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Kính thưa: Tiến sỹ Nguyễn Phụ Vụ – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, PGS,
Tiến sỹ Nguyễn Trường Xuân - Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại
học Mỏ - Địa chất, Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường qua các thời kỳ,
Các thầy cô giáo Trường Đại học Mỏ - Địa chất; các thầy cô giáo Khoa Công nghệ thông tin;
các vị khách quý cùng các vị đại biểu, Thưa toàn thể các em sinh viên.
Tôi rất vinh dự được thay mặt cho lãnh đạo, chỉ huy Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu đến dự
Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ thông tin/Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Trong ngày Lễ đáng ghi nhớ, long trọng này, cho phép tôi xin gửi tới Ban Giám hiệu, các thầy
cô giáo và toàn thể các em sinh viên của Khoa và Nhà trường lời chúc mừng trân trọng, nồng
nhiệt nhất, kính chúc các thầy cô giáo và các em sinh viên của trường luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ
và đạt được nhiều thành tích rực rỡ trong sự nghiệp “trồng người” đầy vinh quang của mình.
Kính thưa các đồng chí, 5 năm trôi qua chưa phải là một chặng đường dài của Khoa CNTT trên
con đường đào tạo chung của Nhà trường, nhưng nó cũng đủ minh chứng cho sức sống tươi trẻ,
hấp dẫn và đầy khát vọng của một ngành đào tạo có tuổi đời trẻ nhất trong Nhà trường. Chỉ
mới 5 năm thôi, nhưng những sinh viên tốt nghiệp khoá đầu tiên của Khoa CNTT đã vững vàng,
chung vai sát cánh với các thế hệ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất, đem hết
sức mình đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngay tại ngành
ĐHQS nói chung và Cục Bản đồ/BTTM nói riêng đã tiếp nhận hàng chục các em sinh viên tốt
nghiệp Khoa CNTT của Nhà trường, tuy tuổi đời còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống
và công tác, nhưng các em đều có chung một khát vọng vươn lên mãnh liệt, mong muốn chứng
tỏ mình không thua kém các anh chị nguyên là sinh viên của các khoa khác trong trường.
Nhiều em đã trưởng thành nhanh chóng và là lực lượng kỹ thuật không thể thiếu được tại nhiều
đơn vị trong toàn quân. Tại Lễ kỷ niệm này, một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho lãnh đạo,
chỉ huy Cục Bản đồ xin chân thành cám ơn và ghi nhận những công lao dạy dỗ, đào tạo to lớn
của các thầy cô giáo Khoa CNTT trong việc bổ sung nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật hết sức
đáng quý cho ngành ĐHQS và Cục Bản đồ/BTTM.
Kính thưa các đồng chí, tại Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập khoa CNTT, chúng tôi lại càng
bùi ngùi tưởng nhớ đến những công lao đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp xây dựng mối
quan hệ, đoàn kết hết sức thân tình, đặc biệt, đầy hiệu quả giữa Cục Bản đồ/BTTM và Trường
ĐH Mỏ - Địa chất và cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật ngành Trắc địa
– Bản đồ nói chung, ngành CNTT Trắc địa – Bản đồ nói riêng của cố Cục trưởng Cục Bản đồ –
Thiếu tướng, tiến sỹ Đào Chí Cường. Cách đây cũng vừa tròn 5 năm, Cục Bản đồ/BTTM được
Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phối hợp với Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo các Kỹ sư Địa
tin học cho quân đội và ngành ĐHQS. Năm 2008, chúng tôi cũng sẽ làm Lễ tốt nghiệp cho khoá
đào tạo đầu tiên.
Thật là trùng hợp cho hai tư tưởng lớn gặp nhau. Trường ĐH Mỏ - Địa chất thành lập Khoa
CNTT, còn Bộ Quốc phòng cho phép chúng tôi phối hợp với HVKTQS đào tạo các khoá Kỹ sư
Địa tin học. Như vậy, quan điểm và tầm nhìn về đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật cho
ngành Trắc địa – Bản đồ của hai đơn vị chúng ta hoàn toàn phù hợp với phương hướng, xu thế
phát triển tương lai của khoa học, công nghệ hiện đại, của ngành trên toàn thế giới và tình hình
thực tế từ nhu cầu cuộc sống của các đơn vị, cơ quan hoạt động trong ngành Trắc địa – Bản
đồ. Qua các khoá đào tạo Kỹ sư Địa tin học vừa qua, chúng tôi càng tin tưởng vào tính đúng
đắn của sự lựa chọn mà chúng tôi đã quyết định, trùng với ý tưởng mạnh dạn, táo bạo mà
trường ĐH Mỏ - Địa chất cũng lựa chọn cách đây vừa đúng 5 năm. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp
tục liên hệ thường xuyên với Khoa CNTT để kịp thời trao đổi kinh nghiệm và đóng góp ý kiến
nhằm hoàn chỉnh nội dung đào tạo sao cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất và kinh
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doanh của các đơn vị trong và ngoài quân đội hiện nay, đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu ngày
càng cao, đa dạng của xã hội. Thật vui mừng khi chúng ta cùng kề vai sát cánh hoạt động cho
một mục tiêu hết sức vinh quang và cũng đầy gian khó, vất vả.
Kính thưa các đồng chí! Chúng tôi hy vọng rằng, 5 năm xây dựng và phát triển vừa qua của
Khoa CNTT thực sự là những bước đi vững chắc đầu tiên, tạo nền tảng cho Khoa gặt hái được
những thành công rực rỡ hơn trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trong
tương lai.
Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc mối quan hệ và tình
hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Cục Bản đồ/BTTM và Trường ĐH Mỏ - Địa chất nói chung,
Khoa CNTT nói riêng sống mãi với thời gian.
Xin trân trọng cám ơn.
Đại diện Cục Bản đồ/BTTM
Phó Cục trưởng
Đại tá Trần Văn Thắng
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