
    BỘ NỘI VỤ 

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 

  

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC  

“Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân” 

Thời gian: thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 

Địa điểm: Hội trường Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN 

07:30-08:15 Đón tiếp, đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 

08:15-08:30 Khai mạc Hội thảo  

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

 

Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Giám 

đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật 

Văn thư - Lưu trữ 

 Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội 

thảo khoa học 

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

08:30-09:45 Các báo cáo tham luận trình bày 

tại Hội thảo 

 

08:30-08:45 Định hướng lưu trữ số tại Việt Nam 

theo Quyết định số 458/QĐ-TTg 

ngày 03/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

TS. Nguyễn Thị Chinh, Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

08:45-09:00 Trách nhiệm của Cục Văn thư và 

Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đối 

với nhiệm vụ lưu trữ số 

ThS. Hồ Anh Tú, Phòng Nghiệp vụ 

Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và 

Lưu trữ nhà nước 

09:00-09:15 Quản lý, lưu trữ tài liệu số dưới góc 

nhìn của cơ quan quản lý nhà nước 

về lĩnh vực công nghệ thông tin 

ThS. Nguyễn Lê Minh, Cục Tin học 

hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông 

09:15-09:30 Trách nhiệm của Lưu trữ chuyên 

ngành với nhiệm vụ lưu trữ số 

ThS. Nguyễn Tiến Đạt, Trung tâm 

Lưu trữ Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam 

09:30-09:45 Một số đề xuất triển khai lưu trữ tài 

liệu điện tử có chữ ký số lâu dài, 

vĩnh viễn 

ThS. Lê Quang Tùng, Phó Cục 

trưởng, Cục Chứng thực số và Bảo 

mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính 

phủ 



09:45-10:15 Nghỉ giải lao - Thăm quan các giải pháp công 

nghệ lưu trữ số 

- Tiệc trà 

10:15-11:45 Trao đổi, thảo luận  

10:15-10:30 Đổi mới tư duy quản lý công tác 

lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong 

bối cảnh Chính phủ điện tử 

PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Phó Chủ 

tịch Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam 

10:30-10:40 Trách nhiệm của cơ quan Chứng 

thực điện tử quốc gia đối với 

nhiệm vụ lưu trữ số 

ThS. Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám 

đốc Trung tâm Chứng thực số quốc 

gia, Bộ Thông tin và Truyền thông 

10:40-10:50 Lưu trữ số - Trách nhiệm của cơ 

quan và cán bộ làm công tác lưu 

trữ 

ThS. Dương Việt Đức, Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà nước 

10:50-11:00 Nghiên cứu và đào tạo về Lưu trữ 

số - Một số vấn đề đặt ra 

ThS. Lê Thị Nguyệt Lưu, Khoa Lưu 

trữ học và Quản trị văn phòng, 

Trường Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn Hà Nội 

11:00-11:30 Trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác 

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

11:30-11:45 Trả lời, trao đổi ý kiến của các 

đại biểu 

Đại diện Lãnh đạo Cục Văn thư và 

Lưu trữ nhà nước 

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia tài liệu điện tử 

11:45-12:00 Tổng kết và bế mạc Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

- Điều hành phần tham luận và trao đổi, thảo luận: TS. Nguyễn Thị Chinh, 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử 

- Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư 

- Lưu trữ 


