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GIỚI THIỆU VỀ TIÊU 
HỦY BẢO MẬT 
Tại sao không chỉ đơn thuần là xé vụn giấy tờ
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Có thể bạn nghĩ rằng thế giới đang chuyển sang thời 
đại kỹ thuật số nên việc tiêu hủy dữ liệu không còn 
phù hợp nữa, nhưng thực tế không phải như vậy.

Tiêu hủy bảo mật hiện đang là một lĩnh vực phát 
triển mạnh mẽ, phù hợp ở mọi quốc gia trên thế 
giới và mọi doanh nghiệp có xử lý và lưu trữ thông 
tin kinh doanh hoặc thông tin cá nhân.

Do nhận thức của cộng đồng về việc lưu trữ dữ 
liệu được nâng cao và các quy định mới về tuân 
thủ có hiệu lực, nên thời kỳ dữ liệu bị ẩn giấu, ném 
vào thùng và bị lãng quên cũng đã chấm dứt. Một 
khi bạn hiểu được bối cảnh của dữ liệu mình sở 
hữu, câu hỏi đặt ra là “tôi cần lưu trữ bao nhiêu dữ 
liệu?” Theo quan điểm trước đây thường là lưu trữ 
lại mọi thứ “để đề phòng”, vì biết đâu sau này sẽ 
cần đến.

Tuy nhiên, hiện có những rủi ro thực tế liên quan 
đến việc lưu trữ dữ liệu. Làm thế nào để có thể 
tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu khi bạn không 
biết rõ mình đang sở hữu loại dữ liệu nào? Làm 
thế nào bạn có thể cam kết sẽ xóa dữ liệu cá nhân 
(một quyền mới dành cho công dân châu Âu theo 
Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh 
châu Âu) nếu bạn không thể tìm ra dữ liệu đó, 
hoặc dữ liệu đó có thể đã bị đánh cắp và thủ phạm 
đang tìm cách kiếm lợi từ đó?

Những lo lắng thực tế này khiến các tổ chức phải 
tìm kiếm những giải pháp tiêu hủy dữ liệu quá hạn 
lưu trữ. Từ dữ liệu giấy tờ, bao gồm các thùng hồ 
sơ bị che khuất trong khu vực lưu trữ, cho đến các 
dữ liệu trên ổ cứng, điện thoại và máy tính xách 
tay. Từ các máy móc “giao tiếp” với nhau qua 
Internet Vạn vật, đến email, tin nhắn WhatsApp và 
thậm chí là các video hội nghị trực tuyến. Do đó, 
nhu cầu tiêu hủy trong  năm   2020 sẽ cấp thiết hơn 
so với nhu cầu thu thập dữ liệu.
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TẠI SAO PHẢI TIÊU HỦY?
Trong thế giới mà mọi người đều mơ hồ về dữ liệu, thì lợi ích của việc tiêu hủy dữ 
liệu một cách bảo mật là tiêu hủy hoàn toàn và xóa bỏ dữ liệu đó vĩnh viễn.

Điều này đặc biệt phù hợp với Thông tin Nhận dạng Cá nhân (PII – Personally 
Identifiable Information). Ví dụ: nếu bệnh viện vứt giấy tờ hoặc thiết bị chứa dữ 
liệu vào thùng rác và ai đó vô tình tìm thấy hồ sơ bệnh án của bạn thì họ có thể 
sử dụng hồ sơ đó để uy hiếp bạn. Rủi ro này cũng có thể xảy ra tương tự đối với 
các thông tin ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. 

Đối với phương diện tài chính cũng không ngoại lệ. Có thể phát sinh cả rủi ro về 
uy tín và tài chính khi lưu trữ dữ liệu quá thời hạn quy định.

Khách hàng không phải chi trả để lưu trữ các hạng mục vô ích và không cần 
thiết. Một phần vai trò của Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown là hỗ trợ khách hàng 
quản lý dữ liệu đang lưu trữ tại cơ sở của Crown nhờ biết được những gì đang 
lưu trữ và khuyến khích khách hàng lập ra kế hoạch lưu trữ phù hợp.

Chúng tôi có rất nhiều khách hàng lưu trữ hồ sơ cũ và họ cũng không biết chính 
xác đó là những loại hồ sơ gì, vì những người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đó  
đã nghỉ việc từ lâu.

Với một số khách hàng, chúng tôi đã thử “bật mí bí mật” để tìm hiểu xem họ đang 
lưu trữ thông tin gì, có cần thiết phải lưu trữ hay không và liệu có lý do pháp lý để 
tiêu hủy hoặc giữ lại hay không. Hầu như không thể đưa ra quyết định nếu bạn 
không biết bên trong thùng hồ sơ chứa nội dung gì.

