
 
 

   Unit 02, 08th floor, Pearl Plaza Buildings, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Page 1 

 Website: https://techtown.asia                                  

    Hotline: +84 81-716-0331                                  

 

Chính sách lưu trữ và huỷ dữ liệu 

Data Retention and Destruct1ion Policy – Tech Town 

Cập nhật định kỳ hàng năm/Updated Annually 

Title: Chính sách lưu trữ và huỷ dữ liệu/ Data Retention and Destruction Policy  

Department: Human Resources  Version: Original 

Approved by: Huyen Nguyen – CEO Approval Date: 05/03/2022 

Senior Management Approval: 

Effective Date: 05/03/2022 Last Updated: 15/11/2022 

Author: Nguyen Thi Yen Nhi 

 

Phạm vi áp dụng chính sách/ Scope of policy application 

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

văn phòng đại diện/ This policy applies to the headquater of Tech Town 

- Văn phòng làm việc của trụ sở chính: 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 

- Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng/ VietNam - Korea University of Information and 

Communication Technology  

Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Quý, 

quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Address: University of Danang Urban Area, 470 Tran Dai Nghia Street, Hoa Quy 

Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 
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- Văn phòng đại diện tại Nhật Bản/ Japan Representative: 7F, Honmachi Minami 

Garden City 3-6-1 Kitakyuhojimachi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0057, Japan 

- Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ/ America Representative: 10802 Capital Ave, 

Garden Grove, CA 92843, United States 

- Văn phòng đại diện tại Canada/ Canada Representative: 100 City Centre Dr. Unit 

206 - Level 1, Mississauga, ON, L5B 2C9, Canada 

1. MỤC TIÊU/ PURPOSE  

Mục đích của chính sách này là xác định các hoạt động liên quan đến việc cung cấp các kế hoạch 

và chương trình lưu giữ và hủy dữ liệu để bảo vệ hệ thống thông tin, mạng, dữ liệu, cơ sở dữ 

liệu và các tài sản thông tin khác của Tech Town. Các chính sách bổ sung điều chỉnh các hoạt 

động quản lý dữ liệu sẽ được đề cập riêng. 

 

The purpose of this policy is to define the activities associated with the provision of data 

retention and destruction plans and programs that protect Tech Town information systems, 

networks, data, databases and other information assets. Additional policies governing data 

management activities will be addressed separately.   

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG / SCOPE 

Phạm vi của chính sách lưu giữ và hủy dữ liệu này là tất cả các hệ thống công nghệ thông tin, 

phần mềm, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và tài nguyên mạng mà Công ty cần để tiến hành hoạt động 

kinh doanh của mình. Chính sách này được áp dụng cho tất cả nhân viên Tech Town, nhà thầu 

và các tổ chức bên thứ ba được ủy quyền khác. 

 

The scope of this data retention and destruction policy is all information technology systems, 

software, databases, applications and network resources needed by the Company to conduct its 

business. The policy is applicable to all Tech Town’s employees, contractors and other 

authorized third-party organizations. 

 

3. TUYÊN BỐ TUÂN THỦ/ STATEMENT OF COMPLIANCE 

Việc tuân thủ chính sách lưu giữ và hủy dữ liệu do bộ phận IT quản lý, với sự hỗ trợ của ban 

lãnh đạo Tech Town và các chuyên gia về lĩnh vực này. Để đạt được sự tuân thủ, các chương 
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trình lưu giữ và hủy dữ liệu phải bao gồm các quy trình thích hợp, đồng thời xác định nguồn 

nhân lực và công nghệ để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Việc xác minh tuân thủ (đặc biệt đối 

với việc hủy dữ liệu) được thực hiện hàng quý bởi bộ phận IT. 

 

Data retention and destruction policy compliance is managed by the IT department, with 

support from Tech Town department leadership and subject matter experts. To achieve 

compliance, data retention and destruction programs must include appropriate procedures, and 

identify staffing and technology resources to meet compliance requirements. Compliance 

verification (especially for data destruction) is performed quarterly by the IT department.  

 

4. CHÍNH SÁCH/ POLICY 

Bộ phận Công nghệ thông tin (IT) chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động lưu giữ và hủy 

dữ liệu của Công ty. Các bộ phận khác, chẳng hạn như Tài chính và Kế toán, Vận hành và Nhân 

sự, cũng chịu trách nhiệm cung cấp cho bộ phận IT các yêu cầu của họ về việc lưu giữ và hủy 

dữ liệu. Bộ phận IT chịu trách nhiệm phát triển, thực hiện và kiểm tra định kỳ các thủ tục lưu 

giữ và hủy dữ liệu. Bộ phận IT cũng xác nhận rằng họ sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn ngành phù hợp 

để lưu giữ và hủy dữ liệu trong các hoạt động của mình. 

