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Dự thảo 

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN LUẬT LƢU TRỮ NĂM 2011 

(Giai đoạn 2012-2019) 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ 

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật Lưu trữ được ban hành đã đánh dấu 

một bước phát triển mới về luật pháp lưu trữ Việt Nam, đặt ra những cơ sở pháp 

lý quan trọng để quản lý thống nhất công tác lưu trữ trong phạm vi toàn quốc. 

Qua thời gian thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2019, công tác lưu 

trữ trong các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và Lưu trữ lịch sử các 

cấp đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn hoạt động 

quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan, tổ chức cũng như yêu cầu 

khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của xã hội nhằm góp phần tích cực vào công 

cuộc cải cách nền hành chính nhà nước. 

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra 

những hạn chế, bất cập, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác lưu trữ 

trong thời gian tới, tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác lưu trữ, Bộ 

Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 

đến năm 2019 đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị, ngày 25 tháng 3 năm 2020, Bộ Nội vụ đã 

có các văn bản số 1490, 1515 và 1516/BNV-VTLTNN hướng dẫn các cơ quan, 

tổ chức báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ. Căn cứ số liệu báo 

cáo của 41/49 bộ, ngành trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và thực tế quản lý, chỉ đạo trong thời gian qua, Bộ Nội vụ xây dựng báo 

cáo tình hình thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2019. 
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Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT LƢU TRỮ 

Mục 1 

TẠI BỘ NỘI VỤ VÀ CỤC VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ NHÀ NƢỚC 

1. Quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

a) Phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ  

Sau khi Luật Lưu trữ được ban hành và có hiệu lực, Bộ Nội vụ đã ban 

hành Công văn số 2959/BNV-VTLTNN ngày 17 tháng 8 năm 2012 về hướng 

dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ.  

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Luật Lưu trữ và các văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành thông qua chuyên mục “Luật Lưu trữ với cuộc 

sống” trên Trang thông tin điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thường 

xuyên tổ chức và cử báo cáo viên tham gia các hội nghị phổ biến, tập huấn về 

công tác lưu trữ tại 93 bộ, ngành và địa phương. 

b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ 

Bộ Nội vụ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật về công tác lưu trữ: 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; Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

10 tháng 5 năm 2019 về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ 

quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử và 22 

Thông tư, Thông tư liên tịch (Phụ lục). 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Công văn hướng dẫn 

phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ hàng năm và nhiều văn bản 

hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ về thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức sử dụng tài 

liệu lưu trữ. 

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về lưu trữ 

Từ năm 2012 đến năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ tại 26 
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bộ, ngành, cơ quan trung ương và 54 địa phương; kiểm tra việc thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương” tại 08 tỉnh. Đồng thời, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có văn bản 

hướng dẫn, giải đáp về nghiệp vụ lưu trữ cho 219 lượt cơ quan, tổ chức; thỏa 

thuận và thống nhất dư ̣thảo Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp 

vụ của 09 bộ, ngành; thẩm định 69 Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị loại hủy 

của các bộ, ngành. 

d) Hoạt động hợp tác quốc tế về lưu trữ 

Trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác quốc tế về lưu trữ đã được 

triển khai thực hiện một cách chủ động, thiết thực và hiệu quả.  

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là thành viên tích cực trong một số hoạt 

động nghiệp vụ của các tổ chức lưu trữ quốc tế như: Hội đồng Lưu trữ quốc tế 

(ICA), Chi nhánh khu vực Đông Nam Á của Hội đồng Lưu trữ quốc tế 

(SARBICA) và Hiệp hội Lưu trữ các nước sử dụng tiếng Pháp (AIAF).  

Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức trong lĩnh vực lưu trữ 

với 10 nước gồm: Lào, Campuchia, Cuba, Đức, Hàn Quốc, Liên bang Nga, 

Pháp, Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc và Trung tâm Việt Nam (thuộc Đại học 

Công nghệ Texas, Hoa Kỳ), thông qua đó các hoạt động hợp tác song phương 

ngày càng được tăng cường, đặc biệt là về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và đào 

tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức, viên chức.  

Việt Nam đã phối hợp với các nước để tổ chức 6 cuộc triển lãm tài liệu 

lưu trữ quốc tế như: triển lãm trực tuyến “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 

qua tài liệu lưu trữ tiêu biểu” với Nhật Bản năm 2018; triển lãm “Nét Việt qua 

tài liệu lưu trữ” và “Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa” với Pháp năm 2018, 

2019; triển lãm “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp qua tài liệu lưu trữ thế 

giới” phối hợp với Pháp, Hoa Kỳ và Liên bang Nga năm 2019… 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã cử 30 lượt công chức, viên chức 

tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài; phối hợp với Lào 

và Campuchia trong việc tiếp nhận cán bộ dự tập huấn tại Việt Nam và cử cán 

bộ sang giảng dạy, tập huấn tại nước bạn. 
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đ) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác lưu trữ 

Từ năm 2012 đến nay, về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, 14 Đề tài khoa học 

cấp Bộ Nội vụ, 07 Đề tài cấp cơ sở và 27 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học 

đã được tổ chức, thực hiện tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Bên cạnh đó, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành 03 tiêu chuẩn cơ sở về sổ xuất 

nhập tài liệu lưu trữ; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 04 tiêu chuẩn 

quốc gia về trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ. 

Từ năm 2012 đến nay, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã hướng dẫn 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, triển khai hệ thống quản lý 

và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cho 56 bộ, ngành và địa phương. 

2. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lƣu trữ tại các Trung tâm Lƣu 

trữ quốc gia 

a) Về thu thập, sưu tầm tài liệu lưu trữ 

Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã quan tâm thực hiện công tác thu thập, 

sưu tầm tài liệu, định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thu thập và hướng dẫn, 

phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn, hoàn thiện mục lục tài liệu nộp lưu. Từ 

năm 2012 đến năm 2019, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã thu được hơn 3.445 

mét giá tài liệu của 41 cơ quan, tổ chức và 10 dự án.  

Nhiều loại hình tài liệu đã được sưu tầm, bổ sung vào các Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia, trong đó có 65 phông tài liệu cá nhân gồm nhiều tài liệu quý như 

sắc phong, chế phong, thư tịch..., đặc biệt là 02 châu bản về Hoàng Sa, 02 tài 

liệu được vinh danh là Di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

(Hoàng Hoa sứ trình đồ, Mộc bản trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) và một số 

ảnh, tài liệu khẩu vấn có giá trị. 

b) Về chỉnh lý tài liệu và tiêu hủy tài liệu hết giá trị 

Trong những năm qua, khối tài liệu tồn đọng tại các Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia từng bước được phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, lập cơ sở 

dữ liệu nhằm phục vụ khai thác, sử dụng hiệu quả. Từ năm 2012 đến năm 2019, 

các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã chỉnh lý hoàn chỉnh được hơn 7.571 mét giá 

tài liệu và khoảng 1.609 giờ băng tài liệu ghi âm. 
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Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã thẩm định, quyết định hủy tài liệu 

hết giá trị của một số phông bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và III. 

c) Về bảo quản tài liệu 

Hiện nay, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đang bảo quản 727 phông/sưu 

tập/công trình, tương đương khoảng 33.732 mét giá tài liệu, trên các vật mang 

tin khác nhau, được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức và một số nhân vật lịch sử, gia đình, dòng họ tiêu biểu, phản ánh đời sống 

chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến nay; trong 

đó có 02 Di sản tư liệu thế giới “Mộc bản triều Nguyễn”, “Châu bản triều 

Nguyễn” và Bảo vật quốc gia “Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946”. 

Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia được đầu tư xây dựng kho lưu trữ 

chuyên dụng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và bảo 

quản an toàn tài liệu trên các vật mang tin khác nhau, định kỳ hàng năm đều 

thực hiện bồi nền, khử trùng, khử axit cho tài liệu lưu trữ. 

d) Về tổ chức sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

Từ năm 2012 đến năm 2019, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã phục vụ 

25.779 lượt độc giả trong và ngoài nước với hơn 245.198 hồ sơ, tài liệu; cấp bản 

sao, chứng thực hơn 702.515 trang tài liệu lưu trữ; đón hơn 234.456 lượt khách 

đến thăm quan khu trưng bày tài liệu lưu trữ và phục vụ các yêu cầu khai thác, 

sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến. 

Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã tổ chức 89 cuộc triển lãm, trưng bày 

tài liệu lưu trữ với nhiều nội dung, thu hút số lượng lớn khách trong và ngoài 

nước đến tham quan, các phóng viên đến tham dự, đưa tin. 

Các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã biên soạn, xuất bản 41 ấn phẩm lưu 

trữ; phối hợp với các đài truyền hình trung ương và địa phương xây dựng hơn 

347 phim tư liệu, phóng sự, clip giới thiệu, quảng bá về tài liệu lưu trữ, về hoạt 

động của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các sự kiện quan trọng của đất nước 

và ngành lưu trữ; khoảng 460 bài viết công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ được 
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đăng trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Mục 2 

TẠI CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƢƠNG 

1. Quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ 

a) Phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ 

Tại các bộ, ngành và địa phương, tất cả các cơ quan, tổ chức đã chủ động, 

kịp thời tuyên truyền, quán triệt nội dung của Luật Lưu trữ đến các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị, tập 

huấn, phổ biến về Luật; sao gửi văn bản; giới thiệu trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như trang tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành và địa 

phương, các báo, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và ban hành văn bản, 

kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành Luật Lưu trữ. Ngoài ra, việc tuyên truyền 

phổ biến về Luật còn được kết hợp tại các lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ 

hoặc hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác của ngành, địa phương. Thông qua 

đó, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, 

viên chức đối với công tác lưu trữ đã có sự chuyển biến, góp phần đưa công tác 

này dần đi vào nề nếp. 

b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ 

Sau khi Luật Lưu trữ có hiệu lực, các bộ, ngành, cơ quan trung ương đã 

ban hành hoặc rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý, chỉ đạo hoạt 

động lưu trữ trong phạm vi ngành và cơ quan. Nội dung các văn bản tập trung 

vào một số vấn đề như: chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh công tác lưu trữ, kế 

hoạch, phương hướng công tác lưu trữ hàng năm; hướng dẫn lập hồ sơ và thành 

phần, thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quy trình chỉnh lý tài 

liệu; quản lý văn bản, tài liệu điện tử v.v... Theo số liệu báo cáo, 100% các bộ, 

ngành đã ban hành, rà soát, sửa đổi quy chế công tác văn thư, lưu trữ. Hầu hết 

các bộ, ngành đã xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành và ban 

hành văn bản hướng dẫn về lập hồ sơ, quy trình chỉnh lý tài liệu chuyên môn, 
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nghiệp vụ. Một số bộ, ngành đã hướng dẫn về ban hành, xử lý và quản lý văn 

bản, tài liệu điện tử, chữ ký số như: Văn phòng Quốc hội, Thông tấn xã Việt 

Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… 

Tại các địa phương, hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn 

nghiệp vụ về công tác lưu trữ đều tăng lên cả về số lượng và chất lượng với gần 

1.900 văn bản, tập trung vào một số vấn đề như: chỉ thị về việc tăng cường công 

tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử; 

giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

quy chế, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; quy định về danh mục nguồn và 

thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; quy định về lập hồ sơ công 

việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử… Một số 

tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác lưu trữ là: Đà Nẵng, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đồng Nai, Quảng Ngãi,... 

c) Tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng và chế độ 

chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ 

- Tổ chức lưu trữ các cấp 

Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức văn thư, lưu 

trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, 23/49 bộ, ngành, cơ quan trung ương đã kiện toàn tổ 

chức lưu trữ cấp phòng thuộc Văn phòng (với tên gọi Phòng Văn thư - Lưu trữ, 

Phòng Lưu trữ, Phòng Lưu trữ - Thư viện) hoặc Trung tâm Lưu trữ. Các cơ quan 

khác tổ chức bộ phận lưu trữ thuộc Văn phòng hoặc Phòng Hành chính.  

Tại địa phương, thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về việc không tổ 

chức Lưu trữ lịch sử ở cấp huyện và theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 

31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh được tổ chức không quá 02 

phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Tính 
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đến tháng 8 năm 2020, có 28/63 tỉnh tổ chức Chi cục theo Thông tư số 

15/2014/TT-BNV.  

Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở Nội vụ theo 

Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, một số tỉnh giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ, 

chuyển chức năng quản lý nhà nước về Phòng chuyên môn và thành lập Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Đến tháng 8 năm 2020, 18/63 tỉnh đã 

thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết và 16/63 tỉnh 

tiếp tục tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo Thông tư số 02/2010/TT-BNV.  

Riêng tại tỉnh Hà Giang, thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà 

Giang về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị, Chi cục Văn 

thư- Lưu trữ được chuyển nguyên trạng từ Sở Nội vụ về Văn phòng Đoàn đại 

biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; trên địa 

bàn tỉnh có 06 huyện, thành phố thực hiện thí điểm chuyển chức năng quản lý 

nhà nước công tác văn thư, lưu trữ về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện. 

Nhìn chung, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian qua biến động thường 

xuyên và chưa có sự thống nhất, gây ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động 

quản lý, chỉ đạo công tác lưu trữ trong toàn tỉnh. 

- Nhân sự làm công tác lưu trữ 

Các bộ, ngành, cơ quan trung ương đã quan tâm bố trí công chức, viên 

chức, nhân viên lưu trữ có trình độ chuyên môn, được đào tạo đúng chuyên 

ngành lưu trữ hoặc qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; trong đó 

tại cơ quan bộ, ngành, trung bình bố trí từ 3 đến 4 công chức lưu trữ có trình độ 

đại học chuyên ngành lưu trữ trở lên hoặc đại học khác được đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ lưu trữ; tại các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, người làm lưu trữ hầu hết 

đều đã qua bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lưu trữ. 
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Năm 2011, trước khi Luật Lưu trữ có hiệu lực, tổng số công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng làm việc tại các Chi cục Văn thư -  Lưu trữ là 537 biên 

chế. Đến nay, tổng số biên chế và người lao động hợp đồng là 1.163 người (bình 

quân mỗi tỉnh là 18 người), tăng gấp 2 lần; trong đó, biên chế thực hiện quản lý 

nhà nước về văn thư, lưu trữ là 197 công chức (công chức được đào tạo đúng 

chuyên ngành chiếm 49,7%), biên chế thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ là 

530 công chức, viên chức (công chức, viên chức được đào tạo đúng chuyên 

ngành chiếm 59,6%). 

Phòng Nội vụ huyện cơ bản đã bố trí công chức giúp Trưởng phòng Nội 

vụ thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công 

tác lưu trữ. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

đã bố trí 17.121 người làm công tác lưu trữ, trong đó có 2.609 người làm lưu trữ 

chuyên trách (chiếm 15,2%), 4.701 người làm công tác lưu trữ có trình độ đúng 

chuyên ngành (chiếm 27,4%). Tại cấp xã, hầu hết UBND xã đã bố trí 100% 

công chức Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm làm lưu trữ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với người làm công tác lưu trữ 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức,  

viên chức làm công tác lưu trữ được các bộ, ngành và địa phương quan tâm. Hầu 

hết các cơ quan, địa phương đã phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

và các cơ sở đào tạo để mở các lớp đào tạo trình độ đại học, trung cấp hoặc bồi 

dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các đối tượng gồm: lãnh đạo cơ 

quan, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính và công chức, 

viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. Từ năm 2012 

đến năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức được 1.543 lớp với 

155.478 lượt công chức, viên chức tham gia, tiêu biểu là: Bộ Tài chính, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, 

Hải Phòng…  

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác lưu trữ 

Người làm công tác lưu trữ được xếp ngạch, bậc lương theo đúng quy 

định của pháp luật và thang, bảng lương của cơ quan, đơn vị. Một số cơ quan 
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trung ương đã thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật, trang 

bị bảo hộ lao động cho công chức, viên chức lưu trữ chuyên trách và thực hiện 

theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về chế độ 

phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức như: Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban 

Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải… Tại các địa 

phương, do đa số công chức, viên chức lưu trữ là kiêm nhiệm nên việc thực hiện 

chế độ, chính sách còn nhiều hạn chế. 

d) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác lưu trữ 

Công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ 

tại các bộ, ngành và các tỉnh được tăng cường và tiến hành thường xuyên hơn. 

Một số bộ, ngành đã tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm như: Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ…  

Từ năm 2012 đến năm 2019, các địa phương đã tổ chức kiểm tra hơn 

10.000 lượt cơ quan, tổ chức, điển hình là: Hà Giang, Đà Nẵng, thành phố Hồ 

Chí Minh, Long An, Bình Dương, Khánh Hòa, Trà Vinh, Vĩnh Long,… 

Thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn về lưu trữ, những vướng mắc, 

thiếu sót của các cơ quan, đơn vị đã được hướng dẫn, nhắc nhở, thống nhất để 

điều chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. 

đ) Đầu tư kinh phí và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

công tác lưu trữ 

Các bộ, ngành và địa phương đã quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân 

sách được cấp hàng năm cho công tác lưu trữ, tập trung vào việc mua sắm các 

trang thiết bị phục vụ cho bảo quản tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ còn 

tồn đọng, xây dựng cải tạo kho lưu trữ, số hóa tài liệu, đào tạo bồi dưỡng người 

làm lưu trữ và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, dự án về lưu trữ, điển hình 

như: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam và các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Bình… 
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Một số bộ, ngành, địa phương đã triển khai các dự án, đề án hoặc đề tài 

nghiên cứu khoa học về lưu trữ như: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ 

Giao thông vận tải, Văn phòng Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ 

Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tỉnh: Yên Bái, Hòa 

Bình, Thái Bình, Ninh Bình … 

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ 

Tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 

được xây dựng để phục vụ việc tra tìm, khai thác, sử dụng tài liệu trực tiếp trên 

phần mềm hoặc sử dụng tài liệu trực tuyến. 

Tại các địa phương, một số tỉnh đã triển khai xây dựng phần mềm, cơ sở 

dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, tích hợp thông tin từ tài 

liệu số hóa vào phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý, tra tìm, phục vụ 

khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ (như: Đà Nẵng, An Giang, Bình Phước, 

Ninh Thuận, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Quảng Trị,...). 

g) Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ 

và Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ và 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh thống kê và bước đầu có được thông tin của 182 doanh nghiệp đã 

đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ (Đà Nẵng: 24 doanh nghiệp, Hà 

Nội: 21 doanh nghiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu: 19 doanh nghiệp, Đồng Nai: 19 

doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh: 18 doanh nghiệp, Quảng Ninh: 16 doanh 

nghiệp, Sơn La: 11 doanh nghiệp...).  

Từ năm 2016 đến nay, Sở Nội vụ các tỉnh đã cấp 225 chứng chỉ hành 

nghề chỉnh lý và 36 chứng chỉ hành nghề số hóa cho các cá nhân đủ điều kiện. 

h) Chế độ thông tin, báo cáo trong công tác lưu trữ 

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm và đột xuất về công tác lưu trữ 

được các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngày càng nghiêm túc, đầy đủ. Nhiều 

bộ, ngành, địa phương thường xuyên thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 

như: Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà 
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nước Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam… và các tỉnh: Hải 

Phòng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Tiền Giang, Đắk 

Nông… Bên cạnh đó, một số bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm đến chế 

độ báo cáo thống kê về công tác lưu trữ; chất lượng báo cáo còn thấp và thời hạn 

nộp báo cáo còn chậm so với quy định như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư 

pháp, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng 

Công ty Lương thực miền Bắc; các tỉnh: Phú Thọ, Hà Nam, Bình Thuận, Thừa 

Thiên Huế, Hưng Yên…  

i) Thi đua khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật trong công tác lưu trữ 

Các bộ, ngành và địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức 

trực thuộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lưu trữ, trong thời gian 

qua chưa xảy ra khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật trong công tác lưu trữ. 

Công tác thi đua, khen thưởng về lưu trữ tại các bộ, ngành chưa được thực 

hiện một cách thường xuyên, chủ yếu công chức, viên chức được khen thưởng 

gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác được giao. Một vài bộ, ngành 

đã quan tâm thực hiện việc khen thưởng thành tích trong công tác lưu trữ là Bộ 

Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam, Bộ Quốc phòng… Một số địa phương có thành tích tốt trong công tác văn 

thư, lưu trữ thời gian qua đã đạt nhiều hình thức khen thưởng của các cấp trung 

ương và bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh. 

Bộ Nội vụ đã xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” 

cho 3.299 cá nhân của 86 bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển 

ngành Văn thư, Lưu trữ. Ngoài ra, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tặng 

giấy khen đối với các cơ quan, tổ chức có thành tích tốt trong việc triển khai 

thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến 2017. 

2. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lƣu trữ 

a) Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 
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Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan có nhiều 

chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng so với giai đoạn trước khi 

Luật Lưu trữ ban hành. Hầu hết các bộ, ngành và nhiều cơ quan ở địa phương đã 

xây dựng và ban hành danh mục hồ sơ hàng năm. Lãnh đạo các cơ quan đã chỉ 

đạo công chức, viên chức lập hồ sơ đầy đủ trong quá trình giải quyết công việc 

và nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định.  

Tài liệu tại nhiều bộ, ngành trước khi giao nộp vào Lưu trữ cơ quan đã 

được lập hồ sơ, lập danh mục, có biên bản bàn giao tài liệu đầy đủ. Các cơ quan 

làm tốt việc lập hồ sơ và định kỳ nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan với khối 

lượng lớn là: Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Quốc phòng… Tuy nhiên, một số cơ 

quan chưa làm tốt việc ban hành danh mục hồ sơ; tài liệu, hồ sơ sau khi giải 

quyết xong vẫn do cán bộ các phòng, ban, đơn vị trực tiếp lưu trữ. Hầu hết các 

cơ quan chỉ quản lý văn bản đi, đến thông qua hệ thống phần mềm, chưa thực 

hiện việc lập hồ sơ điện tử theo quy định.  

Một số tỉnh hiện nay đã bước đầu thực hiện việc lập hồ sơ điện tử (như: 

Khánh Hòa, Hòa Bình, Sóc Trăng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải 

Phòng...) nhưng thành phần tài liệu và chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo, chưa 

giao nộp được vào Lưu trữ cơ quan, do chức năng của hệ thống phần mềm chưa 

hoàn chỉnh.  

Bên cạnh đó, tại một số cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức chưa coi 

trọng việc lập hồ sơ công việc theo quy định, sắp xếp tài liệu theo thói quen 

hoặc chỉ dừng lại ở việc tập hợp văn bản, tài liệu theo các đặc điểm chung. Vì 

vậy, chất lượng hồ sơ lập được còn thấp; việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan còn chậm và không đủ thành phần. 

b) Chỉnh lý tài liệu lưu trữ  

Một số bộ, ngành, cơ quan trung ương đã quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí 

nhân lực thực hiện chỉnh lý nhằm giải quyết khối lượng tài liệu tồn đọng tại Lưu 

trữ cơ quan. Các cơ quan thực hiện thường xuyên và có trên 90% tài liệu đã 

chỉnh lý so với tổng số tài liệu hiện đang bảo quản tại Lưu trữ cơ quan là: Văn 
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phòng Chính phủ (100%), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (100%), Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam (98%), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (93%)… 

Bên cạnh đó, tại một số Bộ, ngành, hồ sơ, tài liệu khi nộp lưu vào Lưu trữ cơ 

quan chưa được lập hồ sơ và công tác chỉnh lý cũng chưa được thực hiện thường 

xuyên, dẫn đến khối lượng tài liệu bó gói, tồn đọng khá nhiều: Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (74%), Bộ Xây dựng (64%)… 

Ở địa phương, nhiều tỉnh chủ động bố trí nguồn kinh phí để chỉnh lý tài 

liệu (như: Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Quảng Bình...). Trong hơn 08 

năm, các Lưu trữ lịch sử tỉnh đã chỉnh lý, nâng cấp được 1.374 phông, tương 

đương với 112.416 mét tài liệu. Việc thẩm định và tiêu hủy tài liệu hết giá trị đã 

được một số tỉnh thực hiện tương đối tốt, tài liệu sau khi chỉnh lý được thẩm 

định và tiến hành tiêu hủy theo đúng trình tự, thủ tục. 

c) Số hóa tài liệu lưu trữ 

Tài liệu lưu trữ đã bước đầu được số hóa để thuận lợi cho việc tra tìm, bảo 

quản, sử dụng, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, tổ chức. Các 

cơ quan (như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng 

công ty Thuốc lá Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban quản lý Lăng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh) đã lựa chọn số hóa tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, 

các tập lưu văn bản đi hoặc hồ sơ nghiệp vụ có tần suất sử dụng cao. 

Đến nay đã có 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và 

triển khai đề án, dự án về số hóa tài liệu lưu trữ, điển hình là: Bình Phước, 

Quảng Ninh, Tiền Giang, Hà Nội, Quảng Ngãi..., tập trung vào những tài liệu có 

giá trị về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đang bảo quản vĩnh viễn 

trong kho lưu trữ lịch sử để phục vụ nhu cầu tìm kiếm, khai thác, sử dụng tài 

liệu của các tổ chức, cá nhân. Một số cơ quan, tổ chức cấp tỉnh như Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã số hóa nhiều tài 

liệu lưu trữ có giá trị để phục vụ khai thác, sử dụng. 

d) Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

Song song với việc hướng dẫn, đôn đốc của các Trung tâm Lưu trữ quốc 

gia, các bộ, ngành, cơ quan trung ương đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc 
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nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tiến hành thu thập, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu 

để giao nộp theo thời hạn, thành phần quy định. Tuy nhiên, số lượng cơ quan 

thuộc nguồn và khối lượng, chất lượng tài liệu đã giao nộp còn hạn chế. Tại một 

số bộ, ngành, việc nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử được thực hiện định kỳ 

với chất lượng tài liệu tốt, thành phần tương đối đầy đủ như: Văn phòng Chủ 

tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 

Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch… Bên cạnh đó, nhiều cơ quan 

chưa thực hiện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia, tài liệu được 

bảo quản tại Lưu trữ cơ quan hoặc kho lưu trữ chuyên dụng. 

Ở địa phương, số lượng tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh tăng 

lên rõ rệt; thành phần tài liệu ngày càng đa dạng. Từ năm 2012 đến năm 2019, 

các Lưu trữ lịch sử tỉnh đã thu 23.296 mét giá tài liệu thuộc 1.442 phông lưu trữ 

của các cơ quan cấp tỉnh và 4.443 mét giá tài liệu thuộc 937 phông của các cơ 

quan cấp huyện với thành phần chủ yếu là tài liệu hành chính cơ bản đã được 

chỉnh lý, ngoài ra có tài liệu kế toán hoặc tài liệu khoa học kỹ thuật. Cá biệt một 

số tỉnh chưa thu được tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh do kho tạm đã hết diện 

tích bảo quản tài liệu (như: Bắc Giang, Bình Thuận). 

Lưu trữ lịch sử tỉnh đã có hướng dẫn kịp thời để tiến hành thu thập tài liệu 

có giá trị bảo quản vĩnh viễn đối với các cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, 

giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, 

một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện sáp nhập giữa cơ quan 

của Đảng và cơ quan Nhà nước, do chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có 

thẩm quyền nên việc thu thập tài liệu của những cơ quan này còn gặp khó khăn. 

Đối với tài liệu của các cá nhân, gia đình, dòng họ và tài liệu quý hiếm, 

hiện trên cả nước có 15/63 Lưu trữ lịch sử tỉnh đã tiến hành khảo sát, thu thập tài 

liệu (như sắc phong, gia phả, tài liệu triều Nguyễn, tài liệu về lịch sử chính 

quyền địa phương trước năm 1975...). 

đ) Bảo quản tài liệu lưu trữ 

Từ năm 2012, các bộ, ngành đã quan tâm hơn đến việc bố trí, cải tạo, sửa 

chữa kho tàng với tổng diện tích kho hơn 64.000 m2. Đa số bộ, ngành bố trí kho 
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lưu trữ không chuyên dụng trong trụ sở làm việc của cơ quan và đã đầu tư các 

trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu. Một số 

bộ, ngành đã đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng với quy mô lớn và trang 

thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn hoặc bố trí nhiều diện tích bảo quản tài liệu như: 

Bộ Quốc phòng (có 12 kho lưu trữ chuyên dụng với tổng diện tích 20.701m2 tại 

cơ quan Bộ và các đơn vị); Bộ Xây dựng (4 kho chuyên dụng với tổng diện tích 

100 m2), Bộ Y tế (10.384 m2), Bộ Công an (7.500 m2)...  

Hiện nay, 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xây dựng kho 

lưu trữ chuyên dụng và trang bị tương đối đầy đủ các phương tiện thiết yếu để 

bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. Một số tỉnh đang hoàn thiện kho lưu 

trữ chuyên dụng, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2020: Sơn La, Long An, 

Bắc Giang, Nam Định. Các tỉnh còn lại bố trí kho tạm để bảo quản tài liệu; trong 

đó một số tỉnh bố trí kho với diện tích còn hạn chế như Hưng Yên: 60m2, Ninh 

Thuận: 80m2, Thái Bình: 90m2,... không đảm bảo công tác thu thập, bảo quản 

tài liệu. Nhiều địa phương chưa xây dựng và hoàn thiện được kho lưu trữ 

chuyên dụng do chưa được cấp kinh phí theo Đề án “Hỗ trợ xây dựng Kho lưu 

trữ chuyên dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” (Quyết định số 

1784/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ). 

Các cơ quan đã quan tâm thực hiện chế độ kiểm tra, đảm bảo nhiệt độ, độ 

ẩm và các điều kiện thích hợp, chế độ vệ sinh kho, khử trùng tài liệu định kỳ, 

xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và các biện pháp kỹ thuật 

khác để kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng bảo quản tài liệu lưu trữ. Một số 

tỉnh có tài liệu với tình trạng vật lý kém đã được tiến hành bồi nền (như: Hà 

Giang bồi nền 18.000 tờ tài liệu; Lạng Sơn 18.000 tờ; Ninh Bình 38.000 tờ...). 

e) Tổ chức sử dụng tài liệu 

Hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức chủ 

yếu phục vụ đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan với hình thức là sử dụng 

tài liệu tại chỗ hoặc cấp bản sao, chứng thực lưu trữ. Về hệ thống công cụ tra tìm 

và quản lý tài liệu, các cơ quan sử dụng mục lục hồ sơ kết hợp với hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 
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Tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương, số lượng người khai thác tài liệu 

và số lượng hồ sơ, tài liệu được đưa ra phục vụ trong giai đoạn 2012-2019 tăng 

lên, trong đó tiêu biểu là: Bộ Quốc phòng (188.000 lượt người, 7.531.902 hồ 

sơ), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (10.610 lượt người, 16.349 hồ sơ), Bộ Tư pháp 

(1.600 lượt người, hơn 7.000 hồ sơ), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

(950 lượt người/ năm với 8.750 hồ sơ)… Đặc biệt, một số bộ, ngành đã triển 

khai hoạt động trưng bày, triển lãm sử dụng tài liệu lưu trữ là: Văn phòng Quốc 

hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam, Kiểm toán nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam… 

Từ năm 2012 đến 2019, trung bình mỗi năm Lưu trữ lịch sử các tỉnh phục 

vụ 21.177 lượt người, đưa ra sử dụng 69.211 lượt hồ sơ. Một số tỉnh đã thực 

hiện khai thác tài liệu lưu trữ trực tuyến (như: Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lào Cai); 

giới thiệu tài liệu lưu trữ trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (như: Thái Bình, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hải Phòng, 

Hà Tĩnh, Bình Định...); tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ (như: Hải Phòng, Bình 

Phước, Bình Định, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hà Giang, Thanh Hóa, thành phố 

Hồ Chí Minh...). Việc giải mật tài liệu lưu trữ mới được thực hiện tại một số tỉnh 

(như: Bình Định, Hà Giang, Phú Yên, Ninh Bình). 