Có hai loại dữ liệu chính: dữ liệu vật lý, chẳng hạn như trên giấy tờ,  
và dữ liệu điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử như đĩa,  
băng từ và ổ cứng.

Tại Crown, chúng tôi không tiêu hủy dữ liệu và hồ sơ dự phòng, chúng tôi 
chỉ tiêu hủy phương tiện lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi không thâm nhập vào 
các doanh nghiệp và tiêu hủy dữ liệu trong hệ thống tập tin. Chỉ tiêu hủy các 
phương tiện lưu trữ dữ liệu.

Các phương pháp tiêu hủy dữ liệu bảo mật chủ yếu bao gồm:

• Cắt vụn: Mọi người đều biết phương pháp này, đặc biệt được sử dụng cho 
dữ liệu trên giấy tờ. Nhưng các loại máy hủy tân tiến cũng có khả năng cắt 
vụn thẻ tín dụng và thẻ căn cước, các loại đĩa mềm, đĩa CD, DVD và Blu-ray

• Nghiền thành bột: Sau khi cắt vụn, giấy sẽ được nghiền thành bột và tẩy 
mực và có thể tái chế.

• Khử từ: Dữ liệu được xóa sạch khỏi phương tiện lưu trữ bằng nam châm 
từ tính mạnh, đảm bảo dữ liệu bị xóa 100% và không thể khôi phục trở lại. 
Đây là giai đoạn khởi đầu của quy trình tiêu hủy bảo mật.

• Ép/Nén: Ổ cứng, điện thoại và máy tính xách tay được tiêu hủy bằng máy 
ép/nén có lưỡi đục bằng thép.

CÓ THỂ TIÊU HỦY LOẠI DỮ LIỆU NÀO VÀ TIÊU HỦY NHƯ 
THẾ NÀO?
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• Nghiền: Đĩa CD, DVD và ổ cứng, v.v được 
nghiền thành bột, đảm bảo không thể khôi 
phục được bất kỳ dữ liệu nào trên đĩa.

• Kết hợp các phương pháp trên: Chẳng 
hạn như khách hàng thường muốn khử từ 
dữ liệu khỏi ổ cứng và sau đó là nghiền 
phương tiện lưu trữ.

Một số khách hàng chọn cách thuê dịch vụ 
đến lấy dữ liệu và mang đi tiêu hủy, nhưng 
các khách hàng khác lại muốn thực hiện các 
phương pháp tiêu hủy ngay tại văn phòng  
của họ.

Sau đó, khách hàng sẽ được cấp một chứng 
nhận tiêu hủy bảo mật, xác nhận dữ liệu đã 
được tiêu hủy một cách bảo mật và vĩnh viễn. 



TẠI SAO KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ
TỰ TIÊU HỦY?
Tất nhiên, nhiều công ty tự tiến hành tiêu hủy dữ liệu riêng của họ, 
nhưng khi nói đến tiêu hủy bảo mật thì có rất nhiều điều phải cân 
nhắc, chẳng hạn như thời gian để hoàn thành việc tiêu hủy. 

Ngay cả những loại máy hủy tài liệu văn phòng cao cấp cũng chỉ 
có thể hủy được mười thùng hồ sơ một giờ, nhưng nếu bạn có 
hàng trăm thùng hồ sơ thì đó quả là một công việc vất vả. Quá 
trình nghiền mất rất nhiều thời gian, do đó hãy thuê dịch vụ chuyên 
nghiệp, không những dữ liệu của bạn được đảm bảo mà còn được 
cấp chứng nhận dữ liệu đã được tiêu hủy bảo mật.

Ngay cả những loại máy hủy tài 
liệu cao cấp cũng chỉ có thể hủy 
được mười thùng hồ sơ một giờ.
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• Bạn đã từng nghe câu chuyện một công ty đang đàm phán với 
chính phủ Bắc Triều Tiên thì phát hiện ra toàn bộ giấy tờ, hồ sơ, 
thư tín bị biến mất? Đôi khi sự cố xảy ra bất ngờ, do đó, việc 
tiêu hủy hồ sơ không cần lưu trữ một cách bảo mật có thể là 
giải pháp bảo vệ hiệu quả.

• Bạn có biết rằng ở một số quốc gia châu Á, giấy tờ rất có giá 
trị, chúng sẽ bị đánh cắp – thậm chí kẻ cắp chẳng quan tâm 
đến nội dung trong những tài liệu đó? Do đó, không có gì ngạc 
nhiên khi tiêu hủy bảo mật là một đề tài đáng bàn luận ở những 
quốc gia này.

