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CÔ THỦ KHOA ĐA TÀI 
VỚI TẤM BẰNG

TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC

NGỌC MAI LÀ NỮ SINH ƯU TÚ TỐT NGHIỆP BẰNG XUẤT 
SẮC KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐH NGOẠI 
NGỮ, ĐHQGHN. CÔ CÒN LÀ THỦ KHOA ĐẦU VÀO NGÀNH 
NGÔN NGỮ ANH VÀ THỦ KHOA KHỐI D CỦA TỈNH CAO 
BẰNG. NGOÀI LOẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP ẤN TƯỢNG, 
NGỌC MAI CÒN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN LÀ MỘT CÔ 
GÁI “ĐA DI NĂNG” KHI TÍCH CỰC, NĂNG NỔ THAM GIA 
CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA.

THÀNH TÍCH ĐÁNG NGƯỠNG MỘ

Bằng sự thông minh và nỗ lực, 12 năm 

liền, Ngọc Mai luôn đạt danh hiệu học 

sinh Giỏi và sở hữu loạt giải thưởng 

“khủng” như: Hai lần liên tiếp đạt 

giải cấp Quốc gia Cuộc thi Tích hợp 

liên môn, giải Nhất kì thi học sinh giỏi 

tiếng Anh cấp thành phố, giải thưởng 

Hoa Trạng Nguyên dành cho học sinh 

đạt điểm thi THPT Quốc gia cao nhất 

mỗi tỉnh và nằm trong Top 3 Cuộc thi 

Lồng tiếng tiếng Anh…

Là thủ khoa đầu vào ngành, năm 

học đầu tiên, Ngọc Mai đã được Nhà 

trường trao học bổng toàn phần. Bên 

cạnh đó, xuyên suốt 8 kỳ học, nữ 

sinh cũng xuất sắc là 1 trong 3 sinh 

viên miền Bắc đầu tiên nhận được 

học bổng danh giá của Quỹ tài năng 
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Lương Văn Can, học bổng định kỳ của 

Trường và các học bổng quốc tế khác.

Ngoài bảng thành tích vàng trong học 

tập, cô gái đa tài ấy còn có những “dấu 

ấn” đáng ngưỡng mộ trong các hoạt động 

ngoại khóa. Ngọc Mai từng xuất hiện trên 

các chương trình của VTV như Bữa trưa vui 

vẻ, Đồ rê mí, Cuộc thi Đường tới cầu vồng 

(lĩnh vực MC)… Đặc biệt, cô gái 10X còn có 

niềm đam mê với nghề dẫn chương trình. 

Mai từng tham gia dẫn các sự kiện nổi bật 

như chương trình Hội thao công an thành 

phố Hà Nội và thu âm cho nhãn hàng lớn 

như sữa Cô gái Hà Lan. Cô thường xuyên 

làm MC, giọng đọc chính cho các dự án 

Podcast và trong các sự kiện lớn của Nhà 

trường. Có thể kể đến các chương trình 

nổi bật như Chương trình Sáng tạo Khởi 

nghiệp, sự kiện kỷ niệm 65 năm thành lập 

Trường, series Café sách…

Trong quá trình học tập trên giảng đường, cô nàng tiếp tục 

gặt hái được “vô vàn” những thành tích đáng ngưỡng mộ 

khác như: Trưởng nhóm của nhiều dự án cộng đồng được 

thực hiện trên quy mô toàn quốc, danh hiệu Sinh viên 5 

tốt cấp trường và trở thành Đại sứ ULIS…

Mai từng giữ nhiều chức vụ như Bí thư Chi đoàn, Ủy viên 

BCH Đoàn trường THPT, Liên đội trưởng và lớp trưởng. Cô 

gái từng được đại diện học sinh toàn thành phố tham dự 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Bên 

cạnh đó, nữ sinh ưu tú ấy đã từng tham gia rất nhiều 

chương trình nghệ thuật đa dạng và gặt hái kết quả xứng 

đáng như: đạt giải Nhất phần thi hùng biện trong Cuộc 

thi “Tuổi 18 khởi nghiệp”, giải Ứng xử hay nhất Cuộc thi 

“Tuyên truyền phẩm chất người phụ nữ”, tham gia truyền 

thông tại Đại sứ quán Hoa Kỳ và các cuộc thi Hát dành cho 

học sinh, sinh viên…

Khi được hỏi bí quyết nào giúp cô gái 10X vừa đạt thành 

tích cao trong học tập vừa gặt hái được nhiều thành công 

trong các hoạt động xã hội, Ngọc Mai chia sẻ: “Với mình, 

bên cạnh việc học thì hoạt động ngoại khóa cũng là “chìa 
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khóa” giúp mình mở ra nhiều cánh cửa mới để trải 

nghiệm, trau dồi và phát triển bản thân hơn. Khi 

mình thực sự yêu thích và dồn tâm huyết thì dù 

có vất vả cũng sẽ cố gắng hết mình để vượt qua 

và hoàn thành tốt”. 

