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LỜI NÓI ĐẦU 

Hoạt động lưu trữ là có tính chất khoa học, nghiệp vụ. Những người 

làm công tác lưu trữ, tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ cần được đào tạo bài 

bản hoặc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lưu trữ. Hoạt động dịch vụ lưu 

trữ lần đầu tiên được quy định trong Luật Lưu trữ năm 2011 thể hiện chủ 

trương của nhà nước trong việc xã hội hóa một phần các hoạt động lưu trữ. Cụ 

thể hóa Luật Lưu trữ là các Nghị định, Thông tư về hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

Những văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hoạt động dịch vụ lưu trữ 

phát triển. Bởi vậy, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia trong 

lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trữ.  

Những năm qua, hoạt động dịch vụ lưu trữ đã góp phần không nhỏ 

trong việc huy động nguồn lực xã hội để từng bước giải quyết khối lượng lớn 

công việc trong công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên có một 

thực tế rằng, chất lượng dịch vụ lưu trữ chưa cao; hoạt động quản lý dịch vụ 

lưu trữ chưa đồng bộ, chặt chẽ. 

Để đánh giá thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng 

dịch vụ lưu trữ, sự an toàn thông tin trong tài liệu lưu trữ và sự phát triển bền 

vững của ngành Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Tọa đàm 

khoa hoc̣ với chủ đề “Hoạt động dịch vụ lưu trữ”. Ban Tổ chức Tọa đàm 

nhận được 14 báo cáo tham luận của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Các báo 

cáo tham luận được tập hợp thành Kỷ yếu Tọa đàm. 

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn Kỷ yếu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích 

cho các nhà quản lý, các nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức trong việc 

quản lý và thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ./. 

 
     BAN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM 

     CỤC VĂN THƢ VÀ LƢU TRỮ NHÀ NƢỚC 
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BÁO CÁO ĐỀ DẪN TỌA ĐÀM KHOA HỌC  

"Hoạt động dịch vụ lƣu trữ" 

 

 Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

Lưu trữ là lĩnh vực hoạt động có tính chất khoa học, nghiệp vụ chuyên 

sâu. Hoạt động dịch vụ lưu trữ lần đầu tiên được quy định trong Luật Lưu trữ 

năm 2011 thể hiện chủ trương của nhà nước trong việc xã hội hóa một phần 

các hoạt động lưu trữ. Điều 36 Luật Lưu trữ năm 2011 quy định tổ chức, cá 

nhân được thực hiện dịch vụ lưu trữ, trong đó quy định về đối tượng, điều 

kiện hoạt động dịch vụ về các lĩnh vực: 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 và nghiên cứu, tư vấn ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ 

lưu trữ. Cụ thể hóa các quy định của Luật Lưu trữ có Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc quản lý Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 

14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 09/2014/TT-BNV. Những văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý 

quan trọng để thúc đẩy hoạt động dịch vụ lưu trữ phát triển. 

Những năm qua, hoạt động dịch vụ lưu trữ đã góp phần không nhỏ 

trong việc huy động nguồn lực xã hội để từng bước giải quyết khối lượng lớn 

công việc trong công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên có một 

thực tế rằng, chất lượng dịch vụ lưu trữ chưa cao, chưa bảo đảm các yêu cầu 

theo quy định của pháp luật về nghiệp vụ do thiếu sự quản lý, kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước và hệ thống pháp 

luật chưa đồng bộ… Với những lý do đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ 

chức Tọa đàm khoa học “Hoạt động dịch vụ lưu trữ”.  

1. Nội dung các báo cáo tham luận 

Các báo cáo tham luận của Tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận 03 vấn 

chính đề chính sau: 
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1.1. Vấn đề chung về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Vấn đề quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

trong các báo cáo tham luận được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Báo 

cáo“Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ từ góc độ lý luận và thực tiễn” của 

TS. Trần Phương Hoa đã đưa ra định nghĩa, các loại dịch vụ lưu trữ, đặc 

điểm, nội dung của dịch vụ lưu trữ và quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ; sự 

cần thiết quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.  

Báo cáo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ lưu trữ ở 

Việt Nam” của PGS.TS. Vũ Thị Phụng đã luận bàn về khái niệm hoạt động 

dịch vụ lưu trữ và xác định, phân tích vai trò của các bên tham gia hoạt động 

dịch vụ lưu trữ. 

Các quy định hiện hành về hoạt động dịch vụ lưu trữ được đề cập đến 

trong nhiều báo cáo tham luận. Ví dụ như: Báo cáo “Quản lý hoạt động dịch 

vụ lưu trữ trong bối cảnh sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011” của ThS. Nguyễn 

Anh Thư đã phân tích các quy định về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ như 

hoạt động dịch vụ lưu trữ, chứng chỉ hành nghề lưu trữ, điều kiện trình độ 

chuyên môn cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, quyền và nghĩa vụ của các cơ 

quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động dịch vụ lưu trữ. Báo cáo “Thực 

tiễn hoạt động dịch vụ lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức” của Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Báo cáo 

“Một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về hoạt động dịch vụ lưu trữ” của ThS. 

Võ Thị Thanh Châu, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã nêu và phân tích những 

ưu điểm, hạn chế của hệ thống pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ lưu 

trữ, định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động lưu trữ. 

1.2. Thực tiễn hoạt động dịch vụ lưu trữ  

Phần lớn các báo cáo tham luận của Tọa đàm tập trung trình bày, đánh 

giá thực tiễn hoạt động quản lý dịch vụ lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

Báo cáo tham luận “Thực tiễn quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ” 

của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh đã phản ánh tương đối rõ nét kết quả quản lý hoạt động dịch vụ lưu 

trữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong những 

năm qua. Thông qua các hoạt động xây dựng, ban hành văn bản; thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo… Sở Nội vụ các thành phố đã từng 
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bước quản lý tốt, hiệu quả các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ 

và chất lượng thực hiện dịch vụ lưu trữ. 

Bên cạnh đó là nhiều các báo cáo tham luận về thực tiễn hoạt động dịch 

vụ lưu trữ từ góc độ cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ và đơn vị, 

doanh nghiệp làm dịch vụ lưu trữ. Văn phòng Bộ Tài chính thuê khoán dịch 

vụ phát triển phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ. Trung 

tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đã tham gia hoạt 

động dịch vụ chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức và một số doanh nghiệp 

nhà nước. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đã thực hiện các 

hoạt động dịch vụ chỉnh lý, số hóa và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ tại một 

số cơ quan, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp lưu 

trữ (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ hành chính ADDJ, Công ty Cổ 

phần lưu trữ - Số hóa HT...) cung cấp các dịch vụ chỉnh lý, số hóa chỉnh lý tài 

liệu lưu trữ; cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ: bìa hồ sơ, hộp bảo quản tài liệu, 

giá sắt lưu trữ; máy khử trùng, khử axit, khử nấm mốc... 

Cùng với những kết quả tích cực đã đạt được thì từ thực tiễn quản lý và 

thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ đã và đang tồn tại nhiều hạn chế, bất cập 

như: thiếu các quy định về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ, hệ thống định 

mức kinh tế - kỹ thuật về lưu trữ chưa đầy đủ, phù hợp; đội ngũ nhân lực thực 

hiện dịch vụ lưu trữ chưa bảo đảm yêu cầu; có lúc, có nơi thực hiện dịch vụ 

lưu trữ không bảo đảm chất lượng… 

1.3. Các đề xuất, giải pháp về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Từ thực tiễn hoạt động dịch vụ lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trong thời gian qua, các báo 

cáo tham luận đã đưa ra nhiều đề xuất và giải pháp. 

Báo cáo tham luận “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch 

vụ lưu trữ ở Việt Nam” của PGS.TS. Vũ Thị Phụng với các quan điểm và từ 

những nghiên cứu bước đầu, tác giả đã các giải pháp tương đối toàn diện về 

quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ lưu trữ như: Khẳng định rõ chính 

sách của nhà nước đối với hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hoàn thiện các quy 

chế pháp lý về hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thành lập hoặc phân công các đơn 

vị, bộ phận, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp để tư vấn, hỗ trợ, 

giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động dịch vụ lưu trữ; Tăng 
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cường việc giám sát, kiểm tra các hoạt động dịch vụ lưu trữ và xử lý kịp thời 

các vi phạm trong hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

Đối với giải pháp hoàn thiện các quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

và quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ, các báo cáo tham luận đề xuất: Nghiên 

cứu và đề xuất hoạt động dịch vụ lưu trữ là một ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện và có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh theo từng lĩnh vực 

hoạt động; thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, cấp Giấy chứng 

nhận kinh doanh dịch vụ lưu trữ; các chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động 

dịch vụ lưu trữ; trách nhiệm quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ của các cơ 

quan nhà nước; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của bên khoán dịch vụ và bên 

cung cấp, thực hiện dịch vụ lưu trữ; bảo vệ bí mật thông tin tài liệu lưu trữ; thu lệ 

phí kỳ kiểm nghiệp vụ, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề… Bổ sung các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ như: Bảo hiểm tài liệu lưu trữ; Cung cấp phần mềm, giải 

pháp cho hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ ; Thuê kho bảo quản tài liêụ lưu trữ ; 

Tổ chức, khai thác sử duṇg tài liêụ lưu trữ…  để thực hiện việc xã hội hóa các 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

Ngoài ra, một số báo cáo tham luận nêu giải pháp về: Nâng cao trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động dịch vụ 

lưu trữ; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản 

lý hoạt động dịch vụ lưu trữ; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục 

pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ lưu trữ; Tổ chức thường xuyên việc 

cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ... 

2. Các vấn đề cần trao đổi  

Từ thực tiễn hoạt động dịch vụ lưu trữ thời gian qua và nội dung các 

báo cáo tham luận nêu trên, chúng tôi thấy rằng có một số vấn đề cần trao đổi, 

làm rõ thêm tại Tọa đàm, đó là: 

- Định hướng phát triển hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Khái niệm về hoạt động dịch vụ lưu trữ (định nghĩa, đặc điểm, đối 

tượng, các loại hình).  

- Nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý 

và tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ. 
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- Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ 

ở Trung ương và địa phương; Nguồn nhân lực thực hiện hoạt động dịch vụ 

lưu trữ. 

- Hoàn thiện các quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Hoạt động sơ kết, tổng kết; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong 

hoạt động dịch vụ lưu trữ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

TỪ GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 

 TS. Trần Phương Hoa 

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Dịch vụ lưu trữ ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ hơn kể từ khi 

hoạt động này được quy định trong Luật Lưu trữ năm 2011. Số lượng các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ ngày càng nhiều với các 

sản phẩm dịch vụ đa dạng khiến cho lưu trữ thực sự trở thành một nghề đem 

lại nhiều giá trị cho cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ này cần được 

quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ lưu 

trữ, đảm bảo an toàn cho thông tin lưu trữ đồng thời góp phần phát hiện và 

bảo tồn những di sản tư liệu có giá trị. 

1. Khái niệm dịch vụ lƣu trữ 

1.1. Định nghĩa 

Dịch vụ lưu trữ là một thuật ngữ mới xuất hiện từ thực tiễn nên hiện 

nay chưa được định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù vậy, 

có thể hiểu đây là những dịch vụ về các hoạt động lưu trữ. Dưới góc độ kinh 

tế, dịch vụ là một dạng hàng hóa đặc biệt bởi nó “là một hoạt động hay lợi ích 

cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là vô hình và không dẫn đến việc chuyển 

quyền sở hữu. Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hoặc không gắn liền với 

sản phẩm vật chất” [1; tr.19]. Hoạt động lưu trữ là “hoạt động thu thập, chỉnh 

lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ” (Điều 2, Luật 

Lưu trữ năm 2011). Từ đó, có thể hiểu dịch vụ lưu trữ là “những hoạt động 

hay lợi ích được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp cho 

khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức khoa học, bảo quản an toàn và tổ 

chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ”. Với cách hiểu này, dịch vụ lưu trữ sẽ 

hướng tới khách hàng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng 

dịch vụ chuyên môn đối với tài liệu lưu trữ do họ quản lý/sở hữu hoặc dịch vụ 

sử dụng tài liệu lưu trữ tại các lưu trữ.  
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1.2. Các loại dịch vụ lưu trữ 

- Theo mục đích sử dụng dịch vụ, dịch vụ lưu trữ có thể được phân 

chia thành 3 nhóm như sau:  

Nhóm dịch vụ nghiệp vụ gồm: dịch vụ chỉnh lý; số hóa; bảo quản; tu 

bổ, phục chế; vệ sinh tài liệu lưu trữ. 

Nhóm dịch vụ tư vấn - chuyển giao công nghệ gồm: dịch vụ tư vấn 

xây dựng văn bản quản lý về văn thư - lưu trữ; tư vấn, cung cấp trang thiết bị 

lưu trữ; tư vấn, cung cấp phần mềm quản lý văn thư - lưu trữ; tư vấn, nghiên 

cứu khoa học về văn thư - lưu trữ. 

Nhóm dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ gồm: dịch vụ cung cấp hồ sơ, 

tài liệu gốc; sao chụp tài liệu lưu trữ; chứng thực tài liệu lưu trữ; dịch thuật; 

lập mục lục theo chuyên đề; chuyển phát tài liệu theo yêu cầu… 

- Theo tính chất của dịch vụ, dịch vụ lưu trữ có thể phân chia thành 3 

nhóm như sau: 

Nhóm dịch vụ công gồm các dịch vụ được cung cấp tại các lưu trữ 

lịch sử như: cung cấp hồ sơ, tài liệu gốc; sao chụp, chứng thực tài liệu lưu trữ. 

Việc sử dụng các dịch vụ này phải trả phí theo quy định chung của Nhà 

nước (Bộ Tài chính). 

Nhóm dịch vụ hỗ trợ quá trình sử dụng tài liệu lưu trữ gồm: dịch vụ 

dịch thuật, lập mục lục tài liệu theo chuyên đề, chuyển phát tài liệu theo yêu 

cầu. Các dịch vụ này hiện nay chưa được xác định mức giá cụ thể. 

Nhóm dịch vụ thương mại gồm các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. 

Giá của các dịch vụ này được xác định trên cơ sở văn bản hướng dẫn xác định 

đơn giá, đồng thời có thể thỏa thuận giữa bên mua và bên cung cấp. 

Tuy nhiên, hiện nay, Khoản 3, Điều 36 Luật Lưu trữ xác định dịch vụ 

lưu trữ bao gồm: dịch vụ bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, nấm 

mốc, số hóa tài liệu, nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao 

công nghệ. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo pháp luật 

quy định có thể thực hiện cung cấp các dịch vụ này. Như vậy, nhóm dịch vụ hỗ 

trợ quá trình sử dụng tài liệu tại các lưu trữ chưa được quy định và hướng 

dẫn thực hiện. 
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1.3. Đặc điểm của dịch vụ lưu trữ 

Với tư cách là sản phẩm được tạo ra từ quá trình thực hiện nghiệp vụ, 

dịch vụ lưu trữ có các đặc điểm chung như các loại dịch vụ khác và những 

đặc điểm riêng khác biệt. 

- Đặc điểm chung của dịch vụ gồm tính vô hình, tính không đồng 

nhất, tính không lưu giữ được và tính không thể tách rời [1; tr.78]. Những đặc 

điểm này đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ dịch vụ lưu trữ nhằm đảm bảo chất 

lượng ổn định cho các sản phẩm dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người sử 

dụng và bảo tồn được những thông tin, tài liệu có giá trị cho tương lai. 

- Đặc điểm riêng của dịch vụ lưu trữ gồm tính bảo mật thông tin và 

tính đảm bảo an toàn vật mang tin. Dịch vụ lưu trữ là những hoạt động có liên 

quan trực tiếp đến thông tin trong hồ sơ, tài liệu nên đòi hỏi cao về trách 

nhiệm bảo mật thông tin của cơ quan cung cấp dịch vụ lưu trữ. Bên cạnh đó, 

có những dịch vụ lưu trữ được thực hiện bằng cách tác động trực tiếp lên vật 

mang tin (như hoạt động tu bổ, phục chế, vệ sinh tài liệu) nên nếu gặp sự cố 

sẽ không có khả năng thay thế, đền bù bằng tài liệu khác. 

Dịch vụ lưu trữ xuất hiện đã đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc tổ chức khoa học, bảo quản và sử dụng tài liệu lưu 

trữ. Bên cạnh đó, dịch vụ lưu trữ cũng đã tạo việc làm cho một lực lượng lao 

động lớn trong xã hội và đem lại nhiều giá trị kinh tế cho cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Thêm nữa, với các cơ quan lưu trữ, việc cung 

cấp các dịch vụ lưu trữ cũng là một cách để sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

hiện có, đặc biệt là nguồn nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm. Và trên 

hết, dịch vụ lưu trữ xuất hiện và được cung cấp ngày càng chuyên nghiệp sẽ 

giúp khẳng định vị thế và vai trò của ngành lưu trữ trong sự phát triển chung 

của toàn xã hội. Tuy nhiên, để dịch vụ lưu trữ có thể phát triển bền vững, các 

cơ quan có thẩm quyền quản lý cần có những biện pháp cụ thể để quản lý hoạt 

động này. 

2. Khái niệm quản lý hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

Với bất cứ ngành hoạt động nào, khi quản lý cần xác định rõ chủ thể 

quản lý, đối tượng quản lý, phương pháp quản lý và mục tiêu quản lý. Đối với 

dịch vụ lưu trữ, mục tiêu quản lý hoạt động này nhằm đảm bảo an ninh thông 

tin và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy, chủ thể quản lý đối với dịch 
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vụ lưu trữ là các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, bao 

gồm: Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các Sở Nội vụ. Đối tượng 

quản lý là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ.  

2.1. Định nghĩa 

Giáo trình Khoa học Quản lý đưa ra khái niệm “quản lý là sự tác động 

của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý để đạt được mục tiêu của tổ chức 

trong điều kiện biến động của môi trường” [4; tr.17]. Từ đó, có thể hiểu “quản 

lý hoạt động dịch vụ lưu trữ là sự tác động của cơ quan có thẩm quyền đến 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp hoạt động hoặc lợi ích 

trong lĩnh vực lưu trữ nhằm đảm bảo an ninh thông tin, tài liệu, phát triển 

ngành nghề bền vững, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng sử dụng 

dịch vụ lưu trữ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan”. Để quản 

lý dịch vụ lưu trữ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng các phương pháp 

như: phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế và phương pháp giáo 

dục. Phương pháp hành chính liên quan đến hoạt động ban hành văn bản quy 

định bắt buộc thực hiện. Phương pháp kinh tế liên quan đến những tác động 

tài chính như: xác định giá dịch vụ, tiền phạt, tiền thưởng… Phương pháp 

giáo dục liên quan đến các hoạt động như: đào tạo, tập huấn, tuyên truyền… 

Những tác động từ phía cơ quan quản lý sẽ giúp dịch vụ lưu trữ hoạt động 

đúng định hướng và đem lại giá trị tích cực cho xã hội. 

2.2. Nội dung 

Vận dụng lý thuyết quản lý, cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động 

dịch vụ lưu trữ cần có những biện pháp để hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và 

kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu 

trữ. Như vậy, quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm các nội dung cụ thể sau: 

a) Ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

b) Thiết lập bộ máy và nhân sự thực hiện quản lý hoạt động dịch vụ; 

c) Lãnh đạo và điều hành hoạt động quản lý dịch vụ lưu trữ; 

d) Kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

e) Tổng kết, đánh giá hoạt động dịch vụ lưu trữ. 
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3. Sự cần thiết quản lý hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

Là một ngành dịch vụ xuất hiện do nhu cầu của xã hội, dịch vụ lưu trữ 

khi được quản lý chặt chẽ và thống nhất sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bên. 

- Khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ có cơ hội sử dụng các sản phẩm 

dịch vụ chất lượng tốt và ổn định; được đảm bảo an toàn thông tin trong tài 

liệu lưu trữ; giải quyết tình trạng tồn đọng và xuống cấp của tài liệu; bảo quản 

an toàn và phục vụ sử dụng hiệu quả, thuận tiện tài liệu lưu trữ; được tư vấn 

và hỗ trợ trong việc bảo tồn di sản tư liệu quý, hiếm. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ được cung cấp đầy 

đủ căn cứ pháp lý để thực hiện dịch vụ; đảm bảo năng lực chuyên môn và các 

điều kiện cần thiết khi cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

- Ngành lưu trữ có cơ hội khẳng định vai trò, vị thế của ngành và của 

nghề lưu trữ; tạo sự phát triển bền vững cho một ngành dịch vụ trong xã hội. 

- Dưới góc độ xã hội, dịch vụ lưu trữ tạo việc làm phù hợp cho lực 

lượng lao động; giúp xã hội nhận thức đầy đủ về giá trị của tài liệu lưu trữ và 

hài lòng với những dịch vụ lưu trữ được cung cấp. 

Việc quản lý dịch vụ lưu trữ là cần thiết trong bối cảnh các cơ quan, tổ 

chức cung cấp dịch vụ lưu trữ ra đời và hoạt động ngày càng nhiều trong khi 

các cơ quan chưa có sự quản lý thống nhất đối với loại hình dịch vụ này. 

4. Thuận lợi và khó khăn trong việc quản lý hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

4.1. Thuận lợi 

- Luật Lưu trữ năm 2011 và các văn bản dưới Luật có nội dung liên 

quan đã giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ pháp lý cơ bản để thực 

hiện các thủ tục hành chính cho sự ra đời và hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

- Các cơ quan quản lý ngành lưu trữ ở cấp trung ương và địa phương có 

sự phối kết hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện quản lý dịch vụ lưu trữ. 

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ 

cơ bản đã tuân thủ những nội dung được các cơ quan có thẩm quyền quy định. 

- Các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ đều nhận thức đầy đủ về 

ý nghĩa, tác dụng của việc quản lý dịch vụ lưu trữ nhằm đảm bảo chất lượng 

dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin lưu trữ. 



12 

 

 

4.2. Khó khăn 

- Những quy định về quản lý dịch vụ lưu trữ trong Luật Lưu trữ và các 

văn bản dưới Luật hiện nay chưa thực sự đầy đủ và nhất quán khiến các cơ 

quan quản lý gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể, các cơ 

quan quản lý chưa có căn cứ để kiểm tra đủ điều kiện hành nghề; chưa có căn 

cứ pháp lý để kiểm tra đột xuất quy trình thực hiện dịch vụ; chưa kiểm soát 

được mức độ an toàn của thông tin trong dịch vụ số hóa; chưa có cơ chế thông 

tin phản hồi về chất lượng dịch vụ. 

- Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ 

chưa được quy định rõ ràng khiến cho cơ quan quản lý lưu trữ ở địa phương 

chưa thực hiện được đầy đủ quyền kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, tổ 

chức cung cấp dịch vụ. 

- Cơ quan quản lý ở địa phương chưa có thông tin đầy đủ về hoạt động 

dịch vụ lưu trữ của các doanh nghiệp lưu trữ hoạt động trên địa bàn. Chính vì 

vậy, cơ quan quản lý ở trung ương cũng chưa thể có số liệu chính xác về hoạt 

động cung cấp dịch vụ lưu trữ trong phạm vi toàn quốc. 

5. Những vấn đề đặt ra đối với quản lý hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

5.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý về dịch vụ lưu trữ và quản lý dịch 

vụ lưu trữ 

- Về thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: Hiện nay, Sở Nội 

vụ đang được giao nhiệm vụ là cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

Trong khi đó, những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ 

lại đặt trụ sở và hoạt động ở nhiều tỉnh, thành trong phạm vi toàn quốc, Bộ 

Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) nên được giao nhiệm vụ tiếp nhận 

hồ sơ, thẩm định và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ để có thông tin quản lý 

tập trung và đầy đủ nhằm có những biện pháp quản lý phù hợp, kịp thời. 

- Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ lưu trữ: Giấy 

chứng nhận kinh doanh dịch vụ lưu trữ bao gồm các thông tin về tên doanh 

nghiệp, trụ sở, người đại diện pháp luật và ngành nghề kinh doanh. Với những 

thông tin này đòi hỏi cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thẩm định những 

thông tin trong hồ sơ và đối chiếu với thực tế. Để thuận lợi cho việc thẩm 

định, đánh giá và cấp phát Giấy chứng nhận, Sở Nội vụ các tỉnh nên được 
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giao nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ lưu trữ cho các cơ 

quan, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

- Bổ sung dịch vụ lưu trữ trong Danh mục ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện và giao nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho 

các Sở Nội vụ. Dịch vụ lưu trữ là hoạt động tác động trực tiếp đến tài liệu lưu 

trữ của các cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân. Chính vì vậy, nếu hoạt động 

dịch vụ lưu trữ nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ khiến các thông tin trong 

tài liệu lưu trữ sẽ bị lộ lọt, thất thoát gây ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức có 

tài liệu và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khi đưa dịch vụ lưu 

trữ vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi cơ quan cung 

cấp dịch vụ phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Để 

thẩm định điều kiện kinh doanh của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu 

trữ, Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra với thành phần gồm đại diện của cơ 

quan quản lý ở trung ương và địa phương để đảm bảo tính thống nhất trong 

hoạt động quản lý. 

- Ban hành các văn bản dưới Luật để thi hành nội dung quy định về 

dịch vụ lưu trữ và quản lý dịch vụ lưu trữ đã được quy định trong Luật. 

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước và các Lưu trữ lịch sử để thuận lợi cho việc quản lý và cung cấp 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Tạo hành lang pháp lý để các lưu trữ lịch sử được phép cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ sử dụng TLLT. Thực tế cho thấy, trong quá trình sử dụng hồ 

sơ, tài liệu gốc tại các Lưu trữ lịch sử, người sử dụng và nhà nghiên cứu có 

nhu cầu sử dụng một số dịch vụ hỗ trợ như dịch thuật, lập mục lục hồ sơ theo 

chủ đề, lập mục lục tài liệu lưu trữ theo yêu cầu, chuyển phát bản sao tài liệu 

lưu trữ theo địa chỉ... Tuy nhiên, hiện nay những dịch vụ hỗ trợ này chưa 

được cung cấp công khai do gặp nhiều khó khăn khi xác định mức giá dịch 

vụ. Các Lưu trữ lịch sử cần được giao quyền để cung cấp và xác định mức giá 

các dịch vụ này. 

5.2. Hoạch định định hướng phát triển đối với dịch vụ lưu trữ 

- Định hướng những dịch vụ lưu trữ cần tăng cường và ưu tiên hoạt 

động trong thời gian tới. Hiện nay, trong số các dịch vụ lưu trữ, dịch vụ 

“hiếm” và có ý nghĩa như dịch vụ tu bổ, phục chế lại chưa thực sự được quan 
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tâm đẩy mạnh. Dịch vụ tu bổ, phục chế không đơn thuần là một dịch vụ đem 

lại giá trị tinh thần cho chủ sở hữu hay giá trị sử dụng cho cơ quan quản lý tài 

liệu, đem lại giá trị kinh tế cho cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ mà còn góp 

phần bảo tồn và gìn giữ những di sản tư liệu có giá trị cho tương lai. Chính vì 

vậy, với dịch vụ đặc thù này, cơ quan quản lý nên đề xuất chính sách hỗ trợ 

để các cơ quan có năng lực chuyên môn về tu bổ, phục chế (đặc biệt là các 

Lưu trữ lịch sử) vừa có cơ hội tác nghiệp, vừa tạo cơ hội rà soát và phát hiện 

các di sản tư liệu quý, hiếm để bảo tồn. 

- Kiểm soát chặt chẽ vấn đề đảm bảo an ninh thông tin đối với dịch vụ 

số hóa tài liệu lưu trữ. Hiện nay, dịch vụ chỉnh lý đã và đang là dịch vụ được 

cung cấp và sử dụng nhiều nhất để giải quyết khối lượng lớn tài liệu tồn đọng 

của các cơ quan. Trong thời gian tới, với xu hướng chuyển đổi số, dịch vụ số 

hóa chắc chắn sẽ trở thành dịch vụ được sử dụng nhiều nên sẽ có thêm nhiều 

cơ quan, doanh nghiệp quan tâm và tham gia cung cấp, trong số đó có thể có 

sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin hoặc doanh nghiệp 

kinh doanh đa ngành nghề. Chính vì vậy, những điều kiện ràng buộc trong 

quá trình cung cấp dịch vụ là biện pháp để quản lý chặt chẽ hoạt động này. 

5.3. Thiết lập bộ máy và đào tạo nhân sự quản lý dịch vụ lưu trữ 

- Để thực hiện hoạt động quản lý dịch vụ lưu trữ, cần thiết lập ở Trung 

ương và địa phương các cơ quan, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ quản lý dịch 

vụ lưu trữ. Ở Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nên thiết lập 

Phòng Quản lý dịch vụ lưu trữ để thực hiện nhiệm vụ quản lý dịch vụ lưu trữ. 

Theo đó, Phòng Quản lý dịch vụ lưu trữ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ 

sơ cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ, theo dõi và tham mưu về hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ.  

Ở địa phương, Sở Nội vụ nên phân công nhân sự có trách nhiệm tiếp 

nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ lưu trữ và Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, đồng thời theo dõi về 

hoạt động và điều kiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ 

lưu trữ. 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho người làm công tác quản lý dịch vụ lưu 

trữ nhằm trang bị những kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý. 
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- Tập huấn cho lãnh đạo và người làm lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức 

nhằm trang bị kỹ năng khi lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

5.4. Kiểm tra, giám sát 

- Khi trở thành dịch vụ kinh doanh có điều kiện, các cơ quan, tổ chức 

cung cấp dịch vụ lưu trữ cần được kiểm tra định kỳ (có thể 03 năm tái kiểm 

tra một lần) về các điều kiện kinh doanh như cơ sở vật chất, nhân sự, máy 

móc, quy trình… Nếu cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ không đủ điều kiện 

sẽ không được cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ lưu trữ. 

- Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương kiểm tra các cơ 

quan sử dụng dịch vụ lưu trữ để đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ đã 

được cung cấp. 

5.5. Những đề xuất khác 

- Thiết lập cơ chế thông tin báo cáo từ các cơ quan, tổ chức cung cấp 

dịch vụ lưu trữ nhằm theo dõi và đánh giá về tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan như: Hội Doanh nghiệp 

lưu trữ Việt Nam, Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ 

chức cung cấp dịch vụ lưu trữ và các cơ quan quản lý những ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện khác để xây dựng chính sách và phương pháp quản lý phù 

hợp nhất.  

Không thể phủ nhận rằng, trong những năm qua, dịch vụ lưu trữ có sự 

phát triển nhanh và đã tạo ra cơ hội việc làm cho một lực lượng lớn lao động. 

Hơn thế nữa, dịch vụ lưu trữ trong chỉnh lý và số hóa đã giải quyết khối lượng 

tài liệu tồn đọng để đáp ứng xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Trong tương 

lai, nếu có chính sách và biện pháp quản lý phù hợp và chặt chẽ, dịch vụ lưu 

trữ sẽ có sự phát triển bền vững và đem lại những giá trị tốt đẹp hơn nữa cho 

xã hội./. 
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QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ TRONG BỐI CẢNH        

SỬA ĐỔI LUẬT LƢU TRỮ NĂM 2011 

 

 ThS. Nguyễn Anh Thư 

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

1. Các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

1.1. Quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

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, đã đánh dấu bước phát triển mới 

về luật pháp lưu trữ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất hoạt động 

quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ trong 

phạm vi toàn quốc. Một trong những điểm mới của Luật Lưu trữ năm 2011 là 

quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Điều 36 và 37.  

Hoạt động dịch vụ lưu trữ lần đầu tiên được quy định trong Luật Lưu 

trữ năm 2011 thể hiện chủ trương của nhà nước trong việc xã hội hóa một 

phần các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ nhằm mục đích quản lý hiệu quả hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trong thời gian qua. 

Để thực hiện Luật Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ 

Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành 

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ, trong đó Chương V của Nghị định 

quy định chi tiết Điều 37 của Luật Lưu trữ và sau đó là Thông tư số 

09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về việc quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ 

lưu trữ; Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV.  

Tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 09/2014/TT-BNV 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. Tuy 

nhiên, ngày 12 tháng 3 năm 2015, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 

1084/BNV-VTLTNN yêu cầu “Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chưa tổ chức 
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thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ 

quy định tại Điều 6, Điều 8 và các nội dung có liên quan tại Thông tư số 

09/2014/TT-BNV cho đến khi có quy định mới”. Đến Thông tư số 

02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV, trong đó quy 

định về đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 1. 

1.2. Cần hiểu đúng các quy định về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ  

1.2.1. Về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

(1) Chương V của Luật Lưu trữ quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

với Điều 36 “Hoạt động dịch vụ lưu trữ” và Điều 37 “Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ”, trong đó Khoản 3 Điều 36 xác định 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 và nghiên cứu , tư 

vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghê ̣lưu trữ”. 

(2) Theo quy định của Khoản 1 và 2 Điều 36 thì có 2 hình thức thực hiện 

hoạt động dịch vụ lưu trữ quy định tại Khoản 3 Điều 36 là tổ chức và cá nhân. 

