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HỘI TIN HỌC VIỆT NAM 

Ban Kiểm tra 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 
                                Hà nội, ngày 24  tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TRA 

 NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) 
  

Ban kiểm tra Hội Tin học Việt Nam nhiệm kỳ VIII được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VIII Hội tin học VN bầu ra gồm 05 người do Ông Nguyễn Hồng Quang tái đắc cử làm trưởng 

Ban. Trong nhiệm kỳ này, tiếp tục phương án đã thực hiện từ nhiệm kỳ VII, để thực hiện tốt công 

tác kiểm tra và theo sát hoạt động của BCH, Đại hội đã đề xuất trưởng Ban Kiểm tra nằm trong 

cơ cấu BCH. 

Được sự đồng ý của Ban chấp hành và ủy nhiệm của Ban kiểm tra Hội tin học Việt nam 

khóa VIII, Ban kiểm tra báo cáo trước Đại hội về những vấn đề BKT đã thực hiện trong nhiệm kỳ 

VIII. 

Căn cứ vào điều lệ Hội THVN, Điều 14, chương 4 về chức năng nhiệm vụ chủ yếu của 

Ban kiểm tra là: Kiểm tra việc thi hành điều lệ Hội, nghị quyết của Đại hội, các chủ trương và các 
chương trình công tác của Hội. Ngoài ra còn kiểm tra các vấn đề do hội viên và các cơ quan chức 

năng yêu cầu. 

Cho đến thời điểm này, BKT không nhận được đơn khiếu nại hoặc tố cáo gì của bất kỳ một 

đơn vị nào.  

Vì vậy Ban Kiểm tra báo cáo với Đại hội công tác kiểm tra việc thực hiện phương hướng 
nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội tin học Việt Nam lần thứ VIII và kiểm tra tài chính 

của Hội.  

Ban kiểm tra thường xuyên được mời tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của 

BCH Hội vì thế đã theo sát các hoạt động của Hội theo từng năm. Ban kiểm tra nhất trí với đánh 

giá về các hoạt động và thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua được nêu trong Báo cáo 
tổng kết của BCH nhiệm kỳ VIII. Hàng năm Hội đều có phương hướng, chương trình hành động 

cụ thể và đã phấn đấu để hoàn thành tốt phương hướng và nhiệm vụ đề ra. 

1.Về công tác tổ chức Hội và  hội viên:  

+ Đã tập trung phát triển các Chi hội trung ương và Hội viên tập thể ở các Cơ quan, trường 

đại học, viện nghiên cứu, công ty nhà nước và tư nhân. 

+ Đẩy mạnh hoạt động theo hướng chuyên môn ngành CNTT, trong nhiệm kỳ 2017-2022, 

đã thành lập các Chi hội theo định hướng chuyên môn như: Câu lạc bộ các Khoa-Viện -Trường 

CNTT Việt Nam (FISU – 2018), Câu lạc bộ Xử lý ngôn ngữ và tiềng nói tiếng Vệt (VLSP- 2019) 

và Câu Lạc bộ Olympic Tin học Việt Nam (VNOI – 2021), hình thành Câu lạc bộ ExIO (3/2022) 

từ các kỳ lân, Start Up công nghệ trưởng thành từ các kỳ thi OLP-ICPC qua 15 năm. 

+ Đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của các hội viên thông qua các hoạt động Hội.  

+ Phối hợp hoạt động và trợ giúp phát triển các hội tin học thành viên. Đến nay, sau 5 năm 

kể từ Đại hội lần thứ VII, VAIP đã có hơn 50.000 hội viên cá nhân, 36 hội thành viên các tỉnh 

thành, 27 Chi hội TW cùng hàng ngàn đơn vị hội viên tập thể. Trong số các hội thành viên có 2 
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hội thành lập mới (Bình Phước và Bắc Ninh), 4 hội ngừng hoạt động (Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, 

Điện Biên, và Quảng Trị), 2 hội có thể không tiếp tục duy trì hoạt động (Ninh Thuận và Hậu 

giang). Hội đồng Trung ương các Hội Tin học có quy chế hoạt động, mỗi năm họp một lần, tổ 

chức vào dịp Hội thảo Hợp tác Phát triển, bảo đảm đề xuất và tổng kết đánh giá các hoạt động 
hợp tác CNTT giữa Hội tin học VN với các hội thành viên.  

+ Các nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu mà Đại hội lần thứ VIII đề ra là: Xây dựng, củng cố, 

phát triển tổ chức Hội; đổi mới và duy trì các hoạt động thường xuyên; động viên đông đảo hội 

viên, các tổ chức hội phát huy ý chí tự lực, tự cường tìm tòi sáng tạo, phát triển và ứng dụng 

CNTT-TT vào mọi lĩnh vực cuộc sống, khẳng định được vị thế và vai trò của tổ chức xã hội nghề 

nghiệp của Hội Tin học Việt Nam. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 bắt đầu từ tháng 2/2017, Hội Tin học Việt Nam đã tích cực 

hoạt động theo phương hướng đặt ra, tuy nhiên đầu năm 2020 đại dịch Covid 19 đã bất ngờ ập 

đến và kéo dài liên tục trong hơn 2 năm khiến nhiều hoạt động bị đình trệ, huỷ bỏ làm ảnh hưởng 

nhiều đến thực hiện các mục tiêu quan trọng đã đề ra trong phương hướng hoạt động các năm 
2017-2022. BCH, BTV trong 3 năm cuối đã linh hoạt chuyển sang hình thức họp, xin ký kiến trực 

tuyến, biểu quyết qua eMail. 