 

The Information Technology (IT) department is responsible for managing all data retention and 

destruction activities for the Company. Other departments, such as Finance and Accounting, 

Operations and Human Resources, are also responsible for providing the IT department with 

their requirements for data retention and destruction. The IT department is responsible for 

developing, executing and periodically testing data retention and destruction procedures. The 

IT department also acknowledges it will comply with appropriate industry standards for data 

retention and destruction in its activities.  

 

1. Công ty sẽ phát triển các kế hoạch lưu trữ và hủy dữ liệu toàn diện phù hợp với các thông lệ 

quản lý dữ liệu theo quy định của các tiêu chuẩn đã được thiết lập. 

 

The company shall develop comprehensive data retention and destruction plans in 

accordance with good data management practices as defined by established standards. 
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2. Hoạt động lưu giữ và hủy dữ liệu được thực hiện trong chương trình quản lý dữ liệu của 

công ty, là chương trình điều hành và quản lý tổng thể chương trình quản lý dữ liệu công 

nghệ, bao gồm: 

 

Data retention and destruction activities shall be performed as part of the company's data 

management program, which administers and manages the overall technology data 

management program, which includes:  

 

o Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động lưu giữ và hủy dữ liệu;/ Planning and design 

of data retention and destruction activities; 

o Xác định các nhóm lưu giữ và hủy dữ liệu, xác định vai trò và trách nhiệm của họ và 

đảm bảo họ được đào tạo và chuẩn bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ của mình; 

Identification of data retention and destruction teams, defining their roles and 

responsibilities and ensuring they are properly trained and prepared to perform 

their duties; 

o Lập kế hoạch, thiết kế và lập tài liệu về kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu;/ Planning, 

design and documentation of data retention and destruction plans; 

o Lập kế hoạch cập nhật các phân tích rủi ro lưu giữ và phá hủy dữ liệu;/ Scheduling 

of updates to data retention and destruction risk analyses;  

o Lập kế hoạch và cung cấp các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo cho nhân 

viên và các thành viên trong nhóm lưu giữ và hủy dữ liệu;/ Planning and delivery of 

awareness and training activities for employees and data retention and destruction 

team members; 

o Lập kế hoạch và thực hiện các bài tập về kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu;/ Planning 

and execution of data retention and destruction plan exercises; 

o Thiết kế và thực hiện các hoạt động bảo trì lưu giữ và hủy dữ liệu để đảm bảo rằng 

các kế hoạch được cập nhật và sẵn sàng để sử dụng;/ Designing and implementing 

data retention and destruction maintenance activities to ensure that plans are up to 

date and ready for use; 

o Chuẩn bị cho việc xem xét của ban quản lý và kiểm tra (các) kế hoạch lưu giữ và hủy 

dữ liệu;/ Preparing for management review and auditing of data retention and 

destruction plan(s);  
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o Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục cho các hoạt động và kế 

hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu./ Planning and implementation of continuous 

improvement activities for data retention and destruction activities and plans.   

3. Kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu phải xử lý dữ liệu điện tử được lưu trữ trên các phương tiện 

điện tử như đĩa CD, ổ đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn, băng từ và các phương tiện thích hợp khác. 

Data retention and destruction plans shall address electronic data stored on electronic 

media such as CDs, hard disk drives, solid state disk drives, magnetic tape and other 

appropriate media. 

4. Các kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu phải xử lý dữ liệu được lưu trữ trên phương tiện phi 

điện tử (ví dụ: tệp giấy, vi phim). 

Data retention and destruction plans shall address data stored on non-electronic media 

(e.g., paper files, microfiche). 

5. Các kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu sẽ giải quyết các hệ thống thông tin điện tử (ví dụ: máy 

chủ, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch) và các thành phần (ví dụ: cáp và đầu nối, nguồn điện, 

giá lưu trữ) và các tài sản khác hiện không được sản xuất hoặc dự kiến sẽ bị loại bỏ ra khỏi 

môi trường sản xuất. 

Data retention and destruction plans shall address electronic information systems (e.g., 

servers, routers, switches) and components (e.g., cabling and connectors, power supplies, 

storage racks) and other assets that are currently out of production or scheduled to be 

phased out of production environments. 

6. Các kế hoạch lưu giữ dữ liệu sẽ thiết lập các yêu cầu lưu trữ và các chỉ số liên quan (ví dụ: 

thời lượng lưu trữ, loại phương tiện lưu trữ) cho thông tin điện tử và phi điện tử cũng như 

các hệ thống hỗ trợ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 

Data retention plans shall establish the storage requirements and associated metrics (e.g., 

length of storage, type of storage media) for electronic and non-electronic information as 

well as systems supporting the IT infrastructure. 

