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Kính thưa các vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước! 

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội! 

Tôi là Mai Thị Bích Nguyện, Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình. Tôi rất vinh dự là đại biểu được về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Đại biểu 

phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và được phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội. Lời đầu 

tiên, tôi trân trọng kính chúc toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc 

đại hội thành công tốt đẹp.  

Kính thưa các vị đại biểu! 

Kính thưa Đại hội! 

Trường THCS An Vũ là một trong những trường có nhiều khó khăn, nằm trên địa 

bàn có nhiều phức tạp về an ninh, chất lượng giáo dục đứng cuối bảng toàn huyện. Đội 

ngũ giáo viên trình độ không đồng đều. Số lượng giáo viên cũng thiếu tới 5,5 biên chế, 

lại thêm 4 cô giáo nghỉ chế độ thai sản. Trong khi đó, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm 

trọng, trường thiếu tới 10 phòng học, thiếu nhiều phòng chức năng và nhiều trang thiết bị 
dạy học khác. Thêm nữa, An Vũ lại là xã có không ít người nghiện hút ma tuý. Điều này 

đã tác động không nhỏ tới môi trường giáo dục của nhà trường. Năm 2009, được phân 

công về trường và năm 2013 trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường, Bí thư chi bộ, nhờ 

dám nghĩ, dám làm không ngừng đổi mới sáng tạo trong quản lý, tôi đã đã trăn trở, suy 

nghĩ rất nhiều với quyết tâm sẽ cùng tập thể nhà trường tìm mọi cách để đưa Trường 

THCS An Vũ từng bước nâng cao chất lượng giáo dục để trở thành đơn vị có những điểm 

sáng hàng đầu trong hệ thống các trường THCS toàn huyện.  

Với quyết tâm đó, trước hết, tôi nhận thức rằng, người lãnh đạo phải tìm ra được 

các giải pháp và là tấm gương sáng thực hiện các giải pháp; xây dựng tập thể thành khối 

đoàn kết, cùng tổ chức vận động, khai thác trí lực, vật lực, tài lực của các lực lượng giáo 

dục, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng khắc phục khó khăn thì sẽ thành công. Với suy 

nghĩ và nhận thức như trên, ngoài những việc làm thường xuyên để nâng cao chất lượng 

giáo dục như tổ chức hội giảng, mở sân chơi trí tuệ “Triệu phú ngôn ngữ”, xây dựng tủ 

sách Bác Hồ, đổi mới cách đánh giá thi đua,... tôi hướng sự quan tâm tới việc tự học của 

học sinh ở gia đình, vì đây là khoảng thời gian đáng kể có ảnh hưởng tới kết quả học tập 

của học sinh. Tôi đã cố gắng thu xếp công việc, lên kế hoạch cho các buổi tối đi thăm và 

kiểm tra tình hình học buổi tối ở nhà của học sinh, trước hết là những học sinh thuộc diện 

gia đình khá đặc biệt như mồ côi, bố nghiện hút ma túy, bố mẹ làm ăn xa, hoặc cả hai bố 

mẹ đều đi làm công ty đến tối muộn mới về. Khi đi thực tế, tôi có những góp ý cụ thể để 

gia đình cùng có biện pháp quan tâm tới việc học đối với từng học sinh. Sau nhiều lần 

đến thăm và kiểm tra, tôi thấy những học sinh này thật sự có tiến bộ và chuyển biến rõ 

rệt. Việc làm của tôi đã được Chi bộ, Hội đồng nhà trường và toàn thể giáo viên hưởng 
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ứng, ủng hộ. Sau đó, 100% giáo viên của trường cũng tự nguyện đi thăm, kiểm tra học 

sinh học buổi tối. Đến nay việc này đã trở thành nề nếp tại ngôi trường thân yêu của tôi.  

Với những học sinh nghèo, gia đình khó khăn tôi thường xuyên gặp gỡ, tâm sự, 

động viên, tìm hiểu và khích lệ. Tôi đã vận động những gia đình này cho các cháu đi học 

buổi 2 và không thu tiền. Mặt khác, tôi còn đề ra mức thưởng 50.000 đồng cho một học 

sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT, 100.000 đồng cho học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiền 

thưởng này được lấy từ tiền lương của tôi. Chỉ tính từ năm 2012 đến năm 2016, tôi đã 

thưởng cho 10 em thi đỗ vào lớp 10 THPT, 12 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Đồng thời, hằng năm cứ vào mỗi dịp đầu năm, cuối học kì I, Tết Dương lịch và cuối năm 

học, tôi đều trích một phần tiền lương của cá nhân để mua sách, bút, quần áo làm quà 

tặng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có sự vươn lên trong 

học tập. Tôi cũng là người phát động xây dựng Quỹ Tình thương với mong muốn những 

em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận sự động viên, chia sẻ của cộng đồng. Bản 

thân tôi đã góp 6 triệu đồng để xây dựng quỹ. Tôi đã sáng lập và cùng Ban Chấp hành 

