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Thầy và trò nhà trường tham gia quân đội  

trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc 

 

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Mỏ-Địa chất được thành lập ngày 15 

tháng 12 năm 2000 theo Quyết định số 337/QĐ-CCB của Hội Cựu chiến binh 

Thành phố Hà Nội. Hội là một tổ chức chính trị-xã hội hoạt động  theo đường lối, 

chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam. Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Mỏ-Địa chất hoạt động dưới 

sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội và 

Đảng ủy Trường Đại học Mỏ-Địa chất.  

 Hội viên của hội là các cán bộ đã tham gia quân đội trong cuộc chiến tranh 

giải phóng miền Nam, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, và hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ trong quân đội. 

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị-xã hội trong 

việc xây dựng và bảo vệ Đảng, Hội coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là trách 

nhiệm của hội viên đối với Đảng. Mỗi hội viên trên từng lĩnh vực, cương vị công 

tác của mình đã tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, giữ vững 

niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", luôn 

đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống. 

Nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Bộ, quy định của Nhà trường,  không có 

hội viên nào từ chối, thoái thác nhiệm vụ khi Đảng uỷ, Ban Giám hiệu yêu cầu.  

Trong 19 năm qua, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật. 

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn trong nhà trường, 

Hội Cựu chiến binh trường còn tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, 

cụ thể: 

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

- Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; 

- Tham gia “Đề án Giảm nghèo và  xóa nhà dột nát của Hội cựu chiến binh 



Thành phố giai đoạn 2014-2017”; 

- Tham gia xây dựng Quỹ 27- 7 theo tinh thần Công văn số 618/CV-CCB 

của hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội; 

- Tham gia ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”; 

- Tham gia hoạt động trong các ngày lễ kỷ niệm lịch sử của đất nước: ngày 

3/2, ngày 30/4, ngày 7/5, ngày 27/7, ngày 19/8 , ngày 2/9, 6/12, 22/12 ....; 

- Tham gia các đợt ủng hộ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, phong trào “áo ấm 

mùa đông”, và các hỗ trợ nhân đạo khác; 

- Chủ động tìm kiếm và thu thập thông tin về các liệt sỹ là cán bộ và sinh 

viên của Nhà trường đề lưu danh trong nhà tưởng niệm của Hội. 

Với những thành tích đã đạt được, liên tục hơn 10 năm qua, nhiều hội viên 

và Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Mỏ-Địa chất được nhận Bằng khen “Cựu 

chiến binh gương mẫu” của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.Hà Nội.  

Trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc và các 

cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo của tổ quốc, trên 500 cán bộ và sinh 

viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã tham gia lực lượng vũ trang vào chiến trường 

miền Nam và lên mặt trận biên giới phía Bắc chiến đấu. Trong số đó,  nhiều người 

đã hi sinh hoặc mang thương tật suốt đời.  

Để tri ân và tôn vinh sự hi sinh và cống hiến của các thầy giáo và sinh viên 

trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần vào công tác tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống anh hùng dân tộc, truyền thống của Nhà trường cho 

các thế hệ cán bộ và sinh viên trong trường, được sự chỉ đạo của Đảng ủy trường, 

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh trường đã xây dựng khu tượng đài ’Thầy và 

trò nhà trường tham gia quân đội’’ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đặt 

trong khuôn viên  trường. Tượng đài được đúc bằng đồng và kinh phí thực hiện 

trên 1,2 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng  Đại hội Đảng bộ Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất lần thứ XX và kỷ niệm 20 năm thành Hội Cựu chiến binh Trường 

Đại học Mỏ-Địa chất vào năm 2020.  

Để hoàn thành được công trình này, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy trường, của Hội đồng 



trường và Ban giám hiệu nhà trường, sự hợp tác của các phòng chức năng. 

Hội cũng đã nhận được kinh phí ủng hộ của các cá nhân, các trung tâm và 

công ty trong trường, của các hội viên hội cựu chiến binh trường; của Tập đoàn 

Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị thành viên; của Tổng 

Công ty Đông Bắc và các đơn vị thành viên; của Công ty Trắc địa-Bản đồ (thuộc 

Cục Bản đồ Bộ TTM), Công ty PNJ Thái Nguyên, Công ty Apatit Việt Nam và 

một số công ty khác; của Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất toàn quốc, Hội 

Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất K32, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất 

tỉnh Hà Nam… (thông tin chi tiết được đăng tải trên trang Web Cựu chiến binh 

Mỏ-Địa chất trong WebSite của Nhà trường). 

Nhân dịp này, thay mặt Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 

tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy trường, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu 

nhà trường, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, tạo điều tốt nhất 

để Hội Cựu chiến binh trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình; xin 

chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ của các cá nhân, các trung tâm, 

các công ty và các hội trong và ngoài trường đối với các hoạt động của Hội Cựu 

chiến binh trường trong thời gian qua.  

                                                     Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh trường 

 

 

 



 

Nghiệm thu tượng đài tại huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 

 

 

 

 



 

Các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu 

và Hội Cựu chiến binh trường cắt băng khánh thành tượng đài 

 

 

 

 



 

Bí thư đảng ủy trường - Chủ tịch Hội đồng trường Trần Xuân Trường,  

Chủ tịch HCCB Nguyễn Trường Xuân, Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng - Cựu sinh viên, 

Hiệu trưởng Trần Thanh Hải, Thiếu tướng Dương Văn Tính - Cựu sinh viên,  

P.Hiệu trưởng Bùi Xuân Nam và thư ký HCCB Trần Thị Hải Vân dự lễ khánh thành 

 

 

 

 

Các đại biểu tham gia lễ khánh thành tượng tài 


