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hoáng đó 

mà đã gần 

10 năm, 

khoảng thời gian không 

phải là dài nhưng đủ 

để  tôi tự hào về những 

gì mà mình và đồng 

nghiệp đã đổ mồ hôi, 

công sức, đã âm thầm 

lặng lẽ cống hiến cho 

mỗi thành công có được 

của trường THPT Lê 

Hồng Phong hôm nay.  

Những năm qua, các hoạt động giáo dục của trường THPT Lê Hồng Phong đã 

không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện. Thành quả này, trước hết thuộc về đội ngũ 

những nhà giáo của nhà trường luôn gương mẫu trong mọi công việc, cống hiến hết 

mình cho sự nghiệp giáo dục.    

Để nâng cao chất lượng dạy và học, phải kể đến rất nhiều yếu tố từ các cấp lãnh 

đạo, các ngành, nhà trường, đến giáo viên, nhân viên và học sinh. Bênh cạnh đó là Ban 

đại diện cha mẹ học sinh đã hết lòng, hết sức cùng với nhà trường liên kết chặt chẽ đẩy 

mạnh chất lượng giáo dục. Công đoàn trường cũng góp một phần không nhỏ tham mưu 

cùng Ban giám hiệu chăm lo đời sống cho giáo viên, quản lý nền nếp kỷ cương, đảm 

bảo ngày giờ công lên lớp đúng giờ, đúng tiết, theo dõi chương trình giảng dạy, nhắc 

nhở động viên giáo viên tham gia các hội thi do trường và cấp trên tổ chức, có khen 

thưởng kịp thời làm nguồn động viên khích lệ cho giáo viên tham gia tích cực, phát 

động các phong trào thi đua; vận động tất cả công đoàn viên cùng nhau đoàn kết vững 

chắc, quyết tâm thi đua và đóng góp vào những thành tích chung mà nhà trường đạt 

được, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục và ổn định nền nếp kỷ cương ở trường học.  

Tổ công đoàn là mắt xích của công 

đoàn cơ sở, là bộ phận cấu thành cuối cùng 

trong hệ thống tổ chức công đoàn, nơi trực 

tiếp tuyên truyền, phát triển đoàn viên, tổ 

chức cho từng đoàn viên, viên chức, lao 

động nhằm thực hiện đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ 

thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên. 

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên nhằm 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức 

công đoàn trong tình hình mới.   

  T 

Hình 1: Đội ngũ nhà giáo trường THPT Lê Hồng  Phong 

Hình 2: Thành viên tổ Sinh học 



 

Nhận thấy được tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong nhà trường; tổ 

trưởng tổ công đoàn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Võ luôn quan tâm, động viên, 

nhắc nhở các thành viên trong tổ công đoàn không ngừng trau dồi về phẩm chất đạo 

đức, năng lực chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa về kết quả giáo dục và đào tạo.  
So với một số tổ khác trong trường, tổ Sinh học có nhiều điểm khác biệt số lượng 

nữ có 7 thành viên, phái mạnh có 2 thành viên (năm học này 1 thành viên đã chuyển 

trường nên còn 1 thành viên nam).  Các thầy, cô trong tổ đều đạt chuẩn và trên chuẩn 

về trình độ chuyên môn, nên luôn nhiệt huyết với nghề và vững vàng về chuyên môn, 

cùng với sự năng động, sáng tạo của sức trẻ, trong nhiều năm qua đã đào tạo ra nhiều 

thế hệ học sinh có đủ trình độ để ứng dụng kiến thức sinh học vào thực tế cuộc sống.  

Tổ Sinh học đã đóng góp cho trường nhiều thành tích trong dạy và học, trong các 

phong trào của Công đoàn, Đoàn trường. Vì vậy nhiều năm liền, tổ công đoàn Sinh học 

đã đạt được danh hiệu tổ Lao động tiên tiến - xuất sắc. 

 Với lợi thế đội ngũ giáo viên của tổ Sinh học đều là những người trẻ, tràn đầy 

nhựa sống thanh xuân, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện công tác giảng dạy theo hướng 

đổi mới và sáng tạo. Tổ Sinh học luôn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. 

 Phong trào dự thi giáo viên 

dạy giỏi được tổ đặc biệt quan tâm; 

nhiều giáo viên trong tổ đã nhiều 

năm đạt danh hiệu giáo viên dạy 

giỏi cơ sở, sau đó được nhà trường 

chọn đi thi giáo viên dạy giỏi cấp 

Tỉnh 3/5 giáo viên (như cô Nguyễn 

Thị Kim Hằng, cô Nguyễn Thị Tú, 

cô Lê Thị Hảo), các cô tham gia 

viết sáng kiến kinh nghiệm và đạt 

giải cao; những  nội dung sáng kiến 

đó phần nào đã được áp dụng trở lại 

cho quá trình giảng dạy nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục cho bộ 

môn Sinh học trong nhà trường. 

