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Có lẽ rằng bất cứ ai tiếp xúc hay làm việc cùng thầy Bùi văn Công, giảng 

viên Cơ điện tử, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội đều cảm nhận được một Người thầy tận tâm, 

không ngại vất vả để cống hiến và mang mô hình, cách làm mới mẻ cho đơn vị. 

 

Hình. 1 ThS. Bùi Văn Công với Mô hình đào tạo IoT đạt giải Nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Hà Nội 
năm 2022 

Là người con Hải Dương, sinh ra trong một gia đình nghèo với hoàn cảnh 

khá đặc biệt, nên từ nhỏ thầy đã là một lao động chính cùng mẹ chăm sóc bố và 

nuôi các em nhỏ. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt để luôn giành 

các thành tích cao trong học tập, tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

và được học tiếp Thạc sĩ Đo lường và Điều khiển tự động và tốt nghiệp năm 2008. 

Do hoàn cảnh, thầy đã phải tự lực cánh sinh công tác cho doanh nghiệp về công 

nghệ và tư vấn giáo dục. 

Bén duyên với dạy nghề! 

Năm 2012 thầy được mời tham gia Ban quản lý dự án cho Dự án JICA về 

nâng cao năng lực dạy nghề cho giáo viên dạy nghề tại Việt Nam. Ở đây thầy 

được tiếp cạn với những công nghệ quản lý tiên tiến của Nhật Bản, đồng thời 

cũng thỏa ước mơ lan tỏa kiến thức, kỹ năng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

thông qua các hoạt động của Dự án trên khắp cả nước. 

Năm 2014, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội được 

thành lập và chính thức đi vào hoạt động, cũng với bản tính không ngại cái khó, 

cái mới và thử thách thầy cùng với 11 CBGV đầu tiên về làm việc cho Nhà trường, 

lúc này Nhà trường sơ khai chỉ có Nhà cửa, trang thiết bị, máy móc chưa có, 

lương của CBGV cũng chưa có, qua lời kể của các cán bộ, giáo viên trước đây: 



“Lúc bấy giờ nhà trường chưa có rèm, chưa có quạt, chưa có máy móc thiết bị, 

những con người đầu tiên còn phải góp tiền để mua quạt, để mua vật tư văn phòng 

và góp tiền sinh hoạt cùng nhau…”. Lúc bấy giờ với nhiệm vụ là cán bộ phòng 

Tổ chức – Hành chính, kiêm vị trí giảng viên nghề Cơ điện tử và phụ trách mảng 

quan hệ quốc tế. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng trong quá trình làm việc 

dù được phân công ở bất kỳ vị trí nào thầy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, luôn 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Với những nỗ lực phấn đấu của bản thân, thầy đã được bổ nhiệm vào vị trí 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, do chưa đủ nhân sự để bồi dưỡng và bổ 

nhiệm các vị trí lãnh đạo đơn vị, thầy phải kiêm nhiệm các vị trí như: Phòng 

CTHSSV, Khoa Điện-Điện tử, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Quan hệ quốc 

tế. Cho đến nay, thầy đã bồi dưỡng và bàn giao được các đơn vị trên hoạt động 

tốt và chỉ còn kiêm nhiệm thêm Trung tâm NN-TH và QHQT. Điều chung nhất 

thấy ở thầy khi đảm nhiệm các vị trí là trong công việc thầy luôn nghiêm túc, 

gương mẫu thực hiện tốt các quy định, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn trình 

độ tin học, ngoại ngữ, luôn đưa những cái mới và hiện đại vào công việc: Như hệ 

thống quản lý Văn bản, Chủ trì Chương trình 5S của Nhật Bản áp dụng cho Nhà 

trường, đây chính là mô hình thầy áp dụng từ thời gian làm cho Dự án JICA, 

Chương trình đã đem lại cảnh quang khang trang hiện đại cho Nhà trường, nâng 

cao ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp cho cán bộ, giáo viên và HSSV. 