Công đoàn trường vận động 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia xây dựng Quỹ 
trẻ em nghèo vượt khó, Quỹ tài năng học trò, mỗi năm gây quỹ được hàng chục triệu 

đồng. Chính những quỹ như vậy tạo cho học sinh nghèo có thêm điều kiện tới trường, 

cũng như thắp sáng ước mơ, tài năng của học sinh trong trường. Khi thực hiện những 

việc làm hết sức bình thường như vừa kể, trong tôi luôn ý thức rằng, làm thầy của các em 

thôi chưa đủ, mà phải luôn là người mẹ thứ hai của các em thì mới có thể gần gũi, hiểu 

được các em, trên cơ sở đó mà động viên, chia sẻ để giúp các em tiến bộ trong học tập.  

Việc làm của tôi luôn nhận được sự hưởng ứng và chia sẻ của cả tập thể cán bộ giáo 

viên toàn trường cũng như của phụ huynh học sinh đã góp phần không chỉ nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện mà còn tạo nên sự ấm áp trong tình thương nhân ái của cộng 

đồng. 

Ở cương vị Hiệu trưởng nhà trường, bản thân tôi luôn tạo mọi điều kiện để chị em 

giáo viên trẻ phấn đấu, tôi sẵn sàng lên lớp giảng dạy trực tiếp để truyền cho các chị em 

trẻ những kinh nghiệm hay trong giảng dạy. Đối với những chị em lớn tuổi có hoàn cảnh 

bản thân và gia đình khó khăn, tôi đã thường xuyên thăm hỏi, vận động giáo viên dạy 

giúp hàng trăm giờ, điều này đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó của cả tập thể giáo 

viên trong trường. 

Bên cạnh đó, tôi luôn luôn có ý thức tìm tòi, sáng tạo các mô hình hoạt động trong 

nhà trường để thu hút học sinh trong các hoạt động giáo dục. Việc thiết kế lại giờ chào cờ 

đầu tuần và giờ sinh hoạt lớp cuối tuần vừa tránh được sự nặng nề, nhàm chán, công thức 

như vẫn từng xảy ra nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quy định của các cấp quản lý và chương 

trình lại vừa có sự thay đổi, phù hợp với vị trí của từng tuần trong tháng, nội dung phong 

phú, hình thức hấp dẫn, đông đảo học sinh được trực tiếp tham gia thể hiện đã tạo hiệu 

quả tích cực là một ví dụ trong sự đổi mới đó. Hiện nay, mô hình hoạt động ngoài giờ này 

đang được nhiều đơn vị bạn nhân ra diện rộng. 

Cùng với việc đưa nhà trường từ khó khăn vươn lên, bằng sự tìm tòi và sáng tạo, tôi 

còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tôi đã tích cực tham gia và hoàn thành 
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tốt các công việc thanh tra, cố vấn, giám khảo các Hội thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia. Tôi 

cũng động viên các đồng nghiệp tham gia phong trào làm chuyên đề giảng dạy, đúc rút 

kinh nghiệm cho toàn huyện, toàn tỉnh. Năm học 2013-2014, tôi được giao làm cố vấn 

cho giáo viên của ngành giáo dục tỉnh Thái Bình tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi 

cấp toàn quốc. Nữ giáo viên mà tôi được phân công làm cố vấn đã đoạt giải Nhất toàn 

quốc góp phần đưa toàn đoàn tỉnh Thái Bình đoạt giải Nhất quốc gia. Trong công tác đổi 

mới phương pháp giảng dạy 5 năm qua, trực tiếp cá nhân tôi đã tổ chức, xây dựng 05 

chuyên đề cấp huyện, 01 chuyên đề cấp tỉnh, tham gia hội thảo cấp tỉnh về “Ra đề kiểm 

tra theo hướng mở”. Đề tài của tôi được Hội thảo đánh giá cao, được đăng trong kỷ yếu 

của ngành Giáo dục Thái Bình và ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy. 