ÁP LỰC TẠO NÊN KIM CƯƠNG

“Khi mới bước chân vào trường, mình bị choáng 

ngợp bởi bạn bè xung quanh ai cũng rất tài năng 

và hoạt bát. Sau quá trình rèn luyện, nhận được 

sự cổ vũ của mọi người và dám bước ra khỏi vùng 

an toàn, mình đã dần khắc phục được khuyết 

điểm này và tự tin hơn rất nhiều”, Mai tâm sự.

Để đạt được học bổng Xuất sắc suốt 4 năm đại 

học, Ngọc Mai chia sẻ, xây dựng mục tiêu và duy 

trì sự kỷ luật chính là cách giúp cô gái đa tài này 

chạm tới thành công. “Mỗi ngày, trước khi ngủ, 

mình luôn viết “to-do-list” một cách chi tiết, rõ 

ràng các công việc mình cần phải hoàn thành vào 

ngày hôm sau” - 10X cho biết. 

Ngay cả những môn nhiều sinh viên “e ngại” 

nhất như Triết học Mác - Lênin, Toán cao cấp, Xác 

suất - Thống kê… cũng luôn được Mai coi trọng và 

dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu như các 

môn chuyên ngành. Chính vì thế, bảng điểm 

của cô trong suốt 8 kỳ học luôn gặt hái nhiều 

môn A+. 

ƯỚC MƠ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CÁC BẠN 

TRẺ HỌC TIẾNG ANH

“Theo mình, tiếng Anh trong thời đại ngày nay 

không chỉ đơn thuần là một môn học trong nhà 

trường mà đã trở thành một kỹ năng đặc biệt 

quan trọng. Mình muốn góp một phần nhỏ bé 

của mình để giúp các bạn trẻ ngày càng trau 

dồi vốn tiếng Anh tốt hơn”, Mai bày tỏ.

Với hơn 3 năm giảng dạy tiếng Anh, Mai đã hỗ 

trợ rất nhiều học viên trong việc xây dựng từ 

mất gốc đến tự tin giao tiếp thành thạo. Học 

viên của Mai đa dạng với mọi lứa tuổi sinh 

sống từ Bắc vào Nam và cả những du học sinh 

Hàn Quốc, Nhật Bản…

Mai cho biết: “Với cách học ghi chép truyền 

thống, các bạn sẽ khó nhớ và cảm thấy ngại 

học. Bản thân mình hướng đến phương pháp 

dạy “học đâu hiểu đó”, nhiều mẹo hay, nhớ 

nhanh và dễ áp dụng. Để có được những bài 

giảng chất lượng và dễ hiểu, mình thường 
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phải dành nhiều đêm thức trắng để chuẩn bị. 

Mình mong rằng trong tương lai gần, sẽ có một 

hệ thống trung tâm Anh ngữ của riêng mình ra 

đời và giúp đỡ được nhiều học sinh, sinh viên 

- những bạn trẻ còn đang loay hoay trên con 

đường chinh phục tiếng Anh”. 

Với phương pháp mang bản sắc riêng của mình, 

Mai đã giúp đỡ rất nhiều học viên từ e dè, mất 

gốc đến thi đại học đạt 9+ cũng như thi chứng 

chỉ quốc tế với điểm số rất cao chỉ trong thời 

gian ngắn. Không chỉ giảng dạy kiến thức, Mai 

còn là một người bạn đồng hành luôn lắng nghe 

và chia sẻ với những khó khăn mà các bạn trẻ 

đang gặp phải khi học ngoại ngữ. Có lẽ đây 

cũng chính là lý do khiến cho “cô giáo trẻ” này 

nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ học 

sinh và sự tín nhiệm của phụ huynh về chất 

lượng dạy học của mình. 

“Ban đầu, mình rất sợ tiếng Anh nhưng khi 

được tham gia lớp học của chị Mai mình đã 

không còn sợ và tự tin hơn trước. Chị Mai thật 

sự đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Chị 

dạy cực kỳ có tâm, luôn đưa ra những mẹo dễ 

nhớ nên những tiết học của chị đều rất thú vị, 

thoải mái và hiệu quả” - Bạn Mạnh Hùng, sinh 

viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, học viên khóa 

học giao tiếp của Ngọc Mai chia sẻ. Có lẽ cũng 

nhờ phương pháp giảng dạy chất lượng, mới lạ và 

được nhiều học sinh yêu mến, các lớp học của Mai 

dần đông học viên. 

Đối với Ngọc Mai, kết quả đạt được hiện tại chỉ là 

bước khởi đầu nhỏ cho chặng hành trình tương 

lai phía trước. Sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn 

sẽ trau dồi bản thân nhiều hơn nữa, đặc biệt là 

các kỹ năng mềm: quản lý tài chính, tin học… và 

thử thách bản thân ở những vị trí, môi trường mới. 

Với định hướng theo đuổi con đường giảng dạy 

chuyên sâu, sắp tới Ngọc Mai dự định sẽ tìm kiếm 

cơ hội tham gia nghiên cứu để nâng cao kiến thức 

và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc. 

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sáng và 

giọng nói hay, Ngọc Mai còn đem đến cho mọi 

người xung quanh năng lượng tích cực, lan tỏa 

nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ về nghị lực 

và bản lĩnh tuổi trẻ: Dám ước mơ - Dám chinh phục.


