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Phạm vi áp dụng chính sách/ Scope 

Chính sách này áp dụng với mọi nhân viên làm việc tại trụ sở chính của Tech Town 

This policy applies to the headquater of Tech Town 

Địa chỉ văn phòng: Số 22, đường số 30, Phường Bình An, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

Operation office: No 22, 30 Street, Binh An ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city, Viet Nam 

 

1. TỔNG QUAN/ OVERVIEW 
Quản lý tài sản là quá trình tiếp nhận, gắn nhãn, lập tài liệu và cuối cùng là xử lý thiết bị. Tài sản 
cần được cập nhật và kiểm soát để đảm bảo biết rõ người, vị trí sử dụng. Thiết bị bị mất hoặc bị 
đánh cắp thường chứa dữ liệu nhạy cảm. Các thủ tục và giao thức quản lý tài sản phù hợp cung 
cấp tài liệu hỗ trợ cho các hoạt động phục hồi, thay thế, tố giác tội phạm và bảo hiểm. 

Asset management is the process of receiving, tagging, documenting, and eventually disposing of 
equipment. It is critically important to maintain up to date inventory and asset controls to ensure 
computer equipment locations and dispositions are well known.  Lost or stolen equipment often 
contains sensitive data. Proper asset management procedures and protocols provide 
documentation that aid in recovery, replacement, criminal, and insurance activities. 

 

2. MỤC TIÊU/ PURPOSE 
Chính sách này cung cấp các thủ tục và giao thức hỗ trợ quản lý tài sản của tổ chức cách hiệu 
quả, đặc biệt tập trung vào các thiết bị điện tử. 

This policy provides procedures and protocols supporting effective organizational asset 
management specifically focused on electronic devices. 
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3. PHẠM VI ÁP DỤNG/ SCOPE 
Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên của Tech Town/ This policy applies to all Tech 
Town staff. 

4. CHÍNH SÁCH/ POLICY 

A. LOẠI TÀI SẢN/ SET TYPES 

Các loại tài sản dưới đây được theo dõi và dán tem tài sản/ The following minimal 
asset classes are subject to tracking and asset tagging: 

• Máy bàn/ Desktop workstations 

• Máy tính xách tay/ Laptop  

• Máy tính bảng/ Tablet devices 

• Máy in, máy photocopy, máy fax và thiết bị in đa chức năng/ Printers, copiers, 
fax machines, and multifunction print devices 

• Thiết bị cầm tay/ Handheld devices  

• Máy Scan/ Scanners 

• Máy chủ/ Servers  

• Thiết bị mạng (ví dụ: tường lửa, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, bộ lưu điện 
(UPS), thiết bị kết nối đầu cuối và bộ lưu trữ)/ Network appliances (e.g. 
firewalls, routers, switches, Uninterruptible Power Supplies (UPS), endpoint 
network hardware, and storage) 

• Các thành phần và hệ thống điện thoại của Tổng đài nhánh riêng (PBX) và 
Truyền giọng nói trên giao thức IP (VOIP)/ Private Branch Exchange (PBX) 
and Voice over Internet Protocol (VOIP) Telephony Systems and Components 

• Thiết bị bảo mật và video hỗ trợ giao thức internet (IP)/ Internet Protocol (IP) 
Enabled Video and Security Devices 

• Thiết bị lưu trữ thông tin/ Memory devices 

B. GIÁ TRỊ TÀI SẢN/ ASSET VALUE 

Các tài sản có giá dưới 1.000.000 VND sẽ không được theo dõi, bao gồm các thành 
phần máy tính như thiết bị ngoại vi, thẻ video hoặc bàn phím, chuột. Tuy nhiên, các 
tài sản lưu trữ dữ liệu bất kể chi phí là bao nhiêu, sẽ được theo dõi như một phần của 
thiết bị máy tính hoặc như một phần của ổ cứng mạng. Những tài sản này bao gồm: 

Assets which cost less than 1.000.000 VND shall not be tracked, including computer 
components such as smaller peripheral devices, video cards, or keyboards, or mice.  
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However, assets, which store data regardless of cost, shall be tracked either as part 
of a computing device or as a part of network attached storage. These assets include:  

• Ổ cứng mạng (NAS), mạng lưu trữ (SAN) hoặc bộ lưu trữ dữ liệu máy tính 
khác/ Network Attached Storage (NAS), Storage Area Network (SAN) or other 
computer data storage 

• Thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời/ Temporary storage drives  

• CD, đĩa quang hoặc phương tiện truyền thông quang học với dữ liệu được lưu 
trữ trên chúng bao gồm cả dữ liệu sao lưu hệ thống/ CD, optical disc or 
optical media with data stored on them including system backup data 

C. YÊU CẦU THEO DÕI TÀI SẢN/ ASSET TRACKING REQUIREMENTS  

Các thủ tục và giao thức sau áp dụng cho các hoạt động quản lý tài sản: 

The following procedures and protocols apply to asset management activities: 

• Tất cả tài sản phải được đánh số tài sản nội bộ của Tech Town và liên kết tới 
số sê-ri của thiết bị. 