Điểm nhấn về kết quả giáo dục của tổ Sinh học là khi môn Sinh học thuộc tổ hợp 

môn tự nhiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Từ năm học 2016-2017, giáo 

viên của tổ đã nỗ lực cùng với Nhà trường trong việc đầu tư bổ sung kiến thức cho học 

sinh, tạo ra tâm thế tốt nhất cho học sinh thể hiện trọn vẹn bài thi. Trong 5 năm học liền 

(2016-2017; 2017- 2018; 2018-2019;2019-2020;2020-2021) tỉ lệ điểm số tốt nghiệp 

môn Sinh học trường Lê Hồng Phong-Di Linh luôn vượt mặt bằng tỉ lệ bộ môn Sinh 

của tỉnh Lâm Đồng.  

Hình 3: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Hằng 

tổ trưởng tổ Sinh học tham gia hội thi giáo viên 

dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014  



 

Đặc biệt hơn nữa là một trong những tổ công đoàn đã luôn đi đầu trong phong 

trào thi đua để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, tự nghiên cứu, học hỏi nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy làm cho mỗi tiết 

dạy có  sức lôi cuốn, khơi dậy sự đam mê học tập, giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu.  

Hình 4: Cô Nguyễn Thị Tú với các bài giảng môn Sinh học 10 

Nhằm nâng cao hiệu quả các giờ lên lớp, các giáo viên trong tổ luôn đi đầu trong 

việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học, luôn có sự đầu tư trong soạn giảng. 

Tổ thường xuyên tổ chức được nhiều chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, 

các chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn. Qua đó phần nào cập nhật được những 

kiến thức mới mẻ, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ chuyên 

môn, năng lực công tác và giảng dạy. Bên cạnh đó tổ Sinh học luôn coi trọng công tác 

thao giảng, dự giờ, qua đó tổ có hoạt động trao đổi chuyên môn thẳng thắn, có tinh thần 

xây dựng cao để người dạy, người dự rút kinh nghiệm và học hỏi  lẫn nhau. 

Hình 5: Thầy Nguyễn Quang Võ với bài giảng “Chuyên đề tế bào” môn Sinh học 10 



 

 

Hình 6: Cô Lê Thị Hường A với bài giảng môn Sinh học 10 

Có những ngọn lửa không bao giờ tắt, ấy là khi chúng tôi đã thắp lên con đường 

học vấn cho các em. Chúng tôi với tôn chỉ dạy học: “Có thể các em không phải là những 

học sinh xuất sắc nhưng giá trị đạo đức thì luôn tròn vẹn, sáng trong”.  

Hình 7: Cô Lê Thị Hảo với bài giảng môn Sinh học 11 



 

Thành công của một người giáo viên là giúp các em học sinh vẽ lên ước mơ của 

đời mình. Bao năm trôi qua, được ngắm nhìn thành công của các học trò, ấy là hạnh 

phúc của người làm nghề giáo. Tuổi trẻ là sống, là cống hiến. Bởi lỡ mang trên mình 

nghiệp của việc lái đò đưa khách sang sông, thì phải sáng soi, đưa lối dẫn đường, giúp 

các thế hệ học sinh đi đến bến bờ tri thức. Đó chính là sức mạnh đã liên kết chúng tôi 

thành một tập thể đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên. 

Hình 8: Cô Nguyễn Thị Kim Hằng với bài giảng môn Sinh học 12 

Hình 9: Cô Lê Thị Hường B với bài giảng môn Sinh học 11 

 



 

Hình 10: Cô Nguyễn Thị Quyên với bài giảng môn Sinh học 12 

Hình 11: Giờ ra chơi học sinh THPT Lê Hồng Phong tham gia trò chơi kéo co 

Chúng tôi không chỉ dạy cho các em tri thức mà còn dạy các em những bài học 

làm người rằng phải nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, công lao dạy dỗ 

của thầy cô, biết quý trọng và giữ gìn, phát huy những thành quả mà mình được thừa 

hưởng, biết ơn công lao của những thế hệ đi trước và sự quan tâm giúp đỡ của những 

người xung quanh. Các em hãy sống sao cho trọn nghĩa, vẹn tình, hãy học tập và làm 

việc sao cho xứng đáng với đạo lí làm người và truyền thống của nhà trường, của quê 

hương, dân tộc. 

 



 

Hình 12: Học sinh nam thi cắm hoa và đá bóng mừng các ngày lễ kỉ niệm  

Coi trọng sinh hoạt chuyên môn, tích cực tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng, trao đổi 

giúp đỡ nhau, lập nên thành tích chung. Tổ đã bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi đạt 

giải cấp Tỉnh.  

