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NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ 

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại phòng họp Cục Tần số vô tuyến điện, Ban 

thường vụ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã tiến hành hội nghị dưới sự chủ trì 

của Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Bình để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của 

Ban thường vụ ngày 11/03/2017 và triển khai một số nhiệm vụ công tác từ nay đến 

cuối  năm 2017.  

Hội nghị được khai mạc vào lúc 10h00 với sự tham dự của 09 ủy viên Ban 

thường vụ; Một số ủy viên vắng vì lý do công tác và sẽ có ý kiến góp ý qua mạng.  

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nguyễn Hồng Vũ báo 

cáo những nét chính về việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những việc cần 

triển khai từ nay đến cuối năm, nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động sao cho thiết 

thực, hiệu quả hơn.  

Chủ tịch Hội đã chủ trì thảo luận và xem xét một số vấn đề liên quan đến việc 

thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Ban thường vụ ngày 

11/3/2017 về công tác tổ chức, công tác hội nghị hội thảo, công tác thông tin - 

website, công tác tạp chí, công tác câu lạc bộ cũng như công tác khen thưởng của 

VUSTA và nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội. 

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị những nội dung sau: 

1- Nhất trí với báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được đề ra 

trong Nghị quyết ngày 11/3/2017 và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể từ nay đến 

cuối năm 2017 do Tổng thư ký trình bày. 

2- Biểu dương Ban HNHT, Văn phòng, Tạp chí đã cố gắng thực hiện tốt 

nhiệm vụ đề ra trong thời gian qua. Các ban khác cần chủ động hơn nữa. Ban hội 

viên sớm cung cấp danh sách hội viên, cấp thẻ mới và thu hội phí như nghị quyết 

các hội nghị trước đã nêu. 

3- Hội nghị giao cho Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hội nghị-hội thảo 

(HNHT) thay mặt Hội trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến hội nghị ATC 

và REV-ECIT năm 2017, bám sát các quy định đã ban hành về HNHT, thông báo 

kịp thời đến Chủ tịch và PCT-TTK về những vướng mắc cần tháo gỡ. Các thành 

viên Ban thường vụ tham gia công tác tổ chức ATC và REV-ECIT cần sâu sát trong 

các ban, tiểu ban mình tham gia, có ý kiến kịp thời của Hội để công tác tổ chức 

được hiệu quả.  

4- Ban HNHT cần phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức các phiên 

ban (section) nhằm định hướng cho các nhà quản lý những vấn đề công nghệ đang 

có nhiều ý kiến trái chiều trong các hội nghị, hội thảo do Hội đứng ra tổ chức; xây 

dựng kiến nghị, tư vấn trình Ban thường vụ xem xét đề xuất với các bộ, ngành liên 



quan. Tiến hành chọn đơn vị đăng cai ATC’2018 và REV-ECIT’2018 và địa 

điểm cụ thể để thông báo tại các hội nghị tương ứng năm nay. 

5- Công tác tạp chí: tiếp tục duy trì các ấn phẩm đảm bảo chất lượng, đúng 

thời hạn và chuyển dần sang online. Ấn phẩm JEC cần ra các số năm 2016 và hai số 

đầu năm 2017 trong quý IV/2017. Các ấn phẩm Điện tử ngày nay và Điện tử tiêu 

dùng chuẩn bị ra số Tết 2018 có chất lượng thu hút độc giả, truyền tải thông tin về 

các hoạt động của Hội và quảng bá các hoạt động năm 2018 tiến tới Đại hội VII và 

kỷ niệm 30 năm thành lập Hội. Thực hiện theo các công việc quy hoạch báo chí đã 

được Ban thường vụ thông qua. Tiếp tục xin cấp thẻ nhà báo theo danh sách đã đề 

nghị. 

6- Công tác đối ngoại: Thắt chặt quan hệ hợp tác với IEEE-ComSoc và các hội 

đã có mối quan hệ tốt trước đây như KICS, ECTI, IEICE (Nhật Bản). Rà soát các 

quan hệ quốc tế của Hội, gia hạn hoặc ký mới các hợp tác với các đối tác quốc tế. 

Chú ý thông báo cho các hội anh em biết và tham dự ATC và gửi bài cho JEC 

thường xuyên. Sớm hoàn thành cuốn giới thiệu về Hội (tiếng Việt, tiếng Anh; bản 

in, bản Online) với sự phối hợp của Ban Truyền thông, thông tin và Văn phòng. 

