
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 
 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ XỬ LÍ NGÔN NGỮ 
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I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 
1.1 Thành lập và tổ chức hoạt động các bộ phận bao gồm văn phòng câu lạc bộ,                  
các ban chuyên môn và các nhóm chuyên trách theo nghị quyết của Đại hội I. 
1.2 Tạo biểu tượng, xây dựng và duy trì các kênh truyền thông của câu lạc bộ bao                  
gồm website, trang Facebook và Fanpage của câu lạc bộ. 
1.3. Tiến hành công tác đăng kí và cấp thẻ cho hội viên. 
1.4. Hoàn thiện quy chế hoạt động (quy chế làm việc) của CLB. 
1.5. Xây dựng mạng lưới chuyên gia Xử lí ngôn ngữ tự nhiên. 
 
II. CÔNG TÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ CÁC SỰ KIỆN 
2.1. Thành lập Ban hội nghị, hội thảo và các sự kiện. 
2.2. Chuẩn bị hội thảo VLSP 2020 cùng với hội nghị quốc tế PACLIC 2020               
(https://vlsp.org.vn/paclic2020) tại Hà Nội.  
2.3. Xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo (quốc                 
gia, quốc tế) trong các năm tới về Xử lí ngôn ngữ tự nhiên tại Việt Nam. Tổ chức                   
các cuộc thi liên quan đến Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói. 
 
III. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
3.1. Thành lập Ban nghiên cứu và phát triển (R&D). 
3.2. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển công cụ, tài nguyên ngôn ngữ               
chia sẻ cho cộng đồng VLSP. 
3.3. Tập hợp và chia sẻ tài nguyên ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt cho cộng                 
đồng. 
3.4. Tổng hợp và đưa ra các khuyến nghị, dự báo về các xu hướng trong R&D của                  
Nhà nước và doanh nghiệp. 
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3.5. Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về nghiên cứu, phát triển trong lĩnh                 
vực Xử lí ngôn ngữ nói riêng và Trí tuệ nhân tạo nói chung. 
 
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 
4.1. Thành lập và tổ chức hoạt động cho Ban đào tạo.  
4.2. Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về nhu cầu nhân lực, thiết kế                 
chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực liên ngành (Công nghệ thông tin                
và Ngôn ngữ học) trong lĩnh vực Xử lí ngôn ngữ nói riêng và Trí tuệ nhân tạo nói                   
chung.  
 
V. CÔNG TÁC KHÁC 
5.1 Xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu                 
trong lĩnh vực VLSP nói riêng và Trí tuệ nhân tạo nói chung.  
5.2 Thực hiện tốt các nhiệm vụ do VAIP giao. 
5.3 Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong VAIP để phát triển CNTT-TT. 
5.4. Phát triển hợp tác với các đơn vị, tổ chức khác trong khối hàn lâm và công                  
nghiệp. 
5.5 Kêu gọi tài trợ vật chất và tinh thần cho CLB. Làm tốt công tác tài chính                  
(nguồn thu của CLB): (i) phí hội viên; (ii) vận động tài trợ; (iii) tổ chức sự kiện                  
có thu; (iv) thực hiện các dịch vụ có thu. 
 

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2020 
   TM/ Ban vận động thành lập CLB 

   Trưởng ban 
 
 

  
Nguyễn Thị Minh Huyền 
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