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LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG  

---- 

Trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hăng hái 

thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2021). Được sự chỉ đạo và thống nhất của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải; ngày 

20/01/2021 Đảng ủy Học viện HKVN trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 

cho các đồng chí đảng viên đủ 30 năm tuổi Đảng. 

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Hoài An – UV BCH Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư 

Đảng ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện cùng các UV Ban Chấp hành Đảng bộ 
Học viện; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đại diện BCH công đoàn Học viện, BCH 

Đoàn thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam.  

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Xuân Từ – Ủy viên BCH Đảng bộ thay mặt Đảng ủy Học 

viện công bố 02 Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc trao tặng 

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Hàng không Việt 
Nam đợt 07/11/2020.  
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Ảnh: Đồng chí Trần Hoài An trao tặng Huy hiệu; đồng chí Nguyễn Thị Anh Thy – 

ĐUV, Chủ tịch Công đoàn Học viện, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Lệ - ĐUV đã tặng hoa 

chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng 
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Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Chu Hoàng Hà (chi bộ Khối Khoa 
kinh tế); đồng chí Nguyễn Quốc Dũng (chi bộ Khối Khoa kỹ thuật) đã bày tỏ niềm xúc 

động, vinh dự trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Đảng ủy Học 
viện, Tập thể lãnh đạo Học viện luôn quan tâm đến mỗi đảng viên. Đồng thời, 02 đồng 

chí hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng và Học 

viện Hàng không Việt nam ngày một phát triển. 
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Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hoài An bày tỏ niềm vui mừng khi đảng viên 
trong Đảng bộ Học viện đã được trao Huy hiệu Đảng; đồng chí nhấn mạnh đây niềm vinh 

dự của mỗi cá nhân được khi nhận Huy hiệu mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ Học viện 

Hàng không Việt Nam; đồng chí đã chúc mừng 02 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30 

năm tuổi Đảng; phần thưởng cao quý mà Đảng đã trao tặng cho vì quá trình rèn luyện, 
phấn đấu và những đóng góp tích cực đối với Đảng; đối với sự phát triển của Học viện 

Hàng không Việt Nam. Qua đó Đảng ủy Học viện mong muốn 02 đồng chí luôn giữ vững 

phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và tính tiền 
phong, gương mẫu của Đảng viên và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Đảng 

trên bất kỳ vị trí công tác nào. 

 
Đại diện Đảng ủy Học viện, cấp ủy chi bộ trực thuộc cùng các đảng viên  

chụp ảnh lưu niệm cùng 02 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng 


