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Nguyễn Thị Ngọc Phúc 

Khoa Sư phạm 

 

 “Cuối năm sau Cô về hưu rồi!” 

Chúng tôi vẫn còn thấy bỡ ngỡ lắm khi sắp phải chia tay Cô - Ths.GVC. Hồ 

Thị Thu Hồ. Đối với tôi, đồng nghiệp, học trò Cô là một người phụ nữ kiên cường, 

một nhà giáo xuất sắc, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp, người lãnh đạo có tâm, 

có tầm, một người đồng nghiệp đáng kính và đáng quý của chúng tôi! 

Tôi dùng từ “kiên cường” vì dù là một người mẹ hai con, vừa phải chăm 

sóc con cái vừa phải tham gia công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy 

nhưng Cô đã luôn sắp xếp công việc để hoàn thành tốt. Cô là một trong những 

giảng viên được đi học tập sau đại học ở nước ngoài (Hà Lan) từ rất sớm. Đến 

thế hệ 8X - 9X chúng tôi, dù có điều kiện tốt hơn nhưng tôi và nhiều thầy cô 

đồng nghiệp nam vẫn chỉ chọn con đường học tập trong nước. Vậy mà trước 

đó, Cô đã hoàn thành tốt chương trình học tập của mình. Nếu không vì hoàn 

cảnh gia đình, Cô hoàn toàn có thể tiếp tục con đường phấn học hàm học vị 

cao hơn. Tuy nhiên, cô chấp nhận lui về để chăm sóc con cái và hỗ trợ chồng 

tiếp tục phát triển. Hai vợ chồng Cô đều công tác trong ngành giáo dục nhưng 

Thầy ở Thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng mới về Cần Thơ. Chính vì thế, 

Cô phải vừa chăm con đi học vừa quán xuyến mọi việc gia đình. Ngày chúng 

tôi còn là sinh viên, thỉnh thoảng lớp học có thêm thành viên nhí theo mẹ đến 

trường, ngồi cuối lớp tự học bài ngoan ngoãn. Giờ cả hai cậu trai đều đã trưởng 

thành, đều thành đạt, một bạn là Tiến sĩ khoa học và một bạn đang là sinh viên 

đại học. Những vất vả đối với Cô dường như đã bắt đầu cho quả ngọt. 

Hơn ba năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, Cô đã trở thành người 

truyền lửa học tập, nghiên cứu, giảng dạy cho biết bao thế hệ sinh viên sư 

phạm Địa lí học tập dưới mái trường Đại học Cần Thơ, những người đồng 
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nghiệp xung quanh cô và cả những nhà khoa học quốc tế đến và làm việc với 

đơn vị. Hình ảnh của Cô trong chúng tôi là người thầy nhiệt huyết, luôn làm 

việc hết mình, nghiên cứu không ngừng. Các giờ học được học với Cô luôn 

tươi mới, vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học sinh động. Chai nước 

lọc, tờ giấy A4,... đều có thể trở thành những phương tiện dạy học đầy thú vị 

của Cô. Cô nghiêm khắc nhưng không đáng sợ. Giờ học với Cô thời gian trôi 

thật nhanh, từng lời từng chữ của Cô thật sâu sắc, hướng dẫn sinh viên cặn 

kẽ, chi tiết với mong mỏi các em có thể làm được, yêu nghề và gắn bó với 

nghề. Đối với Cô, ai cũng sẽ có ưu điểm, cũng có điểm đáng khen, và ai cũng 

cần vượt lên giới hạn hiện tại của mình.  Sau những lời khen ấy là những góp 

ý thẳng thắn, chân tình. Sinh viên nghe đến đâu, thuyết phục đến đấy! Đi đâu, 

nghe thấy điều gì mới là Cô chủ động học tập, phổ biến ngay cho đồng nghiệp 

để vận dụng, nghĩ cách nào để sinh viên có thể tiếp cận tốt nhất. Tiếp cận với 

những dự án hợp tác quốc tế (CTU-MSU và MHO4-SOE về nâng cao năng 

lực giáo viên, dự án UNESSCO về phát triển học tập chuyển đổi trong cộng 

đồng, dự án ACMA về thúc đẩy năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu thông 