+ Việc cấp thẻ hội viên và thu phí hội viên đến nay vẫn chưa thực hiện được.  

+ Văn phòng hội đã bảo đảm được các hoạt động thường xuyên, với sự nỗ lực và nhiệt tình 

cao nhất mặc dù số lượng nhân sự khiêm tốn. Văn phòng hội đã bước đầu có phong cách chuyên 
nghiệp về công việc và ổn định về nhân sự. 

+ Trụ sở Hội ổn định.  

2. Về khoa học-công nghệ và tư vấn phản biện:  

+ Hội đã tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, đóng góp ý kiến và tư vấn phản 

biện thông qua các hội thảo khoa học, các đề tài, chương trình KHCN CNTT cấp quốc gia, các 
chuyên đề ứng dụng và phát triển CNTT-TT của Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, các ngành. 

+ Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế về CNTT-TT. 

+ Tiếp tục duy trì các quan hệ quốc tế với các tổ chức phi chính phủ và khối doanh nghiệp 

quốc tế. 

3. Các hoạt động khác:  

Ban chấp hành Hội đã đề xuất và hoạt động theo các Chương trình hành động cụ thể hàng 

năm, đổi mới và nâng cao các hoạt động thường xuyên như tổ chức thi Olimpic Tin học sinh viên 

Việt nam. Xây dựng phong trào Thể thao, Văn hoá - Văn nghệ đi đôi với các hoạt động xã hội 

nghề nghiệp về CNTT-TT của Hội. 

Về phát  huy vai trò của Hội trong công tác đào tạo, thông tin, phổ biến kiến thức và nâng 

cao nhận thức xã hội về CNTT-TT: 

+ Viện Tin học Nhân dân đang hình thành bộ máy tổ chức, đang tích cực xúc tiến xây dựng 

phương hướng hoạt động của Viện giai đoạn 2022-2028 theo các định hướng: Phổ cập - đào tạo 

kiến thức CNTT, tư vấn - phản biện, các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN và tổ chức sự 
kiện. Tuy nhiên Viện hoạt động chưa đáp ứng được mong đợi của BCH và Hội viên. Ban Thường 

vụ đã có ý kiến và tái cơ cấu tổ chức để đưa Viện đi vào hoạt động theo kỳ vọng. 

+ Tạp chí Tin học & Đời sống (TH&ĐS) và các chuyên san duy trì ổn định tổ chức và phát 

triển tuân thủ theo các quy định pháp luật và quy hoạch báo chí. Từ 2018 đến nay duy trì phát 
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hành 3 tháng 1 số Tạp chí in và duy trì trang điện tử congnghe&doisong.com. Dự kiến đến giữa 

năm 2023, TH&ĐS phải hoàn thành thủ tục cấp phép mới gộp chung Tạp chí giấy (in) và điện tử 

và trên cơ sở này Tạp chí sẽ có cơ hội phát triển và duy trì tồn tại. Trang web của Hội đã được 

làm mới với tên miền chính thức, có hiệu quả và được đánh giá cao. 

+ Chưa phát huy khả năng chuyên môn đào tạo và tư vấn CNTT của hội viên và các trung 

tâm đào tạo của Hội. 

Là hội thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam, Hội Tin học cần 

tích cực tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động của LHH như: 

+ Hướng tới dịch vụ công. 

+ Đẩy mạnh phổ biến kiến thức, phổ cập tin học và mạng.  

+ Tư vấn phản biện chuyên ngành. 

4. Về tài sản-tài chính 

A.Tài sản: Tài sản của văn phòng Hội : (Theo bản kiểm kê của Văn phòng Hội) 

+ Một số thiết bị văn phòng từ nhiệm kỳ VII chuyển sang, trang thiết bị, bàn ghế vẫn được 
sử dụng tốt và không hư hỏng.  

+ Một số tài sản mượn và quà tặng. 

+ Một số trang bị cho Olympic.   

B.Về tài chính: 

Trong nhiệm kỳ VIII, mặc dù không có nguồn thu thường xuyên ổn định nhưng nguồn thu 
của Hội rất phong phú và đa dang. Tuy có nhiều khó khăn nhưng BCH Hội đã bảo đảm tài chính 

cho các hoạt động chính của Hội.  

Trên cơ sở các tài liệu Văn phòng Hội cung cấp (do BKT yêu cầu), cho tới thời điểm này, 

BKT chưa thấy có vấn đề gì sai trái về tài chính của Hội. 

Dưới đây xin nêu tóm tắt một số nguồn thu do các hoạt động chủ yếu của Hội như sau: 

Bảng tập hợp tài chính từ tháng 2/2017 đến 31/10/2022 

(tập hợp từ các bảng thống kê của văn phòng Hội) 
 

Tồn quỹ : 511,891,037  VNĐ (năm trăm mười một triệu tám trăm chín mươi mốt ngàn ba 

bẩy đồng./). 

Lưu ý: Bảng tập hợp tài chính tính từ 2/2017 đến hết 31/10/2022 trong đó: 

-  Đã nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. 

- Chưa tính đến các khoản phải thu, chi phát sinh sau tháng 10/2022, thu, chi liên quan đến 

tổ chức Đại hội IX. 

5. Kết luận 

Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII đã có các chương trình hoạt động cụ thể, có hiệu quả và tích 

cực hoạt động theo đúng nội dung của Điều lệ, của nghị quyết và phương hướng hoạt động của 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hội tin học Việt Nam đã mở rộng hơn trước và đã khẳng 

định vai trò và uy tín của Hội là “tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT có uy tín 

nhất” trong nước.  
 