Mục 3 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

a) Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng với các bộ, ngành, 

địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật. Từ đó, nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành 

về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ 

đã có nhiều chuyển biến. 

b) Từ khi Luật Lưu trữ được ban hành, hoạt động quản lý, chỉ đạo, kiểm 

tra, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng như của 

các bộ, ngành, địa phương được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Hệ thống 
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văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ được rà soát, 

sửa đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý và nâng cao chất lượng công tác lưu trữ. 

c) Hệ thống tổ chức lưu trữ các cấp, Lưu trữ cơ quan và biên chế cán bộ 

làm lưu trữ được từng bước kiện toàn và tăng cường. Người làm công tác lưu trữ 

được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ được giao. 

d) Cơ sở vật chất và kinh phí dành cho lưu trữ đã được các cấp, các ngành 

quan tâm đầu tư, tập trung vào việc cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới kho lưu 

trữ; mua sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức 

chỉnh lý, số hóa tài liệu; nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án, dự án và 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ.  

đ) Tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các bộ, 

ngành, địa phương cơ bản đã được chỉnh lý, xác định giá trị; bảo vệ, bảo quản an 

toàn và khai thác, sử dụng có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Hạn chế, nguyên nhân  

a) Hệ thống pháp luật về lưu trữ còn chưa hoàn thiện; một số nội dung 

quy định chi tiết Luật Lưu trữ, đặc biệt là các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về 

lưu trữ còn thiếu; một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý hoạt động lưu 

trữ chưa được quy định hoặc quy định chưa thực sự phù hợp. 

b) Ý thức tuân thủ pháp luật trong công tác lưu trữ của lãnh đạo và cán 

bộ, công chức ở một số cơ quan còn chưa nghiêm. Công tác thanh tra về văn 

thư, lưu trữ chưa được thực hiện thường xuyên; việc kiểm tra của cơ quan quản 

lý nhà nước còn hạn chế do số lượng đơn vị được kiểm tra không nhiều. 

c) Về tổ chức, nhân sự làm công tác lưu trữ: hệ thống tổ chức ở địa 

phương thường xuyên biến động, không ổn định; biên chế lưu trữ thiếu và chủ 

yếu kiêm nhiệm; thu nhập và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người làm 

lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng, hiệu quả công việc cũng như tư tưởng, tâm lý của công chức, viên chức. 
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d) Việc thực hiện một số nghiệp vụ lưu trữ chưa tốt: Việc lập hồ sơ và 

giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan ở nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực 

hiện tốt, dẫn đến khối lượng khá lớn tài liệu tồn đọng chưa được phân loại, sắp 

xếp khoa học; việc thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch 

sử gặp rất nhiều khó khăn; chất lượng tài liệu sau chỉnh lý chưa đáp ứng yêu cầu 

theo quy định, cản trở hoạt động tra tìm, phục vụ sử dụng tài liệu. Nhiều tài liệu 

có giá trị đang xuống cấp và chưa được xử lý kịp thời.  

 đ) Kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ còn hạn chế. 

Nhiều tỉnh chưa chủ động bố trí ngân sách để xây dựng kho lưu trữ chuyên 

dụng, dẫn đến Lưu trữ lịch sử không thể tiến hành thu thập, bổ sung tài liệu từ 

các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu; nhiều cơ quan không có khả năng bố 

trí đủ kinh phí để giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng do lịch sử để lại. 

e) Nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu và yếu. Việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào lưu trữ chưa được chỉ đạo, triển khai một cách quyết liệt, 

thống nhất, đồng bộ, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của khoa học kỹ 

thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác văn thư, lưu trữ.  

Phần II 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƢƠNG 

Mục 1 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CHUNG 

1. Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, 

hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác lƣu trữ 

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cần xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về lưu trữ khoa học, đồng bộ, đầy đủ; trong đó tập trung vào quy 

trình quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử một cách liên thông, thống nhất, khép kín 

theo hướng điện tử hóa hoàn toàn. Bổ sung quy định về quản lý hoạt động lưu 

trữ phù hợp với các loại hình cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. 

b) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ nhằm nâng cao 

nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ. 
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2. Về tổ chức, bộ máy và biên chế làm công tác lƣu trữ của các cơ 

quan, tổ chức 

a) Hướng dẫn tổ chức lưu trữ phù hợp với các loại hình cơ quan, tổ chức. 

b) Đánh giá đúng vị trí việc làm lưu trữ, xây dựng khung năng lực, vị trí 

việc làm lưu trữ phù hợp với các loại hình cơ quan. 

c) Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác lưu trữ 

làm căn cứ pháp lý để các cơ quan, tổ chức quy định định biên tối thiểu người 

làm lưu trữ chuyên trách và kiêm nhiệm.  

3. Về chế độ chính sách, đào tạo, bồi dƣỡng đối với ngƣời làm công 

tác lƣu trữ 

a) Ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức lưu trữ. 

b) Ban hành văn bản thống nhất quy định các chế độ, chính sách đãi ngộ 

cho người làm công việc lưu trữ (như: phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, 

bồi dưỡng bằng hiện vật, phụ cấp trách nhiệm bảo mật…) phù hợp với quy định 

của pháp luật lao động, ngang tầm với nhiệm vụ được giao và tương đương với 

các ngành khác, có chính sách đối với người làm lưu trữ trong lực lượng vũ 

trang. Việc áp dụng chế độ, chính sách cần căn cứ thực tế bố trí người làm lưu 

trữ tại các cơ quan, không phân biệt ngạch bậc, kiêm nhiệm hay chuyên trách. 

c) Tổ chức các kỳ thi thăng hạng đối với người làm lưu trữ. 

d) Bổ sung các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với người 

làm lưu trữ có thành tích xuất sắc trong bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu. 

đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ 

công chức, viên chức làm lưu trữ các cơ quan trung ương và địa phương theo 

từng năm hoặc theo giai đoạn và mở rộng đối tượng được tham gia.  

e) Tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên sâu về lưu trữ, các diễn đàn 

trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong lưu trữ. Tăng cường hợp tác quốc tế và 

các hoạt động học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước. 

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lƣu trữ 



21 

 

a) Quy định mục tiêu, lộ trình cụ thể về điện tử hóa công tác lưu trữ. Xây 

dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ thống nhất cho các cơ quan trong toàn 

quốc. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin quốc gia và các 

cơ quan trung ương, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác lưu trữ, thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử, kết nối văn thư với lưu 

trữ, kết nối giữa các cơ quan thành hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ quốc gia. 

5. Về các yêu cầu thực tiễn phát sinh và giải pháp để thực hiện tốt các 

quy định của Luật Lƣu trữ 

a) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, duy trì kiểm tra 

chéo công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức; kiểm soát việc bố trí, sử 

dụng nhân lực làm lưu trữ tại địa phương.  

b) Bổ sung kết quả công tác văn thư, lưu trữ là một tiêu chí đánh giá xếp 

hạng mức độ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. 

c) Quy định cụ thể việc bố trí kinh phí đầu tư cho lưu trữ trong các hoạt 

động (như: xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng, mua sắm trang thiết bị phục vụ 

cho lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin và chỉnh lý tài liệu tồn đọng…). 

d) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong khai 

thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.  

đ) Có chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển giao tài 

liệu cho Lưu trữ quốc gia. 

Mục 2 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ  

CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT LƢU TRỮ VÀ CÁC VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƢỚNG DẪN THI HÀNH 

Nội dung đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số nội dung: 

1. Các quy định chung 

a) Quy định về giá trị tài liệu lưu trữ (tài sản, di sản tư liệu quốc gia, quốc 

tế và các giá trị khác), sở hữu tài liệu lưu trữ, xã hội hóa công tác lưu trữ. 
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b) Hợp nhất Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ 

Nhà nước Việt Nam để thống nhất trong chỉ đạo, hệ thống hướng dẫn nghiệp vụ 

lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ.  

2. Giải thích từ ngữ 

a) Tập trung các từ ngữ được giải thích rải rác trong các điều khoản về 

phần giải thích từ ngữ. Chỉnh sửa các từ ngữ “chỉnh lý tài liệu” và “xác định giá 

trị tài liệu” để tránh bao hàm. 

b) Bổ sung giải thích các từ ngữ về: tài liệu điện tử, tài liệu lưu trữ chuyên 

ngành, tài liệu quý hiếm, các nghiệp vụ lưu trữ (bảo quản, số hóa, bổ sung, 

thống kê, biên mục, tiêu hủy, sử dụng, chứng thực, giải mật, hoạt động dịch vụ 

lưu trữ), lưu trữ công, lưu trữ tư, công cụ tra cứu. 

3. Lập hồ sơ công việc và nộp lƣu hồ sơ, tài liệu 

Quy định cụ thể một số vấn đề đặc biệt trong nộp lưu tài liệu (như thời 

hạn nộp lưu tài liệu ảnh, băng, đĩa, tài liệu dự án xây dựng kéo dài nhiều năm; 

thành phần tài liệu nộp vào Lưu trữ lịch sử; việc nộp lưu tài liệu của các cơ quan 

làm việc theo nhiệm kỳ. 

4. Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu 

a) Hướng dẫn việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu tại cơ quan, 

tổ chức, việc vận dụng các tiêu chuẩn xác định giá trị.  

b) Quy định thống nhất về chỉnh lý tài liệu và một số vấn đề cụ thể trong 

chỉnh lý cho hợp lý (như: chỉ biên mục đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn, hủy 

tài liệu không cần tháo ghim kẹp…). 

5. Bảo quản tài liệu, hủy tài liệu hết giá trị 

a) Quy định thời hạn bảo quản tài liệu ngắn hơn để phù hợp với điều kiện 

kho tàng của các cơ quan, tổ chức. Chỉnh sửa quy định về “tài liệu bảo quản có 

thời hạn”, tài liệu xác định thời hạn bảo quản từ 70 năm trở lên nhưng chưa đến 

mức bảo quản vĩnh viễn. 

b) Hướng dẫn quy trình, thủ tục, thời hạn thẩm định tài liệu tiêu hủy tại 

Lưu trữ cơ quan, hủy tài liệu mật. 
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6. Hoạt động khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ 

Quy định về khai thác sử dụng tài liệu trực tuyến, chứng thực tài liệu; sử 

dụng tài liệu điện tử; thu phí sử dụng tài liệu tại Lưu trữ cơ quan; điều chỉnh 

mức phí sử dụng tài liệu cho phù hợp. 

7. Quản lý tài liệu lƣu trữ điện tử 

a) Quy định cụ thể các nghiệp vụ lưu trữ và trách nhiệm của cơ quan, đơn 

vị, cá nhân trong quản lý tài liệu điện tử (tiêu chuẩn lựa chọn và xử lý tài liệu số 

hóa, lập hồ sơ giấy - điện tử, thời hạn bảo quản, nộp lưu, tiêu hủy và phục vụ sử 

dụng tài liệu điện tử tại Lưu trữ cơ quan); quản lý, bảo mật và chia sẻ dữ liệu 

thông tin điện tử; quy chuẩn về hệ thống quản lý tài liệu điện tử. 

b) Quy định giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ điện tử, tài liệu số hóa. 

8. Quản lý tài liệu lƣu trữ chuyên ngành 

a) Quy định rõ thẩm quyền của cơ quan quản lý ngành đối với việc quản 

lý tài liệu lưu trữ chuyên ngành. 

b) Quy định thành phần, thời hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử đối với các 

ngành có tính đặc thù (như công an, quốc phòng, ngoại giao - nhiều tài liệu 

mang bí mật nhà nước; tài liệu khoa học công nghệ, tài liệu ngành phát thanh...). 

9. Quy trình, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong công tác lƣu trữ 

a) Ban hành các quy trình nghiệp vụ thống nhất trong công tác lưu trữ 

(như: thẩm định tài liệu hết giá trị, nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; chỉnh lý, 

tiêu hủy tài liệu; bảo quản tài liệu, công bố tài liệu…).  

b) Hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá về các hoạt động nghiệp vụ lưu 

trữ (như: xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ, biên mục, tiêu hủy, giải mật, nộp 

lưu, số hóa, chỉnh lý tài liệu, công bố giới thiệu tài liệu…) và định mức nhân lực 

quản lý kho lưu trữ.  

c) Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung để từng bước liên thông hệ 

thống lưu trữ quốc gia với lưu trữ các cơ quan trung ương và địa phương. Quy 

chuẩn hóa về kho lưu trữ và các yêu cầu bảo quản tài liệu; thống nhất mẫu hộp 

đựng tài liệu khi nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. 
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10. Hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

a) Quy định về thuê dịch vụ đối với các hoạt động lưu trữ. Quy định về 

đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ cho phù hợp với pháp luật về doanh nghiệp. 

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động dịch vụ lưu trữ, có 

chế tài xử phạt vi phạm hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ.  

c) Sửa đổi yêu cầu điều kiện về bằng cấp đối với các cá nhân tham gia kỳ 

kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ trong lĩnh 

vực chỉnh lý tài liệu, lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển 

giao công nghệ lưu trữ. 

11. Chế tài xử phạt vi phạm pháp luật trong công tác lƣu trữ 

Xây dựng hệ thống chế tài xử phạt vi phạm pháp luật trong công tác lưu 

trữ đối với các nhóm hành vi cụ thể (như: không lập hồ sơ, không nộp tài liệu 

vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử…); có thể quy định đây là một tiêu chí để 

xét nâng lương, nghỉ hưu, chuyển công tác, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. 

12. Các vấn đề khác 

a) Quản lý tài liệu lưu trữ cấp huyện, cấp xã  

- Bổ sung  điều, khoản quy định về Kho Lưu trữ cấp huyện và trách nhiệm 

quản lý, thu thập tài liệu lưu trữ cấp huyện. 

- Đối với cấp xã, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật Lưu trữ, trong đó 

cần quy định rõ về kho tàng, cơ sở vật chất cho hoạt động lưu trữ cấp xã. 

b) Quy định cụ thể việc quản lý tài liệu đối với các cơ quan khi chia, tách, 

sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, thay đổi tên gọi do thay đổi về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. 

c) Bổ sung các quy định cụ thể về: quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, 

dòng họ; quyền sở hữu tài liệu của tổ chức tư nhân; tiêu chuẩn tài liệu quý, 

hiếm. 

d) Quy định cụ thể về giải mật đối với tài liệu ở Lưu trữ cơ quan; điều 

chỉnh thời gian tài liệu mật được sử dụng rộng rãi cho thống nhất với quy định 

về tiếp cận thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước; việc tự động giải mật đối với tài 

liệu đã được đưa ra khỏi danh mục bí mật nhà nước. 
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Phần III 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC LƢU TRỮ  

TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá 

trình thực hiện Luật Lưu trữ, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức cần tập 

trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

Mục 1 

ĐỐI VỚI BỘ NỘI VỤ, CỤC VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ NHÀ NƢỚC 

1. Tập trung rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về lưu trữ. Đẩy mạnh 

việc xây dựng các chính sách về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo chủ trương 

của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.  

2. Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong lĩnh vực lưu trữ. 

3. Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu trữ. 

Xây dựng, ban hành các chế tài xử phạt vi phạm pháp luật trong lưu trữ. 

4. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định cụ thể về biên chế chuyên 

trách làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. 

5. Thực hiện tốt việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ quốc gia. Đổi mới, 

đa dạng các hình thức tổ chức sử dụng, phát huy tối đa giá trị tài liệu lưu trữ.  

6. Nghiên cứu phương án thực hiện xã hội hóa một phần hoạt động lưu trữ. 

Mục 2 

ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƢƠNG 

 1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong 

việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. 

2. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức lưu trữ, bố trí đủ biên chế chuyên 

trách làm công tác lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thực 

hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người làm lưu trữ theo quy định. 

3. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật 

về lưu trữ, đặc biệt là tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản lý trong việc 

nghiệm thu sản phẩm hoạt động dịch vụ lưu trữ. 
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 4. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao 

nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; chỉ đạo quyết liệt để 

chấm dứt tình trạng không lập hồ sơ công việc tại các cơ quan, tổ chức.  

5. Bố trí kinh phí cho việc xây dựng, cải tạo kho lưu trữ; mua sắm trang 

thiết bị lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ và xử lý dứt 

điểm tài liệu tồn đọng, tích đống tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc. 

6. Bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu 

trữ. 

Phần IV 

ĐỊNH HƢỚNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG  

XÂY DỰNG LUẬT LƢU TRỮ SỬA ĐỔI 

Mục 1 

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 

1. Mục tiêu  

Việc xây dựng, ban hành Luật Lưu trữ sửa đổi nhằm thể chế hóa chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường thực hiện có hiệu quả 

việc quản lý các hoạt động lưu trữ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính 

và hội nhập quốc tế. 

2. Quan điểm  

a) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật 

hiện hành Bộ Luật dân sự, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo vệ 

bí mật nhà nước, Luật tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Công chứng, 

Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, …. 

b) Luật được xây dựng trên cơ sở tham khảo có chọn lọc nội dung các quy 

định pháp lý hiện hành về lưu trữ của các nước trong khu vực và trên thế giới, 

phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam và xu thế hội nhập quốc tế. 

c) Luật được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực 

tế thực hiện Luật Lưu trữ trong 8 năm qua; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, khắc 
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phục những bất cập, hạn chế của Luật Lưu trữ năm 2011 và các quy định của 

pháp luật về công tác lưu trữ. 

d) Bảo đảm nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động lưu trữ. 

đ) Luật Lưu trữ quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu đối với các 

nội dung nghiệp vụ cơ bản; những nội dung mang tính nghiệp vụ chuyên sâu sẽ 

được giao cho Chính phủ và Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan quy 

định, hướng dẫn cụ thể. 

Mục 2 

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về công tác lưu trữ và quản lý nhà nước về công tác lưu 

trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ. 

2. Đối tƣợng áp dụng  

Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 

và cá nhân. 

Mục 3 

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT 

Bộ Nội vụ đề xuất 02 chính sách và giải pháp thực hiện đối với từng 

chính sách trong đề nghị xây dựng Luật như sau:  

1. Chính sách 1  

a) Nội dung chính sách: hoàn thiện các quy định về lưu trữ tài liệu điện tử 

b) Mục tiêu chính sách 

Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng đặc biệt là Nghị 

quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thành các nội dung quy định cụ thể trong 

Luật. 
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c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn 

- Bổ sung quy định tại Khoản 3, Điều 13 Luật Lưu trữ quy định: 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 bao gồm tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và tài 

liệu bảo quản có thời hạn từ 20 năm trở lên. 

- Bổ sung quy định về việc số hóa tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ 

lịch sử. 

- Việc tham gia của các doanh nghiệp công nghệ là tất yếu để góp phần 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu về tài liệu lưu trữ. Vì vậy, Luật Lưu trữ cần 

quy định cho phép doanh nghiệp tham gia quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu về 

tài liệu lưu trữ cũng như quy định về điều kiện, trách nhiệm của doanh nghiệp 

khi tham gia; đồng thời, có điều khoản giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông 

tin và Truyền thông trong việc công nhận các doanh nghiệp đủ điều kiện. 

- Quy định về việc quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu tài liệu lưu trữ 

điện tử đáp ứng yêu cầu về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan 

nhà nước; đây là nội dung quan trọng khi hiện nay chưa có quy định về chia sẻ, 

kết nối thông tin giữa các kho lưu trữ lịch sử, chưa có quy định của nhà nước 

cho phép thành lập cơ quan lưu trữ để tích hợp, chia sẻ, bảo hiểm dữ liệu tài liệu 

lưu trữ.  

- Quy định về hoạt động lưu trữ đối với tài liệu điện tử: thu thập tài liệu 

qua trục liên thông văn bản quốc gia, chỉnh lý tài liệu điện tử, tổ chức sử dụng 

tài liệu điện tử, kho bảo quản tài liệu điện tử. 

d) Lý do lựa chọn 

- Bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi cho việc lưu trữ tài liệu điện tử; 

- Bảo đảm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia 

cung cấp Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử; 

- Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tính 

năng hỗ trợ việc thực hiện quy trình nghiệp vụ lưu trữ; bảo đảm tính xác thực, 

tin cậy, toàn vẹn của văn bản, tài liệu lưu hành và lưu trữ trong hệ thống và khả 

năng truy cập, sử dụng văn bản, tài liệu, hồ sơ theo thời hạn bảo quản; có khả 



29 

 

năng tích hợp, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống khác có 

chuẩn đầu vào theo quy định của các cơ quan, nhà nước; bảo đảm phù hợp với 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kết nối với Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước.  

2. Chính sách 2  

a) Nội dung chính sách: hoàn thiện các quy định về lưu trữ tư nhân 

b) Mục tiêu chính sách 

Hoàn thiện, bổ sung các quy định của pháp luật về lưu trữ tư nhân. 

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn 

Luật Lưu trữ sửa đổi bổ sung các quy định: 

- Giải thích từ ngữ tài liệu lưu trữ tư nhân, Lưu trữ tư nhân.  

Việc xác định phạm vi tài liệu lưu trữ công và tư trong Luật Lưu trữ của 

các nước, tuy có khác nhau chi tiết về diễn đạt nhưng đều có những điểm chung 

rất cơ bản: Tài liệu lưu trữ công là tài liệu được hình thành trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, bao gồm cả tài liệu của doanh nghiệp 

nhà nước; tài liệu lưu trữ tư là tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức tư nhân, tổ chức phi chính phủ và của cá nhân. Việc xác định rõ phạm vi 

tài liệu lưu trữ tư có ý nghĩa quan trọng, trên cơ sở đó quyền sở hữu tài liệu tư 

được quy định.  

 - Nguyên tắc quản lý tài liệu lưu trữ tư nhân theo hướng tự chủ quản lý 

tại tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tài liệu, quyền thành lập lưu trữ tư nhân. 

- Quy định về việc chủ sở hữu tài liệu có thể gửi tài liệu vào cơ quan lưu 

trữ nhà nước bảo quản. 

- Quy định về việc nhà nước có thể trưng dụng tài liệu lưu trữ tư nhân 

trong các trường hợp cần thiết. Quy định các trường hợp có thể trưng dụng tài 

liệu. 

- Quy định trách nhiệm của chủ sở hữu trong việc công bố tài liệu. 

- Quy định về việc mang tài liệu lưu trữ tư nhân ra nước ngoài. 

- Giao cơ quan có thẩm quyền quy định về đơn giá mua tài liệu tư nhân có 

giá trị đặc biệt là tài liệu quý, hiếm. 
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- Quy định các mô hình lưu trữ tư nhân: tổ chức lưu trữ tại gia (các cá 

nhân, gia đình, dòng họ tự lưu giữ tài liệu của mình tại nhà hay tại nhà thờ tổ, 

nhà thờ của dòng họ), tổ chức lưu trữ tập trung tại các cơ sở lưu trữ tư nhân (Ví 

dụ: Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam…). 

- Đối với mô hình tổ chức lưu trữ tập trung tại các cơ sở lưu trữ tư nhân, 

cần quy định phạm vi hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức lưu trữ 

tư nhân. Hiện nay, chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh hoạt động của lưu trữ 

tư nhân cũng như chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với loại hình này.  

- Quy định về định mức, thu nộp phí và lệ phí khi ký gửi tài liệu vào Lưu 

trữ lịch sử và cơ sở lưu trữ tư nhân. 

d) Lý do lựa chọn 

- Tạo hành lang pháp lý cho vấn đề lưu trữ công, lưu trữ tư đồng thời xác 

định rõ phạm vi thẩm quyền đối với các tổ chức lưu trữ này. 

- Bảo đảm nhà nước quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác lưu trữ. 

- Tạo điều kiện cho các mô hình lưu trữ tư phát triển. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT LƢU TRỮ  

TỪ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

                                  

 Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Đà Nẵng 

 

Luật Lưu trữ được ban hành 11 tháng 11 năm 2011 và chính thức có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, là sự kiện đánh dấu bước phát triển 

quan trọng của ngành Lưu trữ Việt Nam. Luật Lưu trữ ra đời đồng nghĩa với 

việc công tác lưu trữ của nước ta đã được thể chế bằng luật, tạo cơ sở pháp lý 

cao nhất giúp cho công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ được quản lý thống nhất. 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT LƢU TRỮ CỦA THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG 

Từ khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành đến nay, công tác lưu trữ của 

thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, thay đổi đáng kể, cụ thể 

như: 

1. Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kết hợp đồng bộ nhiều hình thức để 

tuyên truyền phổ biến Luật như: Tổ chức các hội nghị phổ biến, đến việc tổ chức 

hội thi, xây dựng video, tập gấp, phóng sự, các lớp tập huấn, bồi dưỡng… để 

tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ lưu 

trữ đến các cơ quan, tổ chức. 

2. Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành về công tác lưu trữ, thành 

phố đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản, từ văn bản quy định, chỉ đạo đến văn 

bản hướng dẫn, đôn đốc, tạo hành lang pháp lý để các cơ quan, địa phương thực 

hiện đúng quy định về công tác lưu trữ. 

3. Thành phố tổ chức đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ hàng 

năm, trong đó điểm phần công tác lưu trữ chiếm tỷ lệ 38% trong Bộ tiêu chí 

đánh giá. Việc tổ chức xếp loại được thực hiện định kỳ hàng năm và đánh giá 

khách quan, minh bạch, trong đó có khen thưởng những cơ quan thực hiện xuất 
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sắc, phê bình các cơ quan thực hiện chưa tốt. Từ đó, đã giúp các cơ quan nỗ lực 

phấn đấu thực hiện đúng quy định các nội dung của công tác lưu trữ. 

4. Việc tổ chức các tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra công tác 

lưu trữ được thành phố thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua kiểm tra thực tế đã 

chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nêu các giải pháp để cơ quan khắc phục những 

hạn chế. Đồng thời, tổng hợp những hạn chế chung của các cơ quan để tổ chức 

các lớp tập huấn. Từ đó, đã giúp lãnh đạo các đơn vị và những người làm công 

tác lưu trữ nắm được các quy định của Nhà nước về công tác lưu trữ và tham 

mưu các biện pháp để thực hiện đúng các nội dung về công tác lưu trữ. 

 5. Thành phố nói chung và từng cơ quan, địa phương nói riêng đã quan 

tâm, đầu tư, bố trí kinh phí để xây dựng kho lưu trữ (kho chuyên dụng của thành 

phố và kho của từng cơ quan) và thực hiện việc chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ.  

6. Về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, các cơ quan, địa phương thuộc thành 

phố đã thực hiện việc lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ 

cơ quan, thủ tục nộp lưu đầy đủ, đúng theo quy định. Nhiều cơ quan chỉnh lý 

được 100% tài liệu lưu trữ, đặc biệt là khối sở, ngành, Văn phòng HĐND và 

UBND quận, huyện, một số cơ quan trung ương như: Cục Thuế, Cục Hải quan, 

Kho bạc nhà nước Đà Nẵng… 

7. Lưu trữ lịch sử thành phố đã có kho chuyên dụng, bảo quản an toàn kho 

lưu trữ và tài liệu lưu trữ, không để xảy ra tình trạng lọt, lộ, mất tài liệu; thu thập 

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử để bảo quản theo đúng quy định; phục vụ khai 

thác, sử dụng tài liệu kịp thời, chính xác, đầy đủ tài liệu giúp cho nhiều tổ chức 

và công dân giải quyết công việc nhanh chóng và có hiệu quả. 

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, thực 

hiện số hóa tài liệu lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử. 

 II. HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC LƢU TRỮ CỦA THÀNH PHỐ 

DO MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LƢU TRỮ CHƢA PHÙ HỢP  
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 Từ thực tiễn triển khai Luật Lưu trữ, bên cạnh những kết quả đạt được, 

công tác lưu trữ của thành phố Đà Nẵng còn hạn chế do một số quy định của 

Luật Lưu trữ chưa phù hợp như: 

 1. Về giải thích từ ngữ 

 Luật không tập trung giải thích tại Điều 2 mà còn phân tán ở các điều 

khác (khoản 1 Điều 13, giải thích từ ngữ “Tài liệu lưu trữ điện tử”, một khái 

niệm sử dụng phổ biến hiện nay); Điều 17, giải thích các từ ngữ về tài liệu bảo 

quản vĩnh viễn, tài liệu bảo quản có thời hạn, tài liệu hết giá trị, thiếu giải thích 

chung về thời hạn bảo quản tài liệu…  

 2. Về mô hình tổ chức lƣu trữ cơ quan 

 Tại khoản 4 Điều 2, Luật Lưu trữ quy định: “Lưu trữ cơ quan là tổ chức 

thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức”; đồng 

thời Luật cũng quy định trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan trong việc thu thập, 

chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu 

lưu trữ, Luật không quy định mô hình lưu trữ phân tán. Tuy nhiên, thực tế kiểm 

tra công tác lưu trữ tài liệu tại một số cơ quan, nhiều cơ quan tổ chức mô hình 

lưu trữ phân tán, tài liệu được lưu trữ tại các phòng chuyên môn (Phòng Đăng 

ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại các phòng chuyên môn thuộc Công 

an cấp tỉnh, tại các phòng chuyên môn thuộc các bệnh viên…), không thống 

nhất đầu mối làm công tác lưu trữ trong cơ quan dẫn đến phân tán phông lưu trữ, 

không quản lý được tài liệu lưu trữ của cơ quan, tốn thêm nhiều người làm công 

tác lưu trữ trong điều kiện tinh giản biên chế như hiện nay. 

