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THƯ NGỎ
Nhằm phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển Khoa Cơ khí - Học viện
Kỹ thuật Quân sự, Khoa Cơ khí sẽ tổ chức Ngày truyền thống Khoa Cơ khí vào ngày
09/10/2016 tại Học viện KTQS. Trải qua nhiều thời kỳ, cùng với sự ra đời và phát triển của
Học viện Kỹ thuật Quân sự, Khoa Cơ khí đã và đang thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và
nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực quan trọng:
- Đào tạo kỹ sư Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ hàn, Cơ khí chính xác và quang
học, Công nghệ gia công áp lực, Công nghệ sản phẩm chất dẻo; Đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ
Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật vật liệu, Cơ học vật thể rắn; Cơ kỹ thuật, Cơ học ứng dụng, Quản
lý KH&CN.
- Nghiên cứu khoa học về công nghệ thiết kế chế tạo trang thiết bị, vũ khí, khí tài và
phụ tùng thay thế; Nghiên cứu vật liệu và công nghệ vật liệu trong lĩnh vực quân sự; Nghiên
cứu tính toán, thiết kế vũ khí, trang bị và công trình quân sự; Nghiên cứu quản lý và tối ưu
hóa các hoạt động khoa học và sản xuất.
Để góp phần tổ chức thành công Ngày truyền thống, Khoa Cơ khí trân trọng thông
báo và kính mời các đơn vị và cá nhân đã và đang học tập, công tác, hợp tác trong và ngoài
Khoa tham gia ủng hộ các hoạt động hướng tới Ngày truyền thống với các nội dung như
sau:
1. Tuyên truyền tinh thần ngày truyền thống 50 năm của Khoa Cơ khí.
2. Thu thập thông tin về các cán bộ, giáo viên, CNV, học viên đã và đang học tập,
công tác tại Khoa Cơ khí gửi về ban tổ chức.
3. Gửi bài viết, hình ảnh về truyền thống Khoa Cơ khí và những thành tựu của các tập
thể, cá nhân trong lĩnh vực Cơ khí gắn với sự phát triển Khoa Cơ khí - Học viện
KTQS.
4. Vận động đóng góp tài trợ cho việc tổ chức ngày Hội truyền thống.
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