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BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH 

HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ III 

 

I. Tình hình chung 

Ban chấp hành được đại hội lần III tín nhiệm bầu và được Ủy ban Nhân dân 

tỉnh phê duyệt gồm 9 thành viên.  

Ban chấp hành Hội tin học tỉnh Khánh Hòa gồm những thành viên hiện đang 

công tác, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa. 

Năm 2017, ông Đỗ Như An vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp tục tham gia 

hoạt động với vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Ban chấp hành đã đề cử ông 

Nguyễn Tri Huy thay thế; ông Nguyễn Tấn Trung vì lý do công tác nên không thể tiếp 

tục tham gia hoạt động  của Ban chấp hành, Ban chấp hành đã đề cử ông Bùi Vũ Vĩnh 

thay thế làm Ủy viên; việc thay thế các vị trí này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê 

duyệt theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 14/6/2017. 

II. Kết quả đạt được 

1. Ưu điểm 

- Các thành viên của BCH đều có tinh thần trách nhiệm cao; dù rất khó khăn về 

điều kiện công tác và sinh hoạt song tất cả đều rất nổ lực tham gia hoạt động và hoàn 

thành tốt phần lớn công việc được giao. Mỗi thành viên đều có những đóng góp thiết 

thực trong các hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ. 

- Trình độ của các thành viên BCH tương đối đều nhau nên là một thuận lợi lớn 

cho công tác điều hành Hội. 

- Phần lớn thành viên BCH đã kinh qua công tác quản lý nên dễ có sự phối hợp 

nhịp nhàng trong các hoạt động. Nhìn chung, BCH là một tập thể gắn bó, hiểu biết và 

tôn trọng lẫn nhau. 

- Các thành viên BCH đều nhiệt tình với các hoạt động của Hội, đoàn kết trong 

sinh hoạt hội. Kinh nghiệm công tác, trình độ và tuổi đời đã tạo ra các kỷ năng giúp 

Hội có được các bước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Do điều kiện công tác, sinh hoạt cá nhân, việc tập trung quỹ thời gian cho hoạt 

động hội có rất nhiều hạn chế. BCH rất khó khăn tổ chức họp định kỳ, phần lớn phải 
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trao đổi qua điện thoại, chat, email. Tuy nhiên, trong trao đổi vẫn còn có lúc không có 

phản hồi kịp thời, gây khó cho việc ra các quyết định. 

- Một số thành viên của BCH do hoàn cảnh công tác nên ít có điều kiện trực 

tiếp tiếp xúc với Hội viên nên chưa thật sự có sự gắn bó, thân tình với hội viên. 

- Trong công tác điều hành, một số công việc không được phân công cụ thể, dẫn 

đến ôm việc và tạo ra cảm giác chỉ có văn phòng Hội hoạt động. Đây là khuyết điểm 

lớn của Ban thường vụ cần được rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. 

- Việc thực hiện các qui định theo điều lệ (họp định kỳ, phân chia chức năng…) 

chưa được nghiêm ngặt do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ quan đóng 

vai trò quan trọng nhất. 

- Trong công tác đối ngoại, có đôi khi bộc lộ sự chưa đồng thuận dẫn đến hiểu 

nhầm từ phía hội viên. Tuy nhiên tất cả những vấn đề này đều được giải thích và giải 

quyết thỏa đáng. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Cần phải có sự phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên BCH và tuần thủ 

nghiêm  ngặt các qui định của Điều lệ Hội. 

- Thành viên của BCH nhất thiết ngoài uy tín cá nhân còn phải có sự nhiệt tình, 

tính tình nguyện và ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng cao. 

- Do Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, việc tham gia hội hoàn toàn mang tính 

tự nguyện nên rất cần sự tôn trọng lẫn nhau trong các sinh hoạt chung. Thành viên 

BCH cần  tăng cường gặp gỡ, giao lưu với hội viên đễ tạo không khí hòa hợp, thuận 

lợi cho các hoạt động vì lợi ích chung. 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh Khánh 

Hòa nhiệm kỳ III. Ban Chấp hành Hội kính báo cáo trước Đại hội./. 
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