qua tiếp cận nhiều bên,...) Cô đóng vai trò là nhà khoa học đồng thời là người 

động viên, thúc đẩy nghiên cứu, hợp tác giữa các bên liên quan, tạo cơ hội để 

đồng nghiệp, sinh viên có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển. Kết quả 

nghiên cứu của Cô và cộng sự đã hỗ trợ hiệu quả trong việc nâng cao năng 

lực của giáo viên phổ thông, của giảng viên, sinh viên cũng như góp phần nâng 

cao nhận thức, hành động của cộng đồng trước những thách thức hiện nay. 

Tham gia công tác lãnh đạo bộ môn từ năm 2009, nhiều người bất ngờ 

khi ở tuổi chưa đến năm mươi, Cô thôi làm công tác quản lí, ai cũng lấy làm 

tiếc, nhưng đó là quyết định của Cô: “Cô lui về nhưng sẽ luôn hậu thuẫn cho 

các em, Cô muốn các em có điều kiện phát triển nhiều hơn”.  Suy nghĩ của Cô 

hướng đến một tầm xa hơn, cao hơn. Cô không có điều kiện học tập trình độ 

tiến sĩ, nhưng dưới thời kì Cô làm công tác quản lí, đã có 04 giảng viên được 

cử đi học thạc sĩ và 07 giảng viên đi học tiến sĩ, từ đó mà đến hôm nay, bộ 

môn có 100% trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 3 tiến sĩ, 2 nghiên cứu 
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sinh chuẩn bị hoàn thành chương trình đào tạo. Một sự phát triển vượt bậc về 

trình độ, năng lực chuyên môn của giảng viên, bên cạnh sự phấn đấu của bản 

thân, chúng tôi luôn cảm ơn sự quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi của ban chủ nhiệm mà Cô chính là người chủ trương, dìu dắt. Đại hội chi 

bộ nhiệm kì 2022-2025 lắng nghe ý kiến phát biểu của Cô, lại một lần nữa, đau 

đáu nỗi niềm của người đảng viên ấy – mong sao cho chi bộ luôn giữ vững sự 

đoàn kết, luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển, chi bộ phải có định 

hướng lâu dài về đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của giảng viên, chú ý phát triển đảng viên mới và tạo điều kiện 

phấn đấu tiếp tục cho những đồng nghiệp đã hoàn thành chương trình tiến sĩ. 

Trước khi về hưu mấy năm, Cô cẩn thận chuẩn bị tất cả những hồ sơ các học 

phần mình giảng dạy để đồng nghiệp có thời gian tham khảo, tổ chức thảo 

luận, trao đổi cách dạy và từng bước để đồng nghiệp mới tiếp nhận học phần. 

Tất cả được Cô sắp xếp, chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ để chúng tôi có thể tiếp nhận 

vững vàng nhất. Người lãnh đạo ấy là người chấp nhận ở phía sau và dùng 

tất cả tâm huyết đẩy chúng tôi về phía trước.  

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày lễ Hiến chương các nhà giáo, 

tôi xin chia sẻ đôi dòng về người Thầy đáng kính mà sau này tôi đã có cơ 

duyên trở thành người đồng nghiệp, người đã tiếp bước cho biết bao thế hệ 

học trò thành công. Thưa Cô, chúng em sẽ luôn khắc ghi những lời Cô đã dạy, 

dù cho làm công tác giảng dạy hay ngành nghề nào thì chúng em cũng sẽ vận 

dụng tốt những điều Cô đã gửi gắm! Cho chúng em gửi lời tri ân sâu sắc đến 

với Cô! Kính chúc Cô sẽ luôn vui, khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và mọi 

điều tốt đẹp nhất! 

 