 3. Về quản lý tài liệu ở cấp xã 

Tại Điều 14, Luật Lưu trữ về Quản lý tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị 

trấn, trong đó có quy định: Tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của 

HĐND, Ủy ban nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của 

xã, phường, thị trấn được lựa chọn và lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn. Thực tế quy định này không thực hiện được: 
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Thứ nhất: Dùng từ “của” trong đoạn “các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp của xã, phường, thị trấn” chưa chính xác trong Luật. Các tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong phạm vi cấp xã nhưng 

không trực thuộc phường, xã;  

Thứ hai, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên 

nguyên tắc tự nguyện, tự quản, ngân sách nhà nước không cấp, chỉ hỗ trợ cho 

một số hoạt động, không có trụ sở ổn định, số lượng tổ chức nhiều nên thực tế 

không có phường, xã nào của thành phố lựa chọn, thu thập được tài liệu của các 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn phường, xã để 

bảo quản; thực tế ở cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 17/2-14/TT-BNV, 

cũng chỉ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động bằng ngân 

sách nhà nước mới thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. 

 Quy định “Người làm lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn phải có đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ”: Thực tế ở 

UBND phường, xã không có Văn phòng UBND, đồng thời cũng không có chức 

danh, vị trí việc làm lưu trữ, chỉ có chức danh công chức Văn phòng – Thống kế 

thực hiện các nhiệm vụ văn phòng – thống kê, trong đó có công tác lưu trữ. 

Thực tế của thành phố Đà Nẵng, do khối lượng công tác văn phòng – thống kê 

và khối lượng công tác văn thư, lưu trữ cũng khá nhiều nên ngoài việc bố trí 02 

công chức văn phòng – thống kê ở mỗi phường, xã, thành phố còn bố trí 01 chức 

danh người hoạt động không chuyên trách “Văn thư – lưu trữ kiêm thủ quỹ” để 

làm công tác văn thư, lưu trữ ở phường, xã.  

 4. Chế tài đối với các trƣờng hợp không nộp tài liệu vào Lƣu trữ lịch 

sử 

 Luật quy định rõ trách nhiệm cũng như thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu 

trữ lịch sử. Hiện nay, các cơ quan của thành phố xác định rõ trách nhiệm của cơ 

quan nên việc giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố được thực hiện 

thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đơn vị, đặc biệt là các doanh 

nghiệp nhà nước khi thay đổi hình thức sở hữu, nhiều trường hợp không chịu 
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nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. Do vậy, đề nghị Luật quy định chế tài đối với 

các trường hợp này. 

5. Về quản lý tài liệu lƣu trữ trong trƣờng hợp cơ quan, tổ chức chia, 

tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế là doanh nghiệp nhà nƣớc chia, 

tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản 

Tại Điều 24 (tại điểm b, khoản 3) có quy định “Tài liệu lưu trữ của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp không thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 

được quản lý tại Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới tiếp 

nhận trụ sở cũ”. Thực tế có nhiều trường hợp, cơ quan có thẩm quyền giao trụ sở 

của cơ quan cũ cho cơ quan không liên quan gì đến cơ quan cũ nên cơ quan mới 

không có trách nhiệm trong việc bảo quản, quản lý các tài liệu không liên quan 

đến cơ quan mình, từ đó làm hư, mất, nhiều khi tiêu hủy tài liệu lưu trữ nên đề 

nghị quy định chỉ giữ lại quy định: “Được giao nộp vào Lưu trữ cơ quan theo 

quyết định của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền”. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều cơ quan đang chuẩn bị chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đề nghị quy định trách nhiệm của cơ quan có 

thẩm quyền trong việc hướng dẫn quản lý tài liệu khi  chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể cơ quan, đơn vị hành chính như quy định tại Thông tư số 

46/2005/TT-BNV trước đây. 

6. Về xây dựng kho lƣu trữ số  

Tại Điều 25 có quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức trong việc xây dựng, bố trí kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết và 

thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu 

lưu trữ và bảo đảm việc sử dụng tài liệu lưu trữ. Bộ Nội vụ có ban hành thông tư 

hướng dẫn xây dựng kho lưu trữ truyền thống, các tiêu chuẩn về giá, hộp tài 

liệu, kho lưu trữ tài liệu giấy. Trong giai đoạn phát triển tài liệu điên tử như hiện 

nay, đề nghị có quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc quy định hoặc 

hướng dẫn tiêu chuẩn về xây dựng kho lưu trữ số để các cơ quan, địa phương có 

căn cứ xây dựng, không tự phát như hiện nay. 
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7. Thống kê nhà nƣớc về lƣu trữ  

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 thì Cơ quan quản lý nhà nước về lưu 

trữ cấp tỉnh tổng hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cơ quan quản lý 

nhà nước về lưu trữ cấp huyện và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ ở 

trung ương; Cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp xã tổng hợp số liệu của các đơn 

vị trực thuộc và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cấp huyện. 

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Nội vụ có quy định cơ quan tổ chức cấp I ở địa phương bao 

gồm các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc 

tại tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tuy nhiên, khi triển khai 

thực hiện một số cơ quan Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc 

tại tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh gửi báo cáo về Sở Nội 

vụ theo đúng quy định nhưng một số cơ quan không báo cáo về Sở Nội vụ để 

tổng hợp (các cơ quan quân đội, công an, Viện Kiểm sát, tòa án…) nên số liệu 

báo cáo không đầy đủ, đôi lúc trùng lặp.  

8. Về tiêu hủy tài liệu hết giá trị 

- Luật quy định rõ thủ tục, hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị nhưng không giao 

trách nhiệm cho cơ quan có thẩm quyền quy định, hướng dẫn các biểu mẫu liên 

quan đến việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị để thực hiện cho thống nhất. Do vậy, 

các cơ quan, địa phương vẫn phải dựa vào hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước tại Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006  Hướng 

dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị (Công văn này để hướng dẫn thực hiện 

Điều 11 và Điều 12 của Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc 

gia, do vậy không còn giá trị pháp lý) để hướng dẫn các biểu mẫu cũng như quy 

định thời hạn giải quyết là không phù hợp. Do vậy, cần có điều khoản quy định 

về ban hành biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

- Tại điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Lưu trữ quy định các cơ quan thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan 



37 

 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp khi tiêu hủy tài liệu 

hết giá trị cần hủy. Tuy nhiên, tại cuối điểm này lại không quy định người có 

thẩm quyền quyết định hủy tài liệu hết giá trị phải căn cứ vào ý kiến thẩm định 

của cơ quan thẩm định mà chỉ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Hội đồng xác 

định giá trị tài liệu hoặc ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp nên trong một số 

trường hợp, mặc dù khi thẩm định đã đề nghị giữ lại tài liệu nhưng cơ quan có 

tài liệu vẫn hủy tài liệu. 

- Cần quy định, xác định rõ, “cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về lưu trữ cùng cấp”, có thẩm quyền trong việc thẩm định tài liệu hết giá 

trị của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Vì hiện nay ở địa 

phương theo quy định tại Luật Lưu trữ, Lưu trữ lịch sử chỉ tổ chức ở cấp tỉnh 

nhưng nguồn nộp lưu đa số là cơ quan, tổ chức cấp huyện (các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện, các cơ quan ngành dọc được tổ chức ở cấp 

huyện), theo quy định tại Luật thì UBND cấp huyện có nhiệm vụ thẩm định, 

trong khi tài liệu vĩnh viễn lại thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; 

đồng thời tại thành phố Đà Nẵng, do tinh giản biên chế, các Phòng Nội vụ đều 

không bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà 

nước về văn thư, lưu trữ nên việc thẩm định hầu như không thực hiện được. 

9. Một số văn bản hƣớng dẫn ban hành chậm hoặc chƣa ban hành 

Bốn là, mặc dù Luật Lưu trữ đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quản 

lý nhà nước về lưu trữ nhưng trong quá trình thực hiện cũng đã phát sinh nhiều 

bất cập khi nội dung của Luật chỉ là những quy định khung, mang tính chất định 

hướng, cần có văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Trong khi một số văn 

bản hướng dẫn thực hiện ban hành chậm, đặc biệt là các nội dung liên quan đến 

lưu trữ điện tử như Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu 

bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử đến năm 2019 mới ban hành… Thậm chí đến 

nay có một số nội dung được Luật Lưu trữ quy định nhưng chưa có văn bản 

hướng dẫn thực hiện như Bộ Nội vụ Quy định việc mang tài liệu lưu trữ ra khỏi 

Lưu trữ lịch sử để sử dụng trong nước (Điều 34, Luật Lưu trữ). Do đó, thành 
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phố phải triển khai chậm hoặc không có cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện, 

trong khi thực tế có phát sinh như cung cấp hồ sơ gốc tại Lưu trữ lịch sử để phục 

vụ công tác điều tra. 

10. Về nộp lƣu tài liệu của các ngành công an, quốc phòng, ngoại giao, 

ngành, lĩnh vực khác phải nộp lƣu vào Lƣu trữ lịch sử 

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ đã quy định một số nội dung về 

thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và 

của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử, trong đó đều quy định: Tài liệu lưu trữ có 

giá trị bảo quản vĩnh viễn của các ngành công an, quốc phòng, ngoại giao 

(ngành, lĩnh vực khác) phải nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 30 năm, 

kể từ năm công việc kết thúc, trừ tài liệu lưu trữ chưa được giải mật hoặc tài liệu 

lưu trữ cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ hàng ngày”. Quy định này không thực 

hiện được tại các địa phương vì các nguyên nhân sau: Thứ nhất, theo ý kiến của 

các cơ quan quân sự, quốc phòng, tài liệu quân sự, quốc phòng cấp tỉnh được 

giao nộp về quân khu, không giao nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Tài liệu 

chuyên môn về đất đai, đăng ký kinh doanh, lý lịch tư pháp, ngành Thuế, ngành 

Bảo hiểm xã hội, ngành Hải quan, ngành Kho bạc… được từng ngành bảo quản, 

không giao nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Thứ hai, không có tiêu chí để xác 

định  tài liệu nào là “tài liệu lưu trữ cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ hàng ngày 

của cơ quan, tổ chức” để không thu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Vì vậy, kính đề 

nghị Bộ Nội vụ tham mưu quy định cụ thể tài liệu nào của các ngành phải giao 

nộp vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh hoặc bãi bỏ quy định này tại Luật Lưu trữ và 

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP. 

III. NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT LƢU TRỮ TỪ 

THỰC TIỄN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở các vấn đề từ thực tiễn, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Luật Lưu trữ như sau: 
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1. Về giải thích từ ngữ 

Tập trung giải thích tại một điều; bổ sung các thuật ngữ, từ ngữ về công 

tác lưu trữ cần giải thích tại Luật phát sinh từ năm 2011 đến nay và hiện nay 

đang được giải thích ở các văn bản dưới luật. 

2. Về mô hình lƣu trữ cơ quan 

Cần quy định thống nhất mô hình công tác lưu trữ, theo nguyên tắc tài 

liệu lưu trữ phải được quản lý tập trung thống nhất, không phân tán, xé lẻ. 

3. Về quản lý tài liệu ở phƣờng, xã, thị trấn 

Cần điều chỉnh từ ngữ đúng theo quy định của các luật chuyên ngành; 

đồng thời quy định lại trách nhiệm của UBND phường, xã đối với việc quản lý, 

bảo quản tài liệu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

4. Quy định trách nhiệm của Chính phủ trong việc quy định các hình 

thức xử phạt vi phạm hành chính trong công tác lƣu trữ 

Hiện nay có nhiều hành vi vi phạm trong công tác lưu trữ, do vậy cần quy 

định trách nhiệm của Chính phủ trong việc quy định các hình thức xử phạt vi 

phạm hành chính trong công tác lưu trữ nhằm mục đích ngăn chặn, hạn chế cũng 

như có cơ sở trong việc xử lý các vi phạm. 

5.  Về quản lý tài liệu lƣu trữ trong trƣờng hợp cơ quan, tổ chức chia, 

tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế là doanh nghiệp nhà nƣớc chia, 

tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản 

Đề nghị điều chỉnh để quản lý, bảo quản được tài liệu của các cơ quan sau 

khi giải thể, sáp nhập, đặc biệt đối với các cơ quan không thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. Đồng thời sớm có hướng dẫn để thống nhất quản lý 

tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính 

như hiện nay. 
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 6. Về xây dựng kho lƣu trữ số  

Đề nghị quy định trách nhiệm trong hướng dẫn tiêu chuẩn xây dựng kho 

lưu trữ số để các cơ quan, địa phương có cơ sở thực hiện. 

7. Thống kê nhà nƣớc về lƣu trữ  

Đề nghị điều chỉnh để việc thống kê nhà nước về lưu trữ được chính xác, 

thống nhất, không trùng lắp, không bỏ sót. 

8. Về tiêu hủy tài liệu hết giá trị 

Đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc hướng dẫn các 

biểu mẫu liên quan đến tiêu hủy tài liệu hết giá trị; đồng thời điều chỉnh nội 

dung trong Luật để phù hợp với thực tế. 

9. Đề nghị quy định trách nhiệm trong việc ban hành một số hướng dẫn; 

đồng thời đề nghị cơ quan được quy định trách nhiệm nhanh chóng ba hành 

hoặc tham mưu ban hành  

10. Về nộp lƣu tài liệu của các ngành công an, quốc phòng, ngoại giao, 

ngành, lĩnh vực khác phải nộp lƣu vào Lƣu trữ lịch sử 

Đề nghị lấy ý kiến cụ thể của các cơ quan công an, quốc phòng, ngoại 

giao khi quy định nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. Khi Luật đã quy định, đề 

nghị thực hiện nghiêm để thống nhất quản lý phông lưu trữ nhà nước Việt Nam. 

Đồng thời cũng xác định rõ những ngành nào có lưu trữ chuyên ngành để quản 

lý tài liệu chuyên ngành, không nhất thiết phải nộp vào Lưu trữ lịch sử. 

Trên đây là một số ý kiến của Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Đà 

Nẵng về nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực 

hiện, rất mong nhận được ý kiến tham gia của Hội nghị./. 

 

 



41 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT LƢU TRỮ  

TỪ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Văn phòng Bộ Tài chính 

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ TÀI CHÍNH 

Bộ Tài chính là một Bộ có phạm vi quản lý rộng lớn, đa ngành, đa lĩnh vực 

được phân bố từ trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 

gồm: 16 Vụ và tương đương, 7 Cục, 5 Tổng cục, 09 đơn vị sự nghiệp và 05 

doanh nghiệp thuộc Bộ. Có 04 Tổng cục được tổ chức theo hệ thống dọc từ 

trung ương đến các cấp địa phương (Thuế, Hải quan, Dự trữ Nhà nước và Kho 

bạc Nhà nước) với tổng số 54 Vụ, Cục, Trường, Viện, ... ở Trung ương và 182 

Cục, gần 1.500 Chi cục và tương đương ở địa phương.  

Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày 08/12/2015 về hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ 

quan ngang Bộ; theo đó công tác lưu trữ của Bộ Tài chính được giao Phòng Lưu 

trữ - Thư viện thuộc Văn phòng Bộ Tài chính quản lý. Hiện nay Phòng Lưu trữ - 

Thư viện có tổng số 05 cán bộ, 100% là nữ, 100% tốt nghiệp đại học đúng 

chuyên ngành, 100% có trình độ thạc sĩ và 100% là đảng viên. 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT LƢU TRỮ 

2.1. Khái quát về công tác lƣu trữ Bộ Tài chính 

Bộ Tài chính là một Bộ có phạm vi quản lý rộng phân bố từ trung ương đến 

địa phương. Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính ở Trung ương gồm: 24 đơn vị vụ 

cục,  09 đơn vị sự nghiệp và 05 doanh nghiệp thuộc Bộ, 5 Tổng cục  được tổ 

chức theo hệ thống dọc từ trung ương đến các cấp địa phương và ở địa phương 

có 182 Cục, gần 1.500 Chi cục và tương đương. Công tác lưu trữ được giao cho 

Văn phòng cụ thể là Phòng Lưu trữ - Thư viện thuộc Văn phòng Bộ Tài chính. 

Từ khi có Luật lưu trữ công tác lưu trữ của Bộ Tài chính đã gặt hái những 

kết quả vượt bậc, các nghiệp vụ lưu trữ đi vào nề nếp một cách toàn diện và hiện 
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đại. Tính đến hết năm 2017, toàn ngành Tài chính đang quản lý 836.574 mét tài 

liệu trong đó tại cơ quan Bộ đang quản lý 6.360 mét. Tại khối các đơn vị sự 

nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ đang quản lý 3.734 mét. Tại khối các Tổng 

cục và tương đương đang quản lý 826.481 mét. Ước tính đến nay con số trên đã 

tăng lên khoảng 20%. Phần mềm lưu trữ đã được xây dựng và đang triển khai 

diện rộng trên toàn ngành. 

2.2. Những kết quả đạt đƣợc     

Luật Lưu trữ ra đời là văn bản pháp lý cao nhất quy định về công tác lưu 

trữ của Việt Nam, sau khi Luật Lưu trữ ra đời hệ thống các văn bản hướng dẫn 

Luật đã được ban hành để cụ thể hóa Luật. Hệ thống các quy định này đã tác 

động lớn đến công tác lưu trữ của Bộ Tài chính và những kết quả nổi bật đạt 

được như sau: 

2.1.1. Kết quả đạt được trong quản lý công tác lưu trữ toàn ngành Tài 

chính 

a)  Xây dựng, ban hành văn bản  

Từ sau khi có Luật Lưu trữ đến nay, trên cơ sở các quy định của Nhà nước, 

Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định hướng dẫn các 

đơn vị trong ngành. Tiêu biểu như:Quyết định số 1939/QĐ-BTC ngày 12/8/2011 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác lập hồ sơ, danh mục hồ sơ và 

giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ; 

Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt 

động của ngành Tài chính; Quyết định số 2449/QĐ-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính, 

Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 24/10/2017 về tăng cường công tác lưu trữ ngành 

Tài chính và hàng loạt Quy chế, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ khác...Các 

văn bản ban hành của Bộ Tài chính đã là cơ sở hành lang pháp lý quan trọng, 

đầy đủ, qua đó đã đưa công tác lưu trữ của ngành Tài chính được thực hiện 

thống nhất, có nhiều thay đổi tích cực, rõ nét trong thời gian qua. 
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b)  Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ 

Để đánh giá việc thực hiện các quy định về công tác lưu trữ thực thi có hiệu 

quả, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn là nhiệm vụ quan 

trọng và thường xuyên. Từ năm 2012 đến nay, Bộ Tài chính đã kiểm tra được 

182 đơn vị. Trong đó, tại cấp Trung ương kiểm tra được 26 đơn vị, tại địa 

phương kiểm tra 156 đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc của Thuế, Hải quan, Kho 

bạc Nhà nước và Dự trữ Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Sau mỗi đợt kiểm tra, Bộ Tài chính đã thực hiện các biện pháp cụ thể như: 

Có Biên bản kiểm tra, trình Bộ kết quả kiểm tra, Bộ Tài chính ban hành Công 

văn chấn chỉnh đơn vị đơn vị được kiểm tra và thực hiện công tác hậu kiểm. Tại 

các Tổng cục và các Cục thuộc hệ thống ngành dọc của Bộ Tài chính cũng đồng 

thời tiến hành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nội 

bộ, kiểm tra chéo nhằm đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao ý thức trách nhiệm. Công 

tác kiểm tra hướng dẫn thực hiện có hiệu quả nên đã giúp Bộ Tài chính nắm bắt 

được những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân trong công tác lưu trữ, từ đó có 

những chấn chỉnh và chỉ đạo, khắc phục kịp thời. 

c)  Báo cáo thống kê về lưu trữ  

Bộ Tài chính là đơn vị nghiêm túc trong việc thực hiện báo cáo, thống kê 

công tác lưu trữ. Định kỳ hàng năm, Văn phòng Bộ Tài chính đều yêu cầu các 

đơn vị thuộc bộ xây dựng báo cáo thống kê công tác lưu trữ theo quy định của 

Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ, ngoài ra Bộ Tài 

chính còn căn cứ vào nhu cầu quản lý yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

báo cáo thêm các nội dung cần thiết để tổng hợp báo cáo chung của toàn ngành, 

đồng thời làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá và xây dựng kế hoạch dài hạn, 

trung hạn, ngắn hạn và công tác kiểm tra cho năm tiếp theo. Từ năm 2011 đến 

nay, Bộ Tài chính đã thực hiện 09 báo cáo thống kê về công tác lưu trữ theo quy 

định; chất lượng báo cáo đầy đủ số liệu, trung thực; 05 báo cáo thống kê theo 

yêu cầu quản lý của ngành. Nhờ thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê về 

công tác lưu trữ, Bộ Tài chính đã xây dựng được hệ thống số liệu chi tiết, đáng 
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tin cậy giúp cho công tác quản lý ngành về lưu trữ được thực hiện khoa học, 

chính xác và hiệu quả hơn.  

d) Nghiên cứu khoa học trong công tác lưu trữ 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong công tác lưu trữ đã được Luật Lưu trữ 

quy định, nhận thấy tầm quan trọng của công tác này từ năm 2017 đến nay, Bộ 

Tài chính đã tích cực đầu tư nghiên cứu những nội dung liên quan đến công tác 

lưu trữ ngành Tài chính. Mục đích nhằm nắm bắt đầy đủ, sâu sắc nền tảng lý 

luận, khoa học, cơ sở pháp lý và thực tiễn để phát huy hiệu quả nhiệm vụ quản 

lý công tác lưu trữ. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu: 

- Năm 2016-2017, Văn phòng Bộ Tài chính đã bảo vệ thành công Đề án 

cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ của ngành Tài chính”. Đề án đã 

phác họa được bức tranh tổng thể, toàn diện về công tác lưu trữ của toàn ngành 

Tài chính, phân tích những mặt đạt được, những điểm yếu kém, những thuận lợi 

khó khăn, nguyên nhân và đưa ra những quan điểm, mục tiêu, xây dựng giải 

pháp, lộ trình phát triển công tác lưu trữ của toàn ngành Tài chính giai đoạn 

2017-2025. Nhờ có sự đầu tư, nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm, sản phẩm 

ứng dụng tiêu biểu của Đề án đã được cụ thể hóa như: Quyết định số 2449/QĐ-

BTC ngày 11/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế công 

tác lưu trữ cho toàn ngành; Chỉ thị 03/CT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài 

chính về tăng cường công tác lưu trữ ngành Tài chính... Đề án và các sản phẩm 

được ứng dụng của Đề án được xem như cẩm nang để nâng cao hiệu quả công 

tác lưu trữ của ngành Tài chính trong giai đoạn 2017-2025. 

+ Năm 2019 - 2020, để bắt kịp chỉ đạo của Chính phủ về triển khai thực 

hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 

vào các lĩnh vực ngành Tài chính, Bộ Tài chính tiếp tục giao cho Văn phòng Bộ 

nghiên cứu và bảo vệ thành công xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

“Các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ của 

ngành Tài chính”. Đề tài được nghiên cứu song song và đón đầu Quyết định số 

458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử 



45 

 

của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ về công tác văn thư... Đề tài đã dầy công khảo sát về hiện trạng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ của toàn ngành Tài chính, 

đánh giá những điều kiện cần và đủ, khả năng và giải pháp để thực hiện ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thời điểm hiện tại và tương lai của Bộ Tài chính, 

xây dựng giải pháp, lộ trình, kế hoạch cụ thể cho việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác lưu trữ toàn ngành Tài chính đến năm 2030...Với hàm 

lượng khoa học và tính thiết thực cao, đề tài đã được đánh giá cao về tính hiệu 

quả, tính thời sự, tính cần thiết đối với công tác lưu trữ trong giai đoạn hiện nay. 

+ Năm 2020-2021, với số lượng tài liệu lưu trữ mà Bộ Tài chính đang quản 

lý lên đến 7.894 mét tài liệu lưu trữ, mỗi năm hình thành khoảng 25.000 văn bản 

điện tử đi, 150.000 văn bản điện tử đến (trong đó văn bản đến điện tử khoảng 

105.000 văn bản) và hàng triệu hồ sơ điện tử được hình thành trên chương trình 

văn bản điều hành, 19 phần mềm chuyên môn khác. Để quản lý khối tài liệu số, 

tài liệu điện tử rất lớn hàng ngày đang sản sinh, đòi hỏi Bộ Tài chính phải xây 

dựng kho lưu trữ quản lý khối lượng tài liệu số, tài liệu điện tử này. Trước sự 

cần thiết của nó, Bộ Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu đề tài“Xây dựng kho lưu 

trữ tài liệu hành chính số tại Bộ Tài chính”. Đề tài được nghiên cứu song hành 

với việc triển khai số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ số tại Bộ Tài chính. 

Chính vì vậy đề tài hứa hẹn tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng 

cẩm nang cho việc xây dựng kho lưu trữ tài liệu số của ngành Tài chính. 

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ 

Bộ Tài chính cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ. Từ năm 2006, Bộ Tài 

chính đã xây dựng phần mềm lưu trữ nhằm tự động hóa, tối ưu các nghiệp vụ 

lưu trữ thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ, tuy nhiên 

phần mềm cũ bộc lộ những lỗi thời về công nghệ nên đến năm 2018 Bộ Tài 

chính đã thay thế hoàn toàn bằng phần mềm mới và việc triển khai toàn diện các 

quy trình nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ đã được đẩy mạnh. 
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Với 12 tính năng chính, phần mềm đã đáp ứng tương đối tốt tất cả các yêu cầu 

quản lý công tác lưu trữ của Bộ Tài chính hiện nay. Sau khi sử dụng phần mềm 

Quản lý hồ sơ lưu trữ tại cơ quan Bộ Tài chính thành công, nhằm đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ của toàn ngành, đồng thời có sự 

thống nhất, tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã 

ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 14/10/2018 yêu cầu: “Sau khi phần mềm 

lưu trữ được sử dụng thành công tại cơ quan Bộ, giao Cục Tin học & Thống kê 

tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ (phần mềm lưu 

trữ) cho các Tổng cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 

thuộc Bộ sử dụng thống nhất và tiết kiệm ngân sách nhà nước. Các Tổng cục và 

tương đương sẽ tiếp tục chuyển giao cho các đơn vị trực thuộc trong hệ thống sử 

dụng”. Theo đó, năm 2020, Bộ Tài chính đã bắt đầu công tác chuyển giao công 

nghệ phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ cho các đơn vị trong toàn ngành theo từng 

cấp.  

Công tác số hóa tài liệu lưu trữ để xây dựng kho lưu trữ số đã được Bộ Tài 

chính triển khai, cụ thể là: Đã xây dựng kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ từ năm 

2020 đến năm 2022 tại cơ quan Bộ Tài chính để thực hiện số hóa đối với những 

tài liệu có giá trị vĩnh viễn, tài liệu có nhu cầu khai thác sử dụng cao. Đây sẽ là 

bước tiến quan trọng, là tiền đề để xây dựng kho lưu trữ tài liệu số của cơ quan 

Bộ Tài  chính, góp phần phục vụ công tác quản lý, điều hành tra tìm thông tin 

nhanh chóng, hiệu quả. 

2.1.2. Kết quả đạt được trong hoạt động lưu trữ tại cơ quan Bộ Tài chính 

a)  Lập hồ sơ và thu thập hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan 

Theo điều 9 của Luật Lưu trữ để làm tốt nhiệm vụ lập hồ sơ và giao nộp hồ 

sơ vào lưu trữ cơ quan phải gắn với trách nhiệm của người được giao giải quyết 

công việc, người đứng đầu đơn vị và người đứng đầu cơ quan. Xác định rõ điều 

này, trong Quy chế công tác lưu trữ Bộ Tài chính đã đưa quy định, chế tài và 

ràng buộc trách nhiệm lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan gắn với 

thành tích thi đua của cá nhân, đơn vị. Bộ Tài chính cũng đã ban hành quy trình 
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lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan đối với hồ sơ giấy và hồ sơ điện 

tử. Hàng năm, Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ 

quan, trên cơ sở kế hoạch này bộ phận lưu trữ và các đơn vị chuyên môn phối 

hợp chặt chẽ để thực hiện công tác giao nộp tài liệu đạt kết quả cao. Đối với đơn 

vị thực hiện kế hoạch giao nộp chậm trễ, Văn phòng Bộ Tài chính đều báo cáo 

Lãnh đạo Bộ và có Công văn đôn đốc nhắc nhở kịp thời. Trong trường hợp 

chuyên viên chưa nắm được quy trình cán bộ lưu trữ trực tiếp hướng dẫn.  Nhờ 

phương pháp tổ chức quản lý khoa học và đôn đốc thực hiện sát sao mà từ khi 

có Luật Lưu trữ đến nay tình hình thu thập tài liệu tại cơ quan Bộ Tài chính đã 

có những chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng và chất lượng.  

Về chất lượng: Trước khi Luật Lưu trữ ra đời, các đơn vị của Bộ Tài chính 

giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan đa số ở dạng bó gói, không sắp xếp. Đến 

nay, 100% các đơn vị giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan đều được lập hồ sơ, 

thống kê thành danh mục và thực hiện giao nộp đúng quy trình nhờ vậy đã giảm 

bớt gánh nặng cho cán bộ lưu trữ trong quá trình quản lý tài liệu.   

Về số lượng: Đối với tài liệu giấy: Từ năm 2011 đến hết năm 2019, kho lưu 

trữ Bộ đã tiếp nhận tổng số khoảng 3.880 mét tài liệu, trung bình tiếp nhận được 

khoảng 465 mét tài liệu giấy/01 năm gấp 05 lần so với thời điểm trước khi có 

Luật lưu trữ, trong khi đó tài liệu tồn đọng chưa thu về ước tính khoảng trên 300 

mét của 23 đơn vị Vụ, Cục... 

Đối với tài liệu điện tử: Từ năm 2015 đến 2019 đã giao nộp vào lưu trữ cơ 

quan là 317 hồ sơ tương đương với 62.791 văn bản, tương đương 118.776 trang 

đính kèm dạng số và số hồ sơ này là văn bản đi của Bộ Tài chính. Các hồ sơ văn 

bản đi của Bộ Tài chính giao nộp vào lưu trữ đều cho phép truy cập, xem, tải 

đảm bảo tính chính xác, an toàn, bảo mật. Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tài chính đang 

triển khai đồng loạt trong quý IV/2020 tất cả hồ sơ điện tử được hình thành trên 

Chương trình văn bản điều hành được đóng gói giao nộp vào lưu trữ cơ quan để 

quản lý theo quy định. 
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b) Chỉnh lý tài liệu lưu trữ  

Để giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý theo chỉ đạo tại 

Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007, Chỉ thị số 35/2017/CT-TTg ngày 

07/9/2017 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các kế hoạch để thực hiện 

chỉnh lý tài liệu. Nhờ chủ trương quyết liệt, lấy việc chỉnh lý dứt điểm tài liệu 

tồn đọng trong giai đoạn này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải phóng bớt kho 

tàng, tiến hành giao nộp và tiêu hủy, đưa tài liệu vào khai thác sử dụng. Từ năm 

2012-2019 Bộ Tài chính đã chỉnh lý được 4.608 mét, xấp xỉ gấp 40 lần so với số 

lượng tài liệu đã chỉnh lý khoa học thời điểm trước khi có Luật Lưu trữ. Đến nay 

trên 70% số tài liệu tại kho lưu trữ cơ quan của đã được chỉnh lý hoàn chỉnh. Tài 

liệu sau khi chỉnh lý đã được phân loại, sắp xếp, xây dựng công cụ tra cứu, 

thuận lợi cho việc khai thác sử dụng, phục vụ hiệu quả cho hoạt động của cơ 

quan. Ngay sau khi Chỉ thị số 35/2017/CT-TTg ngày 07/9/2017 về tăng cường 

công tác lưu trữ của Thủ tướng Chính phủ ra đời, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ 

thị số 03/CT-BTC yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Tài chính: Chậm nhất 

đến hết năm 2021, các đơn vị giải quyết dứt điểm việc chỉnh lý tài liệu được 

hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các đơn vị. Đây 

được xem là bước ngoặt lớn trong công tác lưu trữ của Bộ Tài chính. 

c) Tiêu hủy tài liệu hết giá trị  

Song song với những kết quả đạt được từ công tác chỉnh lý khoa học tài 

liệu, việc thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị trong thời gian vừa qua đã được 

đẩy mạnh, tăng đáng kể so với những năm trước. Theo số liệu báo cáo thống kê 

từ năm 2009 đến nay Bộ Tài chính đã tiêu hủy và hoàn thiện hồ sơ tiêu hủy 

được gần 1.700 mét tài liệu hết thời hạn bảo quản. Riêng trong năm 2020 đã 

hoàn tất thủ tục xin ý kiến thẩm định của Cục Văn thư lưu trữ nhà nước tiêu hủy 

cho gần 900 mét tài liệu hết giá trị. 