Từ đó luôn được đồng nghiệp và đối tác trong ngoài nước trân trọng và đánh giá 

cao, chính mô hình này đã được Thành phố và các Bộ, sở nghành đánh giá cao, 

cụ thể năm 2021 mô hình này đã giúp Nhà trường được Bộ Lao động thương Binh 

và Xã hội tặng Bằng khen cho mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2021.  

 
Hình. 2 Triển khai 5S và nhận bằng khen của Bộ LĐTBXH 

 

Không ngại khó, luôn hướng đến mô hình, cách làm mới! 

Một điểm dễ thấy nữa ở thầy đó là sự cần mẫn, không quản thời gian trong 

công việc, hình ảnh một người thường xuyên đi sớm và ở lại trường muộn, có khi 

9, 10 giờ đêm để hoàn thiện công việc và tìm tòi cái mới mà không mảy may tính 

toán và chưa bao giờ thấy thầy kêu vất vả. Trong đầu năm 2020 do ảnh hưởng 

của dịch Covid- 19 nên học sinh phải nghỉ học kéo dài. Là thường trực Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch của Nhà trường, thầy luôn trăn trở đưa ra các biện pháp 



ngăn ngừa phòng chống dịch cho học sinh sinh viên khi đến trường. Với kiến 

thức và kỹ năng của mình, trong thời gian nghỉ dịch bệnh ở nhà thầy đã tìm tòi, 

nghiên cứu máy sát khuẩn tay tự động đây là một việc làm có ý nghĩa rất lớn giúp 

cho học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh sát khuẩn 

trước khi vào trường tránh lây lan dịch bệnh.  

 
Hình. 3 Sản phẩm máy sát khuẩn tay nhanh tự động do thầy Công chế tạo 

Năm 2021, Khu Ký túc xá Nhà trường được trưng dụng làm khu cách ly y 

tế tập trung, thầy không quản khó khăn, nguy hiểm đã tiên phong tham gia làm 

thư ký Tiểu ban chỉ đạo khu cách ly, trực tiếp tham gia công tác phục vụ và điều 

hành khu cách ly, góp phần cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh, với thành tích nổi 

bật này, thầy đã được Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội đã có thành tích 

xuất sắc trong Công tác Phòng chống Covid-19 trên địa bàn Hà Nội. 

Với đặc thù, nhà trường mới được thành lập, vị trí Trưởng phòng TCHC là 

một nhiệm vụ mới và khá phức tạp, Tuy nhiên, thầy luôn không ngừng tìm tòi 

các mô hình, cách làm hay và mới để có thể hoàn thành công việc một cách tốt 

nhất, kết quả 5 năm liền thầy thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao, 4 năm liền được chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Sở Nội vụ tặng giấy 

khen trong công tác nội vụ năm 2018 và năm 2021; thầy vinh dự được nhận Bằng 

khen của UBND thành phố Hà Nội do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020;  

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ 

Thi đua-Khen thưởng giai đoạn 2015-2020.  

Là một cán bộ quản lý, thầy luôn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực 

hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động. Hàng 

năm thường xuyên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do nhà trường 

phối hợp với Huyện đoàn Đông Anh tổ chức, nhiệt tình tham gia các chương trình 



thiện nguyện, cũng như tham gia các phong trào của địa phương và được ghi nhận 

như Giấy khen của UBND huyện Đông Anh vì có thành tích xuất sắc trong công 

tác toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc năm 2021. 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội là trường công lập 

thuộc UBND thành phố Hà Nội, được Thành phố có chủ trương đầu tư thành 

trường chất lượng cao theo mô hình Hàn Quốc, cho nên công tác quan hệ quốc tế 

trong Nhà trường là rất quan trọng. Với kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt, kinh 

nghiệm trong làm các dự án quốc tế, cho nên thầy Công được Ban giám hiệu tin 

tưởng giao nhiệm vụ phụ trách hợp tác quốc tế trong Nhà trường, không phụ lòng 

tin của Ban giám hiệu, mặc dù kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc, nhưng thầy 

luôn cố gắng, tận tâm phát huy thế mạnh và công tác quan hệ quốc tế của Trường 

Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội luôn nổi trội trong khối giáo 

dục nghề nghiệp và được các bạn bè quốc tế quan tâm, tin yêu và hợp tác. 

