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 THÔNG TIN VSRM 

Thông tin danh sách Hội viên. 

LỜI BAN BIÊN TẬP 
 

Các bạn đồng nghiệp thân mến! 

Trong tay Bạn là số 5 (Quý 1-2021) của Bản tin với tên gọi “Bản tin VSRM 
letters” – Bản tin được xuất bản dưới dạng e-Newsletter, ấn bản email điện tử và 
là bản tin lưu hành nội bộ của Hội Cơ học đá chúng ta. Chúng ta có thể thấy hình 
trên trang bìa là thông tin về  Hội nghị Khoa học Toàn Quốc “Cơ học Đá – Những 
vấn đề Đương Đại”- VIETROCK2021  do Hội Cơ học Đá Việt Nam, Hội Công nghệ 
Khoan – Khai thác Việt Nam, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đồng tổ chức, 
Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong các 
ngày từ 11-12 tháng 9 năm 2021, mọi thông tin về VIETROCK2021 xin xem trên 
trang nhà của Hội nghị http://vietrocknet.org/ . Hội Cơ học đá Việt Nam kính mong 
sự tham gia đóng góp bài vở, cả tinh thần và vật chất của các Quý Hội viên, Bạn 
đồng nghiệp cho Hội nghị VIETROCK2021 được thành công tốt đẹp.  

Tiếp theo loạt bài nhằm mục đích tổng kết lịch sử và những ứng dụng 
trong nghiên cứu và sản xuất thực tiễn của Cơ học đá… Trong số này, “Bản tin 
VSRM letters” sẽ gửi tới các Quý vị bài viết về KS. Nguyễn Đức Phan (1936-2016)- 
Chủ tịch Hội Cơ học đá Việt Nam nhiệm kỳ 1990-2007. 

Ban Biên tập “Bản tin VSRM letters” mong nhận được sự cộng tác, sự 
hưởng ứng về tinh thần, tài trợ về vật chất  của các Hội viên và đồng nghiệp thông 
qua các bản tin gửi về Ban Biên tập. 

http://vietrocknet.org/
mailto:Vietrock2015@gmail.com
http://vietrocknet.org/


 

Trang 2 
 

Viện địa chất – VAST – 84 Phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội- Việt Nam;  www. Vietrocknet.org   Vietrock2015@gmail.com 

  

KS. NGUYỄN ĐỨC PHAN (1936-2016)–CHỦ TỊCH HỘI CƠ HỌC ĐÁ VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 1990-2007 

 

ĐOÀN VĂN KIỂN 

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. 

 

LỜI BAN BIÊN TẬP: KS. Nguyễn Đức Phan sinh năm 1936 tại Xã Đình Bảng, Huyện Từ Sơn (nay là Phường Đình Bảng, Thị 
xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh . Từ năm 1955-1961, Ông học học ngành khai thác mỏ tại Đại học mỏ Moskva và đã về nước với tấm 
bằng đỏ (bằng tốt nghiệp đại học loại ưu của Liên Xô). Từ năm 1961- 1998, Ông liên tục công tác trong ngành Mỏ, Điện – Than, 
lần lượt trải qua các chức vụ Kỹ sư, Quản đốc, Quản lý doanh nghiệp... lên đến chức vụ Thứ trưởng Bộ Điện -Than, Bộ Công 
nghiệp, Ông đã hoàn thành một cách sáng tạo và thật xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên bất cứ cương vị nào, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào kể cả những lúc gay cấn nhất. Với công việc Ông luôn thông tuệ, hăng hái, làm việc hết mình, sẵn sàng chịu đựng 
và vượt qua thử thách. Với đồng nghiệp Ông luôn trung thực, thẳng thắn, cởi mở, hướng dẫn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vì lợi 
ích chung. KS. Nguyễn Đức Phan đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Cơ học đá Việt Nam liên tục từ năm 1990- 2007, Ông đã đóng 
góp duy trì sự tồn tại và phát triển của Hội trong một thời gian dài. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu bài viết về Kỹ sư Nguyễn 
Đức Phan của Ks. Đoàn Văn Kiển, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. 
Tiêu đề bài viết do Ban biên tập đặt. Ban biên tập xin chân thành cảm ơn KS. Đoàn Văn Kiển đã đồng ý cho đăng bài viết này. 