(3) Theo quy định của Khoản 1 Điều 36 thì “tổ chức được hoạt động 

dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) 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; 

b) Có cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch 

vụ lưu trữ; 

c) Cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

 Theo quy định của Khoản 2 Điều 36 thì “cá nhân được hành nghề độc 

lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; 

b) Có cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

c) 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. 

 Như vậy, Chứng chỉ hành nghề lƣu trữ chỉ là một trong ba điều kiện 

để tổ chức hoặc cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ. 
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(4) Việc đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ được quy định tại Điều 5, 6, 

7, 8 Thông tư số 09/2014/TT-BNV và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

02/2020/TT-BNV quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ và 

Khoản 4 Điều 1 của 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, tuy nhiên không xác định cụ thể về thời gian và thủ tục, kết quả của hồ 

sơ đăng ký hoạt động dịch vụ. 

1.2.2. Về Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

Tại Điều 36 Luật Lưu trữ, Chương V của Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP, Thông tư số 09/2014/TT-BNV và Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 

tháng 7 năm 2020 đã xác định một số nội dung sau về Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ: 

- Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: Giám đốc Sở Nội vụ 

các tỉnh trên cơ sở Giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và phôi chứng 

chỉ hành nghề do Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) cấp. 

- Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và phôi 

chứng chỉ hành nghề: Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) trên cơ 

sở tổ chức kỳ thi kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. 

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề là một thủ 

tục hành chính, được quy định cụ thể tại Điều 20, 21, 22, 23 của Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP; Điều 8 Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 

1.2.3. Về điều kiện trình độ chuyên môn để cấp Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ 

Về đối tượng, trình độ chuyên môn của người đề nghị được cấp Chứng 

chỉ hành nghề (sau khi đạt kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Bộ Nội vụ tổ 

chức) được quy định tại Điều 20 của Nghị định 01/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- “Đối với dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, 

tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hoá 

sinh”. Điều này có nghĩa là không hạn chế trình độ bằng cấp của người tham 

gia dịch vụ này, có thể được đào tạo từ trung cấp cho đến đại học, và đã trải 

qua 05 năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Quy định này cũng phù hợp với 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các bước công việc quan trọng trong 
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định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 

11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho 

bảo quản tài liệu và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; Thông tư số 12/2014/TT-

BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về định mức kinh 

tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công. 

- “Đối với dịch vụ chỉnh lý tài liệu phải có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành về văn thư, lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có 

thẩm quyền cấp”. Điều này có nghĩa là người tham gia dịch vụ chỉnh lý tài 

liệu phải có bằng đại học chuyên ngành lưu trữ hoặc chứng chỉ về văn thư, 

lưu trữ nếu tốt nghiệp ngành khác vì hoạt động dịch vụ lưu trữ quyết định đến 

số phận của tài liệu. Quy định này cũng phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ của một số bước công việc quan trọng trong quy trình chỉnh lý tại 

Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy, theo đó, tại các bước… 

người thực hiện phải có trình độ lưu trữ viên chính bậc 2/8 (tương đương tốt 

nghiệp đại học và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động chuyên 

môn) và các quy định khác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

- “Đối với dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp 

chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin. Trường hợp tốt nghiệp 

chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền 

cấp”. Điều này có nghĩa là không hạn chế trình độ bằng cấp của người tham 

gia dịch vụ này, có thể được đào tạo từ trung cấp cho đến đại học và đã trải 

qua 05 năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Quy định này cũng phù hợp với 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các bước công việc quan trọng trong 

định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 

năm 2014 của Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ 

sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

- “Đối với dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển 

giao công nghệ lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu 

trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 
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dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp”. Điều này có nghĩa 

là người tham gia dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển 

giao công nghệ lưu trữ phải có bằng đại học chuyên ngành lưu trữ hoặc chứng 

chỉ về văn thư, lưu trữ nếu tốt nghiệp ngành khác, bởi hoạt động nghiên cứu, 

khoa học công nghệ cần có tư duy, nhận thức về các vấn đề khoa học và pháp 

luật, đồng thời phù hợp với quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong 

hoạt động dịch vụ lưu trữ  

Điều 24, 25 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP; Điều 9, 10, 11 Thông tư số 

09/2014/TT-BNV; Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BNV quy định chi tiết về 

các nội dung này. 

2. Thực tiễn việc triển khai hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

2.1. Về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Trước thời điểm Luật Lưu trữ năm 2011 ban hành, có trên 20 doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ được thành lập. Đến nay đã có khoảng 200 

doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ, trong đó đã có 261 Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ được cấp cho các cá nhân; nội dung hoạt động của các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ chủ yếu về chỉnh lý và số hóa tài liệu
1
. 

Ngoài ra, hiện nay, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn triển khai hoạt 

động dịch vụ lưu trữ với các nội dung sau: Tư vấn xây dựng các văn bản, đề 

án, dự án về văn thư, lưu trữ; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao 

trình độ nghề nghiệp trong lĩnh vực lưu trữ; tư vấn xây dựng và mua sắm, lắp 

đặt các thiết bị, cải tạo kho lưu trữ; xây dựng và cung cấp các phần mềm quản 

lý; cài đặt và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ; liên 

doanh, liên kết trong lĩnh vực hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ và văn 

phòng; hoạt động cung cấp, khai thác thông tin từ tài liệu lưu trữ... 

Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng, hoạt động dịch vụ lưu trữ có sự tham 

gia của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên phạm vi toàn 

quốc, bao gồm: các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước; các Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; các tổ chức trực thuộc Hội Văn 

                                           
1
 Báo cáo số 6574/BC-BNV ngày 22/12/2021 của Bộ Nội vụ về đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây 

dựng Luật Lưu trữ sửa đổi 
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thư - Lưu trữ Việt Nam; các Trung tâm chuyển giao công nghệ về văn thư, 

lưu trữ, văn phòng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

các doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp…  

Từ năm 2016 đến 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức 

03 đợt kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ; 

trên cơ sở đó, Sở Nội vụ các tỉnh đã cấp 261 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 

các cá nhân.
2
 Năm 2022, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức kỳ kiểm 

tra lần thứ tư với số lượng người đăng ký là: 160 người đối với hoạt động 

chỉnh lý tài liệu; 96 người đối với hoạt động nghiên cứu, tư vấn và chuyển 

giao công nghệ; 53 người đối với hoạt động bảo quản và 85 người đối với 

hoạt động số hoá tài liệu lưu trữ. Tuy nhiên, việc quản lý Chứng chỉ hành 

nghề tại các địa phương cũng chưa được chặt chẽ, do người có chứng chỉ 

hành nghề là lao động trong doanh nghiệp và doanh nghiệp đó có phạm vi 

hoạt động trên phạm vi toàn quốc, ngoài ra, có tình trạng một số doanh nghiệp 

sử dụng Chứng chỉ hành nghề không hợp lệ của các cá nhân hoặc thuê, mượn 

Chứng chỉ hành nghề “làm đẹp” hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ.
 

2.2. Về số lượng tài liệu lưu trữ đã được chỉnh lý và số hoá  

Thông qua việc sử dụng dịch vụ lưu trữ, các cơ quan, doanh nghiệp nhà 

nước đã chỉnh lý được hàng trăm nghìn mét giá tài liệu bó gói, tích đống; số 

hóa hàng triệu trang tài liệu lưu trữ để tạo lập cơ sở dữ liệu tra cứu. 

Qua số liệu báo cáo thống kê trong giai đoạn 2018 - 2021, chúng tôi 

thống kê được số liệu từ biểu 0909.N/BNV-VTLTNN của Cục Văn thư và 

Lưu trữ từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về số lượng tài liệu đã 

chỉnh lý hoàn chỉnh và số tài liệu điện tử như sau:  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2018 

Lƣu trữ cơ quan Lƣu trữ lịch sử 

1. Số tài liệu nền giấy Hồ sơ 14,466,914 1,352,835 

                                           
2
 Báo cáo số 4341/BC-BNV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết thực hiện Luật Lưu 

trữ năm 2011 
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Quy ra mét giá tài liệu Mét giá 820.280,54 87.264,83 

2. Số tài liệu điện tử Hồ sơ 387.186 30.425 

Quy ra dung lượng MB 37.966.322,32 1.780.576,4 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2019 

Lƣu trữ cơ quan Lƣu trữ lịch sử 

1. Số tài liệu nền giấy Hồ sơ 544.194.147 2,897,419 

Quy ra mét giá tài liệu Mét giá 2.346.759,17 1.480.921,98 

2. Số tài liệu điện tử Hồ sơ 2.701.401 154.502 

Quy ra dung lượng MB 549.152.078 11.602.257 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2020 

Lƣu trữ cơ quan Lƣu trữ lịch sử 

1. Số tài liệu nền giấy Hồ sơ 56,322,330 4,020,183 

Quy ra mét giá tài liệu Mét giá 6,236,918.24 366,284.70 

2. Số tài liệu điện tử Hồ sơ 18,909,897 213,720 

Quy ra dung lượng MB 541,819,674.15 10,959,895.20 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 2021 

Lƣu trữ cơ quan Lƣu trữ lịch sử 

1. Số tài liệu nền giấy Hồ sơ 370,417,008 30,513,455 

Quy ra mét giá tài liệu Mét giá 4,009,596.84 1,375,654.66 

2. Số tài liệu điện tử Hồ sơ 29,097,109 323,389 

Quy ra dung lượng MB 1,099,830,446.19 30,061,151.95 

 

Và cùng với đó là số kinh phí đầu tư cho hoạt động lưu trữ trong các 

phụ lục kèm theo báo cáo này. 

Qua số liệu thống kê, chúng tôi thấy rằng, trong giai đoạn 2018 đến 

2021, các cơ quan, tổ chức đã xử lý rất nhiều nội dung của việc chỉnh lý và số 

hoá tài liệu lưu trữ và nhà nước cũng đã giành một khoảng kinh phí khá lớn 

để xử lý các tài liệu này. 
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2.3. Một số nhận xét, đánh giá sơ bộ về hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ đã xuất hiện những mặt 

hạn chế, bất cập như: 

- Đối với hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ: Nhiều đơn vị tham gia 

chỉnh lý không có người làm chuyên môn có trình độ đảm bảo dẫn đến việc 

làm mất mát, thất lạc thông tin tài liệu hoặc làm phân tán tài liệu thành các hồ 

sơ rời lẻ hoặc xác định giá trị tài liệu không chính xác nên khi các cơ quan, tổ 

chức khi giao nộp tài liệu hoặc tiêu hủy tài liệu lại phải tiến hành chỉnh lý, xác 

định lại giá trị của hồ sơ tài liệu đã được chỉnh lý; sau khi nghiệm thu hợp 

đồng là đơn vị thực hiện dịch vụ chỉnh lý hết trách nhiệm, việc mất mát, thất 

lạc tài liệu sau khi kết thúc hợp đồng thì không có quy định nào ràng buộc 

tiếp theo. 

- Đối với hoạt động số hóa tài liệu lưu trữ: Khi hệ thống pháp luật về số 

hoá tài liệu lưu trữ chưa đầy đủ, hoàn thiện mà nhiều cơ quan, tổ chức triển 

khai thực hiện nên khi chuyển giao các tài liệu vào Lưu trữ lịch sử sẽ không 

đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ quan lưu trữ lại phải số hóa lại hoặc 

chỉnh sửa bản số hóa theo tiêu chuẩn quy định gây nên những lãng phí không 

cần thiết (đến ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư 

số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu 

bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử nhưng trước đó đã rất nhiều cơ quan tiến 

hành số hoá tài liệu theo các tiêu chuẩn khác nhau của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 

- Đối với hoạt động nghiên cứu, tư vấn chuyển giao giao công nghệ 

được triển khai nhiều nhưng chất lượng và hiệu quả mang lại so với kinh phí 

đầu tư chưa cao như: nhiều sản phẩm khoa học nhanh chóng bị lỗi thời và chi 

phí rất lớn; sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý 

văn bản đi - đến và điều hành công việc trong công tác văn thư, lưu trữ trước 

khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về nghiệp vụ.  

Nguyên nhân của những hạn chế trên là: 

- Việc quản lý các hoạt động dịch vụ lưu trữ còn chưa hiệu quả, chưa 

chặt chẽ, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ với các cơ 

quan có liên quan trong việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ chưa được 

triển khai kịp thời. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là: Khoản 1 
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Điều 36 và Khoản 2 Điều 36 của Luật Lưu trữ xác định tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động dịch vụ lưu trữ phải đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ 

quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh; phải có cơ sở 

vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ (với từng 

lĩnh vực hành nghề) và cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ phải có 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nhưng thực tế thì việc đăng ký hoạt động dịch 

vụ lưu trữ chưa được triển khai thực hiện do hệ thống pháp luật hiện hành 

chưa đồng bộ.  

Mặc dù Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 

28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ 

Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan 

chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập đã quy định rất cụ 

thể về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp cung 

cấp, trao đổi và công khai thông tin doanh nghiệp về tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp trên địa bàn quản lý,… nhưng hiện nay, Sở Nội vụ các tỉnh 

cũng chưa thực sự nắm bắt các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ trên 

địa bàn vì thực tế một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ hoạt động trên 

63 tỉnh, thành trong cả nước.  

- Về hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ còn chưa đầy đủ, hoàn 

thiện để các cơ quan chức năng căn cứ vào đó để kiểm tra, đánh giá; một số 

văn bản đã không còn phù hợp với thực tiễn như: Thông tư số 03, 12 về định 

mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá hướng dẫn chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy; một 

số văn bản được ban hành từ rất lâu và được ban hành bằng hình thức công 

văn hướng dẫn (Công văn 283); một số nội dung nghiệp vụ chưa được quy 

định (lựa chọn tài liệu để số hoá…). 

- Về chế tài xử lý vi phạm: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã kết 

hợp với Sở Nội vụ các tỉnh tổ chức kiểm tra các đơn vị sử dụng dịch vụ lưu 

trữ tại các địa phương nhưng do chưa có quy định về chế tài xử phạt nên nếu 

phát hiện sai phạm của các cơ quan, tổ chức thì việc kiểm tra cũng chỉ đề nghị 

khắc phục sai phạm. Cho đến nay, các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ lưu 

trữ vẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ mà không có sự kiểm tra, 

giám sát của các cơ quan quản lý lĩnh vực lưu trữ về điều kiện hành nghề, 
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điều kiện hoạt động, kinh doanh dịch vụ và chất lượng các dịch vụ lưu trữ… 

Những hạn chế trên nếu không được khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng đến chất 

lượng các sản phẩm dịch vụ lưu trữ và công tác lưu trữ sau này. 

3. Một số đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách về hoạt động 

lưu trữ 

Trong bối cảnh Luật Lưu trữ đang được nghiên cứu để sửa đổi, dự kiến 

đến năm 2024 sẽ được thông qua và có hiệu lực thi hành vào tháng 01/2025, 

trong đó chính sách quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ là một trong 04 chính 

sách cơ bản được sửa đổi, chúng tôi có một số đề xuất, kiến nghị đối với Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước như sau: 

(1) Tổng kết, đánh giá về hoạt động dịch vụ lưu trữ trong 10 năm qua 

(số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ; số lượng tài liệu đã 

được xử lý trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; số kinh phí đã đầu tư 

cho các hoạt động lưu trữ; dự kiến các hoạt động lưu trữ cần phải có sự tham 

gia của các doanh nghiệp tham gia dịch vụ lưu trữ…) để từ đó có đánh giá 

toàn diện, đầy đủ, thông suốt và dự báo được tương lai của các hoạt động dịch 

vụ lưu trữ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. 

(2) Nghiên cứu và đề xuất hoạt động dịch vụ lưu trữ là một ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện và có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh theo 

từng lĩnh vực hoạt động. 

(3) Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước tổ chức kỳ thi để cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ và Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước lại cấp phôi cho địa phương cấp Chứng 

chỉ hành nghề cho cá nhân và sau đó các địa phương thực hiện việc giám sát 

chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ đã thực sự thống nhất, khoa học, phù 

hợp với yêu cầu quản lý trong thực tế để nghiên cứu về thẩm quyền cấp 

Chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi quản lý ở cơ quan trung ương hay phạm 

vi quản lý ở cơ quan địa phương cho phù hợp với yêu cầu phân cấp và cải 

cách hành chính hiện nay, cùng với nội dung này cần quy định quy trình, thủ 

tục cho phù hợp với các quy định có liên quan. 

(4) Hoàn thiện các quy định pháp luật khác có liên quan về các hoạt 

động nghiệp vụ lưu trữ để các cơ quan nhà nước làm căn cứ pháp lý trong 

việc kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện./. 
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Biểu số: 0915.N/BNV-VTLT 

Ban hành theo Thông tư số  

03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018  

Ngày nhận báo cáo:  

28/02 năm sau 

KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG LƢU TRỮ 

Năm: 2018 

Đơn vị báo cáo:  

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

  
Mã 

số 

Lƣu trữ cơ quan 

Lƣu trữ lịch sử 

Tổng số 
Cơ quan, tổ chức 

cấp I 

Cơ quan, tổ chức 

cấp II 

Cơ quan, tổ 

chức cấp III 

Cơ 

quan, 

tổ chức 

cấp IV 

Cấp huyện Cấp xã 

A B (1)= (2+...7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Thu 01 2499319193 647283075 1640078.2 1445886 0 1346117621 502832532.9 12387861251 

1. Ngân sách cấp 02 2432700389 581.351.253,4 1.302.918,2 1.100.000 0 1.346.113.766,1 502.832.450,9 4.274.647.953,2 

2. Thu phí sử dụng tài liệu 03 66614625.52 65.931.344,62 336.152 343.552 0 3.576,2 0,7 113.195.478,84 

3. Thu khác 04 4179.3 477 1.008 2.334 0 279 81,3 8.000.017.818,98 

II. Chi (dòng 5 = dòng 6 + 

dòng 10) 
05 18.790.792.471,56 8.236.762.026,11 210.666.010,3 3.326.185 206 8.828.603.059,75 1.511.434.984,4 3960898351 

1. Chi hoạt động thường 

xuyên 
06 12806157789 3927651366 8749782.7 4301401 206 7659617716 1205837318 3121012731 

a) Ngân sách cấp 07 12446848070 3.584.140.137,72 1.375.035,8 1.102.563 206 7.654.397.396,13 1.205.832.731,7 3.079.597.843,83 

b) Từ phí sử dụng tài liệu 

được để lại 
08 336016673 332.744.072,28 73.761 3.198.838 0 1,08 0,63 41.401.463,15 

c) Nguồn khác 09 23293046.1 10.767.155,9 7.300.985,9 0 0 5.220.319 4.585,3 13.423,67 

2. Chi đầu tư phát triển 10 1856128821 482782716 4546928.8 125.013 0 1364171132 4503031.4 839885619.9 

a) Ngân sách cấp 11 1855991965 482.782.696 4.535.114,8 0 0 1.364.171.127 4.503.026,9 835.039.518 

b) Từ phí sử dụng tài liệu 

được để lại 
12 0 0 0 0 0 0 0 4.846.000 

c) Nguồn khác 13 136856.5 20 11.814 125.013 0 5 4,5 101,94 
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Biểu số: 0915.N/BNV-VTLT 

Ban hành theo Thông tư số  

03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018  

Ngày nhận báo cáo:  28/02 năm sau 

KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG LƢU TRỮ 

Năm: 2019 
Đơn vị báo cáo:  

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

  
Mã 

số 

Lƣu trữ cơ quan 

Lƣu trữ lịch sử 

Tổng số 
Cơ quan, tổ chức 

cấp I 

Cơ quan, tổ chức 

cấp II 

Cơ quan, tổ 

chức cấp III 

Cơ 

quan, tổ 

chức 

cấp IV 

Cấp huyện Cấp xã 

A B (1)= (2+...7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Thu 01 6339017586 1.544.970.929 1663520101 2.243.440.630 0 887085387 539.5 20.604.866.106 

1. Ngân sách cấp 02 3524754187 1.544.970.070,64 1.092.701.875,5 11 0 887.081.789,5 440,5 8.675.669.902,91 

2. Thu phí sử 

dụng tài liệu 
03 2759454859 0 516.016.574,4 2.243.438.285 0 0 0 1.379.184.687,51 

3. Thu khác 04 54808539.1 858 54.801.651,1 2.334 0 3.597 99 10.550.011.515,74 

II. Chi (dòng 5 = 

dòng 6 + dòng 

10) 

05 30.094.902.364,24 7.938.429.078,55 12.180.223.535,26 2.020.283.656,3 0 7.339.659.880,4 616.306.213,73 11.334.417.038 

1. Chi hoạt động 

thường xuyên 
06 28266023079 10.300.993.510 7881174896 2.020.283.456 0 7.440.065.106 623.506.110.7 10.182.114.946 

a) Ngân sách cấp 07 23414496385 7.983.093.331,4 7.367.834.087 2.345 0 7.440.061.118,5 623.505.503,5 7.222.367.744,18 

b) Từ phí sử dụng 

tài liệu được để 

lại 

08 2441270963 53,4 420.990.078 2.020.280.822 0 10 0 59.738.654,35 

c) Nguồn khác 09 2410255731 2.317.900.125,5 92.350.730,76 289,3 0 3.977,9 607,23 2.900.008.547,46 

2. Chi đầu tư 

phát triển 
10 559002086 324000000 1717 200 0 235000054 115 1152302092 

a) Ngân sách cấp 11 556000313 321.000.000 0 200 0 235.000.014 99 1.152.212.071 

b) Từ phí sử dụng 

tài liệu được để 

lại 

12 30 0 30 0 0 0 0 90.000 

c) Nguồn khác 13 3001743 3.000.000 1.687 0 0 40 16 20,96 
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Biểu số: 0915.N/BNV-VTLT 

Ban hành theo Thông tư số  

03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018  

Ngày nhận báo cáo:  28/02 năm sau 

KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG LƢU TRỮ 

Năm: 2020 

Đơn vị báo cáo:  

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 
Mã số 

Lƣu trữ cơ quan 

Lƣu trữ 

lịch sử 

Tổng số Cơ quan, tổ chức cấp I Cơ quan, tổ chức cấp II 
Cơ quan, tổ chức 

cấp III 

Cơ 

quan, 

tổ chức 

cấp IV 

Cấp huyện Cấp xã 

A B (1)= (2+...7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Thu 01 16609303457 6768528643 6936228916 50039973 10 2824482412 30023502.7 
547570059

5 

1. Ngân sách cấp 02 14693487397 6.673.011.975,89 5.165.970.505,5 440 10 2.824.480.978,9 30.023.486,7 
3.899.230.0

01,8 

2. Thu phí sử dụng tài liệu 03 666492979 35.514.367,4 630.938.429,62 39.533 0 649 0 
29.806.390,

69 

3. Thu khác 04 1249323081 60.002.300 1.139.319.981,2 50.000.000 0 784 16 
1.546.664.2

02,68 

II. Chi (dòng 5 = dòng 6 + dòng 10) 05 29783444822 13731169239 5501437856 20087382 10 10500674686 30075648.5 
286774898

6 

1. Chi hoạt động thường xuyên 06 29754010453 13701754645 5501431586 20087382 10 10500661190 30075639.5 
286721302

2 

a) Ngân sách cấp 07 23234957491 8.082.696.228 4.720.140.661,9 440 10 10.402.094.208,5 30.025.942,2 
2.452.280.3

86,23 

b) Từ phí sử dụng tài liệu được để lại 08 285128765.5 748.146 284.341.109,5 39.476 0 4 30 
4.795.783,1

9 

c) Nguồn khác 09 6233924197 5.618.310.271,32 496.949.814,8 20.047.466 0 98.566.977,56 49.667,3 
410.136.85

2,3 

2. Chi đầu tư phát triển 10 29434368.51 29414594.01 6270 0 0 13495.5 9 535964.6 

a) Ngân sách cấp 11 29431078.01 29.412.585,01 5.500 0 0 12.993 0 5.242,6 

b) Từ phí sử dụng tài liệu được để lại 12 42 18 24 0 0 0 0 10 

c) Nguồn khác 13 3248.5 1.991 746 0 0 502,5 9 530.712 
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Biểu số: 0915.N/BNV-VTLT 

Ban hành theo Thông tư số  

03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018  

Ngày nhận báo cáo:  28/02 năm sau 

KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG LƢU TRỮ 

Năm: 2021 

Đơn vị báo cáo:  

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

  Mã số 

Lƣu trữ cơ quan 

Tổng số Cơ quan, tổ chức cấp I 
Cơ quan, tổ chức 

cấp II 

Cơ quan, tổ 

chức cấp III 
Cấp huyện Cấp xã Lƣu trữ lịch sử 

A B (1)= (2+...7) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 

I. Thu 01 18,439,150,466.22 8,668,804,293.22 3,452,284,769.93 11,913,563 6,120,346,442.86 185,801,397.70 
23,590,198,543.

13 

1. Ngân sách cấp 02 17,061,466,412.35 8,569,624,707.22 2,173,786,569 11,912,947 6,120,340,808.43 185,801,380.70 
14,879,679,511.

22 

2. Thu phí sử dụng tài liệu 03 1,305,509,769.44 27,010,087 1,278,498,028.93 615.512 1,038 0 150,449,143.61 

3. Thu khác 04 72,174,284.43 72,169,499 172 0 4,596.43 17 
8,560,069,888.3

0 

II. Chi (dòng 5 = dòng 6 + dòng 10) 05   15473724591 2617345391 9970715.672 13522180057 247801395.1 
23,407,106,336.

72 

1. Chi hoạt động thường xuyên 06 31,687,394,054.63 15,457,178,007.42 2,615,072,678.99 6,825,095 13,367,665,092.45 240,653,181.10 
23,140,580,993.

72 

a) Ngân sách cấp 07 27,314,321,415.84 12,049,573,906.42 1,816,132,179.90 6,824,444 13,235,017,816.02 206,773,069.50 
19,838,335,270.

95 

b) Từ phí sử dụng tài liệu được để lại 08 3,616,146,290.80 2,841,945,333 767,786,299.09 604.712 3,576,039 2,838,015 23,769,117.97 

c) Nguồn khác 09 756,926,347.99 565,658,768 31,154,200 45.96 129,071,237.43 31,042,096.60 
3,278,476,604.8

0 

2. Chi đầu tư phát triển 10 183,628,095.60 16,546,583.80 2,272,712 3,145,621 154,514,964.80 7,148,214 266,525,343 

a) Ngân sách cấp 11 172,081,569.30 5,539,114.30 2,237,664 3,145,621 154,010,956 7,148,214 7,770 

b) Từ phí sử dụng tài liệu được để lại 12 52 0 48 0 4 0 9,548 

c) Nguồn khác 13 11,546,474.30 11,007,469.50 35,000 0 504,004.80 0 266,508,025 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬA ĐỔI  

CÁC QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ  

 

 ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dung 

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, 

 Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, hoạt 

động dịch vụ lưu trữ đã được hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu 

của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Để có sở pháp lý cho việc thực hiện các 

hoạt động dịch vụ lưu trữ, Luật Lưu trữ năm 2011 và các văn bản dưới luật 

lần lượt được ban hành. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện hoạt động 

dịch vụ lưu trữ đến nay đã bộc lộ những bất cập và hạn chế. Vì vậy, nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ, thể chế hóa chủ trương của 

Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ, việc đưa nội 

dung hoạt động dịch vụ lưu trữ là một trong những chính sách khi xây dựng 

dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) là hết sức cần thiết. 

Trong quá trình nghiên cứu chính sách quản lý hoạt động lưu trữ, dưới 

đây là một số vấn đề sửa đổi quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ: 

1. Thẩm quyền quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ ở địa phương 

Điều 25 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền của Sở 

Nội vụ: “Kiểm tra, thanh tra hoạt động hành nghề lưu trữ trong phạm vi địa 

bàn quản lý”. 

Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 

2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy 

định thẩm quyền của Sở Nội vụ: “Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ 

lưu trữ của tổ chức, cá nhân theo quy định. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ trên 

địa bàn quản lý.” 

Ngoài những quy định về thẩm quyền kiểm tra, thanh tra hoạt động 

hành nghề lưu trữ như trên thì cần bổ sung, làm rõ thêm thẩm quyền cho cơ 

quan quản lý nhà nước ở địa phương, cụ thể là:  
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- Thẩm quyền về kiểm tra, thẩm định năng lực hoạt động của doanh 

nghiệp để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm hoạt động dịch vụ lưu trữ 

trước khi nghiệm thu. 

Việc tăng cường thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước ở địa 

phương trong góp phần giám sát chặt chẽ đầu vào cũng như đầu ra sản phẩm 

của hoạt động dịch vụ lưu trữ. Do các công chức phụ trách công tác lưu trữ tại 

các cơ quan sử dụng dịch vụ lưu trữ đa số là kiêm nhiệm, có trình độ chuyên 

môn hạn chế. Vì vậy nếu có sự tham gia góp sức của cơ quan quản lý nhà nước 

trong sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

2. Về thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

Theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ kiểm tra 

nghiệp vụ lưu trữ và cấp Giấy chứng nhận kết quả kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ. Sở Nội vụ là cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trên cơ sở kết quả 

kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. Luật Lưu trữ (sửa đổi) cần quy định Bộ Nội vụ 

là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi đồng thời thực hiện thủ tục cấp Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ (bỏ thủ tục cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra 

nghiệp vụ lưu trữ). 

Việc chuyển thẩm quyển cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ về Bộ Nội 

vụ bảo đảm quản lý thống nhất từ việc tổ chức thi đến quản lý phôi và cấp 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; giảm thủ tục hành chính trung gian (cấp Giấy 

chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ), tiết kiệm thời gian, chi phí 

của các cá nhân; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc đề nghị cấp lại Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ cho các cá nhân. Hiện nay, phôi Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ do Bộ Nội vụ quản lý và được Bộ Nội vụ cấp đúng số lượng về Sở 

Nội vụ các tỉnh, thành phố (nơi có các thí sinh đạt kết quả trong kỳ kiểm tra 

nghiệp vụ lưu trữ đăng ký hộ khẩu thường trú). Tuy nhiên, khi cá nhân có nhu 

cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, Sở Nội vụ phải gửi văn bản về Bộ 

Nội vụ để xin cấp phôi Chứng chỉ hành nghề, dẫn đến phát sinh thủ tục thu 

hồi, cấp, cấp lại phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.  
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3. Đối tượngcấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

Điều 36 Luật Lưu trữ năm 2011 quy định: “Cá nhân thực hiện hoạt 

động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ”. Các 

cá nhân muốn đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề phải bảo đảm các điều kiện về 

bằng tốt nghiệp chuyên ngành theo quy định của Điều 20 Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP. Trong đó, có hai dịch vụ yêu cầu cá nhân phải có bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành là dịch vụ chỉnh lý và dịch vụ nghiên cứu, tư vấn 

ứng dụng và chuyển giao công nghệ lưu trữ), còn lại đối với dịch vụ số hóa, 

bảo quản chỉ yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan. Trong khi đó, một 

số lượng lớn công việc thực hiện trực tiếp hoạt động nghiệp vụ không yêu cầu 

trình độ đại học. Cụ thể, Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 

2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy, 

cá nhân tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về lưu trữ có thể thực hiện nhiệm 

vụ giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu, vận chuyển tài liệu, vệ 

sinh sơ bộ tài liệu, đánh số tờ… Những người này mặc dù không đủ điều kiện 

được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nhưng vẫn có đủ khả năng và năng lực 

thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ khác trong hoạt động dịch vụ lưu trữ. Do 

đó vấn đề được đặt ra đối với Luật Lưu trữ (sửa đổi) là không phải tất cả các cá 

nhân tham gia hoạt động dịch vụ đều cần có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, cụ thể: 

- Đối tượng cần có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bao gồm: 

+ Cá nhân quản lý các dự án, công trình; 

+ Các trưởng, phó nhóm thực hiện nghiệp vụ; 

+ Các nhân viên thực hiện nghiệp vụ: Biên soạn các văn bản hướng dẫn 

chỉnh lý và lập kế hoạch chỉnh lý; kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc 

biên mục phiếu tin; viết lời nói đầu mục lục hồ sơ; lập bảng tra cứu bổ trợ; 

viết thuyết minh tài liệu loại; viết báo cáo tổng kết chỉnh lý; Khảo sát, lựa 

chọn, thống kê tài liệu, xây dựng, trình duyệt kế hoạch tu bổ, phục chế tài liệu 

lưu trữ, tạo lập cơ sở dữ liệu; kiểm tra chất lượng tài liệu tu bổ, phục chế, số 

hóa; lập báo cáo kết quả thực hiện và sửa lỗi theo báo cáo kết quả kiểm tra; 

nghiệm thu và bàn giao sản phẩm (tương đương các bước công việc do Lưu 

trữ viên và Lưu trữ viên chính thực hiện). 
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- Đối tượng không cần Chứng chỉ hành nghề: ngoài những đối tượng 

nêu trên. 