Việc tiêu hủy tài liệu của Bộ Tài chính được thực hiện chặt chẽ, đúng quy 

định, đúng trình tự. Tài liệu tiêu hủy góp phần giải phóng kho giá để có thêm 

diện tích tiếp nhận khối tài liệu đang còn tồn đọng tại các phòng chuyên môn, 
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tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng kho, giá, các trang thiết bị bảo quản tài liệu 

lưu trữ.  

d) Giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 

Tính đến nay, Bộ Tài chính đã giao nộp được trên 500 mét tài liệu vào Lưu 

trữ lịch sử. Việc giao nộp được thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch giao 

nộp của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Dự kiến trong năm tới Bộ Tài chính 

tiếp tục lựa chọn ra những tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao để giao nộp vào 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.  

e) Bảo quản tài liệu lưu trữ 

Về số lượng đang bảo quản, hiện nay, Bộ Tài chính đang bảo quản số 

lượng tài liệu lên đến 7.894, đây là số tài liệu lớn so với cấp Bộ, với tổng diện 

tích kho bảo quản tài liệu lưu trữ là 1.107 m,
2
 trong đó có gần 400 m2 kho 

chuyên dụng tại trụ sở cơ quan Bộ còn lại là kho tạm. Để đáp ứng yêu cầu bảo 

quản tài liệu hiện nay và giai đoạn 2020-2030, Bộ Tài chính đã có chủ trương 

đầu tư cải tạo 1.350 m2 kho tại Sóc Sơn thành kho tạm để bảo quản tài liệu 

trong thời gian chờ xây dựng 2.500 m2 kho chuyên dụng tại Hà Đông. Dự kiến 

năm 2023, toàn bộ tài liệu bảo quản tại các kho tạm sẽ được chuyển về 2.500 m2 

kho lưu trữ chuyên dụng tại Hà Đông để quản lý thống nhất. 

Bộ Tài chính cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ bảo 

quản tài liệu. Toàn bộ mục lục hồ sơ đã chỉnh lý khoa học của 4.680 mét tài liệu 

được quản lý trên phần mềm cho phép khai thác địa chỉ nguồn tài liệu. Phần 

mềm cho phép tự động hóa một số khâu trong bảo quản như: Tự động tách danh 

mục bảo quản theo thời hạn, tự động lọc hồ sơ tài liệu hết hạn, tự động đánh số 

hồ sơ, hộp, cặp đồng loạt theo các đợt chỉnh lý...nhờ đó cán bộ lưu trữ cũng 

được hỗ trợ đắc lực.  

2.2. Một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Luật lƣu trữ  

Từ khi có Luật Lưu trữ đến nay, Bộ Tài chính đã luôn nỗ lực, cố gắng để 

thay đổi công tác lưu trữ của ngành, qua đó đã có những kết quả nổi bật; bên 
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cạnh kết quả đạt được Bộ Tài chính vẫn còn có một số vấn đề tồn tại cần có thời 

gian để khắc phục, cụ thể là: 

- Công tác lập hồ sơ  

Theo quy định việc lập hồ sơ là việc của chuyên viên, tuy nhiên vẫn còn 

một số ít cán bộ lập hồ sơ mang tính hình thức, đối phó. Công tác giao nộp vào 

lưu trữ cơ quan đã có những chuyển biến tích cực so với trước khi có Luật Lưu 

trữ nhưng hiện nay tài liệu tồn đọng tại một số Vụ, Cục vẫn còn, chưa giao nộp 

triệt để. Tính đến 31/12/2019 tài liệu đến hạn giao nộp vào Lưu trữ cơ quan 

nhưng chưa thu về có khoảng trên 300 mét. Dự kiến sau khi có đủ kho tàng Văn 

phòng Bộ sẽ đôn đốc thu toàn bộ số tài liệu hiện đang tồn tại các đơn vị về kho 

lưu trữ theo quy định. 

-  Công tác chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ  

Số lượng chỉnh lý khoa học tuy tăng nhưng tài liệu chưa chỉnh lý vẫn còn 

nhiều. Tính đến nay tỷ lệ tài liệu đã chỉnh lý khoa học tại Bộ Tài chính đạt 

khoảng trên 70% tài liệu đã thu về trong kho. Do thiếu cán bộ làm công tác lưu 

trữ nên việc chỉnh lý khoa học hiện nay đang thực hiện theo các hợp đồng thuê 

dịch vụ chỉnh lý và giao cho cán bộ lưu trữ trực tiếp giám sát quá trình chỉnh lý 

nhằm đảm bảo chất lượng.  

- Công tác bảo quản 

Mặc dù Bộ Tài chính đã đầu tư bố trí kho giá bảo quản tài liệu, nhưng khối 

lượng tài liệu phát sinh tăng nhanh qua các năm nên kho lưu trữ Bộ Tài chính 

chưa đáp ứng kịp. Trong thời gian chờ xây kho lưu trữ chuyên dụng, tài liệu lưu 

trữ bảo quản phân tán nhiều nơi, gây khó khăn cán bộ lưu trữ triển khai các 

nghiệp vụ có liên quan.  

2.3. Nguyên nhân của tồn tại 

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại hạn 

chế trên nhưng trong đó có những nguyên nhân cơ bản  sau: 
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Lãnh đạo của một số ít đơn vị chưa quyết liệt chỉ đạo công tác lập hồ sơ, 

giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan.  

Vẫn còn cán bộ, công chức, chưa nắm được trách nhiệm của bản thân và 

coi việc lập hồ sơ, giao nộp tài liệu vào lưu trữ là trách nhiệm của cán bộ lưu trữ 

nên chưa thực hiện thường xuyên. 

Cán bộ chuyên môn vẫn có tâm lý tài liệu quan trọng giữ lại để phục vụ 

cho bản thân, chỉ giao nộp những tài liệu ít giá trị hoặc ít khai thác. 

Tài liệu không chỉnh lý kịp thời do thiếu hụt cán bộ làm công tác lưu trữ, 

với biên chế được giao là 12 cán bộ nhưng hiện nay Bộ Tài chính chỉ có 05 cán 

bộ, thiếu quá nửa cán bộ trong khi khối lượng tài liệu ngày càng tăng, khối 

lượng công việc ngày càng nhiều. 

 Kho tàng chưa được đảm bảo kịp thời do tài liệu gia tăng nhanh chóng 

trong khi điều kiện về mặt bằng, đất đai diện tích trong nội thành Hà Nội để bố 

trí xây kho lưu trữ luôn là một vấn đề khó khăn.  

2.4. Một số vƣớng mắc trong việc triển khai các quy định từ khi có 

Luật lƣu trữ đến nay 

- Xác định nguồn nộp lưu: Tại Điều 3, Thông tư 17/2014/TT-BNV ngày 

20/11/2014 của Bộ Nội Vụ quy định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài 

liệu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. Bộ Tài chính đã rà soát và thấy thiếu 

khối doanh nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do 

Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập (trong khi khối tài liệu của các 

doanh nghiệp được đánh giá có nhiều tài liệu quan trọng). Đề nghị Cục Văn 

thư, Lưu trữ Nhà nước nghiên cứu bổ sung đưa khối doanh nghiệp (thuộc Chính 

phủ do Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập) thuộc nguồn nộp lưu vào 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia. 

- Thẩm định tài liệu giao nộp lưu trữ lịch sử và tiêu hủy tài liệu hết giá trị: 

Do đặc thù của ngành Tài chính có Cục Hải quan và Dự trữ được tổ chức theo 
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mô hình khu vực (Cục đóng trụ sở tại một tỉnh nhưng cấp Chi cục nằm ở tỉnh 

khác nhau) nên trong quá trình thẩm định tài liệu tiêu hủy và giao nộp tài liệu 

vào lưu trữ lịch sử tỉnh đã gặp khó khăn và có một số đơn vị hiện nay không 

thực hiện được như: Chi cục Hải quan Đà Lạt (thuộc Cục Hải quan Đắk Lắk, 

nhưng đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng): Sở Nội vụ tỉnh Đắc Lắc có ý kiến về 

hồ sơ xin thẩm định tài liệu của Chi Cục Hải quan Đà Lạt như sau: “Không 

thẩm định tài liệu của Chi Cục Hải quan Đà Lạt do không thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk, đề nghị  Cục Văn thư, Lưu trữ nhà 

nước nghiên cứu và có quy định. 

- Để thuận lợi cho việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử, đề nghị Cục 

Văn thư, Lưu trữ Nhà nước chỉ đạo các Trung tâm Lưu trữ lịch sử xây dựng 

Danh mục tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử để các Bộ ngành, địa 

phương lựa chọn ra những tài liệu phù hợp trước khi giao nộp. 

-  Quy định cụ thể đối với mẫu hộp đựng tài liệu giao nộp vào lưu trữ lịch 

sử, vì nhiều đơn vị khi giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã gặp khó 

khăn về vấn đề này (hiện nay mẫu hộp theo quy định của Thông tư số 

03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ không đúng với mẫu quy định 

của Tổng cục Đo lường chất lượng...). 

- Quy định về giải mật đối với tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ quan trọng, 

nhưng trong Luật chưa quy định đối với công tác giải mật tài liệu lưu trữ. 

- Điểm c, Điều 36 của Luật Lưu trữ: “Cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ 

lưu trữ phải có chứng chỉ hành nghề lưu trữ”, như vậy để thực hiện hoạt động 

dịch vụ lưu trữ thì nhân sự cần phải có chứng chỉ hành nghệ lưu trữ theo quy 

định. Tuy nhiên theo thống kê Bộ Tài chính được biết, hiện nay trong cả nước 

có khoảng 250 chứng chỉ hành nghề về lưu trữ (chứng chỉ về chỉnh lý, chứng chỉ 

về số hóa). Với 250 chứng chỉ hoạt động dịch vụ lưu trữ được cập so với nhu 

cầu thực thực tế là chưa để đáp ứng. Chính điều này đã gây khó khăn cho các cơ 

quan, đơn vị khi đưa ra các yêu cầu về nhân sự đối với các gói chỉnh lý tài liệu 

hoặc số hóa tài liệu lưu trữ theo Luật Lưu trữ quy định. Vì vậy, đề nghị Cục Văn 
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thư, Lưu trữ Nhà nước nghiên cứu nội dung này để tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cơ quan thực hiện. 

- Quy định về lưu trữ điện tử: Sau khi có Luật Lưu trữ đã có Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lưu trữ; theo đó tại Nghị định đã có một số điều quy định về tài 

liệu lưu trữ điện tử, ngoài ra có một số văn bản khác quy định về tài liệu lưu trữ 

điện tử. Tuy nhiên, các quy định về lưu trữ điện tử chưa đầy đủ, chi tiết như tài 

liệu giấy, cụ thể là: Chưa có quy định chi tiết về lập hồ sơ điện tử; giao nộp tài 

liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan; chỉnh lý tài liệu điện tử; giao nộp vào 

lưu trữ lịch sử; tiêu hủy tài liệu điện tử hết giá trị; bảo quản, khai thác, chữ ký 

số...Vì chưa có quy định cụ thể nên trong quá trình thực hiện Bộ Tài chình còn 

loay hoay và gặp nhiều vướng mắc. Hơn nữa, theo chỉ đạo của Chính phủ tài 

liệu điện tử sẽ thay thế cho tài liệu giấy, hiện nay tài liệu điện tử đã hình thành 

nhiều tại các Bộ ngành, các cơ quan từ trung ương đến địa phương. Để có cơ sở 

hành lang pháp lý cho các cơ quan bộ ngành thực hiện đề nghị Cục Văn thư, 

Lưu trữ Nhà nước cần nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành các 

quy định liên quan đến hoạt động lưu trữ điện tử. 

III. KIẾN NGHỊ  

3.1. Các nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh 

a) Tiêu đề Mục 2 của Luật “Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu” thành “Chỉnh 

lý tài liệu” vì trong chỉnh lý tài liệu đã bao gồm việc xác định giá trị tài liệu và 

đặt tiêu đề như trên dễ gây nhầm lẫn thành 2 nội dung riêng biệt. 

b) Khoản 2, Điều 17 nên sửa lại thành “Tài liệu bảo quản có thời hạn là tài 

liệu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này”. 

3.2. Các nội dung cần bổ sung 

a) Quy định về chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lưu trữ. 
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b) Quy định giải mật tài liệu lưu trữ để có cơ sở xây dựng văn bản hướng 

dẫn thực hiện nội dung này. 

c) Quy định về Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử phù hợp với điều kiện tăng 

cường giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức hiện nay. 

d)  Xây dựng quy định về các tiêu chuẩn, tiêu chí để các đơn vị có cơ sở 

phát triển các giải pháp phần mềm lưu trữ; Quy định về kho tài liệu lưu trữ số 

các tiêu chuẩn, điều kiện để xây dựng kho tài liệu lưu trữ số.  

3.3. Các nội dung dưới luật cần hoàn thiện, sửa đổi kịp thời 

a) Sau khi sửa đổi, ban hành luật Lưu trữ cần rà soát và hoàn thiện hệ thống 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để phù hợp với Luật Lưu trữ mới gồm: Công tác thu 

thập, chỉnh lý, giao nộp vào lưu trữ lịch sử, tiêu hủy tài liệu, bảo quản, khai thác 

tài liệu lưu trữ.  

Ví dụ: 

- Thống nhất quy định cụ thể đối với mẫu hộp đựng tài liệu giao nộp vào 

lưu trữ lịch sử. Vì hiện nay mẫu hộp theo quy định của Thông tư số 03/2010/TT-

BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ không đúng với mẫu quy định tại Quyết 

định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về công bố Tiêu chuẩn quốc gia về trang thiết bị bảo quản hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ.        

- Sửa đổi để Công văn 283/VTLTTT-NVTW phù hợp với Thông tư số 

03/2010/TT-BNV. Cụ thể: Tại bước 11, phụ lục số 02 của Thông tư số 

03/2010/TT-BNV quy định viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh 

viễn nhưng theo hướng dẫn của Công văn số 283/VTLTTT-NVTW ngày 

19/5/2004 của Cục Văn thư, Lưu trữ Nhà nước quy định viết mục lục văn bản 

đối với những hồ sơ có thời hạn bản quản 20 năm trở lên.  
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- Xác định nguồn nộp lưu: Tại Điều 3, Thông tư 17/2014/TT-BNV ngày 

20/11/2014 của Bộ Nội Vụ quy định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài 

liệu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. Bộ Tài chính đã rà soát và thấy thiếu 

khối doanh nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do 

Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.  

b) Xây dựng định mức hưởng phụ cấp ngành nghề đặc thù cho cán bộ lưu 

trữ; chứng thực tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan; mức thu phí đối với người 

khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, đơn vị. 

c) Xây dựng hệ thống định mức lao động quản lý tài liệu lưu trữ làm căn cứ 

khoa học để bổ sung số lượng biên chế làm công tác lưu trữ cho phù hợp. 

d) Quy định, đơn vị hướng dẫn cụ thể với các nội dung quy định tại Điểm 

b, c Khoản 3, Điều 5; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Khoản 2, Điều 19 ;  Khoản 1 

Điều 33 Luật Lưu trữ hiện nay.  

Tóm lại: Những kết quả đạt được trong công tác lưu trữ của Bộ Tài chính 

từ khi có Luật Lưu trữ đến nay là nhờ có sự quan tâm, đầu tư của Lãnh đạo Bộ 

Tài chính, công tác tham mưu kịp thời hiệu quả của Lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài 

chính và sự nỗ lực không ngừng nhằm tìm tòi nghiên cứu cách thức làm việc, 

chủ động sáng tạo say mê trong công việc của tập thể cán bộ và lãnh đạo làm 

lưu trữ tại Bộ Tài chính. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay Phòng Lưu trữ - Thư 

viện (Văn phòng Bộ Tài chính) liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 

nhiều năm liền được bằng khen Bộ trưởng đặc biệt năm 2018 được Cục Văn thư 

và Lưu trữ Nhà nước tặng Giấy khen  trong việc triển khai thực hiện Luật Lưu 

trữ giai đoạn 2013 đến 2018. Năm 2019 được Chủ tịch nước tặng Huân chương 

Lao động hạng Nhì . Những  thành tích  trên là sự ghi nhận những thành tựu 

trong công tác lưu trữ Bộ Tài chính đạt được kể từ khi có Luật lưu trữ đến nay./. 
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NHỮNG NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 

THU THẬP TÀI LIỆU LƢU TRỮ VÀO LƢU TRỮ LỊCH SỬ 

 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III 

Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ 

 

Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận 

tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Đây là một 

trong những khâu nghiệp vụ quan trọng, có tính chất quyết định đối với chất 

lượng tài liệu lưu trữ thu về trong các cơ quan tổ chức. Thành phần tài liệu 

phông lưu trữ quốc gia có tối ưu hóa hay không, chất lượng thông tin chứa đựng 

trong tài liệu có giá trị như di sản văn hóa của dân tộc để lại cho các thế hệ mai 

sau hay không phần lớn phụ thuộc vào nghiệp vụ thu thập. 

Được thành lập năm 1995, Trung tâm Lưu quốc gia III có nhiệm vụ sưu 

tầm, thu thập, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu ý nghĩa 

quốc gia hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Trung 

ương; các nhân vật lịch sử và gia đình, dòng họ tiêu biểu của nước Việt Nam 

Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trụ sở đóng trên 

lãnh thổ từ Quảng Bình trở ra phía Bắc. 

Bài viết dưới đây giới thiệu về công tác thu thập vào lưu trữ lịch sử ở trung 

ương, trong đó tập trung vào việc đánh giá thực trạng thu thập tài liệu từ các 

nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia III giai đoạn 2015-2020 đồng 

thời đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phát huy hiệu quả công tác 

thu thập tài liệu.  

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THU THẬP GIAI ĐOẠN 2015-2020 

1. Tình hình khảo sát, hƣớng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lƣu chuẩn bị tài liệu nộp lƣu 

a) Về số lượng cơ quan đã khảo sát, hướng dẫn  

- Trung tâm đã khảo sát, hướng dẫn 89/190 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu (theo Quyết định 116/QĐ-VTLTNN năm 2009 của Cục VTLTNN) 
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gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 13 Bộ, 16 Tổng cục, 38 Cục, 15 cơ quan ngang 

Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; 06 tập đoàn kinh tế và tổng công ty 90, 91.  

- 11/89 cơ quan đã khảo sát, hướng dẫn từ 2 lần trở lên: Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội (03 lần), Bộ Xây dựng, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban 

Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Thi hành 

án dân sự, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục 

Thủy sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. 

b) Về tài liệu của các cơ quan, tổ chức  

  - 07 cơ quan, tổ chức có từ khoảng 1.000 mét tài liệu trở lên: Bộ Xây 

dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Cục Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt 

Nam, Tổng cục Hải quan, 

  - 06 cơ quan, tổ chức có từ khoảng 500 mét đến dưới 1.000 mét tài liệu: 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ LĐTBXH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Hạ 

tầng kỹ thuật 

- Hầu hết các cơ quan, tổ chức có khối lượng tài liệu dưới 300 mét. 

- Khoảng 12 cơ quan cấp Cục không quản lý tài liệu tập trung tại Lưu trữ 

cơ quan hoặc Lưu trữ cơ quan không nắm được chính xác số lượng, thành phần 

tài liệu đang lưu tại các đơn vị như: Cục Công nghiệp địa phương, Cục Quản lý 

cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương); Cục Chăn nuôi (Bộ 

NNPTNT); Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Cục 

Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và 

Truyền thông)… 

c) Về tình hình chuẩn bị tài liệu nộp lưu của các cơ quan, tổ chức  

-  Về số lượng cơ quan đã chỉnh lý tài liệu:  

+ Khoảng 65% cơ quan, tổ chức có thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ, tài 

liệu, tập trung hầu hết ở các Bộ, Tổng cục và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà 
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nước. Một số cơ quan chỉnh lý thường xuyên (Bộ Tài chính, Văn phòng Chính 

phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội). 

+ 35% cơ quan, tổ chức chưa chỉnh lý tài liệu, tập trung hầu hết ở các cơ 

quan cấp Cục thuộc các Bộ 

- Về chất lượng chỉnh lý tài liệu: 

+ Một số cơ quan có chất lượng hồ sơ, tài liệu sau chỉnh lý đáp ứng tiêu 

chuẩn nghiệp vụ, đảm bảo hoặc cơ bản đảm bảo điều kiện nộp lưu vào Lưu trữ 

lịch sử: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc 

hội… 

+ Nhiều cơ quan đã thực hiện công tác chỉnh lý nhưng không giao nộp tài 

liệu hoặc có sản phẩm sau chỉnh lý chưa đạt yêu cầu nghiệp vụ lưu trữ ở các 

mức độ khác nhau về xây dựng bộ văn bản hướng dẫn chỉnh lý, các nghiệp vụ 

phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị, công cụ quản lý, tra tìm, hình thức mục lục 

hồ sơ…, kể cả đối với những cơ quan đầu tư nguồn kinh phí lớn cho công tác 

chỉnh lý hoặc chỉnh lý thường xuyên (Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Cục Tần số vô tuyến điện Bộ 

Thông tin và Truyền Thông, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban 

Tôn giáo Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước …). 

2. Tình hình tiếp nhận tài liệu 

       - Từ năm 2015 - 2020, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tiếp nhận tài liệu 

của 23 cơ quan, tổ chức và 06 dự án với số lượng 1.750 mét giá tài liệu, thu tài 

liệu bản đồ biên giới và tài liệu địa giới hành chính của gần 43 tỉnh, thành phố. 

Trung bình mỗi năm Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thu tài liệu của 2-3 cơ quan, 

tổ chức và 1 - 2 dự án, công trình.  

- Trong số 23 cơ quan nộp lưu trong giai đoạn 2015-2020, Văn phòng 

Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước là các cơ quan có 

số lần nộp lưu thường xuyên với khối lượng tài liệu hàng trăm mét giá. Một số ít 
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cơ quan đã giao nộp tài liệu với khối lượng rất ít (dưới 10 mét) như Tổng cục 

Thủy sản, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo (nộp lưu tài 

liệu các phông đóng) 

- Đối với một số cơ quan đã gửi văn bản giao nộp tài liệu vào Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia III trong thời gian từ năm 2015 - 2020, tuy nhiên, thực tế hồ 

sơ, tài liệu vẫn chưa đáp ứng các điều kiện nộp lưu (Bộ LĐTBXH, Ủy ban Dân 

tộc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thanh tra Chính phủ,…). 

 3. Nhận xét, đánh giá 

- Ưu điểm:  

+ Chất lươṇg hồ sơ nôp̣ lưu ngày càng đư ợc nâng cao, nhất là từ khi Luật 

Lưu trữ có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn xác định rõ trách nhiệm, 

công việc của mình về lựa chọn, hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn để 

nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; khi nộp lưu có mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu, cơ sở 

dữ liệu tra tìm và tình trạng vật lý tài liệu tương đối tốt.  

+ Một số cơ quan, tổ chức đã thực hiện việc nộp lưu rất nghiêm túc, bổ 

sung tài liệu thường xuyên vào Trung tâm như : Văn phòng Chính phủ (giao nộp 

10 lần), Bô ̣Kế hoac̣h và Đầu tư (giao nộp 8 lần), Bộ Công thương (giao nộp 8 

lần), Văn phòng Quốc hội (giao nộp 7 lần), Văn phòng Chủ tịch nước (giao nộp 

7 lần), Bô ̣Khoa hoc̣ và Công nghê ̣ (giao nộp 7 lần), Tòa án nhân dân tối cao 

(giao nộp 7 lần), Bộ Văn hóa Thông tin (giao nộp 4 lần), Tổng công ty Xăng dầu 

(giao nộp 4 lần), Tổng công ty Bưu chính viễn thông (giao nộp 4 lần)... 

 - Hạn chế:  

+ Việc liên hệ với các cơ quan, tổ chức để được khảo sát, hướng dẫn vẫn 

còn gặp nhiều khó khăn: khoảng 25% cơ quan cung cấp thông tin tài liệu bằng 

văn bản gửi Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thay vì tạo điều kiện cho viên chức 

sang khảo sát, kiểm tra thực tế tài liệu; một số cơ quan thiếu tinh thần phối hợp, 

cung cấp thông tin còn chậm trễ, hoặc Trung tâm phải gửi công văn nhiều lần 

(như: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và trả lời không có 

hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn nộp lưu vào Trung tâm,… 

+ Một số cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chưa giao nộp tài liệu về 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III theo đúng quy định mà giao nộp tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan Bộ chủ quản (một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà 

nước, Bộ Giao thông Vận tải). 

+ Văn bản về hướng dẫn thu thập tài liệu còn chưa được ban hành kịp thời 

các văn bản hướng dẫn về thành phần thu, định mức kỹ thuật, quy trình chỉnh lý 

tài liệu của các loại hình tài liệu; chưa có những chế tài hoặc công văn nhắc nhở 

các nguồn nộp lưu thực hiện đúng quy định nhà nước về công tác nộp lưu hồ sơ, 

tài liệu vào lưu trữ lịch sử.  

Một số nội dung hướng dẫn thu thập tài liệu còn chưa được hiểu thống 

nhất, ví dụ tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp 

nêu về giao nộp “hộp/cặp” trong khi tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản 

khối tài liệu nộp lưu trong hộp hoặc quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 4: 

“Danh mục tài liệu đóng dấu chỉ các mức độ mật (nếu có)” dẫn đến có 2 cách 

hiểu khác nhau (1) Nếu có danh mục tài liệu đóng dấu chỉ các mức độ mật thì 

giao nộp, không có thì thôi, không bắt buộc phải giao nộp (2) Phải lập và giao 

nộp danh mục tài liệu nếu có tài liệu đóng dấu chỉ các mức độ mật. Do vậy, 

trong công tác xác định giá trị tài liệu giữa cơ quan có tài liệu nộp lưu và cơ 

quan có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định còn có quan điểm nghiệp vụ khác 

nhau nên còn tình trạng các cơ quan phải hoàn thiện, kéo dài tiến độ thu thập tài 

liệu. 

+ Thành phần, nôị dung tài liêụ nộp lưu (tài liệu giấy) vào Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia III của nhiều cơ quan còn thi ếu, chưa thu thập được đầy đủ số 

lượng, thành phần tài liệu sản sinh ra trong quá trình hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị. Tài liệu thu về chủ yếu là tài li ệu quản lý nhà nước; số tài liệu chuyên 

môn, chuyên ngành thu về còn hạn chế; tài liệu dự án, công trình xây dựng còn 



61 

 

có một số vướng mắc: nhóm tài liệu thi công - nghiệm thu chiếm số lượng khá 

lớn trong dự án, khó thu thập được nhóm tài liệu về thanh, quyết toán của dự án. 

+ Chất lượng mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu không đạt yêu cầu là vấn đề 

bất cập và khó khăn nhất trong công tác thu thập tài liệu hiện nay, cụ thể: 

* Mục lục hồ sơ không trình bày và đảm bảo kết cấu theo tiêu chuẩn, quy 

định; tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và có thời hạn đóng chung một 

quyển mục lục hồ sơ; giữa các mục lục hồ sơ có sự chồng chéo về thời gian và 

thành phần tài liệu; 

* Việc lập hồ sơ và cách viết tiêu đề hồ sơ không đúng hướng dẫn. Việc 

hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu không theo phương án phân loại và không triệt để, 

khoa học. 

* Việc xác định giá trị tài liệu chưa chính xác. Tài liệu có giá trị vĩnh viễn 

chưa được biên mục đầy đủ, đặc biệt là chưa viết mục lục văn bản; thiếu các văn 

bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu. 

* Chưa lập danh mục tài liệu chỉ các mức độ mật (trong trường hợp có tài 

liệu mật). 

+ Việc thu thập tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình, phim điện ảnh và các 

tài liệu đặc thù khác còn rất hạn chế, thu được số lượng ít so với tài liệu hiện có. 

- Nguyên nhân: 

+ Về phía cơ quan quản lý nhà nước:  

 Chưa ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn quy định định mức kinh tế 

- kỹ thuật thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử, hướng dẫn thu thập tài liệu lưu trữ 

nghe nhìn, tài liệu chuyên ngành, hướng dẫn giải mật và lập Danh mục tài liệu 

có đóng dấu chỉ các mức độ mật; quy định về nguồn, thành phần các loại hình 

tài liệu lưu trữ (ngoài tài liệu giấy đã có) vào lưu trữ lịch sử; chưa xử lý trách 

nhiệm đối với cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy định nhà nước về 

công tác giao nộp hồ sơ.   
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+ Về phía Trung tâm Lưu trữ quốc gia III:  

 Chưa bố trí đủ viên chức tham gia công tác thu thập, còn lúng túng trong 

việc hướng dẫn thu thập các loại hình tài liệu như tài liệu ghi âm, ghi hình, tài 

liệu phim điện ảnh,...  

+ Về phía các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia III:  

Chất lượng hồ sơ, tài liệu nộp lưu của rất nhiều cơ quan, tổ chức không đạt 

yêu cầu nghiệp vụ chỉnh lý; các cơ quan, tổ chức còn thu ̣đôṇg trong kế hoac̣h 

giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.  

