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NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY

• Luật Lưu trữ 01/2011/QH13
• Nghị định 01/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu 

trữ

• Nghị định 130/2018/NĐ-CP - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ 

CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

• Nghị định số 30/2020/NĐ-CP - Về công tác văn thư
• Nghị định số 45/2020/NĐ-CP - Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường

điện tử
• Nghị định số 47/2020/NĐ-CP - Về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ

quan nhà nước
• Thông tư 02/2019/TT-BNV – Quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và

yêu cầu về bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
• Thông tư 41/2017/TT-BTTTT – Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử

trong cơ quan nhà nước
• Thông tư 16/2019/TT-BTTTT - Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về

ký số và dịch vụ chứng thực chứ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký
số từ xa” theo hướng dẫn dịch vụ định đanh xác thực điện tử cung cấp dịch vụ tin 
cậy eIDAS của Liên minh châu Âu - EU



THÁCH THỨC

Thách thức về Khung pháp lý và Khung hạ tầng kỹ thuật lĩnh vực

lưu trữ điện tử, lưu trữ số:

• Khung pháp lý - Chưa có Khung pháp lý đầy đủ cho Lưu trữ điện tử, Lưu trữ

số, Lưu trữ lâu dài, chứng thực tài liệu điện tử

• Các nước như Úc, Mỹ, Liên minh EU, Ấn Độ, Hàn Quốc… có đầy đủ hướng dẫn quy định

khung pháp lý cùng với quy định giao dịch điện tử, Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

• Khung kỹ thuật - Chưa có Khung kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn

nghề nghiệp đẩy đủ cho lĩnh vực này. Cụ thể:

• Quy định về tiêu chuẩn định dạng đầu vào cho tài liệu, bản ghi điện tử

• Quy định Khung kiến trúc cho lưu trữ điện tử, (OAIS – ISO 14721, ISO 16363…)

• Quy định về an ninh, bảo mật dữ liệu, xác thực tài liệu điện tử

• Ban hành các ISO (TCVN) như các nước trên thế giới

• Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn nghề nghiệp lưu trữ điện tử: Cán bộ lưu trữ số (Digital 

Archivis)



CHIẾN LƯỢC LƯU TRỮ SỐ CỦA ÚC GIÚP TIẾT KIỆM 200M$ ÚC MỖI NĂM

Chiến lược lưu trữ số 2010-2020:

- Giảm phụ thuộc vào tài liệu giấy, 

lưu trữ giấy;

- Cắt giảm chi phí lưu trữ vật lý, xây

kho;

- Thúc đẩy số hóa, chuyển đổi số

trong lĩnh vực công và kết nối

doanh nghiệp số, công dân số.



QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN PHÁP LÝ, ISO CỦA PHÁP

- Quy chuẩn Khung pháp lý

- Tiêu chuẩn ISO ban hành
và áp dụng

Tiêu chuẩn lưu trữ số

Tiêu chuẩn/Quy chuẩn
chung về Lưu trữ

Tiêu chuẩn quy định

truy cập, khai thác

QĐ bảo vệ dữ liệu GDPR

QĐ tái sử dụng thông tin-

CQNN

QĐ quan hệ giữa VT và

CQNN

Luât thông tin và tự do

Tiêu chuẩn Kho Lưu trữ số

• Hệ thống thông tin lưu trữ mở OAIS

• Mô hình khái niệm dành cho quản lý, 

lưu trữ điện tử, lưu trữ lâu dài, bảo

quản tài liệu số

• Ban hành ban đầu bởi NASA

Tiêu chuẩn NF X 42-013: Bộ thông số kỹ

thuật và tổ chức để đăng ký, lưu trữ, 

phục chế và bảo quản tài liệu điện tử

đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu số

Quy định bảo mật lĩnh vực

ANQP

QĐ bảo vệ bí mật QP Quốc gia

Tiêu chuẩn quy định về nghề nghiệp

Quy định về mô hình phương thức trao đổi dữ

liệu lưu trữ điện tử (chuẩn hóa theo SEDA)

Tiêu chuẩn mô tả cán bộ lưu trữ

Quy định, tiêu chuẩn về

ATTT

Yêu cầu dịch vụ tin cậy, xác thực, ký số

định danh trong giao dịch điện tử - EU



KHUNG KIẾN TRÚC LTĐT CỦA PHÁP: HỆ THỐNG VITAM

Kiến trúc hệ thống lưu trữ

điện tử VITAM của Pháp

tuân thủ theo kiến trúc: 

OAIS – ISO 14721: 2012

Khối Kết nối dành cho

việc gửi gói tin đầu

vào/nộp lưu SIP

(SEDA/NF Z 44-022)

Nộp lưu/đầu vào

Khối Kết nối truy

cập đọc ghi dữ liệu

vào dịch vụ Lưu 

trữ

Tích hợp ứng dụng: eGov, eDoc, eGate, QLNS, CSDL 

QG, DKKD….
Kết nối truy vấn, 

khai thác, tích hợp

vào các ứng dụng

chuyên ngành

Quản trị hệ thống

Quản lý dữ liệu số

Lập kế hoạch bảo quản, LT

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu số

Quản lý hồ sơ lưu trữ hiện tại

Quản trị tích hợp/phân quyền

Quy định dịch vụ lưu trữ (NF Z 

42-020)

