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Hưởng ứng phong trào thi đua trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc 

thành phố Hà Nội đã có nhiều  tấm gương điển hình tiên tiến trong dạy và học, 

góp phần không nhỏ vào sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Thủ 

đô. Hòa cùng không khí đó Phòng Đào tạo, NCKH luôn ý thức đẩy mạnh phong 

trào thi đua dạy tốt, học tốt, làm việc tốt. Một trong những gương điển hình đó là 

thầy giáo – giảng viên Nguyễn Tiến Dũng.  

Được làm việc chung với thầy Nguyễn Tiến Dũng với tư cách thầy là một 

nhà giáo và cũng thầy cũng giữ cương vị quản lý với chức danh là trưởng phòng 

Đào tạo, NCKH và Chủ tịch Công đoàn trường từ khi Nhà trường mới bắt đầu đi 

vào hoạt động từ tháng 10 năm 2014, tôi cảm nhận được thầy là một con người 

đầy nhiệt huyết, một tấm gương điển hình về nghị lực, ý chí phấn đấu, nỗ lực 

vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Trong những năm đầu nhà trường đi vào tiếp nhận 

quản lý trường, mới chỉ có cơ sở vật chất là các tòa nhà và hơn 20 cán bộ, giáo 

viên, điều kiện kinh tế của nhà trường còn khó khăn, cán bộ, giáo viên mới, chưa 

có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, giảng dạy và đào tạo … thầy đã mạnh 

dạn tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện việc làm đề án xin cấp phép 

đào tạo để thực hiện tuyển sinh và đào tạo ngay trong năm 2015, song song với 

việc đó là công tác bồi dưỡng giáo viên trẻ thông qua việc luyện giảng có góp ý, 

kèm cặp các giáo viên có kinh nghiệm, cử giáo viên đi học tập, dự giảng tại các 

trường bạn. Kết quả, ngày trong năm đầu tuyển sinh, nhà trường đã tuyển sinh 

được 471 học sinh sinh viên và 100% giáo viên được luyện giảng và ngày càng 

trưởng thành. Thầy Nguyễn Tiến Dũng cũng là người trực tiếp đưa các học sinh 

sinh viên đến các doanh nghiệp đào tạo thực hành khi nhà trường chưa tiếp nhận 

trang thiết bị từ Hàn Quốc chuyển giao. Đây cũng là một bước đi mới, sáng suốt 

góp phần lớn vào sự thành công trong công tác quan hệ doanh nghiệp sau này. 

Tiếp xúc với thầy Nguyễn Tiến Dũng với tư cách là một Trưởng phòng Đào 

tạo, NCKH chúng tôi còn cảm nhận được thầy luôn là người tư duy, đổi mới sáng 

tạo và chịu khó học hỏi trong công việc. Điều này được thể hiện rất rõ trong quá 

trình công tác của thầy, với khối lượng công việc được lãnh đạo nhà trường giao 

cho phòng Đào tạo, NCKH lớn, có những công việc mới chưa từng làm nhưng 



thầy không bao giờ lùi bước và không ngừng tìm hiểu các trường bạn để học hỏi, 

hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện xây dựng Đề án định mức sử dụng máy móc 

thiết bị là một điển hình trong những công việc mới và khó khăn, các trường trên 

địa bàn Hà Nội và các toàn quốc chưa từng thực hiện và được phê duyệt, nhưng 

khi được nhận nhiệm vụ thầy Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì và trực tiếp tìm hiểu 

văn bản và thực hiện, kết quả: sau gần 1 năm, Nhà trường đã được Hội đồng nhân 

dân, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và là Nhà trường đầu tiên trong hệ thống 

giáo dục nghề nghiệp Thủ đô được Thành phố phê duyệt.      

