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Tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – 

Hàn Quốc thành phố Hà Nội khi nhắc đến 

Thầy Nguyễn Văn Khanh (46 tuổi), đồng 

nghiệp, học sinh sinh viên đều dành cho  anh 

một sự cảm phục và quý mến.  

Tôi gặp anh khi về trường nhận công 

tác vào tháng 01 năm 2016, ấn tượng đầu tiên 

mà tôi nhận thấy ở anh là người đàn ông có ngoại hình nhỏ nhắn với bộ quần áo bảo 

hộ lao động đang giảng dạy học sinh trong xưởng hàn. Làm việc một thời gian tôi có 

tiếp xúc với anh và cảm mến một người thầy, một người anh luôn hết lòng về sự 

nghiệp giáo dục nghề nghiệp. 

Tâm sự với tôi về nghề nghiệp của mình anh nói bản thân từ khi còn nhỏ luôn 

mơ ước làm giáo viên vì bản thân anh luôn yêu mến lên đã quyết định gắn bó với 

công việc này. Là thầy giáo người ta gắn với bảng đen, phấn trắng còn anh thì gắn 

với sắt thép, khói hàn theo nghề tuy vất vả, độc hại nhưng càng làm việc càng theo 

đuổi nó anh lại cảm thấy càng say mê. Năm 2001 sau khi tốt nghiệp ngành Cơ khí, 

Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật I trở về trường Trung cấp công nhân kỹ thuật I  

(nay là trường Trung cấp Cơ khí I Hà Nội) làm việc. Là một thanh niên xa quê một 

mình lên Hà Nội làm việc với anh là những ngày gian khó, vất vả, đôi lúc anh nghĩ 

đến phải bỏ nghề với đồng lương ít ỏi ngày ấy. Ngày ấy, ngoài thời gian giảng dạy 

trong nhà trường anh cùng một số đồng nghiệp còn phải làm thêm các công việc bên 

ngoài trong thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Ngày ấy 

do mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn thiếu, ở nhà thì không có thiết bị dạy 

nghề anh thường xuyên ở lại trường rất muộn để thực hành những kỹ thuật mới và 

khó để nâng cao trình độ của bản thân và tìm kiếm những  phương pháp kỹ thuật mới 

áp dụng trong giảng dạy nhằm giúp học sinh của mình dễ dàng áp dụng vào thực 

hành. Anh còn nói “ngày ấy ngoài thời gian giảng dạy và làm thêm tối đến còn phải 



thức khuya soạn giáo án, mình mới mà giáo viên trẻ lại cần phải chuẩn bị kỹ càng, để 

khi nên lớp còn tránh gặp sai sót. Thời gian đầu giảng dạy do chưa quen với khói hàn 

anh còn thường xuyên bị đau mắt,  da dẻ bị tróc đấy là bệnh nghề nghiệp của bọn anh 

đó, nhưng giờ thì không bị nữa rồi”. Trải qua nhiều năm công tác tại Trường TCN 

Cơ khí I Hà Nội để thoát ra khỏi vùng an toàn, bản thân anh muốn tìm kiếm cơ hội 

tại một môi trường mới, Năm 2014 anh cùng một số bạn đồng nghiệp sang công tác 

tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội. Ngày ấy nhà 

trường mới thành lập, vất vả và đầy khó khăn anh cùng các thầy cô trong trường quyết 

tâm, nỗ lực làm việc và xây dựng nhà trường phát triển như ngày nay. 

 

Là một giảng viên dạy nghề, anh luôn nỗ lực trong từng bài giảng, luôn nhiệt 

tình, mẫu mực, có trách nhiệm, hết lòng vì học sinh. Anh luôn ý thức rằng để góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, học sinh sinh viên ra trường có tay 

nghề giỏi thì người giáo viên cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công 

việc và yêu thương học sinh như các con của mình. Trong quá trình giảng dạy, anh 

luôn tận dụng mọi thời điểm, truyền đạt kiến thức, truyền sự nhiệt tình, say sưa cho 

học sinh, bồi dưỡng cho các em phương pháp và ý chí quyêt tâm trong học tập.  Bằng 

tất cả tình yêu nghề, lòng mến thương con trẻ, cùng với sự nhiệt tình, năng động của 

bản thân, anh luôn  trăn trở làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc 