Một số cơ quan tổ chức chỉnh lý làm nhiều đợt nên có nhiều mục lục hồ sơ, 

nên giữa các mục lục có sự chồng chéo về thời gian, trùng lặp về nội dung; trong 

một mục lục còn để lẫn giá trị bảo quản khác nhau; công việc biên mục hồ sơ 

hầu hết chưa thực hiện đúng theo quy định… 

Đối với các cơ quan có kế hoạch nộp lưu nhưng đều phải chỉnh sửa, hoàn 

thiện theo hướng dẫn của Trung tâm để đúng với quy định của nhà nước về công 

tác giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, nhiều cơ quan, tổ chức Trung tâm đã 

hướng dẫn nhiều lần nhưng không hoàn thiện theo đúng yêu cầu (Ví dụ: việc 

biên mục hồ sơ (viết mục lục văn bản), việc lập Danh mục tài liệu có đóng dấu 

chỉ các mức độ mật, việc xác định giá trị tài liệu,…). 

Đội ngũ công chức, viên chức lưu trữ tại một số cơ quan vừa thiếu về số 

lượng vừa chưa đáp ứng về trình độ. Còn tình trạng cơ quan không có kho riêng 

bảo quản tài liệu lưu trữ; trang thiết bị và điều kiện bảo quản (giá, tủ đựng, cặp 

hộp, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng..) chưa đầy đủ và đúng tiêu chuẩn… nên ảnh 

hưởng đến chất lượng tài liệu thu về. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc và Bộ Nội vụ 

- Xem xét xây dựng và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Luật 

Lưu trữ theo hướng quy định trách nhiệm giao nộp tài liệu và xác định chế tài 

đối với những vi phạm trong công tác lưu trữ. 
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- Xây dựng, ban hành các văn bản về nguồn, thành phần tài liệu nộp lưu 

của tài liệu lưu trữ chuyên ngành, tài liệu lưu trữ nghe nhìn, tài liệu lưu trữ điện 

tử vào Lưu trữ lịch sử; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp 

vụ chỉnh lý, định mức kỹ thuật kinh tế của các loại hình tài liệu lưu trữ.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công tác chỉnh lý hồ 

sơ tài liệu tại các Bộ ngành và có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan thực 

hiện nghiêm túc chế độ giao nộp tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia 

III theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, đồng 

thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy 

định Nhà nước về công tác giao nộp tài liệu. 

- Có biện pháp quản lý hoạt dịch vụ chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ 

chức để đảm bảo chất lượng sản phẩm chỉnh lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân 

sách cho công tác này, như nghiệm thu sản phẩm chỉnh lý của các Bộ, ngành 

TW nên có sự tham gia của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hoặc lưu trữ lịch 

sử và có cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ chỉnh lý của các đơn vị 

cung cấp dịch vụ, đặc biệt các đơn vị tư nhân… 

- Đưa chất lượng, tiến độ công tác giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan, 

lưu trữ lịch sử thành một chỉ số thành phần trong chỉ số Cải cách hành chính 

hàng năm của các bộ, ngành.  

2. Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu của Trung tâm 

Lƣu trữ quốc gia III 

- Các cơ quan, tổ chức cần chủ đôṇg trong kế hoac̣h thu và nộp tài liệu vào 

lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; chuẩn bị trong các công việc cụ thể như: lâp̣ hồ 

sơ công viêc̣, lâp̣ Danh muc̣ hồ sơ cơ quan, xây dưṇg Bảng thời haṇ bảo quản tài 

liêụ, không quản lý tâp̣ trung vào Lưu trữ bô,̣ ngành,…  

- Các cơ quan, tổ chức quan tâm hơn đến việc bố trí đủ cán bộ làm công tác 

lưu trữ; giải quyết tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý khoa học.  
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- Chú trọng, quan tâm hơn nữa đến chất lượng chỉnh lý tài liệu, thể hiện từ 

việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín; có cơ chế theo dõi, giám sát 

thực hiện dịch vụ; cơ chế nghiệm thu sản phẩm chỉnh lý (thành phần tham gia, 

nội dung nghiệm thu từng bước hoặc giai đoạn...). Tiến hành giao nộp tài liệu 

vào lưu trữ lịch sử sau khi kết thúc chỉnh lý. 

- Tăng cường sự phối hợp công tác với cơ quan Lưu trữ lịch sử là Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia III trong việc thực hiện các văn bản trao đổi cần thiết, tích 

cực đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các yêu cầu nghiệp vụ đối với tài liệu nộp 

lưu. 

 

Kết luận 

Công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ lịch sử có vai trò hết sức 

quan trọng trong công tác lưu trữ. Sự quan tâm của Nhà nước trong việc ban 

hành Luật Lưu trữ với những quy định, hướng dẫn về thu thập tài liệu lưu trữ, bố 

trí kinh phí cho các hoạt động lưu trữ đã đưa công tác thu thập từng bước đi vào 

nề nếp và nâng cao chất lượng tài liệu thu về. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, 

công tác thu thập cần phải được quan tâm hơn nữa để giải quyết các vấn đề đặt 

ra, thu đúng và thu đủ tài liệu có giá trị vào lưu trữ lịch sử./. 
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VAI TRÕ CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC  

LƢU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆU TỬ 

TS:  Phạm Huy Hoàng  

Giám đốc VNPT-IT khu vực 2  

 

I. Năng lực VNPT 
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II. VNPT khẳng định vai trò dẫn dắt và đồng hành chuyển đổi số cùng 

doanh nghiệp trong Lƣu trữ tài liệu điện tử  

Đón trước xu thế, khẳng định vai trò nòng cốt lưu trữ tài liệu điện tử, trong 

suốt thời gian từ  2018 đến 2020, VNPT đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về con 

người và công nghệ để có thể bắt nhịp ngay với xu hướng lưu trữ tài liệu điện tử 

trên thế giới  

Về con người,  VNPT đã có 5.000 kỹ sư về CNTT làm việc tại các Trung 

tâm nghiên cứu, phát triển chuyên ngành, ATTT, công nghệ 4.0, Trung tâm 

CNTT 63 Tỉnh/ Thành phố,… trên cả nước;  làm chủ các công nghệ nền tảng 

mang yếu tố cốt lõi, AI/BigData, BlockChain và công nghệ Cloud,… 

Không chỉ phát triển nguồn lực cho chính mình, VNPT còn hướng tới phát 

triển lực lượng lao động số. VNPT cam kết chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ, hợp tác 

và đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp và các nhà phát triển nhằm thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, phát triển các công nghệ mới cũng như làm giàu lực lượng lao 

động có năng lực, kỹ năng số theo chuẩn quốc tế . 

Hạ tầng số với Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế được trải rộng từ 

Bắc đến Nam sẵn sàng và đủ năng lực đáp ứng cho chính quyền số mà còn cho 

các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và xã hội số . 

Luôn dồng hành cùng Cục Văn Thư Lưu trữ  Quốc Gia không chỉ với vai 

trò nhà dẫn dắt công nghệ mà luôn đưa ra các tham vấn về công nghệ , bám sát 

theo nghị định 47 của chính phủ về kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong công tác 

sao lưu , triển khai tại các Sở Ngành địa phương . 

III. VNPT và công cuộc Chuyển đổi Số Quốc gia 

Năm 2020, VNPT tham gia sâu rộng hơn của trong phát triển Chính phủ số 

bao gồm: thiết lập Hạ tầng số, Xây dựng các nền tảng số có phạm vi ứng dụng ở 

quy mô Quốc gia, điển hình là Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông 

tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; 

Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với 63/63 tỉnh/TP; Nền tảng kết nối thanh 

toán Payment Platform đã tích hợp triển khai cho 8 Bộ Ngành (Bộ Công an, Bộ 

GTVT, Bộ TTTT, Bộ TNMT, BHXH, Bộ Xây dựng, Bộ GDĐT, Bộ NN & 
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PTNT); Tổng công ty điện lực; 46 tỉnh/TP và 10 Ngân hàng/Trung gian thanh 

toán (VNPT Pay, VietcomBank, VietinBank, MoMo, AgriBank, Ngân Lượng, 

KeyPay, BIDV, Payoo, Napas). VNPT cũng đang tích cực tham gia xây dựng 

các cơ sở dữ liệu quan trọng là khối tài nguyên đồ sộ hướng tới phục vụ người 

dân, doanh nghiệp thông qua các hình thức kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin như CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 893/QĐ-

TTg ngày 25/3/2020), CSDL quốc gia về đất đai, Y tế, Giáo dục...  

VNPT luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển các giải pháp đáp ứng 

để liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung cùng với việc áp dụng các công nghệ 

hiện đại: 

Nền tảng dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung của VNPT phát triển 

giúp cho việc kết nối, tích hợp, quản lý và chia sẻ dữ liệu - Việc chia sẻ dữ liệu 

qua nền tảng dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung  giúp  cho nền hành chính 

công trở nên công khai, minh bạch hơn, là nguồn lực phát triển cho doanh 

nghiệp và xã hội.  

 

 

Xây dựng thành công Cổng dịch vụ công quốc gia , tiếp tục tích hợp triển 

khai mở rộng cho thêm nhiều dịch vụ công khác cho chính phủ . 
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Khai trương Cổng thông tin Báo cáo Quốc gia cho Văn phòng chính phủ , 

chính thức vận hành Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông 

tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần 

cốt lõi của hạ tầng số thông minh. 

 

 

Số hóa Doanh nghiệp 

Với năng lực vượt trội trong lĩnh vực VT-CNTT, VNPT đã tư vấn cho 

nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty mô hình Doanh nghiệp Số theo cách tiếp cận của 

một Doanh nghiệp công nghệ với phương châm và trách nhiệm đồng hành cùng 

doanh nghiệp Việt để chuyển đổi số 
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Đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số chính quyền, các Bộ ngành, địa phương, 

năm 2020, Tập đoàn tiếp tục làm chủ được nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

cốt lõi, mở rộng triển khai cho các khách hàng. Các sản phẩm điển hình có thể 

kể đến như Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử (đã triển khai khoảng 5.500 

đơn vị quản lý hành chính các cấp), Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (đã 

triển khai khảng 5.300 đơn vị quản lý hành chính các cấp), Phòng họp không 

giấy (đã triển khai cho khoảng 80 UBND/Sở ngành), Hệ thống thông tin quản lý 

đất đai; Hệ thống thông tin báo cáo (khai trương tại Văn phòng Chính phủ, triển 

khai chính thức cho Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, 08 tỉnh/thành phố và đang triển 

khai thử nghiệm tại 31 tỉnh), Trung tâm điều hành thông minh (đã khai trương 

tại 15 tỉnh/TP)... VNPT đã trở thành đối tác chiến lược của rất nhiều tỉnh thành 

phố trong lĩnh vực Viễn Thông-CNTT. 

 Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của tài liệu điện tử, 

VNPT luôn thấy được vai trò - trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ , 

cam kết đồng hành cùng Cục Văn thư lưu trữ Quốc Gia trong công tác quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu về tài liệu lưu trữ điện tử , bên cạnh đó VNPT 

cũng đề xuất  cơ quan quản lý sớm có quy định hướng tới Luật hóa  trong 

việc quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử trong việc 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT LƢU TRỮ  

TỪ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 

Trung tâm Lưu trữ - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

 

I. THỰC TRẠNG LƢU TRỮ HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM 

 Hiện tại, Trung tâm đang quản lý, lưu trữ 02 loại hồ sơ, tài liệu: hồ sơ, tài 

liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng, 

bao gồm: 

- Hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tiếp nhận từ 21 đơn vị trực thuộc 

cơ quan BHXH Việt Nam. 

- Hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng bao gồm hồ sơ hưởng các các chế độ 

Hưu trí, tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất sức, quyết định và phiếu 

điều chỉnh tiếp nhận từ BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

BHXH Bộ Công an, BHXH Bộ Quốc phòng.  

Hàng năm, Trung tâm tiếp nhận trung bình khoảng 1.200 hồ sơ hành 

chính, nghiệp vụ và 200.000 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng. Tính đến hết 

tháng 9/2020 tại Trung tâmđang quản lý, lưu trữ1.528,155 mét hồ sơ, tài liệu 

hành chính, nghiệp vụ và 4.908.938 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH. 

Thời gian qua, công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm đã được Lãnh 

đạo Ngành quan tâm chỉ đạo sát sao cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên 

chức (CCVC), người lao động trong Trung tâm nên đã có sự chuyển biến tích 

cực, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ.Toàn bộ hồ 

sơ hưởng BHXH đã được số hóa, lưu trữ khoa học, dễ tìm kiếm; Hồ sơ, tài liệu 

hành,  chính nghiệp vụ được chỉnh lý, bảo quản, an toàn và được khai thác sử 

dụng tài liệu đúng quy định. 
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1. Đối với hồ sơ hành chính, nghiệp vụ 

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử; Trung tâmđã tham mưu cho Lãnh đạo Ngành BHXH ban 

hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, tạo cơ sở 

từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý(Kế hoạch số 5671/KH-

BHXH ngày 18/12/2017 về việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 35/CT-TTg đồng 

thời yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là 

BHXH tỉnh) kiểm kê, đánh giá hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo Công văn số 

5861/BHXH-LT ngày 29/12/2017 để thực hiện kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu 

lưu trữ thống nhất trong toàn Ngành. Tiếp theo, ngày 15/11/2018 BHXH Việt 

Nam ban hành Kế hoạch số 4748/KH-BHXH về chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành 

chính, nghiệp vụ tại BHXH huyện và Công văn số 4848/KH-BHXH ngày 

22/11/2018 về việc hướng dẫn chỉnh lý tài liệu lưu trữ).  

Sau hơn 2 năm thực hiện đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh lý khối lượng 

tài liệu của 46 BHXH tỉnh, 205 BHXH huyện có từ 100 mét giá tài liệu trở lên. 

Đối với những đơn vị còn lại có khối lượng tài liệu dưới 100 mét giá, BHXH 

tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, phối hợp để sắp xếp, chỉnh 

lý. Tổng khối lượng hồ sơ, tài liệu từ 31/12/2015 trở về trước của 63 BHXH tỉnh 

(bao gồm Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH huyện) đã được chỉnh lý hoàn chỉnh là 

756.652,705 mét giá tài liệu chiếm 96% còn lại 4% tương ứng 29.928,3 mét giá 

tài liệu chưa được chỉnh lý.  

Trong đó:  

+ Đối với BHXH cấp tỉnh: Tổng khối lượng hồ sơ, tài liệu đã được chỉnh 

lý hoàn chỉnh là 33.506,13 mét giá tài liệu chiếm 94%, còn lại 6% tương ứng 

2.238,163 mét giá tài liệu chưa được chỉnh lý. 

+ Đối với BHXH cấp huyện: Tại lưu trữ cấp BHXH huyện tổng khối 

lượng hồ sơ, tài liệu đã được chỉnh lý hoàn chỉnh hoàn chỉnh là 723.146,575 mét 

giá tài liệu chiếm 96% còn lại 4% tương ứng 27.690,14 mét giá tài liệu chưa 
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được chỉnh lý. Số tài liệu chưa được chỉnh lý này hiện tại BHXH các tỉnh đang 

triển khai chỉnh lý cùng khối hồ sơ, tài liệu hình thành từ năm 2016 đến năm 

2019, hoàn thành trong năm 2021 theo kế hoạch. 

Tại Trung tâm đến thời điểm báo cáo đã chỉnh lý được 1.255,955 mét giá 

tài liệu (gồm 149,875 mét giá tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn; 930,91 mét 

giá tài liệu có thời hạn bảo quản từ 05 năm đến 70 năm và 175,17 mét giá tài 

liệu đến thời hạn phải xác định lại giá trị trước khi thực hiện tiêu huỷ theo quy 

định). 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính 

nghiệp vụ tại BHXH tỉnh của BHXH Việt Nam đã đem lại nhiều lợi ích đối với 

công tác lưu trữ của Ngành nói chung và của BHXH tỉnh nói riêng như: 

- Chỉnh lý hoàn chỉnh được khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu tồn đọng đựng 

trong các thùng tôn, bao tải, chất đống tại các hành lang, hoặc bó gói để trên các 

nóc tủ tài liệu từ nhiều năm tại BHXH tỉnh. 

- Giải phóng diện tích phòng làm việc, kho lưu trữ cho BHXH tỉnh; yêu 

cầu bố trí kho lưu trữ và đảm bảo an toàn tài liệu đúng quy định về công tác lưu 

trữ.  

- Lựa chọn những tài liệu có giá trị để lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan; những 

hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn 

nộp lưu; loại ra những tài liệu trùng thừa, tài liệu hết thời hạn bảo quản để tổ 

chức tiêu huỷ theo quy định. 

- Hồ sơ, tài liệu sau khi chỉnh lý được tổ chức lưu trữ khoa học, có công 

cụ tra cứu phục vụ công tác tìm kiếm, tra cứu hồ sơ, tài liệu nhanh chóng, chính 

xác phục vụ công tác quản lý, giải quyết các hoạt động chuyên môn. 

- Kết quả của kế hoạch chỉnh lý này giúp cho cán bộ làm công tác lưu trữ 

nói riêng và các công chức, viên chức trong toàn Ngành nói chung nâng cao 

nhận thức và có trách nhiệm hơn trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan. 
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Việc thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu hành chính nghiệp vụ theo 

quy định và giải quyết dứt điểm hồ sơ, tài liệu đang còn tồn đọng tại BHXH 

tỉnh, BHXH huyện theo Kế hoạch số 5671/KH-BHXH ngày 18/12/2017 của 

BHXH Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử là bước đầu quan trọng để có thể thực hiện Kế hoạch số 

1584/KH-BHXH ngày 21/5/2020 của BHXH Việt Nam về triển khai thực hiện 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử được thành công; đồng thời là điều kiện 

để thực hiện việc số hóa hồ sơ, tài liệu hành chính nghiệp vụ trong thời gian tới. 

2. Đối với hồ sơ hƣởng BHXH 

Hồ sơ hưởng BHXH là căn cứ pháp lý quan trọng đối với các cơ quan 

quản lý, cơ quan thực hiện chính sách BHXH cũng như đối tượng tham gia 

BHXH. Đây là tổng hợp quá trình và mức độ tham gia BHXH của người lao 

động, sự đóng góp của người sử dụng lao động để cơ quan chức năng làm căn 

cứ lập và xác định các quyền lợi, chế độ BHXH đối với người lao động. Do đó, 

nếu không đảm bảo an toàn khối tài liệu này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

quyền lợi của các đối tượng hưởng BHXH, tới an sinh xã hội của đất nước. Việc 

lưu trữ hồ sơ giấy theo thời gian có thể bị xuống cấp, giảm chất lượng hồ sơ do 

những yếu tố gây hạinhư ẩm mốc, hóa chất làm rách, nhàu nát, mờ, bay chữ dẫn 

đến không đảm bảo độ bền của hồ sơ; nếu xảy ra cháy nổ, rất khó có thể khôi 

phục lại.  

Trong khi diện tích, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của kho lưu trữ còn nhiều 

bất cập. Quá trình lưu trữ hồ sơ giấy, theo thời gian một số hồ sơ, tài liệu có hiện 

tượng bị dính do nhiều nguyên nhân như thời tiết, mực in, máy in, nhiệt độ kho 

không đảm bảo, … phải thường xuyên kiểm tra và khắc phục. 

Công tác khai thác hồ sơ lưu trữ mất nhiều thời gian, công sức của viên 

chức, việc phải trực tiếp vào kho rút hồ sơ, photo nhân bản, trình Lãnh đạo ký 
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sao lục, trả hồ sơ về vị trí ban đầu đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hồ sơ 

lưu trữ. Theo đó, tuổi thọ của hồ sơ lưu trữ ít nhiều bị giảm đi. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, 

trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 

5386/KH-BHXH ngày 30/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cải cách 

thủ tục hành chính năm 2016; Quyết định số 640/QĐ-BHXH ngày 28/4/2016 

của BHXH Việt Nam về phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020; Với mong 

muốn hiện đại hóa công tác lưu trữ để phục vụ tốt nhất cho người dân, cơ quan, 

doanh nghiệp cũng như rút ngắn thời gian khai thác hồ sơ để giải quyết chế độ 

BHXH cho các đối tượng hưởng BHXH. Được sự quan tâm của Lãnh đạo ngành 

BHXH, năm 2016 Trung tâm Lưu trữ đã xây dựng và triển khai dự án “Hệ 

thống Lưu trữ hồ sơ điện tử ngành bảo hiểm xã hội”, chuyển đổi phương thức 

lưu trữ từ lưu trữ bán thủ công sang lưu trữ hiện đại. 

Kết thúc dự án (năm 2017), tổng cộng đã có 4.285.962 hồ sơ được số hóa 

hoàn chỉnh và lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu Ngành (bao gồm: 2.947.968 

hồ sơ hưu trí; 428.120 hồ sơ tuất; 11.988 hồ sơ bệnh nghề nghiệp; 36.165 hồ sơ tai 

nạn lao động; 561.431 hồ sơmất sức lao động; 71.611 hồ sơ hưởng lại mất sức lao 

động theo quyết định 613; 228.679 quyết định và phiếu điều chỉnh). 

Tính đến hết tháng 9/2020, Trung tâm Lưu trữ số hóa và lưu trữ điện tử được 

4.873.554 hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm: 3.359.943 hồ sơ hưu trí, 480.558 hồ sơ 

tuất, 43.434 hồ sơ tai nạn lao động, 14.525 hồ sơ bệnh nghề nghiệp, 635.720 hồ sơ 

mất sức và hưởng lại theo Quyết định 613, 339.374 quyết định và phiếu điều 

chỉnh). 

Với việc số hóa được toàn bộ hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, Trung tâm 

Lưu trữ đã có được một kho hồ sơ điện tử hoàn chỉnh song song với kho hồ sơ 

giấy. Việc này đã góp phần bảo đảm an toàn hồ sơ khi có sự cố bất khả kháng xảy 
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ra. Từ khi có hồ sơ điện tử việc khai thác hồ sơ hưởng BHXH tại Trung tâm đã 

được thay đổi toàn diện từ việc phải trực tiếp vào kho rút hồ sơ để tiến hành sao y 

sau đó lại phải trả hồ sơ giấy về vị trí cũ sang việc chỉ cần truy cập địa chỉ web, tìm 

kiếm, kiểm tra hồ sơ cần khai thác, in hồ sơ phục vụ khai thác sử dụng. Với việc 

khai thác hồ sơ điện tử đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức của chuyên viên 

thực hiện quy trình khai thác hồ sơ tại Trung tâm. Góp phần đẩy nhanh thời gian 

thực hiện nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ sức khỏe của cán bộ, 

viên chức. 

Từ tháng10/2018 phần mềm khai thác hồ sơ điện tử được chia sẻ đến 63 

BHXH tỉnh, từ tháng 8/2019, phần mềm được chia sẻ đến 710 BHXH huyện; từ 

đây BHXH tỉnh, BHXH huyện khi cần khai thác hồ sơ có thể khai thác trực tiếp tại 

tên miền “luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn”. Đến nay đã có 147.677 lượt người 

truy cập, 13.196 lượt đề nghị với 17.769 hồ sơ khai thác. Thời gian khai thác hồ sơ 

được rút ngắn, chỉ tính bằng phút, giây. Hiệu quả công tác khai thác hồ sơ được 

nâng lên rõ rệt, bộ phận tiếp nhận có thể trả kết quả ngay lập tức cho người lao 

động khi có yêu cầu khai thác hồ sơ. 

Từ tháng 9/2020, Trung tâm Lưu trữ không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp 

nhận và kiểm tra, đối soát hồ sơ điện tử của BHXH tỉnh cập nhật lên hệ thống Lưu 

trữ tập trung. 

II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỐ HÓA HỒ SƠ HƢỞNG BHXH 

1. Xây dựng Kế hoạch  

Là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được 

các mục tiêu đó. Xác định công tác xây dựng Kế hoạch là việc rất quan trọng trong 

tổ chức triển khai thực hiện, nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và yêu cầu đề 

ra, cụ thể: 

- Kế hoạch tổ chức nhân sự 

- Kế hoạch bố trí thiết bị, cơ sở hạ tầng 

- Kế hoạch tổ chức đảm bảo an toàn 
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- Kế hoạch tổ chức thi công 

- Quy trình số hóa hồ sơ lưu trữ 

Các nội dung quy định tại Kế hoạch nêu trên được xây dựng chi tiếttrong 

quá trình tổ chức thực hiện, trong đó cần xác định ưu tiên thực hiện đối với loại hồ 

sơ có độ khó cao, hồ sơ có chất lượng giấy không đảm bảovà gắn trách nhiệm của 

cá nhân trong từng nhiệm vụ để thực hiện. 

* Ví dụ: 

+ Đối với Bộ phận giao nhận tài liệu: Có kế hoạch giao nhận tài liệu theo 

từng ngày, thực hiện việc ghi sổ giao nhận đối với đơn vị thực hiện. Yêu cầu bộ 

phận này bám sát quá trình thực hiện của đơn vị triển khai để điều chỉnh số lượng 

hồ sơ giao nhận thực tế sao cho đáp ứng đủ hồ sơ cho đơn vị triển khai nhưng 

không được tồn đọng quá nhiều tránh nhầm lẫn giữa hồ sơ đang Scan và hồ sơ 

chưa Scan. Trong quá trình thực hiện bộ phận này nhận thấy đối với hồ sơ cũ (có 

thời gian hình thành trước năm 1995)tiến độ Scan hồ sơ rất chậm (lý do: chất liệu 

giấy chủ yếu là giấy gió, giấy poluya,nhiều hồ sơ có dấu hiệu mục nát do yếu tố 

thời gian, môi trường, …) ảnh hưởng đến tiến độ của các quá trình khác nên đã 

tiến hành việc giao nhận các hồ sơ mới song song với hồ sơ cũ để đảm bảo tiến độ 

cho các công đoạn sau. Yêu cầu hồ sơ sau khi đã được Scan phải tiến hành bàn 

giao lại ngay, đưa trả về kho để đảm bảo an toàn tránh thất lạc cũng như nguy cơ 

khác làm sai hỏng hồ sơ gốc. 

+ Đối với Bộ phận số hóa: Từ việc thống kê số lượng, loại, thời gian của hồ 

sơ đưa vào số hóa, Trung tâm xác định được cơ bản chất lượng của từng loại hồ sơ, 

theo đó yêu cầu đơn vị thi công có các loại và số máy scan phù hợp cho từng loại 

hồ sơ: Hồ sơ mới có chất lượng tốt sử dụng loại máy quét tốc độ cao, hồ sơ có chất 

lượng kém sử dụng loại máy quét tốc độ trung bình để tránh gây rách, hỏng hồ sơ 

trong quá trình máy scan kéo giấy. Đặc biệt với những loại hồ sơ bị nhăn, gấp 

nhiều phải tiến hành là, ép làm phẳng trước khi đưa vàoscan để đảm bảo chất lượng 

hình ảnh. Đối với hồ sơ cũ sử dụng giấy Pơluya không đưa vào các loại máy scan 

dạng kéo giấy. 



77 

 

 Để đảm bảo an toàn dữ liệu,Trung tâm đưa ra yêu cầu thực hiện việc sao lưu 

dữ liệu định kỳ theo tuần, yêu cầu dữ liệu lần sau không được ghi đè lên dữ liệu 

được sao lưu trước đó. 

+ Đối với Bộ phận giám sát: Thực hiện việc giám sát đơn vị thi công về 

hai mặt an toàn trong thi công và chất lượng hồ sơ sau số hóa. 

Giám sát việc tiêu hủy tài liệu của đơn vị thi công: Chỉ được tiêu hủy các 

tài liệu của đơn vị thi công đem vào thực hiện phục vụ dự án, không được tiêu 

hủy bất kỳ tài liệu, giấy tờ nào của Trung tâm Lưu trữ. Thực hiện việc mở cửa 

khu vực thi công đầu giờ sáng, đóng cửa sau khi kết thúc ngày làm việc. Kiểm 

tra việc tắt các nguồn điện trước khi ra về của đơn vị thi công, tiến hành ký sổ 

theo dõi với đơn vị thi công trước khi ra về. 

2. Trang bị cơ sở vật chất  

Máy móc, trang thiết bị, vật tư, kinh phí… phải bảo đảm đầy đủ trong quá 

trình số hóa hồ sơ, đây là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu. Các trang thiết bị 

phải bảo đảm về tính năng, tính ổn định trong quá trình thực hiện và không bị lộ, lọt 

thông tin. 

3. Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ 

 Đây là khâu then chốt quyết định sự thành bại của dự án.Con người và 

công nghệ là những yếu tố không thể thiếu trong suốt quá trình quản lý hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ, đặc biệt đối với hồ sơ, tài liệu điện tử, số. Nâng cao ý thức cán bộ 

làm công tác lưu trữ, xây dựng hình ảnh cán bộ làm công tác lưu trữ luôn năng 

động, chuyên nghiệp và có lòng đam mê với công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

ngành BHXH. Để thực hiện thành công việc số hóa từ hồ sơ giấy sang hồ sơ 

điện tử vấn đề con người đóng vai trò quyết định đến hiệu quả trong việc triển 

khai, ngay từ khi tổ chức triển khai việc số hóa, lưu trữ hồ sơ điện tử CCVC, 

người lao động của Trung tâm Lưu trữ đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của 

công việc cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhiệm 

vụ.  
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4. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ  

Xây dựng quy trình số hóa, xác định các chuẩn thông tin đầu vào, đầu ra để 

làm cơ sở cho việc thiết kế phần mềm ứng dụng cho phù hợp. 

5. Triển khai thí điểm với quy mô nhỏ 

- Thời gian đầu mới triển khai số hóa hồ sơ, Trung tâm đã tổ chức triển 

khai thực hiện thí điểm với quy mô nhỏ, theo đó là huy động toàn thể CCVC, 

người lao động trong Trung tâm thực hiện toàn bộ quy trình số hóa với số lượng 

khoảng 55.000 hồ sơ của các loại đối tượng Hưu trí, Mất sức, Tuất viên chức, Tai 

nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp, Trợ cấp theo Quyết định 613/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Từ quá trình thực hiện thí điểm với quy mô nhỏ rút ra được những khó 

khăn vướng mắc của quá trình thực hiện, qua đó có thể đặt ra được các vấn đề 

kỹ thuật đơn vị triển khai cần phải giải quyết như: Hồ sơ hưởng BHXH trước 

năm 1995 đa phần đã cũ, rách nát, nhăn, nhiều gấp nếp thì phải sử dụng những 

loại máy móc nào. Quá trình bàn giao tài liệu cho đơn vị thi công và nhận lại hồ 

sơ sau khi đã số hóa. Việc quản lý người lao động trong quá trình thực hiện dự 

án, cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị, đường điện đủ công suất, đường truyền 

thông suốt đưa vào sử dụng. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Phƣơng hƣớng 

1.1. Trung tâm tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch số 3030/KH-BHXH 

ngày 24/9/2020 của BHXH Việt Nam về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, trên 

cơ sở triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Với mục đích chuyển đổi 

các kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cơ quan BHXH Việt Nam từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để đảm bảo kết 

nối, liên thông dữ liệu, thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử và hoàn thành 

trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
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1.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu thập, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu của ngành 

BHXH.  

1.3. Rà soát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu giấy còn lại 

của ngành BHXH. 

