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Sau 15 năm thành lập, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam) đã vươn lên tầm cao mới, sánh vai với những ngôi trường có bề dày lịch sử. Từ
một ngôi trường non trẻ, nay Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã vươn lên đứng thứ 2 về số
lượng giải học sinh giỏi chỉ sau TP Đà Nẵng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Có
được thành tích như thế ngoài sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò còn phải kể đến "ngoại
lực" là sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Kể từ khi chia tách tỉnh năm 1997, Đà Nẵng và Quảng Nam đã trở thành người anh em
thân thiết, luôn gắn bó chung trong mọi hoạt động. Quảng Nam khi ấy vừa mới "ra riêng"
còn bỡ ngỡ. Nhận thấy sự cần thiết của việc đầu tư cho giáo dục, tỉnh Quảng Nam luôn
mơ ước về một ngôi trường chuyên mà nơi đó những học trò tài năng của miền quê nghèo
xứ Quảng sẽ được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, chắp cánh cho các em
vươn xa năm châu bốn bể. Hiểu được sự cần thiết ấy, Đà Nẵng đã chung tay hỗ trợ
Quảng Nam đầu tư kinh phí để xây dựng nên ngôi trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Không chỉ hỗ trợ phát triển Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, mỗi năm, TP Đà Nẵng
còn nhận 20 em học sinh Quảng Nam vào học chuyên Lê Quý Đôn, 100 học sinh vào
học tại THPT Phan Thành Tài, 10 học sinh được đào tạo hệ đại học trong và ngoài
nước bằng ngân sách thành phố.

Với 8 khối chuyên gồm Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Tin,Sử, Địa nhiệm vụ hàng đầu
của Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi. Thầy Lê Nguyên
Bảng - Hiệu trưởng nhà trường vui mừng cho biết: "Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cho ra
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đời thế hệ những học sinh tài năng. Thế hệ các em là minh chứng rõ nét nhất cho sự quyết
tâm của ngành Giáo dục Quảng Nam và Đà Nẵng khi luôn sát sao hỗ trợ trong mọi hoạt
động của trường".

Ông Nguyễn Bá Thanh lúc còn là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã phát biểu vấn đề đầu tư xây
dựng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từ
đó tạo nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh. Với tầm nhìn và sự kỳ vọng
như vậy, trường đã không ngừng vươn cao, đội ngũ giáo viên và học sinh đồng bộ đảm
bảo chất lượng.

Nói về thành tích của trường, Thầy Bảng "khoe" vừa nhận được Bằng khen của Bộ
GD-ĐT vì đã có thành tích tốt trong công tác phát triển hệ thống trường chuyên; phong trào
dạy và học có nhiều khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ từ năm 2010-2016; tầm vóc và vị
thế không ngừng được nâng lên. Theo kết quả thi HSG Quốc gia năm 2015-2016, trường xếp
thứ 2 trong hệ thống các trường THPT Chuyên khu vực duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên.
Trường có 2 học sinh lọt vào danh sách dự thi vòng 2 Olympic quốc tế. Với những gì đã đạt
được, sắp tới Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp
Quốc gia Kurgan - Nga để tiến hành trao đổi học viên, cung cấp học sinh đi du học. Bên
cạnh đó, những chương trình tham quan, giao lưu học tập sẽ thường xuyên được tổ chức.
Trường còn tiến hành hợp tác với chương trình FullBright nhận trợ giảng dạy tiếng Anh
tại trường 2 năm.

Với những thành quả đạt được sau 15 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định đang là "chiếc nôi" đào tạo nguồn nhân lực cao cho
Quảng Nam.
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