 

 
KS. NGUYỄN ĐỨC PHAN (1936-2016) 

 
Anh Nguyễn Đức Phan nguyên Thứ trưởng Bộ Mỏ và Than, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Thứ trưởng 

Bộ Công nghiệp là một trong những người có công rất lớn với sự nghiệp phát triển ngành Than và ngành 
Điện lực. Nói đến anh Phan, cán bộ công nhân Than – Điện luôn nhớ đến hình ảnh một nhà quản lí năng 
động, sắc sảo; một người anh bình dị, gần giũi và ấm áp. 

Anh Nguyễn Đức Phan sinh năm 1936 trong một gia đình hiếu học có truyền thống cách mạng tại 
Xã Đình Bảng, Huyện Từ Sơn (nay là Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Đây là ngôi làng 
giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Nơi đây đã sinh ra nhiều bậc anh hào, nhiều người thợ tài hoa… 
làm rạng danh làng Đình Bảng. 

Lúc thiếu thời, anh Nguyễn Đức Phan sống ở làng Đình Bảng, được gia đình cho ăn học; đến Kháng 
chiến chống Pháp năm 1946 tản cư cùng gia đình ra vùng tự do và theo học Trường Trung học Hàn Thuyên, 
Bắc Ninh đến năm 1954. Từ năm 1955 đến năm 1961, anh được Nhà nước cho sang Liên Xô học ngành 
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khai thác mỏ tại Đại học mỏ Matscova và đã về nước với tấm bằng đỏ (bằng tốt nghiệp đại học loại ưu 
của Liên Xô). 

Năm 1961, anh bắt đầu sự nghiệp làm mỏ của mình tại Mỏ than Hà Lầm, Khu mỏ Hồng Quảng. 
Anh nhanh chóng trải qua thời kỳ tập sự để đảm nhận chức vụ quản lý đầu tiên: phó quản đốc rồi quản 
đốc công trường khai thác; trưởng phòng quản lý thi công. Hai năm 1966 – 1967, anh được chuyển về 
công tác tại Công ty xây lắp 3- Bộ Điện và Than trên cương vị Phó trưởng phòng thi công, có lẽ nghề thi 
công xây lắp gắn với anh từ đó! Năm 1967-1968, anh dẫn đầu, chỉ huy Đoàn thực tập sinh gồm trên 104 
cán bộ kỹ thuật, công nhân hầm lò sang Vùng Kuzbass Liên Xô thực tập thi công đào, trang bị, vận hành 
giếng đứng mỏ than, đào lò xây dựng cơ bản để chuẩn bị cho việc khôi phục và xây dựng mới Mỏ than 
Mông dương- mỏ hầm lò giếng đứng đầu tiên ở nước ta do Liên Xô giúp đỡ thiết kế và cung cấp toàn bộ 
thiết bị. Năm 1969, anh cùng anh em trong đoàn về tham gia khôi phục và xây dựng Mỏ than Mông Dương. 
Anh đảm nhận nhiệm vụ Phó chỉ huy trưởng Công trường Xây lắp mỏ Mông Dương trực thuộc Công ty 
Xây dựng Than - Điện (sau đổi tên thành Công ty Xây dựng Mỏ than, Bộ Điện và Than), sau đó chuyển về 
làm Trưởng phòng Hầm lò Công ty rồi quay trở lại Mông Dương làm Trợ lý giúp Giám đốc xí nghiệp thúc 
đẩy tiến độ xây dựng Mỏ. Những ngày trở lại Mông Dương năm 1975, của anh thật đáng tự hào, anh đã 
ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cán bộ, công nhân Xi nghiệp Xây lắp 6; Ban kiến thiết Mỏ than Mông 
Dương và Đoàn chuyên gia Liên Xô. 

Từ năm 1976 đến năm 1980, anh công tác tại Bộ Điện và Than với cương vị trưởng phòng, phó vụ trưởng 
Vụ kỹ thuật; phó cục trưởng Cục Xây dựng cơ bản. Năm 1981 anh làm vụ trưởng Vụ Xây dựng cơ bản Bộ 
Mỏ và Than và được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ này từ tháng 11/1982, sau đó anh tiếp tục đảm 
nhận cương vị thứ trưởng Bộ Năng lượng, thứ trưởng Bộ Công nghiệp và nghỉ hưu từ tháng 10/1998. 
Mười sáu năm làm thứ trưởng ba bộ anh liên tục, phụ trách công tác xây dựng cơ bản - một công việc đòi 
hỏi sức khoẻ, nghị lực; sự nhanh nhạy và quyết đoán. 