2. Đề xuất 

2.1. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội sửa 

đổi Luật Lưu trữ năm 2011 và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ điện tử, 

tạo nền tảng pháp lý quan trọng, cơ bản, đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ 

trong bối cảnh Chính phủ điện tử nói chung và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

nói riêng. Trong đó tập trung một số nội dung: 

- Đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý tài liệu lưu trữ, 

số hóa hồ sơ, tài liệu để thuận tiện cho việc tra tìm và khai thác, tiết kiệm diện 

tích bảo quản và kéo dài tuổi thọ của tài liệu. 

- Hướng dẫn giải mật hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 

- Quy định về phạm vi chỉnh lý và phạm vi số hóa hồ sơ, tài liệu; quy trình 

chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước. 

- Quy định về các quy trình nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. 

- Quy định giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ điện tử. 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan: 

+ Nghiên cứu đưa ra lý luận về phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị tài 

liệu và văn bản hướng dẫn về xác định giá trị tài liệu chuyên môn của các ngành 

nói chung và của Ngành BHXH nói riêng để có căn cứ thực hiện. (chưa có văn 

bản pháp lý nào về phương pháp xác định giá trị tài liệu chuyên môn ngành 

BHXH nên việc xác định giá trị tài liệu chuyên môn của ngành chủ yếu vẫn 

mang tính chủ quan của người làm công tác lưu trữ). 

+ Xây dựng các bảng thời hạn bảo quản chuyên ngành cho từng lĩnh vực, 

ngành nghề hoạt động. 
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2.2. Đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nghiên cứu, tham mưu cho 

Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành quy định cụ thể về 

tiêu chuẩn Hệ thống kho cơ sở dữ liệu của tài liệu lưu trữ điện tử; văn bản quy 

định về lưu trữ hồ sơ, thủ tục hành chính điện tử; phương thức giao nhận tài liệu 

lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử; hình thức khai thác, sử 

dụng tài liệu trực tuyến./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƢU TRỮ VÀ NHỮNG NỘI DUNG 

CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI LUẬT LƢU TRỮ 

 

Th.S Hà Văn Huề 

Nguyên Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I 

 

I. Đặt vấn đề 

Luật Lưu trữ năm 2011 đã đặt ra nhiều điều khoản quy định về việc quản 

lý hoạt động sử dụng tài liệu lưu trữ. Trong Luật có cả một chương riêng 

(Chương IV) quy định về sử dụng tài liệu lưu trữ. Những quy định này đề cập 

khá toàn diện về những quan hệ cơ bản trong quản lý hoạt động sử dụng tài liệu 

lưu trữ như: quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng 

tài liệu lưu trữ; quy định về việc sử dụng tài liệu lưu trữ có đóng dấu chỉ các 

mức độ mật và tài liệu thuộc phạm vi hạn chế sử dụng; quy định về các hình 

thức phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ, sao tài liệu và chứng thực lưu trữ và quy 

định về mang tài liệu lưu trữ ra khỏi lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. 

Luật Lưu trữ đã đặt ra các cơ sở pháp lý quan trọng góp phần tăng cường 

quản lý hoạt động quản lý sử dụng tài liệu lưu trữ ngày càng nền nếp, chặt chẽ 

và hiệu quả hơn. 

Theo nghiên cứu và quan sát chủ quan của chúng tôi, sau 8 năm thực hiện 

Luật Lưu trữ, hoạt động phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ và sử dụng tài liệu lưu 

trữ của các cơ quan, tổ chức đã được cải thiện rõ rệt và hiệu quả hơn thời điểm 

chưa ban hành Luật Lưu trữ. Những kết quả đã đạt được thể hiện ở các khía 

cạnh:  

Một là, trên cơ sở quy định chung tại Luật Lưu trữ, nhiều cơ quan, tổ 

chức đã ban hành các quy định cụ thể để quản lý hoạt động sử dụng tài liệu 

thuộc phạm vi của ngành, cơ quan và địa phương (phần nhiều là quy định tại 

quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức). Đặc biệt, Bộ 

Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư quan trọng về sử dụng tài liệu lưu trữ gồm: 

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy 

định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử, trong đó 
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Thông tư đã quy định cụ thể về thủ tục, trình tự, thẩm quyền và trách nhiệm của 

cơ quan, cá nhân trong việc phục vụ sử dụng và sử dụng tài liệu tại phòng đọc 

của các lưu trữ lịch sử và Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 

2015 của Bộ Nội vụ quy định về Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ 

lịch sử, trong đó Thông tư này đã quy định 8 nhóm tài liệu bảo quản tại lưu trữ 

thuộc diện quản lý theo chế độ hạn chế sử dụng. Với việc cụ thể hóa các quy 

định của Luật Lưu trữ về sử dụng tài liệu lưu trữ bằng các văn bản của các cơ 

quan, tổ chức ban hành, đã góp phần quan trọng giúp Luật Lưu trữ thực sự đi 

vào cuộc sống.  

Hai là, các hình thức phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ ngày càng được tổ 

chức đồng bộ và hiệu quả hơn. Nếu như trước thời điểm Luật Lưu trữ năm 2011 

được ban hành, hầu hết các Lưu trữ lịch sử chỉ tổ chức phục vụ sử dụng tài liệu 

tại phòng đọc thì hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức đồng bộ, đầy đủ 6 

hình thức phục vụ sử dụng tài liệu theo quy định của Luật Lưu trữ. Nổi bật là 

hoạt động trưng bày, triển lãm, giới tiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện 

truyền thông. 

Ba là, đã được thực hiện tốt hơn việc cải cách hành chính trong hoạt động 

phục vụ sử dụng tài liệu. Trên cơ sở quy định của Luật Lưu trữ, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu được đơn giản hóa như giảm bớt giấy tờ 

khi làm tục sử dụng tài liệu; thời gian cung cấp tài liệu cho độc giả sử dụng tài 

liệu được rút ngắn; đề cao trách nhiệm trong phục vụ sử dụng tài liệu của cơ 

quan quản lý tài liệu nhưng đồng thời phân cấp triệt để thẩm quyền xét duyệt tài 

liệu cho người đứng đầu cơ quan lưu trữ lịch sử. Nhờ đó mà trong những năm 

gần đây hiệu quả hoạt động phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ tại các cơ quan lưu 

trữ đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể: số lượt độc giả nghiên cứu sử dụng tài liệu, 

số lượng hồ sơ tài liệu cung cấp cho độc giả sử dụng ngày càng tăng lên; vai trò 

của tài liệu lưu trữ ngày càng được phát huy, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa 

học và hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Tuy nhiên qua 8 năm thực hiện Luật Lưu trữ, những quy định về sử dụng 

tài liệu cũng đã bộc lộ một số bất cập và hạn chế nhất định, gây khó khăn, lúng 

túng nhất định khi áp dụng trong thực tiễn. 

II. Một số ý kiến trao đổi 

1. Quy định về tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng 

Khoản 2 Điều 30 của Luật Lưu trữ quy định tài liệu hạn chế sử dụng có 

một trong những đặc điểm sau: 

- Tài liệu lưu trữ không có dấu chỉ các mức độ mật nhưng có nội dung 

thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của 

nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Tài liệu lưu trữ bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng chưa được 

tu bổ, phục chế. 

- Tài liệu lưu trữ đang trong quá trình xử lý về nghiệp vụ lưu trữ. 

Quy định nêu trên cho thấy phạm vi tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng 

bao gồm nhóm tài liệu có yếu tố thông tin và nhóm có yếu tố tình trạng tài liệu. 

Cũng tại khoản 2 Điều 30 của Luật Lưu trữ đã quy định Bộ Nội vụ ban 

hành Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

từng thời kỳ. 

Thực tế đã cho thấy chỉ có thể lập Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng đối 

với nhóm tài liệu có yếu tố thông tin, còn đối với nhóm có yếu tố tình trạng tài 

liệu là không thể. Bởi vì việc tu bổ phục chế trong xử lý nghiệp vụ đối với tài 

liệu là công việc thường xuyên theo kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan 

lưu trữ. Mỗi lần tu bổ, phục chế hay xử lý nghiệp vụ đối với tài liệu (chỉnh lý, số 

hóa, trưng bày, biên tập, công bố ấn phẩm lưu trữ…) thông thường có số lượng 

lớn tài liệu (có thể hàng chục mét giá tài liệu, hàng chục hoặc thậm chí hàng 

trăm nghìn tờ tài liệu lưu trữ) và số lượng tài liệu này sau khi được xử lý xong 

thì chúng không được coi là tài liệu hạn chế sử dụng nữa. Tình trạng này chỉ nên 

được coi là thời gian tạm thời chưa thể cung cấp tài liệu cho độc giả nghiên cứu 

sử dụng. Thực tế đây là quan hệ không ổn định. Việc lập danh mục nhóm tài liệu 

này là không hợp lý. 
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Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 là luật “gốc” về tiếp cận thông tin. Luật 

này quy định rõ “tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, 

chụp thông tin”. Để tiếp cận thông tin, Luật quy định có 3 phạm vi “thông tin 

được tiếp cận, thông tin không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều 

kiện”. Qua đó có thể thấy các quy định chỉ điều chỉnh các quan hệ liên quan đến 

“Thông tin” trong tài liệu, không đề cập đến tình trạng tài liệu. 

Sử dụng tài liệu lưu trữ, suy cho cùng là việc tiếp cận và sử dụng thông 

tin trong tài liệu lưu trữ. Bởi vậy, theo chúng tôi chỉ nên quy định việc hạn chế 

sử dụng đối với thông tin trong tài liệu thì sẽ hợp lý hơn. Còn đối với việc cung 

cấp tài liệu phục vụ độc giả trong thời gian tài liệu đang phải xử lý nghiệp vụ 

hoặc bị hư hỏng nhưng chưa được tu bổ phục chế nên được được quy định phù 

hợp trong quy chế sử dụng tài liệu của cơ quan đang quản lý tài liệu. 

2. Sử dụng tài liệu lưu trữ có đóng dấu chỉ các mức độ mật 

Điểm b, c khoản 4 Điều 30 Luật Lưu trữ quy định tài liệu lưu trữ có đóng 

dấu chỉ các mức độ mật được sử dụng rộng rãi sau 40 năm đối với tài liệu mật, 

sau 60 năm đối với tài liệu tối mật, tuyệt mật nhưng chưa được giải mật. Trong 

khi đó Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 quy định thời hạn bảo vệ bí mật 

nhà nước như sau: 30 năm đối với bí mật nhà nước độ tuyệt mật, 20 năm đối với 

độ tối mật và 10 năm đối với bí mật nhà nước. 

Tài liệu lưu trữ chủ yếu có giá trị lịch sử. Trước khi giao nộp vào lưu trữ 

lịch sử, tài liệu lưu trữ đã được bảo quản một thời gian khá dài tại cơ quan sản 

sinh ra tài liệu. Như vậy, quy định thời gian được tiếp cận tài liệu có đóng dấu 

chỉ các mức độ mật như trong Luật Lưu trữ là quá dài. Quy định này cần nghiên 

cứu sửa đổi để thống nhất với tinh thần quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước là luật gốc về hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước. 

Tuy nhiên Luật Lưu trữ mới chỉ đề cập đến thời hạn tiếp cận tài liệu có 

đóng dấu chỉ các mức độ mật, chưa có điều khoản nào quy định về việc giải mật 

tài liệu lưu trữ.  

Lưu trữ lịch sử là cơ quan lưu trữ có nhiệm vụ thu thập, bảo quản tài liệu 

có giá trị bảo quản vĩnh viễn của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Bởi vậy số 
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lượng tài liệu bảo quản tài lưu trữ lịch sử là rất lớn. Trong mỗi phông lưu trữ còn 

khá nhiều hồ sơ, tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật nhưng chưa được giải 

mật gây khó khăn trở ngại cho người dân trong việc tiếp cận, khai thác sử dụng 

tài liệu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chưa có quy 

định pháp lý đầy đủ về giải mật tài liệu lưu trữ bảo quản tại các cơ quan lưu trữ 

lịch sử. Đặc biệt là quy định về thẩm quyền giải mật tài liệu lưu trữ tại lưu trữ 

lịch sử. 

Để tháo gỡ một phần vướng mắc như đã nêu trên, Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước năm 2018 đã có bước đột phá khi quy định “đối với bí mật nhà nước do 

Lưu trữ lịch sử lưu trữ, nếu không xác định được cơ quan xác định bí mật nhà 

nước thì lưu trữ lịch sử quyết định việc giải mật theo quy định của pháp luật về 

lưu trữ”. Tuy nhiên theo quy định này thì lưu trữ lịch sử chỉ có thẩm quyền giải 

mật đối với tài liệu trong trường hợp “không xác định được cơ quan xác định bí 

mật nhà nước”. Đối với trường hợp xác định được cơ quan xác định bí mật nhà 

nước thì thẩm quyền giải mật lại thuộc về cơ quan ban hành văn bản. Đây là vấn 

đề hết sức phức tạp trong thực tiễn, vì trong một phông lưu trữ bao gồm rất 

nhiều tài liệu khác nhau do đơn vị hình thành phông ban hành hoặc nhận được 

từ các cơ quan khác gửi đến. Trong trường hợp này, nếu lưu trữ lịch sử tiến hành 

giải mật đối với tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật của phông lưu trữ thì 

phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức đã ban hành và xác định độ mật của văn bản, 

tài liệu đó. Điều nay là khó khả thi vì tài liệu có liên quan có số lượng tương đối 

nhiều, mặt khác nhiều cơ quan, tổ chức đã có sự thay đổi về tổ chức như chia 

tách, sáp nhập, giải thể…có cơ quan lại cách xa địa bàn nơi có trụ sở của cơ 

quan lưu trữ lịch sử. Thực tế đã chỉ ra rằng, có những tài liệu trong có đóng dấu 

chỉ các mức độ mật nhưng với thời gian và điều kiện kinh tế - xã hội thì thông 

tin chứa đựng trong nó không còn tính chất bí mật nhà nước nữa. Tuy nhiên, về 

nguyên tắc thì tài liệu vẫn phải được giải mật mới đủ điều kiện pháp lý để phục 

vụ sử dụng rộng rãi. 

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết có hiệu quả vấn đề vướng mắc 

như đã nêu trên tại lưu trữ lịch sử thì cần phải nghiên cứu quy định giao thẩm 
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quyền toàn bộ cho lưu trữ lịch sử về giải mật đối với tài liệu đang quản lý. Đây 

là công việc thường xuyên hàng năm đòi hỏi khá nhiều thời gian và lao động tại 

các lưu trữ lịch sử. Việc quy định giao thẩm quyền giải mật tài liệu giúp cho lưu 

trữ lịch sử sẽ chủ động và đẩy mạnh giải quyết một khối lượng công việc còn 

tồn đọng từ nhiều năm qua về giải mật tài liệu lưu trữ. Chỉ có như vậy các lưu 

trữ lịch sử mới thực hiện được tốt điểm b, khoản 3 Điều 29 của Luật Lưu trữ 

“hàng năm rà soát, thông báo tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu có đóng 

dấu chỉ các mức độ mật đã được giải mật”. 

Thực hiện được yêu cầu nêu trên góp phần tích cực cho cải cách hành 

chính trong phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ, tạo điều kiện cho người nghiên cứu 

thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. 

3. Về vấn đề sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ 

Điều 3 của Luật Lưu trữ đã có một số quy định về việc sao tài liệu lưu trữ 

và chứng thực lưu trữ như: quy định về thẩm quyền sao tài liệu, chứng thực lưu 

trữ; nội dung chứng thực; quy định trách nhiệm pháp lý của cơ quan lưu trữ 

trong việc sao tài liệu, chứng thực lưu trữ; khẳng định bản sao tài liệu lưu trữ, 

bản chứng thực lưu trữ có giá trị như tài liệu lưu trữ gốc trong các quan hệ, giao 

dịch. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, những quy định nêu trên vẫn còn một số 

khía cạnh cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện: 

- Về nội dung chứng thực lưu trữ 

Khoản 2 Điều 33 Luật Lưu trữ quy định “chứng thực lưu trữ là xác nhận 

của cơ quan, tổ chức hoặc Lưu trữ lịch sử về nội dung thông tin hoặc bản sao tài 

liệu lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử đang quản lý”. Theo quy 

định này thì việc chứng thực lưu trữ được thực hiện trong hai trường hợp: xác 

nhận về nội dung thông tin tài liệu và xác nhận bản sao tài liệu lưu trữ”. 

Tìm hiểu quy định pháp luật có liên quan cho thấy đối tượng chứng thực 

đề là văn bản tài liệu nhưng Luật Công chứng năm 2014 quy định công chứng là 

chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp động, giao dịch dân sự bằng văn 

bản; còn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 
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thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì quy định chứng thực  bản sao 

từ bản chính là căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản 

chính. 

Như vậy, hai văn bản quy phạm pháp luật nêu trên không quy định về xác 

nhận thông tin  trong văn bản cần công chứng hoặc bản sao cần chứng thực. Bởi 

vì thông tin có trong văn bản, tài liệu là khách quan như nó tự có. Cơ quan 

chứng thực không phân tích, đánh giá, tác động về những thông tin đó. 

Luật Lưu trữ quy định chứng thực lưu trữ là xác nhận của cơ quan, tổ 

chức hoặc lưu trữ lịch sử về nội dung thông tin tài liệu lưu trữ. Nội dung quy 

định này có những khía cạnh chưa rõ ràng như: cơ quan lưu trữ xác nhận như 

thế nào; xác nhận thông tin toàn văn, trích đoạn hay tóm tắt thông tin; xác định 

về tính xác thực của thông tin trong tài liệu lưu trữ; kỹ thuật trình bày của phần 

xác nhận thông tin gồm những yếu tố gì? Mặt khác, nếu cho rằng xác nhận nội 

dung thông tin tài liệu trong chứng thực lưu trữ là sự xác nhận của cơ quan lưu 

trữ về việc thông tin đó có trong tài liệu lưu trữ do cơ quan lưu trữ đang quản lý 

thì có lẽ việc này là không cần thiết. 

Chỉ cần xác nhận bản sao tài liệu lưu trữ là đáp ứng được nhu cầu về xác 

nhận thông tin có trong tài liệu lưu trữ rồi. Xác nhận bản sao tài liệu lưu trữ thì 

bảo đảm tính xác thực và khách quan hơn đối với thông tin tài liệu lưu trữ. Tuy 

nhiên cần nghiên cứu quy định chỉ trong trường hợp độc giả có yêu cầu cấp bản 

sao có chứng thực thì cơ quan lưu trữ mới chứng thực theo trình tự, thủ tục đã 

được quy định. Như vậy sẽ góp phần giảm bớt công việc và thủ tục không cần 

thiết trong hoạt động phục vụ sử dụng và sử dụng tài liệu lưu trữ. 

- Về trình tự, thủ tục chứng thực lưu trữ 

Luật Lưu trữ quy định cơ quan, tổ chức, lưu trữ lịch sử,…chịu trách 

nhiệm pháp lý về bản chứng thực lưu trữ; bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng 

thực lưu trữ có giá trị như tài liệu gốc trong các quan hệ, giao dịch. 

Luật Công chứng năm 2014 quy định hợp đồng, giao dịch được công 

chứng có giá trị chứng cứ…trừ trường hợp bị tòa tuyên bố là vô hiệu; Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định bản sao được chứng thực từ 
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bản chính theo quy định của Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản 

chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Để bảo đảm bản công chứng “có giá trị sử dụng thay cho bản chính” thì 

Luật Công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đều đặt ra cơ sở pháp lý chặt 

chẽ, cụ thể, ví dụ như quy định về nội dung công chứng, chứng thực; thẩm 

quyền, trách nhiệm công chứng, chứng thực; trình tự, thủ tục; địa điểm, lời văn, 

chữ viết của công chứng, chứng thực; lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công chứng, 

chứng thực;… 

Trong khi đó Luật Lưu trữ cũng quy định về trách nhiệm pháp lý của cơ 

quan, tổ chức, cơ quan lưu trữ lịch sử về sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu 

trữ và Luật cũng khẳng định bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ có 

giá trị như tài liệu lưu trữ gốc trong các quan hệ giao dịch. Tuy nhiên Luật Lưu 

trữ còn thiếu nhiều quy định cụ thể để bảo đảm về cơ sở pháp lý cho việc thực 

hiện những vấn đề nêu trên. 

Trên đây là một số ý kiến trao đổi chủ quan của chúng tôi về những quy 

định quản lý sử dụng tài liệu lưu trữ tại Luật Lưu trữ năm 2011, nhan dịp Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện 

Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2019. Những ý kiến của chúng tôi xin gửi 

tới các đồng nghiệp và những người làm công tác nghiên cứu tham khảo trong 

quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi 

trong tương lai./. 
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KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC SỬ DỤNG 

PHẦN MỀM DÙNG CHUNG, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ 

TẠI TỈNH BẾN TRE VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ 

QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ 

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bến Tre 

 

Những năm gần đây, các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương 

đều thực hiện mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ- thông tin mà cụ thể là sử 

dụng “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”, sử dụng văn bản điện tử, thực 

hiện ký số,... theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc quản lý văn bản, điều hành và xử 

lý công việc thông qua môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 

đầu gặp nhiều khó khăn do còn khá mới. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt 

chẽ của các ngành có liên quan trong triển khai, hướng dẫn nhằm phát huy cao 

nhất hiệu quả của ứng dụng. 

Tỉnh Bến Tre bước đầu đạt kết quả nhất định nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa 

các ngành có liên quan khi triển khai phần mềm dùng chung và chữ ký chuyên 

dùng của Chính phủ. Xin chia sẻ với quý đồng nghiệp một số kinh nghiệm mà 

chúng tôi đã thực hiện.  

1. Việc triển khai, tổ chức sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản và Điều 

hành VNPT- iOffice” và Chữ ký số tại tỉnh Bến Tre 

a) Từ năm 1998 đến nay, tỉnh Bến Tre đã sử dụng qua 4 phần mềm: 

“Quản lý văn bản” tại Văn phòng UBND tỉnh (năm 1998- 2001), “Quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc” thuộc Đề án 112 của Chính phủ (năm 2001- 2008), 

“Văn phòng điện tử E-Office” do Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở 

Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai cung cấp (năm 2009- 2015) và “Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice” phiên bản 3.0 do Tập đoàn Bưu 

chính, Viễn thông Việt Nam cung cấp (năm 2017 đến nay). 

Các phần mềm về cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc quản lý văn bản đi, 

đến và giúp lãnh đạo điều hành một số hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức. 

Tuy nhiên, do chưa có sự hợp tác giữa đơn vị cung cấp và cơ quan quản lý 



90 

 

nghiệp vụ văn thư- lưu trữ của tỉnh nên còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được 

đầy đủ quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ cũng như yêu cầu thực tế khi 

tác nghiệp. 

Từ nhận định trên, Chi cục Văn thư- Lưu trữ tham mưu và được sự đồng ý 

của giám đốc Sở Nội vụ, đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để 

hoàn thiện phần mềm theo đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật về văn thư- 

lưu trữ theo hướng: 

- Thứ nhất là, hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản & Điều hành Vnpt-

iOffice (gọi tắt phần mềm dùng chung của tỉnh) trên cơ sở thực hiện đúng các 

quy định của Bộ Nội vụ, cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước  tại Thông tư số 

07/2012/TT-BNV, Thông tư số 09/2011/TT-BNV, Hướng dẫn số 822/HD-

VTLTNN năm 2015 

Tháng 9/2016, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm Hệ thống 

quản lý văn bản và Điều hành Vnpt-iOffice và tổ chức tập huấn sử dụng phần 

mềm cho Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Nội vụ cùng hai huyện thuộc tỉnh, sau tập 

huấn Chi cục Văn thư- Lưu trữ tiến hành ra soát toàn bộ tính năng có liên quan 

đến lĩnh vực văn thư- lưu trữ của hệ thống, tham mưu Sở Nội vụ ban hành công 

văn góp ý chỉnh sửa phần mềm dùng chung. 

Nội dung góp ý gồm: sắp xếp lại các menu, thêm mới các nút lệnh, các 

trường còn thiếu/bỏ bớt những trường không cần thiết trong hệ thống cho hợp 

lý; điều chỉnh thành phần trong báo cáo xuất ra đúng mẫu quy định; sửa lại tên 

của giao diện, tên các trường, nút lệnh,… chính xác theo thuật ngữ ngành văn 

thư, lưu trữ nhằm tạo thuận lợi nhất cho người sử dụng. 

Bên cạnh, việc khảo sát, tiếp nhận ý kiến phản hồi của 4 đơn vị sử dụng 

thí điểm phần mềm cũng được Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Bến 

Tre tích cực tiến hành, nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót từ phần mềm để 

kịp thời hiệu chỉnh.  

Từ tháng 01 đến tháng 4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 

03 phiên họp giữa các bên có liên quan (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội 

vụ, Viễn thông Bến Tre) chuyển đến đơn vị cung cấp phần mềm 98 yêu cầu 
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chỉnh sửa từ Sở Nội vụ và những đơn vị sử dụng phần mềm trong tỉnh để thực 

hiện việc hiệu chỉnh; nhờ đó hệ thống được cải thiện rõ rệt. 

- Thứ hai là, kiên quyết từ chối các yêu cầu sửa đổi, bổ sung tính năng 

của hệ thống nhưng không đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, 

hoặc mang tính chất cục bộ của cơ quan, tổ chức sử dụng phần mềm 

Các ý kiến từ phía người sử dụng luôn được cơ quan, đơn vị có liên quan 

tiếp thu để từng bước cải tiến, phát triển hoàn thiện phần mềm.  

Tuy nhiên, trong quá trình này chúng tôi gặp không ít yêu cầu bổ sung, 

điều chỉnh tính năng của hệ thống không phù hợp với quy định của pháp luật, 

không đúng quy trình nghiệp vụ văn thư, hoặc mang tính cục bộ của cơ quan, tổ 

chức như: cho phép người làm chuyên môn được xem tất cả văn bản đi- đến trên 

hệ thống, bỏ trường “Nơi nhận văn bản” trong tính năng “Quản lý Văn bản đi”; 

bỏ trường “Số đến” trong tính năng “Quản lý văn bản đến”, thêm/bỏ thành phần 

của Sổ đăng ký văn bản khi xuất báo cáo; lãnh đạo cơ quan, đơn vị được tự trình 

ký văn bản không cần thông qua bộ phận hành chính kiểm tra thể thức, đòi hỏi 

được ưu tiên thiết kế các tính năng của hệ thống theo ý riêng cho cơ quan không 

giống như các cơ quan khác,.v.v. với những trường hợp nêu trên, Sở Thông tin 

và Truyền thông đều tổ chức phiên họp 03 bên để phân tích, phản biện và cuối 

cùng đi đến thống nhất là nên thực hiện hay từ chối yêu cầu của người dùng. Về 

phương diện này, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre luôn là đơn vị chủ động đề xuất tiếp 

thu, chỉnh sửa những góp ý đúng đắn dù việc điều chỉnh có  khó khăn và kiên 

quyết từ chối những đề xuất không phù hợp với nghiệp vụ, dù đơn vị còn lại có 

thể đồng tình. 

- Thứ ba là, sửa đổi tính năng chưa đạt yêu cầu về mặt nghiệp vụ, phát 

triển thêm tính năng chưa có nhưng cần thiết vào hệ thống 

+ Tính năng lập và quản lý hồ sơ điện tử: đây là nội dung rất quan trọng 

trong nghiệp vụ văn thư. Ngay từ khi đưa vào sử dụng, tính năng này đã có sẵn 

trong phiên bản 3.0. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và thực hiện thao tác lập hồ sơ điện 

tử trực tiếp, chúng tôi nhận thấy tính năng này được biên tập rất sơ sài, không có 

dấu hiệu nào thể hiện việc áp dụng Thông tư số 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội 
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vụ và Hướng dẫn số 222/HD-VTLTNN năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ 

Nhà nước (hiện 02 văn bản này đã hết hiệu lực) khi lập trình phần mềm của đơn 

vị cung cấp dịch vụ. 

Để khắc phục thực trạng này, Sở Nội vụ chủ động đề xuất Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức phiên họp 03 bên, qua đó đại diện Sở Nội vụ phân tích rõ 

yêu cầu đối với phần mềm dung chung ở phương diện người dùng, trên cơ sở 

pháp lý đã nêu có tham khảo dự thảo Thông tư số 01/2019/TT-BNV; đồng thời 

đề nghị Viễn thông Bến Tre khẩn trương biên tập tính năng lập và quản lý hồ sơ 

điện tử với đầy đủ các nội dung như: tạo lập Danh mục hồ sơ điện tử từ bản giấy 

Danh mục hồ sơ, việc lập và hoàn thiện hồ sơ phải đảm bảo quy định của pháp 

luật hiện hành.  

Tính năng này được biên tập lại từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2018 thì 

hoàn thành và cập nhật lên site của các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến UBND 

cấp xã và tổ chức tập huấn cho người dùng. Hiện Bến Tre là một trong những 

tỉnh đầu tiên sử dụng phần mềm dùng chung của Tập đoàn Bưu chính, Viễn 

thông có phát triển tính năng lập và quản lý hồ sơ điện tử khá hoàn chỉnh, cũng 

như bắt buộc công chức, viên chức làm chuyên môn lập hồ sơ điện tử trên hệ 

thống Vnpt-iOffice. 

+ Tính năng lưu trữ điện tử (trên cơ sở quy định tại Thông tư số 

02/2019/TT-BNV và thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử theo Quyết định 

số 458/QĐ-CP): 

Hiện tại, phần mềm dùng chung của tỉnh chỉ đáp ứng được các tiêu chí 

văn thư điện tử. Riêng tính năng lưu trữ điện tử dành cho lưu trữ hiện hành và 

lưu trữ lịch sử cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV thì chưa 

được biên tập.  

Để thuận lợi trong việc thực hiện các khâu nghiệp vụ lưu trữ điện tử sau 

giai đoạn văn thư và số hoá tài liệu theo Đề án 458 của Chính phủ, Sở Nội vụ 

tỉnh Bến Tre đã tham mưu UBND tỉnh phát triển các tính năng này và tích hợp 

vào phần mềm dùng chung hiện có. Dự án đang được Viễn thông Bến Tre triển 

khai; dự kiến hoàn thành khoảng cuối năm 2021. Khi đưa vào sử dụng, phần 
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mềm có khả năng thực hiện tất cả các khâu nghiệp vụ lưu trữ, kể cả phục vụ độc 

giả tra tìm hồ sơ, tài liệu qua môi trường mạng. 

