
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2020-2025”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường và Chánh Văn phòng Bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện lưu trữ điện tử 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các Thứ trưởng; 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT ngày       tháng       năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 458/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ 

tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” (sau đây gọi là 

Quyết định số 458/QĐ-TTg). 

2. Yêu cầu 

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân về lưu 

trữ điện tử, thực hiện lưu trữ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, xác định đây 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.  

b) Xây dựng và thực hiện lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan theo hướng hoàn toàn 

sử dụng phương thức điện tử, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới 

Chính phủ số.  

c) Bảo đảm nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử, tích hợp vào 

hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử Phông lưu trữ nhà nước theo đúng quy định.  

d) Tổ chức hệ thống quản lý thống nhất, đồng bộ, khoa học, bảo quản an toàn 

và sử dụng hiệu quả, thông minh tài liệu điện tử hình thành trong quá trình hoạt động, 

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; bảo đảm lưu trữ lâu dài (vĩnh viễn) và xác thực 

(tính toàn vẹn, tính pháp lý) của tài liệu lưu trữ điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.  

đ) Đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ điện 

tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các 

cơ quan nhà nước.  

e) Nâng cao trình độ nhân lực về quản lý và thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện 

tử trong các đơn vị thuộc Bộ.  

g) Triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng quy định, không trùng 

lặp, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện 

lưu trữ tài liệu điện tử, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ 

và với các đơn vị liên quan khác. 
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3. Mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu 

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định kỹ thuật, văn 

bản quản lý về lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường; 

b) Cơ bản 100% tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, 

giải quyết công việc (tài liệu lưu trữ hành chính) là tài liệu điện tử; tối thiểu 90% tài 

liệu lưu trữ (có thời hạn bảo quản lâu dài và tần suất sử dụng cao) hình thành, tạo 

lập trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (lưu trữ chuyên 

ngành) là dạng điện tử và được xác thực điện tử, xây dựng dữ liệu đặc tả và đưa vào 

lưu trữ điện tử theo quy định; 

c) Tối thiểu 50% tài liệu lưu trữ truyền thống (có thời hạn bảo quản lâu dài) 

được số hóa chuyển sang dạng điện tử được xác thực điện tử, xây dựng dữ liệu đặc 

tả và đưa vào lưu trữ điện tử theo quy định (trừ những trường hợp pháp luật có quy 

định khác) tại các đơn vị trực thuộc Bộ.  

d) Cơ bản 100% tài liệu lưu trữ điện tử thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch 

sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử 

và tích hợp vào Nền tảng Lưu trữ số quốc gia trong thời hạn 03 năm kể từ khi tài 

liệu được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).  

đ) Tối thiểu 90% tài liệu lưu trữ điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ được tích 

hợp, quản lý thống nhất, lưu trữ an toàn, an ninh thông tin trong Hệ thống quản lý 

tài liệu lưu trữ điện tử của Bộ; kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ 

thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước, Nền 

tảng Lưu trữ số quốc gia và các Hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tiết kiệm nguồn lực của nhà 

nước và xã hội (trừ các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của 

pháp luật hiện hành).  

e) 100% đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu 

lưu trữ trong môi trường mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác); 

công bố dữ liệu đặc tả, bảo đảm phục vụ nhanh chóng, thuận lợi người dân, doanh 

nghiệp, độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến (trừ các tài liệu thuộc danh mục 

hạn chế sử dụng).  

g) 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ tại các đơn vị 

thuộc Bộ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm đủ năng lực, trình độ, kỹ năng 

quản lý và thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử. 

II.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định kỹ 

thuật, văn bản quản lý về lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường 

a) Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định quy trình 

và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác lưu trữ điện tử ngành tài nguyên và môi 

trường. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử chuyên 

ngành tài nguyên và môi trường.  
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b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về công tác văn 

thư, lưu trữ của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ đảm bảo phù hợp với các quy định 

về công tác lưu trữ điện tử. 

c) Xây dựng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật tài liệu lưu trữ điện tử chuyên 

ngành và các quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử chuyên ngành tài nguyên 

và môi trường. 

