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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CLB XỬ LÍ NGÔN NGỮ VÀ TIẾNG NÓI
TIẾNG VIỆT (VLSP) – HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
NHIỆM KỲ I 2020-2025
Đại hội Đại biểu CLB Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt (VLSP) được tiến
hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2020. Tham dự Đại hội có 10 đại biểu khách mời, 28
đại biểu cá nhân.
Đại hội đã nghe bài giới thiệu quá trình thành lập CLB của PGS. TS. Lương
Chi Mai, các ý kiến tham luận, thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung
quan trọng của Điều lệ, Phương hướng và kế hoạch hoạt động công tác nhiệm kì 20202025 của Ban vận động thành lập CLB VSLP, bầu Ban chấp hành (BCH) và Ban kiểm
tra (BKT) nhiệm kì 2020-2025.
Đại hội toàn thể CLB Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt (VLSP) nhiệm kì
2020-2025.

QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua các dự thảo Báo cáo trình Đại hội, gồm những nội dung chủ yếu
như sau:
1.1. Các nội dung thực hiện của Ban vận động thành lập VLSP:
-

Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục thành lập Câu lạc bộ (CLB) theo hướng dẫn của Hội
Tin học Việt Nam (VAIP).

-

Thực hiện Quyết định số 86/QĐ.TCCB/2020 ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Hội
Tin học Việt Nam về việc công nhận Ban Vận động thành lập CLB là Chi hội của
Hội Tin học Việt Nam kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2020.
Xây dựng các dự thảo Điều lệ CLB, Phương hướng hoạt động nhiệm kì I chuẩn bị
cho Đại hội đại biểu thành lập CLB.
Chuẩn bị công tác nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu thành
lập CLB.

-
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1.2 Phương hướng nhiệm vụ công tác chính của nhiệm kì 2020-2025:

- Công tác tổ chức:
+ 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.
+ 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.
+ Tiến hành công tác đăng kí và cấp thẻ cho hội viên.
+ Hoàn thiện quy chế hoạt động (quy chế làm việc) của CLB
+ Xây dựng mạng lưới chuyên gia Xử lí ngôn ngữ tự nhiên.
- Công tác hội nghị, hội thảo và các sự kiện:
+ Thành lập Ban hội nghị, hội thảo và các sự kiện.
+ Chuẩn bị hội thảo VLSP 2020 cùng với hội nghị quốc tế PACLIC 2020
(https://vlsp.org.vn/paclic2020) tại Hà Nội.
+ 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.
- Công tác nghiên cứu và phát triển:
+ Thành lập Ban nghiên cứu và phát triển (R&D).
+ Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển công cụ, tài nguyên ngôn ngữ chia
sẻ cho cộng đồng VLSP.
+ Tập hợp và chia sẻ tài nguyên ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt cho cộng
đồng.
+ Tổng hợp và đưa ra các khuyến nghị, dự báo về các xu hướng trong R&D của
Nhà nước và doanh nghiệp.
+ 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.
- Công tác đào tạo:
+ Thành lập và tổ chức hoạt động cho Ban đào tạo.
+ 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.
- Công tác khác:
+ 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.
+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ do VAIP giao.
+ Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong VAIP để phát triển CNTT-TT.
+ Phát triển hợp tác với các đơn vị, tổ chức khác trong khối hàn lâm và công
nghiệp.
+ 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.
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2. Biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo Phương hướng hoạt động CLB Xử lí
ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt nhiệm kì I, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Đại hội:
Ý kiến của PGS TS Nguyễn Phương Thái về Phương hướng hoạt động: Nhiệm
vụ 3.2. đưa lên 1. Công tác tổ chức 3.5 đưa lên mục 2. Tổ chức sự kiện. Mục 3 bổ sung
thêm 1 nội dung: Tập hợp và chia sẻ tài nguyên ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt cho
cộng đồng.
Ý kiến của TS Phạm Quang Nhật Minh về việc xây dựng các cơ chế đóng góp,
chia sẻ, thương mại hoá các tài nguyên, công cụ và sản phẩm của CLB.
Ý kiến của TS Nguyễn Văn Vinh về việc thêm hoạt động về Phát triển hợp tác
với các đơn vị, tổ chức khác trong khối hàn lâm và công nghiệp trong mục 5.
Một số ý kiến chi tiết khác của TS. Nguyễn Văn Huy và TS. Lê Thanh Hương.
3. Biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ CLB Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt
với tiếp thu các ý kiến góp ý tại Đại hội.
4. Thông qua kết quả bầu cử BCH VLSP nhiệm kì I (2020-2025)
Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả bầu cử Bầu BCH và BKT nhiệm kì I.
4.1 Thông qua số lượng thành viên BCH và BKT nhiệm kì I:
Số lượng thành viên BCH: 22 thành viên.
Số lượng thành viên BKT: 4 thành viên.
4.2 Thông qua danh sách đề cử và bầu BCH nhiệm kì I gồm 22 ủy viên (100% đại biểu
đồng ý, danh sách kèm theo)
Danh sách trúng cử BCH:
STT

HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

1

Ngô Xuân Bách

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Nguyễn Việt Cường

Công ty TNHH Tích hợp thông minh (INT²)

3

Lê Anh Cường

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

4

Phạm Hiển

Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN

5

Phan Xuân Hiếu

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

6

Lê Quang Hùng

Trường Đại học Quy Nhơn

7

Lê Thanh Hương

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

8

Nguyễn Văn Huy

VinBDI
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9

Nguyễn Thị Minh Huyền

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

10

Hà Thành Lê

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

11

Lương Chi Mai

Viện CNTT, Viện Hàn lâm KH&CN VN

12

Nguyễn Lê Minh

Viện Khoa Học Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản

13

Phạm Quang Nhật Minh

Công ty cổ phần Aimesoft

14

Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân

Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM

15

Lê Hồng Phương

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vũ Xuân Sơn

Deep Data Mining Group, Umea University,
Sweden

17

Nguyễn Phương Thái

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

18

Lê Công Thành

InfoRe

19

Nguyễn Thị Thu Trang

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

20

Trần Thế Trung

FPT

21

Nguyễn Văn Vinh

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

22

Trần Mai Vũ

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
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4.3 Thông qua Danh sách đề cử và bầu BKT gồm 4 ủy viên (100% đại biểu đồng ý,
danh sách kèm theo)
HỌ VÀ TÊN

STT

CƠ QUAN CÔNG TÁC

1

Ngô Xuân Bách

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

3

Phạm Kim Long

VNG Zalo

4

Vũ Xuân Lương

Trung tâm Từ điển học (Vietlex)

4.4 BCH nhiệm kì I đã họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch
Kết quả:
- Đại hội tín nhiệm bầu TS. Nguyễn Thị Minh Huyền làm Chủ tịch VLSP nhiệm kì
2020-2025
5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020
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BCH chịu trách nhiệm sao gửi nghị quyết đến toàn thể hội viên VLSP và công bố trên
website VLSP (https://vlsp.org.vn) theo đúng quy định của Hội Tin học Việt Nam.
6. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai Nghị quyết này
Đại hội thống nhất giao cho BCH, BKT chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển
khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện tinh thần Nghị quyết này.
TM BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch

Nguyễn Thị Minh Huyền
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