Khối truy cập/khai thác

Hệ thống Lưu trữ cho

phép lưu trữ truy cập

nhiều giao dịch đồng

thời



LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 5 NĂM: 2016 – 2020 (~34M EURO)

Cung cấp bản Beta

Tích hợp 3 Bộ với HT LTQG 

(Bộ Nội vụ, văn hóa, Ngoại

giao)

Cung cấp phiên bản 1 và 2

Cung cấp phiên bản 3
Go-live chạy thật hệ

thống và đưa hệ thống

vào bảo trì nhằm đảm bảo

hệ thống hoạt động liên

tục



Dịch vụ chứng thực TLĐT 
& ký số cho TLĐT, LTĐT

KHUNG KIẾN TRÚC LTĐT, LƯU TRỮ SỐ VIỆT NAM: ÁP DỤNG MÔ HÌNH THEO OAIS – ISO 14721:2012, 

ISO 16363:2012 VÀ XÁC THỰC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ LÂU DÀI

QLVB,1CLT..



Công cụ tự động chuyển đổi định

dạng PDF sang PDF/A  cho TLĐT

Máy chủ ký

số lâu dài, 

ký số LTĐT

Ký số lưu trữ lâu

dài, chứng thực

và sao y điện tử

Hệ thống cung cấp dịch vụ

chứng thực tài liệu điện tử và

ký số tài liệu lâu dài Quốc Gia

RootCA

GovCA Ban Cơ

yếu Chính phủ

Máy chủ cấp dấu

Thời gian TSA

Dữ liệu đã được số hóa, 

tạo lập cần chuyển đổi

Internet/IP

Dịch vụ chứng thực và ký số lâu dài

cho các TLĐT, LTĐT của Lưu trữ CQ, 

Lưu trữ lịch sử

KIẾN TRÚC HẠ TẦNG DỊCH VỤ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ CHO DỊCH VỤ: KÝ SỐ LÂU DÀI, XÁC THỰC TÀI

LIỆU ĐIỆN TỬ, KÝ SỐ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ LÂU DÀI LTANS

LTV, LTANS



MÔ HÌNH ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ

OAIS ISO 14721

Khai thác, truy cập, tìm kiếm, 

tra cứu…

Lập kế hoạch/phân loại

Thu thập đầu

vào, từ nguồn

nộp lưu, từ bản

điện tử

Ký số lâu dài, 

ký số LTĐT:

LTANS, LTV 

Tài liệu điện

tử hình

thành từ

các HT:

E-Doc

e-Gov, 

e-Portal… E-Archive (AIP)

Elastic Search, noSQL

OCR bóc

tách dữ liệu

Tài liệu giấy

Bản Fax

• Chuyển đổi định dạng

sang PDF/A

• OCR bóc tách lưu trữ

• Nén, đóng gói gói tin  

(XML, ZAR)

• Ký số lâu dài, ký số

LTĐT: LTV, LTANS

Quy trình số

hóa
Phân loại và đưa 

vào lưu trữ

DIP: Module khai thác

SIP

SIP



ÁP DỤNG QUY CHUẨN ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA NGAY CHO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
THÔNG TIN, QLVBĐH…

300 - 600 dpi

Định dạng đầu vào:

Độ phân giải

Tỷ lệ quét tài liệu

ISO 13028:2012 của Úc, 

Về hướng dẫn triển khai số

hóa đầu vào cho LTĐT



ÁP DỤNG KÝ SỐ ĐÓNG DẤU THỜI GIAN TIME STAMP KÝ SỐ LÂU DÀI TIÊU CHUẨN LTV, 
LTANS,… CHO LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ

Áp dung chuẩn ký nâng cao cho các loại

định dạng tài liệu PDF/A, XML, Files:
- Đóng dấu thời gian Time Stamp cho số cho lưu trữ lâu

dài Long term Validation và lưu trữ dấu thời gian Time 

Stamps để xác thực…

Ký số tiêu chuẩn cơ bản, thời

gian hiệu lực của tài liệu điện tử

tùy thuộc vào thời hạn của chứng

thư số



KHUYẾN NGHỊ MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHO LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM - MÔ HÌNH
LƯU TRỮ QUỐC GIA CHÍNH PHỦ PHÁP (NATIONAL ARCHIVE OF FRANCE)

Site #3: BackupSite #2: Hệ thống

DR - online 

Site #1: Site chính

Trung tâm #1 Trung tâm #2 Trung tâm #3

Mô hình 3 Site triển

khai tại 03 địa điểm

vật lý khác nhau



CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY TẠI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CÁC TỔ CHỨC/KHUNG 

KIẾN TRÚC QUỐC TẾ VỀ LƯU TRỮ SỐ, XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, KÝ SỐ ĐIỆN TỬ

HỘI ĐỒNG LƯU TRỮ 

QUỐC TẾ ICA

LIÊN MINH FIDO XÁC 

THỰC ĐIỆN TỬ
LIÊN MINH HẠ TẦNG CHỮ 

KÝ SỐ CHÂU Á

LIÊN MINH KÝ SỐ TRÊN 

NỀN TẢNG CLOUD 
KHUNG KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG 

TIN VỀ LƯU TRỮ MỞ OAIS

KHUNG KIẾN TRÚC VỀ 

DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ



THANK YOU !


