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NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ THÁNG 3/2017 

 

Ngày 11 tháng 3 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 tổng kết công tác năm 2016 và 

thông qua phương hướng năm 2017.  

Hội nghị được khai mạc lúc 09:15 với sự tham dự của 12 ủy viên. Một số ủy viên 

vắng vì lý do công tác. Phóng viên Tạp chí Điện tử có tham dự để đưa tin. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 

công tác năm 2017, báo cáo tài chính 2016, kiện toàn một số công tác nhằm đẩy mạnh 

các mặt hoạt động sao cho thiết thực, hiệu quả hơn. 

Hội nghị cũng đã nghe từng Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Chánh văn phòng, Tổng 

biên tập Tạp chí Điện tử nêu vắn tắt công tác những công việc đã làm, những kiến nghị 

với Ban thường vụ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. 

Tiếp đến, Hội nghị nghe ý kiến của các thành viên lão thành và từng đại biểu tham 

dự Hội nghị.  

Chủ tịch đã chủ trì thảo luận và xem xét một số vấn đề về tổ chức, công tác hội viên, 

công tác văn phòng, công tác thông tin - website, công tác hội nghị hội thảo, công tác tạp 

chí, công tác câu lạc bộ và một số vấn đề khác.  

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

1- Nhất trí với báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 

trình bày và được sửa chữa theo góp ý của Hội nghị để gửi Ban chấp hành và các chi hội. 

2- Biểu dương các ban, Văn phòng, Tạp chí đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm 2016. Đặc biệt, Hội nghị đánh giá cao các đơn vị đã đăng cai tổ chức tốt và thành 

công các hội nghị khoa học, đó là Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (VNU-UET) 

đã tổ chức hội nghị khoa học quốc tế ATC-2016 và Viện nghiên cứu điện tử, tin học và tự 

động hóa (VIELINA) đã tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc REV-ECIT 2016. 

 

3- Nhất trí giao cho Học viện Bưu chính Viễn thông, cơ sở 2 tại Tp Hồ Chí Minh 

đăng cai tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2017.  Phó Chủ tịch phụ trách hội nghị hội thảo 

(HNHT) chỉ đạo Ban HNHT triển khai các thủ tục liên quan, chỉ đạo và phối hợp với 

Tổng thư ký, Chánh Văn phòng để làm thủ tục với Bộ Thông tin - Truyền thông và Ban 



đối ngoại Trung ương kịp thời; thực hiện các công việc phối hợp tổ chức các hội nghị 

ATC và REV-ECIT theo Quy chế HNHT. 

 

4- Đánh giá cao sự hỗ trợ, tài trợ của Tập đoàn Viettel cho Hội. Phó Chủ tịch phụ 

trách tài chính chỉ đạo Tổng thư ký, Chánh văn phòng xây dựng Hướng dẫn sử dụng kinh 

phí theo những yêu cầu tài chính của cơ quan tài trợ sao cho phù hợp, hiệu quả, thiết thực, 

hỗ trợ kịp thời các hoạt động của Hội. 

 

5- Công tác hội viên, hội phí: giao cho Văn phòng triển khai kiện toàn lại toàn bộ 

danh sách liên lạc (họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email) các chi hội, hội viên, thu hội phí 

theo Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành ngày 26/12/2015; cấp lại thẻ hội viên và 

xây dựng cơ sở dữ liệu các hội viên, chi hội. Đề xuất danh sách thay thế ủy viên BCH với 

các ủy viên thôi giữ chức chi hội trưởng bằng các chi hội trưởng mới được bầu hiện nay. 

Đề xuất để Hội giao một số công việc cho các chi hội mới được thành lập từ đầu nhiệm 

kỳ VI đến nay. 

 

6- Công tác Khoa học công nghệ và Tư vấn (KHCN&TV): Phó Chủ tịch phụ 

trách KHCN&TV phối hợp với Phó Chủ tịch phụ trách HNHT chỉ đạo Ban KHCN&TV, 

Ban HNHT tổ chức hội nghị tư vấn theo chuyên đề do Cục Tần số vô tuyến điện đề xuất 

và đặt hàng; tổ chức một phiên trong REV-ECIT 2017 về tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh 

vực chuyên ngành được nhà nước giao cho Hội. Đề xuất các đề bài cho các nhiệm vụ 

KHCN năm 2018 trước ngày 20/3/2017 theo công văn số 76/LHHVN-KHCNMT ngày 

14/02/2017 của VUSTA đã gửi thông báo đến Ban thường vụ ngày 16/02/2017.  

