HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
CÂU LẠC BỘ XỬ LÍ NGÔN NGỮ VÀ TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ CLB VLSP LẦN THỨ I
1. Đại hội tổ chức trực tuyến, sử dụng nền tảng Google Meet. Đại biểu và khách mời tham dự
đại hội trực tuyến bằng tài khoản gmail của mình.
2. Đảm bảo tuân theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, chấp hành giờ giấc tham dự theo
chương trình Đại hội.
3. Về phát biểu và tham luận tại Đại hội:
○ Ưu tiên cho các tham luận có đăng kí trước.
○ Đại biểu, khách mời có ý kiến tham luận đăng kí với Ban Thư kí theo Phiếu đăng kí
phát biểu (Google Form) để Đoàn Chủ tịch sắp xếp. Mỗi tham luận hoặc ý kiến phát
biểu không quá 5 phút để dành thời gian cho các đại biểu đăng kí tiếp theo.
○ Mọi ý kiến khác (có thể): đề nghị gửi tới Ban Thư kí qua Phiếu đóng góp ý kiến
(Google Form) ghi rõ danh tính Đại biểu.
4. Về đề cử và ứng cử BCH, Ban kiểm tra:
○ Căn cứ theo danh sách đề cử của Ban vận động thành lập CLB do Đoàn Chủ tịch
giới thiệu;
○ Ưu tiên các đề cử theo đầu mối các nhóm nghiên cứu VLSP thuộc các đơn vị và
tuân thủ theo tiêu chí đề cử BCH và các chức danh lãnh đạo CLB;
○ Chỉ các đại biểu chính thức mới có quyền đề cử và ứng cử và tuân thủ quyền điều
hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch.
5. Bầu cử, biểu quyết :
○ Hoặc biểu quyết trực tuyến;
○ Hoặc bỏ phiếu bầu cử trực tuyến khi số lượng đề cử khác với số lượng Đại hội đã
quyết định.
6. Đề nghị các đại biểu và khách mời dự Đại hội tắt mic khi không phát biểu.