2. Xây dựng, triển khai hệ thống thông tin và các giải pháp phục vụ quản 

lý, kết nối, tích hợp chia sẻ, sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử 

a) Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tập trung, thống nhất, 

đồng bộ bảo đảm đáp ứng quy trình, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ thu 

nhận, tạo lập, lưu trữ, cập nhật, bảo quản, cung cấp, khai sử dụng tài liệu lưu trữ 

điện tử tài nguyên và môi trường phù hợp với mô hình Chính phủ điện tử, bảo đảm 

an toàn, an ninh, bảo mật thông tin, có khả năng tích hợp các chức năng theo yêu 

cầu đặc thù của tài liệu lưu trữ điện tử chuyên ngành, sử dụng chung cho công tác 

lưu trữ điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ.  

b) Triển khai các giải pháp bảo đảm lưu trữ lâu dài (vĩnh viễn) và xác thực 

(tính toàn vẹn, chứng cứ pháp lý). 

c) Bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp thông tin với Hệ thống quản lý cơ sở 

dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước, Nền tảng Lưu trữ số quốc 

gia, các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thư viện số tài nguyên và 

môi trường và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường 

các địa phương, bộ, ngành thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia, 

của bộ, ngành, địa phương. 

3. Triển khai thực hiện lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ cơ quan 

a) Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử của Bộ 

bảo đảm các nội dung về thực hiện công tác lưu trữ tài liệu điện tử, xác thực điện 

tử, cập nhật dữ liệu đặc tả theo quy định.  

b) Số hóa tài liệu lưu trữ hành chính sang định dạng điện tử, xác thực điện tử, 

xây dựng dữ liệu đặc tả tài liệu lưu trữ điện tử, cập nhật vào Hệ thống quản lý tài 

liệu lưu trữ lưu trữ điện tử, Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử.  

c) Triển khai thực hiện các quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong môi 

trường điện tử tại Lưu trữ cơ quan. Sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ 

điện tử, Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đáp ứng các yêu cầu theo quy định; 

trích xuất chuyển giao tài liệu lưu trữ điện tử thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch 

sử và tích hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu 

trữ nhà nước, Nền tảng Lưu trữ số quốc gia. 

4. Triển khai thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ chuyên ngành  

a) Đóng gói, lập hồ sơ điện tử hoàn thành đối với các tài liệu hình thành từ 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng dữ liệu đặc tả theo quy định của 

pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành lưu trữ về chuẩn dữ liệu tài liệu 
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lưu trữ điện tử và quy định của pháp luật về tài liệu lưu trữ điện tử chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường; cập nhật, tích hợp vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện 

tử của Bộ.  

b) Số hóa toàn bộ mục lục hồ sơ và tối thiểu 90% tài liệu lưu trữ chuyên ngành 

(có thời hạn bảo quản lâu dài, tần suất sử dụng cao) chưa ở định dạng điện tử, xác 

thực điện tử theo thời hạn bảo quản tài liệu và xây dựng dữ liệu đặc tả theo quy định 

của pháp luật về tài liệu lưu trữ điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường, cập 

nhật vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của Bộ, bảo đảm thực hiện dịch 

vụ công về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử mức độ 4.  

c) Triển khai vận hành Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, kết nối liên 

thông với các hệ thống lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường các địa phương, bộ 

ngành đáp ứng công tác lưu trữ điện tử, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các 

đơn vị trực thuộc Bộ. 

d) Tích hợp tài liệu lưu trữ điện tử chuyên ngành thuộc nguồn nộp lưu Lưu 

trữ lịch sử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ 

nhà nước, Nền tảng Lưu trữ số quốc gia theo quy định. Thực hiện thí điểm tại Lưu 

trữ Địa chất, hoàn thành năm 2024. 

5. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ cho lưu trữ điện tử 

a) Rà soát, nâng cấp kho lưu trữ, trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng phục vụ 

lưu trữ, bảo quản tài liệu đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn Kho lưu trữ số và các 

quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử. 

b) Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng lưu trữ số đáp ứng các quy định, yêu cầu lưu 

trữ, bảo quản an toàn tài liệu điện (lồng ghép trong các dự án đầu tư mở rộng, nâng 

cấp cơ sở hạ tầng). 

c) Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp số, nền tảng công nghệ số trong quản 

lý, lưu trữ, bảo đảm an toàn, xác thực điện tử và phân tích, xử lý, khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ điện tử thông minh, hiệu quả. 

6. Khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử  

a) Tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử về tài nguyên và môi 

trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công bố dữ liệu đặc tả; bảo đảm điều 

kiện thuận tiện để khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và cung cấp dịch vụ khai thác, 

sử dụng trực tuyến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, độc giả phục vụ phát triển kinh 

tế, các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội.  

b) Cung cấp bản sao tài liệu, bản chứng thực tài liệu lưu trữ điện tử.  

c) Phát triển, cung cấp, sử dụng các nền tảng ứng dụng, dịch vụ số phân tích, 

xử lý tài liệu lưu trữ điện tử trong phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô 

thị thông minh. 

7. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phân công nhiệm vụ, vị trí việc 

làm đáp ứng thực hiện việc công tác về lưu trữ điện tử 

a) Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lưu trữ điện tử cho 
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cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ của các đơn vị thuộc Bộ.  

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lưu trữ điện tử cho cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác lưu trữ tài liệu bảo đảm đủ năng lực, trình độ, kỹ năng 

quản lý và thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử.  

c) Hoàn thiện tổ chức, phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu 

đảm bảo duy trì vận hành, triển khai, thực hiện việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

thống nhất của Bộ và tại các đơn vị trực thuộc Bộ. 

d) Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện 

tử tài nguyên và môi trường cho công chức, viên chức làm công tác lưu trữ tài liệu 

bảo đảm có đủ kỹ năng vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống. 

III. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách của Bộ và các 

nguồn kinh phí khác theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Hàng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch 

bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước trình các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ 

a) Rà soát, nâng cấp kho lưu trữ, trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng bảo đảm 

điều kiện lưu trữ, bảo quản tài liệu, tài liệu điện tử. Rà roát, hệ thống hóa tài liệu lưu 

trữ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao, thời hạn bảo quản lâu dài, số 

hóa, cập nhật vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử để đáp ứng lưu trữ, khai 

thác sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử và công tác lưu trữ thường xuyên.  

b) Thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ chuyên ngành theo 

đúng quy định và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm tiến độ, chất 

lượng; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ) về tiến độ, 

tình hình và kết quả thực hiện. 

2. Văn phòng Bộ  

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc 

ban hành mới các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, quy trình nghiệp vụ lưu trữ 

tài liệu điện tử đảm bảo phù hợp với các quy định về công tác lưu trữ điện tử.  

b) Chủ trì thực hiện lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ cơ quan Bộ, phối hợp 

với các đơn vị nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử, tích hợp vào Hệ 

thống quản lý cơ sở dữ liệu lưu trữ tài liệu điện tử Phông lưu trữ nhà nước theo đúng 

quy định.  

c) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện 

lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; 

định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ, Bộ Nội vụ kết quả thực hiện theo quy định. 
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3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường  

a) Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản quy định về quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật công tác lưu trữ điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Đề 

xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ số, thông minh trong công tác thu nhận, lưu 

trữ, bảo quản, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin, tài liệu trong công tác lưu trữ 

điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường.  