Quy định như trên cũng nhằm mục đích bảo đảm sự thống nhất giữa 

trình độ, năng lực chuyên môn vớinội dung công việc thực hiện; đồng thời 

khắc phục những bất cập hiện nay cho những cá nhân không đủ điều kiện 

được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nhưng vẫn có đủ khả năng và năng lực 

thực hiện một số quy trình nghiệp vụ khác trong hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

Điều 22 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Lưu trữ quy định:  

“1. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp lại trong các trường hợp sau: 

a) Hết thời hạn sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; 

b) Bổ sung nội dung hành nghề; 

c) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bị hỏng hoặc bị mất. 

4. Nội dung, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cấp lại, bổ sung 

được ghi như sau: 

a) Ghi theo đúng nội dung, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

cũ đối với trường hợp bị hỏng hoặc bị mất; 

b) Ghi bổ sung nội dung hành nghề đối với trường hợp xin bổ sung nội 

dung hành nghề; 

c) Ghi như trường hợp cấp mới Chứng chỉ hành nghề lưu trữ đối với 

trường hợp hết hạn Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.” 

Tại Mẫu số 2 Phụ lục I Mẫu Chứng chỉ hành nghề lưu trữ không phân 

biệt rõ giữa việc cấp với cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, do đó quá trình 

cấp lại CCHN gặp một số khó khăn. Ví dụ: Cá nhân A được cấp CCHN chỉnh 

lý có thời hạn từ 20/7/2018 - 20/7/2023. Tuy nhiên, tháng 6/2022 các nhân bị 

mất CCHN và có đơn xin cấp lại. Sở Nội vụ thực hiện cấp lại CCHN cho cá 

nhân, thời gian (ngày tháng năm) ghi trên CCHN là 20/6/2022 nhưng thời hạn 

CCHN lại như CCHN cũ. Vì trên mẫu CCHN không hiển thị thông tin cấp lại 

nên sẽ gây khó hiểu cho cơ quan sử dụng dịch vụ lưu trữ khi xem xét hồ sơ 

năng lực; đồng thời gây khó khăn trong việc quản lý CCHN của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 
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Mặt khác hiện nay chưa có quy định cụ thể nên khi Chứng chỉ hành 

nghề hết thời hạn, các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại CCHN về Sở Nội vụ 

và được tự động cấp lại Chứng chỉ hành nghề, không phải trải qua bất cứ kỳ 

kiểm tra nào. Trong điều kiện CCHN chỉ có thời hạn 05 thì việc cấp lại mà 

không trải qua sát hạch hoặc kiểm tra là chưa hợp lý. 

Định hướng sửa đổi quy định về cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

như sau:  

- Trường hợp CCHN bị mất hoặc hư hỏng: cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề. Tuy nhiên trên mẫu CCHN phải thể hiện thêm yếu tố “cấp lại” để phân 

biệt với cấp lần đầu. 

- Trường hợp CCHN hết thời hạn 05 năm: cá nhân muốn được cấp lại 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trải qua sát hạch. Mục đích của sát hạch CCHN là để 

các cá nhân cập nhật những quy định mới của pháp luật về công tác lưu trữ.  

+ Nội dung sát hạch: quy định pháp luật của nhà nước về công tác lưu trữ 

+ Hình thức sát hạch: do Bộ Nội vụ quy định 

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong khoảng thời gian nhất định kể từ 

ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề.  

+ Quy định thời gian tối đa tính đến ngày CCHN cũ hết thời hạn, cá 

nhân phải nộp hồ sơ xin gia hạn CCHN. Nếu quá thời hạn nêu trên, cá nhân 

muốn tiếp tục hành nghề thì phải thực hiện thủ tục như cấp lần đầu. 

+ Quy định rõ thời hạn trên Chứng chỉ được cấp lại tính từ ngày có 

quyết định cấp lại hay thời hạn nối tiếp thời hạn cũ. Theo quy định điểm c 

khoản 4 Điều 22 quy định: “c) Ghi như trường hợp cấp mới Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ đối với trường hợp hết hạn Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.”. Tuy 

nhiên,khoản 1 Điều 18, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định: “Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp”. Ví dụ: cá nhân có 

CCHN hết hạn vào ngày 30/8/2022. Trước thời điểm CCHN hết thời hạn, cá 

nhân có đăng ký cấp lại CCHN vào thời gian 01/8/2022. Sau thời gian quy 

định thực hiện thủ tục hành chính cấp lại CCHN cho cá nhân, Sở Nội vụ có 

quyết định cấp lại CCHN vào ngày 20/8/2022. Vậy thời hạn ghi trên CCHN 

mới được tính từ 20/8/2022 hay tính từ 01/9/2022. Đây là một vấn đề cần 

được xem xét và quy định rõ ràng. 
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Việc quy định rõ việc cấp lại CCHN giúp cơ quan có thẩm quyền thuận 

lợi hơn trong quá trình thực hiện cấp lại CCHN cho các cá nhân; đồng thời 

bảo đảm điều kiện thuận lợi, thủ tục đơn giản cho các cá nhân có nhu cầu cấp 

lại CCHN. 

5. Số Chứng chỉ hành nghề lƣu trữ 

Số Chứng chỉ hành nghề lưu trữ hiện chưa có quy định cụ thể mặc dù 

trên mẫu Chứng chỉ hành nghề lưu trữ có nội dung Số CCHN. Điều này gây 

khó khăn cho Sở Nội vụ các tỉnh trong việc cấp số CCHN, dẫn đến việc thực 

hiện không thống nhất: có tỉnh chỉ ghi số 01, 02…; có tỉnh lấy luôn số Quyết 

định cấp CCHN cho cá nhân là số CCHN. 

Việc quy định về số CCHN dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt 

động lưu trữ của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ khi 

đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lần đầu được cấp một mã số chứng chỉ 

hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị 

cấp lại hoặc gia hạn. Đồng thời tạo thuận lợi trong việc công khai danh sách 

cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trên trang thông tin điện tử 

của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Loại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

Hiện nay Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được chia thành 04 loại theo 04 

lĩnh vực bao gồm: (1) chỉnh lý; (2) số hoá; (3) bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử 

axit, khử nấm mốc và (4) tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ 

lưu trữ”. Để sửa đổi quy định này, có hai phương án được đưa ra như sau: 

a) Phương án 1: giữ nguyên quy định phân loại Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ theo hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Ưu điểm:  

+ Mỗi Chứng chỉ hành nghề phù hợp với 01 hoạt động dịch vụ lưu trữ 

để bảo đảm hoạt động dịch vụ có tính chuyên nghiệp vàtạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp hoạt động theo thế mạnh. 

+ Bảo đảm mỗi cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu bất kì 

lĩnh vực nào khi đạt tiêu chuẩn. 

- Hạn chế: 

+ Cơ quan có thẩm quyền tổ chức kì kiểm tra cấp Chứng chỉ hành nghề 

cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức. 
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+ Đối với những cá nhân muốn tham gia tất cả các lĩnh vực hoạt động 

dịch vụ lưu trữ thì phải tham dự tất cả các kì kiểm tra cấp Chứng chỉ, điều này 

gây tốn kém kinh phí của cá nhân. 

b) Phương án 2: sửa đổi thành 01 loại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ áp 

dụng chung cho các hoạt động dịch vụ lưu trữ.  

- Ưu điểm: 

+ Giảm bớt thủ tục hành chính trong việc tổ chức kỳ kiểm tra cấp 

Chứng chỉ hành nghề. Hiện nay các cá nhân muốn tham gia tất cả các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ thì phải tham dự kỳ kiểm tra để được cấp 04 Chứng chỉ 

hành nghề tương ứng với 04 hoạt động dịch vụ lưu trữ. Nếu gộp thành 01 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thì các cá nhân chỉ cần tham dự 01 kỳ kiểm tra 

là được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Cơ quan có thẩm quyền thay vì tổ 

chức kiểm tra cho 04 lĩnh vực dịch vụ thì tổ chức chung thành 01 kỳ kiểm tra 

nghiệp vụ, giảm bớt chi phí, tiết kiệm nhân lực thực hiện. 

+ Theo quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 107/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định: “Viên chức có chứng 

chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ 

chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành tương ứng”. Theo quy định này, Chứng chỉ hành nghề nếu để 

04 loại như hiện nay thì khó xác định việc Chứng chỉ nào đáp ứng được yêu 

cầu thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức. Như vậy, khi ghép 04 Chứng chỉ thành 01 Chứng chỉ cũng tạo điều kiện 

thuận lợi cho các viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

- Hạn chế:  

+ Gây khó khăn doanh nghiệp khi mà không phải tất cả các doanh 

nghiệp đều hoạt động đa dạng các lĩnh vực hành nghề lưu trữ. Mỗi doanh 

nghiệp có thế mạnh riêng về chỉnh lý hoặc bảo quản hoặc các lĩnh vực khác 

thì sẽ tập trung hoạt động dịch vụ nhằm phát huy năng lực và bảo đảm chất 

lượng hoạt động dịch vụ. 
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+ Khi gộp chung thành 01 Chứng chỉ hành nghề thì hình thức kiểm tra 

thực hành hiện nay không thể thực hiện bởi mỗi hoạt động dịch vụ gắn với 

một hình thức thức thực hành khác nhau. 

7. Hoạt động dịch vụ lưu trữ  

Theo quy định hiện hành thì hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm: (1) 

chỉnh lý; (2) số hoá; (3) bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc và 

(4) tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ”. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ 

cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập đang tham gia cung cấp các dịch vụ 

khác ngoài 04 hoạt động dịch vụ nêu trên. Có thể kể đến các dịch vụ hiện nay 

đang được thực hiện bao gồm: 

- Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; 

- Số hóa (bao gồm cung cấp cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và tra tìm 

tài liệu lưu trữ); 

- Cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ; 

- Tư vấn quản lý tài liệu lưu trữ; 

- Cho thuê kho bảo quản tài liệu (dịch vụ ký gửi tài liệu); 

- Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ 

- Khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; 

Tài liệu lưu trữlà 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, tổ chức, doanh nghiệp. Trong khi đóthực 

tế hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ nhưng chưa bảo 

đảmđủ tiêu chuẩn về nhân lực, trang thiết bị, cung cấp sản phẩm kém chất 

lượng; việc thiếu sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nướcvào đánh giá điều 

kiện hoạt động của các tổ chức dẫn đến các hoạt động dịch vụ lưu trữ kém 

chất lượng, gây hao tốn tiền của các đơn vị sử dụng hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

Vì vậy cần thiết đưa hoạt động dịch vụ lưu trữ vào danh mục ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện. 

Để giải quyết những vấn đề về hoạt động dịch vụ lưu trữ và đưa hoạt 

động dịch vụ lưu trữ vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì 

cần làm rõ hai nội dung sau: 

(1) Phân loại hoạt động dịch vụ lưu trữ. 



39 

 

(2) Lựa chọn hoạt động dịch vụ đưa vào danh mục ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện. 

Hiện nay, có những dịch vụ không nằm trong danh sách các dịch vụ 

được nêu trong Luật Lưu trữ cũng như các văn bản dưới Luật. Đồng thờicó 

thể khẳng định rằng không phải tất cả các hoạt động dịch vụ lưu trữ đều đưa 

vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để bảo đảm không tạo rào 

cản cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. 

Ví dụ: Theo quy định khoản 3 Mục A Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu 

trữ ban hành kèm theo Công văn số số 111/NVĐP ngày 04 tháng 4 năm 1995 

của Cục Lưu trữ nhà nước quy định bảo quản tài liệu bao gồm các lĩnh vực: 

- Kho bảo quản; 

- Trang thiết bị bảo quản; 

- Tổ chức tài liệu trong kho; 

- Thực hiện các biện pháp, kỹ thuật bảo quản; 

- Tu bổ, phục chế tài liệu. 

Nếu để các “dịch cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ”; “dịch vụ cho thuê 

kho bảo quản tài liệu lưu trữ” và “dịch vụ tu bổ, phục chế, khử trùng, khử 

axit” vào chung một dịch vụ gọi là “dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ” thì phù 

hợp với phân loại trong hoạt động lưu trữ nhưng lại khó khăn trong việc quy 

định điều kiện kinh doanh. Đối với dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ 

bao gồm cung cấp trang thiết bị phòng chống cháy, thiết bị camera giám sát 

(dịch vụ này đã nằm trong danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện). 

Hay cùng là cung cấp dịch vụ kho bảo quản tài liệu nhưng Luật Lưu trữ (sửa 

đổi) chỉ quy định cung cấp dịch vụ kho bảo quản tài liệu lưu trữ giấy; còn đối 

với dịch vụ lưu trữ dữ liệu (bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử) hiện đã được quy 

định danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Như vậy, nếu Luật Lưu trữ (sửa đổi) cũng quy định thì sẽ gây 

chồng chéo trong quy định của pháp luật. 

Như vậy, việc phân loại hoạt động dịch vụ lưu trữ cũng như lựa chọn 

hoạt động dịch vụ lưu trữ nào đưa vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện là vấn đề cần nghiên cứu thấu đáo vào bảo đảm thực hiện khả thi. 

Kết luận: Mặc dù quy định hiện hành của Luật Lưu trữ năm 2011 đã 

tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ hiện 
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nay phát triển. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa hoạt động dịch vụ lưu trữ 

cũng như đưa hoạt động dịch vụ lưu trữ đi vào nền nếp thì cơ quan có thẩm 

quyền cần có quy định kịp thời, cụ thể, rõ ràng, thống nhất./. 
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THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ  

TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 ThS. Nguyễn Thị Kim Thu 

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

Hoạt động dịch vụ lưu trữ là vấn đề không mới ở Việt Nam . Các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ được quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Lưu trữ năm 

2011, bao gồm: (1) Bảo quản , chỉnh lý, tu bổ, khử trùng , khử axit , khử nấm 

mốc, số hóa tài liêụ lưu trữ không thuôc̣ danh muc̣ bí mâṭ nhà nước ; (2) 

Nghiên cứu , tư vấn , ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ” . 

Bên cạnh đó, có các văn bản quy định chi tiết việc thực hiện hoạt động dịch 

vụ lưu trữ như: 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 ; Thông tư 

số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về viêc̣ quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ ; 

Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung 

môṭ số điều Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014. 

Với các quy định trên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang 

thực hiện nhiều hoạt động dịch vụ lưu trữ. Trong khuôn khổ Tọa đàm khoa 

học “Hoạt động dịch vụ lưu trữ”, chúng tôi trình bày một số kết quả khảo sát, 

đánh giá bước đầu trong việc thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan, 

tổ chức và doanh nghiệp hiện nay cùng các đề xuất, kiến nghị. 

1. Thực tiễn hoạt động dịch vụ lƣu trữ (từ kết quả khảo sát năm 2021) 

1.1. Tổ chức và hoạt động của các đơn vị , doanh nghiêp̣ thực hiện 

dịch vụ lưu trữ  

Theo kết quả thống kê, hiện nay nước ta có gần 300 đơn vị , doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ lưu trữ do Sở Kế hoac̣h và Đầu tư cấp Giấy chứng 

nhâṇ đăng ký doanh nghiêp̣
3
. Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu 

dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty TNHH và các đơn vị sự nghiệp của 

                                           
3
 Theo số liêụ thống kê trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiêp̣ quốc gia , tính đến tháng 6/2021, 

https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx 
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nhà nước thực hiện hoạt động dịch vụ. Qua khảo sát điểm tại 35 đơn vị, doanh 

nghiêp̣ trong năm 2021, kết quả cụ thể sau: 

- Về nguồn nhân lưc̣ : Hiêṇ nay, các đơn vị , doanh nghiêp̣ làm dic̣h vu ̣

lưu trữ có nguồn nhân lưc̣ tham gia hoạt động d ịch vụ lưu trữ tốt nghiệp 

ngành lưu trữ (26/35 tổ chức , doanh nghiêp̣); công nghê ̣thông tin (29/35 tổ 

chức, doanh nghiêp̣) và hành chính văn phòng (13/35 tổ chức, doanh nghiêp̣). 

Ngoài ra, môṭ số nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ về : Luâṭ, Hóa, Lịch sử, 

Hán Nôm… 
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Trình đô ̣chuyên môn của nhân viên chủ yếu là đaị hoc̣ (28/35 đơn vị, 

doanh nghiêp̣ - 80%), trình độ cao đẳng (16/35 đơn vị , doanh nghiêp̣ - 

45.71%) và trung cấp (05/35 doanh nghiêp̣ - 14.29%). Theo đánh giá của các 

chính các đơn vị, doanh nghiệp thì trình độ chuyên môn của nhân viên cơ bản 

đã đáp ứng nhu cầu thưc̣ hiêṇ hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ. 

Qua thực tế chúng tôi nhận thấy nguồn nhân lực tham gia hoạt động 

dịch vụ tại các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố có trình độ chuyên môn và các kỹ 

năng nghiệp vụ lưu trữ tốt. Các doanh nghiệp đã quan tâm nhiều đến việc 

tuyển dụng nhân viên đáp ứng yêu cầu các bước công việc; huy động nguồn 

nhân lực là các chuyên gia về lĩnh vực lưu trữ, công nghệ thông tin nhằm đảm 

bảo cung cấp chất lượng hoạt động dịch vụ. 

- Về chứng chỉ hành nghề lưu trữ: Thưc̣ hiêṇ quy điṇh của nhà nước về 

hoạt động dịch vụ lưu trữ , 100% các đơn vị , doanh nghiêp̣ có nhân viên có 
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chứng chỉ ngành nghề lưu trữ về chỉnh lý và số hóa tài liêụ lưu trữ . Số lươṇg 

nhân viên có chứng chỉ hành nghề chỉnh lý tài liêụ lưu trữ nhiều nhất là từ 10 

- 20 chứng chỉ (45.71% - 16/35 đơn vị, doanh nghiêp̣); dưới 10 chứng chi/̉đơn 

vị, doanh nghiêp̣ (34.29% - 12/35 đơn vị, doanh nghiêp̣); rất ít đơn vị , doanh 

nghiêp̣ có từ 20 - 30 hoăc̣ trên 30 chứng chỉ (8.57 - 11.43%).  

Với quy định của nhà nước về Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, các đơn vị, 

doanh nghiệp đã tích cực tham gia các kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ về các 

lĩnh vực chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ từ năm 2016 - 2018. Năm 2022, 

các đơn vị, doanh nghiệp đã tăng cường cử cán bộ tham gia kỳ kiểm tra 

nghiệp vụ về lưu trữ qua 04 lĩnh vực: chỉnh lý, số hóa, bảo quản tài liệu lưu 

trữ và nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu 

trữ. Việc tham gia qua các kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ để đảm bảo các tiêu 

chí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng của 

hoạt động dịch vụ. 

- Về hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ : Để bảo đảm cho hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu 

trữ, các đơn vị, doanh nghiêp̣ đều có tru ̣sở giao dic̣h và đươc̣ cơ quan có thẩm 

quyền quy điṇh chức năng , nhiêṃ vu ̣hoăc̣ cấp giấy phép hoạt động. Về cơ sở 

vâṭ chất , trang thiết bi ̣ làm viêc̣ , các đơn vị , doanh nghiêp̣ đều có các trang 

thiết bi ̣ thiết yếu phục vụ hoạt động dịch vụ . Các liñh vưc̣ hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣

lưu trữ chủ yếu hiện nay là chỉnh lý v à số hóa tài liêụ lưu trữ . Môṭ số ít các 

đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ và 

nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ (11.43%). 

Các đơn vị, doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan, 

tổ chức mong muốn nâng cao nhâṇ thức về tài liêụ lưu trữ và công tác lưu trữ; 

chia sẻ sư ̣thi ếu hụt về nguồn nhân lực ; đẩy mạnh hoạt động  dịch vụ lưu và 

cuối cùng là kinh doanh để thu lơị nhuận. 
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- Về quản lý hoạt động dịch vụ : Khi thưc̣ hiêṇ hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu 

trữ, các đơn vị , doanh nghiêp̣ có sư ̣quản lý của các cơ quan nhà nước như : 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước , Sở Nôị vu ̣các tỉn h, thành phố ; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư ; Cơ quan thuế... Hiêṇ nay, cơ quan quản lý nhà nước về lưu 

trữ đa ̃xây dưṇg , ban hành các văn bản về hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ . Tuy 

nhiên, trong thưc̣ tiêñ các biêṇ pháp quản lý như : thanh tra, kiểm tra thường 

xuyên/điṇh kỳ, yêu cầu báo cáo thường xuyên /điṇh kỳ… chưa đươc̣ áp duṇg 

thường xuyên, thống nhất trong phạm vi cả nước. Vì vậy, các đơn vị , doanh 

nghiệp đề xuất cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường các biện pháp quả n 

lý hoạt động dịch vụ lưu trữ và thanh tra , kiểm tra hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣này 

trong thời gian tới. 

1.2. Thưc̣ tiêñ quản lý hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ 

Theo kết quả khảo sát tại 63 Sở Nôị vu ̣các tỉnh , thành phố trực thuộc 

Trung ương qua phiếu và tổng hơp̣ qua báo cáo thực tiễn của Sở Nôị vu ̣một số 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021, kết quả như sau: 

- Về quản lý hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ 

Thưc̣ hiêṇ các quy điṇh của Luâṭ Lưu trữ năm 2011 (Điều 36, 37) về 

hoạt động dịch vụ lưu trữ , Sở Nôị vu ̣các tỉnh , thành phố với vai trò là cơ 

quan quản lý nhà nước về lưu trữ tại địa phương đa ̃thực hiện các biện pháp 

quản lý, đó là: 

+ Quản lý số lượng tổ chức , doanh nghiêp̣ hoaṭ đôṇg lưu trữ: Hiện nay, 

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc cấp 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho các cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa 

bàn tỉnh, thành phố. Theo số liệu tại Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ 

năm 2021, thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 
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2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ và Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành 

phố đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thống kê và bước 

đầu có 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…)
4
. 

+ Quản lý các lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ : Thưc̣ hiêṇ quy điṇh 

của Luật Lưu trữ , Sở Nôị vu ̣các tỉnh , thành phố có trách nhiệm quản lý các 

lĩnh vực hoạt đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ trên điạ bàn . Các Sở Nôị vu ̣chủ yếu đang 

quản lý lĩnh vực hoạt động dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ, tiếp đến là dic̣h vu ̣

số hóa tài liêụ lưu trữ . Các dịch vụ về tu bổ , phục chế tài liệu lưu tr ữ và 

nghiên cứu khoa hoc̣ là rất ít. Bên caṇh đó, các Sở Nôị vu ̣cũng thưc̣ hiêṇ viêc̣ 

cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy điṇh cho các hoạt động dịch vụ lưu 

trữ: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ ; Số hóa tài liêụ lưu trữ . Tuy nhiên , viêc̣ cấp 

chứng chỉ hành nghề cho hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣chỉnh lý v à số hóa tài liệu lưu trữ  

là chủ yếu. Theo số liệu tại Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 

2021, từ năm 2016 đến năm 2021, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã cấp 225 

chứng chỉ hành nghề chỉnh lý và 36 chứng chỉ hành nghề số hóa cho các cá 

nhân đủ điều kiện
5
.  
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4
 Báo cáo số 4341/BC-BNV ngày 06/9/2021 của Bộ Nội vụ về tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 

5
 Báo cáo số 4341/BC-BNV ngày 06/9/2021 của Bộ Nội vụ về tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 
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- Về giám sát, thanh tra dic̣h vu ̣hoaṭ đôṇg lưu trữ: Việc giám sát, thanh 

tra bước đầu đã thực hiện kiểm tra các lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ và 

tập trung chủ yếu 02 hoạt động chính : Chỉnh lý tài liệu lưu trữ (52/63 cơ 

quan); Số hóa tài liêụ lưu trữ (20/63 cơ quan). 
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Trên cơ sở kiểm tra các hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh , thành phố cũng đã có các chế 

tài xử lý vi phạm . Để các hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ do đơn vị , doanh nghiêp̣ 

đạt hiêụ quả , cơ quan quản lý nhà nước  về lưu trữ cần có kiểm tra , thanh tra 

thường xuyên hoăc̣ đôṭ xuất và yêu cầu có các báo cáo điṇh kỳ /thường xuyên 

đối với hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ . Bên cạnh đó, các cơ quan đánh giá các quy 

điṇh pháp lý đa ̃ban hành về hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu trữ ở mức bình thường d o 

thiếu các quy điṇh liên quan đến xử lý vi phaṃ, thanh tra, kiểm tra hoaṭ đôṇg 

dịch vụ chỉnh lý; các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp chứng nhận 

đủ điều kiêṇ hành nghề dic̣h vu ̣lưu trữ. 

Như vâỵ, qua kết quả khảo sát, cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ đã 

tổ chức kiểm tra các cơ quan, tổ chức có thuê các đơn vị, doanh nghiệp thực 

hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố có kiểm tra 

chất lượng dịch vụ chỉnh lý của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa 

bàn như: An Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội.... Tuy nhiên, các cơ quan 

thường kiểm tra điểm mà chưa kiểm tra toàn diện về chất lượng chỉnh lý, số hóa 

tài liệu lưu trữ. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước chưa kiểm tra một số nội 

dung như: điều kiện hành nghề, điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ... 

2. Nhận xét, đánh giá 

- Tình hình tổ chức và hoạt động dịch vụ lưu trữ: Theo kết quả khảo sát 

thì chất lươṇg nguồn nhân lưc̣ thưc̣ hiêṇ các dic̣h vu ̣lưu trữ cơ bản đáp ứng 
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yêu cầu. Người làm dic̣h vu ̣lưu trữ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm 

thực tiễn, đươc̣ kiểm tra đaṭ tiêu chuẩn tại kỳ kiểm tra nghiêp̣ vu ̣lưu trữ do 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức nên chất lượng nguồn nhân lực 

tham gia các hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣lưu đươc̣ nâng cao . Nguồn nhân lưc̣ tham gia 

hoạt động dịch vụ lưu trữ được quản lý chặt chẽ bởi hệ thống pháp luật , đồng 

thời chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ ngày càng được cải thiện.  

- Quản lý nhà nước đ ối với hoạt động dịch vụ lưu trữ : Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đã ban hành văn bản quản lý nhà nước về hoạt động dịch 

vụ lưu trữ, trong đó Luật Lưu trữ đã quy định tổ chức, cá nhân được thực hiện 

dịch vụ lưu trữ; điều kiện hoạt động dịch vụ và nội dung hoạt động dịch vụ. 

Luật đã tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hoạt động dịch vụ lưu trữ trong thời gian 

qua. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ còn một số bất cập như: 

(1) Việc kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ 

chưa thực hiện thường xuyên. Kể từ khi Thông tư số 09/2014/TT-BNV được 

ban hành đến nay, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức 03 kỳ kiểm 

tra nghiệp vụ lưu trữ và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu 

trữ cho các cá nhân hành nghề dịch vụ 02 lĩnh vực là chỉnh lý và số hóa tài 

liệu lưu trữ vào năm 2016, 2017, 2018. Đến tháng 7 năm 2022, Cục đã tổ 

chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận cho 04 lĩnh vực theo quy 

định của Luật Lưu trữ năm 2011. 

(2) Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ với các 

cơ quan có liên quan trong việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ chưa được 

triện khai kịp thời, đồng bộ. Mặc dù hoạt động dịch vụ lưu trữ là một lĩnh vực 

hoạt động kinh doanh cần phải có sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của 

các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lưu trữ nhưng pháp luật về kinh 

doanh và đầu tư lại chưa công nhận hoạt động dịch vụ lưu trữ là một ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, ở địa phương đã có quy định cụ 

thể tại Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV về thẩm 

quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp về tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp trên địa bàn quản lý... nhưng hiện nay Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố 

cũng chưa thực hiện triệt để việc quản lý các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 

(3) Một số quy định về điều kiện cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ chưa phù hợp với thực tiễn như: đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử 
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trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ lại không quy định cụ thể 

về trình độ tốt nghiệp ở bậc đại học, cao đẳng hay trung cấp... mà chỉ quy 

định chung chung như: “....phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ 

hoặc hóa, sinh” (Điểu a, Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP); 

“....phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông 

tin...” (Điểm c, Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP) hay đối với 

hoạt động dịch vụ chỉnh lý tài liệu yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành về văn thư, lưu trữ (Điểm b, Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP) thì các nhân viên tham gia chỉnh lý có trình độ ở bậc trung 

cấp, cao đẳng sẽ không được cấp Chứng chỉ hành nghề... 

Mặc khác, việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết thời hạn cho các cá 

nhân cũng chưa có quy định cụ thể. Cụ thể là các cá nhân có Chứng chỉ hành 

nghề đã hết thời gian hoạt động (05 năm) thì sẽ tham gia lại kỳ kiểm tra để 

cấp lại Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ để làm cơ sở cấp 

Chứng chỉ hành nghề mới hay chỉ cần trải qua một cuộc sát hạch để được cấp 

lại Chứng chỉ hành nghề. Điều này cũng gây khó khăn cho các cá nhân được 

cấp Chứng chỉ hành nghề từ năm 2016. 

(4) Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hầu hết cũng chưa được tổ 

chức thực hiện triệt để. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng đã có kết hợp 

với Sở Nội vụ các tỉnh tổ chức kiểm tra các đơn vị có thuê các doanh nghiẹp 

thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. Do chưa có quy định về chế tài xử phạt 

nên kết luận kiểm tra cũng chỉ dừng lại ở nhắc nhở, đề nghị chỉnh sửa sai 

phạm. Nhìn chung, cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp dịch vụ lưu trữ 

vẫn được tự do thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ mà không có sự kiểm tra, 

giám sát của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực lưu trữ về điều kiện hành nghề, 

điều kiện hoạt động, kinh doanh dịch vụ và chất lượng các dịch vụ lưu trữ... 

3. Một số đề xuất, kiến nghị 

Từ các kết quả khảo sát và thực tiễn việc áp dụng các quy định pháp 

luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan, tổ chức, chúng tôi đưa ra một số 

đề xuất, kiến nghị, cụ thể là: 

- Một là, cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cần hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ, cụ thể các vấn đề về: 

(1) Cần quy định cụ thể hóa Điều 36, 37 Luật Lưu trữ năm 2011 trong 

việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 
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Lưu trữ hoặc Thông tư. Bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động 

dịch vụ lưu trữ của các cơ quan nhà nước, bao gồm trách nhiệm của Chính 

phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(2) Vấn đề bảo mật tài liệu lưu trữ trong hoạt động dịch vụ lưu trữ : Tại 

Điểm a Khoản 3 Điều 36 Luâṭ Lưu trữ quy điṇh về các hoaṭ đôṇg dic̣h vu ̣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 thưc̣ tế , 

trong tài liêụ tích đống của các cơ quan nhà nước còn lâñ nhiều tài liêụ có 

mức đô ̣mâṭ . Bên caṇh đó , theo quy điṇh về Luật Bảo mật bí mật nhà nước 

năm 2018, thì tài liệu có độ mật phải được thống kê theo từng độ mật và bảo 

quản chế độ riêng . Vì vậy, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về cần bổ sung 

quy điṇh hoăc̣ hướng dâñ cu ̣thể để tránh lô ̣loṭ bí mâṭ nhà nước kh i thưc̣ hiêṇ 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

  (3) Để thực hiện xã hội hóa các hoạt động dịch vụ lưu trữ cần bổ sung 

quy định các hoạt động dịch vụ lưu trữ trong giai đoạn hiện nay như: Bảo 

hiểm tài liệu lưu trữ; Cung cấp phần mềm, giải pháp cho hê ̣thống quản lý tài 

liêụ lưu trữ; Thuê kho bảo quản tài liêụ lưu trữ; Tổ chức, khai thác sử duṇg tài 

liêụ lưu trữ…  

(4) Điều chỉnh quy định về điều kiện cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ. Đây là những nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung tại các văn bản 

quy phạm pháp luật để quy định cụ thể trình độ của cá nhân (đại học, cao 

đẳng hay trung cấp) đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ; người có 

trình độ trung cấp, cao đẳng đúng chuyên ngành văn thư, lưu trữ được tham 

gia thực hiện dịch vụ chỉnh lý tài liệu và những người có chứng chỉ hành nghề 

hết hạn sử dụng được cấp lại chứng chỉ... 

 (5) Bổ sung quy điṇh phạm vi tham gia của các tổ chức , cá nhân nước 

ngoài vào hoạt động về lưu trữ : Theo quy điṇh của Luâṭ L ưu trữ  năm 2011 

chưa có quy điṇh về viêc̣ tổ chức , cá nhân nước ngoài được phép tham gia 

hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Việt Nam . Điều đó không tâṇ duṇg đươc̣ nguồn 

lưc̣ tài chính , công nghê ̣của tổ chức , cá nhân nước ngoài đố i với viêc̣ phát 

triển ngành lưu trữ cũng như gây khó khăn cho viêc̣ hơp̣ tác giữa các doanh 

nghiêp̣ lưu trữ trong nước với cá nhân tổ chức nước ngoài . Vì vậy, cần nghiên 

cứu bổ sung quy định phạm vi cho phép có sự tham gia của c ác tổ chức , cá 
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nhân nước ngoài đăc̣ biêṭ trong liñh vưc̣ công nghê ̣cao như số hóa , trang thiết 

bị lưu trữ thông minh , cung cấp giải pháp phần mềm lưu trữ , miêñ là không 

ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và bí mật nhà nước... 

