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LẦN THỨ I NĂM 2016

Từ 09h20 đến 12h30 ngày 14/6/2016, Ban thường vụ Hội Vô tuyến - Điện tử
Việt Nam nhiệm kỳ VI đã họp hội nghị lần thứ I năm 2016 tại Hà Nội dưới sự
chủ trì của Chủ tịch Hội PGS. TS Nguyễn Ngọc Bình, với sự có mặt của 12 ủy
viên (02 ủy viên bận dự các cuộc họp khác xin đến muộn).

Các thành viên dự họp:
1. Nguyễn Ngọc Bình
2. Nguyễn Hồng Vũ
3. Trương Vũ Bằng Giang
4. Đoàn Quang Hoan
5. Nguyễn Xuân Huy
6. Vũ Huy Quang
7. Phan Như Thiết
8. Trần Quang Vinh
9. Hoàng Hồng Đức
10.Nguyễn Tiến Lộc
11.Nguyễn Linh Trung
12.Trần Xuân Tú

Các thành viên liên lạc xin phép vắng nhưng có gửi báo cáo và ý kiến đến
Hội nghị:

1. Nguyễn Văn Ngọ
2. Phan Anh
3. Nguyễn Minh Đức
4. Bạch Nhật Hồng
5. Trần Xuân Nam
6. Ngô Thái Trị

Những thành viên khác vì lý do cá nhân nên không đến dự hội nghị.

A-Nội dung hội nghị:
Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VI khai mạc Hội nghị và nêu các nội dung cần thảo

luận và quyết nghị tại Hội nghị, đó là:



1- Báo cáo hoạt động chung sáu tháng đầu năm 2016 (TTK, CVP)
2- Báo cáo hoạt động của từng ban chuyên môn:
- Hội viên, hội phí: ông VH Quang
- Hội nghị Hội thảo: ông TVB Giang
- Khoa học và Tư vấn: ông TQ Vinh
- Thông tin và Truyền thông: ông NX Huy
- Đối ngoại (các hội bạn quốc tế): ông TX Nam chuẩn bị, CT báo cáo thay
- Kinh tế: ông PN Thiết
- Kiểm tra: ông BN Hồng chuẩn bị, ông NX Lộc thay mặt báo cáo
- VP: ông HH Đức
- Tạp chí: ông HH Đức; ông NL Trung
3- Lựa chọn đơn vị đăng cai ATC 2017 và REV 2017: ông TV Bằng Giang, Ban
HNHT đề xuất
4- Báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của các ban:
- Ban KH và Tư vấn: Ông TQ Vinh
- Ban Thông tin và Tuyên truyền: Ông NX Huy
- Ban kinh tế: Ông PN Thiết
5- Báo cáo đề án thành lập các CLB:
- CLB các Khoa ĐT-VT: ông TX Nam chuẩn bị, CT báo cáo thay
- CLB doanh nghiệp: ông PN Thiết
- CLB thiết kế điện tử: ông TX Tú (khách mời dự Hội nghị)
6- Kiện toàn tổ chức từng ban chuyên môn (trưởng ban, các PTB, các uỷ viên):

Các trưởng ban đề xuất phương án.
7- Công việc từ nay đến hết năm 2016 (TTK/CVP):

Hội viên hội phí; ATC2016; REV-2016; Tạp chí; Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào
12/2016, v.v.
8- Thảo luận và những vấn đề khác

- Kiện toàn Công tác VP - lưu trữ, các chi hội, websites, Tạp chí,...
- Thu thập tư liệu Lịch sử Hội chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập

9- Dự thảo nghị quyết hội nghị
10- Kết luận của Chủ tịch.

B- Diễn biến của Hội nghị

Chủ tịch điều hành hội nghị theo chương trình:
- Ông Nguyễn Hồng Vũ, PCT-TTK trình bày báo cáo hoạt động 6 tháng đầu

năm 2016 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm.
- Ông Hoàng Hồng Đức, CVP thông báo một số hoạt động của VP và nêu

các vấn đề bất cập cần quan tâm giải quyết trong công tác VP và phối hợp công
tác giữa các ban.

- Ông Trần Quang Hoan, PCT thông báo một số tình hình liên quan đến phát
truyền hình số và dừng phát sóng analog từ ngày 15/6/2016, nhấn mạnh công tác
tư vấn và công tác hội viên hội phí của Hội để duy trì chủ động các hoạt động của



Hội. Hội lập danh sách hội viên và thu hội phí. Tuy nhiên sau 2 tuần không có
phản hồi. Nguyên nhân do nhiều thành viên BCH không có địa chỉ email nên
không nhận được thông báo. Cần cập nhật lại danh sách BCH và các đầu mối các
chi hội sao cho có địa chỉ và điện thoại liên lạc.

