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https://www.youtube.com/watch?v=lNXpaAXcCvk
VideoKyso/Electronic Records Archives in Action.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=oRiY_3ojjho
https://www.youtube.com/watch?v=oRiY_3ojjho
VideoKyso/Preservation and Access- Digitization Services at the National Archives.mp4
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- Cơ quan quý vị có hình thành bản gốc văn bản điện tử không? 

- Hệ thống QLVB và ĐH do đơn vị nào cung cấp? 

- Có tạo lập được hồ sơ điện tử không? 

- Tài liệu điện tử đang được lưu trữ ở đâu? 

- Vấn đề nộp lưu tài liệu điện tử từ đơn vị, phòng, ban về Lưu 
trữ cơ quan? 

- Vấn đề nộp lưu tài liệu điện tử từ Lưu trữ cơ quan về Lưu trữ 
lịch sử? 

- Vai trò của bộ phận lưu trữ? 

- Vai trò của bộ phận CNTT? 

Thu thập tài 
liệu điện tử 

TTLTQGTLĐT 
(Tài liệu số) 

Bộ, cơ quan TW 
(Bộ phận CNTT) 

Doanh nghiệp cung 
cấp công nghệ 

Tích hợp và 
chia sẻ 

SỞ TTTT 
Điện tử 

Bộ phận CNTT 
Sở, ngành 

Doanh 
nghiệp 

Giấy 

BỘ NỘI VỤ 
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 

TTLTQG 1,2,3,4 
(Tài liệu ko số) 

Các đơn vị thuộc, 
trực thuộc 

Bộ, cơ quan TW 
(Bộ phận Lưu trữ) 

Chi cục VTLT 

SỞ NỘI VỤ 

Cấp TW 

Tài liệu giấy 

Cấp ĐP 

Phòng QL 
+ TT LTLS  

TT LT lịch sử  

Hoặc 

Lưu trữ Sở, ngành 
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2. Lưu văn bản điện tử (Điều 19) 

a) Bản gốc văn bản điện tử phải được lưu trên Hệ thống của cơ quan, 

tổ chức ban hành văn bản. 

b) Cơ quan, tổ chức có Hệ thống đáp ứng theo quy định tại Phụ lục 

VI Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan thì sử 

dụng và lưu bản gốc văn bản điện tử trên Hệ thống thay cho văn bản 

giấy. 
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Sao văn bản 

Sao văn bản 

Tài liệu giấy 
(bản gốc) 

Tài liệu giấy 
(bản chính) 

Tài liệu giấy 
(bản chính) 

Tài liệu giấy 
(bản chính) 

Nhân bản 

Tài liệu giấy 
(bản sao y) 

Tài liệu giấy 
(bản sao y) 

Tài liệu giấy 
(bản sao y) 

Tài liệu giấy 
(bản sao lục) 

Phát hành 
và Lưu 

Tài liệu giấy 
(bản sao lục) 

Tài liệu giấy 
(bản sao lục) 

Giải quyết và lưu 

Giải quyết và lưu 

Giải quyết và lưu 

Chia sẻ 

Chia sẻ 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Tài liệu điện tử 
(phiên bản) 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Chia sẻ 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Tài liệu điện tử 
(phiên bản) 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Tài liệu điện tử 
(phiên bản) 

Tài liệu điện tử 
(bản gốc) 

Phát hành 
và Lưu 

Tải về và lưu 

Tải về và lưu 

Tải về và lưu 
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Tài liệu giấy 
(Tại LTCQ và 

LTLS) 

Hồ sơ số hóa 
HT QLTL  

Số hóa 

Hồ sơ lưu trữ đt 
HT QL TLLTĐT 

cơ quan 

Hồ sơ lưu trữ đt 
KHO LT SỐ 

Lưu trữ lịch sử 

Hồ sơ điện tử 
Hệ thống  
QL TLĐT 

Văn bản 
Hệ thống 

QLVB và ĐH 

Dữ liệu lưu trữ 
từ các HT khác 

Số hóa 

Lập hs 
điện tử 

Đã hình 
thành 
trước đó 

Nộp  
lưu 

nộp  
lưu 

Thực hiện nghiệp vụ 
lưu trữ điện tử 

Mục tiêu chung (Mục 1 Khoản I Điều 1): 

 

- Quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử 
dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử của cơ quan nhà 
nước 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp 
cận và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử của cơ quan nhà 
nước. 
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Mục tiêu (Điển b Mục 2 Khoản I Điều 1): 

- Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan nhà 

nước được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật 

về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử (trừ những trường 

hợp pháp luật có quy định khác);  

- Bảo đảm tối thiểu 90% Lưu trữ cơ quan thực hiện quy 

trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường 

mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác);  

 

Mục tiêu (Điển b Mục 2 Khoản I Điều 1): 

- Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành 

trong các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu 

trữ lịch sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất 

chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 03 năm kể 

từ khi tài liệu được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật 

có quy định khác). 
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Nhiệm vụ (Khoản 2 Mục II Điều 1): 
 

a) Trang bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải 

pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và tổ chức sử 

dụng hiệu quả tài liệu điện tử ….; 
  

b) Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ 

điện tử tại Lưu trữ cơ quan đáp ứng các yêu cầu của pháp luật 

và bảo đảm giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để trích xuất, 

nộp lưu tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch 

sử thuộc nguồn nộp lưu;  
 

c) Triển khai thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong 

môi trường điện tử tại Lưu trữ cơ quan.  

Giải pháp (Khoản 8 Mục IV Điều 1): 

a) Xây dựng kế hoạch lưu trữ điện tử phù hợp với mô hình, cơ 

cấu tổ chức, bộ máy và đặc thù chuyên môn nghiệp vụ của cơ 

quan…. hoàn thành năm 2021; 

b) Rà soát, nâng cấp Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại 

cơ quan bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, hoàn thành 

năm 2020; 
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Giải pháp (Khoản 8 Mục IV Điều 1): 
 

c) Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức… hoàn 

thành chương trình, kế hoạch năm 2020, triển khai thực hiện 

năm 2021 - 2025; 
 

d) Chỉ đạo các Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành trực 

thuộc thực hiện nhiệm vụ số hóa và tích hợp dữ liệu theo lộ 

trình quy định tại Quyết định này; 
 

đ) Sơ kết, tổng kết báo cáo việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

về Bộ Nội vụ; 

Ệ
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ấ ả ả
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ị ộ ƣ
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ẻ ữ ệ

ỉ ạ

Ộ

Ƣ Ữ

Ộ Ậ

Ƣ Ữ

Ộ Ậ

Lưu trữ Truyền thống 

Lưu trữ Điện tử 
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