(6) Bổ sung quy định các chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động dịch 

vụ lưu trữ phải có Chứng chỉ hành nghề (Dịch vụ chỉnh lý tài liệu; Dịch vụ 

bảo quản; Dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao 

công nghệ trong công tác lưu trữ). 

(7) Bổ sung quy định về thu lệ phí kỳ kiểm nghiệp vụ, lệ phí cấp Chứng 

chỉ hành nghề. 

(8) Giao cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra 

nghiệp vụ lưu trữ, đồng thời cũng là cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

- Hai là, cần đưa hoaṭ đôṇg di c̣h vu ̣lưu trữ vào danh muc̣ ngành nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiê ̣ n; tăng cường kiểm tra , thanh tra và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ; xử lý nghiêm minh 

các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ; tăng 

cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản lý hoạt động 

dịch vụ lưu trữ; nâng cao chất lượng báo cáo, tổng kết hoạt động dịch vụ lưu 

trữ; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động dịch 

vụ lưu trữ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý hoạt động dịch vụ 

lưu trữ, bên cạnh việc chủ động nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, cần 

quan tâm đến các yếu tố sau: 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cần quan tâm số lượng 

và chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ, đặc 

biệt là cấp tỉnh. Với mô hình tổ chức cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về 

văn thư, lưu trữ cấp tỉnh như hiện nay (đa số giải thể Chi cục, sáp nhập bộ 

phận quản lý nhà nước với Văn phòng hoặc Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội 

vụ) thì việc triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ 

trên địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở một số tỉnh chỉ bố trí từ 01 - 02 công 

chức phụ trách quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại Phòng chuyên môn 

thuộc Sở Nội vụ, do đó khó có thể đảm nhiệm hết các nhiệm vụ chuyên môn, 

đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ đòi hỏi nhiều 

thời gian, công sức. Bên cạnh đó, cần xây dựng chế tài xử lý trong trường hợp 

phát sinh vi phạm trong thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ và các quy định 
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về chế độ thông tin về hoạt động dịch vụ lưu trữ của các tổ chức đăng ký hoạt 

động dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố.  

- Đối với doanh nghiệp hoạt động lưu trữ cần tuyển dụng, sử dụng lao 

động đảm bảo chất lượng, có chứng chỉ hành nghề theo quy định; sử dụng lao 

động có trình độ phù hợp với từng bước trong quy trình nghiệp vụ đảm bảo 

chất lượng công việc; thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nghiệp vụ lưu trữ 

theo quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà 

nước trong công tác thanh tra, kiểm tra. 

- Ba là, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, duy trì 

kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, cơ quan 

quản lý nhà nước phối hợp các cơ quan, tổ chức quản lý ngành đẩy mạnh việc 

kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về lưu trữ và vai trò 

giám sát của cơ quan quản lý trong việc nghiệm thu sản phẩm hoạt động dịch 

vụ lưu trữ./. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ năm 2011 của Bộ Nội vụ năm 

2020 tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề “Quản lý hoạt động dịch vụ lưu 

trữ - Một số vấn đề đặt ra” của Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu 

trữ năm 2021. 

3. Báo cáo số 6574/BC-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

về đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi. 
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HOẠT ĐỘNG LƢU TRỮ VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

 LƢU TRỮ TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP 

 

 ThS. Phạm Ngọc Hưng 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, 

 Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 

1. Sơ lƣợc về hoạt động lƣu trữ tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II 

Khi nói đến hoạt động lưu trữ, chúng ta nghĩ ngay đến là hoạt động thu 

thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

Đến nay, công tác lưu trữ hiện đại không chỉ đơn thuần hiểu theo nghĩa này 

mà đây còn là nhiều các hoạt động liên quan với nhiều mảng công việc khác 

nhau mà cần nhiều cơ quan, tổ chức tham gia để làm tốt. 

Trong những năm qua, công tác lưu trữ đã được Đảng và Nhà nước 

quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí cũng như cơ sở vật chất để 

các cơ quan, ban ngành giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống từ 

nhiều năm; tổ chức phát huy giá trị tài liệu; số hóa; xây dựng kho tàng bảo 

quản. Các dự án, đề án đã được các cơ quan trung ương cũng như các tỉnh, 

thành xây dựng và triển khai một cách đồng loạt, như: sưu tầm tài liệu quý 

hiếm, bảo quản, số hóa, trưng bày triển lãm cũng được triển khai đồng bộ 

nhằm bảo quản và phát huy tốt nhất giá trị của các di sản tài liệu, tư liệu. 

Là đơn vị sự nghiệp nhà nước được giao quản lý công tác lưu trữ ở phía 

Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II với nhiệm vụ được giao tại Quyết định 

số 05/QĐ-BNV ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là: 

Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu, tư liệu lưu 

trữ, hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Trung 

ương và cá nhân thời kỳ Phong kiến; Tài liệu thời kỳ Pháp thuộc xứ Nam kỳ; 

Tài liệu cơ quan của chính quyền thân Pháp có trụ sở trên địa bàn Nam Việt 

Nam; Tài liệu thời kỳ Mỹ - Nguỵ; Tài liệu các cơ quan, tổ chức trung ương 

của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ 

chức trung ương khác thuộc chính quyền cách mạng từ năm 1975 trở về 

trước; Tài liệu cơ quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ tỉnh Đồng Nai trở vào phía Nam. 
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Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài nhiệm vụ chuyên môn 

thường xuyên, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cũng tích cực tham gia vào các 

hoạt động xã hội hóa để nâng cao tay nghề, tăng thu nhập cho viên chức, 

người lao động tại đơn vị, mà cụ thể là tham gia vào các hoạt động dịch vụ 

lưu trữ mà nhà nước cho phép. 

Thực hiện các dịch vụ lƣu trữ: 

- Dịch vụ chỉnh lý tài liệu: tài liệu hành chính, tài liệu chuyên ngành, tài 

liệu khoa học kỹ thuật… 

- Cung cấp dịch vụ bảo quản tài liệu như: tu bổ tài liệu bị hư hỏng; khử 

trùng, sắp xếp kho tàng; 

- Số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển giao công nghệ các 

phần mềm quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp; 

- Thực hiện dịch vụ khảo sát, tra tìm, lập danh mục tài liệu cho các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân; 

- Cung cấp dịch vụ cho thuê Hội trường để tổ chức hội nghị, hội thảo 

liên quan đến hoạt động chuyên ngành; 

- Cho thuê kho bảo quản quản tài liệu; 

- Tư vấn các vấn đề có liên quan trong hoạt động lưu trữ. 

Trong đó, thế mạnh nhiều nhất của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là 

thực hiện các hoạt động liên quan đến chỉnh lý tài liệu, số hóa tài liệu và dịch 

vụ cho thuê kho tàng bảo quản tài liệu. 

Các đối tác tiêu biểu: 

- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ban Quản lý Đầu tư Dự án vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; 

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; 

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty điều hành đường ống Tây Nam; 
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- Công ty TNHH Một thành viên Cao su Dầu Tiếng;  

- Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên;  

- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên; 

- Tồng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty Cổ phần; 

- Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận; 

- Ban Quản lý Dự án Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh 

- Long Thành - Dầu Giây; 

- Văn phòng HĐND - UBND các Quận Tân Bình, Quận 3, Quận 4, 

Quận 9, Hóc Môn; 

- Các phòng ban thuộc UBND Quận 4, Quận Tân Bình (Phòng Kinh tế, 

Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ...); 

- Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố: Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, Tiền Giang; 

- Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai 

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Khánh Hòa, Cần 

Thơ, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang 

- Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương; 

- Bảo tàng Di tích Côn Đảo; 

- Phòng Nội vụ huyện Nhơn Trạch; 

- Công ty Cổ phần TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui; 

- Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu; 

- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên; 

- Cty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam - VNSTEEL; 

- Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Thăng Long; 

- Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12; 

- Liên danh China Road&BRIDGE CORPORA (CRBC) và Vinaconex 

E&C... 
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2. Thực tiễn thực hiện hoạt động dịch vụ lƣu trữ tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp 

Hiện nay, hoạt động lưu trữ có nhiều nội dung như: Bảo quản, chỉnh lý, 

tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ; nghiên cứu, 

tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ… Trong khuôn 

khổ nội dung Tọa đàm này, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một nội dung của 

hoạt động dịch vụ lưu trữ, đó là dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ 

quan, ban ngành và một số các doanh nghiệp nhà nước. 

Có thể nói, trong thời gian qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã rất 

chú trọng, quan tâm đến việc ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

chỉnh lý tài liệu liệu lưu trữ như:  

- Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý 

tài liệu hành chính. 

- Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 về 

việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 

- Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu 

giấy” theo TCVN ISO 9001:2000. 

Tiếp đó là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham mưu, trình Bộ Nội 

vụ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác lưu trữ như: Thông 

tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 quy định định mức kinh tế 

- kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 

11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá 

chỉnh lý tài liệu giấy; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành 

phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 13/2011/TT-

BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 quy định về thời hạn bảo quản bảo quản tài 

liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. Và văn bản cao nhất là Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 

được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

Các văn bản trên là cơ sở để thực hiện các bước nghiệp vụ khi các đơn 

vị tham gia hoạt động dịch vụ chỉnh lý. Bên cạnh đó, khi Luật Lưu trữ ban 
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hành và đi vào đời sống, nhiều cơ quan, tổ chức được tham gia vào hoạt động 

xã hội hóa hoạt động dịch vụ lưu trữ. Đây là một tín hiệu đáng mừng tạo điều 

kiện tốt cho người lao động có bằng cấp đào tạo chuyên ngành được tham gia 

vào các hoạt động dịch vụ theo nhu cầu mong muốn. Do đó, các cơ quan, đơn 

vị nhà nước hoặc doanh nghiệp đã làm rất tốt, đúng quy trình, quy định theo 

hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ. Bên 

cạnh đó cũng còn một số đơn vị làm chưa tốt, chưa đúng theo quy định, tài 

liệu sau khi chỉnh lý chưa đáp ứng được yêu cầu, hồ sơ được lập chưa chính 

xác, nội dung chưa chuẩn do người thực hiện chưa từng được đào tạo chuyên 

ngành hoặc chưa từng được huấn luyện qua thực tế.  

Từ thực tế tham gia hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại nhiều cơ 

quan, tổ chưc, chúng tôi thấy có một số tồn tại phổ biến hiện nay là:  

Đối với cơ quan, ban ngành nhà nước: 

- Lưu văn bản đến: Mỗi đơn vị có một cách lưu khác: Lưu theo số văn 

bản đến hoặc nếu cơ quan có lưu trữ riêng thì lưu theo tên loại văn bản. 

- Có rất nhiều đơn vị trong trình trạng bản chính văn bản đến được lưu 

ở Văn thư cơ quan, chuyên viên giải quyết công việc chỉ nhận bản sao. 

- Các tập lưu văn bản đi (các tập lưu Quyết định) không thực hiện như 

hướng dẫn mà khi phát hành trình ký lại đính kèm bản gốc vào hồ sơ việc, 

bản chính thì không thấy hoặc có rất ít. Điều này dẫn đến hệ lụy, nếu lập hồ 

sơ việc thì không thấy tập lưu, nếu để tập lưu thì không đúng với quy định. 

Nếu ở cấp phòng, ban của quận/huyện thì tài liệu gần như không có hồ sơ 

trình, chỉ có một số bản chính, tất cả được tập trung ở Văn phòng Ủy ban 

nhân dân (Khối Văn phòng UBND trong tình trạng này). 

- Ở một số tỉnh, thành phố, khi xây dựng Đề án giải quyết tình trạng tài 

liệu tồn đọng từ năm 2017 nhưng có đơn giá ở mức lương quá thấp (hệ số 

lương 750.000 đồng) và hiện tại cũng không điều chỉnh theo mức lương hiện 

hữu, tự làm khó cho tỉnh khi triển khai đề án. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành 

cũng đã kịp thời điều chỉnh đơn giá của Đề án ở mức lương hiện hành, phù 

hợp với hiện tại như các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Long An, Hậu Giang, 

An Giang ... 
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Đối với các đơn vị là doanh nghiệp:  

- Không xây dựng đề án, chỉ xây dựng dự toán tổng thể cho khối tài 

liệu cần chỉnh lý. 

- Quan tâm hàng đầu là việc tra cứu nội dung nhanh, chính xác. 

- Đơn giá chỉnh lý theo thỏa thuận, càng thấp càng tốt. 

Về phía nhà thầu tham gia chỉnh lý:  

 Đa phần các nhà thầu có trách nhiệm đều tham mưu cho chủ đầu tư 

thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ 23 bước theo hướng dẫn tại Công văn số 

283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004; Quyết định số 128/QĐ-

VTLTNN ngày 01 tháng 06 năm 2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

về ban hành quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000”. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số nhà thầu để trúng thầu đã:  

- Hạ thời hạn bảo quản hồ sơ/tài liệu để tránh biên mục bên trong hồ sơ.  

- Nhân sự huy động chưa được đào tạo chuyên môn nên chất lượng hồ 

sơ được lập chưa cao, một số nhà thầu gặp hồ sơ liên quan đến tài liệu xây 

dựng cơ bản chưa biết cách viết tiêu đề hồ sơ sao cho đúng, chỉ mang tính 

chất thống kê nội dung giống như ngoài bìa tài liệu.  

Ví dụ: 

 - Một đơn vị chỉnh lý tài liệu ở Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy 

lợi 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng tại thành phố Cần 

Thơ, là "Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái 

Bé giai đoạn 1" thuộc công trình Cấp 1 phải nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử, vì là 

nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử, khi chúng tôi liên hệ làm việc và hướng 

dẫn thì đơn vị đang thực hiện ký hợp đồng chỉnh lý với một doanh nghiệp tư 

nhân, một điều lạ nữa là cách làm của họ cũng rất khác: vừa chỉnh lý, vừa số 

hóa mặc dù chưa chỉnh lý xong, tức là chỉnh lý xong hồ sơ nào mang đi số 

hóa hồ sơ đó. Khi kiểm tra cách viết tiêu đề, chúng tôi thấy không ổn, nói 

đúng ra là người làm không biết cách viết tiêu đề hồ sơ xây dựng cơ bản như 

thế nào. Khi kiểm tra đến nhân lực thực hiện thì thấy đơn vị ký hợp đồng thuê 

lao động ngoài không có chuyên môn, hỏi về cách viết tiêu đề thì nhân sự trả 

lời em chỉ thống kê theo bìa ghi, có gì em lập xong gửi các anh chị xem giúp. 

- Một đơn vị nữa là Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng là 

một đơn vị phải nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, chúng tôi cũng đã hướng 
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dẫn hàng năm, khi kiểm tra lập hồ sơ ở Khối Văn phòng, một doanh nghiệp 

đang thực hiện việc chỉnh lý ở đây, xem qua mục lục thấy có duy nhất 2 loại: 

Công văn đi và Công văn đến (chia theo tác giả), không có hồ sơ việc. Trong 

khi đó, các văn bản hướng dẫn đến thời điểm chỉnh lý hiện nay không còn 

khái niệm công văn đến nữa. 

Đây chỉ là 2 trong nhiều đơn vị thuộc nguồn thu mà chúng tôi kiểm tra 

thấy không đạt yêu cầu, làm xong cũng không thể thu về Lưu trữ lịch sử. 

Chúng tôi chỉ muốn nêu ra vấn đề ở đây là chất lượng không đạt yêu cầu, vậy 

ai sẽ là người chịu trách nhiệm các sản phẩm này nếu không kiểm tra, giám 

sát chất lượng từ đầu đến cuối. 

Về phía chủ đầu tư:  

- Xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng một số nơi còn quá thấp, 

như: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn 

đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

1975 - 2015 đơn giá chỉnh lý và văn phòng phẩm tổng thể là 4.275.071 

đồng/mét tài liệu. Tương tự tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Ninh Thuận đơn giá cũng 

không cao. 

- Một số đơn vị, cán bộ phụ trách lưu trữ chưa đúng chuyên ngành, do 

đó công tác tham mưu chưa đến nơi đến chốn. 

- Còn dễ dãi trong nghiệm thu chất lượng, lý do từ nhiều năm qua công 

tác lưu trữ ít được quan tâm, tài liệu lâu nay chất đống, bụi bặm nên chỉnh lý 

xong tra cứu được là đã đạt mục đích, yêu cầu của đợt chỉnh lý. 

Về phía cơ quan quản lý:  

* Về phía cơ quan quản lý địa phương: 

- Có kiểm tra nhà thầu đăng ký thực hiện dịch vụ và xem xét hồ sơ 

năng lực của các nhà thầu.  

- Có kiểm tra chất lượng hồ sơ ở một số đơn vị nhưng chưa đưa ra đánh 

giá khuyến cáo nhà thầu nào có uy tín, nhà thầu nào yếu, kém. 

- Cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đi kiểm tra còn thiếu, rất ít cán bộ 

có kinh nghiệm chuyên môn cao, một số chưa từng tiếp cận hoạt động nghiệp 

vụ nên khi kiểm tra chỉ bắt được những lỗi nhỏ, chưa giải đáp rõ được về 

chuyên môn khi tranh luận. 
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* Về phía cơ quan quản lý Bộ, ngành: 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đã xây dựng các văn 

bản hướng dẫn nghiệp vụ, ngạch/bậc, trình độ và xác định đơn giá cho từng 

loại hình tài liệu. 

Ngành Lưu trữ là một ngành khoa học, đòi hỏi các chủ thể khi tham gia 

phải đáp ứng đúng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, tuy nhiên sự phối hợp 

của cấp Bộ chưa cao, đơn cử ở góc độ một Bộ liên quan như: Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư lại ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 

2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 

lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tại Phụ lục 09 ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, trong đó có nội dung về nhân 

sự ghi rõ: 

"e) Quy định các tiêu chí mà pháp luật chuyên ngành không yêu cầu 

như: giấy phép hành nghề, giấy xác nhận đối tác và các yêu cầu về chứng chỉ, 

chứng nhận mà pháp luật chuyên ngành không quy định (Ví dụ: gói thầu 

chỉnh lý tài liệu yêu cầu nhân sự phải là lưu trữ viên hoặc lưu trữ viên chính, 

nghĩa là nhân sự phải là viên chức thì quy định này trong E-HSMT được coi 

là vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)". 

Đây là một Thông tư hướng dẫn quá chi tiết nhưng lại chưa hợp lý để 

lựa chọn nhà thầu, làm giảm chất lượng nhà thầu được chọn, ở đây vấn đề 

không phải là hạn chế doanh nghiệp, mà phải hiểu là doanh nghiệp không đủ 

điều kiện thì có thể đứng Liên danh với các cơ quan, đơn vị để thực hiện, bản 

chất trong các gói thầu bao giờ cũng có câu tương đương trình độ, có chăng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ cần yêu cầu làm rõ tương đương 2 ngạch/bậc này 

phải cụ thể ra để các nhà thầu được rõ thì sẽ hợp lý hơn. Chính vì vậy, chúng 

tôi đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần tham mưu cho Bộ Nội vụ có 

ý kiến phản hồi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này. 

3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

tại các cơ quan, tổ chức trong thời gian tới 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong quá trình triển khai giải 

quyết tình trạng tài liệu tồn đọng tích đống tại các cơ quan, tổ chức, hiện vẫn 

còn một số đơn vị nhận thức về công tác lưu trữ và tầm quan trọng của tài liệu 

lưu trữ chưa thực sự đầy đủ, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ chưa 

được tốt. 
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Để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ lưu trữ thời gian tới đề nghị 

các cơ quan, tổ chức cần tập trung vào một số giải pháp sau: 

- Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, các văn bản 

hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về công tác 

lưu trữ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo, 

điều hành công tác lưu trữ; tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về công tác 

lưu trữ cho công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức về vị 

trí, tầm quan trọng của việc lập hồ sơ.  

- Thứ hai, bố trí cán bộ làm công tác lưu trữ có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; lập kế hoạch xử lý tài liệu tích đống và thực hiện kế hoạch nộp lưu 

tài liệu hàng năm vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử theo quy định. 

- Thứ ba, bố trí kinh phí kịp thời để giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu 

tồn đọng kéo dài nhiều năm.  

- Thứ tư, đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham mưu trình Bộ 

Nội vụ ban hành văn bản phản hồi lại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư ngày 31 tháng 5 năm 2022 (Phụ lục 09 tại điểm 1 khoản e) 

về vấn đề Lưu trữ viên và Lưu trữ viên chính trong quy trình chỉnh lý tài liệu. 

- Thứ năm, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động chỉnh lý, hướng dẫn chuyên đề về lập hồ sơ và chỉnh lý tài 

liệu. Thường xuyên tăng cường thanh tra, kiểm tra đánh giá công tác lưu 

trữ; thực hiện chính sách khen thưởng công chức, viên chức hoàn thành tốt 

công tác lập hồ sơ. Đồng thời cũng xử lý, nhắc nhở nghiêm minh đối với công 

chức, viên chức và đơn vị vi phạm các quy định về công tác lập hồ sơ. 

- Thứ sáu, tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh, thành phố; tình hình các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa 

bàn và tình hình các cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ sau khi được cấp Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ./. 
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THỰC TIỄN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ  

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 ThS. Nguyễn Thị Diệu Loan 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội 

 

Từ khi Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 11 

tháng 11 năm 2011 thì cụm từ “Hoạt động dịch vụ lưu trữ” chính thức được 

nhắc đến và được quy định. 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; nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng 

khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 32 đơn vị, doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ lưu trữ; trong đó, có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; các 

tổ chức trực thuộc Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam; các Trung tâm thuộc 

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; còn lại là các Công ty, doanh 

nghiệp do các cá nhân, tổ chức thành lập (nguồn: số liệu được thống kê trong hồ 

sơ đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ). 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

Thành phố, tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về các lĩnh vực, trong đó có quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, 

lưu trữ. Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ gồm: 07 phòng chuyên môn và 03 đơn 

vị cấp hai thuộc Sở. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ gồm: 02 

phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp: Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử. 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực tiếp thực 

hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Phòng Quản 

lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ là bộ phận trực tiếp tham 

mưu xây dựng văn bản hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ tại các cơ 

quan, tổ chức và doanh nghiệp; theo dõi cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ và thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn theo 

quy định. 
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Để có thể hiểu rõ hơn về thực tiễn quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ tại 

thành phố Hà Nội, tôi xin làm rõ một số nội dung sau: 

1. Cơ sở pháp lý và tình hình quản lý hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

1.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Lưu trữ năm 2011; 

- 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; 

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 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 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 

tháng 10 năm 2014; 

- Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực văn 

thư, lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

- Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 2959/SNV-CCVTLT ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội về hướng dẫn đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ 

và thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. 

1.2. Tình hình quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tồn tại hai loại hình dịch 

vụ lưu trữ chủ yếu là dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và dịch vụ số hóa tài liệu 

lưu trữ; trong đó dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ chiếm tỉ lệ tương đối cao, do 

hiện nay, khối lượng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức 

thuộc thành phố Hà Nội rất lớn, nhu cầu chỉnh lý tại các cơ quan rất cao. Bên 

cạnh đó, hoạt động dịch vụ số hóa cũng được một số cơ quan quan tâm đầu tư 

kinh phí thực hiện số hóa hồ sơ lưu trữ của cơ quan mình để giảm bớt kho lưu 

trữ, tra tìm hồ sơ được nhanh chóng và hiệu quả. 
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Từ năm 2011 đến nay, Nhà nước đã ban hành được một số văn bản quy 

phạm pháp luật quản lý chung về hoạt động dịch vụ lưu trữ như: Luật Lưu trữ 

năm 2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lưu trữ, Thông tư số 09/2014/TT-BNV của 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 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 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 và Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-

BNV ngày 28 tháng 5 năm 2015 về ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các 

cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Đây là hành 

lang pháp lý quan trọng để Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ quản lý hoạt 

động dịch vụ lưu trữ được chặt chẽ, thống nhất; là cơ sở pháp lý để tổ chức 

cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký thông tin hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý; tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ trên địa bàn; báo cáo, tổng kết về hoạt 

động dịch vụ lưu trữ… 

Đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ, đây sẽ là hành 

lang pháp lý giúp cho tổ chức, cá nhân hạn chế những sai phạm trong quá 

trình thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, tuân thủ đúng những quy định, 

hướng dẫn của Nhà nước và của Thành phố.  

Đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ, đây là căn cứ để 

các cơ quan, tổ chức xây dựng các đề án và dự toán kinh phí thực hiện giải 

quyết tài liệu tồn đọng, tích đống; là cơ sở để kiểm tra, giám sát và nghiệm 

thu các hợp đồng dịch vụ lưu trữ. 

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng một số quy định về điều kiện cấp, 

cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ chưa phù hợp với thực tế, vẫn còn quy 

định chung chung nên trong quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc và 

lúng túng, ví dụ như:  

- Đối với dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số 

hóa tài liệu lưu trữ lại không quy định cụ thể về trình độ tốt nghiệp ở bậc đại 

học, cao đẳng hay trung cấp mà chỉ quy định chung chung như: “…phải có 
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bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hóa sinh” đối với lĩnh vực đăng 

ký hành nghề … (Điểm a, Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP), 

“…phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông 

tin…” đối với lĩnh vực đăng ký hành nghề số hóa tài liệu lưu trữ (Điểm c, 

Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP); 

- Đối với lĩnh vực đăng ký hành nghề chỉnh lý tài liệu lưu trữ yêu cầu 

phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ (Điểm b, 

Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP) hoặc có bằng đại học trở 

lên không phải chuyên ngành lưu trữ, chỉ cần có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư, lưu trữ (Điểm b, Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP).  

Thực tế phần lớn nhân viên trong các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

lưu trữ mới chỉ có trình độ ở cao đẳng, trung cấp, ít người có trình độ đại học. 

Nếu quy định như vậy, những người được đào tạo ở trình độ cao đẳng, trung 

cấp muốn làm việc đúng ngành sẽ không đủ điều kiện, điều này dẫn đến một 

số bất hợp lý như:  

 - Thứ nhất, trình độ chuyên môn của những người thực hiện dịch vụ 

chỉnh lý tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp sẽ không đáp ứng và đảm bảo 

yêu cầu về trình độ chuyên môn; 

 - Thứ hai, trái với quy định tại Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 

tháng 6 năm 2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành quy 

trình chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000. Nếu theo các quy định 

trong Quyết định này thì có rất nhiều bước được thực hiện bởi các Lưu trữ 

viên trung cấp; 

 - Thứ ba, người có trình độ cao đẳng, trung cấp văn thư, lưu trữ có 

chuyên môn chuyên sâu hơn về lĩnh vực văn thư, lưu trữ so với người học đại 

học chuyên ngành khác chỉ có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu 

trữ, nhưng lại không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Điều này bất cập 

dẫn đến sự lãng phí trong công tác đào tạo và ảnh hưởng đến nguồn ngân sách 

của Nhà nước. 

Mặt khác, những trường hợp trên không quy định cụ thể về thời gian 

của Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc của cá nhân trong 

lĩnh vực văn thư, lưu trữ... Tuy nhiên, những đối tượng này vẫn được cấp 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ vì trong hồ sơ đề nghị chỉ cần có Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ là đủ điều kiện. Do đó, không đảm bảo về 
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trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như chất lượng của hồ sơ sau khi chỉnh 

lý không được cao. Vì vậy, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần có văn bản 

hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ đối với những trường hợp trên. 

- Từ năm 2017 đến nay, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã thực hiện cấp, 

cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 113 cá nhân đủ điều kiện theo quy 

định qua ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 (trong đó có 

thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ), đảm bảo giải quyết theo 

quy trình và đúng thời hạn cho các cá nhân; 

- Đối với việc cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu 

trữ, hiện nay Bộ Nội vụ đã có công văn yêu cầu tạm dừng thực hiện vấn đề 

này. Bởi vì Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp cho 

rằng các quy định tại Điều 6, Điều 8 Thông tư số 09/2014/TT-BNV là “không 

có cơ sở pháp lý, quy định thêm điều kiện, thủ tục hành chính và đề nghị sửa 

đổi, bổ sung Luật Lưu trữ để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện”. Để lý giải cho 

vấn đề này, nguyên nhân chính là do quan niệm của các nhà làm Luật Lưu trữ 

cho rằng “có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ” chính là “có Giấy Chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ”; “hồ sơ đăng ký hoạt động dịch 

vụ lưu trữ” chính là “hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ lưu trữ”. 

Hiện nay, Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đang thực hiện thủ tục 

đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các doanh nghiệp, tổ chức 

theo quy định, thông qua việc đăng ký thông tin giúp cơ quan quản lý Nhà 

nước nắm được thông tin, địa điểm, số nhân sự của doanh nghiệp và thuận 

tiện trong việc liên hệ. 

- Vấn đề kiểm tra, thanh tra hoạt động dịch vụ lưu trữ được tổ chức 

kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ hàng năm tại các cơ 

quan, tổ chức theo kế hoạch của Sở Nội vụ, trong đó có kiểm tra chuyên đề 

các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ và các tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ lưu trữ. Những nội dung kiểm tra về hoạt động dịch vụ lưu trữ (đối 

với chỉnh lý tài liệu lưu trữ) gồm: báo cáo kết quả khảo sát hồ sơ, tài liệu; bản 

lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông; phương án phân loại, lập hồ 

sơ; hướng dẫn xác định giá trị tài liệu; mục lục hồ sơ vĩnh viễn và mục lục hồ 

sơ có thời hạn; danh mục tài liệu hết giá trị của phông hoặc khối phông; công 

cụ tra cứu; báo cáo kết quả chỉnh lý... Tuy nhiên, do chưa có quy định về chế 
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tài xử lý vi phạm nên cũng chưa có biện pháp xử phạt, mới chỉ dừng ở việc 

nhắc nhở. 

- Về xử lý vi phạm hành chính: Hiện nay, Nhà nước đã ban hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, trong một số 

văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lưu trữ cũng có quy định về vấn đề 

này, tuy nhiên việc quy định vẫn còn chung chung, chưa cụ thể, chưa đầy đủ 

về các hành vi vi phạm, đối tượng xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt. 

 Theo Điều 23, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP, quy định cá nhân bị thu 

hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong các trường hợp sau: người đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; 

người đã bị kết án về một trong các tội liên quan đến an ninh quốc gia; tội cố 

ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc hủy tài liệu bí mật 

công tác; hành nghề không đúng với nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ; tự ý tẩy xóa, sửa chữa Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; cho mượn, cho 

thuê hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; cá nhân khai 

báo thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ; vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động dịch 

vụ lưu trữ. 

2. Một số đề xuất và giải pháp  

Trên cơ sở thực tế tình hình quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, để nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động 

dịch vụ lưu trữ, báo cáo xin đề xuất một số giải pháp như sau: 

2.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Hiện nay, hành lang pháp lý về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ tương 

đối đầy đủ, tuy nhiên còn nhiều bất cập và vướng mắc dẫn đến khó khăn trong 

quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, để quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ có 

hiệu quả, hạn chế những sai phạm trong quá trình hoạt động dịch vụ của các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ 

cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ của Trung ương cần sớm xây dựng đầy 

đủ hệ thống văn bản quản lý về hoạt động dịch vụ lưu trữ và phù hợp với tình 

hình thực tế hiện nay: 
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- Bổ sung thêm văn bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu chuyên môn, 

chuyên ngành, tài liệu khoa học kỹ thuật... 

- Quy định cụ thể về trình độ của người được cấp Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm 

mốc, số hóa tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành ở trình 

độ đại học, cao đẳng hay trung cấp…  

- Hiện nay, các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ còn lúng túng 

trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ 

và kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng dịch vụ lưu trữ sau khi hợp đồng đã kết 

thúc dẫn đến chất lượng các sản phẩm dịch vụ lưu trữ chưa đảm bảo theo quy 

định về tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Xây dựng và ban hành “Quy chế mẫu kiểm tra, giám sát và nghiệm 

thu hợp đồng dịch vụ lưu trữ” (áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng 

dịch vụ lưu trữ) kèm theo các phụ lục và mẫu Bản cam kết đảm bảo chất 

lượng thực hiện các dịch vụ lưu trữ; mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng dịch 

vụ lưu trữ… 

- Về kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ lưu 

trữ cần có các nội dung sau: thẩm quyền kiểm tra, giám sát; hình thức kiểm 

tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của người kiểm tra, 

giám sát. 

- Về nghiệm thu hợp đồng dịch vụ lưu trữ cần có các nội dung sau: 

thành phần Đoàn nghiệm thu; thời gian nghiệm thu; các nội dung cần nghiệm 

thu; trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Đoàn nghiệm thu; quy trình nghiệm thu. 

- Quy định, hướng dẫn cụ thể đối với đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ 

cụ thể như: các thành viên tham gia hoạt động dịch vụ chỉnh lý, số hóa... tại 

các tổ chức hoạt động dịch vụ đều phải có chứng chỉ hành nghề hay chỉ cần 

một số thành viên có chứng chỉ là đủ điều kiện thực hiện dịch vụ lưu trữ. 

