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BỘ NỘI VỤ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTr-BNV Hà Nội, ngày         tháng       năm 2018 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử  

trong các cơ quan nhà nước” 

 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó Chính phủ giao cho Bộ 

Nội vụ xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ thông tin số trong các cơ 

quan nhà nước”, Bộ Nội vụ tổ chức xây dựng Đề án và kính trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án với các nội dung sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó nhiệm vụ số 156 Phụ lục II, Chính 

phủ giao cho Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ thông tin 

số trong các cơ quan nhà nước”. 

2. Điều 13, Luật Lưu trữ năm 2011 quy định: 

- Tài liệu lưu trữ điện tử là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu 

hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa 

chọn để lưu trữ hoặc được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác; 

- Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu 

vào, bảo đảm tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và khả năng 

truy cập; được bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ 

riêng biệt; 

- Tài liệu được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác không có 

giá trị thay thế tài liệu đã được số hóa. 

Dự thảo 
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3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ trong đó: 

- Khoản 3 Điều 4 quy định: Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định các chức năng cơ bản; quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý công việc 

trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử; 

- Khoản 2 Điều 6 quy định: Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn dữ liệu thông 

tin đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử; 

- Khoản 4 Điều 8 quy định: Bộ Nội vụ quy định chi tiết các yêu cầu bảo 

quản tài liệu lưu trữ điện tử; 

- Khoản 1 Điều 13 quy định: Bộ Nội vụ có trách nhiệm xây dựng chiến 

lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin để 

bảo đảm quản lý thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử theo thẩm quyền. 

4. Luật tiếp cận thông tin 2016 quy định “Thông tin được cung cấp phải 

chính xác, đầy đủ và việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi 

cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”. Đây cũng 

chính là một căn cứ pháp lý, đồng thời cũng là mục tiêu Đề án cần đạt được. 

5. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cáỉ cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 

2020 đã nêu rõ “... đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử...”. Đây 

chính là những mốc cơ bản để xây dựng Đề án quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

phù hợp với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính nhà 

nước. 

6. Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 

quan trong hệ thống hành chính nhà nước quy định “Văn bản điện tử được ký số 

theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành quy định tại Quyết định này, có giá trị pháp lý tương đương văn bản 

giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy”. 

Theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử thì tài liệu điện tử hình thành 

trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức ngày một nhiều, dần thay thế 

tài liệu giấy, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ và giao 

dịch điện tử đã quy định tài liệu điện tử là một loại hình tài liệu lưu trữ, có giá trị 
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pháp lý, cần được quản lý, bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả.  

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

Kết quả nghiên cứu các chuyên đề và khảo sát thực tế của Ban Xây dựng đề 

án đã đưa ra các nhận định sau: 

1. Mức độ quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc 

sử dụng tài liệu điện tử trong hoạt động điều hành chưa cao; 

2. Khối lượng tài liệu điện tử đã hình thành tại các cơ quan, tổ chức nhưng 

chưa được quản lý khoa học, hiệu quả; 

3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ chưa đáp ứng 

những yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; 

4. Hệ thống các quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ chưa đáp ứng những 

yêu cầu đặt ra khi tác nghiệp trên môi trường mạng; 

5. Việc áp dụng công nghệ chưa đồng bộ trong công tác văn thư, lưu trữ; 

6. Thiếu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thu thập, bảo quản, tổ chức sử 

dụng tài liệu lưu trữ điện tử; 

7. Khó khăn trong việc thu thập, nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử từ các cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào các Lưu trữ lịch sử, nguy cơ các 

cơ quan Lưu trữ lịch sử không thu thập được tài liệu điện tử từ các cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; 

8. Do chưa có quy định đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý tài liệu 

lưu trữ điện tử, nên việc quản lý chưa thống nhất, khó khăn trong việc tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu, kiểm soát thông tin lưu trữ điện tử, gây lãng phí về nhân lực, vật 

lực cho các cơ quan nhà nước. 

