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PHẦN 1: Lưu trữ, quản lý thông tin theo phương 

pháp thông thường sao cho hiệu quả và khoa học

Trình bày: 



MỤC ĐÍCH:

 Lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

 Cung cấp kịp thời theo nhu cầu tra cứu của 

công ty.

 Quản lý hồ sơ hiệu quả.

NGUYÊN TẮC:

 Tất cả hồ sơ công ty đều được lưu trữ



THỰC HIỆN:

1. Tất cả văn bản giao dịch của công ty (bên trong 

và bên ngoài) phải có bản lƣu, bắt buộc là bản 

chính tại phòng lƣu trữ.

Vấn đề của bạn :

 Các phòng ban tự lưu trữ văn bản giao dịch của mình, làm 

sao để Phòng Hành chánh / Bộ phận Văn thư lưu trữ có 

được đầy đủ các văn bản chính ?

 Trường hợp các hợp đồng kinh tế, các nội dung về Tài 

chính, nếu công ty chỉ có một bản, thường thì bộ phận Tài 

chính Kế toán sẽ yêu cầu được giữ bản chính làm chứng 

từ, vậy giải quyết vấn đề này thế nào ?



2. Tập họp hồ sơ về phòng lƣu trữ.

Vấn đề của bạn :

 Hồ sơ tại phòng lưu trữ thiếu, khi lãnh đạo yêu cầu, bạn 

tìm không thấy và không giải thích được.

 Các phòng ban khi được quy định tập họp hồ sơ về phòng 

lưu trữ, liền đẩy hàng loạt hồ sơ về khiến Phòng lưu trữ… 

bối rối, không biết sắp xếp như thế nào để nhanh chóng 

giải quyết khối lượng lớn hồ sơ chưa được phân loại này ? 

(Tham khảo biểu mẫu chuyển hồ sơ về Phòng Lưu trữ)

 Bao lâu thì các Bộ phận chuyển hồ sơ về Phòng lưu trữ ?



3. Cách sắp xếp hồ sơ

Vấn đề của bạn :

 Xếp hồ sơ lưu trữ ưu tiên theo trình tự thời gian 

hay theo nội dung văn bản ?

 Nội dung văn bản có liên quan nhiều chủ đề hồ 

sơ thì lưu trữ ở hồ sơ nào trong khi chỉ có 01 bản 

chính ?

 Lãnh đạo cần chuyển giao 01 văn bản quan 

trọng cho 01 người nào đó nắm giữ mà không 

phải là phòng lưu trữ thì làm thế nào ?



4. Quản lý nhanh hồ sơ

Vấn đề của bạn :

 Làm thế nào để biết là tủ hồ sơ của bạn vừa thiếu 

mất 01 folder văn bản ?

 Có nhiều tủ hồ sơ, tra cứu nhanh bằng cách nào?



5. Tra cứu văn bản lƣu trữ

Vấn đề của bạn :

- Ai được đọc loại văn bản nào của công ty ?

Ảnh hưởng điều này đến tính bảo mật thông

tin của công ty như thế nào ?



6. Cần biết thêm

 Vị trí của Phòng lưu trữ: Càng ở trên cao càng 

tốt, hạn chế sự ẩm mốc.

 Xử lý mối, mọt tại phòng trước khi đưa hồ sơ 

vào.

 Nên sử dụng loại bìa lỗ thay cho việc bấm lỗ 

trên văn bản khi lưu trữ vào folder.

 Bản vẽ (thiết kế), hình ảnh khổ lớn: có thể sử 

dụng ống nước để bảo quản