2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật liên 

quan đến hoạt động dịch vụ lưu trữ  

Đây là một trong những biện pháp quản lý quan trọng của Nhà nước 

đối với hoạt động dịch vụ lưu trữ hiện nay; mục đích, ý nghĩa của việc tuyên 

truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ là nhằm 

nâng cao hiểu biết của người quản lý công tác lưu trữ cũng như người trực 
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tiếp làm công tác lưu trữ nói chung và người hành nghề lưu trữ nói riêng về 

kiến thức pháp luật đối với công tác này; giúp họ thực hiện đúng các quy định 

của nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

- Về hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 

+ Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nhằm quán triệt các văn bản quy 

phạm pháp luật về lưu trữ, giới thiệu các văn bản mới, các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ lưu trữ, quản lý hoạt động lưu trữ theo 

từng chuyên đề; 

+ Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo để phổ biến, giới thiệu các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực lưu trữ và hoạt động dịch 

vụ lưu trữ; 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức về nghiệp vụ 

lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành Lưu trữ như: 

Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ…; 

+ Viết tin bài, giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ trên các báo, tạp chí; 

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ. 

- Về đối tượng tuyên truyền, phổ biến 

Tùy từng loại hình thức tuyên truyền có thể tổ chức như sau: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan 

quản lý nhà nước về lưu trữ; 

+ Công chức, viên chức và người lao động làm công tác lưu trữ của các 

cơ quan, tổ chức; 

+ Người đứng đầu và người hành nghề lưu trữ trong các doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

+ Các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ. 

2.3. Thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Để công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ đạt hiệu quả, 

cần xây dựng Quy chế kiểm tra chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ. Trên cơ 
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sở đó, hàng năm thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các tổ chức, cá nhân hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý, gồm các nội dung: 

 (1) Về hình thức thanh tra, kiểm tra: Thực hiện theo kế hoạch, thường 

xuyên hoặc đột xuất. Đối với trường hợp kiểm tra đột xuất áp dụng đối với 

những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm. 

(2) Về nội dung kiểm tra: 

- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ cần: 

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ;  

+ Đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

+ Danh sách nhân lực thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ (kèm theo 

Chứng chỉ hành nghề); 

+ Năng lực thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

+ Chế độ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ hàng năm. 

- Đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ: 

+ Năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ; 

+ Kiểm tra, giám sát chất lượng hồ sơ sau chỉnh lý; 

+ Chế độ báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ lưu trữ hàng năm. 

2.4. Tổ chức cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ  

- Việc tổ chức cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ là yếu tố rất cần thiết 

để nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành Lưu trữ nói chung và hoạt động 

dịch vụ lưu trữ nói riêng, khi người tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ đều 

phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ về lĩnh vực mình đăng ký hành nghề, có 

trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật và có đạo đức nghề 

nghiệp để thực hiện nghiệp vụ lưu trữ nhằm đạt chất lượng cao nhất. Việc cấp 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ do Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố thực hiện theo 

quy định thủ tục hành chính. Việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Lưu trữ 

rất khó thẩm tra xác minh việc vi phạm các quy định của pháp luật có liên 

quan đến hoạt động dịch vụ lưu trữ; xác nhận thời gian 05 năm kinh nghiệm... 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là cơ quan tổ chức thi kiểm tra cấp 

giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ là không cần thiết vì theo 

quy định các cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ đều có đủ các 

điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực... 
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 2.5. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc 

quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Để quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ có hiệu quả, trên cơ sở các quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư về phối hợp trong quản lý đối với 

các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, các cơ quan quản lý nhà nước về lưu 

trữ ở trung ương và địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan có 

liên quan trong việc trao đổi, cung cấp và công khai các thông tin về doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ, Sở Nội vụ cần tăng cường phối hợp với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế và Thanh tra về các nội dung sau: 

- Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

+ Cung cấp, công khai thông tin về đăng ký doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý, bao gồm: mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ 

sở chính; ngành nghề kinh doanh; thông tin về người đại diện theo pháp luật; 

vốn điều lệ công ty; danh sách các thành viên, cổ đông sáng lập; người đại 

diện theo ủy quyền; thông tin về đơn vị trực thuộc…; 

+ Cung cấp, công khai thông tin về tình trạng hoạt động của doanh 

nghiệp, bao gồm: đang làm thủ tục giải thể; đã giải thể; tạm ngừng kinh 

doanh; đã chấm dứt hoạt động…; 

- Đối với Cục Thuế: Cung cấp thông tin về kê khai thuế, nộp thuế và kết 

quả thu, chi tài chính của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ; xử lý 

hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý có hành vi vi phạm pháp luật về 

thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế; 

- Đối với Thanh tra: Phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức 

thực hiện kế hoạch thanh tra đối với các doanh  nghiệp hoạt động dịch vụ lưu 

trữ trên địa bàn quản lý./. 
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THỰC TIỄN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ThS. Huỳnh Văn Phùng 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức, biên chế Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ thành phố Hồ 

Chí Minh 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập 

theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 

của Bộ Nội vụ và được kiện toàn tổ chức bộ máy theo Thông tư số 

15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 12 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 và tiếp tục củng cố, ổn 

định hoạt động theo Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội 

vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

Về cơ cấu tổ chức: Chi cục có 02 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý Văn 

thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử. 

Về biên chế: Chi cục có 21 biên chế (14 biên chế công chức, 07 hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP); 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử có 36 biên chế viên chức. 

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ có 05 biên chế làm nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó có nhiệm vụ quản lý hoạt 

động dịch vụ lưu trữ. 

2. Quản lý hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

2.1. Ban hành văn bản hướng dẫn và giải pháp quản lý hoạt động 

dịch vụ lưu trữ 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật như: 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; Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 
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01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông tư số 02/2020/TT-BNV 

ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2014/TT-BNV, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố đã tham 

mưu và ban hành các văn bản: 

(1) Kế hoạch số 74/KH-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Giám 

đốc Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Kế hoạch có các nội dung chủ yếu như sau:  

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 

333/KH-CCVTLT ngày 25 tháng 11 năm 2014 về tổ chức thực hiện các nội 

dung chi tiết về tham mưu việc quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Kế hoạch này cụ thể hóa Kế hoạch của Sở Nội 

vụ. Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này, Chi cục đã thành lập Tổ công tác, 

phân công, xác định trách nhiệm của các Phòng, công chức và quy định thời 

gian hoàn thành của từng công việc cụ thể. 

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 7098/UBND-VX ngày 31 

tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV. Trong đó, 

có các nội dung chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 

- Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 

Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ, được điều chỉnh tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Sau đó, căn cứ Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 
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4190/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành 

chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Trong đó, cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ là một trong 04 thủ tục của 

Sở Nội vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện 

tử kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 theo Thông báo số 3762/TB-SNV ngày 

03 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 3801/SNV-VP ngày 05 tháng 10 năm 

2017 của Sở Nội vụ. 

 Trước đó, ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ 

chức Hội nghị triển khai quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. Hội nghị có đại 

diện của 08/12 tổ chức có đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa 

bàn Thành phố tham dự. 

(2) Tham mưu Sở Nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn: 

- Hướng dẫn số 3582/HD-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội 

vụ quy định một số nội dung về sử dụng dịch vụ lưu trữ đối với các cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn Thành phố;  

- Công văn số 249/SNV-CCVTLT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Sở 

Nội vụ về việc tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Thông tư 

số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.  

- Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội 

vụ quy định một số nội dung về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

(3) Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 

2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản 

lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, Sở Nội vụ đã 

ban hành Công văn số 3218/SNV-CCVTLT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về 

việc tổ chức thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 

2020 của Bộ Nội vụ, theo đó giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ: 

- Nghiên cứu xây dựng thành phần hồ sơ và tham mưu Sở Nội vụ ban 

hành thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ và giao Chi 

cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ đăng ký hoạt động 
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dịch vụ lưu trữ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động trên địa bàn 

Thành phố; Ký xác nhận Phiếu đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ; ký văn bản 

xác nhận, trả lời việc đăng ký của các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

- Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2020, 

Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3652/TB-SNV về việc tiếp nhận đăng ký 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. Thông báo này đề nghị các tổ chức hoạt động dịch 

vụ lưu trữ đăng ký và xác định thành phần hồ sơ, mẫu phiếu đăng ký. 

2.2. Nội dung kế hoạch và giải pháp thực hiện quản lý 

2.2.1. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 74/KH-SNV ngày 12 tháng 11 

năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ  

a) Về mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV kịp thời 

đúng tiến độ thời gian quy định và đạt hiệu quả. 

- Nhằm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức quản lý nhà nước về 

công tác lưu trữ, nhất là công tác quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu trữ. 

- Tăng cường công tác cải cách hành chính nhà nước về cung cấp các 

dịch vụ công và công tác quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành 

phố. Xây dựng quy trình thủ tục về cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt 

động dịch vụ lưu trữ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động hành nghề dịch vụ lưu trữ. 

- Từng bước đưa công tác quản lý dịch vụ lưu trữ vào nền nếp, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ lưu trữ đảm bảo việc 

quản lý, kiểm tra chất lượng của hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ đối với các 

tổ chức, cá nhân. 

b) Về nội dung chủ yếu  

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV: 

+ Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ 

đạo triển khai thực hiện nội dung của Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 

+ Tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy 

trình thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công 

nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 
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- Công tác thông tin tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn, quản lý và 

kiểm tra thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 

+ Công tác thông tin, tuyên truyền: Tổ chức viết tin, bài giới thiệu nội 

dung của Thông tư số 09/2014/TT-BNV trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Nội vụ; phát hành công văn đến các cơ quan, tổ chức giới thiệu Thông tư số 

09/2014/TT-BNV. 

+ Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 

c) Về tiếp nhận, quản lý phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

d) Về tổ chức tiếp nhận, cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ 

e) Về việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố 

g) Về chế độ thông tin báo cáo quá trình thực hiện Thông tư. 

2.2.2. Nội dung giải pháp thực hiện  

Về yêu cầu trong việc sử dụng dịch vụ lưu trữ theo Hướng dẫn số 

3582/HD-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ, Công văn số 

249/SNV-CCVTLT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ có nội dung 

chủ yếu: 

a) Về phối hợp xác định năng lực, lựa chọn tổ chức thực hiện chỉnh lý 

tài liệu lưu trữ: Các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

cần ưu tiên lựa chọn tổ chức có cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ tham gia hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Trước khi ký hợp đồng dịch 

vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ 

(chỉnh lý, số hóa…), các cơ quan, tổ chức cần thẩm định năng lực chuyên 

môn của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

Trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức tham khảo ý kiến Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ về năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân hoạt 

động dịch vụ lưu trữ (gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực gồm: Văn bản chứng 

minh thành lập tổ chức và đăng ký hoạt động; Văn bản chứng minh có cơ sở 

vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ và Danh 

sách những cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức kèm theo 

bản sao Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các cá nhân hành nghề lưu trữ). 
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b) Về phối hợp kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ: Sau khi ký hợp đồng, các cơ quan, tổ chức gửi hồ 

sơ (bản sao) về Chi cục Văn thư - Lưu trữ để theo dõi quản lý, gồm: 

- Hợp đồng cung cấp chỉnh lý tài liệu; 

- Phương án thực hiện chỉnh lý tài liệu; 

- Hồ sơ năng lực (trường hợp cơ quan, tổ chức thẩm định năng lực 

chuyên môn của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ). 

c) Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ 

tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ 

đúng quy định, đạt hiệu quả và chất lượng. 

d) Trước khi ký nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ lưu trữ với các tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ (chỉnh lý, số hóa…); các cơ quan, tổ 

chức thuê chỉnh lý tài liệu có văn bản đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối 

hợp, kiểm tra kết quả cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ để đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ. 

3. Kết quả thực hiện việc quản lý 

3.1. Về công tác thông tin tuyên truyền 

- Để quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn 

Thành phố, năm 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu Sở Nội vụ đăng 

thông báo trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ; 

mời các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ và tham dự Hội 

nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV. 

- Sau khi xây dựng website, Chi cục Văn thư - Lưu trữ mở mục thông 

tin về quản lý dịch vụ lưu trữ trên website Chi cục để tổ chức thông tin tuyên 

truyền các văn bản quy định, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình 

hoạt động và niêm yết danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký hoạt động dịch 

vụ và được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Về tiếp nhận và quản lý đăng ký thông tin hoạt động  

Chi cục đã phân công chuyên viên phụ trách, tiếp nhận hồ sơ, thẩm 

định và trình ký xác nhận vào mẫu đăng ký thông tin (làm con dấu có các thể 

thức thống nhất) đồng thời theo dõi và trực tiếp hướng dẫn, trả lời, tham mưu 
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văn bản phúc đáp hoặc xác nhận việc đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ cho 

các cơ quan, tổ chức. 

Theo số liệu thống kê và quản lý tại Chi cục, trên địa bàn Thành phố, 

đến nay có 23 tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ. Trong đó, có 05 tổ 

chức, cá nhân đăng ký thông tin lại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNV. 

3.3. Về cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

Thực hiện thủ tục hành chính, việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ, Chi cục tiếp nhận thẩm định và trình Giám đốc Sở Nội vụ ký, trả kết quả 

cho các cá nhân đúng thời gian quy định. Đến nay, Chi cục tham mưu Sở Nội 

vụ Thành phố đã cấp 57 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân hành nghề 

chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Trong đó, cấp mới 42, cấp lại 15 (hoạt động chỉnh lý 

48, số hóa 09). 

Ngoài ra, tiếp nhận xử lý thông tin của nhiều tổ chức, cá nhân có nội 

dung liên quan đến hoạt động dịch vụ lưu trữ và trả lời, hướng dẫn kịp thời 

qua các kênh thông tin như phúc đáp văn bản, trả lời trên mục hỏi đáp trên 

website, email, fanpage và điện thoại. 

3.4. Về công tác quản lý, thẩm định kiểm tra 

- Tiếp nhận, nghiên cứu và có ý kiến về hồ sơ năng lực của các tổ chức 

cá nhân hoạt động dịch vụ trên địa bàn khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ 

chức. Tiếp nhận đề nghị và thực hiện rà soát, có ý kiến về đăng ký hoạt động 

dịch vụ lưu trữ của các tổ chức, cá nhân với 23 lượt rà soát, có ý kiến. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát kết quả, chất lượng hoạt động dịch vụ lưu 

trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. 

- Tiếp nhận đề nghị và tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát kết quả chất 

lượng chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức với 52 lượt kiểm tra. 

4. Một số khó khăn, hạn chế và đề xuất 

4.1. Khó khăn, hạn chế 

- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, số lượng tổ chức, cá nhân hoạt 

động dịch vụ lưu trữ tập trung nhiều và cạnh tranh mạnh. Một số tổ chức còn 

chưa chú trọng đến chất lượng. 

- Chuyên môn, kỹ thuật ở một số tổ chức, cá nhân chưa cao, chưa đáp 

ứng được yêu cầu cơ bản của các bước chỉnh lý dẫn đến kết quả, chất lượng 

hoạt động chỉnh lý tài liệu chưa đồng đều, thống nhất. 
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 So với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra các tổ chức, cá nhân hoạt động 

dịch vụ còn chưa quan tâm và yếu ở các bước chuẩn bị như việc biên soạn các 

văn bản hướng dẫn chỉnh lý và lập kế hoạch chỉnh lý; về xác định phông 

nguồn, xác định giá trị tài liệu, lập hồ sơ dẫn đến việc khai thác, sử dụng, lựa 

chọn, xác định nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử và tiến tới thực hiện 

số hóa, bồi nền, tu bổ phục chế tài liệu gặp khó khăn. 

- Chưa có chế tài xử lý các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ 

không đạt chất lượng. 

4.2. Đề xuất, kiến nghị 

- Bộ Nội vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý về điều kiện đăng ký hoạt động, 

phạm vi hoạt động, thẩm quyền quản lý, về công tác kiểm tra hoạt động và 

báo cáo kết quả hoạt động của các tổ chức. 

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần hướng dẫn thống nhất về kết 

quả, chất lượng thực hiện chỉnh lý tài liệu; về yêu cầu sử dụng công cụ, trang 

thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ (trường hợp lựa chọn sử dụng bìa, hộp, giá kệ 

bảo quản tài liệu lưu trữ có thời hạn sử dụng, cơ quan, tổ chức có nguồn kinh 

phí hạn chế) nhằm nâng cao kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trữ, sử 

dụng nguồn kinh phí tiết kiệm và có hiệu quả của các tổ chức, cá nhân./. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

2. 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; 

3. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ 

lưu trữ;  

4. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV; 

5. Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

6. Công văn số 7098/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn về quản lý Chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 
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09/2014/TT-BNV và ngày 24 tháng 7 năm 2015; 

7. Kế hoạch số 74/KH-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ 

về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động 

dịch vụ lưu trữ; 

8. Kế hoạch số 333/KH-CCVTLT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Chi 

cục Văn thư - Lưu trữ về tổ chức thực hiện các nội dung chi tiết về tham mưu 

việc quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

9. Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

10. Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ; 

 11. Hướng dẫn số 3582/HD-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Sở 

Nội vụ một số nội dung về quy định sử dụng dịch vụ lưu trữ đối với các cơ 

quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố;  

12. Công văn số 249/SNV-CCVTLT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của 

Sở Nội vụ về việc tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Thông 

tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

13. Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở 

Nội vụ một số nội dung về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động 

dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh;  

14. Công văn số 3218/SNV-CCVTLT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của 

Sở Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 

tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ; 

15. Thông báo số 3652/TB-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội 

vụ về việc tiếp nhận đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ. 
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THỰC TIỄN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ CỦA  

TRUNG TÂM LƢU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng 

 

 Hoạt động dịch vụ lưu trữ được biết đến kể từ khi Luật Lưu trữ được 

Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Hiện nay, 

hoạt động dịch vụ lưu trữ ngày càng có nhiều sự tham gia của các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố, các doanh 

nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ… và các cá nhân có khả năng và 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ để hoạt động độc lập. Bài tham luận 

này, chúng tôi xin được nêu lên tình hình hoạt động, ưu điểm, hạn chế, 

nguyên nhân, giải pháp và một số kiến nghị từ thực tiễn hoạt động dịch vụ lưu 

trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố và trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng hiện nay, cụ thể như sau:  

 1. Tình hình hoạt động dịch vụ lƣu trữ tại Trung tâm Lƣu trữ Lịch 

sử thành phố Đà Nẵng  

 Năm 2016, Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án 

chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ của các cơ quan, địa phương thuộc thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021 (viết tắt là Đề án). Đề án đã thực hiện 

chỉnh lý 3.700 mét giá tài liệu tồn đọng tích đống tại các cơ quan, tổ chức 

hình thành tài liệu trước năm 2015 và số hóa 6.000.000 trang giấy tài liệu. 

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu 

trữ theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu 

lưu trữ của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 

- 2021, Trung tâm đã tham gia công tác đấu thầu, chỉ định thầu và nhu cầu 

chỉnh lý, số hóa của các cơ quan, tổ chức tự cân đối các nguồn kinh phí cấp 

hàng năm để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ.  

 1.1. Hoạt động dịch vụ chỉnh lý 

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố hoạt động dịch vụ lưu trữ từ năm 

2007, chủ yếu là chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại một số cơ quan, tổ chức có nhu 

cầu để giải quyết một số tài liệu tồn đọng, tích đống. Sau khi Đề án được phê 
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duyệt giai đoạn năm 2017 - 2021, Trung tâm đã thực hiện chỉnh lý 2.500 mét 

giá. Về cơ bản tài liệu sau khi chỉnh lý đảm bảo chất lượng theo đúng quy 

định như: xác định giá trị tài liệu, xây dựng phương án phân loại; hồ sơ được 

phân loại, sắp xếp, đánh số tờ, viết đầy đủ thông tin tại bìa hồ sơ; thống kê, hệ 

thống hóa theo giá trị bảo quản của tài liệu, thuận lợi cho việc quản lý, dễ tìm, 

dễ thấy, dễ lấy khi cần của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. Đồng 

thời, loại bớt đi tài liệu đã hết giá trị để kho tàng được gọn gàng, sạch sẽ hơn. 

 Đội ngũ nhân sự thực hiện được đào tạo đại học chuyên ngành Lưu trữ 

học và Quản trị văn phòng nên đáp ứng nhu cầu của công việc chỉnh lý hồ sơ, 

tài liệu, cũng là cơ sở đảm bảo thu thập hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vào 

Lưu trữ lịch sử thành phố. 

1.2. Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ 

Đây là loại hình dịch vụ lưu trữ mới xuất hiện và phát triển trong vài 

năm gần đây cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu khai 

thác sử dụng tài liệu ngày càng đa dạng của các cơ quan, tổ chức và các nhân. 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đã cơ bản thực hiện nhiều hợp 

đồng dịch vụ trong lĩnh vực này, đầu tư các trang thiết bị, nhân sự có chuyên 

môn nghiệp vụ thực hiện đảm bảo đúng quy định như thông tin của hồ sơ, của 

văn bản đưa ra số hóa được đính lên phần mềm Lưu trữ dùng chung của thành 

phố đúng với thông tin trên hồ sơ giấy, có đính kèm tập tin (file) của văn bản 

trên Phần mềm với 3.000.000 trang giấy tài liệu từ năm 2016 đến năm 2021. 

Giúp cho các cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác và tra tìm một cách nhanh 

chóng, chính xác. Đó cũng là cơ sở để Trung tâm thực hiện nhiệm vụ thu thập 

tài liệu lưu trữ điện tử vào Phần mềm Lưu trữ lịch sử thành phố mà hiện nay 

Trung tâm đang quản lý. 

1.3. Dịch vụ tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đang bảo quản khối tài 

liệu bản đồ và sổ khoảng giai đoạn 1926 đến 1954. Khối tài liệu này có giá trị 

khoa học và lịch sử đối với thành phố. Tuy nhiên, theo thời gian, điều kiện 

bảo quản trước đây chưa đảm bảo, khối tài liệu đã nhiều lần sơ tán nên hiện 

nay tình trạng vật lý của tài liệu đang xuống cấp như: mủn, giòn, thủng lỗ, 

rách, bết dính… 

Để tránh tài liệu bị hủy hoại hoàn toàn, Sở Nội vụ tham mưu xây dựng 

Đề án tu bổ, phục chế khối tài liệu này và ngày 26 tháng 7 năm 2016, UBND 
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thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Tu bổ khối tài liệu 

về địa giới hành chính, quản lý ruộng đất hoạt động của chính quyền cách 

mạng tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi (giai đoạn 1926 - 1954) đang 

bảo quản tại Lưu trữ lịch sử thành phố. Sau khi Đề án được phê duyệt, Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I cùng triển 

khai thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020 hoàn thành Đề án. Qua Đề án này, 

cán bộ viên chức của Trung tâm cơ bản nắm bắt được quy trình thực hiện, 

thực hành tu bổ, phục chế, nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm… 

 2. Đánh giá, nhận xét thực trạng hoạt động dịch vụ lƣu trữ hiện 

nay tại Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng và tại các cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 2.1. Ưu điểm 

 Sự xuất hiện của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ đã tạo ra 

một bước chuyển biến mạnh mẽ; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức tăng 

cường đầu tư kinh phí cho việc chỉnh lý, số hóa và tu bổ tài liệu lưu trữ; đầu 

tư các trang thiết bị… khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự, cơ sở vật chất; 

giải quyết tình trạng tài liệu bó gói, tích đống trong nhiều năm tại cơ quan, tổ 

chức, đảm bảo tài liệu được bảo quản một cách an toàn, khoa học.   

Ngoài ra, còn tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá nhân, tổ chức tham 

gia hoạt động dịch vụ lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

cho xã hội. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các đội ngũ thực 

hiện dịch vụ lưu trữ. 

 Nhân sự thực hiện chỉnh lý, số hóa được đào tạo đúng chuyên ngành, 

nắm vững quy trình nghiệp vụ. Phối hợp với nhau để học hỏi, nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 2.2. Tồn tại, hạn chế 

 Bên cạnh những ưu điểm trên, hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng còn tồn tại một số hạn chế như sau: 

(1) Các cơ quan, tổ chức không bố trí người làm lưu trữ chuyên trách, 

mà kiêm nhiệm công tác lưu trữ. Do không đủ nhân lực nên cơ quan, tổ chức 

thường chi kinh phí, ký hợp đồng với các cơ quan, tổ chức có hoạt động dịch 

vụ lưu trữ. 
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 (2) Một số cơ quan chưa thu thập đủ tài liệu đến hạn nộp lưu hoặc 

không đưa tài liệu ra chỉnh lý dứt điểm theo từng giai đoạn; quản lý tài liệu 

không tốt (để tài liệu phân tán ở nhiều nơi) nên tài liệu đưa ra chỉnh lý không 

đầy đủ, dẫn đến thiếu thành phần tài liệu trong một số hồ sơ và thiếu nhiều hồ 

sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan. Tài liệu của một công 

việc được chỉnh lý trong nhiều đợt, dẫn đến tài liệu của một hồ sơ bị xé lẻ, 

không liên kết các văn bản của cùng công việc với nhau. 

 (3) Xác định thời hạn bảo quản của một số hồ sơ chưa chính xác do các 

nguyên nhân sau: có nhiều hồ sơ chuyên môn của cơ quan chưa được quy 

định cụ thể thời hạn bảo quản; tài liệu thu thập để chỉnh lý cho từng đợt 

không đầy đủ; thiếu thành phần tài liệu của hồ sơ nên khó khăn cho việc xác 

định thời hạn bảo quản. Hồ sơ lập trong quá trình chỉnh lý chắc chắn sẽ không 

chính xác như hồ sơ công việc được chính chuyên viên, người thực hiện lập. 

Nếu có phát hiện được hồ sơ thiếu cũng không thể bổ sung vì thời gian tài liệu 

bị tồn đọng quá lâu, tài liệu đã có thể bị thất lạc, bị mất, bị hỏng. 

 (4) Chất lượng các sản phẩm dịch vụ lưu trữ phần lớn vẫn chưa đảm 

bảo được các yêu cầu về tiêu chuẩn và nghiệp vụ, nhất là nhiều hồ sơ, tài liệu 

bên trong bị xé lẻ. Một số tài liệu chỉnh lý chưa đảm bảo chất lượng theo quy 

định đã được đưa ra số hóa, làm giảm chất lượng phục vụ cho việc khai thác, 

sử dụng tài liệu sau số hóa. 

 (5) Một số cơ quan, tổ chức khi chia tách, sáp nhập cũng đã để thất 

thoát nhiều tài liệu hoặc còn giữ nhưng ở tình trạng bó gói, lộn xộn, không 

xác định được phông lưu trữ. Nhiều cơ quan chỉnh lý tài liệu trước năm 2010 

nhưng đến nay có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định thời hạn bảo 

quản mới. Lúc này đòi hỏi các cơ quan, tổ chức đánh giá lại tài liệu mới có 

thể nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố. 

 (6) Do tính đặc thù của công việc tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ là lĩnh 

vực chuyên môn, nghiệp vụ mới phát sinh lần đầu, nên cán bộ viên chức 

Trung tâm chưa có kinh nghiệm thực hiện quy trình và giải pháp trong công 

tác tu bổ, bồi nền tài liệu để phù hợp với từng chất liệu giấy tài liệu… 

 2.3. Nguyên nhân 

 - Tài liệu hình thành trước đây của các cơ quan không được sắp xếp 

khoa học, để lộn xộn, rời lẻ, phân tán nhiều nơi; thu thập vào lưu trữ cơ quan 
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không đầy đủ dẫn đến tài liệu bị mất, thất lạc nên thiếu thành phần hồ sơ sau 

chỉnh lý, ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ và xác định giá trị tài liệu. 

 - Nhiều doanh nghiệp dịch vụ lưu trữ chưa đảm bảo được các điều kiện 

về cơ sở, vật chất; năng lực và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc 

của người hành nghề lưu trữ nhưng vẫn thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

 - Một số cơ quan không thường xuyên kiểm tra, không giám sát số 

lượng, năng lực chuyên môn các cá nhân của đơn vị trúng thầu, chỉ định thầu 

khi thực hiện chỉnh lý, số hóa nên chất lượng không cao. Hầu hết các cơ quan 

khi tổ chức đấu thầu các hợp đồng dịch vụ lưu trữ đã lấy tiêu chí đơn vị cung 

cấp dịch vụ có giá tham gia đấu thầu thấp nhất để lựa chọn đơn vị trúng thầu. 

Năng lực thực tế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên lưu trữ 

trong đơn vị khác xa so với hồ sơ năng lực khi tham gia đấu thầu. Nhiều hợp 

đồng dịch vụ lưu trữ do cá nhân đứng ra thực hiện, nhưng vì không có tư cách 

pháp nhân để ký hợp đồng nên đã mượn tư cách pháp nhân của một đơn vị 

cung cấp dịch vụ lưu trữ khác để ký kết. Có nhiều trường hợp chất lượng 

cung cấp dịch vụ không đảm bảo (khi cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra) khi 

đã nghiệm thu hợp đồng nên không xử lý được vì vậy chất lượng tài liệu 

không đảm bảo. 

 2.4. Giải pháp  

 - Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý đối với hoạt động dịch vụ 

lưu trữ; có chế tài xử lý vi phạm đối với hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

 - Đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ: Tổ chức thực 

hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ đúng theo các quy định của pháp luật; xây 

dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kinh 

nghiệm cho đội ngũ lao động nhằm nâng cao trình độ; tăng cường phối hợp 

với các cơ quan quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ trong công tác quản lý 

hoạt động dịch vụ như kiểm tra kết quả dịch vụ làm được đạt yêu cầu hay 

không, rồi tiến hành thanh lý, nghiệm thu hợp đồng.  

 - Các cơ quan, tổ chức khi ký kết hợp đồng dịch vụ lưu trữ cần quan 

tâm lựa chọn đối tác có năng lực, có kinh nghiệm thay vì chọn đối tác có đơn 

giá thấp hơn để trúng thầu, chỉ định thầu. 
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 3. Một số đề xuất, kiến nghị 

 - Các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy 

trước năm 2010 nhưng đến nay văn bản có nhiều điểm không còn phù hợp với 

quy định thời hạn bảo quản mới. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy định về chỉnh lý tài liệu lưu trữ để không thời 

gian, kinh phí và nhân lực thực hiện. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cần tăng cường kiểm tra hoạt 

động của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ (nhất là nhân sự thực 

hiện phải có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành vì hiện nay nhiều doanh 

nghiệp ký hợp động dịch vụ lưu trữ với các cơ quan, tổ chức chưa đáp ứng 

các yêu cầu, chất lượng hồ sơ không đảm bảo). 

 Trên đây là những kết quả về tình hình tổ chức và hoạt động dịch vụ 

lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng và của các doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian 

qua. Rất mong được tiếp tục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan, tổ 

chức hoạt động dịch vụ lưu trữ./.  
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THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ TẠI  

CÁC DOANH NGHIỆP - GÓC NHÌN TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CÔNG NGHỆ LƢU TRỮ - SỐ HÓA HT 

 

 Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT 

 

1. Khái niệm dịch vụ lƣu trữ 

Dịch vụ lưu trữ là khái niệm mới, nếu gõ trên google thì sẽ chỉ hiện ra 

kết quả dịch vụ lưu trữ đám mây… nhưng dưới góc độ của các quy định pháp 

luật về lưu trữ tại Luật Lưu trữ năm 2011, 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;  

- Nghiên cứu , tư vấn , ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ 

lưu trữ . 

2. Thực trạng của hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

2.1. Nguồn lực và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp 

Đứng trước thực trạng và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trong 

việc thực hiện dịch vụ lưu trữ cần đảm bảo nhân sự và cơ sở vật chất để thực 

hiện dịch vụ, cụ thể là: 

*  Về nhân sự: 

- Nhân sự quản lý: Lãnh đạo của các đơn vị thực hiện dịch vụ lưu trữ 

đều là đội ngũ cán bộ trẻ, năng động có năng lực quản lý nhạy bén với yêu 

cầu của thị trường lưu trữ. 

- Nhân sự chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ chuyên môn đào tạo chuyên 

ngành lưu trữ; các chuyên ngành khác (Hành chính, Công nghệ thông tin...) 

có chứng chỉ lưu trữ; cán bộ tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ đều có chứng 

chỉ hành nghề lưu trữ. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã mời các chuyên 

gia trong lĩnh vực lưu trữ, công nghệ thông tin làm cố vấn chuyên gia để hỗ 

trợ cho nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

* Về cơ sở vật chất: Các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất (có trụ sở 

văn phòng) và các trang thiết bị phục vụ hiệu quả công tác của doanh nghiệp. 

2.2. Đánh giá về thực tiễn thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ  

* Các doanh nghiệp thực hiên dịch vụ lưu trữ 
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Trong những năm qua, các doanh nghiệp thực hiên dịch vụ lưu trữ đã 

không ngừng phát triển. Đặc biệt năm vừa qua 2022, đã thành lập Hội Doanh 

nghiệp lưu trữ Việt Nam. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh 

nghiệp lưu trữ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trữ theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh 

vực hoạt động dịch vụ lưu trữ 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; nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu 

trữ. Điều đó chứng tỏ, các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ lưu trữ đã và đang 

ngày càng được công nhận vị trí, vai trò không thể thiếu trong sự phát triển 

của ngành lưu trữ. 