Trong công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm tôi cũng có nhiều cố 

gắng. 20 năm qua, tôi đã có 18 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A được đồng nghiệp trong 

và ngoài tỉnh ứng dụng. Tôi đã nghiên cứu thành công đề tài “Phần mềm từ điển tiếng 

Việt, đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa”. Đề tài này của tôi đã đạt giải Nhất Hội thi sáng 

tạo Khoa học - Công nghệ Thái Bình; đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo toàn quốc lần thứ 12, 

đạt giải thưởng Quốc tế (WIPO), đạt huy chương vàng quốc tế năm 2014. Năm 2014-

2015, tôi có đề tài “Phần mềm theo dõi và đánh giá thi đua trong các cơ sở giáo dục” đạt 

giải Nhất hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13. 

 Kết thúc năm học vừa qua, các chỉ số về chất lượng, trường THCS An Vũ đều vượt 

lên so với 5 năm trước. Chất lượng học sinh giỏi cấp huyện tăng 151%, học sinh giỏi cấp 

tỉnh tăng 8 lần; có học sinh giỏi cấp quốc gia. Thi vào lớp 10 THPT, từ thứ 29 vượt lên 

đứng nhất toàn huyện. Sáng kiến kinh nghiệm xếp thứ nhất toàn huyện. Giáo viên giỏi, từ 

chỗ chỉ có 01 người đạt cấp huyện nay đã có 15 đồng chí được công nhận là giáo viên 

giỏi cấp huyện, 05 đồng chí là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Các chỉ số khác cũng tăng nhiều 

bậc. Nhà trường được đầu tư kinh phí để xây dựng khang trang theo hướng chuẩn quốc 

gia.  

Do sự cố gắng và vượt khó của cá nhân lại được sự giúp đỡ của tập thể nhà trường, 

sự quan tâm động viên chăm sóc của nhiều tổ chức và lãnh đạo các ngành các cấp, liên 

tục 18 năm qua, tôi đều được bình chọn là phụ nữ Hai giỏi xuất sắc, được phụ huynh và 

học sinh tin yêu. Ba lần, tôi cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính 

phủ; nhiều lần được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, Hội LHPN Việt Nam, 

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là điển hình tiên tiến 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp toàn quốc. Năm 2014, tôi vinh 

dự là một trong 10 phụ nữ toàn quốc được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Năm 

2015, là đại biểu chính thức được dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Năm 

2016, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Kính thưa Đại hội! 

Vừa hoàn thành công việc nhà trường, tôi đã phải cố gắng để đảm nhiệm tốt công 

việc gia đình trong hoàn cảnh có chồng là bộ đội xa nhà, con nhỏ, nhiều khó khăn chồng 

chất. Để chồng yên tâm công tác, tôi luôn sắp xếp, bố trí công việc khoa học để chăm 

sóc, dạy bảo các cháu. Ngoài nhiệm vụ làm mẹ, tôi phải gánh vác luôn vai trò nhiệm vụ 
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của người cha để nuôi dạy các cháu nên người. Không phụ công lao của mẹ, hai con tôi 

liên tục là học sinh giỏi các cấp. Với bố mẹ, tôi luôn chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ chu 

đáo. 

Từ những kết quả trên, tôi càng ý thức sâu sắc và nhận ra bài học kinh nghiệm là: 

Để hoàn thành xuất sắc việc trường cũng như việc nhà và phát huy tài năng sáng tạo của 

mình, mỗi người phụ nữ phải nỗ lực vượt qua khó khăn của chính mình. Đặc biệt người 

đứng đầu phải làm gương trước để tạo hiệu ứng lan toả. Để làm được điều đó, tôi nhận 

thấy cần phải có ý thức cộng đồng, tình thương yêu đồng nghiệp, học trò, nhất là sự dám 

hi sinh. Phải biết say mê và sáng tạo trong chính công việc của mình. Say mê và sáng tạo 

sẽ đem lại niềm vui trong làm việc để tạo thành sức mạnh vượt qua khó khăn. Đó cũng là 

tiền đề để bản thân tôi cũng như tất cả chị em phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ và sự sáng 

tạo của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao và xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. 

Trên đây là một vài việc tôi đã làm trong quá trình tháo gỡ khó khăn để cùng tập thể 

hoàn thành xuất sắc việc trường cũng như việc nhà. Tôi luôn tự nhắc mình là cần phải 

tiếp tục học hỏi, phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa ngày càng xứng đáng với sự tin 

tưởng của đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh thân yêu, là hậu phương vững 

chắc để chồng yên tâm công tác, giữ gìn mái ấm gia đình hạnh phúc.  

Trước khi ngừng lời, một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu mạnh 

khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn! 