b) Chủ trì xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử bảo 

đảm yêu cầu nghiệp vụ, tính xác thực, giá trị pháp lý, tính toàn vẹn, an toàn, bảo 

mật, kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin tài liệu lưu trữ điện tử; hoàn thiện Hệ thống 

Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử của Bộ bảo đảm các nội dung về thực hiện công 

tác lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ chuyên ngành. 

c) Triển khai các giải pháp bảo đảm giá trị pháp lý, xác thực tài liệu lưu trữ 

điện tử theo thời hạn bảo quản tài liệu; bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật thông tin.  

d) Vận hành kết nối, liên thông với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước, Nền tảng Lưu trữ số quốc gia, các hệ thống 

thông tin/cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tài 

nguyên và môi trường các địa phương, bộ, ngành. Phối hợp với các đơn vị trực 

thuộc Bộ tích hợp tài liệu lưu trữ điện tử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước, Nền tảng Lưu trữ số quốc gia theo quy 

định. 

4. Vụ Khoa học và Công nghệ tham mưu, phối hợp với các đơn vị nghiên 

cứu, xây dựng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong công tác lưu trữ điện tử tài 

nguyên và môi trường. 

5. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, phối hợp với các đơn vị xây dựng chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về lưu trữ điện tử cho công chức, viên 

chức làm công tác lưu trữ lồng ghép vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức hằng năm của Bộ. Tham mưu hoàn thiện tổ chức, phân công nhiệm vụ, 

vị trí việc làm đáp ứng yêu công tác lưu trữ điện tử tại Bộ. 

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu, phối hợp với các đơn vị trình Lãnh 

đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà 

nước hàng năm của Bộ theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác để thực hiện./. 
 



 
 

PHỤ LỤC 

CÁC NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm dự kiến 

hoàn thành 

I Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định kỹ thuật, văn bản quản lý về lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường 

1.  

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các  

văn bản về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với  

các quy định về công tác lưu trữ điện tử (Quy chế  

công tác văn thư - lưu trữ). 

Văn phòng Bộ. 
Các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 
2022 Quyết định của Bộ trưởng. 

2.  

Xây dựng văn bản quy định quy trình và định mức 

kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp thông tin, tài liệu lưu trữ điện tử 

tài nguyên và môi trường. 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường. 

Cục Văn thư Lưu 

trữ nhà nước. 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ;  

Các Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường. 

2021 Thông tư của Bộ trưởng. 

3.  
Xây dựng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về lưu trữ 

điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường. 

Vụ Khoa học và 

Công nghệ; Các 

đơn vị trực thuộc 

Bộ. 

2022-

2023 

Thông tư/Quyết định của Bộ 

trưởng. 

II 
Xây dựng, triển khai hệ thống thông tin và các giải pháp phục vụ quản lý, kết nối, tích hợp chia sẻ, sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ điện tử 

4.  

- Nâng cấp Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện 

tử của Bộ bảo đảm các nội dung về thực hiện công 

tác lưu trữ tài liệu điện tử. 

- Xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý tài liệu lưu 

trữ điện tử tài nguyên và môi trường. 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường. 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ; 

Cục Văn thư Lưu 

trữ nhà nước. 

2022-

2023 

Đáp ứng yêu cầu công tác chuyên 

môn, nghiệp vụ lưu trữ điện tử của 

các đơn vị trực thuộc Bộ tại Lưu trữ 

cơ quan, Lưu trữ chuyên ngành; 

tích hợp tài liệu lưu trữ điện tử 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm dự kiến 

hoàn thành 

- Triển khai các giải pháp bảo đảm lưu trữ lâu dài 

(vĩnh viễn) và xác thực (tính toàn vẹn, chứng cứ 

pháp lý). 

chuyên ngành thuộc nguồn nộp lưu 

Lưu trữ lịch sử vào Hệ thống quản 

lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện 

tử Phông Lưu trữ nhà nước, Nền 

tảng Lưu trữ số quốc gia theo quy 

định. 
5.  