* Các kết quả đạt được của Công ty cổ phần công nghệ Lưu trữ - Số 

hóa HT 

Sau một thời gian xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Công nghệ 

Lưu trữ - Số hóa HT (gọi tắt là Công ty HT) đã và đang là một doanh nghiệp 

hàng đầu thực hiện các dịch vụ lưu trữ. Công ty đã  thực hiện nhiều dự án cho 

các Cơ quan, ban, ngành trên toàn quốc. 

- Về dịch vụ chỉnh lý tài liệu: Công ty HT đã tham gia thực hiện chỉnh 

lý tài liệu lưu trữ với nhiều loại hình tài liệu như: Tài liệu hành chính của các 

Bộ Ban, ngành như Bộ Tài chính, Bộ xây dựng, UBND các quận, huyện. Tài 

liệu chuyên môn như: Bảo hiểm xã hội, Tòa án, Thuế, Kho bạc, Hải quan, 

Điên lực, Xây dựng cơ bản... 

- Về dịch vụ số hóa tài liệu: Công ty HT đã thực hiện tạo lập cơ sở dữ 

liệu (số hóa tài liệu) cho nhiều cơ quan, tổ chức nhà nước như: Bộ Tài chính, 

Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An… với 

nhiều loại hình tài liệu khác nhau như: hồ sơ công việc, tài liệu hành chính, tài 

liệu hộ tịch… 

- Về dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ: Công ty HT đã và đang là 

đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ như: Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ, bìa 

hồ sơ, giá sắt lưu trữ.... cho nhiều các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ chỉnh lý 

và các cơ quan, đơn vị có yêu cầu. 

Tất cả các hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ của Công ty HT đều hoàn 

thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, luôn nhận được sự đánh giá cao từ 

các cơ quan quản lý nhà nước; sự tin tưởng, ủng hộ từ phía các khách hàng. 
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Gần đây nhất, năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng Công 

ty đã thực hiện hàng loạt dự án đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng đảm bảo nhu 

cầu thị trường cũng như đời sống cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của 

Công ty. 

3. Một số tồn tại  

Trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trữ, bên cạnh những 

kết quả đạt được các doanh nghiệp cũng gặp phải một số khó khăn, bất cập 

trong quá trình triển khai như: 

- Về dịch vụ chỉnh lý tài liệu:  

+ Chưa có quy định cụ thể đối với tài liệu chưa chỉnh lý, tài liệu đã 

được chỉnh lý sơ bộ gây khó khăn trong việc định giá dịch vụ. 

+ Thực tế triển khai vật tư bìa, hộp được quy định trong các văn bản 

chưa hợp lý. Ví dụ khi làm thực tế bìa chỉ dùng khoảng 60-70 cái/mét nhưng 

định mức 126 cái/mét, hộp 10 cái/mét nhưng định mức 07 cái/mét. 

+ Một số đơn vị khi ký hợp đồng chỉnh lý tài liệu lưu trữ không bàn 

giao tài liệu về kho lưu trữ để thực hiện chỉnh lý: như tài liệu tài chính, tài liệu 

tổ chức cán bộ…hoặc không tiến hành giao tổng thể mà giao nhỏ lẻ nhiều đợt 

rất khó để thực hiện việc chỉnh lý đồng bộ cả Phông Lưu trữ của cơ quan. 

- Về dịch vụ số hóa tài liệu: 

+ Nhiều cơ quan, đơn vị chưa chỉnh lý hoặc mới sắp xếp sơ bộ gây khó 

khăn, lãng phí khi số hóa. 

+ Các phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ chưa thực hiện đúng theo quy 

định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài 

liệu lưu trữ điện tử đã gây khó khăn trong công tác quản lý, tích hợp dữ liệu. 

- Về dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ: 

+ Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012 ban hành 

cùng các tiêu chuẩn chưa sát với thực tế và nhu cầu sử dụng của người dùng. 

+ Hiện nay, vật tư phục vụ cho ngành lưu trữ, cụ thể là việc sản xuất 

hộp bảo quản tài liệu lưu trữ rất lạc hậu, sản xuất thủ công hoàn toàn, phụ 

thuộc vào thời tiết nên ảnh hưởng nhiều đến việc đáp ứng sản lượng cung cấp 

cho các cơ quan, tổ chức. 
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4. Một số đề xuất  

- Về dịch vụ chỉnh lý tài liệu: 

+ Cần có quy định chặt chẽ, chi tiết hơn trong Luật, Thông tư, Nghị 

đinh… về quản lý tổ chức và thực hiện dich vụ lưu trữ. 

- Về dịch vụ số hóa tài liệu: 

+ Cần khảo sát kỹ tài liệu trước khi tiến hành số hóa. 

+ Các phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ cần thực hiện theo đúng quy 

định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV. 

- Về dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ: 

+ Cần nghiên cứu xây dựng lại các tiêu chuẩn trong Quyết định 

1687/QĐ-BKHCN đã ban hành trước đây cho phù hợp với thực tiễn. 

+ Sau khi ban hành bộ tiêu chuẩn phù hợp, cần giám sát chặt chẽ quá 

trình áp dụng vào thực tế, để đảm bảo được tính ứng dụng đồng bộ, tránh mỗi 

nơi áp dụng một kiểu và không có sự thống nhất. 

Trên đây là một số nội dung trao đổi của Công ty Cổ phần Công nghệ 

lưu trữ - Số hóa HT về thực tiễn thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ ở các 

đơn vị, doanh nghiệp nhằm đánh giá thực tiễn hoạt động dịch vụ lưu trữ, từ đó 

nêu lên các điểm còn tồn tại và đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất 

lượng hoạt động này hơn nữa trong thời gian tới./. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

TRANG THIẾT BỊ BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƢU TRỮ 

                       Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ 

Bảo quản tài liệu lưu trữ là quá trình áp dụng các biện pháp khoa học, 

kỹ thuật nhằm kéo dài tuổi thọ và bảo đảm an toàn cho tài liệu lưu trữ. Trong 

nội dung của công tác bảo quản, bên cạnh việc xây dựng kho tàng, xử lý kỹ 

thuật bảo quản, tổ chức tài liệu trong kho lưu trữ, tu bổ và phục chế tài liệu 

lưu trữ thì hệ thống trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ là một trong những 

phương tiện có vai trò thiết yếu của một kho lưu trữ.  

Thời gian qua, trước yêu cầu của xã hội và trên cơ sở hành lang pháp lý 

cho phép, các hoạt động dịch vụ lưu trữ đã hình thành, phát triển và không 

ngừng mở rộng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất và cung ứng 

các loại trang thiết bị bảo quản tài liệu. Là một doanh nghiệp đã có hơn 10 

năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trữ, trong 

phạm vi báo cáo Tọa đàm khoa học “Hoạt động dịch vụ lưu trữ” này, Công ty 

Cổ phần Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ xin phép được chia sẻ một 

số hiểu biết về “Hoạt động dịch vụ về trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ”, 

đồng thời giới thiệu một số nét về hoạt động của Công ty thông qua báo cáo này. 

Nội dung báo cáo gồm có 3 phần: 

1.  Một số vấn đề chung về trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ 

2. Quy định của nhà nước và thực trạng hoạt động dịch vụ trang thiết bị 

bảo quản tài liệu lưu trữ 

3. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ với hoạt 

động dịch vụ trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ 

1. Một số vấn đề chung về trang thiết bị bảo quản tài liệu lƣu trữ 

1.1. Khái niệm 

Theo cách hiểu của chúng tôi “Trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ là 

phương tiện để bảo quản tài liệu đồng thời cũng là phương tiện để quản lý hồ 

sơ, tài liệu”.  

1.2. Hệ thống trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ 

Thông thường, trong một kho lưu trữ thường có các phương tiện bảo 

quản cụ thể như sau: 
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- Loại thiết yếu gồm: Giá/kệ, tủ, hòm; hộp, cặp, bìa hồ sơ. 

- Loại phụ trợ gồm:  

+ Các thiết bị bảo vệ, bảo quản tự động gồm hệ thống camera giám sát, 

hệ thống báo động chống đột nhập;  

+ Hệ thống phòng và chống cháy (thiết bị báo khói, thiết bị báo cháy, 

cát, bao tải dập lửa, bình chữa cháy);  

+ Thiết bị thông gió, thiết bị chống ẩm (máy điều hoà, quạt thông gió, 

máy hút ẩm);  

+ Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm (ẩm kế, nhiệt kế); 

+ Dụng cụ làm vệ sinh tài liệu (máy hút bụi, máy lọc bụi); 

+ Các phương tiện vận chuyển như: thang máy, xe đẩy;  

+ Trang thiết bị bảo vệ cửa chính, cửa sổ. 

2. Quy định của nhà nƣớc và thực trạng hoạt động dịch vụ trang 

thiết bị bảo quản tài liệu lƣu trữ hiện nay 

2.1. Quy định của nhà nước về trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ 

Là những phương tiện thiết yếu của một kho lưu trữ nên trang thiết bị 

bảo quản tài liệu lưu trữ đã được quy định trong Luật Lưu trữ, các văn bản 

quy phạm pháp luật khác và hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành 

dưới đây:  

- Điều 25 Luật Lưu trữ năm 2011 quy định trách nhiệm “Người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 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”.  

- Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng, trong đó có quy định mỗi kho 

lưu trữ phải có hệ thống thiết bị bảo vệ, bảo quản tài liệu, bao gồm:  

+ Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy, chữa cháy tự 

động; thiết bị chống đột nhập… 

+ Giá, hộp, tủ đựng tài liệu được thực hiện theo tiêu chuẩn do Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước quy định;   

+ Máy điều hoà nhiệt độ và máy hút ẩm; dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm; 

thiết bị thông gió; quạt điện … 
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 - Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giá, hộp, bìa 

bảo quản tài liệu, cụ thể là: 

+ TCVN 9253:2012 về giá bảo quản tài liệu lưu trữ (Shelf for 

presevervation of archival records). 

Theo tiêu chuẩn này, giá có kích thước 2000mm x 1230mm x 400mm 

với sai số là ± 2mm. Thép tấm làm khung giá có độ dày là 40mm, các tấm đợt 

có độ dày là 25mm và các thanh giằng có độ dày là 30mm. Độ chịu tải của giá 

tối thiểu là 30kg. Giá bảo quản tài liệu lưu trữ được cấu tạo từ các thép tấm 

mỏng mạ kẽm được sơn chống gỉ và sơn màu, cũng có thể làm từ thép không 

gỉ hoặc kim loại khác tùy theo yêu cầu. Việc sử dụng vật liệu làm giá bằng 

kim loại sẽ tránh được tác động của côn trùng, ẩm mốc. Mặt khác sử dụng 

loại giá lắp ghép sẽ dễ dàng tháo, lắp, di chuyển. Lưu ý là giá sau lắp hoàn 

chỉnh phải ngay ngắn, chắc chắn, các tấm đợt, thanh giằng, ốc liên kết phải 

chắc chắn, cân đối.  

+ TCVN 9252:2012 về hộp bảo quản tài liệu lưu trữ (Box for 

presevervation of archival records) quy định: hộp bảo quản tài liệu lưu trữ làm 

bằng bìa các tông có kích thước là 350mm x 250mm x 125mm với sai số ± 

2mm. Hộp có dạng hình chữ nhật, nắp mở theo chiều rộng của hộp, nắp có 

dây buộc, khuy hộp phải được làm từ vật liệu không ăn mòn, dầy 3mm. Nắp 

hộp mở ra có chiều dài là 129mm. Ở mỗi cạnh bên của hộp, cách nắp hộp 

khoảng 50mm và cách mặt trên 30mm có một lỗ hình tròn với đường kính 

30mm để tạo sự thông thoáng. 

+ TCVN 9251:2012 về bìa hồ sơ lưu trữ (File covers) quy định: bìa hồ 

sơ có kích thước 650mm x 320mm (không tính kích thước phần tai trên và tai 

dưới) với sai số cho phép ± 2mm. Bìa hồ sơ gồm 5 phần: tờ đầu có kích thước 

320mm x 230mm, phần gáy có kích thước 320mm x 40mm, tờ sau có kích 

thước 320mm x 230mm, phần tai trên và tai dưới có kích thước 230mm x 

100mm, phần tai cạnh có kích thước 320mm x 150mm. Trong trường hợp tài 

liệu lưu trữ có kích thước khác kích thước A4 thì có thể thay đổi kích thước 

bìa hồ sơ lưu trữ cho phù hợp. Các thành phần trên bìa hồ sơ được trình bày 

thống nhất về tên gọi, kiểu chữ và kích thước. 
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- Tiêu chuẩn ngành (TCN): 

Các tiêu chuẩn ngành về trang thiết bị bảo quản như: tiêu chuẩn ngành 

Bìa hồ sơ, tiêu chuẩn ngành TCN 03-1997 Cặp đựng tài liệu; tiêu chuẩn 

ngành TCN-06-1997 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ; tiêu chuẩn ngành TCN02-

2002 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ hành chính. 

2.2. Tình hình hoạt động dịch vụ sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ hiện nay 

a) Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng 

Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng trang 

thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ có rất nhiều, hoạt động với quy mô khác 

nhau, trong đó có thể phân làm mấy loại: 

- Doanh nghiệp vừa hoạt động dịch vụ chỉnh lý, số hóa đồng thời sản 

xuất và cung ứng trang thiết bị giá, hộp, bìa; 

- Doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung ứng giá, hộp, bìa; 

- Doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. 

Cho đến nay, chưa có số liệu thống kê chính thức về các doanh nghiệp 

làm dịch vụ này, nhưng nếu vào qua trang Web, chỉ với một click đã có thể 

tìm thấy tên của hàng loạt các doanh nghiệp, ví dụ như: Công ty Cổ phần Đầu 

tư và trang thiết bị Thăng Long, Công ty Cổ phần Văn thư Lưu trữ Nam Sài 

Gòn, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn thư Lưu trữ Hải Dương, 

Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng, Công ty TNHH Giải pháp Lưu trữ KAF, 

Xưởng sản xuất hộp hồ sơ lưu trữ Thiện Nhân thuộc Công ty TNHH dịch vụ 

lưu trữ Việt, Xưởng sản xuất hộp hồ sơ lưu trữ Vũ Phong… 

Trong số các doanh nghiệp, có đơn vị chuyên sản xuất riêng một loại 

sản phẩm hộp hoặc bìa, hoặc giá/kệ nhưng cũng có doanh nghiệp đồng thời 

sản xuất tất cả các sản phẩm giá, hộp, bìa, tủ... 

b) Về sản phẩm 

Các sản phẩm được sản xuất chủ yếu là giá/kệ/tủ, hộp/cặp và bìa hồ sơ. 

- Về giá/kệ: Đại đa số là các loại giá làm bằng thép/sắt, cố định, trong 

số đó, có một số ít được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

ngành, còn lại không theo tiêu chuẩn nhất định mà thường theo yêu cầu của 

đơn vị đặt hàng cho nên mẫu, mã rất khác nhau. Gần đây, nắm bắt nhu cầu 
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của xã hội, một số doanh nghiệp đang có xu hướng sản xuất giá di động 

(compac), điện tử - thông minh, quay tay hoặc tủ kín. 

- Về hộp: Hầu hết các loại hộp lưu trữ hồ sơ đều sản xuất theo chuẩn 

kích thước quy định (đều có kích thước là 26.5 x 11 x 36.5cm). Tuy nhiên, 

còn tồn tại nhiều loại hộp với chất liệu giấy và màu sắc khác nhau, được sản 

xuất theo yêu cầu của đơn vị sử dụng, ví dụ như có nhiều loại hộp: hộp sơn, 

hộp mộc, hộp hoa văn; hộp có dây buộc, hộp đục lỗ, hộp dán nhãn; hộp 

carton, hộp nhựa… 

- Về bìa hồ sơ: Tương tự như hộp, cũng có nhiều loại bìa hồ sơ, có loại 

được sản xuất theo TCVN 9251:2012, có loại theo tiêu chuẩn ngành TCN 03-

1997. Tuy nhiên, còn có nhiều loại bìa không theo tiêu chuẩn này chất liệu, 

màu sắc, độ dày, mỏng cũng rất phong phú; hình thức trình bày và các thông 

tin ghi trên bìa cũng không thống nhất… 

c) Hình thức dịch vụ cung ứng 

Việc sản xuất, cung ứng các loại trang thiết bị nêu trên đa số là căn cứ 

theo nhu cầu của thị trường. Thường là, khi dự án chỉnh lý được triển khai thì 

các đơn vị chủ quản mới tính đến mua sắm trang thiết bị đi kèm cho nên 

nhiều khi giữa cung và cầu chưa đáp ứng, cả về tiến độ cũng như chất lượng 

sản phẩm (ví dụ, có trường hợp tài liệu đã chỉnh lý xong mà chưa có giá do 

giá chưa khô sơn; hộp, bìa bị ẩm ướt khi gặp thời tiết xấu…). Cũng có trường 

hợp, do không có sự khảo sát kỹ nên các trang thiết bị vật tư không phù hợp 

với thực tế tài liệu, không đáp ứng mặt bằng cũng như diện tích kho lưu trữ 

của cơ quan, tổ chức. 

Nhập khẩu trang thiết bị từ nước ngoài cũng là một hình thức cung ứng 

khá phổ biến. Nắm bắt xu thế chung của thế giới và nhu cầu thị trường trong 

nước, một số doanh nghiệp đã nhập khẩu hàng (giá, hộp phi axit…) từ nước 

ngoài về và cung ứng cho các cơ quan, tổ chức. Trong số các doanh nghiệp 

kinh doanh thuộc loại này có Công ty TNHH Giải pháp Lưu trữ KAF. Với 20 

năm hoạt động, Công ty này là đối tác cung cấp cho các cơ quan lưu trữ lớn 

như: các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng trung ương 

Đảng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ lịch 

sử Thành phố Hồ Chí Minh và một số bộ ngành, địa phương, một số tập đoàn 

kinh tế lớn... Ngoài giá, hộp, bìa, các loại trang thiết bị bảo quản phụ trợ hiện 

đại như: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy, chữa cháy tự 
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động; thiết bị chống đột nhập; Máy điều hoà nhiệt độ và máy hút ẩm; dụng cụ 

đo nhiệt độ và độ ẩm; thiết bị thông gió; quạt điện… cũng được nhập khẩu, 

cung ứng từ nước ngoài với mẫu mã đa dạng. 

2.3. Nhận xét thực trạng quản lý và hoạt động dịch vụ cung ứng các 

trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ hiện nay 

Phải nói rằng, trong những năm gần đây, được pháp luật cho phép, các 

hoạt động dịch vụ lưu trữ, trong đó có dịch vụ cung ứng trang thiết bị bảo 

quản tài liệu đã và đang ngày càng được xã hội quan tâm và vận dụng. Các 

hoạt động này đã mang lại một số hiệu quả nhất định như: góp phần cùng dịch 

vụ chỉnh lý giải quyết tình trạng tài liệu tích đống, tồn đọng; tổ chức kho lưu 

trữ vào nền nếp; nâng cao hiệu quả cho việc quản lý và phát huy giá trị tài 

liệu. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại cần giải quyết qua nhận xét như sau: 

- Về quản lý nhà nước 

+ Mặc dù đã có Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định trách nhiệm cũng như nội dung của hoạt động; đã có một số Tiêu chuẩn 

quốc gia và Tiêu chuẩn ngành về trang thiết bị bảo quản, nhưng số lượng các 

văn bản còn quá ít, ban hành đã lâu nên lạc hậu, không còn phù hợp với sự 

phát triển đi lên của ngành và xã hội. Bên cạnh đó, mới chỉ có tiêu chuẩn quy 

định cho mấy loại trang thiết bị cơ bản như giá, hộp, bìa, còn hàng loạt các 

loại trang thiết bị thiết yếu như: Hệ thống báo động; thiết bị phòng và chống 

cháy (thiết bị báo khói, thiết bị báo cháy, cát, bao tải dập lửa, bình chữa 

cháy); thiết bị thông gió, thiết bị chống ẩm (máy điều hoà, quạt thông gió, 

máy hút ẩm); thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm (ẩm kế, nhiệt kế); dụng cụ làm vệ 

sinh tài liệu (máy hút bụi, máy lọc bụi), các phương tiện vận chuyển như: 

thang máy, xe đẩy; trang thiết bị bảo vệ cửa chính, cửa sổ… cũng chưa có 

tiêu chuẩn cụ thể. 

+ Thiếu vắng các quy định, tiêu chuẩn về trang thiết bị bảo quản cho 

các loại hình tài liệu điện tử, nghe nhìn, tài liệu trên các vật mang tin khác 

ngoài chất liệu giấy. 

+ Chưa có chế tài giám sát kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

và sử dụng các trang thiết bị bảo quản tài liệu. Thực tế hiện nay, theo trào lưu 

“xã hội hóa” có rất nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm này với mẫu, mã đa dạng, đáp ứng cung và cầu. Tuy nhiên, không có cơ 

sở để đánh giá về chất lượng sản phẩm. Ví dụ, có những thời điểm cầu tăng 



96 

 

cao, các đơn vị phải cung cấp sản phẩm từ khi chúng còn chưa kịp hoàn thiện 

(hộp chưa khô). Bên cạnh đó, các trang thiết bị mua, nhập khẩu từ nước ngoài 

từ nhiều nguồn khác nhau, mẫu mã, chất lượng khác nhau cũng không có cơ 

sở giám định chất lượng và tiêu chuẩn… 

+ Thực tế sử dụng các loại tiêu chuẩn cũng không thống nhất, mỗi cơ 

quan, mỗi ngành theo một loại tiêu chuẩn, thậm chí còn đặt ra các yêu cầu đặc 

thù (ví dụ như ngành Bảo hiểm xã hội có quy định, hướng dẫn riêng về hộp 

đựng tài liệu). Về giá cũng còn nhiều bất cập, theo TCVN 9253:2012 về giá 

bảo quản tài liệu lưu trữ thì còn rất nặng nề, hình thức, mẫu mã không đẹp. 

Nhiều cơ quan, tổ chức đã và đang có xu hướng chuyển sang sử dụng giá 

dạng tủ kín hoặc giá tay quay/di động. Về cặp/hộp/bìa cũng tương tự, nhiều 

đơn vị tự đặt hàng bìa, hộp, cặp với mẫu mã và chất liệu phù hợp với thực 

trạng của mình; có cơ quan còn mua các loại hộp phi axit từ nước ngoài. 

- Về phía các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và cung ứng sản phẩm: 

+ Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động tự phát, mạnh ai nấy làm; hoạt 

động còn theo thời vụ nhằm đáp ứng cung cầu của thị trường nên ít khi theo 

các tiêu chuẩn nhất định. 

+ Chất lượng cũng như giá cả sản phẩm còn chưa được kiểm định. 

- Về phía các cơ quan/tổ chức sử dụng sản phẩm:  

+ Có cơ quan, tổ chức còn thụ động, tin tưởng và giao phó cho đơn vị 

cung ứng trong việc lựa chọn vật tư; 

+ Có cơ quan do nguồn kinh phí hạn chế nên phải chấp nhận sử dụng 

sản phẩm có giá thành thấp nhưng không đảm bảo chất lượng. 

2.4. Kiến nghị và đề xuất 

Từ thực tế quản lý nhà nước và tình hình hoạt động dịch vụ nêu trên 

cho thấy, để giải quyết một số bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ 

trang thiết bị bảo quản tài liệu, chúng tôi xin đề xuất như sau: 

Một là, nhà nước cần rà soát lại các văn bản, tiêu chuẩn đã cũ; khảo sát, 

nghiên cứu thực tế phát triển ngành, xã hội hiện nay để đưa ra những quy 

định, tiêu chuẩn mới cho phù hợp; các thông số kỹ thuật, mẫu mã nên quy 

định độ mở để có thể vận dụng linh hoạt trong mọi điều kiện khác nhau. 

Hai là, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất 

và sử dụng trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ. Trong công cuộc cách 
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mạng 4.0 và chuyển đổi số hiện nay, khoa học và công nghệ ngày càng phát 

triển với trào lưu tự động hóa và thông minh hóa, việc ứng dụng công nghệ đó 

vào lĩnh vực sản xuất và cung ứng các loại trang thiết bị bảo quản nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý, hiệu suất kinh tế và bảo quản tài liệu là đòi hỏi chính 

đáng, cấp thiết, đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; 

Ba là, cần có chế tài giám sát, kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các hoạt 

động dịch vụ lưu trữ nói chung và dịch vụ cung ứng trang thiết bị bảo quản 

nói riêng. 

3. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ với 

hoạt động dịch vụ trang thiết bị bảo quản tài liệu lƣu trữ 

3.1. Giới thiệu chung về Công ty  

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106019307 do Sở Kế hoạch 

và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.  

Với đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu về khoa học lưu trữ 

và giàu kinh nghiệm thực tiễn, công ty chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều 

hoạt động dịch vụ lưu trữ như: chỉnh lý, số hóa tài liệu cũng như thiết kế, 

cung cấp nhiều sản phẩm cơ khí, các vật tư, văn phòng phẩm liên quan cho 

nhiều cơ quan, tổ chức.  

Công ty có một cơ sở vật chất khang trang và rộng rãi bao gồm một nhà 

điều hành, một nhà máy sản xuất. Nhà máy sản xuất của Công ty được đặt tại 

thôn An Bình, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà 

máy sản xuất được đặt xa khu vực dân cư, được thiết kế và xây dựng theo các 

yêu cầu bảo vệ môi trường, đáp ứng các yêu cầu trách nhiệm xã hội.  

Trang thiết bị tại nhà máy sản xuất được trang bị nhiều máy móc hiện 

đại nhằm phục vụ tốt cho quá trình sản xuất của công ty như: máy chấn tôn, 

máy cắt tôn, máy đột dập trọng tải cao, máy khoan, máy hàn, máy cắt carton, 

máy xén giấy, máy đục lỗ, máy bế hộp…  

Cùng với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ công 

nhân viên lành nghề, có kinh nghiệm, công ty cũng đang thực hiện thiết kế, 

sản xuất và lắp ráp nhiều mặt hàng cơ khí như: hệ thống giá, tủ lưu trữ tài liệu 

cố định, di động cơ, di động điện tử thông minh, bàn ghế học sinh các loại, 

hộp, tủ điện, tủ chống cháy, thang máng cáp, hộp tài liệu, bìa carton và các 
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vật tư văn phòng phẩm dùng trong các công trình, văn phòng, kho lưu trữ, thư 

viện, nhà sách, trường học, trung tâm lưu trữ…  

3.2. Một số trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ chủ yếu do Công ty 

sản xuất và cung ứng 

3.2.1. Giá lưu trữ tài liệu 

- Giá tiêu chuẩn (GT-01) 

Sản xuất theo Modul tiêu chuẩn chung về giá lưu trữ - có thể ghép nối 

thành hệ thống nhiều giá tiết kiệm chi phí hơn. 

- Giá cao cấp (GC-01H) 

+ Sản phẩm nổi bật về độ bền, đẹp, hiện đại;  

+ Thiết kế thông minh với rất nhiều không gian lưu trữ hơn gấp 2 lần 

giá tiêu chuẩn khi đựng được 2 hàng hộp đứng;  

+ Có thẻ tên gài trên giá;  

+ Có thể ghép nối thành hệ thống nhiều giá tiết kiệm chi phí hơn. 

-  Giá di động tay quay có cảm biến (GDĐ-4M): 

+ Tiết kiệm tối đa diện tích vì các giá có thể di động, tiết kiệm đường đi 

các giá; 

+ Hệ thống chuyển động thiết kế hiện đại, đảm bảo vận hành nhẹ, êm 

và bền, ít bảo dưỡng;  

+ Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm của phòng lưu trữ và trong khoang lưu trữ, 

với màn hình hiển thị thông số cùng hệ thống loa cảnh báo khi nhiệt độ và độ 

ẩm ngoài ngưỡng cho phép (quá nhiệt, quá ẩm, hoặc quá khô đều không tốt 

cho tài liệu), đảm bảo duy trì điều kiện bảo quản tốt nhất cho hồ sơ tài liệu. 

-  Giá di động thông minh (SS.TH.2017) 

+ Tiết kiệm tối đa không gian lưu trữ; 

+ Hệ thống điều khiển chuyển động thông minh, dễ dàng với màn hình 

điều khiển cảm ứng, kết nối Internet, điều khiển điện thoại thông minh;  

+ Chức năng cảm biến, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm, tự động đảo gió khu 

vực khoang lưu trữ;  

+ Phát hiện và cảnh báo cháy nổ; 

+ Cảm ứng hồng ngoại bảo vệ người, vật trong khu vực giữa khoang 

lưu trữ;  
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+ Bảo vệ động cơ, chống quá tải, vận hành êm ái với chế độ biến 

thiên tốc độ; 

+ Hiện thị tên giá trên chế độ chờ của màn hình điều khiển mỗi khoang giá;  

+ An toàn về điện khi có sự cố cháy nổ, chập điện;  

+ Tích hợp chức năng tìm kiếm hồ sơ, tự động di chuyển giá và hệ 

thống đèn chiếu sang đường đi để vào khoang chứa tài liệu cần tìm;  

+ Tích hợp các công nghệ bảo mật như vân tay, thẻ quẹt, mật khẩu... 

+ Ghi lại nhật ký tìm kiếm và người tìm kiếm;  

+ Có thể tích hợp hệ thống chống mất điện;  

+ Có chức năng in ấn phiếu mượn, trả, báo cáo... 

3.2.2. Các loại tủ 

Tủ văn phòng, hộp, tủ điện, tủ chống cháy; lock đựng đồ, thang máy 

cáp; tủ bảo quản băng đĩa từ; tủ đựng bản vẽ. 

3.2.3. Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ  

Các loại hộp bảo quản tài liệu lưu trữ: Hộp carton, hộp mộc, hộp sơn và 

hộp phi axit. 

3.2.4. Các trang thiết bị chuyên dụng  

Công ty thường xuyên cung cấp các trang thiết bị chuyên dụng cho các 

kho lưu trữ như máy khử trùng, máy khử axit, khử nấm mốc, trang thiết bị tu 

bổ phục chế tài liệu, …. 

Với các sản phẩm trên, Công ty luôn cam kết cung cấp sản phẩm theo 

đúng tiêu chuẩn và yêu cầu của đơn vị, đảm bảo an toàn, bí mật nội dung tài 

liệu lưu trữ của Quý cơ quan trong quá trình thực hiện công tác chỉnh lý theo 

đúng quy định của các văn bản pháp luật; huy động mọi nguồn lực đảm bảo 

tiến độ và chất lượng theo đúng điều khoản của hợp đồng. Sản phẩm của 

Công ty đã và đang được sử dụng tại nhiều cơ quan tổ chức và mang lại nhiều 

hiệu quả nhất định. 

Kết luận 

Qua nội dung trình bày trên có thể khẳng định rằng trang thiết bị bảo 

quản tài liệu lưu trữ có vị trí quan trọng trong công tác bảo quản của một kho 

lưu trữ. Tài liệu lưu trữ trong kho có được tổ chức sắp xếp vừa khoa học vừa 

mang tính thẩm mỹ để “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy” hay không, có được bảo vệ, 
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bảo quản an toàn hay không chủ yếu là do hệ thống trang thiết bị bảo quản 

quyết định. Xuất phát từ yêu cầu đó ngành lưu trữ cũng như các hoạt động lưu 

trữ phải luôn luôn đi sát với nhu cầu của thực tế để sản xuất và cung ứng các 

sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của ngành cũng như của xã hội, góp 

phần bảo vệ an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong mọi lĩnh vực./.  
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ KINH NGHIỆM RÚT RA 

TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ ỨNG DỤNG 

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC LƢU TRỮ  

CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

  

                                                                                    ThS. Lê Thị Bình 

Văn phòng Bộ Tài chính 
 

Bộ Tài chính là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có phạm vi quản lý rộng 

từ trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính gồm: 16 Vụ 

và tương đương, 07 Cục, 05 Tổng cục và 69 Vụ, Cục, Viện, trường thuộc các 

Tổng cục ở trung ương, 09 đơn vị sự nghiệp và 05 doanh nghiệp thuộc Bộ. 

Trong các Tổng cục 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; có 182 

Cục ở địa phương; gần 1.500 Chi cục và tương đương ở địa phương.  

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng số tài liệu hình thành tại 

cơ quan Bộ Tài chính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022 ước tính khoảng 8.000 

mét. Từ năm 2017 - 2021, trung bình mỗi năm kho Lưu trữ Bộ Tài chính tiếp 

nhận khoảng 450 mét tài liệu của các đơn vị. Tài liệu thu thập vào kho lưu trữ 

Bộ Tài chính trong những năm gần đây có cả tài liệu giấy và tài liệu điện tử.  

