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Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Các Cựu sinh viên Toán Bách Khoa – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian thấm thoát trôi đi không trở lại, nhưng tâm trí của chúng ta đã khắc ghi 

những kỷ niệm của tuổi trẻ học đường trong suốt chặng đường 60 năm kể từ ngày thành 

lập Tổ Toán (tháng 7 năm 1956) tiền thân của Khoa Toán-Lý và nay là Viện Toán ứng 

dụng và Tin học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Kể từ ngày đó biết bao thế hệ sinh 

viên của khoa đã ra trường với nhiều hoài bão lập nghiệp và trưởng thành từ mái trường 

Đại học Bách Khoa thân yêu. Hôm nay dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ cương vị nào, mỗi khi 

gặp nhau chúng ta luôn tự hào rằng mình là Cựu sinh viên Toán Bách khoa với chất toán 

rất riêng. 

Hướng tới mốc son kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Toán Ứng dụng và Tin học - 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (15/10/1956- 15/10/2016), để tri ân các thầy cô giáo 

và kết nối các thế hệ thầy trò đã công tác và học tập tại Viện trong 60 năm qua, Hội Cựu 

sinh viên Toán Bách Khoa phát động và phối hợp với Viện Toán Ứng dụng và Tin học tổ 

chức các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Viện:

- Làm kỷ yếu 60 năm Viện Toán Ứng dụng và Tin học (bản in và bản điện tử) trên 

cơ sở tiếp thu và kế thừa nội dung kỷ yếu 50 năm và bổ sung cập nhật các thông tin mới 

của các khóa sau; 

- Tổ chức mít tinh 60 năm ngày thành lập Trường để các giáo viên và cựu sinh viên 

Toán gặp gỡ giao lưu trước ngày kỷ niệm chính thức của Nhà Trường;

- Thành lập và ra mắt Quỹ hỗ trợ cho sinh viên với ý nghĩa là thế hệ sinh viên đi 

trước ủng hộ và truyền lại cho thế hệ đi sau, Quỹ sẽ tài trợ cho các sinh viên nghèo vượt 

khó, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.
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Trong 8 năm qua, Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa đã làm tốt công tác tri ân các 

thầy cô giáo ngành Toán bằng những tình cảm và hoạt động thiết thực cụ thể như: chúc 

mừng và thăm hỏi Trường/Khoa các ngày Lễ lớn như ngày kỷ niệm thành lập trường, 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mừng thọ các thầy cô giáo cựu giáo chức, thăm hỏi động 

viên các thầy cô ốm đau,…Đây là những việc làm rất ý nghĩa và quý báu được Hội thực 

hiện hàng năm, mọi hoạt động do Ban liên lạc Hội lo kinh phí và tổ chức thực hiện. 

Nay, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Viện: làm kỷ yếu, liên hoan 

gặp mặt, mua tặng phẩm tặng các thầy cô, Nhà trường và Viện,…phát sinh nhiều chi phí; 

mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng nguồn kinh phí đóng góp của Ban liên lạc Hội 

không đủ chi cho các hoạt động trên và hoạt động thường xuyên của Hội các năm tiếp 

theo. Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Toán Bách Khoa kêu gọi toàn thể Cựu sinh viên các 

Khóa đóng góp Quỹ Hội các năm vừa qua, tối thiểu 6 triệu đồng cho 2 năm 2015 và 2016 

(theo Điều lệ đã được quy định, mỗi Khóa đóng 3 triệu Hội phí/năm) và khuyến khích, 

hoan nghênh sự nhiệt tình, hảo tâm của các Cựu sinh viên, mạnh thường quân tự nguyện 

đóng góp với điều kiện của mình vào Quỹ Hội để tổ chức các hoạt động thật sự ý nghĩa, 

sôi nổi. Sự đóng góp của quý vị có ý nghĩa thiết thực, sẽ được Hội tiếp nhận, sử dụng với 

mục đích tốt đẹp như đã trình bày và được ghi nhận trong Kỷ yếu 60 năm Viện Toán Ứng 

dụng và Tin học. Mọi đóng góp của quý vị cho Quỹ Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa 

xin gửi về Thủ Quỹ Hội: Tên tài khoản: Đỗ Kim Dung; Số tài khoản: 03001013911001 

tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./. 
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