- Thứ tư là, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng phần mềm dùng chung của tỉnh 

Công tác tập huấn sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh, đặc biệt là các 

lớp tập huấn lập hồ sơ điện tử trên hệ thống cho người dùng đều có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa cơ quan quản lý phần mềm, đơn vị cung cấp phần mềm và cơ quan 

quản lý nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre trực tiếp soạn thảo 

tài liệu phục vụ tập huấn, cử người đứng lớp nên nội dung tài liệu và bài giảng 

rất sát với hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV và 

Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, Viễn thông Bến Tre 

cũng huy động đội ngũ kỹ thuật viên lập trình phụ trách Phần mềm dùng chung 

của tỉnh đảm nhận phần trợ giảng, hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp học viên thuận 

lợi thao tác trên hệ thống khi thực hành. 

Đến cuối năm 2018, tỉnh Bến Tre đã tổ chức được 33 lớp tập huấn lập hồ 

sơ điện tử (mỗi lớp 1 buổi với 30 người/phòng máy tính), đối tượng tập huấn là 

lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác văn thư- lưu trữ, lãnh đạo phụ trách chuyên 

môn, người làm chuyên môn, người làm văn thư của cơ quan hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã. Các năm 2019- 2020 Viễn thông Bến Tre 

triển khai phần mềm và tự tập huấn cho khối sự nghiệp thuộc ngành giáo dục 

của tỉnh.    

- Thứ năm là, phân công nhân sự trực tiếp theo dõi, tìm hiểu thường 

xuyên, liên tục các vấn đề phát sinh mới, phát hiện những hạn chế hiện hữu để 

đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất 

Việc tập huấn sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh mặc dù được quan 

tâm thực hiện, song số lượng dùng ở các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp 

cơ sở chưa qua lớp tập huấn là khá lớn so với trên dưới 1.000 lượt người đã 

được dự học. Mặc khác, các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm 

dùng chung tại cơ quan, tổ chức thường hay xảy ra, nên rất cần phải có người 

được đào tạo đúng chuyên môn văn thư- lưu trữ và am hiểu sâu về phần mềm 
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dùng chung để hỗ trợ, hướng dẫn người dùng mọi lúc, mọi nơi cùng với đội ngũ 

kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, Lãnh đạo Chi cục Văn thư- 

Lưu trữ đã phân công hẳn 01 chuyên viên thuộc Phòng quản lý đảm nhận việc 

theo dõi, học tập kỹ thuật từ nhà cung cấp và thường xuyên tìm hiểu, phát hiện 

các hạn chế, lỗi phát sinh để đề xuất sửa chữa, hiệu chỉnh; đồng thời, tiếp nhận 

thắc mắc của người dùng và trả lời, hướng dẫn các nội dung liên quan trực tiếp 

đến nghiệp vụ văn thư trên kênh điện thoại hoặc hướng dẫn thao tác trực tuyến 

qua phần mềm Ultraview. 

Sắp tới đây, khi tính năng Lưu trữ điện tử (gồm Lưu trữ hiện hành và Lưu 

trữ lịch sử của tỉnh) được nhà cung cấp phát triển tích hợp trên Hệ thống quản lý 

văn bản và Điều hành Vnpt-iOffice đưa vào sử dụng, chúng tôi phải điều phối 

thêm nhân sự phụ trách nhằm đảm bảo tốt nhất công tác quản lý nghiệp vụ lưu 

trữ điện tử trên địa bàn tỉnh. 

b) Vấn đề triển khai và tổ chức sử dụng chữ ký số cũng được Sở Nội vụ, 

Sở Thông tin truyền thông và Viễn Thông Bến Tre phối hợp chặt chẽ trong việc 

hướng dẫn tạo hình, cấu hình, sử dụng và tích hợp phần mềm ký số vào Hệ 

thống quản lý văn bản và Điều hành Vnpt-iOffice.  

Đến nay, tỉnh Bến Tre có 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện 

được cấp chứng thư số cá nhân và cơ quan. Riêng UBND cấp xã chỉ mới cấp 

chữ ký số cơ quan cho 157/157 đơn vị; lãnh đạo HĐND và UBND chưa được 

cấp do chờ nhân sự ổn định sau đại hội Đảng cấp cơ sở. Việc tập huấn cho người 

dùng được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đồng thời khi cấp chứng thư 

số. 

Giai đoạn đầu sử dụng chữ ký số, phần lớn cơ quan, tổ chức chưa nắm 

được phương pháp làm rỗng nền hình ảnh chữ ký, nên chưa đạt yêu cầu về kỹ 

thuật; mặc khác, phần mềm ký số những phiên bản ban đầu (vSignPdf 3.16) do 

Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp còn nhiều hạn chế như: chưa được tích hợp trên 

phần mềm dùng chung, muốn ký số thì phải thực hiện thủ công là kéo khung để 
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tạo kích thước cho hình ảnh chữ ký, từ đó mà hình ảnh hiển thị của chữ ký số 

chưa đảm bảo quy định của Bộ Nội vụ. 

Giữa tháng 7/2020, phần mềm ký số (VGCA sign Service) được Ban cơ 

yếu Chính phủ hoàn thiện với đầy đủ tính năng ký số trên văn bản chính, phụ 

lục, bản sao văn bản và được thiết kế để tích hợp trên phần mềm dùng chung, 

việc ký số mới trở nên dễ dàng với người dùng; nhưng lại phát sinh  lỗi khi nâng 

cấp phần mềm, lỗi hình ảnh chữ ký cơ quan nằm chồng lên toàn bộ hình ảnh chữ 

ký của người có thẩm quyền khi bỏ thông tin của hình ảnh chữ ký cơ quan. Đội 

ngũ quản lý lĩnh vực văn thư- lưu trữ của Sở Nội lại phối hợp với nhân sự kỹ 

thuật phụ trách phần mềm của Viễn thông Bến Tre nghiên cứu, tìm phải pháp 

khắc phục. Đến nay, việc ký số tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạn vi quản lý đã 

ổn định và chính xác. 

Tóm lại, trong 4 năm đưa Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Vnpt-

iOffice vào sử dụng tại Tỉnh Bến Tre, cũng như việc tổ chức sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng của Chính phủ, Sở Nội vụ chủ động phối hợp chặt chẽ, thường 

xuyên với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Bến Tre qua việc góp ý 

hoàn thiện bằng văn bản, tổ chức các phiên hợp 03 bên, 02 bên có liên quan để 

tạo dựng tiếng nói chung, từ đó hoàn thiện tốt nhất phần mềm dùng chung của 

tỉnh với mong muốn người sử dụng sẽ khai thác có hiệu quả nhất hệ thống này. 

2. Một số kiến nghị trong việc hoàn thiện thể chế về quản lý tài liệu 

điện tử 

Hiện nay, tình hình sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành Vnpt-

iOffice và chữ ký số dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả nhất định, góp phần quan 

trọng vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Bến Tre nói riêng và xây dựng 

Chính quyền điện tử trên cả nước nói chung. 

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả tốt đẹp từ việc ứng dụng CNTT đem lại vẫn 

còn những tồn tại, băn khoăn mà chúng tôi rất mong muốn cơ quan quản lý đầu 

ngành là Cục VTLTNN, Bộ Nội vụ và các bộ ngành có liên quan xem xét để đề 

xuất đưa vào dự luật Lưu trữ sửa đổi sắp tới hoặc các văn bản quy định, hướng 
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dẫn dưới luật nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật chuyên ngành, giúp việc thực 

thi được hiệu quả hơn. Cụ thể như sau: 

Một là, vấn để bảo đảm an toàn dữ liệu và bí mật Nhà nước: hiện tại dữ 

liệu của các cơ quan, tổ chức ở các tỉnh, thành có sử dụng phần mềm dùng 

chung được lưu trữ trên máy chủ của doanh nghiệp cung cấp phần mềm (Tập 

đoàn Bưu chính- Viễn thông, Vietel, tập đoàn Hương Việt,…) liệu có đảm bảo 

được quy định của pháp luật về sự an toàn trong bảo quản, bảo mật? Đơn vị nào 

có đủ điều kiện về thẩm quyền và năng lực để thẩm định các yếu tố nêu trên đối 

với các doanh nghiệp làm dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng để lưu trữ dữ liệu số? 

Vấn đề này chưa được Luật lưu trữ năm 2011 quy định. 

Hai là, Luật Lưu trữ năm 2011 quy định về quản lý tài liệu điện tử chưa 

nhiều (chỉ duy nhất Điều 13), chủ yếu giao Chính phủ quy định chi tiết. Đến 

nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2013/NĐ-CP, Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và một số nghị định chuyên 

ngành Công nghệ thông tin có liên quan đến quản lý văn bản điện tử như Nghị 

định số 26/2007/NĐ-CP, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP và Nghị định 

170/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 26/2007/NĐ-CP,... về cơ bản vấn đề quản lý 

văn bản, tài liệu điện tử có quy định chặt chẽ. 

Tuy nhiên, còn nhiều điểm về văn bản điện tử chưa được đề cập, hoặc 

chưa nhất quán giữa pháp luật về văn thư- lưu trữ và pháp luật khác ngành có 

liên quan, gây khó khăn trong việc trình thực thi pháp luật. Cụ thể:  

- Luật Giao dịch điện tử năm 2005: khi quy định về hình thức thể hiện 

thông điệp dữ liệu thì không nêu hình thức “văn bản điện tử” (Điều 10); khi quy 

định thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản (Điều 12) thì không quy định điều 

kiện gì để “văn bản điện tử” có giá trị pháp lý (như thể thức của văn bản điện tử 

phải đúng quy định chẳng hạn); 

Tương tự, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giao dịch điện tử năm 2005 cũng không quy định điều kiện thể thức như 

thế nào để “văn bản điện tử” có giá trị như văn bản (khoản 1 Điều 8), hay chưa 
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quy định “chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản” cũng là một yếu tố 

để văn bản điện tử có giá trị pháp lý (khoản 2 Điều 8);  

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước thì không quy định rõ “thông tin ở dạng số” 

(khoản 1 Điều 6) là như thế nào, nhất là trường hợp thông tin đó ở dạng văn bản, 

để cơ quan có tài liệu lưu trữ làm cơ sở cho việc số hóa tài liệu từ vật mang tin 

khác; hoặc không quy định việc phải ký số của người/cơ quan gửi trên văn bản 

điện tử gửi đến cơ quan nhà nước (không nhất quán với quy định của pháp luật 

về văn thư- lưu trữ); 

- Giữa Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chưa có 

sự nhất quán trong giải thích thuật ngữ về bản sao y từ dạng giấy sang dạng điện 

tử. Bản sao y dạng điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP thì có thể sao từ 

bản gốc hoặc bản chính văn bản dạng giấy, còn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

thì chỉ được sao từ bản chính văn bản dạng giấy./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TẠI LUẬT LƢU TRỮ VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƢ 

VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

 

                                         Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi 

 

Khi đề cập đến hoạt động dịch vụ lưu trữ thì không thể thiếu hai vấn đề,  

thứ nhất “Chứng chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ”, thứ hai “định mức 

kinh tế - kỹ thuật”. Đây chính hai vấn đề trong những vấn đề chính, quan trọng, 

mang tính quyết định đến kết quả của hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ lần đầu tiên 

được quy định tại Điều 36, 37 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; Chương V, từ 

Điều 18 đến Điều 26 (09 điều) Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư 

số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông tư số 

02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2014/TT-BNV.
(1)

 

- Về định mức kinh tế - kỹ thuật, từ năm 2010 đến nay (chính xác là đến 

năm 2015) Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 08 Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt động dịch vụ lưu trữ: (03 Thông tư áp dụng cơ quan, tổ 

chức sử dụng ngân sách nhà nước; 05 Thông tư áp dụng Lưu trữ cơ quan, Lưu 

trữ lịch sử )
(2)

 

+ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; 

+ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;  
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+ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và 

vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy;  

+ Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng 

của một số phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc;  

+ Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị;  

+ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;  

+ Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ;  

+ Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp 

thủ công.  

Các quy định trên đã tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, cá nhân tham gia và 

thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ thống nhất, thuận lợi. Về định mức kinh tế - 

kỹ thuật được xây dựng rất công phu, chi tiết, rõ ràng tạo cơ sở pháp lý cho các 

cơ quan, tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch, dự tính kinh phí; thực hiện thống 

nhất, đúng quy trình; thực hiện chi trả lương; thuê, khoán, làm thêm giờ; là cơ sở 

để các đơn vị sự nghiệp công lập ngành lưu trữ thực hiện nhiệm vụ phục vụ 

quản lý nhà nước.  

Trong quá trình thực hiện các quy định trên, đó chúng tôi có một số nội 

dung cần trao đổi: 
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1. Đƣa hoạt động dịch vụ lƣu trữ vào Danh mục ngành nghề đầu tƣ 

kinh doanh có điều kiện 

Tài liệu lưu trữ là di sản đặc biệt của quốc gia, trong đó có nhiều thông tin 

bí mật nhà nước, thông tin hạn chế tiếp cận vì có thể ảnh hưởng đến an ninh 

quốc gia, an toàn của cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy nên xem xét đưa hoạt động 

dịch vụ này vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy 

định tại Điều 7 của Luật Đầu tư năm 2020.
(3)

 

Một khi đã thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì 

sẽ rất thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và Doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ lưu trữ xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện các 

điều kiện đầu tư kinh doanh như là: hình thức áp dụng; điều kiện đầu tư kinh 

doanh; hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính; thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính; thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn 

bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có); các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức 

kinh tế phải đáp ứng. 

2. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lƣu trữ  

Các quy định về Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ:  

- Điểm a khoản 1 Điều 36 Luật Lưu trữ quy định: “Tổ chức được hoạt động 

dịch vụ lưu trữ khi có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh”.  

- Điều 6 và 8 Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy định về giấy Chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ và cấp, cấp lại, thu hồi. Sau đó, Bộ Nội 

vụ có Công văn số 1804/BNV-VTLTNN ngày 12/3/2015 đề nghị các tỉnh “chưa 

tổ chức thực hiện việc cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu 

trữ quy định tại Điều 6, Điều 8 của Thông tư số 09/2014/TT-BNV cho đến khi 

có quy định mới.  

- Điều 2 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy định: “Bãi bỏ Điều 6, Điều 8 
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và các Phụ lục về cấp, cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

lưu trữ”. 

- Điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 09/2014/TT-BNV và Thông tư số 

02/2020/TT-BNV quy định: “Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức, cá nhân theo quy định…”. 

 Qua các quy định nêu trên, đã 08 năm kể từ khi Luật Lưu trữ có hiệu lực 

thì nội dung Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ chưa đi vào 

thực tế. Trong khi Luật Lưu trữ, các Thông tư quy định các tổ chức, cá nhân 

phải đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ. Tuy nhiên lại không có 

bất cứ điều khoản nào quy định về thủ tục, quy trình để Sở Nội vụ thực hiện 

nhiệm vụ này. Thực tế đến nay Sở Nội vụ các tỉnh đều đang chờ đợi hướng dẫn 

thực hiện vấn đề này. 

3. Xác định đối tƣợng phải có Chứng chỉ hành nghề lƣu trữ 

Tại điểm c khoản 1 Điều 36 Luật Lưu trữ quy định: “Cá nhân thực hiện 

hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.”. 

Quy định này cần phải cụ thể hơn:  

- Cần quy định viên chức, người lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh (kể cả hợp đồng bán thời gian) phải có Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ hay không ?  

- Nếu như xác định: “viên chức, người lao động hợp đồng làm việc tại 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh không cần Chứng chỉ hành nghề lưu trữ” thì 

đề nghị xác định rõ đối tượng là “công chức, viên chức chuyên ngành lưu trữ có 

đủ tiêu chuẩn ngạch, bậc (lưu trữ viên trung cấp, lưu trữ viên, lưu trữ viên 

chính) nhưng không làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh
(4)

, mà có 

nhu cầu tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập 

ngành lưu trữ hoặc Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ) quy định phải có 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ hay không ? 
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4. Xác định tiêu chuẩn của ngƣời tham gia hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

Trong 23 bước chỉnh lý tài liệu quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BNV, 

mỗi bước được quy định về tiêu chuẩn “Ngạch, bậc viên chức” tương ứng, phù 

hợp. Quy định này nhằm đảm bảo trình độ, năng lực của viên chức để đáp ứng 

yêu cầu chất lượng chỉnh lý. Nhưng trong thực tế, quy định này không hợp lý: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập về lưu trữ, ngạch bậc được tuyển dụng 

và thi nâng ngạch đúng quy định (lưu trữ viên trung cấp, lưu trữ viên, lưu trữ 

viên chính, lưu trữ viên cao cấp) và được xác định bằng quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền.  

- Đối với cá nhân hành nghề lưu trữ trong các Doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ lưu trữ thì không có cơ sở nào để xác định người hành nghề lưu trữ đáp ứng 

tiêu chuẩn “Ngạch, bậc viên chức” này.  

Do đó, đề nghị hoàn thiện các định mức về lao động đảm bảo tính thống 

nhất về tiêu chuẩn, trình độ của những người tham gia vào hoạt động dịch vụ lưu 

trữ áp dụng được cho cả đơn vị sự nghiệp công lập ngành lưu trữ và Doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

5. Điều chỉnh một số điểm trong định mức kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 

số 03/2010/TT-BNV về định mức chỉnh lý tài liệu giấy) 

5.1. Thống nhất cách tính mét giá tài liệu trƣớc và sau chỉnh lý  

Tại khoản 3 Điều 2 quy định: “Đơn vị tính: mét giá tài liệu ban đầu đưa ra 

chỉnh lý (viết tắt là m giá). Mét giá tài liệu là chiều dài 01 mét tài liệu được xếp 

đứng, sát vào nhau trên giá (hoặc tủ); có thể quy đổi bằng 10 cặp, (hộp, bó) có 

độ dày 10 cm”.  

Ngay sau từ “có thể” tại quy định này đã tạo ra sự chênh lệnh rất lớn (độ 

lớn của sự chênh lệch tùy thuộc vào độ dày của chất liệu làm hộp bảo quản và 

độ dày của hồ sơ đưa vào hộp bảo quản). 
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Do đó, cần quy định thống nhất, rõ ràng về cách tính mét giá tài liệu ban 

đầu đưa ra chỉnh lý và mét giá tài liệu thành phẩm sau chỉnh lý.  

5.2. Thống nhất cách tính “định mức vật tƣ, văn phòng phẩm phục vụ 

chỉnh lý tài liệu giấy”  

Tương tự như ở trên, “định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý” 

tài liệu giấy sẽ phụ thuộc vào đơn vị tính mét giá (mét giá ban đầu đưa ra chỉnh 

lý hoặc mét giá thành phẩm). Từ đây sẽ có 02 cách tính: 

+ Định mức vật tư, văn phòng phẩm tính theo “mét giá tài liệu ban đầu đưa 

ra chỉnh lý”;  

+ Định mức vật tư, văn phòng phẩm tính theo “mét giá tài liệu đã đưa vào 

(hộp)”, bao gồm cả tài liệu loại.  

Do đó, cần quy định thống nhất, rõ ràng về cách tính định mức vật tư, văn 

phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu giấy.  

Từ (1) và (2), đề nghị quy định cách tính đơn giá cho hoạt động dịch vụ 

theo hướng làm bước nào thanh toán bước đó 

5.3. Đề nghị xây dựng thêm nhóm tài liệu “hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức” 

Tại Phụ lục số 01, quy định Nhóm tài liệu II.2 là: “Hồ sơ bảo hiểm xã hội, 

hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu 

khoa học,…”, có hệ số phức tạp là 0,6. Đề nghị làm rõ cụm từ “hồ sơ nhân sự” 

trong nhóm tài liệu này: 

- Xác định cụm từ “hồ sơ nhân sự” có bao gồm “hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức” hay không ?  

- Xây dựng thêm nhóm tài liệu “hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức”. Vì 

khi chỉnh lý nhóm hồ sơ này phải thực hiện đúng quy định của Bộ Nội vụ về 

thành phần hồ sơ cán bộ, công chức; việc này tốn nhiều công và phải viết mục 
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lục văn bản
(5)

. Do vậy, đề nghị quy định hệ số phức tạp 1.0 cho nhóm tài liệu 

“hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức”.  

5.4. Cần quy định “viết mục lục văn bản” đối với hồ sơ còn thời hạn từ 

20 năm trở lên  

Quy định công việc số 11.b, Phụ lục số 02: “Viết mục lục văn bản đối với 

tài liệu bảo quản vĩnh viễn”. Đề nghị điều chỉnh nội dung công việc này: 

- “Viết mục lục văn bản đối với tài liệu còn/có thời hạn bảo quản từ 20 năm 

trở lên”. Vì khoảng thời gian từ 20 năm đến 70 năm rất dài, trong thời gian này 

cơ sở dữ liệu văn bản sẽ hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan, tổ chức khai thác, sử 

dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ các nhu cầu cần thiết; bên cạnh đó cơ sở dữ liệu 

văn bản sẽ phục vụ cho nhiều hoạt động lưu trữ khác tại lưu trữ hiện hành (quản 

lý tài liệu, lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng, tiêu hủy tài liệu…). 

- Kết hợp nội dung công việc này với “Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu” 

tại công việc số 19. Sau đó, nghiên cứu thành nhóm nội dung công việc “xây 

dựng cơ sở dữ liệu”. Vì thực tế hiện nay các cơ quan, tổ chức đã được trang bị 

đầy đủ máy vi tính, bên cạnh đó có rất nhiều Phần mềm về quản lý tài liệu lưu 

trữ đáp ứng yêu cầu.  

6. Thanh tra, kiểm tra; chế độ báo cáo và lƣu hồ sơ về hoạt động dịch 

vụ lƣu trữ 

6.1. Thanh tra, kiểm tra và chế độ báo cáo  

Tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy định trách nhiệm 

Sở Nội vụ: 

a) Có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra… hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử 

dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch 

vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý. 
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c) Báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ về quản 

lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thuộc thẩm quyền (05 năm) và tình hình hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý …” 

- Tuy nhiên, các điều khoản liên quan chỉ quy định “tổ chức hoạt động dịch 

vụ lưu trữ” và “cá nhân có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ” phải báo cáo về Sở Nội 

vụ nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ; nơi cá nhân đăng ký hộ 

khẩu.
(6)

 

- Bên cạnh đó, không có điều khoản nào quy định “cơ quan sử dụng dịch 

vụ lưu trữ”,  “tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ” và “cá nhân có Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ” phải báo cáo tình hình hoạt động cho Sở Nội vụ trên địa bàn quản 

lý. Vì vậy, Sở Nội vụ không có thông tin hoặc khi có thì không kịp thời nên việc 

kiểm tra, thanh tra, báo cáo của Sở Nội vụ không chủ động (trừ thông tin hoạt 

động dịch vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử của tỉnh). 

- Do vậy, đề nghị phải nghiên cứu bổ sung hoàn thiện thêm quy định này. 

Có thể bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ 

lưu trữ báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ nơi đăng ký hoạt động dịch vụ và Sở 

Nội vụ nơi hoạt động dịch vụ về việc thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

Hoặc bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ 

báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ cùng cấp việc sử dụng các hoạt động dịch vụ 

lưu trữ. Đồng thời, cũng quy định cụ thể những nội dung công việc mà Sở Nội 

vụ phải thanh tra, kiểm tra. 

Bổ sung này nhằm giúp Sở Nội vụ quản lý tình hình hoạt động dịch vụ lưu 

trữ trữ của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn 

của mình; thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, báo cáo. 

* Ghi chú: Đề nghị bổ sung Phụ lục II: thêm cột “kinh phí” để giúp Sở Nội 

vụ nắm được quy mô, hiệu quả hoạt động của tổ chức và cá nhân hoạt động dịch 

vụ lưu trữ đã đăng ký hoạt động dịch vụ tại tỉnh mình. (ghi chú: TT; Tên tổ 

chức/ cá nhân sử dụng dịch vụ; Phạm vi hoạt động dịch vụ; Số, ngày, tháng, 
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năm hợp đồng ký kết; Thời gian thực hiện ghi trong hợp đồng (từ ngày … đến 

ngày…); Đã kết thúc/Chưa kết thúc; Danh sách người thực hiện dịch vụ có 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Ký, họ tên và đóng dấu). (phần chữ đậm là cần 

bổ sung). 

6.2. Quy định về thành phần, thời gian lƣu hồ sơ, tài liệu phải lƣu 

Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy định về trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ: “… lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu về việc thực hiện dịch vụ lưu trữ.” 

Đề nghị bổ sung khoản này, nên quy định rõ: (1) thành phần hồ sơ, tài liệu 

phải lưu; (2) thời gian lưu trữ với số năm cụ thể. 

*Ghi chú: Nên lập “Sổ nhật ký chỉnh lý” và yêu cầu cập nhật đầy đủ, 

chính xác thông tin hoạt động. 

Việc bổ sung khoản này, sẽ giúp cơ quan thanh tra, kiểm tra và Công ty 

dịch vụ lưu trữ thống nhất quan điểm kiểm tra, kiểm tra cái gì và kiểm tra đến 

đâu. 

7. Quy định về bảo mật tài liệu lƣu trữ trong hoạt động dịch vụ 

Tại điểm a khoản 3 Điều 36 Luật Lưu trữ quy định về các hoạt động dịch 

vụ lưu trữ bao gồm: “Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm 

mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước”. 

Nhưng thực tế, trong tài liệu tích đống của các cơ quan nhà nước (cấp tỉnh) 

còn lẫn nhiều tài liệu có độ mật. Bên cạnh đó, theo quy định về Bảo vệ bí mật 

Nhà nước, thì tài liệu có độ mật phải được thống kê theo từng độ mật và bảo 

quản chế độ riêng. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định hoặc Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước có hướng dẫn cụ thể để tránh lộ lọt bí mật nhà nước khi thực hiện 

hoạt động dịch vụ lưu trữ.  
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8. Thay đổi phƣơng pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu  

Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy được xác định tại Thông tư số 12/2010/TT-

BNV cách tính tiền lương tối thiểu là 730.000 đồng. Năm 2019, tiền lương tối 

thiểu là 1.490.000 đồng, áp dụng từ 7/2019. Năm 2020, người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động thì tiền lương tối thiểu là 3.430.000 đồng/tháng + ít nhất 

7% cho người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề quy 

định = 3.671.000đ; áp dụng từ 01/01/2020
(7)

. 

Vì vậy đề nghị sửa đổi, thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BNV; bên cạnh 

đó hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá cho tất cả các loại định mức kinh tế 

- kỹ thuật khác.  

9. Điều chỉnh dẫn chứng đã hết hiệu lực trong các quy định  

Một số dẫn chứng trong các quy định đã hết hiệu lực, do vậy cần phải điều 

chỉnh: 

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập không phải đăng ký hoạt động 

dịch vụ lưu trữ được thay thế bằng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016. 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình được thay thế bằng Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công.  

10. Quy định ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dịch vụ lƣu 

trữ  

Các thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành từ năm 2011 - 

2015. Thời điểm đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ chưa nhiều, 

hiệu quả chưa cao. Nhưng đến nay, công nghệ thông tin đã đi sâu, gắn liền với 

nhiều hoạt động và nhiều công việc trong quy trình nghiệp vụ lưu trữ; do đó đã 
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đến lúc cơ quan có thẩm quyền cần phải rà soát, điều chỉnh các công việc được 

quy định tại các Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật để phù hợp với thực tế. 

11. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và các định mức kinh tế - kỹ 

thuật  

- Đề nghị ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động dịch vụ nhằm làm rõ trách nhiệm, hình thức xử lý, đền bù thiệt hại kinh tế; 

Đề nghị quy định về tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề trong 

lĩnh vực dịch vụ lưu trữ. 

-  Đề nghị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý, bảo quản, quy 

trình nghiệp vụ đối với các loại hình tài liệu khác (bản đồ, tài liệu ảnh, băng ghi 

âm,…).  

12. Hoạt động của Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một 

phần kinh phí. Do vậy, định mức kinh tế - kỹ thuật rất quan trọng để làm cơ sở 

xây dựng nội dung công việc, xây dựng đơn giá, xác định phần kinh phí nhà 

nước giao cho các Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

Có nên xác định tỉ lệ thu cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh không? Thực 

tế, chỉnh lý tài liệu lưu trữ tích đống, xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu là 

nguồn thu chính của hoạt động dịch vụ lưu trữ. Các nguồn này rồi sẽ cạn kiệt 

theo tác động tích cực từ ứng dụng công nghệ thông tin. Vậy nguồn thu từ đâu 

để đảm bảo hoạt động ? Về vấn đề này, đề nghị Bộ Nội vụ sớm có quy định, 

hướng dẫn thống nhất trong cả nước. 

Tóm lại: Phải khẳng định rằng trong thời gian vừa qua, các quy định về  

“Chứng chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ” và các quy định về “định 

mức kinh tế - kỹ thuật” đã hỗ trợ rất hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức trong 

hoạt động dịch vụ lưu trữ nói chung và việc thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

nói riêng. Tuy nhiên, để Luật, Nghị định, Thông tư về vấn đề này tiếp tục phát 

huy hiệu quả, thì Bộ Nội vụ sớm sửa đổi, bổ sung một số điểm; hoặc thay thế. 
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Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất trong việc quản lý và thực hiện 

hoạt động dịch vụ về lưu trữ cho đơn vị sự nghiệp công lập ngành lưu trữ và 

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ./. 

 

(1) Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 thông qua ngày 11/11/2011; Nghị định 

số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lưu trữ (nguyên Chương V/09 điều quy định về thẩm 

quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Thông tư số 

09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông tư số 

02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2014/TT-BNV  

(2) Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 (đối tượng áp dụng: cơ 

quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương); (2) Thông tư số 

12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 (đối tượng áp dụng: cơ quan, tổ chức sử 

dụng ngân sách nhà nước); (3) Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 

(đối tượng áp dụng: cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước); (4) Thông 

tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 (đối tượng áp dụng: Lưu trữ cơ quan, 

Lưu trữ lịch sử); (5) Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 (đối tượng 

áp dụng: Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử); (6) Thông tư số 04/2014/TT-BNV 

(đối tượng áp dụng: Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử); (7) Thông tư số 

05/2014/TT-BNV (đối tượng áp dụng: Lưu trữ lịch sử); (8) Thông tư số 

12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 (đối tượng áp dụng: Lưu trữ cơ quan, Lưu 

trữ lịch sử) 

(3) Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020; Điều 7.1 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện 

hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần 

thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã 

hội, sức khỏe của cộng đồng; 7.2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
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điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này (227 ngành nghề); 7.3. 

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề được quy định tại luật, nghị 

quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh; 7.4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được 

quy định phù hợp; 7.5. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội 

dung sau đây: a) Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh; b) 

Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh; c) Nội dung điều kiện đầu tư 

kinh doanh; d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư 

kinh doanh (nếu có); đ) Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh; e) Thời hạn có 

hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp 

thuận khác (nếu có); 7.6. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các 

hình thức sau đây: a) Giấy phép; b) Giấy chứng nhận; c) Chứng chỉ; d) Văn bản 

xác nhận, chấp thuận; đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp 

ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận 

bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

(4) Các đối tượng này có đủ điều kiện về ngạch, bậc chuyên ngành lưu trữ. 

