
Ngày 17/03/2021, Hội Xử lý Tín hiệu IEEE (gọi tắt là IEEE SPS) thuộc Hiệp hội Kỹ sư Điện, Điện tử quốc tế (gọi tắt là
IEEE) đã chính thức phê duyệt Chi hội Xử lý tín hiệu IEEE tại Việt Nam (IEEE SPS Vietnam Chapter) do Viện Tiên tiến
về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH), Trường Đại học Công nghệ đề xuất và đóng vai trò chính trong thành lập.  
Khi chính thức trở thành Chi hội IEEE SPS, các nhà khoa học trong lĩnh vực xử lý tín hiệu tại Việt Nam sẽ có nhiều cơ
hội tổ chức các sự kiện IEEE SPS ngay tại Việt Nam, giúp tăng tương tác, hợp tác giữa các thành viên IEEE SPS Việt
Nam với các thành viên IEEE SPS trên thế giới. Đồng thời, để phát triển lĩnh vực Xử lý Tín hiệu và Xử lý Thông tin tại
Việt Nam thì cần thu hút nhiều nghiên cứu sinh làm việc trong lĩnh vực này và hỗ trợ họ phát triển trong quá trình học. 
Trong quá trình chuẩn bị đăng ký trở thành chi hội chính thức. AVITECH đã phối hợp với IEEE SPS tổ chức chuỗi
seminar khoa học (trực tiếp và trực tuyến) về xử lý tín hiệu, trong đó nổi bật là seminar “Mô hình hóa kênh truyền thông
giữa drone và thiết bị mặt đất qua đo lường vô tuyến” (Wireless Channel Modelling of Drone-Ground links using RF
measurements) do GS. K.V.S. Hari, Phó Chủ tịch IEEE SPS nhiệm kỳ 2020-2022, trình bày. Bên cạnh đó đã diễn ra một
số cuộc thảo luận của một số thành viên đến từ Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh,
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trường ĐH VinUni, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường ĐH Phenikaa,
Trường ĐH Fullbright.
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