Trong suốt cuộc đời lao động với hơn 37 năm công tác, anh Nguyễn Đức Phan đã gắn chặt với công tác 
xây dựng cơ bản trước hết là của Ngành Than rồi đến Ngành Điện và Ngành Công nghiệp nói chung; Anh 
đã hoàn thành một cách sáng tạo và thật xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên bất cứ cương vị nào, trong 
bất cứ hoàn cảnh nào kể cả những lúc gay cấn nhất. Với công việc anh luôn thông tuệ, hăng hái, làm việc 
hết mình, sẵn sàng chịu đựng và vượt qua thử thách. Với đồng nghiệp anh luôn trung thực, thẳng thắn, 
cởi mở, hướng dẫn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vì lợi ích chung. Trong cuộc sống đời thường anh luôn lạc 
quan, yêu đời, biết kể chuyện khôi hài không chỉ bằng tiếng Việt mà bằng cả tiếng Nga làm cho mọi người 
trong đó có các chuyên gia Liên Xô đều vui. Anh đã sống hết lòng vì bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp đặc 
biệt là lứa cán bộ đàn em cùng những người thợ trên tầng cao, trong lò sâu, nơi rừng núi hoang vắng... 

Có thể nói, với Anh Phan, nghề đã chọn người. Nếu như anh không được chuyển từ học toán ở  Đại học 
tổng hợp Hà Nội sang học Đại học mỏ Matscova thì chúng ta đã không có được một kỹ sư mỏ hầm lò bằng 
Đỏ; đã không có một chuyên gia đào giếng đứng đầu tiên trong Ngành Than; đã không có một nhà quản 
lý, nhà lãnh đạo xây dựng cơ bản mỏ và năng lượng tài năng, hiệu quả; đã không có một người đàn anh 
với từ ANH viết hoa của nhiều lớp cán bộ Ngành Than, Ngành Điện. 

Cuộc đời lao động của anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ, anh đã bị “tai nạn nghề nghiệp” tháng 8 năm 
1971, nhưng anh đã vượt qua nhờ bản lĩnh cá nhân và sự đoàn kết của đồng nghiệp để sau đó lần đầu 
tiên ở nước ta có một phạm nhân đã phấn đấu trở thành Thứ trưởng sau 8 năm ra tù, khi mới 46 tuổi! Từ 
một đảng viên bị tước Đảng tịch, anh Nguyễn Đức Phan đã phấn đấu được kết nạp Đảng lần thứ hai. Sau 
đó, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Mỏ và Than, Bộ Năng Lượng, Bộ Công nghiệp, anh Nguyễn Đức Phan còn 
kiêm nhiệm Bí thư Đảng uỷ và Thủ trưởng cơ quan bộ. Bên cạnh những dấu ấn sâu đậm xây dựng cơ bản 
Ngành Than, tiêu biểu là các công trình xây dựng các mỏ than hầm lò như: Mông Dương, Vàng Danh, Mạo 
Khê, Khe Tam, Khe Chàm, Khe Bố, Làng Cẩm..., các mỏ than lộ thiên như: Cao Sơn, Núi Béo, Bàng Nâu, Núi 
Hồng..., các nhà máy tuyển than: Cửa Ông, Hòn Gai; các tuyến đường sắt Cửa Ông - Mông Dương, Mông 
Dương - Cao Sơn, Núi Hồng - Quán Triều; các tuyến đường dây và trạm đưa điện lên miền núi; đến vùng 
sâu, vùng xa, về tận các mỏ than nơi xa xôi, biệt lập như Nông Sơn, Khe Bố đã in đậm dấu chân Anh Phan. 
Với vốn tiếng Nga sắc sảo, với năng lực chuyên môn cao, năng động, quyết đoán; với thái độ chân thành, 
cởi mở, anh Nguyễn Đức Phan đã chủ trì đàm phán thành công trong nhiều thương vụ vụ khó với phía 
Liên Xô, kể cả việc Liên Xô đồng ý cung cấp thiết bị đồng bộ cho công trình Đường nước Diễn Vọng cấp 
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nước sinh hoạt cho cả Vùng Than và tỉnh Quảng Ninh. Anh được các bạn Liên Xô rất quý mến, ngay cả sau 
khi anh nghỉ hưu nhiều năm, các bạn Nga vẫn ghé thăm khi có dịp sang Việt Nam. 