• Một ngân hàng lưu trữ nhiều hồ sơ đề nghị phát hành thẻ tín 
dụng của khách hàng phát hiện ra rằng các hồ sơ đó đã bị đánh 
cắp và bán cho bên thứ ba. Do đó đã phải thu hồi rất nhiều thẻ 
tín dụng.

• Ở một quốc gia, chính phủ cấp iPhone cho tất cả nhân viên hải 
quan, nhưng mỗi khi iPhone mới ra mắt, lại phải tiêu hủy những 
chiếc iPhone cũ vì chúng chứa quá nhiều dữ liệu rủi ro.

• Máy khử từ rất nặng nhưng có thể vừa vặn trong chiếc vali. Một 
nhân viên may mắn của Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown đã từng 
mang theo chiếc vali rất nặng ấy đi khắp Trung Đông; đến các văn 
phòng chính phủ để khử từ hàng trăm cuốn băng dữ liệu.

• Ở Indonesia, một CEO đã yêu cầu chúng tôi thuê một chiếc xe 
lu để cán nát mọi thứ sau khi bố trí toàn bộ dữ liệu cần tiêu hủy 
tại một bãi đậu xe. Ông ấy cảm thấy đó là giải pháp bảo mật 
nhất để tiêu hủy dữ liệu – và cũng là trách nhiệm và năng lực 
của chúng tôi!

• Ở Hoa Kỳ, những gì bỏ đi sẽ thuộc về cộng đồng. Vì vậy, bọn 
tội phạm sẽ thường bới tung thùng rác để săn tìm những dữ 
liệu, báo cáo và hồ sơ quan trọng. Điều này có nghĩa là dữ liệu 
cá nhân, không chỉ dữ liệu doanh nghiệp, là một vấn đề lớn 
trong khu vực và cho thấy rằng ngay cả dữ liệu của mỗi gia 
đình đôi khi cũng cần phải tiêu hủy.

• Lực lượng cảnh sát ở Vương quốc Anh yêu cầu phải đốt các 
chứng cứ phạm tội cần tiêu hủy, thậm chí họ còn khuyến khích 
mọi người đến để chứng kiến sự việc!

• Ở châu Á, một thương hiệu xa xỉ cung cấp túi mua sắm giấy 
thiết kế riêng cho khách hàng – và thường xuyên thay đổi thiết 
kế để đa dạng kiểu dáng và màu sắc của chúng. Túi cũ được 
tiêu hủy bảo mật nhằm đảm bảo uy tín của thương hiệu. Đó là 
cốt truyện thú vị xuyên suốt trong bộ phim Crazy Rich Asians 
(Con nhà siêu giàu châu Á)!

• Các hoạt động “bật mí bí mật” tại các địa điểm lưu trữ của 
chúng tôi có thể mang lại một số phát hiện kinh ngạc. Một khách 
hàng phát hiện ra rằng nhiều thùng hồ sơ của họ không đựng 
gì khác ngoài cây thông Noel và đồ trang trí! Thậm chí chúng 
tôi đã phát hiện ra một bộ xương trong một chiếc thùng nào đó, 
nhưng ơn trời, đó chỉ là bộ xương mô hình.

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ TỪ KHO BẢO MẬT TIÊU HỦY BẢO MẬT
Có lẽ bạn cho rằng tiêu hủy bảo mật là một chủ đề khô khan. Dưới đây là một số câu chuyện thú vị (ẩn danh) từ hệ thống thông 
tin mật về tiêu hủy:
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TIÊU HỦY BẢO MẬT:
ĐA DẠNG & RỘNG LỚN
Phương pháp, quy tắc và quy định khác nhau như thế  
nào trên toàn cầu 

CHƯƠNG
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Với vị thế là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi rất 
quan tâm đến những yếu tố thúc đẩy các tổ chức cân 
nhắc về việc tiêu hủy bảo mật và điều này sẽ làm thay 
đổi tư duy trên khắp thế giới.

Ở Vương quốc Anh và châu Âu – cộng đồng rất coi 
trọng dữ liệu cá nhân và lo sợ nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu. 
Họ hiểu rõ các quyền lợi của mình nên đòi hỏi việc thu 
thập thông cá nhân phải hợp pháp, lưu trữ bảo mật, 
chỉnh sửa đúng đắn hoặc xóa các thông tin đó khi có 
yêu cầu. 