Thí điểm tích hợp cơ sở dữ tài liệu lưu trữ điện tử 

Địa chất vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước. 

Tổng cục Địa 

chất và Khoáng 

sản Việt Nam. 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường; Cục 

Văn thư Lưu trữ 

nhà nước. 

2022-

2024 

III Triển khai thực hiện lưu trữ tài liệu điện tử 

6.  
Chỉnh lý, số hóa, xây dựng, tích hợp tài liệu lưu trữ 

điện tử hành chính; thực hiện lưu trữ tài liệu điện tử 

tại Lưu trữ cơ quan Bộ. 

Văn phòng Bộ. 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ; 

Cục Văn thư Lưu 

trữ nhà nước. 

2022-

2025 

Thực hiện đúng quy định về lưu trữ 

tài liệu điện tử, nộp lưu tài liệu lưu 

trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử, tích 

hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ 

liệu lưu trữ tài liệu điện tử Phông 

lưu trữ nhà nước, Nền tảng Lưu trữ 

số quốc gia theo quy định. 

7.  

Thực hiện lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ cơ 

quan; chỉnh lý, số hóa, xây dựng, tích hợp tài liệu 

lưu trữ điện tử thực hiện Lưu trữ chuyên ngành theo 

quy định. 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường; Cục 

Văn thư Lưu trữ 

nhà nước. 

2022-

2025  

 

Thực hiện đúng quy định về lưu trữ 

tài liệu điện tử; tài liệu lưu trữ điện 

tử chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường được chỉnh lý, số hóa, cập 

nhật, tích hợp vào Hệ thống quản lý 

tài liệu lưu trữ lưu trữ điện tử của 

Bộ; tích hợp vào Hệ thống quản lý 

cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử 

Phông Lưu trữ nhà nước, Nền tảng 

Lưu trữ số quốc gia theo quy định. 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm dự kiến 

hoàn thành 

IV Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ cho lưu trữ điện tử 

8.  

Nâng cấp kho lưu trữ, trang thiết bị, dụng cụ chuyên 

dụng phục vụ lưu trữ, bảo quản tài liệu đáp ứng quy 

định về tiêu chuẩn Kho lưu trữ số và các quy trình 

nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử. Các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 
 Hàng năm 

Hệ thống kho lưu trữ, trang thiết bị, 

dụng cụ chuyên dụng được vận 

hành đáp ứng yêu cầu lưu trữ, bảo 

quản an toàn và khai thác sử dụng 

hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử tài 

nguyên và môi trường. 
9.  

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng lưu trữ số đáp ứng các 

quy định, yêu cầu lưu trữ, bảo quản an toàn tài liệu 

(lồng ghép trong các dự án, nhiệm vụ mở rộng, 

nâng cấp hạ tầng số). 

V Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

10.  

- Xây dựng, lồng ghép chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn về lưu trữ điện tử vào Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm 

của Bộ. 

- Tham mưu hoàn thiện tổ chức, vị trí việc làm thực 

hiện lưu trữ điện tử của Bộ và các đơn vị trực thuộc 

Bộ. 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ. 
Hàng năm Quyết định của Bộ trưởng. 

11.  
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lưu trữ 

điện tử cho công chức, viên chức làm công tác lưu 

trữ trong các đơn vị thuộc Bộ 

Trường Đào 

tạo, bồi dưỡng 

cán bộ tài 

nguyên và môi 

trường. 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ; 

Cục Văn thư Lưu 

trữ nhà nước. 

Hàng năm 

Công chức, viên chức được đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn có đủ năng lực, 

trình độ, kỹ năng quản lý và thực 

hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử 

12.  

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản 

lý tài liệu lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường 

cho công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong 

các đơn vị thuộc Bộ 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường. 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ 
2023 

Công chức, viên chức được đào 

tạo, hướng dẫn có đủ kỹ năng vận 

hành, khai thác sử dụng Hệ thống. 
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