
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm đóng chân trên địa bàn 

phường tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông. 

Ngôi trường có bề dày truyền thống hiếu học, nhiều học sinh đạt giải 

cao trong các kỳ thi cấp quốc gia. Năm học 2019-2020, trường có 03 học sinh 

đạt giải quốc gia, 72 học sinh lớp 9 đậu vào trường THPT chuyên( trong đó 

có 04 thủ khoa). 

  Trường có 64 cán bộ, công chức, viên chức; 100% được đào tạo chuẩn 

về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó trên chuẩn chiếm tỷ lệ 80%. Chi 

bộ đảng có 40 đảng viên luôn gương mẫu xung kích trong mọi hoạt động. 

Hàng năm các tổ chức đoàn thể trong trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

          Hiện nay có 33 lớp với tổng số học sinh 1.526 em các em đều chăm 

ngoan, tham gia tích cực các phong trào thi đua của trường, của ngành. 

Trong những năm qua nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, 

cha mẹ học sinh, các tổ chức, doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực trong công tác 

tham mưu vận động của ban giám hiệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Đến nay 

nhà trường đã có CSVC khá đầy đủ và khang trang, với hệ thống phòng học, 

phòng bộ môn, phòng thực hành, phòng nghe nhìn .v.v.. và các trang thiết bị 

hiện đại khác phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy và học tập. Khuôn viên nhà 

trường thoáng mát, xanh, sạch, đẹp, thực sự là một ngôi trường thân thiện cho 

học sinh học tập và sinh hoạt. Đây là điều kiện để thầy và trò trường THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện, theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học góp 

phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của ngành giáo dục và đào tạo thành 

phố Gia Nghĩa. 

       Nhà trường luôn xác định công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển là yếu tố 

hàng đầu quyết định thành công của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đội ngũ 

vững vàng về chuyên môn – nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức lối sống, lành 

mạnh trong quan hệ ứng xử, thân ái trong tình đồng nghiệp thật sự là đội ngũ 

đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể. 

      Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, 

với tinh thần đoàn kết, nhất trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 

của trường khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đổi 

mới căn bản và toàn diện Giáo dục- Đào tạo” và “Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018”. 

 