Các tổ chức nhận thấy rằng họ có thể loại bỏ hoàn 
toàn rủi ro đó bằng cách tiêu hủy dữ liệu một cách bảo 
mật về mặt pháp lý – và cam kết với khách hàng dữ 
liệu của họ sẽ không bị lưu trữ một cách không cần 
thiết hoặc quá thời hạn quy định. 

Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR – General Data 
Protection Regulation) của Liên minh châu Âu đã nâng 
cao nhận thức về “quyền được quên”, cho phép công 
dân có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá 
nhân của họ. Điều khoản này cũng cảnh báo một khoản 
tiền phạt lớn đối với các công ty bị vi phạm dữ liệu mà họ 
có trách nhiệm pháp lý.

Ở châu Á – dữ liệu vật lý được lưu trên giấy vẫn còn 
rất phổ biến, nỗi lo sợ lớn nhất là vấn đề trộm cắp dữ 
liệu. Dữ liệu vật lý rất dễ bị đánh cắp, do đó, các tổ 
chức muốn tiêu hủy dữ liệu để đảm bảo thông tin đó 
không thể khôi phục và chống lại họ trong tương lai.

Ở những quốc gia giấy tờ là tài sản có giá trị, nguyên 
nhân đánh cắp dữ liệu thường không phải do nội dung 
của dữ liệu mà do phương tiện lưu trữ, tuy nhiên rủi ro 
là như nhau.
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Động lực lớn nhất để tiêu hủy bảo mật ở Vương quốc Anh là gì?
Đơn giản là sự tuân thủ. Khoảng mười đến mười lăm năm trước, tiêu hủy bảo 
mật chỉ là một phương tiện để giảm bớt lượng hóa đơn lưu trữ. Hiện nay, mọi 
ngành nghề đều có những quy định nghiêm ngặt về cách thức và thời gian lưu 
trữ dữ liệu, vì vậy tiêu hủy bảo mật đã trở thành một phương thức phù hợp hơn.

Như vậy, các doanh nghiệp nên cân nhắc điều gì?
Câu hỏi đầu tiên đặt ra là “chúng ta có những loại hồ sơ gì?” Tôi nhận thấy 
95% công ty mà chúng tôi giao dịch không nắm rõ từng hồ sơ họ đã tạo ra, 
hồ sơ lưu trữ ở đâu, cũng như thời gian cần lưu giữ trong bao lâu.

Nếu có một thùng hồ sơ đã lưu trữ hơn 20 năm, anh có chắc 
chắn việc tiêu hủy sẽ là giải pháp bảo mật?
Yếu tố bảo mật khi tiêu hủy dữ liệu không xác định dựa trên thời gian lưu 
trữ dữ liệu trong bao lâu, cho dù dữ liệu đó đã 30 năm và đặc biệt, nếu bạn 
không biết rõ có gì trong đó. Ví dụ: nhiều năm trước đây, thông lệ tại các 
công ty luật là trộn các loại hồ sơ lại với nhau, do đó, một thùng hồ sơ đủ loại 
dữ liệu đã quá thời hạn cũng có thể chứa một hồ sơ pháp lý quan trọng như 
chứng thư chuyển nhượng tài sản hoặc di chúc thừa kế.

QUAN ĐIỂM TỪ VƯƠNG QUỐC ANH  
| JEZ TIBBETTS 
Giám đốc Thương mại Quốc gia
Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown

Đối với các doanh nghiệp có nhiều dữ liệu lưu trữ vật lý,  
bước đầu tiên để thực hiện đúng là gì?
Chúng tôi đề nghị thực hiện “bật mí bí mật”, qua đó chúng tôi kiểm tra kỹ 
tất cả các thùng hồ sơ của khách hàng, sau đó lập chỉ mục và danh mục 
cho từng tài liệu. Thường thì phần lớn sẽ không được đặt mã vạch hoặc 
làm tương thích lại với hệ thống. Điều đó cần phải thay đổi.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi một thùng hồ sơ có nội dung cụ thể: “Hồ sơ 
nhân sự từ năm 2018”. Nhưng nếu thùng hồ sơ đó không cho biết loại hồ 
sơ nào thì có thể bạn đang lưu trữ dữ liệu không thuộc loại dữ liệu cần lưu 
giữ – hoặc có nguy cơ tiêu hủy dữ liệu không nên hủy.

Ai là người quyết định ngày lưu trữ dữ liệu? 
Trong nhiều trường hợp có những nguyên tắc pháp lý nhất định, nhưng 
quan trọng nhất là khách hàng phải có trách nhiệm lên kế hoạch lưu trữ 
khoa học. Sau đó, chúng tôi có thể áp dụng kế hoạch đó cho dữ liệu mà 
khách hàng yêu cầu chúng tôi lưu trữ.

