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Kính gửi: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận được văn bản số 796/CV-ĐHBK-
HCTH ngày 21/9/2018 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc đề 
nghị hỗ trợ kinh phí để triển khai xây dựng “Bộ thí nghiệm điều khiển hệ 
thống điện” cho Bộ môn Hệ thống điện phục vụ công tác đào tạo đại học và 
sau đại học. Thực hiện Nghị quyết số 411/NQ-HĐTV ngày 5/10/2018 của 
Hội đồng thành viên EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ý kiến như 
sau:

1. Thống nhất chủ trương hỗ trợ 360 triệu đồng (bằng chữ: ba trăm sáu 
mươi triệu đồng chẵn) từ nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh của EVN để 
hỗ trợ kinh phí cho Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai xây dựng 
“Bộ thí nghiệm điều khiển hệ thống điện” cho Bộ môn Hệ thống điện phục vụ 
công tác đào tạo đại học và sau đại học.

2. Giao Ban Quan hệ Cộng đồng của Tập đoàn làm đầu mối liên hệ 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Bộ môn Hệ thống điện để triển khai 
các thủ tục tài trợ liên quan; đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, 
báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV EVN (e-copy, để báo cáo);
- PTGĐ Ngô Sơn Hải (e-copy);
- Các Ban: KH, TCKT, TC&NS (e-copy);
- Bộ môn Hệ thống điện-Trường ĐHBK HN;
- Lưu: VT, QHCĐ.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Quang Tri
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