All assets must have an internal Tech Town asset number assigned and 
mapped to the device’s serial number.  

• Dữ liệu theo dõi tài sản sẽ được tạo để theo dõi tài sản. Nó sẽ bao gồm tối 
thiểu thông tin về mua hàng và thiết bị như:  

An asset-tracking database shall be created to track assets. It shall minimally 
include purchase and device information including: 

o Ngày mua/ Date of purchase 

o Chất liệu, mẫu và mô tả/ Make, model, and descriptor 

o Số serial/ Serial Number 

o Nơi sản xuất/ Location 

o Loại tài sản/ Type of asset 

o Người sử dụng/ Owner 

o Bộ phận sử dụng/ Department 

o Số đơn đặt hàng/ Purchase Order number 

o Nơi bố trí/ Disposition 
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Trước khi được sử dụng, nhân viên bộ phận Kế toán sẽ chỉ định ID cho tài sản và 
nhập thông tin của nó vào cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản. Tất cả tài sản được duy trì 
trong kho cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản sẽ có chủ sở hữu được chỉ định. 

Prior to deployment, accounting staff shall assign an ID to the asset and enter its 
information in the asset tracking database.  All assets maintained in the asset 
tracking database inventory shall have an assigned owner. 

D. THANH LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG TÀI SẢN/ ASSET DISPOSAL AND 
REPURPOSING 

Quy trình quản lý tài sản sẽ được thiết lập để xử lý an toàn hoặc tái sử dụng thiết bị 
và tài nguyên trước khi chuyển nhượng, chuyển giao, vận chuyển hoặc trở thành tài 
sản dư thừa. 

Procedures governing asset management shall be established for secure disposal or 
repurposing of equipment and resources prior to assignment, transfer, transport, or 
surplus. 

Dữ liệu nhạy cảm phải được xóa trước khi xử lý bất kỳ tài sản nào. Nhân viên IT 
Helpdesk sẽ xác định loại giao thức hủy dữ liệu nào sẽ được sử dụng để xóa. Ở mức 
tối thiểu, dữ liệu sẽ được loại bỏ bằng cách sử dụng các kỹ thuật định dạng và khử từ 
ở mức độ thấp. Đối với phương tiện lưu trữ bí mật hoặc thông tin nhận dạng cá nhân 
của người sử dụng không được sử dụng lại, các đĩa sẽ bị hủy về mặt vật lý trước khi 
thải bỏ 

When disposing of any asset, sensitive data must be removed prior to disposal.  IT 
Helpdesk staff shall determine what type of data destruction protocol should be used 
for erasure. Minimally, data shall be removed using low level formatting and 
degaussing techniques.  For media storing confidential or user personally identifiable 
information that is not being repurposed, disks shall be physically destroyed prior to 
disposal. 

5. KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ/ AUDIT CONTROLS AND MANAGEMENT 

Chính sách này được lập thành văn bản theo yêu cầu và chứng thực sẽ được áp dụng như một 
phần của Tech Town. Các ví dụ về chứng thực và sự tuân thủ bao gồm: 

On-demand documented procedures and evidence of practice should be in place for this 
operational policy as part of Tech Town.  Satisfactory examples of evidence and compliance 
include: 

• Hệ thống quản lý tài sản hiện tại và lịch sử kiểm tra các loại hồ sơ tài sản khác nhau. 

Current and historical asset management system checks for various classes of asset 
records. 

• Kiểm tra tại chỗ đầu vào hồ sơ và độ chính xác đối với cơ sở dữ liệu theo dõi. 

Spot checks of record input and accuracy against tracking database. 
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• Bằng chứng về quy trình và thủ tục nội bộ hỗ trợ chính sách này để tuân thủ các chính 
sách máy trạm nói chung. 

Evidence of internal process and procedure supporting this policy for compliance with 
general workstation computing policies. 

6. THỰC THI/ ENFORCEMENT   

Nhân viên bị phát hiện vi phạm chính sách có thể bị kỷ luật, lên đến mức độ cao nhất là chấm 
dứt hợp đồng. 

Staff members found in policy violation may be subject to disciplinary action, up to and 
including termination. 

7. PHÂN BỔ/ DISTRIBUTION 

Chính sách này được phân bổ tới tất cả nhân viên Tech Town chịu trách nhiệm hỗ trợ phần cứng 
và thiết bị. 

This policy is to be distributed to all Tech Town staff responsible for hardware and device 
support. 

8. NƠI LƯU TRỮ/ POLICY LOCATION 

Chính sách sẽ được ký, quét vào một tệp điện tử và được đăng tại  

The policy will be signed, scanned into an electronic file and posted in the following location: 

https://techtown.asia/policy/asset-management 

 

9. CÁC PHIÊN BẢN CỦA CHÍNH SÁCH/ POLICY VERSION HISTORY 

Phiên bản/ 
Version 

Ngày/ 
Date 

Mô tả/ Description Được duyệt bởi/ 
Approved By 

1.0 03/01/2022 Chính sách được soạn thảo lần đầu 

Initial Policy Drafted 

Mrs Huyen Nguyen 

Tech Town’s CEO 
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