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ĐIỀU LỆ 

CÂU LẠC BỘ XỬ LÍ NGÔN NGỮ VÀ TIẾNG NÓI  

TIẾNG VIỆT 

Những quy định chung 

1. Tên gọi 

1.1 Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt 

1.2 Tên tiếng Anh: Association for Vietnamese Language and Speech Processing  

1.3 Tên viết tắt: CLB VLSP 

2. Quy định chung 

Câu lạc bộ Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt là một Chi hội thuộc Hội tin học Việt Nam,                      

thành lập tháng 6 năm 2020, được các thành viên tự nguyện thành lập trên cơ sở tiếp thu và                    

chia sẻ các tư tưởng của cộng đồng ngôn ngữ học tính toán thế giới, với mong muốn là nơi kết                     

nối các nhóm nghiên cứu, phát triển về xử lí tiếng Việt, để có tiếng nói chung tham gia vào các                     

hoạt động phát triển nền CNTT nói chung và lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo nói riêng của nước nhà,                    

mang lại lợi ích chính đáng cho các hội viên, đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần đưa Việt                     

Nam sánh vai cùng các cường quốc CNTT trên thế giới. VLSP, khi điều kiện cho phép, sẽ xúc                   

tiến thành lập tổ chức có pháp nhân là Hiệp hội Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt.  

 

Chương 1: Tôn chỉ, mục đích 

Điều 1: 

VLSP là một chi hội mang tên Câu lạc bộ Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt thuộc Hội Tin học                       

Việt Nam, tuân thủ tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội; 

 



VLSP tiến tới trở thành một Hiệp hội/Hội có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguyên tắc phi                   

chính phủ, phi lợi nhuận, tuân thủ Luật pháp Việt Nam; 

VLSP hoạt động dưới nhiều hình thức (thương mại hoặc không), trong nhiều lĩnh vực (nghiên cứu                 

và phát triển sản phẩm, đào tạo và phổ biến kiến thức, quảng bá, phân phối, dịch vụ, sử dụng), trên                     

nhiều phạm vi, ở nhiều hình thái tổ chức linh hoạt, nhằm đẩy mạnh sự phát triển của nghiên cứu và                     

ứng dụng trong lĩnh vực Xử lí ngôn ngữ tự nhiên nói riêng và Trí tuệ nhân tạo nói chung ở Việt                      

Nam cũng như trên thế giới. 

Chương 2: Tổ chức 

Điều 2: Đại hội 

Đại hội Đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của VLSP. Đại hội Đại biểu họp mỗi năm                      

(hoặc ba năm, hoặc thời gian mở được quyết định tại mỗi kỳ Đại hội, nhưng không quá 5 năm) một                     

lần. Cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội do Ban Chấp hành quyết định. 

Mọi quyết định của Đại hội phải được ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức có mặt nhất trí. 

Đại hội Đại biểu quyết định các vấn đề: sửa đổi Điều lệ, quy định tiêu chuẩn công nhận thành viên                     

tập thể và cá nhân, quy định mức hội phí thành viên, thông qua báo cáo nhiệm kỳ bao gồm cả báo                      

cáo tài chính, quyết định các định hướng hoạt động nhiệm kỳ sau, bầu Ban Chấp hành mới và thông                    

qua Nghị quyết Đại hội. 

Điều 3: Ban chấp hành 

Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra Ban Chấp hành Câu lạc bộ (viết tắt là BCH). BCH là cơ quan lãnh                       

đạo cao nhất của CLB giữa hai kỳ Đại hội, họp thường lệ mỗi năm hai lần. 

Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, việc thay đổi, bổ sung uỷ viên trong BCH phải được hơn 2/3 số                      

uỷ viên BCH biểu quyết tán thành. 

Số lượng uỷ viên BCH được bổ sung hoặc thay thế nhiều nhất bằng 1/5 số lượng uỷ viên BCH đã                     

được Đại hội ấn định cho mỗi nhiệm kỳ. 

Ban Chấp hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch là thành viên của Ban Thường vụ. Số lượng thành                     

viên Ban Thường vụ không vượt quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành. Chủ tịch là đại diện                    

chịu trách nhiệm trước pháp luật của VLSP. 

 



Ban Chấp hành có trách nhiệm thay mặt Đại hội quyết định cơ cấu, tổ chức và bố trí nhân sự và                      

điều hành, ban hành Quy chế Hội viên, Quy chế của Ban Thư ký và các văn bản hướng dẫn thi hành                      

Điều lệ, kiểm tra giám sát Ban Thư ký. 

Ban Chấp hành có trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc. 

Giúp việc cho Ban Chấp hành là các Ban chuyên môn và Ban Thư ký. 

Nguyên tắc làm việc của BCH 

a) BCH hoạt đôṇg theo nguyên tắc tâp̣ trung dân chủ, làm viêc̣ theo chế đô ̣ tâp̣ thể, quyết định                   

theo đa số. 

b) BCH ban hành các quyết định và nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 

c) Cuộc họp của BCH được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên 1/2 (một phần hai) số lượng uỷ                     

viên BCH tham dự. 

d) Biểu quyết trong BCH theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, trong trường hợp biểu                 

quyết ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch hoặc người chủ trì cuộc họp. 

e) Việc biểu quyết có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau: giơ tay, bỏ phiếu kín, gửi                   

thư, qua mạng Internet, v.v... Hình thức cụ thể do Ban Thường vụ quyết định. 