7. Các kế hoạch hủy dữ liệu sẽ thiết lập các tham số để hủy dữ liệu điện tử (ví dụ: ghi đè, định 

dạng lại, khử từ, xóa dựa trên phần mềm cơ sở, hủy phương tiện dữ liệu vật lý), dữ liệu phi 

điện tử (ví dụ: chia nhỏ bản sao cứng), và các hệ thống và thành phần (ví dụ: dịch vụ tiêu 

hủy của bên thứ ba). 

Data destruction plans shall establish the parameters for destruction of electronic data (e.g., 

overwriting, reformatting, degaussing, firmware-based erasure, physical data media 
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destruction), non-electronic data (e.g., shredding of hard copy), and systems and 

components (e.g., third-party destruction services). 

8. Các kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu sẽ được xem xét và thử nghiệm định kỳ trong một môi 

trường phù hợp để đảm bảo rằng dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phương tiện, hệ thống và các yếu tố 

liên quan khác có thể được lưu giữ hoặc hủy bỏ và ban quản lý và nhân viên của Tech Town 

hiểu cách thức thực hiện các kế hoạch đó cũng như vai trò và trách nhiệm của họ. 

Data retention and destruction plans shall be periodically reviewed and tested in a suitable 

environment to ensure that data, databases, media, systems and other relevant elements can 

be retained or destroyed and that Tech Town management and employees understand how 

the plans are to be executed as well as their roles and responsibilities. 

9. Tất cả nhân viên phải được biết về chương trình lưu giữ và hủy dữ liệu cũng như vai trò và 

trách nhiệm của chính họ. 

All employees must be made aware of the data retention and destruction program and their 

own roles and responsibilities. 

10. Các kế hoạch lưu giữ và hủy dữ liệu cũng như các tài liệu khác phải được cập nhật và sẽ 

phản ánh các tình huống hiện có và đang thay đổi. 

Data retention and destruction plans and other documents are to be kept up to date and will 

reflect existing and changing circumstances. 

 

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT LƯU TRỮ VÀ HỦY DỮ LIỆU/ DATA RETENTION 

AND DESTRUCTION SPECIFICATIONS  

Sau đây là các yêu cầu kỹ thuật lưu giữ và hủy dữ liệu cụ thể:/ Following are specific data 

retention and destruction technical requirements: 

• Tổng quan/ General 

1. Nêu tần suất và loại hoạt động lưu giữ dữ liệu/hệ thống sẽ được thực hiện/ State the frequency 

and types of data/system retention activities to be performed 

2. Nêu tần suất và loại hoạt động phá hủy dữ liệu/hệ thống sẽ được thực hiện/ State the 

frequency and types of data/system destruction activities to be performed 

3. Nêu rõ ai (ví dụ: nhân viên nội bộ, bên thứ ba bên ngoài) chịu trách nhiệm lưu giữ và hủy 

dữ liệu/ State who (e.g., internal staff, outside third parties) is responsible for data retention 

and destruction 
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4. Nêu rõ ai sẽ được thông báo nếu phát hiện có vấn đề với các hoạt động lưu giữ và tiêu hủy/ 

State who should be notified if a problem with retention and destruction activities is 

identified 

• Quy trình lưu giữ dữ liệu/hệ thống/ Data/System Retention Procedures  

1. Nêu cách dữ liệu (ví dụ: điện tử và phi điện tử) được lưu trữ và giữ lại/ State how data (e.g., 

electronic and non-electronic) is stored and retained  

2. Nêu cách hệ thống được lưu trữ và giữ lại/ State how systems are stored and retained 

3. Trạng thái nơi dữ liệu/hệ thống được lưu trữ và lưu giữ/ State where data/systems are stored 

and retained  

4. Quy trình để đảm bảo rằng các quy trình lưu giữ hoạt động đúng/ State process for ensuring 

that retention procedures work properly 

5. Quy trình trạng thái để xác thực việc lưu giữ dữ liệu/phương tiện/ State process for validation 

of data/media retention   

• Quy trình hủy dữ liệu/hệ thống/ Data/System Destruction Procedures 

1. Các chỉ số và khung thời gian hủy dữ liệu/ State data destruction metrics and time frames  

2. Quy trình trạng thái về hủy dữ liệu/hệ thống/ State process for data/system destruction  

3. Quy trình để xác nhận việc hủy dữ liệu/phương tiện/ State process for validation of 

data/media destruction 

• Yêu cầu lưu giữ và hủy/ Retention and Destruction Requests 

1. Quy trình xử lý yêu cầu khôi phục, tiêu hủy dữ liệu/ State process for processing requests 

for data restoration and destruction  

 

6. CHÍNH SÁCH LÃNH ĐẠO / POLICY LEADERSHIP  

Giám đốc bảo mật thông tin được chỉ định là người chịu trách nhiệm về các hoạt động lưu giữ 

và hủy dữ liệu/hệ thống cho Công ty. Việc giải quyết các vấn đề trong việc hỗ trợ các hoạt động 

lưu giữ và hủy dữ liệu/hệ thống nên được phối hợp với ban quản lý CNTT và những người khác 

khi cần. 