Dù công việc quản lý rất bận rộn và khó khăn, nhưng với tinh thần không 

ngừng vươn lên, cũng như tình yêu giảng dạy, yêu kỹ thuật, thầy luôn tích cực 

tham gia phong trào nghiên cứu khoa học và đem công nghệ mới, truyền cảm 

hứng cho các giảng viên của Nhà trường trong việc tham gia nghiên cứu khoa 

học. Thầy Công đã chủ động liên hệ hợp tác với Đại học Việt-Pháp trong nghiên 

cứu khoa học. Mô hình IoT trong giám sát năng lượng hiệu quả được triển khai 

thí điểm ngay tại văn phòng làm việc của thầy, đây cũng là tiền đề để các cán bộ, 

giáo viên của Nhà trường được tiếp cận với công nghệ 4.0, đây là nền tảng của 

việc phát triển Nhà trường thông minh và đô thị thông minh theo tinh thàn của 

Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”. 

Trong suốt quãng thời gian từ tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, một hình 

ảnh các CBGV nhà trường thường bắt gặp là hình ảnh thầy Công cùng nhóm tác 

giả Mô hình đào tạo Kết nối vạn vật (IoT) úng dụng trong nhà thông minh, sau 

giờ làm việc là ở lại phòng chế tạo mô hình để nghiên cứu, chế tạo và sản xuất 

mô hình. Đặc biệt, khi đèn điện đã bật, thậm chí đã rất muộn, có khi 9 hay 10 giờ 

đêm vẫn thấy phòng mô hình bật điện và thầy vẫn một mình ở lại để nghiên cứu, 

lập trình cho hoàn thiện mô hình. Và rồi kết quả không phụ lòng người, mô hình 

của thầy chủ nhiệm cùng nhóm tác giả đã đạt kết quả xứng đáng, đay là mô hình 

công nghệ mới, công phu và đạt giải Nhất với số điểm gần tuyệt đối, đây là số 

điểm cao nhất từ trước đến nay trong cao hội thi thiết bị tự làm thành phố. Nhóm 

tác giả đã được Sở lao động Thương binh và Xã hội tặng giấy khen và lựa chọn 

đại diện đi tham dự Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc năm 2022 tại Thành phố Bà 

rịa-Vũng tầu. Như vậy, lại tiếp tục là quãng thời gian vất vả nhưng đầy vinh quang 

và tự hào đối với thầy. 



 
Hình. 4 Thạc sĩ Bùi Văn Công được giám đốc Sở Lao động-thương binh và Xã hội tặng giải Nhất tại Hội thi thiết 

bị đào tạo tự làm Thành phố năm 2022 

 Tuy bản thân là một cán bộ quản lý, với nhiều chức trách quan trọng nhưng 

thầy Bùi Văn Công không tỏ ra kiêu căng, xa lánh nhân viên, đồng nghiệp, trái 

lại luôn hoà đồng gần gũi với mọi người. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trường giao, khi về nhà thầy còn là một người cha mẫu mực, hoà nhã với xóm 

giềng, luôn được đồng nghiệp và mọi người yêu mến, kính trọng. 

Tôi cảm thấy thật vui và cảm thấy may mắn, tự hào khi được là đồng nghiệp 

của thầy, được thầy truyền đạt, chỉ bảo rất nhiều điều trong công việc và cuộc 

sống. Tôi cảm nhận thầy là tấm gương sáng trong việc tận tâm, không ngại vất vả 

để cống hiến và mang mô hình, cách làm mới mẻ cho đơn vị, để không những tôi 

mà rất nhiều đồng nghiệp của tôi có động lực, ý chí để cố gắng quyết tâm xây 

dựng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội ngày càng phát 

triển thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Thành phố và đóng góp 

nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của xã hội, của thủ đô Hà Nội. 

 