ứng dụng CNTT. Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, anh luôn khát 

khao mang lại những bài giảng hay với phương pháp giảng dạy mới cho nghề Hàn –

một nghề khô khan. Để làm được điều đó, anh đã tiên phong là người đi đầu trong 

mọi công việc, không ngại khó, ngại khổ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm trước lãnh đạo và tập thể, về đổi mới phương pháp dạy học, tự mình tìm 

tòi sáng tạo thiết kế các mô hình thiết bị đào tạo tự làm để phục vụ trong công tác 

giảng dạy, đây là những công cụ đào tạo trực quan giúp học sinh sinh viên dễ hình 

dung và tạo sự hứng thú trong học tập đối với các em. Đối với học sinh của mình anh 

luôn quan tâm, động viên, khích lệ các em phấn đấu trong học tập và giành nhiều kết 

quả cao.Đối với phụ huynh học sinh, anh luôn gây dựng mối liên kết chặt chẽ dựa 

trên sự lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Anh cùng phụ huynh xác định mục tiêu: giúp 

các em có thể giỏi tay nghề, trang bị hành trang cần thiết để ra ngoài làm việc,  trở 

thành người có trách nhiệm. Bản thân anh đã tạo được niềm tin, sự thuyết phục trong 

rất nhiều phụ huynh để sát sao trong việc quản lý và dạy dỗ  đến học sinh, sinh viên 

của mình. 

 Đối với anh để có được thành công ngày nay anh cũng phải vượt qua nhiều 

khó khăn trong quá khứ sẽ giúp ta trân trọng hơn những gì có ở hiện tại. Hơn 20 năm 



công tác trong ngành giáo dục nghề nghiệp, thầy Nguyễn Văn Khanh đã giảng dạy 

không biết bao thế hệ học sinh và cả luyện thi tay nghề cho học sinh tham gia Kỳ thi 

tay nghề cấp thành phố, quốc gia đều có thành tích đạt giải cao được Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố Hà Nội tặng nhiều bằng khen trong công 

tác huấn luyện sinh viên, cụ thể:  

Năm 2004 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải Ba cấp thành 

phố 

Năm 2005 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Ba, 01 đạt giải Khuyến khích cấp 

thành phố 

Năm 2006 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhì, 01 đạt giải Khuyến khích cấp 

thành phố 

Năm 2007 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhì, 01 đạt giải ba cấp thành phố 

Năm 2008 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhì, 02 đạt giải ba cấp thành phố, 

01 giải Ba cấp Quốc gia 

Năm 2009 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành phố 

Năm 2010 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành 

phố, 01 giải khuyến khích cấp Quốc gia 

Năm 2011 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhì, 01 đạt giải Ba cấp thành phố 

Năm 2012 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành 

phố, 01 giải Ba cấp Quốc gia 

Năm 2013 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành phố 

Năm 2014 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành 

phố, 01 giải Ba cấp Quốc gia 

Năm 2016 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành 

phố, 01 giải khuyến khích cấp Quốc gia 

Năm 2018 huấn luyện cho 01 HSSV đạt giải Nhất, 01 đạt giải ba cấp thành 

phố, 01 giải Nhất cấp Quốc gia. Kết quả được Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh 

và Xã Hội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện thí sinh 

đạt giải Nhất tại kỳ thi tay nghề Quốc Gia lần thứ 10 (theo Quyết định số 1792/QĐ-

LĐTBXH, ngày 14/12/2018);  

Năm 2020, huấn luyện cho 02 HSSV đạt giải Nhì cấp thành phố, 01 giải Ba 

cấp Quốc gia 

Hiện tại đang huấn luyện sinh viên tham dự kỳ thi tay nghề toàn quốc tổ chức 

dự kiến T4/2022.  

Ngoài ra anh còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác 

giảng dạy với tư cách là đàn anh có những góp ý giúp các anh chị em trong khoa hoàn 



thiện hơn trong quá trình đứng lớp. Anh cùng một số chuyên gia huấn luyện cho các 

giảng viên tham gia hội giảng Nhà giáo GDNN thành phố và toàn quốc kết quả: Năm 

2005 01 giải Ba; Năm 2017 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cấp thành phố; năm 2018 01 

giải Nhất, 01 giải khuyến khích cấp Quốc gia; Năm 2020 01 giải Nhì, 01 giải ba cấp 

thành phố. 