Với những cống hiến to lớn của mình, anh Nguyễn Đức Phan đã được Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ ghi 
nhận công lao và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huy 
chương khác... 

Trong gia đình, anh Nguyễn Đức Phan là một người chồng nhất mực thuỷ chung, đầy trách nhiệm; là một 
người cha mẫu mực, chu toàn, nhân hậu; là một người ông hết mực yêu thương, tận tình với các cháu. 
Anh cùng người bạn đời của mình là chị Ngô Thu Nguyệt, có ba người con (một gái, hai trai), các con dâu, 
con rể cùng sáu đứa cháu xinh xắn, ngoan ngoãn. Tất cả các con của anh đều đã trưởng thành, thành đạt 
và là các công dân, các cán bộ tốt của xã hội. Trong dòng tộc, họ hàng, làng nước, anh Nguyễn Đức Phan 
là con trưởng trong một gia đình có 9 anh chị em, trong đó có 2 liệt sỹ chống Pháp và chống Mỹ. Thừa 
hưởng truyền thống văn hoá Kinh Bắc và chịu ảnh hưởng sâu sắc quan điểm giáo dục của người cha - 
người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để nuôi dạy các con ăn học, anh đã hết lòng yêu thương, quan tâm, 
chăm lo, giúp đỡ cho các chị, các em; chỉ bảo dạy dỗ các em, các cháu tận tình với trách nhiệm cao. Anh 
luôn lo lắng đến mọi người trong họ và đã có công lớn trong việc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ trong gia đình; 
khuyến khích phát triển sinh hoạt dòng họ Nguyễn Đức; khuyến khích các cháu học hành tiến bộ... 

Từ năm 1998, khi về nghỉ hưu sống tại số nhà 18 ngõ 550 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. Anh tích cực tham gia sinh hoạt tổ dân phố, chi bộ Đảng, sống hoà thuận, vui vẻ với hàng 
xóm, láng giềng, được bà con nể trọng. Gia đình anh luôn là gia đình văn hoá. Mấy năm gần đây, tuổi đã 
cao, sức đã yếu lại luôn phải chống chọi với bệnh tật nhưng anh không hề phàn nàn vì muốn để cho các 
con, các cháu yên tâm làm việc và học tập. Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được các thầy thuốc Bệnh viện 
Trung ương quân đội 108 và con cháu hết lòng cứu chữa, chăm sóc tận tình, anh đã không qua khỏi và đã 
ra đi hồi 01 giờ 30 phút ngày 29/2/2016 (tức là ngày 22 tháng giêng năm Bính Thân), hưởng thọ 81 tuổi. 

Anh Nguyễn Đức Phan ra đi lại cho người bạn đời, cho các con, các cháu, cho họ hàng và người thân cùng 
bạn bè, đồng nghiệp, bà con khối phố, làng xóm; công nhân, cán bộ Ngành Than, Ngành Điện lòng tiếc 
thương vô hạn! Anh đã ra đi nhưng hình ảnh và dấu ấn tốt đẹp của anh còn đó đồng hành với ngành năng 
lượng của nước nhà, nâng đỡ sự trưởng thành của con cháu. 
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Thông tin Hội viên VSRM 

PHẠM QUỐC TUẤN, VSRM 

Tính đến cuối tháng 10 năm 2020, Hội Cơ học đá đã xác nhận lại Hội viên của mình bao gồm 97 thành viên. Công tác 
Kết nạp mới, và xác nhận lại Hội viên là một công tác quan trọng và sẽ tiến hành tiếp tục trong suốt cả nhiệm kỳ. 

Xin Kính mời Quý Bạn đọc đăng ký trở thành thành viên Hội Cơ học đá Việt Nam theo cách nhấn vào đường link sau:  

https://docs.google.com/forms/d/1chenfylveUafa1i1IX7nNx3ZG0BqmZorxCuToyU8IeY/prefill 

Trong các Bảng biểu trình bày trong Báo cáo này, cho thấy công tác phát triển Hội viên sẽ được tiến hành đồng đều trên cả 04 
khu vực: Công ty, doanh nghiệp có liên quan đến Cơ học đá và các ngành liên quan; Các Trường đại học, Cao đẳng; Viện nghiên 
cứu, cơ quan chính quyền có quan tâm; xác nhận lại Hội viên lão thành của Hôi mà chưa kết nối lại được. 
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