Information security manager is designated for data/system retention and destruction activities 

for the Company. Resolution of issues in the support of data/system retention and destruction 

activities should be coordinated with IT management and others as needed.  

 

7. CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH/ POLICY RESPONSIBILITIES 
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• Phê duyệt chính sách – CTO (Chief Technology Officer) chịu trách nhiệm phê duyệt chính 

sách này. 

Policy Approval – CTO (Chief Technology Officer)is responsible for approving this policy.  

• Thực hiện chính sách – Bộ phận IT chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện tất 

cả các hoạt động đáp ứng chính sách này. 

Policy Implementation – IT department is responsible for planning, organizing and 

implementing all activities that fulfill this policy. 

• Duy trì và cập nhật chính sách – Giám đốc bảo mật thông tin chịu trách nhiệm về tất cả 

các hoạt động liên quan đến việc duy trì và cập nhật chính sách này. 

Policy Maintenance and Updating – Information security manager is responsible for all 

activities associated with maintaining and updating this policy.  

• Giám sát và Xem xét Chính sách – Giám đốc bảo mật thông tin chịu trách nhiệm giám sát 

và xem xét chính sách này. 

Policy Monitoring and Review – Information security manager is responsible for 

monitoring and reviewing this policy. 

• Cải thiện chính sách – Giám đốc bảo mật thông tin chịu trách nhiệm xác định và thực hiện 

các hoạt động sẽ cải thiện chính sách này. 

Policy Improvement – Information security manager is responsible for defining and 

implementing activities that will improve this policy.   

 

8. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ/ MANAGEMENT REVIEW 

Giám đốc bảo mật thông tin sẽ xem xét và cập nhật chính sách lưu giữ và hủy dữ liệu này hàng 

năm. Khi các thay đổi đối với chính sách này được chỉ ra trong quá trình kinh doanh, Giám đốc 

bảo mật thông tin có thể bắt đầu quy trình quản lý thay đổi để cập nhật chính sách này. 

 

Information security manager will review and update this data retention and destruction policy 

on an annual basis. As changes to this policy are indicated in the course of business, 

Information security manager may initiate a change management process to update this policy.   

 

9. THỰC THI CHÍNH SÁCH/ POLICY ENFORCEMENT 

Ông Nguyễn Hữu Lê Trường – Giám đốc bảo mật thông tin sẽ thực thi chính sách này./ Mr 

Nguyen Huu Le Truong – Information security manager will enforce this policy.  
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10. HÌNH PHẠT CHO VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ/ PENALTIES FOR 

NONCOMPLIANCE  

Trong các tình huống xác định rằng các hoạt động lưu giữ và hủy dữ liệu không tuân thủ chính 

sách này, nhóm thuộc bộ phận IT được chỉ định cho hoạt động này sẽ chuẩn bị một báo cáo nêu 

rõ (các) lý do không tuân thủ và trình báo cáo đó cho ban quản lý bộ phận IT để giải quyết. Việc 

không tuân thủ chính sách lưu giữ và hủy dữ liệu này trong thời gian quy định để giải quyết có 

thể dẫn đến khiển trách bằng lời nói, ghi chú vào hồ sơ nhân sự, chấm dứt hợp đồng và các biện 

pháp khắc phục khác nếu được cho là phù hợp. 

 

In situations where it is determined that data retention and destruction activities do not comply 

with this policy, the IT department team assigned to this activity will prepare a report stating 

the reason(s) for noncompliance and present it to IT management for resolution. Failure to 

comply with this data retention and destruction policy within the allotted time for resolution 

may result in verbal reprimands, notes in personnel files, termination, and such other remedies 

as deemed appropriate.   

 

11. NƠI LƯU TRỮ/ POLICY LOCATION 

Chính sách sẽ được ký, quét vào một tệp điện tử và được đăng tại vị trí sau:/ The policy will be 

signed, scanned into an electronic file and posted in the following location:  

 https://techtown.asia/policy/data-retention-and-destruction 

 

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

Phiên bản/ 

Version 

Ngày/ 

Date 

Mô tả/ Description Được duyệt bởi/ Approved 

By 
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