7- Công tác website: đã điều chỉnh cập nhật mới một số nội dung do Ban tạp 

chí và Nhóm kỹ thuật tại Cục Tần số phối hợp. Hội nghị cảm ơn và chấp nhận đề 

nghị của Cục trưởng Cục Tần số về hỗ trợ cơ sở kỹ thuật và nhân lực quản trị cho 

website của Hội. Hội nghị giao cho PCT-TTK chỉ đạo và cùng Văn phòng, Ban Tạp 

chí trao đổi với Cục tần số để tổ chức lại công tác website của Hội sao cho bài bản, 

hiệu quả; báo cáo Chủ tịch, Ban thường vụ trước 30/11/2017. Trước mắt, Văn 

phòng làm đầu mối tiến hành các thủ tục xin giấy phép cho các website của Hội 

(website chính thức, các hội nghị, tạp chí online...), xong trong năm 2017; Ban 

Truyền thông, thông tin tổ chức thu thập các bài viết, thông tin từ các ban và đơn vị, 

cá nhân trong và ngoài Hội để chọn lọc cung cấp lên website kịp thời; Ban Tạp chí 

đảm bảo nội dung các ấn phẩm online của Tạp chí Điện tử; Các ban khác cung cấp 

thông tin kịp thời sau mỗi sự kiện liên quan, gửi đến Ban Truyền thông, thông tin 

và/hoặc Văn phòng. 

8- Công tác câu lạc bộ (CLB): thành lập CLB Khoa/Viện ĐT-VT và ra mắt 

trước 15/12/2017. Tiếp đó tiến hành việc thành lập CLB thiết kế điện tử. Tạm dừng 

thành lập CLB doanh nghiệp ĐT-VT cho đến khi có quyết định mới. 

9- Hội nghị đánh giá cao sự hỗ trợ, tài trợ của Tập đoàn Viettel cho Hội. Giao 

cho Phó Chủ tịch phụ trách tài chính chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng kinh phí được tài 

trợ phù hợp, hiệu quả, thiết thực, hỗ trợ kịp thời các hoạt động của Hội. 

10- Hội nghị giao Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội chuẩn bị các thủ tục cần 

thiết để làm việc với Lãnh đạo Bộ TT-TT trong thời gian sớm nhất có thể. 

11- Hội nghị thống nhất đề xuất GS Phan Anh là nhân vật tiêu biểu của Hội để 

gửi hồ sơ lên LHH công nhận đợt 2. Như vậy, Hội có hai giáo sư được vinh danh 

nhân vật tiêu biểu do LHH tổ chức: GS Nguyễn Văn Ngọ (được vinh danh đợt đầu 

tiên, năm 2014) và GS Phan Anh.  

12- Hội nghị thống nhất việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII của Hội vào dịp kỷ 

niệm 30 năm ngày thành lập Hội vào tháng 12/2018. 



13- Để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VII và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, Hội 

nghị nhất trí thành lập ban tổ chức để chuẩn bị cho hai sự kiện này. Ban tổ chức sự 

kiện sẽ chuẩn bị các thủ tục liên như: văn kiện, địa điểm tổ chức, nhân sự phục vụ, 

danh sách khách mời, tặng phẩm, kỷ yếu 30 năm hoạt động của Hội, đề nghị khen 

thưởng tập thể, cá nhân... Dự kiến Ban tổ chức sự kiện gồm: Chủ tịch, Tổng thư ký, 

một số phó Chủ tịch, Chánh VP, GS Nguyễn Văn Ngọ, GS Phan Anh và một số cố 

vấn. 

14- Công tác Văn phòng: Tổng thư ký tổ chức lại công tác văn phòng khi 

Trung tâm đào tạo đã chấm dứt hợp đồng với nhân viên được cử sang đảm trách 

nhân viên văn phòng của Hội; hỗ trợ phụ cấp để nhân viên văn phòng tiếp tục công 

việc cho đến hết năm 2017. Để đảm bảo sự hoạt động lâu dài của Hội, Tổng thư ký 

và Văn phòng sẽ làm việc với một số đơn vị liên quan như Cục Tần số, Trường Đại 

học Công nghệ, VIELINA… để tìm sự hỗ trợ, giúp đỡ lâu dài cho Văn phòng Hội. 

15- Các ban chuẩn bị tổng kết công tác năm 2017 và gửi về Văn phòng như 

Quy chế làm việc đã quy định. PCT-TTK chỉ đạo Văn phòng tổng hợp và xây dựng 

báo cáo công tác của Hội năm 2017 và dự thảo kế hoạch 2018 để Thường trực Hội 

thông qua trình BTV và BCH. 

16- Triệu tập Hội nghị BCH Hội năm 2017 vào cuối tháng 12/2017.  

 

Nghị quyết này được gửi cùng với biên bản cuộc họp tới Ban chấp hành chậm 

nhất vào ngày 10/10/2017. 
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