Với vai trò quan trọng của tài liệu lưu trữ điện tử, cần phải có quy định và 

giải pháp thu thập, nộp lưu; bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài 

liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức. Do đó, việc xây dựng Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ 

quan nhà nước” là cần thiết và cấp bách. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Nội vụ đã giao Cục Văn thư 
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và Lưu trữ nhà nước chủ trì, tham mưu cho Bộ tổ chức xây dựng dự thảo Đề án 

với những công việc cụ thể như sau: 

1. Thành lập Ban Xây dựng Đề án 

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Ban Xây dựng Đề án do Cục trưởng Cục Văn 

thư và Lưu trữ làm Trưởng ban được thành lập. Thành viên Ban Xây dựng là 

những công chức, viên chức có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác 

ở cả hai lĩnh vực văn thư, lưu trữ và công nghệ thông tin. Đặc biệt, tham gia Ban 

Xây dựng Đề án còn có các đại diện đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Đề án, cụ thể gồm: Cục 

Lưu trữ Văn phòng Trung ương; Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền 

thông; Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ; Trung 

tâm Thông tin, Bộ nội vụ; Vụ Kết cấu hạ tầng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ 

Hành chính, Văn phòng Quốc hội; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Khoa Lưu 

trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; 

Hội Văn thư, Lưu trữ Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội 

(Viettel); Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ SAVIS Việt Nam; Công ty Cổ 

phần TECKAD; Công ty Cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam.  

2. Lập Kế hoạch Xây dựng dự thảo Đề án 

3. Nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống quy định pháp lý hiện 

hành về văn thư, lưu trữ; giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. 

4. Nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống quy trình nghiệp vụ 

văn thư, lưu trữ trong việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; 

5. Nghiên cứu, đánh giá các hệ thống (phần mềm) quản lý văn bản và hồ sơ 

đang được sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; 

6. Nghiên cứu, đánh giá kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về Lưu 

trữ điện tử (Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Thụy sĩ, 

Malaysia). 

7. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hiện nay tại 

Việt Nam. Cùng với việc nghiên cứu 278 phiếu khảo sát về việc tạo lập và quản 

lý tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước thực hiện năm 2017, Ban Xây dựng Đề án đã tiến hành khảo sát, trao đổi 

trực tiếp với một số cơ quan, tổ chức tiêu biểu như: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 
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Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh… Kết quả khảo sát đã rút ra những hạn chế 

cơ bản trong việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan nhà nước hiện 

nay. Đồng thời, Đề án phân tích nhiều nguy cơ có thể xảy ra nếu những hạn chế 

không được khắc phục. Từ đó khẳng định, tính cấp thiết của việc xây dựng Đề 

án trong giai đoạn hiện nay.  

8. Xây dựng dự thảo Đề án, tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, 

các chuyên gia, nhà khoa học, cụ thể gồm: 

- Xây dựng các mục tiêu cụ thể và Đề cương chi tiết Đề án; 

- Xin ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà 

khoa học về tính khả thi của các mục tiêu và Đề cương chi tiết Đề án, đồng thời 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và Facebook của Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước; 

- Hoàn thiện Đề cương chi tiết, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo 1; 

- Xin ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, địa phương về Dự thảo 1;  

- Đăng tải bản tóm tắt Dự thảo 1 trên Cổng thông tin điện tử và Facebook 

của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để xin ý kiến rộng rãi; 

- Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 2; 

- Tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến một số Bộ, ngành, địa phương, các 

chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo 2; 

- Đăng tải và xin ý kiến góp ý về Dự thảo 2 trên Cổng thông tin điện tử của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 

- Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 3; 

9. Hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành,  

địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 

1. Tên Đề án: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước. 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó nhiệm vụ số 156 Phụ lục 

II, Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ 

thông tin số trong các cơ quan nhà nước”. Trong quá trình xây dựng Đề án, Bộ 
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Nội vụ nhận thấy tại Điểm đ Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 58/2014/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Chính phủ giao Bộ Nội vụ thực hiện 

nhiệm vụ “Lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước”. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm e Khoản 15 

Điều 2 Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (thay thế 

Nghị định số 58/2014/NĐ-CP), Chính phủ giao Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ 

“Lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc nguồn nộp lưu 

vào Lưu trữ quốc gia theo quy định của pháp luật”. 

Vì vậy, để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của 

pháp luật, Bộ Nội vụ kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên Đề án 

thành Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”. 