 

7- Công tác đối ngoại quốc tế: thắt chặt quan hệ hợp tác với IEEE, ComSoc và 

KICS. Ký văn bản với ECTI (Thái Lan). Xúc tiến ký hợp tác với IEICE (Nhật Bản). Tìm 

hiểu xây dựng hợp tác với Hội Truyền thông Điện tử Nga (REAC: Russian Association 

of Electronic Communications, Российская ассоциация электронных коммуникаций). 

Rà soát lại văn bản hợp tác với Đại học Đông Nam (Trung Quốc). Chú ý thông báo cho 

các hội anh em biết và tham dự ATC và gửi bài cho JEC. 

 

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

hạn và chuyển dần sang online. Thực hiện theo các công việc quy hoạch báo chí đã được 

Ban Thường vụ thông qua. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo tạp chí, Hội đồng biên tập, ban 

chuyên môn các ấn phẩm. Tiếp tục xin cấp thẻ nhà báo theo danh sách đã đề nghị. 

 

9- Công tác website: giao cho Văn phòng phụ trách như nghị quyết Ban thường 

vụ họp ngày 12/04/2014. Văn phòng chịu trách nhiệm nhận bàn giao và vận hành website 

chính thức của Hội tại địa chỉ www.rev.org.vn, bắt đầu từ ngày 01/04/2017. Văn phòng 

triển khai đăng ký giấy phép website với Bộ Thông tin - Truyền thông do Hội phụ trách 

với các tên miền www.rev.org.vn (Hội), www.atc-conf.org (hội nghị ATC), www.rev-

conf.org (hội nghị REV-ECIT), www.rev-jec.org (ấn phẩm JEC của TCĐT), 

www.dientungaynay.vn (ấn phẩm Điện tử ngày nay). Trường hợp Bộ không cấp giấy 

phép cho từng website mà chỉ cấp 1 giấy phép cho 1 Hội thì thiết lập các tên miền con 



dưới tên miền được cấp phép www.rev.org.vn (chẳng hạn www.atc.rev.org.vn, 

www.ecit.rev.org.vn, www.jec.rev.org.vn, www.dtnn.rev.org.vn và liên kết đến các tên 

miền phụ tương ứng như trên đang sử dụng). Ấn phẩm Điện tử tiêu dùng 

(www.dientutieudung.vn) đã có giấy phép thành lập trang thông tin điện tử số 193/GP-

TTĐT do Cục QL PT,TH và TTĐT, Bộ TTTT cấp và có thể lấy tên miền con trong 

website chính thức của Hội là www.dttd.rev.org.vn và liên kết sang đó. Mọi website 

thành phần của REV đều phải có liên kết trở về website chính thức của Hội 

(www.rev.org.vn).  

 

10- Công tác câu lạc bộ (CLB): đẩy mạnh công tác vận động thành lập các thành 

viên chủ chốt, ban lãnh đạo lâm thời xây dựng nội quy hoạt động và ra mắt bầu chính 

thức ban chủ nhiệm từng CLB như đơn vị thành viên thuộc Hội. Các Phó Chủ tịch và ủy 

viên BTV được phân công cần đẩy nhanh tiến độ và thực hiện công việc chỉ đạo, hướng 

dẫn hình thành từng CLB trước 9/2017.  

 

11- Khởi động lại Ban chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập Hội do Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thư ký làm Trưởng ban. Xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ trước tháng 

6/2017. 

 

12- Công tác tổ chức: 

 

a. Sau khi nghe Tổng thư ký trình bày đơn của Chủ tịch và cá nhân Chủ tịch nêu 

nguyện vọng xin thôi chức vụ Chủ tịch (vì đi công tác nước ngoài dài ngày) để cử Chủ 

tịch mới, Hội nghị thống nhất vẫn giữ nguyên có cấu tổ chức và các vị trí lãnh đạo Hội 

như hiện nay. Tích cực chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ VII tại đại hội năm 2019. 

 

b. Chủ tịch đi công tác dài ngày, trước mắt ủy nhiệm cho các Phó Chủ tịch trực tiếp 

chỉ đạo và điều hành các công tác được phân công. Chủ tịch chỉ đạo qua emails, điện 

thoại, trực tuyến những công việc chính, lớn. Các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban 

và tương đương cần chủ động, tích cực và sáng tạo triển khai công việc trong phạm vi 

công tác của mình như Quy chế làm việc đã quy định. Chủ tịch có văn bản phân công 

nhiệm vụ và ủy nhiệm cho các Phó Chủ tịch chỉ đạo và kiểm tra các mảng công tác được 

giao. 

c. Tiếp theo, trên tinh thần cần có một Phó Chủ tịch giữ vị trí "Quyền Chủ tịch" để 

trực tiếp điều hành các công việc Hội một cách ổn định trong thời gian Chủ tịch đi công 

tác vắng, Chủ tịch đề nghị Tổng Thư ký làm các thủ tục cần thiết, sớm thông qua Ban 

Thường vụ và Ban Chấp hành xem xét chấp thuận việc Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ 

tịch Đoàn Quang Hoan là "Quyền Chủ tịch".  

