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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VII - HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Căn cứ kết quả đại hội nhiệm kỳ VII, ban chấp hành đã được bầu ra gồm 29
ủy viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 Tổng thư ký, 4 Phó Chủ tịch. Trong nhiệm kỳ
BCH có sự biến động do có một Ủy viên BCH là ông Trần Tất Hợp đã mất nên
sau đó BCH đã bầu bổ sung một ủy viên BCH mới là ông Nguyễn Tất Lợi, Ủy
viên Ban Kiểm tra của Hội.
Ban chấp hành khóa VII đã bầu ra 5 ban chức năng gồm:
Ban Thư ký
Ban Tổ chức - Hội viên
Ban Tư vấn – Phản biện
Ban Khoa học và Đào tạo
Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông
Kiểm điểm lại kết quả thưc hiện, BCH báo cáo đánh giá như sau:
BCH đã duy trì sinh hoạt thường xuyên theo đúng quy định: Họp một năm 2
lần vào dịp giữa năm (kết hợp họp Hội đồng Trung ương các Hội thành viên
trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác – Phát triển CNTT) để tổng kết hoạt động nửa
đầu năm và vào dịp cuối năm để tổng kết cả năm và định hướng cho năm hoạt
động tiếp theo. Mỗi khi có cuộc họp Ban Chấp hành đều mời Ban Kiểm tra. Các
cuộc họp đầu năm thường đạt tỉ lệ hơn 65% số ủy viên BCH có mặt, cuộc họp
cuối năm đạt tỉ lệ trên 80% số ủy viên BCH tham dự. Để bảo đảm cho các phiên
họp của BCH được hiệu quả, tất cả các vấn đề đều được thông báo và gửi tài liệu,
trao đổi trước qua email. Các vấn đề chỉ được quyết định khi có trên 50% ủy viên
BCH tán thành; riêng trường hợp bầu bổ sung Ủy viên BCH phải được trên 2/3 số
Ủy viên BCH tán thành. Ngoài 2 lần họp thường xuyên trong năm, các vấn đề
khác khi cần thảo luận và có quyết định của BCH thì tổ chức họp offline, tức là
họp và biểu quyết qua eMail, ví dụ như lấy thảo luận và thống nhất kiến nghị sửa
đổi về điều kiện kinh doanh sản phẩm mật mã (Nghị định 58), sửa đổi Nghị định
102 về quản lý đầu tư trong lĩnh vực CNTT,…. Việc tổ chức họp các Ủy viên Hội
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đồng Trung ương 1 lần vào dịp Hội thảo Hợp tác Phát triển nhằm tăng hiệu quả
phối hợp hoạt động các Hội Tin học thành viên trên cả nước, đồng thời lấy ý kiến
đề xuất từ các Hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Tin học Việt nam.
Bên cạnh các quy chế hoạt động, khi tiến hành các chương trình cụ thể cũng
như tổ chức sinh hoạt, hội họp, BCH đều có nguyên tắc và phương pháp làm việc
đảm bảo phát huy trách nhiệm của các ủy viên, đảm bảo dân chủ, đảm bảo
khuyến khích các hội viên đóng góp ý tưởng và tham gia các hoạt động của hội.
Hoạt động của BCH biểu hiện tinh thần tích cực, chủ động. Mọi thông tin được
phổ biến đầy đủ đến các ủy viên và việc đóng góp ý kiến cũng được thu nhận đầy
đủ thông qua việc thông tin trên mạng, qua email. Phương pháp làm việc thông
qua mạng đã đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động của BCH. Hầu hết các ủy viên
BCH đều có phản hồi thông tin kịp thời.
Căn cứ nghị quyết ĐH và phương hướng của nhiệm kỳ, BCH đã xây dựng
kế hoạch triển khai. Kê hoạch hàng năm được bàn thảo và phân công chu đáo.
Nghị quyết ĐH VII và các nội dung đề ra, căn bản đã được thực hiện đúng. Hầu
hết các nội dung đã được sự hưởng ứng của các hội viên. Kết quả biểu hiện ở một
loạt các hoạt động liên tục, hàng năm tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã
hôi.
Ban Thường vụ làm việc tích cực, thường xuyên nắm bắt tình hình, có chỉ
đạo kịp thời, nhạy bén với các cơ hội và có những điều chỉnh kịp thời những khi
có vấn đề phát sinh. Chủ tịch và Tổng thư ký thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò
chỉ đạo, điều hành đem lại uy tín và hình ảnh của hội với nhiều hoạt động có ý
nghĩa với cộng đồng.
Dưới sự điều hành của BCH và Ban Thư ký, Văn phòng hội hoạt động tích
cực theo hướng chuyên nghiệp hóa và hiệu quả. Văn phòng Hội đã quán xuyến
chu đáo mọi công việc; tổ chức giúp việc tốt các hoạt động của Hội, của BCH,
thường vụ, ban thư ký và các bạn chuyên môn. Công tác tài chính được thực hiện
đúng quy đinh, quản lý nghiêm túc, rõ ràng. VP đã trực tiếp tham gia tổ chức,
thực hiện nhiều hoạt động của hội như: Olympic Tin học sinh viên Việt Nam; Kỳ
thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC; Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Hội thi
Tin học cho cán bộ, công chức trẻ toàn quốc; Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTTTT Việt Nam; Việt Nam ICT Index; Tư vấn, phản biện về CNTT-TT; Tham gia
xây dựng, đóng góp ý kiến, hội thảo về môi trường, chính sách của Nhà nước, đặc
biệt về việc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về điều 289 Luật Hình sự, về điều
kiện kinh doanh sản phẩm mật mã (Nghị định 58).
Các ban chuyên môn đã hoàn thiện quy chế, hoạt động thường xuyên nhưng
chưa đều tay. Những ban có nhiều hoạt động hiệu quả như Ban Thư ký, Ban Tư
vấn – Phản biện. Nhiều nội dung đã được triển khai tích cực như: Giải thưởng
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Nhân tài Đất Việt, Hội thi Tin học cho cán bộ, công chức trẻ toàn quốc; Hội thảo
Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam; Việt Nam ICT Index; Tư vấn, phản biện
về CNTT-TT; Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, hội thảo về môi trường,
chính sách của Nhà nước; Đều đặn hàng năm cùng với tổ chức Báo cáo đánh giá
xếp hạng ICT Index Việt Nam cho các khối Bộ - Ngành, Tỉnh/Thành, doanh
nghiệp. BCH cũng đã phối hợp hoạt động tốt với Ban kiểm tra. Bên cạnh đó vẫn
còn có Ban hoạt động yếu; hoạt động của Viện Tin học Nhân dân, Tạp chí Tin
học và Đời sống chưa hiệu quả.
Đánh giá chung
Ưu điểm: BCH thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội VII, phát huy được vai
trò lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội; Tích cực, chủ động, quán xuyến các hoạt động;
Phối hợp trong ngoài tốt; Huy động được mọi nguồn lực; Trao đổi thông tin hiệu
quả; Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo.
Nhược điểm: Hoạt đông của các Ủy viên BCH chưa đều tay; vẫn còn một số
Ủy viên BCH cũng như có Ban chưa hoạt động thường xuyên; Một số hướng
công việc vẫn cần phải hoàn thiện như nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Tin
học Nhân dân, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Tạp chí Tin học và
Đời sống.
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017
TM. BAN CHẤP HÀNH
TỔNG THƯ KÝ

Nguyễn Long
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