2. Mục tiêu của Đề án 

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý và quy trình nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ 

điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng Văn thư điện tử trong các cơ quan nhà nước: Bảo đảm hạ tầng 

kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tạo lập, chuyển giao, thu thập, phân phối, sử dụng, bảo 

quản, lưu trữ hoặc loại hủy (khi hết giá trị) tài liệu điện tử hình thành trong quá 

trình hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng Lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước: Bảo đảm hạ tầng kỹ 

thuật, kho tàng, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ để thu thập tài 

liệu điện tử thuộc nguồn nộp lưu vào các lưu trữ lịch sử và tổ chức sử dụng, bảo 

quản an toàn tài liệu lưu trữ điện tử tại các Lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử 

theo thời hạn bảo quản; thực hiện lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước, 

bảo đảm phần lớn tài liệu vào lưu trữ quốc gia là tài liệu điện tử, chỉ những tài 

liệu được xác định là đặc biệt quan trọng mới được in ra giấy và mực bền lâu. 

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu số quốc gia: Bảo đảm tích hợp 

cơ sở dữ liệu lưu trữ số tại các lưu trữ lịch sử, lưu trữ chuyên ngành, lưu trữ của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử 

các cấp để xây dựng cổng truy cập chung. 

- Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý và lưu trữ tài liệu điện 

tử trong bối cảnh Chính phủ điện tử. 
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3. Yêu cầu của Đề án 

- Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ 

điện tử, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của việc quản lý thông tin, tài liệu lưu 

trữ trong bối cảnh Chính phủ điện tử và cải cách hành chính nhà nước; 

- Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ khoa học, đầy đủ, làm tiền đề 

thuận lợi cho việc tạo lập, xử lý, trao đổi, bảo quản an toàn, lưu trữ và phát huy 

có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; 

- Bảo đảm thiết lập hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hỗ trợ đắc lực 

cho hoạt động quản lý nhà nước của hệ thống bộ máy nhà nước từ Trung ương 

đến địa phương, phù hợp với những tính năng lưu trữ của Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành công việc trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; 

- Kế thừa và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về lưu trữ số, siêu dữ liệu và 

khả năng tương tác để phục vụ nhu cầu kết nối dữ liệu liên thông giữa các cơ 

quan nhà nước và trao đổi thông tin quốc tế. 

4. Nội dung của Đề án 

4.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc quản lý tài liệu điện tử 

- Những vấn đề đã được giải quyết; 

- Những tồn tại, hạn chế; 

- Đề xuất các vấn đề pháp lý cần sửa đổi, bổ sung. 

4.2. Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý tài liệu điện tử   

- Đánh giá lại toàn bộ hệ thống quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và khả 

năng áp dụng đối với tài liệu điện tử; 

- Đánh giá các quy trình nghiệp vụ giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ 

thông tin có liên quan đến văn thư, lưu trữ; 

- Tồn tại, hạn chế. 

4.3. Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử tại các cơ quan 

nhà nước 

- Yêu cầu thiết kế Hệ thống; 

- Chức năng cơ bản của Hệ thống. 
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4.4. Xây dựng kho lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử 

- Yêu cầu về công nghệ; 

- Yêu cầu vận hành. 

4.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử quốc gia 

- Tiêu chuẩn cấu trúc cơ sở dữ liệu và định dạng dữ liệu; 

- Nguyên tắc xây dựng; 

- Yêu cầu xây dựng; 

- Thành phần tài liệu nộp lưu vào các Lưu trữ lịch sử; 

- Giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu. 

4.6. Giải pháp và lộ trình thực hiện 

- Giải pháp công nghệ; 

- Giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý; 

- Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực; 

- Lộ trình tổng quan; 

- Lộ trình cụ thể. 

4.7. Đánh giá tác động của Đề án 

- Tác động tích cực; 

- Tác động tiêu cực; 

- Các biện pháp phát huy và giảm thiểu rủi ro. 

4.8. Tổ chức thực hiện 

- Trách nhiệm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Trách nhiệm của các Lưu trữ có dữ liệu tích hợp vào Hệ thống Lưu trữ 

điện tử. 

4.9. Nguồn kinh phí 

- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo 

phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; 
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của 

Đề án trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; 

- Khuyến khích việc huy động kinh phí ngoài ngân sách theo quy định của 

pháp luật.  

Bộ Nội vụ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án “Quản 

lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”./. 
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