Ngoài công tác giảng dạy, anh cùng các anh em trong khoa còn tham gia công 

tác biên soạn chương trình, giáo trình các nghề Hàn, Cắt gọt kim loại, tham gia nghiên 

cứu, chế tạo các mô hình thiết bị tự làm để phục vụ công tác giảng dạy, tham gia chấm 

thi nghề Hàn Hội thi Nhà giáo GDNN cấp thành phố và toàn quốc. Ngoài hoạt động 

chuyên môn anh còn kiêm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ các khoa chuyên ngành, 

Phó Chủ tịch Công đoàn là một đảng viên gương mẫu, một thầy giáo mẫu mực, anh 

luôn hoàn thành mọi công việc do Ban giám hiệu giao phó.  

Trong cương vị là Trưởng khoa Cơ khí anh luôn gương mẫu chấp hành đúng 

nội quy, quy định của nhà trường. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo quản lý về công 

tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong đơn vị. Ngoài thực các nhiệm vụ được 

giao để tăng thu nhập, anh cùng các anh em trong khoa có hướng đi riêng, thường 

xuyên tạo mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp sản xuất cơ khí trong và ngoài 

nước, qua đó nhận các đơn hàng gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp nhằm mục 

đích nâng cao tay nghề cho HSSV và cán bộ giáo viên. Với những thành tích đạt được 

của đơn vị, anh đã lãnh đạo anh em thực hiện xuất sắc các công việc được giao. Năm 

2019 được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua, năm 2021, 2022 được tặng bằng 

khen “tập thể lao động xuất sắc”. 

Không chỉ say nghề, say chuyên môn, anh Khanh còn rất tích cực trong các 

hoạt động chung của nhà trường và của Công đoàn. Ở cương vị Phó chủ tịch Công 

đoàn trường từ năm 2016 đến nay, cho dù là công tác kiêm nhiệm, nhưng anh 

Khanh luôn thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn. Hàng năm, anh cùng Ban 

chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào như: 

Hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, 

tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Anh luôn chủ 

động nắm bắt tình hình đoàn viên để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn. Để phát 

huy năng lực, gắn kết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên, Anh Khanh luôn là cầu nối 

giữa Đảng bộ, ban giám hiệu và cán bộ, đoàn viên nhà trường. Với những đóng góp 

trong phong trào của công đoàn trường anh được tặng “Kỷ niệm chương vì sự 

nghiệp công đoàn”, năm 2012 và nhiều giấy khen của Liên đoàn Lao động thành 

phố. 

 

 



 

 
 

            Không chỉ làm tốt vai trò một nhà giáo hết lòng vì học sinh, sinh viên, trong 

gia đình, anh Khanh còn là một người cha tốt, đầy trách nhiệm, chăm sóc, dạy dỗ con. 

Anh luôn dạy dỗ hai con trai của mình biết cách thể hiện sự hiếu thảo, kính trọng 

người lớn, ngoan ngoãn, nhường nhịn nhau. Việc giảng dạy tuy đã chiếm rất nhiều 

thời gian của anh trong tuần, nhưng bằng trách nhiệm, tình thương của mình, anh luôn 

cố gắng dành thời gian bên các con. Anh và  gia đình của mình  được giấy khen của 

liên đoàn lao động “Gia đình tiêu biểu của Thành phố Hà Nội năm 2018” 

 

Các đồng nghiệp gắn bó nhiều năm cùng anh đều nhận xét, “thầy Khanh là một 

giảng viên mẫu mực, một lãnh dạo khoa giỏi, yêu nghề trách nhiệm với công việc và 

luôn tích cực trong các hoạt động phong trào của nhà trường”. Không chỉ nhiệt tình 

trong công việc, anh Khanh còn rất hòa đồng, gần gũi và quan tâm, giúp đỡ các đồng 

nghiệp trong trường, anh luôn là tấm gương sáng để bạn bè, đồng nghiệp học tập.  

Với nhiệt huyết, lòng yêu nghề và tinh thần vượt khó, suốt các năm công tác 

tại trường, trải qua bao thăng trầm vất vả, anh đã đạt được nhiều thành tích trong công 

tác giảng dạy và làm việc. Năm 2020 anh vinh dự được UBND Thành phố Hà Nội 

tặng bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Với những kết quả đó không 

làm anh tự mãn, anh luôn miệt mài cố gằng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ 

chuyên môn. Thầy Nguyễn Văn Khanh một nhà giáo gương mẫu, hơn 20 năm công 

hiến cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của thủ đô. 

 