Đã làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử; đã (hoặc đang) làm việc tại Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ, Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Lưu trữ các cơ quan của 

nhà nước. Nhưng nay nghỉ hưu, nghỉ mất sức… hoặc chuyển ngành…  

(5) Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 về việc ban hành 

thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức và Thông tư số 11/2012/QĐ-BNV ngày 17/12/2012 quy định chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức); loại hồ sơ này có thời hạn bảo quản 

vĩnh viễn nên phải viết mục lục văn bản.  
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(6) Thông tư số 09/2014/TT-BNV: (1) Tại khoản 5 Điều 9 về trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ, quy định: “Các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ có trách nhiệm báo cáo bằng 

văn bản về Sở Nội vụ nơi cơ quan, tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động dịch 

vụ về việc thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ trữ từ ngày 01/01 đến ngày 

31/12 của năm báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/12 của năm báo 

cáo. Nội dung báo cáo theo Phụ lục II.”. (2) Tại khoản 2 Điều 10 về trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ, quy định: “Quản lý, giám 

sát về quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ lưu trữ của cơ quan, tổ 

chức và cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ theo hợp đồng đã được ký kết.”. (3) 

Tại điểm c khoản 2 Điều 11 quy định trách nhiệm của Sở Nội vụ: “Báo cáo Cục 

Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ về quản lý Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ thuộc thẩm quyền (05 năm) và tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ trên 

địa bàn quản lý từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo. Thời hạn 

gửi báo cáo trước ngày 15/01 năm kế tiếp của năm báo cáo. Nội dung báo cáo 

theo Phụ lục III.”. 

Từ (1)(2)(3) quy định trên, cho thấy Sở Nội vụ không có bất cứ nguồn 

thông tin nào về tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý. * Ghi 

chú: Chỉ đến khi người hành nghề xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (sau 

05 năm) phải nộp Giấy xác nhận thời gian làm việc thì Sở Nội vụ (nơi cá nhân 

đăng ký hộ khẩu) mới nắm được tình hình hoạt động hành nghề của cá nhân này. 

(7) Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010; Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019; Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019./. 
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HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

      

Ban Sáng lập Hiệp hội DNLT Việt Nam 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị.  

Khoản 3, Điều 36 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 thông qua ngày 11 

tháng 11 năm 2011 quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm: a. Bảo 

quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử a xít, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ 

không thuộc danh mục bí mật nhà nước; b. Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa 

học và chuyển giao công nghệ lưu trữ. Để tham gia được các hoạt động dịch vụ 

lưu trữ nói trên đòi hỏi tổ chức, các nhân phải có đủ các điều kiện và chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ. 

Trong 10 năm trở lại đây hoạt động dịch vụ lưu trữ chủ yếu được thực hiện 

dưới sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ. Xét từ góc độ xã 

hội hóa thì hoạt động dịch vụ lưu trữ là việc huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ 

của toàn xã hội tham gia chăm lo sự nghiệp lưu trữ, gánh đỡ những công việc trước 

đây của nhà nước làm, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà nước 

tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ lưu trữ (trước đây chỉ có các đơn vị sự 

nghiệp nhà nước thực hiện) và đã có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực lưu 

trữ. Theo thống kê của Ban Sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam, 

hiện nay trong cả nước có gần 300 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực văn 

thư, lưu trữ (chưa bao gồm các đơn vị công lập như trung tâm lưu trữ lịch sử, 

trường đào tạo…). Trung bình hàng năm có khoảng 35 nghìn mét tài liệu lưu trữ 

tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức được chỉnh lý, tổ chức khoa học; 100 

triệu trang tài liệu số hóa bởi sự đóng góp nhân lực từ phía các doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, các doanh nghiệp lưu trữ là nhà cung cấp chính, chủ yếu về các trang thiết 

bị, vật tư  bảo quản tài liệu lưu trữ (khoảng 80 nghìn mét tài liệu lưu trữ mỗi năm), 

tạo công ăn việc làm cho gần 5000 lao động, nộp thuế hàng 100 tỷ đồng vào ngân 
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sách nhà nước; Ngoài ra các doanh nghiệp cũng hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các hoạt 

động xã hội như: thiện nguyện, tặng học bổng sinh viên văn thư lưu trữ - quản trị 

hành chính văn phòng, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các chương trình 

hội thảo khoa học, triển lãm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, cập nhập thường xuyên các văn 

bản quy phạm pháp luật mới nhất của ngành, tư vấn miễn phí nhằm lan tỏa hoạt 

động lưu trữ trong cộng đồng xã hội và tạo nền tảng cho việc áp dụng các biện 

pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ hiệu quả hơn. 

Bên cạnh những đóng góp nêu trên, việc tham gia vào các hoạt động lưu 

trữ vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: trình độ chuyên môn lưu trữ của một 

số doanh nghiệp chưa cao, chất lượng dịch vụ chưa tốt, lấy doanh thu - lợi nhuận 

là hàng đầu dẫn đến làm mất uy tín chung tới các doanh nghiệp lưu trữ đặc biệt 

là đơn vị làm tốt;Việc kiểm soát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà 

nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ còn hạn chế.Nhìn từ khía cạnh pháp lý, việc chưa 

có những quy định cụ thể về hoạt động dịch vụ lưu trữ trong hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cũng là một trong những 

khó khăn trong việc triển khai hoạt động dịch vụ lưu trữ. Chẳng hạn, một cơ 

quan, tổ chức muốn huy động nguồn lực của cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước 

tham gia hoạt động lưu trữ sẽ gặp khó khăn trong việc xin chủ trương, thực hiện 

các thủ tục hành chính, việc hạch toán các khoản chi tiêu, phương thức đóng góp 

nguồn lực, trách nhiệm và lợi ích của các bên khi tham gia hoạt động dịch vụ 

lưu trữ... Thêm vào đó, nhiều hoạt động nghiệp vụ lưu trữ chưa có định mức 

kinh tế kỹ thuật cụ thể cũng tạo nên khó khăn cho các cơ quan nhà nước khi đặt 

vấn đề thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước.Nhìn từ khía 

cạnh quản lý nhà nước, việc chưa thực sự tiến hành kiểm tra, giám sát bài bản và 

sát sao của cơ quan quản lý công tác lưu trữ từ trung ương đến địa phương đã 

dẫn đến việc chưa bảo đảm chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ. Đến thời điểm 

này, cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực lưu trữ cũng chưa đặt ra nhiệm vụ rà 

soát, đánh giá các hoạt động dịch vụ lưu trữ do các tổ chức, cá nhân ngoài nhà 

nước thực hiện. Việc quản lý các doanh nghiệp lưu trữ chỉ dựa trên số lượng các 
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doanh nghiệp đăng ký hoạt động lưu trữ tại Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Nói cách khác, bên cạnh việc thiếu những quy định pháp lý và hướng dẫn 

nghiệp vụ về việc đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ, cơ quan quản 

lý nhà nước lĩnh vực lưu trữ cũng chưa thực sự vào cuộc, sát sao đối với vấn đề 

này. Đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc một số cơ quan, tổ 

chức, địa phương lợi dụng hoạt động dịch vụ lưu trữ để trục lợi, làm thất thoát 

ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sự nhìn nhận của xã hội về công 

tác lưu trữ. 

Từ thực tiễn triển khai và kết quả đạt được, các doanh nghiệp thuộc Ban 

Sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam có những đóng góp sửa đổi 

một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu 

trữ và cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ (Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước) cụ thể như sau:  

1. Bổ sung thêm các hoạt động dịch vụ lƣu trữ. 

Ngoài những nội dung đã quy định ở Khoản 3, Điều 36 Luật Lưu trữ số 

01/2011/QH13, để phù hợp với thực tế đặt ra trong thời đại công nghệ thông tin 

phát triển mạnh mẽ và thực hiện chính phủ điện tử, lưu trữ điện tử cần bổ sung 

thêm các  hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm:   

- Sưu tầm tài liệu quý, hiếm vào lưu trữ; 

- Bảo hiểm tài liệu lưu trữ; 

- Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; 

- Cung cấp phần mềm, giải pháp cho Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện 

tử; 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lưu trữ; 

2. Điều chỉnh và đồng bộ quản lý nhà nƣớc trong quá trình Đăng ký 

hoạt động lƣu trữ và báo cáo trong cả nƣớc. 

Cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ từ trung ương đến địa phương cần 

thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ quy 

định trong Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 và Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 
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01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2020/TT-

BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020.  

- Tại Thông tư 02/2020/TT-BNV đã sửa đổi, bổ sung điều 7, bãi bỏ Điều 6, 

Điều 8, điểm b khoản 2, Điều 11 và biểu mẫu số 7, 8, 9 tại Phụ lục I của Thông tư 

số 09/2014/TT-BNV tức là bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu 

trữ nhưng không có những hướng dẫn chi tiết bổ sung để quản lý hiệu quả, đồng bộ 

hóa chất lượng dịch vụ lưu trữ;điều này đối chiếu với Luật lưu trữ là chưa phù hợp 

vì tại Khoản a, Điểm 1, Đều 36 quy định các tổ chức khi tham gia hoạt động dịch 

vụ lưu trữ phải “Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh” 

- Ngoài ra, việc các địa phương khác nhau có những yêu cầu đăng ký và báo 

cáo khác nhau, dẫn tới gây khó khăn cho các tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ vì 

mặc dù đã đăng ký hoạt động tại tỉnh, thành phố nơi tổ chức đăng ký hoạt động, tuy 

nhiên đến tỉnh, thành phố khác lại yêu cầu đăng ký, báo cáo tiếp. Do vậy, đề xuất 

sửa đổi việc đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ của các cơ tổ chức hoạt động dịch 

vụ lưu trữ chuyển về Cục Văn thư và Lưu trữNhà nước quản lý để đồng bộ trong 

việc quản lý và thể hiện được phạm vi hoạt động toàn quốc, thuật lợi cho các tổ 

chức hoạt động dịch vụ lưu trữ.  

3. Điều chỉnh trong công tác thi, cấp chứng chỉ hành nghề. 

- Tăng cường tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ được quy định tại Điều 37, Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 về tổ 

chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ quy 

định tại Điều 4, Thông tư 09/2014/TT-BNV sửa đổi bổ sung ở Khoản 2, Điều 1 

Thông tư 02/2020/TT-BNV cần cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ được giao 

thực hiện cách liên tục không ngắt quãng. Nhưng từ khi Thông tư số 

09/2014/TT-BNV được ban hành thì đến nay Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước 

mới tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả được 03 đợt, còn lại năm 

2019, 2020 là không tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận. Theo thống kê mới có 

khoảng 300 người có chứng chỉ hành nghề lưu trữ về chỉnh lý, số hóa, phục chế, 
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tu bổ tài liệu trên phạm vi cả nước. Như vậy là quá thấp so với yêu cầu và quy 

mô của ngành. 

- Quy định thẩm quyền cấp chứng chỉ về Cục VTLT, không nên để về các 

tỉnh cấp. Vì chứng chỉ hoạt động trên phạm vi cả nước do vậy cần có cấp quản lý 

cao hơn quản lý việc cấp và quản lý chứng chỉ, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cơ 

quan, tổ chức nào tổ chức thi thì cấp văn bằng, chứng chỉ để thể hiện sự đồng bộ 

trong quản lý. 

- Tăng thời hạn giá trị của Chứng chỉ hành nghề từ 5 năm lên 10 năm 

4. Bỏ yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ khi cấp chứng chỉ hành nghề đối với 

các thạc sỹ, tiến sỹ, giảng viên lâu năm chuyên ngành lƣu trữ, có thời gian 

tham gia hoạt động lƣu trữ trên 10 năm liên tục. 

Quy định về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo các 

doanh nghiệp cũng nên sửa đổi ưu tiên đặc cách đối với những người có trình độ 

thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, sinh hóa mà 

đã có trên 10 năm liên tục hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ. Điều này sẽ thu hút 

được thêm nhiều lực lực chuyên gia chất lượng cao, góp phần nâng cao hơn nữa 

chất lượng nghiệp vụ trong dịch vụ lưu trữ. 

5. Quy định rõ phạm vi tham gia của các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài 

vào các hoạt động về lƣu trữ. 

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, Thông tư 09/2014/TT-BNV sửa đổi bổ 

sung ở Khoản 2, Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV đều chưa có quy định nào 

về việc tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tham gia hoạt động dịch vụ lưu 

trữ tại Việt Nam. Điều đó không tận dụng được nguồn lực tài chính, công nghệ 

của tổ chức cá nhân nước ngoài đối với việc phát triển ngành lưu trữ cũng như 

gây khó khăn cho việc hợp tác làm ăn giữa các doanh nghiệp lưu trữ trong nước 

với cá nhân tổ chức nước ngoài. 

Đề xuất Luật bổ sung phạm vi cho phép có sự tham gia của các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như số hóa, trang 

thiết bị lưu trữ thông minh, cung cấp giải pháp phần mềm lưu trữ miễn là không 

ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và bí mật nhà nước.  
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6. Làm rõ hơn quy định yêu cầu điều kiện cơ sở vật chất đối với các 

tổ chức hành nghề lƣu trữ. 

Khoản 3, Điều 7 Thông tư 09/2014/TT-BNV sửa đổi bổ sung tại Thông tư 

02/2020/TT-BNV quy định: Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Quy định này mới chung chung và không có căn cứ rõ ràng 

để các doanh nghiệp thực hiện, quy định của pháp luật hiện hành là về lao động 

hay về lưu trữ, và ngành lưu trữ cần có văn bản chi tiết những nội dung này càng 

sớm càng tốt.  

7. Chuẩn hóa và ban hành lại tiêu chuẩn ngành đối với các vật tƣ, 

trang thiết bị lƣu trữ.  

Hiện nay tiêu chuẩn đối với các vật tư, trang thiết bị lưu trữ thực hiện theo 

Tiêu chuẩn Việt Nam, tuy nhiên mỗi nơi áp dụng một kiểu. Ví dụ như cặp, hộp, 

bìa hồ sơ, nơi dùng hộp mộc nơi dùng hộp sơn, một số tỉnh miền Nam vẫn dùng 

loại hộp từ giai đoạn trước 1975, về bìa hồ sơ thì tỉnh dùng loại có tai, tỉnh dùng 

loại không có tai và kích thước cũng khác nhau, về giá sắt cũng vậy, nơi dùng 

giá sắt truyền thống, nơi dùng giá sắt thông minh. Vì vậy ngành lưu trữ cần ban 

hành quy chuẩn về vật tư, trang thiết bị lưu trữ áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

8. Xây dựng tiêu chuẩn về điều kiện kho bảo quản tài liệu giấy song 

song với lƣu trữ tài liệu điện tử đối với cơ sở công lập và ngoài công lập.  

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, Thông tư 09/2014/TT-BNV sửa đổi bổ 

sung một số điều tại Thông tư 02/2020/TT-BNV quy định bảo quản tài liệu là 

một trong những hoạt động dịch vụ lưu trữ, mà kho lưu trữ là một điều kiện cần 

của công tác bảo quản tài liệu. Tuy nhiên đến nay cũng chưa có một văn bản quy 

phạm pháp luật nào quy định tiêu chuẩn về điều kiện kho bảo quản tài liệu giấy 

và tài liệu điện tử đối với đơn vị ngoài công lập. Thông tư số 09/2007/TT-BNV 

ngày  26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ quy định Hướng dẫn về kho lưu trữ 

chuyên dụng thì đối tượng áp dụng cũng chỉ với cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 

sách nhà nước. Hiện nay nhiều doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế rất muốn đầu tư 

kho lưu trữ tài liệu giấy và tài liệu điện tử nhưng cũng chưa có sơ sở pháp lý để 
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thực hiện. Vì vậy các doanh nghiệp lưu trữ đề nghị Bộ Nội vụ nên có Thông tư 

thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BNV áp dung chung cho cả đơn vị công lập và 

ngoài công lập. Một vấn đề nữa là Thông tư số 09/2007/TT-BNV được ban hành 

trước Luật Lưu trữ, thời điểm đó chưa đặt ra lưu trữ điện tử vì vậy cũng không 

quy định chi tiết về kho lưu trữ, hay trung tâm lưu trữ tài liệu điện tử nên không 

còn phù hợp với thực tế. Cần có Thông tư mới thay thế hướng dẫn chi tiết tiêu 

chuẩn về điều kiện kho bảo quản tài liệu giấy song song với lưu trữ tài liệu điện 

tử áp dụng cho cả trong và ngoài công lập sẽ thuận lợi hơn nhiều, tận dụng được 

nguồn lực của xã hội đầu tư cho công tác lưu trữ.   

9. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ (Bộ Nội vụ, Cục 

Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc).  

- Cần ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan có nhu cầu sử dụng dịch 

vụ lưu trữ bố trí nguồn kinh phí thực hiện, không để mỗi nơi áp dụng một kiểu, 

nơi cho rằng phải dùng nguồn ngân sách chi thường xuyên, nơi thì dùng 

nguồnngân sách chi đầu tư công và đương nhiên không thống nhất. Nếu như Bộ 

Nội vụ có quy định về nguồi ngân sách chi cho hoạt động dịch vụ lưu trữ để các 

cơ quan đơn vị căn cứ áp dụng thì sẽ tốt hơn.  

- Tăng cường Công tác kiểm tra, kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo chất 

lượng các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước về điều kiện và chất lượng các 

tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ. 

- Quy định chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm giải trình của các đơn 

vị dịch vụ sự nghiệp công. 

- Hình thành các tổ chức tư vấn, kiểm định, đánh giá chất lượng dịch vụ 

độc lập. 

Xin khẳng định lại một lần nữa,các doanh nghiệp lưu trữ hoàn toàn ủng 

hộ quan điểm: công tác lưu trữ, hoạt động lưu trữ là lĩnh vực hoạt động có tính 

chất khoa học, nghiệp vụ chuyên sâu; những người làm công tác lưu trữ, tham 

gia hoạt động dịch vụ lưu trữ đều phải được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ. Tóm lại, hoạt động dịch vụ lưu trữ cần được hiểu 

đúng, không đơn thuần chỉ là huy động sự đóng góp của xã hội, đó là quá trình 
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làm cho nhân dân hiểu về trách nhiệm xã hội của mình đối với việc lưu giữ, bảo 

quản di sản tài liệu lưu trữ của quốc gia, dân tộc, gia đình, dòng họ và khai thác 

các tài liệu lưu trữ phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân và phục vụ sự 

phát triển của xã hội. Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần nâng cao trách 

nhiệm và đóng vai trò then chốt trong việc kiểm tra chất lượng dịch vụ lưu trữ 

do các doanh nghiệp thực hiện và phải tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt pháp 

lý cũng như quản lý để các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động dịch vụ lưu trữ 

ngày một hiệu quả mang lại lợi ích cho đất nước và cho chính doanh nghiệp lưu 

trữ.  

Trên đây là những góp ý mang tính chất nghề nghiệp, với mong muốn vì sự 

phát triển của ngành, đề nghị Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các 

cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ chất 

lượng, để cho các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu  trữ hoạt động được hiệu 

quả hơn./. 
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SỬA ĐỔI LUẬT LƢU TRỮ NĂM 2011 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  

QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRONG BỐI CẢNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2.0 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử 

 

Chính phủ điện tử 2.0 (viết tắt là Gov 2.0) là một mô hình mới của chính 

phủ, đã và đang được thực hiện tại các nước phát triển và là mục tiêu hướng đến 

của nhiều nước đang phát triển. Từ khía cạnh quản lý, Willson và các cộng sự 

[1]cho rằng “Gov 2.0 là việc sử dụng công nghệ thông tin để xã hội hóa, thương 

mại hóa các dịch vụ, thủ tục và dữ liệu của chính phủ nhằm xây dựng chính phủ 

mở và minh bạch”. Các chuyên gia công nghệ thông tin lại cho rằng, Gov 2.0 

chính là việc các chính phủ sử dụng công nghệ Web 2.0 trong quá trình hoạt 

động. Web 2.0 là sự tiến hóa của các trang web nhằm cung cấp các kết nối, sự 

hợp tác, sự tương tác và chia sẻ nội dung thông tin giữa các trang web, bao gồm 

cả các phương tiện truyền thông xã hội, người dùng tạo ra nội dung thông tin và 

tích hợp thông tin. Trong khi đó, từ khía cạnh nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

chính phủ và công dân, các học giả định nghĩa Gov 2.0 “là kết quả của việc 

chính phủ sử dụng khoa học công nghệ để đặt công dân vào trung tâm của mọi 

hoạt động, phá bỏ các rào cản để thúc đẩy sự cởi mở, minh bạch của chính phủ, 

sự tham gia của công dân vào các hoạt động của chính phủ” [2].  

Một số nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự so sánh giữa Chính phủ điện tử (e-

Gov) và Chính phủ điện tử 2.0 (Gov 2.0). E-Gov đề cập đến việc chính phủ sử 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ví dụ như Internet) để thúc đẩy hoạt 

động cung cấp thông tin và dịch vụ công đến công dân [3, 4]. Mục đích của e-

Gov là cung cấp thông tin và dịch vụ của chính phủ, khuyến khích sự tham gia 

của công dân vào các hoạt động của chính phủ và nâng cao sự giao tiếp giữa 

chính phủ và công dân [5]. Các mục đích này trở nên dễ thực hiện hơn từ khi 

Gov 2.0 ra đời với sự tiện lợi của Web 2.0 và các phương tiện truyền thông xã 

hội. Trong khi e-Gov tập trung vào việc sử dụng các ứng dụng web-based 

Internet (Web 1.0) để cung cấp thông tin và dịch vụ [6, 7], Gov 2.0 tập trung vào 

việc sử dụng các công nghệ mới (như công nghệ di động, Web 2.0 và các 

phương tiện truyền thông xã hội) để tạo nên cộng đồng trực tuyến, các mạng 

lưới xã hội và sự tích hợp, chia sẻ thông tin [7, 8]. 
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Như vậy, xét về khía cạnh quản lý thông tin tài liệu lưu trữ, việc xây dựng 

và thực hiện Chính phủ điện tử 2.0 đặt ra yêu cầu sau: 

1. Minh bạch thông tin 

- Để bảo tính minh bạch, mọi thông tin về hoạt động của chính phủ và hệ 

thống cơ quan nhà nước phải luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng cung cấp cho công 

dân khi có nhu cầu kể từ thời điểm hình thành tài liệu. Như vậy, quan niệm về 

lưu trữ tài liệu và quản lý tài liệu lưu trữ phải bắt đầu từ thời điểm tài liệu được 

tạo lập và phát hành. Với quy định hiện hành tại Luật Lưu trữ năm 2011, tài liệu 

lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, 

lịch sử được lựa chọn để lưu trữ (Khoản 3 Điều 2), được tính từ thời điểm sau 

khi công việc kết thúc, cần được xem xét lại. Bởi lẽ, đã là bằng chứng thì hình 

thành khách quan, minh bạch, không phụ thuộc vào sự lựa chọn của quan điểm, 

cá nhân, tổ chức nào khác. 

- Lưu trữ là hệ thống độc lập: Để bảo đảm tính khách quan của bằng 

chứng đối với quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước thì Hệ thống Lưu 

trữ cần được thiết kế độc lập, được quản lý độc lập. Điều này sẽ khả thi đối với 

Hệ thống Lưu trữ điện tử. Chẳng hạn như, thiết kế Hệ thống Lưu trữ dùng chung 

trong phạm vi một cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc toàn quốc. Hệ 

thống này sẽ kết nối liên thông với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trích 

xuất toàn bộ tài liệu để lưu trữ độc lập ngay tại thời điểm tài liệu được tạo lập và 

ban hành. Đồng thời, Hệ thống Lưu trữ dùng chung có trách nhiệm bảo đảm tính 

chân thực và toàn vẹn của tài liệu trong suốt vòng đời của nó. Đây chính là 

chính sách lưu trữ tập trung. Để thực hiện chính sách này, cần nghiên cứu điều 

chỉnh những quy định liên quan đến Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và thẩm 

quyền quản lý tài liệu lưu trữ tại các lưu trữ. 

2. Tăng cƣờng sự tham gia đóng góp của xã hội vào hoạt động của 

chính phủ 

Chính phủ điện tử là hình thức chính phủ mở nhằm huy động sức mạnh 

của toàn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ nói riêng, hệ 

thống chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước nói chung đối với mọi lĩnh 

vực do nhà nước quản lý. Đề thực hiện mục tiêu này, xã hội hóa đã và đang là 

chủ trương lớn của đảng và nhà nước. 
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Kết quả nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ” 

của Bộ Nội vụ năm 2020 đã chỉ ra rằng, xã hội hóa hoạt động lưu trữ là mong 

muốn, là nhu cầu cấp thiết của cả khối cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Pháp 

lý hóa những vấn đề về xã hội hóa hoạt động lưu trữ là một trong những giải 

pháp trọng yếu quyết định hiệu quả và chất lượng của hoạt động dịch vụ lưu trữ 

trong bối cảnh hiện nay. Kết quả nghiên cứu đề tài chính là cơ sở khoa học quan 

trọng để bổ sung chính sách xã hội hóa trong dự án Luật sửa đổi Luật Lưu trữ 

năm 2021. Những quy định cụ thể của chính sách này cần tập trung vào những 

vấn đề sau đây: 

- Khái niệm, mục đích, yêu cầu của xã hội hóa hoạt động lưu trữ; 

- Những hoạt động lưu trữ thực hiện xã hội hóa (Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực lưu trữ) và những hoạt động lưu trữ không thực hiện xã hội 

hóa; 

- Điều kiện đối với tổ chức, các nhân thực hiện xã hội hóa hoạt động lưu 

trữ; 

- Định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

lưu trữ; 

- Lưu trữ tư và Lưu trữ tư nhân. 

Chính sách xã hội hóa đưa vào Luật sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đặc 

biệt phù hợp với vấn đề quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hiện nay, trong bối cảnh 

nguồn lực về công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan nhà nước còn hạn chế. 

Trong thực tế, việc hợp tác, đặt hàng dịch vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ 

quan nhà nước đã và đang diễn ra mặc dù chưa có quy định pháp lý cụ thể. Ví 

dụ điển hình là hầu hết Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan 

nhà nước đang do các doanh nghiệp triển khai và tài liệu lưu trữ điện tử của các 

cơ quan nhà nước đang được lưu trữ trong IDC của các doanh nghiệp. 

Trước thực tế trên nhiều người cho rằng, Luật sửa đổi Luật Lưu trữ năm 

2011 cần quy định cho phép doanh nghiệp lưu trữ tài liệu của cơ quan nhà nước. 

Theo chúng tôi, vấn đề quan trọng hơn là những quy định về tiêu chuẩn của Kho 

Lưu trữ số và trách nhiệm cụ thể của các bên tham gia vào quá trình xây dựng và 

vận hành Hệ thống lưu trữ số tại Việt Nam. 
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Bên cạnh đó, có thể thấy một trong những mảng trống trong hệ thống 

pháp luật lưu trữ hiện hành là sự thiếu những quy định về trách nhiệm lưu trữ tài 

liệu hình thành trong các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước. Điều này vô tình dẫn 

đến việc sẽ thiếu hụt nguồn cứ liệu quan trọng cho thế hệ sau nghiên cứu toàn 

diện về lịch sử dân tộc. Ví dụ: một khu thương mại lớn, một cây cầu lớn… tại 

các tỉnh, thành phố… được xây dựng bằng nguồn vốn tư nhân thì tổ chức, cá 

nhân đó có trách nhiệm lưu trữ tài liệu về công trình đó cho mai sau hay không? 

Lưu ở đâu? Lưu trong bao lâu? Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng?... 

Liên quan đến vấn đề này, mặc dù Khoản 2 Điều 25 Luật Lưu trữ năm 2011 có 

quy định về việc ký gửi tài liệu, nhưng không mang tính bắt buộc thực hiện. 

3. Tối đa hóa việc cung cấp, chia sẻ thông tin của cơ quan nhà nƣớc 

Mục tiêu của Chính phủ điện tử 2.0 là thúc đẩy chia sẻ thông tin trong hệ 

thống cơ quan nhà nước và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp 

24/7, trong đó có thông tin lưu trữ. Điều này đặt ra yêu cầu các Lưu trữ lịch sử 

và Lưu trữ cơ quan cần phục vụ người dân 24/7, cần xây dựng Luật sửa đổi Luật 

Lưu trữ năm 2011 theo hướng Lưu trữ phục vụ, Lưu trữ dịch vụ. Những quy 

định pháp lý là cơ sở quan trọng của việc thực hiện quyền được thông tin của 

người dân trong bối cảnh Chính phủ điện tử 2.0, tức là phục vụ 24/7 và được 

khai thác, sử dụng tài liệu của các cơ quan nhà nước từ thời điểm hình thành tài 

liệu. Điều này sẽ khó thực hiện đối với Hệ thống lưu trữ truyền thống, nhưng 

không khó thực hiện đối với Hệ thống lưu trữ điện tử/lưu trữ số. 

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, trước tiên, quy định về thẩm quyền 

cho phép khai thác, sử dụng tại Điều 30, 31Luật Lưu trữ năm 2011 cần được 

làm rõ hoặc sửa đổi, cụ thể như sau: 

- Tài liệu lưu trữ được sử dụng rộng rãi: cần quy định cụ thể hơn các hình 

thức khai thác, sử dụng tài liệu và trách nhiệm của các Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ 

cơ quan trong việc triển khai quy định này trong bối cảnh Chính phủ điện tử. 

- Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử quyết định việc sử dụng tài liệu lưu trữ 

thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng: điều này tương đối phù hợp với tài 

liệu lưu trữ giấy (vì chỉ có 01 hồ sơ gốc), tuy nhiên, chưa thực sự phù hợp với tài 

liệu lưu trữ số. 
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- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức căn cứ quy định của Luật này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan quy định việc sử dụng tài liệu lưu trữ 

tại Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức mình: điều này tương đối phù hợp với 

tài liệu lưu trữ giấy (vì chỉ có 01 hồ sơ gốc), tuy nhiên, chưa thực sự phù hợp với 

tài liệu lưu trữ số. 

Tóm lại, sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ năm 2011 là nhiệm vụ trọng tâm 

của ngành lưu trữ trong bối cảnh hiện nay. Mục tiêu sửa luật là đáp ứng yêu cầu 

quản lý tài liệu lưu trữ trong bối cảnh Chính phủ điện tử 2.0 cần được xác định 

ngay từ đầu để cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền và Ban xây dựng xác 

định những nội dung phù hợp nhất. Ngoài những phân tích nêu trên, chúng tôi 

đề xuất dự án sửa đổi Luật cần có những quy định cụ thể về lưu trữ số như: các 

trường hợp tài liệu lưu trữ số thay thế hoàn toàn tài liệu lưu trữ giấy; hệ thống 

lưu trữ số, kho lưu trữ số đạt chuẩn; thẩm quyền xác thực tài liệu số theo thời 

gian; chứng thực số; trách nhiệm và giải pháp bảo quản lâu dài tài liệu số; trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và triển khai thực 

hiện lưu trữ số trong và ngoài nhà nước. 
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