 

d.  Nhất trí làm thủ tục bổ nhiệm PGS TS Trần Minh Tuấn, ủy viên BCH, Phó Viện 

trưởng Viện Chiến lược, Bộ Thông tin - Truyền thông giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp 

chí Điện tử của Hội.  

    



e.  Các Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban chuyên môn, các trưởng ban và tương đương 

xem xét đề xuất bổ sung các ủy viên BCH hoặc hội viên trẻ, nhiệt huyết, năng động, trách 

nhiệm vào ban mình. Đồng thời có thể đề xuất người giữ chức Trưởng ban hoặc Phó 

trưởng ban để tăng cường hiệu quả công việc và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo trẻ cho nhiệm 

kỳ sau. 

 

f. Văn phòng kiện toàn và phân công lại các công việc cho các Phó Chánh văn 

phòng; đề xuất phương án đảm bảo trả thù lao cho nhân viên trực văn phòng. 

 

13- Hội nghị đã nghe Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện báo cáo chuyên đề về 

công nghệ 5G và những hoạt động của ITU. 

 

14- Nghị quyết này được gửi cùng với báo cáo công tác năm 2016 và phương 

hướng hoạt động năm 2017 tới Ban chấp hành, các chi hội và hội viên. 

 

15- Hội nghị tiếp theo của Ban Thường vụ dự kiến được triệu tập vào tháng 10 

năm 2017 và Hội nghị Ban chấp hành sẽ được triệu tập vào tháng 12/2017.  

 

16- Ủy ban kiểm tra theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và thông báo 

tình hình cho Ban Thường vụ 3 tháng một lần. 

 

Hội nghị kết thúc lúc 12:15 cùng ngày./.  

 

Chủ tịch 

 

Nguyễn Ngọc Bình 

Thư ký 

 

 

 

Hoàng Hồng Đức 

 

 

(Trang tiếp: Phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch) 



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH 

1) Phân công: 

STT Ho và Tên Chức vụ Nhiệm vụ / Phụ trách / Chỉ đạo 

1 Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Tổ chức, Chiến lược, Chủ tài khoản 

2 Nguyễn Minh Đức Phó CT Tạp chí và xuất bản 

3 Trương Vũ Bằng Giang Phó CT Hội nghị, Hội thảo 

4 Đoàn Quang Hoan Phó CT KHCN và Tư vấn 

5 Nguyễn Xuân Huy Phó CT Truyền thông 

6 Nguyễn Văn Khang Phó CT Đào tạo 

7 Trần Xuân Nam Phó CT Đối ngoại quốc tế; CLB ĐTVT 

8 Vũ Huy Quang Phó CT Tài chính 

9 Vũ Đình Thành Phó CT Hoạt động phía Nam 

10  Phạm Như Thiết Phó CT CLB Doanh nghiệp; Hỗ trợ VP, Tạp chí 

11 Nguyễn Hồng Vũ Phó CT Đối ngoại trong nước; Nội chính; Văn 

phòng; Hội viên hội phí; CLB TKĐT; 

Trưởng ban kỷ niệm 30 năm; Ủy quyền 

Chủ tài khoản  

 

2) Các vị trí khác: 

Tổng thư ký: Nguyễn Hồng Vũ 

Chánh văn phòng: Hoàng Hồng Đức 

Tổng biên tập TCĐT: Phan Anh 

Chủ nhiệm UB Kiểm tra: Bạch Nhật Hồng 

Kế toán trưởng: Trần Xuân Tú 

 

3) Ủy quyền của Chủ tịch: 

Chủ tịch đi công tác dài ngày, ủy quyền cho Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký PGS.TSKH 

Nguyễn Hồng Vũ giải quyết các công việc trực tiếp thuộc phạm vi nhiệm vụ của Chủ tịch cho 

đến khi xong thủ tục “Quyền Chủ tịch” như đã nêu trong mục 12.c của Nghị quyết.  

Các báo cáo, trao đổi với Chủ tịch / Quyền Chủ tịch qua emails nên được đồng gửi cho Phó 

Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký được ủy quyền để phối hợp công việc hiệu quả. 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 

       Chủ tịch: 

 

                      Nguyễn Ngọc Bình 

 