Trước sự thay đổi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; sự chỉ đạo 

quyết liệt của Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước để tiến tới văn bản 

điện tử thay thế hoàn toàn cho tài liệu giấy. Để quản lý hiệu quả khối lượng 

tài liệu giấy, tài liệu điện tử và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài 

chính đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ, cụ thể thực hiện 

dịch vụ xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ và dịch vụ số hóa tài liệu 

lưu trữ. Trong báo cáo tham luận này, Bộ Tài chính xin chia sẻ một số kết quả 

đạt được và những kinh nghiệm rút ra về từ việc tổ chức thực hiện dịch vụ 

xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ và dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ 

trong thời gian qua. 

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Thực hiện dịch vụ phát triển phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ 

Bộ Tài chính đã bắt đầu tổ chức thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác lưu trữ từ sớm. Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ được 
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xây dựng trong hệ thống quản lý văn bản điều hành từ năm 2005. Các tính 

năng của Phần mềm được thiết kế đầy đủ cho phép thực hiện quy trình hoạt 

động của công tác lưu trữ như: Thu thập tài liệu giấy, chỉnh lý, giao nộp, tiêu 

hủy, bảo quản, khai thác. Tuy nhiên, sự lỗi thời của công nghệ và sự thay đổi 

quy định về lưu trữ điện tử đã làm cho phần mềm không đáp ứng được yêu 

cầu khi chuyển sang lưu trữ số.  

Thực hiện mục tiêu chuyển sang lưu trữ số theo xu thế tất yếu của thời 

đại, Lưu trữ Bộ Tài chính đã nghiên cứu tìm tòi, thử nghiệm và không ngừng 

đúc rút kinh nghiệm để tham mưu cho Lãnh đạo tiếp tục triển khai dịch vụ 

xây dựng phần mềm lưu trữ mới. Khi manh nha thực hiện lưu trữ điện tử Bộ 

Tài chính đã khẳng định: “Muốn thực hiện được việc số hóa tài liệu, phải có 

phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu số”. Để làm tốt việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ, Bộ Tài chính thực hiện một cách bài 

bản theo từng giai đoạn. Cụ thể, ngoài việc nghiên cứu các quy định của Nhà 

nước, khảo sát học tập kinh nghiệm của một số đơn vị như: Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính còn tập trung nghiên cứu 03 đề tài cấp Bộ: 

Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ ngành Tài chính (Đề tài 1); Ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ (Đề tài 2); Xây kho lưu trữ tài liệu 

hành chính số tại cơ quan Bộ Tài chính (Đề tài 3). 

Kết quả của các công trình nghiên cứu cấp Bộ đã giúp Bộ Tài chính 

thấy được hệ thống cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và đặc biệt đánh giá được 

những tồn tại, hạn chế của công tác lưu trữ của Bộ Tài chính nói chung và 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ nói riêng. Bộ Tài chính 

thấy được bức tranh tổng thể, đề ra những chiến lược, hành động, trong đó 

ngày 12 tháng 10 năm 2016, Bộ đã ký Quyết định số 2195/QĐ-BTC phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ với mục tiêu: 

(1) Ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa vào công tác lưu trữ; quản lý 

hồ sơ tài liệu lưu trữ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác này tại cơ 

quan Bộ Tài chính; (2) Tin học hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ lưu trữ tại cơ 

quan Bộ Tài chính như thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng tài 

liệu lưu trữ; (3) Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu văn bản đã được số hóa vào 

phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ mới; (4) Xây dựng kho tài liệu số về lưu trữ 

tại cơ quan Bộ Tài chính, chuẩn hóa thống nhất định dạng số hóa sẽ được sử 

dụng tại cơ quan Bộ Tài chính; (5) Hỗ trợ cán bộ trong việc tra cứu, trích xuất 
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thông tin, tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất; (6) Đảm 

bảo an toàn và bảo mật tài liệu thông qua quyền truy cập người dùng trong hệ 

thống và trên tài liệu; (7) Xây dựng phân hệ quản lý khai thác tài liệu thư viện 

đảm bảo tính đồng bộ, logic và thuận tiện trong quản lý khai thác.  

Với mong muốn là xây dựng phần mềm đáp ứng được các quy trình 

nghiệp vụ lưu trữ, do hành lang pháp lý quy định về các quy trình nghiệp vụ  

công tác lưu trữ chưa được đầy đủ, Bộ Tài chính đã căn cứ vào thực tiễn, kinh 

nghiệm đưa ra các yêu cầu phù hợp để Nhà thầu triển khai đạt hiệu quả cao. 

Với sự nỗ lực đó, năm 2019, Bộ Tài chính có phần mềm Quản lý hồ sơ lưu 

trữ mới đi vào hoạt động. Thông qua Phần mềm này, cơ quan Bộ đã thu thập 

được tài liệu lưu trữ điện tử vào kho lưu trữ số. Trong giai đoạn chuyển giao 

để giải quyết bài toán thực tiễn đối với việc tin học hóa nghiệp vụ chỉnh lý, 

phần mềm đã cho phép chức năng chỉnh lý được xây dựng đầy đủ các thao tác 

nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chỉnh lý tài liệu giấy và tài liệu điện tử. Hiện nay, 

tính năng này đã quản lý, sử dụng toàn bộ mục lục hồ sơ của 12 Phông tài liệu 

lưu trữ của Bộ Tài chính từ trước đến nay. Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ 

giấy và điện tử quản lý kho trên phần mềm, cung cấp địa chỉ về số hồ sơ, số 

hộp, số giá, số kệ,… cho người dùng. Tính năng khai thác sử dụng được xây 

dựng với khả năng đáp ứng các đề nghị khai thác, trả kết quả khai thác, lưu 

giữ thông tin khai thác, thống kê các chỉ số về khai thác, cho phép người dùng 

gửi yêu cầu từ xa, cho phép khai thác trực tuyến nhanh chóng, chính xác, 

thuận lợi… Đối với nghiệp vụ tiêu hủy tài liệu điện tử hết giá trị và giao nộp 

tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ Lịch sử. Phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ 

của Bộ Tài chính đã được xây dựng, tuy nhiên, hiện nay Bộ Nội vụ chưa triển 

khai giao nộp tài liệu lưu trữ điện tử nên trước mắt cơ quan Bộ đã đưa toàn bộ 

mục lục hồ sơ đã tiến hành tiêu hủy và giao nộp từ trước đến nay của Bộ Tài 

chính vào Phần mềm nhằm quản lý tập trung thống nhất và từng bước tiến tới 

kho lưu trữ số. Số hóa là một tính năng của phần mềm được xây dựng với 

mục tiêu tạo nguồn cho kho tài liệu lưu trữ số. Tính năng số hóa cho phép cán 

bộ lưu trữ trực tiếp scan hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, thực hiện biên mục và hoàn 

thiện quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu số đối với tài liệu lưu trữ giấy, cho phép 

thực hiện ký số đối với tài liệu lưu trữ.  

Ngoài ra, Phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ của Bộ Tài chính thực hiện 

tốt về công tác bảo mật, sao lưu phục hồi, tích hợp với các hệ thống khác 
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cũng đã được thiết kế nhằm tối ưu hóa các yêu cầu hiện tại của lưu trữ cơ 

quan Bộ.  

Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ được sử dụng có ý nghĩa rất lớn đối 

với công tác lưu trữ của cơ quan Bộ Tài chính như: 

- Góp phần đưa công tác lưu trữ bắt kịp với xu thế phát triển chung của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; 

Xây dựng kho dữ liệu số của cơ quan Bộ Tài chính. 

- Tạo ra sự thay đổi lớn toàn diện trong công tác lưu trữ: Thay đổi đối 

tượng quản lý (từ tài liệu giấy sang tài liệu số, tài liệu điện tử), thay đổi cách 

thức quản lý (từ quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại qua các thiết bị di 

động, email, web, phần mềm ứng dụng), thay đổi quy trình làm việc, thay đổi 

trình độ của cán bộ... từ đó thay đổi hiệu quả, chất lượng công tác này. 

- Thay đổi toàn diện các hoạt động nghiệp vụ của công tác lưu trữ từ 

thủ công sang tự động hoá , góp phần giải quyết một cách nhanh nhất trong 

khâu chuyển giao và lưu văn bản , hồ sơ , thể hiêṇ đươc̣ tính khoa hoc̣ , tính 

hiêṇ đaị trong giải quyết công viêc̣. 

- Giải phóng đáng kể sức lao động và nền hành chính nhà nước nói 

chung. Góp phần giải quyết vấn đề thiếu nhân lực làm công tác lưu trữ trong 

toàn ngành được nêu ra trong nhiều năm qua. 

- Giảm chi phí cho Bộ Tài chính nói riêng và bộ máy hành chính nhà 

nước nói chung. 

- Việc chuẩn hóa hồ sơ lưu trữ từ khởi tạo đến kết thúc, xác định giá trị, 

thu thập, sao lưu, bảo quản, loại bỏ tự động theo các quy chuẩn có sẵn, tìm 

kiếm cơ động, nhanh chóng, thậm chí hàng triệu tài liệu chỉ truy tìm chính xác 

trong vài giây, giúp giảm đáng kể các chi phí hoạt động so với việc bảo lưu hồ 

sơ giấy.  

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tài liệu điện tử được 

hình thành trong hoạt động của các cơ quan và trách nhiệm của cán bộ trong 

việc lưu trữ, giao nộp tài liệu điện tử. 

- Tăng cường năng lực điều hành của Bộ Tài chính nói riêng và nền 

hành chính nhà nước nói chung. Tài liệu lưu trữ phục vụ đắc lực cho việc thực 

thi các nhiệm vụ quản lý điều hành của cán bộ, công chức, lãnh đạo Bộ Tài 

chính. Chuẩn hóa các nghiệp vụ, việc cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính 

xác, thuận tiện giúp nâng cao hiệu quả công việc. 
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- Tích hợp và chuyển dữ liệu văn bản đã được số hóa từ phân hệ lưu trữ 

cũ và Chương trình eDocTC vào phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ mới. 

- Xây dựng kho tài liệu lưu trữ số tại cơ quan Bộ Tài chính (chuẩn hóa, 

thống nhất định dạng số hóa tài liệu, hồ sơ sử dụng tại cơ quan Bộ). 

- Hỗ trợ cán bộ trong việc tra cứu, trích xuất thông tin tài liệu một cách 

nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. 

- Đảm bảo an toàn và bảo mật tài liệu thông qua việc phân quyền truy 

cập người dùng trong hệ thống và trên tài liệu. 

Với những kết quả đạt được, ngày 24 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về tăng cường chỉ đạo công 

tác lưu trữ ngành Tài chính, trong đó có nội dung chuyển giao Phần mềm 

quản lý hồ sơ lưu trữ cho các Tổng cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp 

và doanh nghiệp thuộc Bộ sử dụng thống nhất nhằm tiết kiệm ngân sách nhà 

nước. Các Tổng cục và tương đương sẽ chuyển giao cho các đơn vị trực thuộc 

trong hệ thống sử dụng. 

1.2. Thực hiện dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ 

Để có cơ sở dữ liệu xây dựng kho lưu trữ số phục vụ cho công tác quản 

lý, điều hành và tiến tới chia sẻ dữ liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 

năm 2020 về phê duyệt chủ trương số hóa tài liệu lưu trữ; xây dựng kế hoạch, 

lộ trình số hóa tài liệu lưu trữ cho ba năm (từ năm 2020 đến 2022). Thực hiện 

số hóa tài liệu lưu trữ để xây dựng kho cơ sở dữ liệu số; chuyển phương thức 

hoạt động của lưu trữ truyền thống sang lưu trữ số; chuyển đổi việc khai thác 

tài liệu lưu trữ trực tiếp bản gốc bằng giấy sang khai thác dưới dạng file điện 

tử, giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và 

tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách hành chính, nâng cao hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, kéo dài tuổi thọ của văn bản 

gốc (bằng giấy); đảm bảo có các bản sao lưu dự phòng tài liệu lưu trữ gốc và 

hỗ trợ việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, kiểm soát tài liệu. Ngoài ra, xây 

dựng nguồn cơ sở dữ liệu để triển khai, vận hành các chức năng của phần 

mềm lưu trữ Bộ Tài chính. 

 Nhằm tiết kiệm kinh phí, kho cơ sở dữ liệu được đầy đủ, toàn diện Bộ 

Tài chính thực hiện thuê dịch vụ số hóa đối với những tài liệu có giá trị lịch 

sử, tài liệu quý hiếm, tài liệu có tình trạng vật lý kém, tài liệu có tần suất khai 
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thác sử dụng cao. Bộ Tài chính không có nhân sự nên công tác số hoá không 

tự thực hiện mà phải thuê Công ty dịch vụ số hoá. Để công tác số hoá đạt kết 

quả cao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu 

đưa ra đảm bảo quy định của pháp luật nhằm lựa chọn những đơn vị có năng 

lực, uy tín. Vì vậy, công tác số hoá bảo đảm tính pháp lý và tính trung thực 

của hồ sơ; tuân thủ các quy trình kỹ thuật của Chương trình Phần mềm lưu trữ 

của Bộ Tài chính và Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 

2014 của Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ; Thông tư số 02/2014/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 

2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu 

bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Ngoài ra, để tài liệu lưu trữ số có giá trị, Bộ 

Tài chính đã nghiên cứu nâng cấp phần mềm thực hiện chữ ký số đối với 

những văn bản được số hoá. Kết quả, đến nay Bộ Tài chính đã có khoảng 4 

triệu trang tài liệu lưu trữ số phục vụ cho nhu cầu quản lý điều hành của cơ 

quan, nhu cầu khai thác của độc giả. 

2. Kinh nghiệm của Bộ Tài chính 

Để đạt được những kết quả như hiện nay, Bộ Tài chính luôn quan tâm, 

đầu tư đồng bộ về công nghệ thông tin, có sự tham mưu kịp thời của cán bộ 

làm công tác lưu trữ. Mặc dù, đang trong quá trình thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác lưu trữ nhưng Bộ Tài chính cũng đã đúc rút được 

những kinh nghiệm để công cuộc chuyển đổi số trong lưu trữ đạt được hiệu quả 

hơn, đó là: 

2.1. Sự quyết tâm và kịp thời trong tham mưu, chỉ đạo điều hành 

Tài liệu số đang là một trong những loại tài liệu lưu trữ tiêu biểu, đại 

diện cho nền hành chính điện tử, là kết quả hoạt động của Chính phủ điện tử. 

Hầu hết các giao dịch của các đơn vị trong Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính 

với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện dưới dạng điện tử, dạng 

số. Điều đó khẳng định tài liệu lưu trữ của những năm tiếp theo chủ yếu là tài 

liệu số. Nhâṇ ra tầm quan trọng của một nền lưu trữ số là bước phát triển cao 

hơn tiếp theo sau lưu trữ điện tử. Bộ Tài chính đã thể hiện rõ quyết tâm xây 

dựng nền lưu trữ số, phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4, kịp thời, tham mưu chỉ đạo công tác lưu trữ của Bộ thực hiện chuyển 

đổi số thành công. Bộ Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, điển hình là các văn bản: 
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Quyết định 688/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính, trong 

đó quy định về quản lý văn bản đi, đến điện tử và lập, giao nộp hồ sơ điện tử 

vào Lưu trữ cơ quan; Quyết định số 2449/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính ban hành về Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài 

chính; Quyết định số 1093/QĐ-BTC về Quy chế quản lý, vận hành khai thác 

phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ tại cơ quan Bộ Tài chính; Chỉ thị số 03/CT-

BTC ngày 24 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác lưu trữ ngành Tài 

chính, Quyết định số 28/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2020 phê duyệt số 

hóa tài liệu lưu trữ cơ quan Bộ Tài chính. Qua đó, công tác lưu trữ Bộ Tài 

chính có những thay đổi tích cực rõ rệt và bắt nhịp được với xu hướng phát 

triển chung của xã hội. 

2.2. Kinh nghiệm về công tác nghiên cứu 

Như trên đã trình bày, để công tác lưu trữ truyền thống bắt kịp được 

công tác lưu trữ điện tử, số; từ năm 2017 - 2021, Bộ Tài chính đã nghiên cứu 

03 đề tài cấp Bộ. Qua công tác nghiên cứu đã giúp Bộ Tài chính thấy được 

bức tranh tổng thể, cơ sở lý luận, thực tiễn. Sau mỗi đề tài nghiên cứu, Bộ Tài 

chính có những chỉ đạo kịp thời, chiến lược và hiệu quả, cụ thể: 

- Năm 2017, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và bảo vệ thành công Đề tài 

cấp Bộ về “Các giải pháp thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác lưu trữ của ngành Tài chính”. Đề tài đã dầy công khảo sát, phân tích 

thực trạng công tác lưu trữ của toàn ngành, tìm ra những kết quả đạt được, tồn 

tại và đưa ra nguyên nhân, giải pháp, lộ trình thực hiện... Kết quả nghiên cứu 

cụ thể của Đề tài, Bộ Tài chính ban hành: Quy chế lưu trữ của Bộ Tài chính 

ban hành kèm theo Quyết định số 2449/QĐ-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2017 

của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2017 về tăng 

cường công tác lưu trữ Bộ Tài chính và xây dựng hệ thống cơ sở lý luận, khoa 

học, giải pháp lộ trình cho 10 năm tiếp theo của Lưu trữ Bộ Tài chính nói 

chung và ngành Tài chính nói riêng. 

- Năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục đi sâu nghiên cứu về chuyển đổi lưu 

trữ điện tử qua việc thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Các giải 

pháp thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ của 

ngành Tài chính”. Đề tài đã cung cấp hệ thống tiền đề lý luận, pháp lý, giải 

pháp, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình,… Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, các 

đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện phù hợp với điều 
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kiện thực tiễn của đơn vị mình. Đặc biệt, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính 

đưa ra được các yêu cầu cụ thể, phù hợp để xây dựng phần mềm quản lý hồ 

sơ lưu trữ và chuyển giao phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ cho các đơn vị 

trong toàn ngành để thực hiện thống nhất và góp phần tiết kiệm kinh phí 

nhà nước.  

- Giai đoạn 2020 - 2021, khi công tác lưu trữ Bộ Tài chính đã có những 

nền tảng nhất định về lưu trữ điện tử, tài liệu số thay thế cho tài liệu giấy, bài 

toán đặt ra làm thế nào để quản lý khối tài liệu điện tử được hình thành tại 21 

phần mềm chuyên môn khác nhau của Bộ Tài chính. Để trả lời cho câu hỏi 

này, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Xây dựng kho lưu trữ tài 

liệu hành chính số của Bộ Tài chính”. Đề tài nghiên cứu đạt được nhiều kết 

quả nổi bật như Bộ Tài chính đã xây dựng được kho lưu trữ số phù hợp với 

các quy định hiện hành như: Thông tư số 01/2019/TT-BNV, Quyết định số 

458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2020. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành 

Quyết định số 28/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2020 phê duyệt số hóa tài 

liệu lưu trữ cơ quan Bộ Tài chính; xây dựng hệ thống các giải pháp, chính 

sách để quản lý thống nhất công tác lưu trữ số, xây kho lưu trữ tài liệu hành 

chính số theo quy định hiện hành, góp phần phát huy được giá trị của tài 

liệu lưu trữ, phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan 

và theo yêu cầu tất yếu của thời đại, dự kiến Bộ Tài chính xây dựng quy 

chế quản lý tài liệu lưu trữ số. 

 2.3. Kinh nghiệm khi thuê dịch vụ xây dựng phần mềm và số hóa 

tài liệu 

Với hành lanh pháp lý quy định chưa đầy đủ, vậy làm thế nào để thuê 

công ty dịch vụ thực hiện xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ cũng như 

số hoá tài liệu đáp ứng được yêu cầu, đây là một trong những nội dung mà Bộ 

Tài chính rất quan tâm. Với những kinh nghiệm thực tiễn, để trả lời cho câu 

hỏi này, Bộ Tài chính đã tập trung vào “03 cùng” với đơn vị dịch vụ, đó là: 

Cùng trao đổi, cùng làm, cùng kiểm tra giám sát. Phương châm “03 cùng” này 

được xem là kim chỉ nam khi tổ chức thực hiện các dịch vụ lưu trữ tại cơ 

quan Bộ Tài chính. Đặc biệt, Bộ Tài chính luôn căn cứ vào quy định của Nhà 

nước, đặc thù của ngành để đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp nhằm lựa 

chọn những đơn vị có năng lực triển khai.  
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2.4. Đơn vị triển khai dịch vụ phải đảm bảo việc bảo mật thông tin 

Hầu hết dịch vụ lưu trữ là tiếp xúc với tài liệu lưu trữ, Bộ Tài chính rất 

coi trọng đến việc bảo mật thông tin. Vì vậy, khi triển khai dịch vụ đều đưa ra 

tiêu chí đơn vị dịch vụ phải có cam kết bảo mật thông tin; trong quá trình triển 

khai có sự giám sát chặt chẽ. 

2.5. Chi tiết kiệm nhưng hiệu quả 

Các hoạt động dịch vụ lưu trữ triển khai đều với phương châm tiết kiệm 

cho ngân sách nhà nước nhưng phải hiệu quả. Ví dụ như khi xây dựng phần 

mềm quản lý hồ sơ lưu trữ, sau khi áp dụng thành công tại cơ quan Bộ, Bộ 

Tài chính đã có Chỉ thị số 03/CT-BTC chỉ đạo chuyển giao cho các đơn vị 

trong toàn ngành, qua đó Bộ Tài chính có phần mềm lưu trữ sử dụng thống 

nhất và các đơn vị thuộc trực thuộc không phải bố trí kinh phí ngân sách nhà 

nước cho hoạt động này. 

Đối với tài liệu số hoá chỉ thực hiện số hoá với những tài liệu có tần 

suất sử dụng cao, có giá trị, hoặc tình trạng vật lý kém chứ không số hoá đồng 

loạt, vì vậy khi xây dựng kế hoạch Bộ Tài chính có những rà soát cụ thể, chi tiết. 

Kết luận: 

Mặc dù việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ tại cơ 

quan Bộ Tài chính đã có những thành công bước đầu; tuy nhiên, để thành 

công hơn nữa ngoài sự tiếp tục cố gắng của Bộ Tài chính cần có những quy 

định kịp thời, cụ thể, rõ ràng, thống nhất, đồng bộ của cơ quan quản lý nhà 

nước về lưu trữ thì công tác lưu trữ số mới đạt kết quả cao và hoạt động dịch 

vụ lưu trữ số mới có cơ sở để các cơ quan từ trung ương đến địa phương 

thực hiện./. 
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CÁC QUY ĐỊNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

 

 ThS. Võ Thị Thanh Châu 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 

 

1. Các quy định về hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

Khi đề cấp đến hoạt động dịch vụ lưu trữ thì không thể thiếu hai vấn đề 

là: Chứng chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ; định mức kinh kế - kỹ 

thuật. Đây là hai vấn đề chính, quan trọng và 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 năm 2011; Điều 18 đến Điều 26 

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; Thông tư số 09/2014/TT-

BNV ngày 01tháng 10 năm 2014 của 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 tháng 7 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 09/2014/TT-BNV. 

Về định mức kinh tế - kỹ thuật, từ năm 2010 đến năm 2014, Bộ Nội vụ 

đã ban hành 08 văn bản quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng vào 

hoạt động dịch vụ lưu trữ: 

- Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 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 tháng 11 năm 2010 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy. 

- Thông tư số 15/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của 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 tháng 11 năm 2012 của 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. 
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- Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của 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 tháng 6 năm 2014 của 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/T-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của 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 tháng 10 năm 2014 của 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. Các định mức kinh 

tế - kỹ thuật được xây dựng cũng tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức 

chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí; là cơ sở để các đơn vị sự 

nghiệp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước. 

2. Các vấn đề trao đổi để sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động dịch 

vụ lƣu trữ 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ lưu trữ trong thời gian tới, 

chúng tôi có một số nội dung trao đổi nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung quy 

định hoạt động dịch vụ lưu trữ, cụ thể là: 

2.1. Năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động dịch vụ lưu trữ 

- Về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ 

Các quy định về Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ, 

gồm có:  

+ Điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Lưu trữ năm 2011 “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, 8 Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 

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 tháng 3 năm 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, 

8 của Thông tư số 09/2014/TT-BNV cho đến khi có quy định mới”.  
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+ Điều 2 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy định “Bãi bỏ 

Điều 6, Điều 8 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....”. 

Với các quy định trên, đến nay nội dung Chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ lưu trữ chưa đi vào thực tế. Sở Nội vụ các tỉnh đều đang chờ 

hướng dẫn thực hiện vấn đề này. Mặt khác, đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

cần quy định cụ thể các điều kiện xác nhận năng lực (ví dụ: Hạng I, II, III…) 

trong giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ cho tổ chức, cá 

nhân; quy định nhóm công việc trong hoạt động dịch vụ cho từng cấp độ 

năng lực. 

- Về năng lực của cá nhân khi hành nghề lưu 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 chưa đủ, do 

đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần quy định cụ thể các điều kiện xác nhận 

năng lực (ví dụ: Hạng I, II, III…; quy đổi ngang với “ngạch, bậc viên chức”) 

trong giấy Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; quy định nhóm công việc cho từng 

cấp độ năng lực.  

2.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động dịch vụ lưu trữ (đối với tài 

liệu giấy): 

- Xác định tiêu chuẩn của người tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ: Tại 

Thông tư số 12/2010/TT-BNV quy định 23 bước chỉnh lý tài liệu, 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 các bước chỉnh lý tài liệu. Tuy nhiên, các quy định này không hợp lý vì: 

+ 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. 
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+ 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. 

Với lý do trên, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần hoàn thiện các định 

mức về lao động đảm bảo tính thống nhất về tiêu chuẩn, trình độ của 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. 

- Thống nhất cách tính mét giá tài liệu trước và sau chỉnh lý: Tại Khoản 

3 Điều 2 Thông tư số 03/2010/TT-BNV quy định đơn vị tính là mét giá tài 

liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý “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 10cm”. Ngay cụm từ “có thể” tại quy định này đã tạo ra sự 

chênh lệch 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). Do đó, đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền cần quy định thống nhất, rõ ràng về cách tính 

mét giá tài liệu trước khi chỉnh lý và khi nghiệm thu kết quả chỉnh lý.  

- Thống nhất cách tính “định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ 

chỉnh lý tài liệu giấy”: Định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài 

liệu giấy 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 03 cách tính: (1) Định mức vật tư, 

văn phòng phẩm tính theo “mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý”; (2) 

Định mức vật tư, văn phòng phẩm tính theo “mét giá tài liệu đã đưa vào 

(hộp), bao gồm cả tài liệu loại”; (3) Định mức vật tư, văn phòng phẩm tính 

theo “mét giá tài liệu chưa đưa vào (hộp), bao gồm cả tài liệu loại”. Do đó, 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần quy định thống nhất, rõ ràng về cách tính 

định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu giấy. 

- 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 xác định rõ cụm từ “hồ sơ nhân 

sự” trong nhóm tài liệu này có bao gồm “hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức” 

hay không? 

Mặt khác, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng thêm nhóm tài liệu 

“hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức” với hệ số phức tạp 1.0. Vì khi chỉnh lý, 
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nhóm hồ sơ này phải thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ về thành phần hồ 

sơ cán bộ, công chức; việc này tốn nhiều công và phải viết mục lục văn bản.  

2.3. Bảo mật tài liệu lưu trữ trong hoạt động dịch vụ 

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, đặc biệt là các cơ 

quan cấp tỉnh còn lẫn nhiều tài liệu có độ mật và hạn chế sử dụng. Bên cạnh 

đó, theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 thì tài liệu có 

độ mật phải được thống kê theo từng mức độ mật và bảo quản theo chế độ 

riêng. Vì vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung quy định (ví dụ: 

Cam kết bảo vệ bí mật, tiêu chuẩn các đối tượng khi tiếp cận tài liệu…) và 

hướng dẫn cụ thể (chỉnh lý, thống kê, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý 

và bàn giao cơ sở dữ liệu… có liên quan đến bí mật nhà nước) để tránh lộ lọt 

hoặc mất bí mật nhà nước khi thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dịch vụ lưu trữ  

Các văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành từ 

năm 2011 - 2014, thời điểm đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công 

tác lưu trữ chưa nhiều, hiệu quả chưa cao. Hiện 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, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần rà soát, điều chỉnh các 

công việc được quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để phù hợp với thực tiễn. 

2.5. Thanh tra, kiểm tra, chế độ báo cáo và lưu hồ sơ về hoạt động 

dịch vụ lưu trữ 

- 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: “(1) 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; (2) 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 và tình hình hoạt 

động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn quản lý...”.  

Tuy nhiên, bất hợp lý là 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 
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Chứng chỉ hành nghề lưu trữ” phải báo cáo tình hình hoạt động cho Sở Nội vụ 

trên địa bàn quản lý. Mà chỉ có các điều khoản quy định phải báo cáo về Sở 

Nội vụ nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ và đăng ký hộ khẩu.  

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, không 

đầy đủ (trừ thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh). Do đó, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu: (1) bổ sung 

hoàn thiện thêm quy định này; (2) quy định trách nhiệm của “cơ quan nhà 

nước sử dụng dịch vụ lưu trữ” phải báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ cùng 

cấp việc sử dụng các hoạt động dịch vụ lưu trữ; (3) quy định cụ thể các nội 

dung công việc mà Sở Nội vụ được quyền thanh tra, kiểm tra.  

- Thành phần, thời gian lưu hồ sơ, tài liệu: Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 

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 hoạt động 

dịch vụ lưu trữ”. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định về thành 

phần hồ sơ, tài liệu phải lưu; thời hạn lưu trữ với số năm cụ thể. Việc bổ sung 

điều khoản này giúp cho Sở Nội vụ và tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ 

thống nhất quan điểm kiểm tra, thanh tra. 

Tóm lại, chúng ta phải khẳng định rằng, trong thời gian qua các quy 

định về hoạt động dịch vụ lưu trữ đã hỗ trợ rất hiệu quả cho các cơ quan, tổ 

chức trong hoạt động dịch vụ lưu trữ. Mặt khác, đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền cần sửa đổi, bổ sung một số quy định để tạo sự thống nhất, chặt chẽ trong 

việc quản lý và thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Luật Lưu trữ sửa đổi 

trong thời gian tới./. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Luật Lưu trữ năm 2011 

2. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động 

dịch vụ lưu trữ 

3. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01 tháng 10 năm 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 
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CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ Ở VIỆT NAM 

 

 PGS.TS. Vũ Thị Phụng 

Phó Chủ tịch Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam 

 

Đặt vấn đề 

Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, đặc biệt là từ sau khi có Luật 

Lưu trữ năm 2011, để đáp ứng nhu cầu và góp phần giải quyết những khó 

khăn, hạn chế của các cơ quan trong lĩnh vực lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu 

trữ đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển, bên cạnh 

những kết quả và đóng góp rất đáng ghi nhận, hoạt động này cũng đang phải 

đối diện với những khó khăn, vướng mắc từ nhiều phía. Bài viết tham góp 

một vài ý kiến để cùng các cơ quan nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả của hoạt động dịch vụ lưu trữ ở Việt Nam trong thời gian tới. 

1. Luận bàn về hiệu quả của hoạt động dịch vụ lƣu trữ 

Về khái niệm, cho đến nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật và tài 

liệu lý luận ở Việt Nam, cụm từ “hoạt động dịch vụ lưu trữ” mới chỉ được 

nhắc tới, nhưng chưa được định nghĩa chính thức
6
. Tuy nhiên, về tổng thể, 

hoạt động dịch vụ lưu trữ (DVLT) có thể hiểu là hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp, thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ 

theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo quy định của Luật Lưu trữ, hoạt 

động dịch vụ lưu trữ bao gồm: 

a) 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; 

b) Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ 

lưu trữ. 

Trong những năm qua, đã có hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp đăng ký 

tham gia hoạt động DVLT, trong đó chủ yếu là hoạt động chỉnh lý và số hóa 

tài liệu lưu trữ. Trong thời gian tới, với chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh 

vực lưu trữ, hoạt động này chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Vấn đề đặt ra 

                                           
6
Hoạt động dịch vụ lưu trữ đã được quy định tại Điều 36, Luật Lưu trữ năm 2011, nhưng chủ yếu là các quy 

định về loại hình dịch vụ, điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này.  
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là, làm thế nào để các hoạt động này được phát triển đúng hướng và hiệu quả 

ngày càng được nâng cao? 

Trước khi bàn về các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động DVLT, 

cần làm rõ một số vấn đề như: các bên tham gia, thụ hưởng kết quả từ hoạt 

động DVLT và hiệu quả mà các bên mong đợi, hướng tới. 

Thông thường, tham gia các hoạt động dịch vụ thường có hai bên: Bên 

A là bên có nhu cầu thuê khoán dịch vụ, đồng thời cũng là bên thụ hưởng kết 

quả từ dịch vụ và Bên B là bên cung cấp dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của Bên A, 

được trả kinh phí và thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, đối với một số hoạt động 

dịch vụ đặc thù (có tính xã hội cao), trong đó có hoạt động DVLT, ngoài hai 

bên A và B như đã nói ở trên, còn có một đối tượng nữa (tạm gọi là Bên C) - 

bên được thụ hưởng cuối cùng kết quả của các dịch vụ do bên A và B thực 

hiện - đó chính là Nhà nước, là những người quan tâm, nghiên cứu và sử dụng 

tài liệu lưu trữ cho các mục đích quốc gia và mục đích chính đáng của mỗi cá 

nhân. Dưới đây là một vài phân tích về hiệu quả từ hoạt động DVLT của các bên. 