Điều 4: Ban Kiểm tra 

Ban Kiểm tra được Đại hội bầu với số lượng ủy viên do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt                     

động độc lập với Ban Chấp hành, có trách nhiệm thay mặt toàn thể thành viên kiểm tra các hoạt                    

động của VLSP, của Ban Thư ký, căn cứ vào Điều lệ của VLSP và Pháp luật hiện hành. 

Điều 5: Ban thư ký 

Ban Thư ký được Ban Chấp hành tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn, là bộ phận chịu trách nhiệm                     

quản lý các hoạt động thường xuyên của VLSP theo pháp luật, chịu trách nhiệm theo chức trách.                  

Ban Thư ký được đề xuất hoặc được tuyển dụng lao động theo quy chế của Ban Chấp hành. 

Điều 6: Phạm vi 

VLSP hoạt động trong phạm vi cả nước, tham gia các hoạt động quốc tế, có trụ sở tại Hà Nội và văn 

phòng đại diện tại các địa phương theo quy định của pháp luật. 

 



Điều 7: Tài chính 

VLSP hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính. Tài chính của VLSP có                    

nguồn từ đóng góp của các thành viên, các nguồn tài trợ và tích tụ từ các hoạt động xã hội, có tài                       

sản riêng, chế độ tài chính tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

Điều 8: Đại hội bất thường và sửa đổi Điều lệ 

1. Đại hội bất thường phải được BCH triệu tập khi có ít nhất 1/3 số thành viên tập thể và 1/3 số                      

thành viên cá nhân yêu cầu để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội. Đại biểu dự đại                     

hội bất thường có số lượng và cơ cấu phân bổ như kỳ ĐH trước đó đã định và do BCH đề xuất. 

2. Điều lệ chỉ được sửa đổi khi 2/3 số thành viên chính thức có mặt tại Đại hội đại biểu thường                     

kì hoặc Đại hội bất thường biểu quyết thông qua, sau đó phải được Hội Tin học Việt Nam công                    

nhận. 

Chương 3: Thành viên 

Điều 9: Đối tượng và thủ tục kết nạp 

VLSP có các thành viên là pháp nhân và thể nhân, tự nguyện, tán thành tôn chỉ mục đích, tuân thủ                     

Điều lệ và Quy chế Hội viên, không bị luật pháp hạn chế, đạt tiêu chuẩn và được BCH công nhận,                     

hoàn thành tốt các hoạt động tham gia dưới danh nghĩa VLSP. 

Đăng ký gia nhập và thủ tục kết nạp thành viên VLSP thực hiện theo quy trình được mô tả trong Quy 

chế Hội viên do BCH thông qua. 

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ 

Thành viên có nghĩa vụ truyền bá kiến thức, kinh nghiệm về nghiên cứu và ứng dụng xử lí ngôn ngữ 

tự nhiên, đóng hội phí hàng năm theo quy định. 

Thành viên có quyền tham gia vào các hoạt động của VLSP và Hội Tin học VN. 

Điều 11: Ra khỏi VLSP 

1. Rút tên: thành viên có quyền xin rút tên khỏi VLSP. Để rút tên, thành viên phải làm đơn và                    

gửi cho Ban Thư ký VLSP. Quyết định xóa tên thành viên được gửi cho thành viên trong thời hạn 1                     

tuần. Trước đó, thành viên phải bàn giao lại cho Ban Thư ký tất cả các tài sản, tài liệu của VLSP mà                       

thành viên hiện nắm giữ (nếu có). 

 



2. Khai trừ : thành viên bị khai trừ khi không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ở điều 10, hoặc vi                     

phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu tới VLSP hoặc bị pháp luật hạn chế. Việc khai trừ thành viên do                     

Ban Chấp hành quyết định trên cơ sở ít nhất 2/3 số ủy viên tán thành. 

 

Chương 4: Hoạt động 

Điều 12: Hoạt động xã hội nghề nghiệp 

VLSP thực hiện, đề xuất hoặc tham gia các hoạt động của Hội Tin học VN có liên quan đến Xử lí                      

ngôn ngữ tự nhiên ở trong nước và quốc tế, kể cả việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng năng                       

lực phát triển và ứng dụng xử lí ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, phát triển sản phẩm đặc thù, các sản                      

phẩm đóng góp cho cộng đồng Xử lí ngôn ngữ tự nhiên ở Việt Nam và trên thế giới. 

Điều 13: Hoạt động pháp nhân 

Thực hiện tất cả các hoạt động liên quan tới Xử lí ngôn ngữ tự nhiên dưới các hình thức theo quy 

định của pháp luật, phù hợp với năng lực của các thành viên cá nhân hoặc tập thể mà VLSP huy động 

được. 

Trong thời kỳ chưa có pháp nhân, VLSP hoạt động với tư cách là một chi hội của Hội Tin học Việt                      

Nam, tuân thủ điều lệ và nội quy của Hội. Trong trường hợp được phép, VLSP sử dụng con dấu và                     

tài khoản của Hội Tin học Việt Nam theo quy định của Hội. 

Điều 14: Giải thể 

Việc giải thể VLSP do Đại hội Đại biểu Toàn Quốc quyết định với sự tán thành của ít nhất 2/3 số                      

đại biểu chính thức có mặt. Việc giải thể VLSP chỉ được hoàn tất sau khi các nghĩa vụ đã được thực                      

hiện, và được Hội Tin học Việt Nam ra quyết định chuẩn y. 

Điều 15: Hiệu lực thi hành 

Điều lệ có hiệu lực thi hành từ khi được Hội Tin học Việt Nam ra quyết định công nhận./. 

 

 