Thầy cũng luôn tích cực và tràn đầy năng lượng, quan tâm tới hoàn cảnh 

của từng cán bộ trong Phòng, tạo điều kiện giúp đỡ cho các cán bộ trong phòng 

vừa hoàn thành công việc của bản thân lại vừa hoàn thành được công việc gia đình 

cá nhân của cán bộ, nhờ đó mà chúng tôi có thể yên tâm công tác và làm việc tích 

cực, hiệu quả hơn. Mặc dù công việc vô cùng bận rộn cùng với hai con nhỏ còn 

đang đi học, nên để đảm bảo công việc nhà và việc nước vẹn toàn, nhiều hôm thầy 

phải ở lại cơ quan đến rất muộn để hoàn thành công cơ quan. Rồi về tới nhà thầy 

lại quán xuyến việc học tập của con, gia đình luôn ấm áp, nhìn cường độ làm việc 

của thầy chúng tôi thực sự ngưỡng mộ về nghị lực và ý chí phấn đấu của thầy. 

Trên hết, tôi còn cảm nhận được từ thầy sự nhẫn nại, ân cần và sự quan tâm 

đến các bạn học sinh, sinh viên. Sự động viên, quan tâm chu đáo của thầy khiến 

tất học sinh, sinh viên đều cảm thấy gần gũi và thêm yêu mến thầy. Không chỉ đối 

với học sinh mà với chính các cán bộ chúng tôi thầy cũng luôn nhẫn nại, ân cần 

chỉ bảo. Chính bởi lẽ đó, ở phòng chúng tôi hầu như không có khoảng cách giữa 

“sếp” và “nhân viên”. Trái lại, tất cả đều thân thiện giữa đồng nghiệp với đồng 

nghiệp, giữa thầy với trò. Những hình ảnh gần gũi, thân thiện đó đã truyền rất 

nhiều động lực và cảm hứng cho các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ 

phòng chúng tôi và chúng tôi cảm thấy thật may mắn vì được cùng được công tác 

với thầy.  

Với tư cách là người tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu về công tác 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường, thầy luôn là người thường trực trong 

các hội đồng về công tác đào tạo, công tác kiểm định đảm bảo chất lượng. Kết 

quả, mặc dù Nhà trường là trường mới thành lập nhưng đã có những kết quả đánh 

ghi nhận cụ thể như: nhiều giáo viên đạt giải tại Hội giảng cấp Thành phố, có giáo 

viên đạt giải Nhất cấp Quốc gia, có học sinh đạt huy chương vàng cấp Quốc gia, 

nhiều mô hình học cụ tự làm đật giải cấp thành phố và cấp Quốc gia; Nhà trường 

đạt cấp độ kiểm định cao nhất. Với những đóng góp to lớn đó, tập thể phòng Đào 



tạo, NCKH đã 02 lần được nhận Cờ thi đua, 01 lần được nhận Bằng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố Hà Nội, bản thân thầy cũng được bằng khen của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội.  

Với tư cách là Chủ tịch Công đoàn trường, thầy cùng Ban chấp hành luôn 

quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của các công đoàn viên trong 

đơn vị. Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn thể mỹ nhằm giảm 

áp lực công việc đối với cán bộ, giáo viên. Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid 

– 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, giáo viên, thầy là 

người tiên phong đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu cũng Công đoàn 

nhà trường bổ sung quy chế hỗ trợ các công đoàn viên, người nhà công đoàn viên 

bị nhiễm Covid -19 với số tiền trên 100 triệu đồng, tổ chức giúp đỡ các gia đình 

công đoàn viên gặp khó khăn trong quá trình giãn cách xã hội … với sự đóng góp 

đó thầy Nguyễn Tiến Dũng và Công đoàn trường hàng năm đều được nhận Bằng 

khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về những hoạt động trong công 

tác phong trào của Công đoàn.   

Với sự phát triển hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô nói chung và của 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội nói riêng như 

ngày hôm nay, cá nhân tôi cảm nhận đã có những công hiến và đóng góp của thầy 

Nguyễn Tiến Dũng.   

 

    


