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Dữ liệu lớn 

(Melanson, 2015) 
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XU HƯỚNG QUỐC TẾ 

- Hoa Kỳ 

    + ERA 2.0 Project (thuộc Open Government, Gov 2.0) 

    + Đảm bảo tài liệu điện tử được lưu trữ lại cho thế hệ sau 

    + 2 nhiệm vụ chính: QL tài liệu số hóa và QL tài liệu hình 
thành dạng số. 

- Australia 

    Chương trình CP số 2020: Thông tin được quản lý ở dạng số 
(nt); hạn cuối cùng cho các cơ quan, tổ chức là ngày 30/6/2019.  

(Bộ Tài chính chủ trì đầu tư và Lưu trữ Quốc gia tư vấn chính) 

- Canada 

    + Chiến lược số 2015 (quy trình số từ  A-Z) 



Quy định tại Luật Lưu trữ (Điều 13) 

- Tài liệu điện tử là một loại tài liệu lưu trữ cần 

được quản lý thống nhất  

- … bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên 

môn, nghiệp vụ 

- Tài liệu số hóa không thay thế tài liệu gốc 

- CP quy định chi tiết thi hành Luật.  

THỰC TRẠNG VIỆT NAM 



Đã thực hiện được:  

- Thực hiện các nghiên cứu  

- Ban hành vb hướng dẫn: Nghị định 

03/2013/NĐ/CP,  HD 282, Thông tư 04…  

- Xây dựng TT  

- Dự thảo Đề án 

THỰC TRẠNG VIỆT NAM 



THỰC TRẠNG VIỆT NAM 



Tồn tại: 

- TLĐT đã hình thành, chưa được quản lý 

- Hạn chế trong việc sử dụng chữ ký điện tử 

- Hệ thống phần mềm chưa thống nhất, chưa đáp 
ứng được yêu cầu nghiệp vụ lưu trữ 

- Quy định pháp lý còn vướng mắc, chưa thống 
nhất hai hệ thống pháp lý về CNTT và VTLT 

- Thiếu các quy định pháp lý ở tầm Luật, Nghị định 
(bản sao điện tử, danh mục văn bản giao dich điện 
tử…)   

THỰC TRẠNG VIỆT NAM 



Dự thảo Thông tư: 

- Khẳng định lại giá trị của tài liệu điện tử  

- Quy định thể thức văn bản điện tử  

- Quy trình soạn thảo và ban hành vb điện tử 

- Giải pháp về lập hồ sơ điện tử (quy định mã hồ sơ, 
mã văn bản) 

- Quản lý tài liệu LT điện tử tại Lưu trữ hiện hành  

- Chức năng của Hệ thống 

- Quy định chuẩn đầu vào và yêu cầu bảo quản 
TLĐT. 

 

GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG 



Hợp tác với VPCP, Bộ TTTT, Ban Cơ yếu, DN: 

- VPCP để đi đúng hướng xd CPĐT, thống nhất 
thể thức, hình thức chuyển giao văn bản điện tử 
trong Trục liên thông 

- Bộ TTTT và Ban Cơ yếu để đảm bảo các giải 
pháp công nghệ đưa ra trong dự thảo TT thực 
hiện được trong thực tế (chức năng của Hệ 
thống, Chữ ký số, giải pháp lưu trữ…) 

- Mời các DN tham gia vào quá trình xây dựng dự 
thảo để nâng cao tính khả thi của giải pháp CN. 

 

GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG 



Nguyên tắc: 

- Khoa học, nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, khách 
quan, minh bạch, đúng pháp luật 

- Phù hợp với lộ trình, Khung Kiến trúc CPĐT, CCHC 
nhà nước 

- Theo xu thế phát triển của TG và phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam 

- Bảo đảm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động lưu trữ 

- Tăng cường thuê dịch vụ CNTT theo tinh thần chỉ 
đạo của TTCP 

 

 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



Mục tiêu: 

- 2030: Thực hiện lưu trữ điện tử  

            + Tạo lập, xác định giá trị, thu thập,  

                khai thác sử dụng, bảo quản, loại hủy;  

            + 80% TLLTĐT + 20% TLLT Giấy 

- 2025: Giao nộp TLLTĐT trực tuyến 

- 2022: Giao nộp TLLTĐT vào lưu trữ lịch sử.  

 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



2019 - 2022 

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy trình  

nghiệp vụ 

- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hoàn 

thiện Hệ thống 

- Giao nộp tài liệu lưu trữ số hóa thuộc nguồn 

nộp lưu về các lưu trữ lịch sử 

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ LỘ TRÌNH 



2023 - 2026 

- Chuẩn hóa Hệ thống tại các nguồn nộp lưu vào 

lưu trữ lịch sử 

- Chuẩn hóa Hệ thống tại lưu trữ lịch sử 

- Giao nộp hồ sơ điện tử trực tuyến vào các lưu 

trữ lịch sử qua Hệ thống 

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ LỘ TRÌNH 



2027 - 2030 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ quốc gia 

- Tích hợp dữ liệu lưu trữ số của các lưu trữ 

quốc gia 

- Tích hợp dữ liệu lưu trữ số của các lưu trữ lịch 

sử địa phương 

- Tích hợp dữ liệu số của các ngành, các lĩnh 

vực 

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ LỘ TRÌNH 



Lưu trữ Truyền thống 

Lưu trữ Điện tử 