 

Hình 13: Nhóm giáo viên bồi dưỡng và học sinh đạt HSG môn Sinh học 

Tổ có phòng bộ môn với nhiều đồ dùng dạy học, tư liệu phong phú, phục vụ kịp 

thời cho giảng dạy, đáp ứng với nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

Hình 14: Giờ thực hành môn Sinh học 



 

Bên cạnh những thành công về giảng dạy đó, tổ Sinh học còn hướng dẫn học sinh 

tham gia các hoạt động của sân chơi trí tuệ khác như hoạt động hướng dẫn học sinh 

tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng do Sở GD&ĐT, Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Lâm Đồng tổ chức, những 

học sinh do giáo viên trong tổ hướng dẫn đã đạt nhiều giải thưởng.  

Tổ Sinh học là tổ đi đầu trong hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa 

học và đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận trong nhiều năm học. Đặc biệt 

năm học 2015-2016 và năm học 2017-2018 sản phẩm nghiên cứu khoa học của các em 

học sinh đã được Sở GD&ĐT Lâm Đồng chọn đi thi cấp quốc gia và đều đạt giải 3 

chung cuộc cấp quốc gia; năm học 2020-2021 trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng, sản phẩm của học sinh đã đạt giải nhất tỉnh và giải khuyến khích toàn quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 15: Một số hình ảnh tham gia các cuộc thi KHKT cấp tỉnh và cấp quốc gia 

từ năm 2015 đến năm 2022 của học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, Di Linh 



 

Tổ Sinh học ngoài tập trung đầu tư chuyên môn thì các hoạt động đoàn thể trong 

nhà trường đều tham gia hết mình, cống hiến cho niềm vui của các hoạt động phong 

trào chung của nhà trường.  

Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong tổ cũng rất sôi nổi. Nhiều thầy cô 

vừa có năng khiếu vừa đam mê, đã năng nổ tham gia các hoạt động của trường trong 

lĩnh vực này.  

 
 



 

 

Hình 16: Tổ sinh học tham gia hoạt động văn nghệ - thể thao ở trường 

Các thành viên trong tổ đã xây dựng một tổ ấm luôn vui vẻ, sống giản dị, chân 

thành, gần gũi quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; nhiều thầy, cô đã sẵn sàng nhận 

lên lớp dạy thay khi đồng nghiệp của mình bệnh tật, ốm đau hoặc đi công tác.  

Tổ công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện triển khai nhiều hoạt động 

do công đoàn trường phát động và tổ chức như: Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, 

ủng hộ miền trung lũ lụt, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống dịch bệnh Covid-19,… 

Hình 17: Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung 

Có được những thành tích trên là bởi các thành viên trong tổ Sinh học chúng tôi 

luôn biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vun đắp để tổ ngày càng lớn mạnh; các thế 

hệ thầy, cô trong tổ luôn hết lòng với công việc, quan tâm, yêu thương học sinh, luôn 

phấn đấu để trở thành người thầy giỏi về chuyên môn, đẹp về nhân cách. Cho dù trải 

qua bao nhiêu thăng trầm và biến động của cuộc đời dạy học đi nữa, chúng tôi sẽ mãi 

vững bước trên sự nghiệp trồng người cao đẹp, để xứng đáng với truyền thống mà các 

thế hệ thầy, cô giáo trường THPT Lê Hồng Phong nối tiếp nhau và dày công  gầy dựng. 



 

 

Hình 18: Tổ sinh học 

Cuộc sống còn bao bon chen vất vả, bao mối lo về cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng với 

lòng nhiệt thành tận tâm và sự vững tin vào con đường đã chọn, chúng tôi - những 

người giáo viên với lòng tha thiết yêu nghề, sẽ mãi luôn ra sức, cống hiến hết mình vì 

sự nghiệp giáo dục nói chung, xứng đáng với các em học sinh thân yêu nói riêng và 

xứng đáng là thành viên của mái trường Lê Hồng Phong thân yêu, nguyện luôn phấn 

đấu để thực hiện theo tám chữ vàng do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động 

“Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”.  

Còn rất, rất nhiều sự 

mong đợi hơn nữa của nhà 

trường, phụ huynh và học 

sinh ở phía trước, nên các 

thành viên tổ Sinh học sẽ 

quyết tâm vượt qua mọi 

khó khăn, đem lòng say 

mê nghề nghiệp, để phấn 

đấu hết sức mình vững 

bước tiến lên góp phần 

xây dựng vào sự lớn mạnh 

của trường THPT Lê 

Hồng Phong.      Hình 19: Trường THPT Lê Hồng Phong, Di Linh  

Cảm ơn trường THPT Lê Hồng Phong thân yêu! Đã cho chúng tôi những năm 

tháng tươi đẹp và giá trị trong cuộc đời làm thầy, cô giáo. Cảm ơn tình yêu và sự nâng 

đỡ giữa các thành viên trong tổ Sinh học để chúng tôi hiểu được dạy dỗ con người 

không chỉ có kỷ luật và kiến thức, mà cần phải có niềm tin, tình yêu thương và sự hi 

sinh lớn của người thầy, để góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục cho nhà trường. 

      Di Linh, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

              Tác giả: N.T.T-Tổ Sinh học 