Đối với bên có nhu cầu thuê khoán dịch vụ (Bên A): Nếu hoạt động 

DVLT được thực hiện tốt, hiệu quả thu về sau chi phí là các tài liệu lưu trữ 

được lựa chọn, tổ chức, sắp xếp khoa học theo đúng nghiệp vụ chuyên môn 

về lưu trữ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, bảo mật và phục vụ nhu 

cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của chính cơ quan và các đối tượng 

khác có nhu cầu. Ngoài ra, việc thuê các DVLT còn giúp các bộ phận, cá 

nhân được giao nhiệm vụ quản lý công tác lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ 

giảm bớt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ… Như vậy, về lý thuyết, hiệu quả 

mà Bên A hướng tới không phải là tiền bạc mà là chất lượng DVLT mang lại.  

Đối với bên cung cấp dịch vụ (Bên B): Hiệu quả được mong đợi và 

hướng tới là thủ tục hành chính tối giản và nhanh gọn, chi phí thấp, thời gian 

thực hiện các dịch vụ không bị kéo dài, không vi phạm pháp luật, sự hài lòng 

từ bên A và cuối cùng là lợi nhuận cao (được tính bằng tiền). 

Đối với Bên thụ hưởng cuối cùng kết quả của hoạt động DVLT (Bên C- 

Nhà nước và người dân): Khi Nhà nước đưa ra chủ trương xã hội hóa và cho 

phép các hoạt động DVLT được triển khai, hiệu quả mà Nhà nước mong 

muốn là các dịch vụ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, chất lượng 

dịch vụ được đảm bảo và ngày càng nâng cao; chi phí từ nguồn ngân sách cho 

hoạt động dịch vụ hợp lý; tài liệu lưu trữ được tổ chức khoa học để phát huy 
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giá trị, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển đất nước và các nhu cầu chính đáng 

của người dân; các thông tin trong tài liệu lưu trữ được bảo mật và cung cấp 

đúng đối tượng... Ngoài ra, xã hội nói chung, đặc biệt là những người quan 

tâm đến sự nghiệp lưu trữ, luôn mong muốn hoạt động DVLT được thực hiện 

đúng pháp luật, góp phần bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị khối “tài 

sản đặc biệt”, phản ánh lịch sử, văn hóa và “hồn phách” của quốc gia, dân tộc
7
.  

 Như vậy, việc đánh giá hiệu quả của hoạt động DVLT cần được xem 

xét từ nhiều phía và đòi hỏi các bên khi tham gia hoạt động này không chỉ 

quan tâm đến hiệu quả của bên mình mà còn phải chú ý để mang lại hiệu quả 

cho các bên có liên quan. Ở góc độ quản lý nhà nước, nếu hoạt động DVLT 

không đáp ứng yêu cầu của tất cả các bên, đặc biệt là của Bên C thì chưa thể 

đánh giá là hiệu quả. Hiện nay, chưa có một công trình nghiên cứu hoặc đề án 

nào được tiến hành để khảo sát, đánh giá tổng thể hiệu quả của hoạt động 

DVLT
8
, nhưng qua tổng hợp một số tài liệu và báo cáo, có thể thấy, về cơ bản 

các DVLT ở Việt Nam đã được triển khai, thực hiện tương đối tốt, mang lại 

hiệu quả ở một mức độ nhất định cho các bên tham gia.  

Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, hiệu quả của hoạt động DVLT vẫn 

đang còn những vấn đề cần quan tâm: 

- Về phía các cơ quan có nhu cầu thuê khoán dịch vụ: Do không có 

nhân lực chuyên môn, nên một số cơ quan đã thực hiện phương thức “khoán 

gọn” cho bên cung cấp dịch vụ. Sau khi ký hợp đồng, Bên B hoàn toàn chủ 

động triển khai công việc. Việc giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện 

không được thường xuyên. Đặc biệt là việc nghiệm thu kết quả chưa sâu sát 

và cụ thể. Vì vậy, khi cần khai thác, sử dụng hoặc khi cần giao nộp vào các 

lưu trữ lịch sử, các cơ quan mới nhận thấy: nhiều hồ sơ được lập và chỉnh lý 

không đúng yêu cầu, tài liệu tuy đã số hóa nhưng vẫn không phục vụ việc 

khai thác thuận lợi hơn, hiện tượng mất mát tài liệu hoặc sắp xếp không khoa 

học trong quá trình chỉnh lý và số hóa đã xảy ra.  

- Về phía các đơn vị cung cấp DVLT: Khi mới tham gia DVLT, hầu hết 

các đơn vị đều mong muốn làm tốt, làm đúng quy định. Tuy nhiên, do sự cạnh 

                                           
7
Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018, đồng chí Trương 

Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã nhấn mạnh:“Tài liệu lưu trữ  là 

hồn phách của dân tộc, là kinh nghiệm của quá khứ” nên phải “quan tâm, gìn giữ và phát huy giá trị để góp 

phần nâng cao tầm vóc quốc gia”. Xem thêm:https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-

vu/tai-lieu-luu-tru-la-hon-phach-cua-dan-toc-37778.html 
8
 Vừa qua đã có một số luận văn cao học nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng mới chỉ trong phạm vi hẹp. 
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tranh ngày càng tăng, do thủ tục hành chính phức tạp, do thiếu nhân lực có 

trình độ chuyên môn, do thúc ép về thời hạn hợp đồng và do…chi phí “cảm 

ơn” “duy trì quan hệ” với Bên A, nên chất lượng dịch vụ không đảm bảo như 

mong muốn. Để ký và thực hiện được hợp đồng, đảm bảo doanh thu, lợi 

nhuận, các Bên B đã chấp nhận mất nhiều “chi phí bất thành văn”, giảm giá 

trong đấu thầu để cạnh tranh, thuê mướn nhân công không có chuyên môn và 

nhiều “cách thức” khác. Nhưng dù vậy, nhiều hợp đồng vẫn không thể mang 

lại lợi nhuận cao, thậm chí có thể có hợp đồng “không có lãi”.  

- Về phía Nhà nước và xã hội: Khi hoạt động DVLT của Bên A và Bên 

B có những hạn chế như trên, thì hiệu quả mà Nhà nước và xã hội mong 

muốn cũng không thể đạt được như kỳ vọng. Cho đến nay, tuy chưa có một 

khảo cứu nào thống kê đầy đủ, nhưng số kinh phí (từ nguồn ngân sách) được 

Nhà nước cấp cho hoạt động DVLT chắc chắn là rất lớn. Trong khi đó, hiệu 

quả mang lại từ các hoạt động dịch vụ này cũng chưa được “đong, đo”, đánh 

giá. Nhưng tình trạng các bên (A và B) “ngầm thỏa thuận” nâng khống số 

mét/số trang tài liệu đưa ra chỉnh lý và số hóa để bù vào các “chi phí” bất 

thành văn; tình trạng các hồ sơ không được lập hoặc phục hồi theo đúng yêu 

cầu; việc các nhân viên trực tiếp chỉnh lý tài liệu được huy động từ địa bàn tại 

chỗ và không có trình độ chuyên môn về lưu trữ… là thực tế mà các bên đều 

biết nhưng vẫn diễn ra. Như vậy, ở góc độ Nhà nước và xã hội, hiệu quả hoạt 

động DVLT đã không đạt được vì chi phí bỏ ra quá lớn nhưng kết quả thu về 

lại không tương xứng. Đó là chưa nói đến những tổn hại “sâu” hơn, khi đội 

ngũ cán bộ phụ trách công tác lưu trữ ở một số cơ quan coi hoạt động DVLT 

là hoạt động chính, là nguồn “thu nhập” đương nhiên, dẫn đến sao nhãng 

nhiệm vụ chuyên môn; khi tài liệu lưu trữ vẫn chưa thực sự được tổ chức 

khoa học và không thể tra cứu nhanh như mục đích đặt ra. 

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ lƣu trữ ở 

Việt Nam trong thời gian tới 

Như đã phân tích ở phần trên, để hoạt động DVLT ngày càng phát triển 

và đạt hiệu quả cao, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên tham gia hoạt 

động dịch vụ đều cần nghiên cứu và áp dụng các giải pháp cụ thể và thiết 

thực. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của hoạt động DVLT, tác giả cho rằng, 

vai trò quan trọng nhất lại là Bên C - chính là Nhà nước - mà cụ thể là các cơ 

quan quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ở trung ương và địa phương. Đây 
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là các cơ quan đại diện cho Nhà nước, có trách nhiệm tạo điều kiện và quản lý 

chặt chẽ để hoạt động DVLT được phát triển đúng hướng, đáp ứng các yêu 

cầu của nhà nước và xã hội. 

Với quan điểm như vậy và từ những nghiên cứu bước đầu, tác giả đề xuất 

một số giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động DVLT, cụ thể như sau:  

1/ Khẳng định rõ chính sách của nhà nước đối với hoạt động DVLT 

(cho phép, tạo điều kiện và quản lý theo quy định của pháp luật). Hiện nay 

vấn đề này đã được quy định trong Luật Lưu trữ 2011, nhưng cần bổ sung, 

sửa đổi cho rõ và cụ thể. 

2/ Hoàn thiện các quy chế pháp lý về hoạt động DVLT, bao gồm: 

- Quy định các hoạt động DVLT được phép/không được phép hoặc 

hạn chế.  

- Quy định tất cả các hoạt động DVLT đều là hoạt động kinh doanh có 

điều kiện hay chỉ áp dụng với một số dịch vụ nhất định. 

- Quy định điều kiện cần có và các thủ tục hành chính để các tổ chức, 

cá nhân có thể đăng ký tham gia hoạt động DVLT. 

- Quy định các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ và cho phép các 

tổ chức, cá nhân được tham gia hoạt động DVLT; các cơ quan có thẩm quyền 

giám sát, kiểm tra chất lượng hoạt động DVLT và xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực này. 

- Quy định quy trình nghiệp vụ cần tuân thủ khi thực hiện các hoạt 

động DVLT và định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá cho từng dịch vụ (có tính 

đến những thay đổi theo cơ chế thị trường). 

- Quy định quyền và nghĩa vụ/ trách nhiệm của bên thuê khoán dịch vụ 

(Bên A) và bên cung cấp, thực hiện DVLT (Bên B). 

- Quy định điều kiện cần có của những người tham gia quản lý, thực 

hiện, giám sát các hoạt động DVLT… 

- Đối với các hoạt động DVLT được thực hiện tại các cơ quan nhà 

nước, liên quan đến TLLT công, cần quy định vai trò, trách nhiệm, sự tham 

gia của cơ quan quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ở trung ương và địa 

phương trong các giai đoạn: thẩm định hồ sơ năng lực, giám sát hoạt động 

chuyên môn và tham gia hội đồng nghiệm thu cuối cùng. 

Có thể thấy, những vấn đề trên đã được quy định một phần trong Luật 

Lưu trữ năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhưng chưa đầy đủ, 



121 

 

nên vẫn cần được rà soát và bổ sung, sửa đổi để đầy đủ và cụ thể hơn. Việc 

hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động DVLT chính là cơ sở pháp lý 

để các bên thực hiện dịch vụ đúng pháp luật, tránh vi phạm, rủi ro. 

3/ Thành lập hoặc phân công các đơn vị, bộ phận, bố trí cán bộ có 

trình độ chuyên môn phù hợp để tư vấn, hỗ trợ, theo dõi, giám sát, kiểm tra và 

xử lý vi phạm trong hoạt động DVLT. Trong trường hợp khó khăn về nhân sự, 

cần có cơ chế để các cơ quan được mời/hoặc thuê chuyên gia tư vấn, giám sát. 

4/ Tăng cường việc giám sát, kiểm tra các hoạt động DVLT ở tất cả các 

giai đoạn: đấu thầu -> thực hiện -> nghiệm thu và hậu kiểm. 

5/ Xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động DVLT, đặc biệt là những 

vi phạm liên quan đến việc làm hư hại, mất mát, lộ bí mật, giảm tuổi thọ của 

tài liệu lưu trữ. 

Hiện nay, ngoài việc các quy định chưa đầy đủ, do nhiều nguyên nhân, 

giải pháp 3, 4 và 5 vẫn chưa được các cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

lưu trữ thực hiện tốt. Nếu các giải pháp trên được thực hiện tốt, chắc chắn sẽ 

tác động tích cực đến các bên tham gia, thực hiện hoạt động DVLT và nâng 

cao hiệu quả của hoạt động DVLT trong thực tế./. 
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GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIÊU CHUẨN NGÀNH 

NƢỚC CHND TRUNG HOA VỀ QUẢN LÝ  

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƢU TRỮ 

 

 ThS. Vũ Thị Thu Hiền 

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước  

 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, số lượng tài liệu lưu trữ được sản sinh ra từ 

các cơ quan, tổ chức tăng mạnh theo cấp số nhân, điều này không tương thích 

với nguồn lực thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của các cơ quan lưu trữ nhà 

nước, dẫn đến những mong muốn sử dụng dịch vụ lưu trữ ở bên ngoài. Kết 

quả là hàng loạt công ty dịch vụ lưu trữ chuyên nghiệp bắt đầu ra đời ở Trung 

Quốc. Có thể nói, việc ra đời của các công ty này không những đáp ứng được 

nhu cầu thực tế của thị trường Trung Quốc mà còn phù hợp với xu thế phát 

triển quốc tế hiện nay. 

Như vậy, để quản lý hiệu quả các hoạt động dịch vụ lưu trữ thì việc ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là vô cùng cần thiết và cấp 

bách. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, chúng tôi được biết Trung Quốc hiện đã ban 

hành được “Quy phạm công tác hoạt động dịch vụ lưu trữ” (số DA/T 68). Đây 

là một bộ tiêu chuẩn ngành do Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc chịu trách 

nhiệm khởi thảo với 06 phần. Trong đó, các phần đã được ban hành gồm: 

“Phần thứ nhất: Những nguyên tắc chung”; “Phần thứ hai: Dịch vụ số hóa tài 

liệu lưu trữ”; “Phần thứ ba: Dịch vụ tư vấn quản lý tài liệu lưu trữ” (ban hành 

ngày 18 tháng 5 năm 2020, thực thi kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020); “Phần 

thứ tư Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ” (ban hành ngày 07 tháng 4 năm 2022, 

thực thi kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022); các phần đang được tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện gồm: “Phần thứ năm: Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ” 

và “Phần thứ sáu: Dịch vụ tiêu hủy tài liệu lưu trữ”. 

Với mục tiêu cung cấp cái nhìn khái quát chung về quy định liên quan 

đến hoạt động dịch vụ lưu trữ, trong phạm vi tham luận này, chúng tôi xin 

phép giới thiệu những nội dung cơ bản của “Phần thứ nhất: Những nguyên tắc 

chung”, các quy định cụ thể về quản lý hoạt động dịch vụ số hóa, tư vấn quản 
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lý, chỉnh lý, bảo quản và tiêu hủy tài liệu lưu trữ sẽ được giới thiệu trong các 

buổi tọa đàm, hội thảo cùng chủ đề được tổ chức tiếp theo. 

2. Bối cảnh ra đời 

Trên thế giới, sau nhiều thập kỷ, ngành dịch vụ lưu trữ đã có được 

những bước phát triển vững chắc, mang tính đột phá. Các loại hình công ty, 

trung tâm dịch vụ lưu trữ chuyên nghiệp được phân bố rộng rãi, nhiều doanh 

nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ quy mô lớn xuyên biên giới và 

thâm nhập sâu vào các thị trường vốn. Lấy ví dụ như Công ty Iron Mountain 

Incorporated của Mỹ (một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng 

khoán New York) được thành lập năm 1951. Hiện tại, công ty này đã thành 

lập được các trung tâm dịch vụ lưu trữ tại 39 quốc gia ở cả 05 châu lục, quản 

lý tổng cộng 425 triệu tủ tài liệu lưu trữ và 6.500 vạn đĩa từ của 140.000 cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp. Doanh thu của công ty này năm 2012 vượt 

quá 3 tỷ đô la. 

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành dịch vụ lưu 

trữ, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành cũng ngày càng trở nên hoàn 

thiện hơn. Các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý tài liệu lưu trữ như Tiêu chuẩn 

ISO 15489, Tiêu chuẩn ISO 23081 và những quy định như ARMA TR01-

2011 về quy hoạch xây dựng trung tâm lưu trữ doanh nghiệp cũng được ban 

hành liên tiếp, được cập nhật và bổ sung liên tục. Các cơ quan chủ quản 

ngành, các doanh nghiệp dịch vụ bên ngoài về lưu trữ của Mỹ, Anh, 

Australia... cũng tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế này để hình thành nên 

được hệ thống các tiêu chuẩn và quy phạm thực hiện phù hợp với đặc điểm 

tình hình của mỗi nước. 

Bộ tiêu chuẩn “Quy phạm công tác dịch vụ lưu trữ” (số DA/T 68) được 

xây dựng trên việc tham chiếu theo các tiêu chuẩn và quy phạm ngành quốc tế 

đã được ban hành, kết hợp với các cơ chế hữu quan và đặc điểm về quản lý tài 

liệu lưu trữ của Trung Quốc, đưa ra một loạt các quy phạm công tác và 

nguyên tắc hướng dẫn đối với hoạt động dịch vụ lưu trữ, từ đó góp phần thúc 

đẩy hiệu quả việc khoa học hóa và quy phạm hóa hoạt động này. Đây cũng là 

một trong những biện pháp nhằm tăng cường việc sử dụng các nguồn lực dịch 

vụ bên ngoài trong quá trình quản lý tài liệu lưu trữ, thực hiện chuyên môn 

hóa phân công lao động xã hội, tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội trên phạm vi 

lớn, đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ, có trật tự của hoạt động dịch 
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vụ lưu trữ và hỗ trợ, đưa ra những cơ sở thực tiễn quan trọng giúp cơ quan 

quản lý hành chính về lưu trữ ở Trung Quốc ban hành các chính sách có liên quan. 

3. Một số nội dung cơ bản 

“Quy phạm công tác dịch vụ lưu trữ” đã quy định về mối quan hệ giữa 

các chủ thể có liên quan trong hoạt động dịch vụ lưu trữ, về quy phạm công 

việc của bên mời thầu, yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ lưu trữ của 

bên nhận thầu và quy phạm về công việc của bên thứ ba. Nội dung cơ bản của 

nó gồm: 

3.1. Quy định về các loại hình dịch vụ lưu trữ 

Điều 4.1 Quy phạm đã đưa ra 06 loại hình dịch vụ lưu trữ thông thường 

gồm: dịch vụ ký gửi tài liệu lưu trữ, dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ, dịch vụ 

chỉnh lý tài liệu lưu trữ, dịch vụ tư vấn quản lý tài liệu lưu trữ, dịch vụ khai 

thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, dịch vụ tiêu hủy tài liệu lưu trữ. Trong đó: 

- Dịch vụ ký gửi tài liệu lưu trữ là quá trình mà bên mời thầu ủy thác 

cho bên nhận thầu bảo quản tài liệu lưu trữ trên cơ sở không thay đổi quyền 

sở hữu và quyền định đoạt đối với tài liệu lưu trữ, bên nhận thầu cung cấp cho 

bên mời thầu kho tàng, thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ, thực hiện bảo quản 

thường nhật, bảo đảm an toàn, đồng thời cung cấp dịch vụ khai thác, sử dụng 

theo yêu cầu. 

- Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ là quá trình bên nhận thầu sử dụng 

công nghệ máy tính để thực hiện gia công số hóa đối với tài liệu lưu trữ giấy, 

tài liệu lưu trữ nghe nhìn, tài liệu microfilm của bên mời thầu, chuyển đổi 

chúng thành những hình ảnh số hoặc văn bản số được lưu trữ trên các vật 

mang tin như băng từ, đĩa từ, đĩa quang, ổ đĩa cứng ... và được đọc trên máy tính. 

- Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ là quá trình mà bên nhận thầu tiến 

hành phân loại hệ thống, nhóm, sắp xếp, đánh số và biên mục theo một 

nguyên tắc nhất định đối với các thực thể tài liệu lưu trữ được hình thành bởi 

bên mời thầu, làm cho chúng trở nên có trật tự hơn. 

- Dịch vụ tư vấn quản lý tài liệu lưu trữ là quá trình mà bên nhận thầu 

đưa ra những ý kiến, kiến nghị đối với bên mời thầu bằng hình thức văn bản 

hoặc nói miệng, hướng dẫn, giúp đỡ bên mời thầu giải quyết các vấn đề họ 

gặp phải trong công tác lưu trữ. 



125 

 

- Dịch vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là quá trình mà bên nhận 

thầu giúp đỡ bên mời thầu đem những tài liệu lưu trữ mà mình đang bảo quản 

công bố bằng nhiều hình thức, biện pháp và kỹ thuật, tạo nên các thông tin, 

sản phẩm tri thức với nhiều hình thức khác nhau, cung cấp cho khai thác, sử 

dụng, phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ. 

- Dịch vụ tiêu hủy tài liệu lưu trữ là quá trình mà bên nhận thầu giúp đỡ 

bên mời thầu thực hiện xử lý tiêu hủy đối với những tài liệu lưu trữ đã được 

xác định giá trị, cần tiêu hủy. 

 3.2. Mối quan hệ giữa các chủ thể có liên quan trong công tác hoạt 

động dịch vụ lưu trữ 

Hoạt động dịch vụ lưu trữ chủ yếu liên quan đến 04 chủ thể là bên mời 

thầu, bên nhận thầu, tổ chức thứ ba và cơ quan giám sát, mối quan hệ giữa các 

chủ thể được biểu hiện như Hình 1 dưới đây: 

 

 

                         Hướng dẫn giám sát/Tiếp nhận hướng dẫn giám sát 

 

 Ủy thác/Nhận ủy thác 

  

(Ký kết hợp đồng) 

 

Dịch vụ tư vấn trung gian                                                Đánh giá/Xác thực 

 

 

Hình 1: Sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa các chủ thể trong công tác dịch vụ thuê ngoài 

đối với tài liệu lưu trữ 

Như vậy, bên mời thầu và bên nhận thầu hình thành mối quan hệ ủy 

thác và nhận ủy thác thông qua việc ký kết hợp đồng. Tổ chức thứ ba thông 

qua hợp đồng nhận ủy thác của bên mời thầu để cung cấp cho họ dịch vụ 

trung gian, tư vấn, đấu thầu, giám sát và các dịch vụ khác, hoặc được sự phê 

chuẩn của cơ quan có liên quan, hoặc trên cơ sở mục đích nghiên cứu và giáo 

Cơ quan giám sát 

Bên mời thầu Bên nhận thầu 

Tổ chức thứ ba 
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dục, thực hiện đánh giá, chứng thực độc lập về tư cách hoặc năng lực phục vụ 

của bên nhận thầu. Bên mời thầu, bên nhận thầu và tổ chức thứ ba cần chủ 

động tiếp nhận, tích cực hợp tác dưới sự hướng dẫn, giám sát và kiểm tra của 

cơ quan giám sát. Khi phát sinh (có thể dẫn đến) những sự việc quan trọng 

như tài liệu lưu trữ bị tổn thất hoặc bị tiết lộ, bên mời thầu, bên nhận thầu cần 

kịp thời chủ động báo cáo với cơ quan giám sát. 

3.3. Quy phạm công việc của bên mời thầu 

Trên cơ sở nguyên tắc mời thầu (gồm nguyên tắc hợp pháp, nguyên tắc 

an toàn và nguyên tắc có thể kiểm soát được), quá trình mời thầu có thể được 

chia thành 05 bước gồm: Lên kế hoạch và phê duyệt, lựa chọn và xác định 

bên nhận thầu, ký kết hợp đồng, thực hiện và giám sát hợp đồng, đánh giá và 

cải thiện. Cụ thể như Hình 2 dưới đây: 

  

 

 

 

Hình 2: Sơ đồ biểu thị quá trình thực hiện công tác mời thầu 

Trong quy trình này, việc thực hiện và giám sát hợp đồng được coi là 

khâu then chốt mà bên mời thầu cần đặc biệt coi trọng. Do vậy, cần đảm bảo 

các yêu cầu cụ thể gồm: 

- Bên mời thầu phải thực hiện giám sát toàn bộ quá trình, toàn diện về 

tình hình thực hiện hợp đồng. 

- Đối với những dịch vụ lưu trữ mà nhân viên của bên nhận thầu phải ra 

vào nơi làm việc của bên mời thầu, hoặc có thể trực tiếp tiếp xúc với nội dung 

hoặc dữ liệu tài liệu lưu trữ của bên mời thầu (ví dụ như dịch vụ số hóa tài 

liệu lưu trữ, dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ, dịch vụ khai thác – sử dụng tài 

liệu lưu trữ ...), bên mời thầu cần trực tiếp tham gia vào phương án bố trí cán 

bộ của bên nhận thầu của dịch vụ đó, đồng thời tiến hành bồi dưỡng hoặc 

huấn luyện thêm về các yêu cầu quy tắc ứng xử, để họ hiểu và tuân thủ theo 

cơ chế điều lệ của bên mời thầu. Danh sách cán bộ của bên nhận thầu được 

bên mời thầu lưu trữ lâu dài. 

- Bên mời thầu cần thực hiện kiểm soát hiệu quả đối với việc quản lý 

nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản lý bảo mật, quản lý rủi ro của bên 

Lên kế hoạch 

và phê duyệt 

Lựa chọn và 

xác định bên 

nhận thầu 

Ký kết hợp 

đồng 

Thực hiện và 

giám sát hợp 

đồng 

Đánh giá và 

cải thiện 



127 

 

nhận thầu, tối thiểu 06 tháng phải tiến hành kiểm tra thực địa tại nơi làm việc 

chính của bên nhận thầu. Cần đặc biệt lưu ý đến sự thay đổi về cơ cấu sở hữu 

cổ phần, cán bộ kiểm soát thực tế, cán bộ quản lý cấp cao và sự thay đổi liên 

quan đến việc phá sản, sáp nhập, thiếu hụt cán bộ đảm nhiệm chức vụ chủ 

chốt, thiếu thốn về tài chính, sự lộn xộn trong quản lý nội bộ ... có thể dẫn đến 

tính trạng chấm dứt dịch vụ ngoài ý muốn hoặc chất lượng dịch vụ bị suy giảm. 

- Tối thiểu hàng năm bên nhận thầu phải nhận được 01 lần báo cáo tự 

đánh giá của bên nhận thầu hoặc báo cáo đánh giá của tổ chức thứ ba. Báo 

cáo đánh giá cần bao hàm các nội dung: Sự thay đổi về cơ cấu sở hữu cổ phần 

của bên nhận thầu; Sự thay đổi về cán bộ kiểm soát thực tế, cán bộ quản lý 

cấp cao của bên nhận thầu; Sự thay đổi về các loại điều kiện cần thiết để thực 

hiện hợp đồng của bên nhận thầu; Tình hình tài chính của bên nhận thầu; Tình 

trạng nguồn nhân lực của bên nhận thầu, đặc biệt là sự thay đổi về cán bộ đảm 

nhiệm các vị trí chủ chốt để thực hiện hợp đồng; Sự thay đổi về công nghệ, cơ 

sở hạ tầng chủ yếu của bên nhận thầu, sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ chủ 

yếu, việc quản lý chất lượng và quản lý an ninh ... 

- Trong quá trình thực hiện và giám sát hợp đồng, bên mời thầu nếu 

phát hiện ra các tình huống bất thường thì cần kịp thời đôn đốc bên nhận thầu 

áp dụng các biện pháp để điều chỉnh. Khi cần thiết, phải áp dụng các biện 

pháp pháp lý đối với những hành vi vi phạm của bên nhận thầu, yêu cầu họ 

thực hiện trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng. 

- Khi phát hiện ra những sự việc nghiêm trọng có thể khiến cho tài liệu 

lưu trữ phải đối mặt với những mối nguy hại lớn, trên cơ sở đánh giá toàn 

diện về những ảnh hưởng, xây dựng phương án khắc phục, bên mời thầu phải 

chủ động xem xét đến việc yêu cầu bên nhận thầu chấm dứt dịch vụ đối với 

bên nhận thầu, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục phù hợp. 

- Sau khi xảy ra (có thể dẫn đến) các tình huống như nhiều tài liệu lưu 

trữ bị hư hại hoặc bị rò rỉ, bên mời thầu phải kịp thời báo cáo với cơ quan chủ 

quản cấp trên, cơ quan quản lý hành chính về lưu trữ và cơ quan quản lý hành 

chính về bảo mật. 

- Bên mời thầu phải áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn bên nhận 

thầu có thể lưu trữ lại tài liệu lưu trữ hoặc các thông tin bí mật, nhạy cảm 

khác của mình sau khi hoàn thành hoặc kết thúc hợp đồng. 

- Dựa vào hợp đồng đã ký kết với bên nhận thầu và các tiêu chuẩn có 

liên quan, bên mời thầu phải tiến hành kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm 
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dịch vụ cuối cùng mà bên nhận thầu bàn giao, đồng thời phải thực hiện các thủ 

tục bàn giao.  

3.4. Yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ liên quan đến tài liệu 

lưu trữ của bên nhận thầu 

Với mục tiêu bảo đảm rằng sự an toàn của tài liệu lưu trữ của khách 

hàng là yêu cầu cơ bản nhất, bên nhận thầu phải xây dựng và hoàn thiện được 

hệ thống quản lý dịch vụ lưu trữ, liên tục nâng cao năng lực phục vụ, cải tiến 

chất lượng dịch vụ, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Việc xây 

dựng hệ thống quản lý dịch vụ lưu trữ này phải đảm bảo nguyên tắc lấy khách 

hàng là trọng tâm, phát huy vai trò của lãnh đạo, toàn bộ nhân viên cùng tham 

gia, quản lý toàn bộ quá trình, hoàn thiện, chính sách tuần hoàn, quản lý dựa 

trên mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia. 

 Hệ thống quản lý dịch vụ lưu trữ của bên nhận thầu phải được xây 

dựng dựa vào mô hình tuần hoàn PDCA (kế hoạch - thực hiện - đánh giá - 

hoàn thiện). 
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3.5. Quy phạm công tác của tổ chức thứ ba 

Tổ chức thứ ba làm việc trên các nguyên tắc gồm: 1. Nguyên tắc độc 

lập (phải là một pháp nhân không có mối quan hệ về tài sản, ràng buộc hành 

chính hoặc quan hệ lợi ích với bên mời thầu và bên nhận thầu, có khả năng 

độc lập thực hiện công việc và đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ của mình, 

không hoặc ít chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên mời thầu, bên nhận thầu); 2. 

Nguyên tắc công bằng (phải thực hiện nguyên tắc khách quan, trung lập, công 

bằng, áp dụng các  phương pháp khoa học để thẩm định, đánh giá về bên nhận 

thầu, tránh chủ quan thiên vị); 3. Nguyên tắc trung thực (phải phản ánh tình 

hình thực tế một cách chân thực với bên mời thầu, bên nhận thầu, tránh những 

hành vi thiếu trung thực như phóng đại ưu điểm, trốn tránh nhược điểm). 

Do vậy, yêu cầu công việc của tổ chức thứ ba là: 

- Tổ chức thứ ba cần hình thành được khái niệm lấy khách hàng làm 

trung tâm, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, nâng cao mức độ hài lòng của 

khách hàng. 

- Thông qua việc trao đổi phản hồi với bên mời thầu, tổ chức thứ ba cần 

hiểu đầy đủ về điều kiện tình hình của bên mời thầu cũng như nhu cầu của họ, 

dựa vào đó để lựa chọn cho họ bên nhận thầu phù hợp. 

- Tổ chức thứ ba cần nắm rõ những thay đổi về quy phạm pháp luật, 

tiêu chuẩn của Nhà nước và bối cảnh thị trường cùng những ảnh hưởng của 

chúng, hiểu về tình hình phát triển của bên nhận thầu trong phạm vi nghiệp 

vụ, nắm được ưu thế và nhược điểm cụ thể của bên nhận thầu. 

- Tổ chức thứ ba cần hiểu tường tận về tình hình của bên nhận thầu như 

tư cách, năng lực phục vụ, kinh nghiệm và uy tín của bên nhận thầu, đồng 

thời phản ánh một cách khách quan, trung thực về kết quả thẩm tra cho bên 

mời thầu. 

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Tiêu 

chuẩn ngành nước CHND Trung Hoa (số DA/T 68) về quản lý hoạt động dịch 

vụ lưu trữ. Chúng tôi hy vọng cùng với những tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế 

khác đã được ban hành, đây sẽ là những gợi ý có ý nghĩa tham khảo nhất định 

trong nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chính sách có liên quan và trong 

thực tiễn quản lý hoạt động này ở Việt Nam hiện nay./. 
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