏi cho học sinh toàn trường. Các cuộc thi đều nhận về những bài tuyên truyền 

sách, bài đúc kết ý nghĩa, sáng tạo và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ 

huynh và học sinh. Hơn thế nữa, cô đã biến thách thức của đại dịch covid-19 thành 

cơ hội bằng việc lan tỏa Văn hóa đọc sách tới toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh trong trường. Cô cùng một số giáo viên đã tham gia Hành trình 



văn hóa đọc để từ đó lên kế hoạch, cách thức tổ chức trực tuyến cho các giờ đọc 

sách hiệu quả, giúp các con duy trì thói quen đọc sách hàng ngày. Cô không chỉ 

thành công trong việc lan tỏa Văn hóa đọc sách trong trường mà cô còn được Ban 

tổ chức Trí tuệ Việt Nam và Cộng đồng sống tử tế chọn là khách mời để lan tỏa 

Văn hóa đọc tới nhiều ngôi trường khác. 

 

Trong công tác xã hội, cô cùng giáo viên và học sinh trong trường luôn sẵn 

sàng chia ngọt sẻ bùi với những học sinh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các 

trẻ em nghèo vùng cao còn khó khăn. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia hiến máu 

tình nguyện trong ngày hội “Giọt hồng Đặng Xá” do xã tổ chức.  



 

 

Trong cuộc sống, cô luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ 

thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh. Trong gia đình, cô là một người phụ 

nữ đảm đang, chu toàn mọi công việc. Gia đình cô sống hạnh phúc và được mọi 

người yêu quý, kính trọng. 

Tất cả những việc làm xuất phát từ trái tim của một nhà giáo yêu nghề, nhiệt 

huyết, đầy trách nhiệm và sáng tạo của cô đã mang đến cho ngôi trường THCS Cao 

Bá Quát nhiều thành tích xuất sắc, đáng tự hào nói chung và những danh hiệu, 

thành tích của cô nói riêng.  



Tháng 11/2021 vừa qua, cô đã vinh dự được nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà 

Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 5, năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hà Nội kết hợp với Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức. Giải thưởng nhằm 

tôn vinh những nhà giáo Hà Nội chuyên môn giỏi, phẩm chất tốt và phong cách 

đẹp.  

 

Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô và sẽ phấn đấu học tập tấm gương của cô cũng như 

học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xứng đáng là 

người cán bộ, đảng viên tốt trong nhà trường. 


