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THAM LUẬN

Thúc đẩy chuyển đổi số để quản lý hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử
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4ĐỂ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ



10 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Luật Lưu trữ có hiệu lực thi

hành kể từ ngày 1/7/2012, Sau

hơn 10 năm triển khai đã đánh

dấu một bước phát triển mới về

luật pháp lưu trữ Việt Nam.

ĐẶT VẤN ĐỀ

 Tạo khung pháp lý cao nhất về lưu trữ

 Tạo điều kiện cho công tác lưu trữ phát

triển

 Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa

HẠN CHẾ, BẤT CẬP

 Tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống chưa được phân loại, sắp xếp, 

chỉnh lý khá phổ biến.

 Chất lượng tài liệu sau chỉnh lý chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, 

khó khăn cho việc bảo quản, phục vụ sử dụng tài liệu.

 Nhiều tài liệu có giá trị đang bị xuống cấp, chưa có biện pháp khắc 

phục kịp thời.

 Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của khoa học kỹ thuật, đặc 

biệt là công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác lưu trữ

Luật 

Lưu trữ
Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP 

Quyết định 

số 458/QĐ-TTg

Thông tư 

02/2019/TT-BNV



ĐỔI MỚI VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

Quyết định 

số 458/QĐ-TTg
Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP 

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ điện tử.

Xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và lưu trữ chuyên ngành



GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

Cộng tác hiệu quả

Cho phép người dùng có thể tùy biến cấu hình 

các loại meta khác nhau để áp dụng công 

việc lưu trữ đặc thù của nhiều lĩnh vực, ngành 

khác nhau

Tích hợp chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ

Các chức năng đáp ứng

Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành 

Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14721 

Tích hợp OCR 

nhận dạng và bóc tách thông tin chữ in, 

chữ viết tay tiếng Việt

Đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, 

đầu ra phục vụ cho việc liên thông dữ liệu, trao 

đổi dữ liệu giữa các hệ thống theo Thông tư 

02/2019/TT-BNV

Áp dụng các công nghệ 

xử lý hình ảnh, xử lý dữ liệu
Không giấy tờ

Độc giả 

truy cập tài liệu lưu trữ
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XIN CẢM ƠN!