- Ông Vũ Huy Quang, PCT thông báo tình hình hoạt động của Ban hội viên,
hội phí. Khó khăn chung là thiếu đầu mối liên lạc, đã gửi thông báo về các chi
hội nhưng không có nhiều phản hồi. Cần đẩy mạnh công tác hội viên, cấp thẻ
nhiệm kỳ VI và thu đủ hội phí từ năm 2014 đến nay theo quy định đã được BCH
Hội thông qua tại Hội nghị BCH ngày 26/12/2015.

- Ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng ban TT-TT thông báo về dự thảo quy chế
hoạt động của ban, thành lập (Liên) chi hội VT-ĐT tại Đài TNVN, mong muốn
sớm kiện toàn ban và triển khai công tác quảng bá tuyên truyền về Hội, đặc biệt
về 2 hội nghị sắp tới.

- Ông Trần Quang Vinh, PCT thông báo về dự thảo quy chế hoạt động của
ban. Công tác tư vấn chưa được triển khai xứng tầm. Việc kết hợp với các ban để
triển khai về KHCN chưa thường xuyên. Trưởng ban đề nghị cử Trưởng ban mới
(vì lý do sức khỏe).

- Ông Trương Vũ Bằng Giang, PCT thông báo tình hình chuẩn bị hai hội
nghị, trình bày đề xuất đồng ý cho Trường ĐH Quy Nhơn đăng cai ATC2017 và
nêu nguyện vọng của Trường ĐH Giao thông vận tải đăng cai REV2017 nhưng
sẽ hoàn thành thủ tục vào tháng 8/2016 (đối với ATC 2017) và tháng 11/2016
(đối với REV 2017).

- Ông Pham Như Thiết, PCT trình bày khó khăn về hoạt động của Ban kinh
tế vì quá ít doanh nghiệp tham gia Hội. Đề án thành lập CLB doanh nghiệp cũng
chưa được phác thảo, xây dựng.

- Ông Nguyễn Linh Trung, BTVC trình bày công tác tạp chí, thông báo cụ
thể hơn về hoạt động và công tác xuất bản ấn phẩm JEC: bắt đầu thu lệ phí hỗ trợ
xuất bản và đề xuất công tác hội viên cần phối hợp kịp thời với việc miễn giảm lệ
phí hội nghị hay xuất bản của Hội.

- Ông Nguyễn Xuân Lộc, PCVP kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT thay mặt
UBKT báo cáo tình hình hoạt động của ban: không có đơn tư kiện cáo, khiếu nại
gì. Ban chưa tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất các hoạt động của Hội, nhất
là việc thực hiện các nghị quyết và quy chế, quy định, Điều lệ của Hội.

- Ông Trần Xuân Tú, Khách mời trình bày đề án thành lập CLB Thiết kế điện
tử. Đề án có tính khả thi cao, thiết thực và sẽ lôi kéo được nhiều đối tượng tham
gia (sinh viên, kỹ sư trẻ và giảng viên ở viện, trường, các doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài).

- Chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của Ban đối ngoại các hội quốc tế anh
em, nhấn mạnh triển khai các nội dung trong các MOUs đã ký với các hội nước
ngoài như IEEE-ComSoc, KICS, ECTI, …

- Chủ tịch trình bày đề án thành lập CLB các khoa, viện ĐT-VT với tính khả
thi cao và hữu ích chung cho Hội, các đơn vị tham gia CLB và cộng đồng.

- Chủ tịch nêu hồ sơ của ông Trịnh Văn Hệ, Giám đốc Công ty Truyền thông
Alpha để BTV xem xét bổ sung vào BCH khóa VI.



- Chủ tịch nêu các vấn đề theo nội dung 8 của chương trình để Hội nghị thảo
luận. Riêng websites cần được quan tâm điều chỉnh ngay những bất cập, khúc
mắc. Nhờ Trường ĐHCN (qua Chi hội Khoa ĐT-VT) hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật
nội dung về website của hội nghị và tạp chí. Riêng website chính thức của Hội sẽ
nhờ Chi hội ĐT-VT Trường ĐHGTVT hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật nội dung. Tên
miền các websites sẽ được trong Nghị quyết của Hội nghị này.

Hội nghị đã thảo luận từng nội dung, chuyên đề. Chủ tịch đã tóm tắt và chốt
các vấn đề, đưa vào Nghị quyết để BTV thông qua bằng hình thức đã được BCH
đồng ý.

Hội nghị kết thúc lúc 12h30 cùng ngày./.

Thư ký Chủ tịch

Hoàng Hồng Đức                                                     Nguyễn Ngọc Bình


