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Truong Dai hÍc Bách khoa Hå NÙi (�HBK Hà NÙi) vå M¡ng lui Cru sinh vièn 

(CSV) Dai hÍc Bách khoa Hà NÙi xin gëi dên các anh. chË cyu sinh viên. cuu hÍc viên 
cung gia dinh loi chào trân trong nhât vå li chúc suc kho�, h¡nh phúc và thành công. 

Phát huy nhïng giá tr/ truyên thông tôt dep trong hon 65 n�m xày durmg và phát 

trien. Truong DHBK Hà NÙi luôn kien djnh gitt vîëng chât lugng döng thÝi tiên hành dôi 
moi manh më nh�m dáp úng tôt hon nhu câu cça nguroi hÍc, mong dgi cça x� hÙi và cua 

Nhà nuóc. Truong DHBK Hä NÙi luôn kh�ng dËnh vË tri d¡i hÍe nghien cru hàng dâu 
khu virc vé ký thut và công nghÇe, mÙt hinh mâu d¡i hÍc tu chü toàn diçn và phát triên 
bèn vîng. dóng góp quan trong dôi voi x� hÙi. dât nuóc. Danh tiêng và vË thê cça Truong 

ting buóc drgc nâng cao trong khu virc và trên thè giói. 

Truong DHBK Hà NÙi luon tu hào dã dóng góp cho dât nuoc dÙi ngî �ôrng dáo các 
nhà gião có uy tin. nhà khoa hÍc dáu ngành, cán bÙ länh d¡o và qu£n lý gioi, doanh nhän 

thành dat. cán bÙ ký thut chù chôt trong nhiéu linh vuc góp phân làm nén danh tiêng cça 
Nhà truong. Ben canh �ó, I 
cua Truong dã duge chuyén giao, rng dång hiÇu quå vào thuc tièn sån xuât và dÝi sóng. 

g tr�m công trinh khoa hÍc. hång nghin dë tài nghien céru 

Trong boi canh mói cua nên kinh té só và toàn câu hoa ngày nay voi nhicu ca hÙj to 
lon cùng vói nhïng thách thïc khó luong phia truóc, canh tranh trong nuróc và quóc të së 
ngày càng manh më, quyét liçt hon. Chinh vi vy, Nhà trurong luôn mong muon phát huy 

m¡nh më hon nïa nhïng giá tr/ *NGUOI BACH KHOA". phát huy nhïng giá tr/ truyên 
thong BACH KHOA HA NQI. tp hop. g�n kêt các thé hÇ sinh vién và g�n kêt vøi Nhà 
truong de cùng hop tác. chia sé và hô trg cùng phát triên. 

Voi ky vong trên, vào dip 65 n�m ngày thành lp Truong (15/10/1956 - 

15 10/202). Länh dao truóng dã quyët dinh giao cho Mang lurdi cyu sinh viên DHBK 

Hà Noi to£ nhå D2D dé cai t¡o, sta chïra thành Toa nhà Cuu sinh vien DHBK Hå NÙi - 

BK Alumni. Dày là tòa nhà có vi tri trung tâm trong Truong DHBK Hà NÙi, không gian 
riêng biÇt vÛi 4 m·t tiên, n�m trên tuyên drcng dói nói Công B8 dên Công Parabol. 

không gian thoáng mát xung quanh vói "Hô Tiên" và Thu viÇn Ta Quang Bru. 

Mang luói CSV DHBK Hà NÙi và Nhà truong dã thông nhât thiét ke. cäi t¡o Toa 
nhà BK Alumni (vøi tông kinh plhí khokng 3,6 1ý döng) có các khôi chuc n�ng nhu sau: 

-Tâng 1: Cafe Bách khoa Alumni là không gian luôn rÙng cira chào �ón các thë hÇ 
CSV DHBK Hà NÙi tro vê "Mái nhà chung DHBK Hà NÙi", to chée các hoat dÙng giao 
luu, kéi nói, hoc hoi, chia sé kinh nghiÇm thành công gita các cuu sinh vien vÛi Nhà 
truong: tó chuc các sur kiÇn ký niÇm d·c bi�t cça Cuu sinh viên các LÛp/Khóa/Ngành; là 

không gian giói thiÇu, trung bày, quàng bá thänh tuu, s£n phâm công nghÇ cça các thë hÇ 

Cru sinh vién; Ván phóng làm viÇc cça Mang luói CSV vå Quý d�u tu khÝi nghiÇp sáng 

tao cua CSV Bách khoa (BK Fund). 
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-Tang 2: Vuron urom sáng tao khöi nghiÇp Bách khoa là không gian hð trg, rom 
tao cho các nhóm Start-up, các doanh nghiÇp Spin-off cùa thây vå trò Bách khoa. �ay 
cang là dja diem các chuyên gia. cu sinh viên dên chia sê kinh nghiÇm, hÑ trg cong táe 
mentoring. coaching cho các nhóm nghiên cíu, khöi nghi�p trong CÙng dong DHBK Hà 
Noi và các em sinh viên dam mé sáng tao khoi nghiÇp dang hÍe tp tai Trrmg. 

Voi su tài trg kinh phi buúe dâu cça cáie CSV th£nh dat. dur án cài tao Toa nhà BK 
Aluni dã durge khöi công vào tháng 01/2022 do Ong Durong Quoc Tuân, thánh viên Ban 

diêu phoi Mang luói CSV �HBK Hà NÙi. Chù tich Täp doàn Ausdoor trre tiép diÁu 

hành thure hiÇn. Du kiên cong trinh có thé ho£n thành và dra vào stt dung trong Quý 1 
n�m 2022. 

Mang luói CSV �HBK Hà NÙi trân trong kinh moi các anh, chË cuu sinh viên, cuu 
hge vien cùng chung tay tài try, quyên góp dë hoàn thành Toa nhà BK Alumni. Dê phåc 

Vu cho cac hoat dong cua Mang luói CSV DHBK Hà NÙi. Nhà truong d� lp tài khoàn 
nhánh dành riéng cho Mang lurÛi nhu sau: 

Chù tài klhoän Truong �ai hoc Bich khoa Hà Ngi 
So tai khoän: 12210001012219 

Ngân hàng TMCP Dâu tr và phát triên ViÇt Nam (BIDV), Chi nhánh Hà Thành 

Ngoai ra, Mang lui CSV DHBK Hà NÙi d� lâp mÙt täi khoän riêng dé hð trg trin 
khai xây drng Toa nhà BK Alumni: 

Chi tài khoan: Nguyên Quan - Hoùng An Ngh+a 

Sô tài khoan: 9898 8688 999 
Ngân hang TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Hô Grom 

Các khoàn tài trg. quyên góp có thè chuyên khoàn qua các tài khoan trên vÛi nÙi 

dung: Nguyen Van A 09123456789-K3 1-Don vi cong tac-CK Cai tao Nha CSV 

Bên canh dó, các khoà£n tài trg. quyên góp ckng có thê dóng göp truc tiêp t¡i dËa chi: 

Vän phòng Mang lrói Cyu sinh viêen, C2-217, Truong DHBK Hà Ngi 

Hotline: 0987348938 (TS. Phgm Hung Dang- Thuuong trye Mang luoi CSi) 

Ban dieu phói Mang luói CSV DIBK Hà NÙi cam két së sit dung các kho£n dóng 
góp. tài trg hiÇu quà. côrng khai, minh b¡ch và dúng måc dich. 

Xin tran trong cám on! 
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