Sau Brexit, Vương quốc Anh không còn là một phần của Liên 
minh châu Âu. Điều đó có nghĩa là Quy định Bảo vệ Dữ liệu 
chung không còn hiệu lực nữa?
Vương quốc Anh đã cam kết xây dựng phiên bản GDPR riêng nhưng 
tương thích hoàn toàn với quy định của Liên minh châu Âu. Vì vậy, không 
có gì thay đổi cả. Trên thực tế về lâu dài, Vương quốc Anh có thể sẽ xem 
xét và cải tiến quy định. Sẽ không có trường hợp các quy tắc và quy định 
về việc bảo vệ dữ liệu bị lạc hậu.

TẠI CROWN, CHÚNG TÔI ĐỀ NGHỊ CHUYÊN GIA TỪ KHẮP THẾ GIỚI CHIA SẺ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TIÊU HỦY BẢO MẬT TẠI KHU 
VỰC CỦA HỌ:
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Mọi người thường đặt câu hỏi như thế nào về việc tiêu hủy bảo 
mật trong khu vực của chị?
Mọi người chủ yếu quan tâm đến quy trình, cách thức chúng tôi thực hiện 
tiêu hủy cũng như mức độ an ninh của phương tiện. Họ quan tâm đến 
mức độ tin cậy, có thể theo dõi và kiểm tra quy trình được hay không. Đây 
là yếu tố cần thiết để họ làm bằng chứng báo cáo cho ban giám đốc hoặc 
kiểm toán viên rằng dữ liệu đã được tiêu hủy bảo mật.

Tại sao chị nghĩ họ quan tâm đến điều đó đầu tiên?
Có những trường hợp ở Indonesia, người ta tiêu hủy tài liệu theo cách 
không phù hợp và dẫn đến các vụ kiện tốn kém. Điều này cũng được chính 
phủ quản lý nghiêm ngặt và có những quy trình phải tuân theo.

Như vậy, mối lo ngại chính là sợ bị kiện, về quy định, hay về  
việc đánh cắp dữ liệu và danh tiếng?
Điều đó phụ thuộc vào mỗi lĩnh vực. Trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, 
họ lo sợ dữ liệu bị đánh cắp và gian lận. Tuy nhiên, chủ yếu là họ lo lắng về 
quy định vì một khi xảy ra kiện tụng, sẽ gây ra tin tức chấn động.

QUAN ĐIỂM TỪ INDONESIA | CITANTRI AYU 
Trưởng Phòng, Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown, Jakarta

Cách phổ biến nhất để tiêu hủy hồ sơ vật lý ở Indonesia là gì?
Trước đây hồ sơ vật lý được tiêu hủy bằng cách đốt. Nhưng hiện tại không 
được phép, vì vậy mọi người đang chuyển sang phương pháp cắt vụn và 
nghiền thành bột. Đối với dữ liệu kỹ thuật số, một số cơ sở có năng lực 
khử từ, sau đó, sẽ được ép/nén hoặc đập thủ công. Cũng có thể thiêu hủy 
nếu có chi phí, nhưng cách này rất tốn kém.

Chị có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về nhu cầu tiêu hủy bảo  
mật không?
Chắc chắn là có. Tôi muốn chia sẻ rằng trong hai năm qua, dịch vụ của 
chúng tôi đã tăng lên, đặc biệt là đối với các loại giấy tờ. Nhưng cũng có 
nhiều khách hàng lưu trữ dữ liệu trên các loại băng từ kiểu cũ và họ không 
còn sử dụng loại lưu trữ đó nữa nên cần tiêu hủy.

Quy định bảo vệ dữ liệu có thay đổi gì không?
Hiện tại thì chưa. Chính phủ đã đưa ra một số thảo luận nhưng vẫn chưa 
thống nhất quy định. Họ vẫn đang thảo luận về vấn đề này và việc xây dựng 
thành luật sẽ mất nhiều thời gian.

Loại dữ liệu nào thường được tiêu hủy nhất?
Đó là dữ liệu nhân sự, dữ liệu điều hành, nhưng dữ liệu giao dịch của 
ngành ngân hàng là dữ liệu thường được tiêu hủy nhiều nhất. Trong lĩnh 
vực ngân hàng ở Indonesia, thông tin phải được lưu giữ trong 10 năm, 
nhưng hầu hết các dữ liệu khác đều do công ty quyết định. 
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Động lực thúc đẩy tiêu hủy bảo mật ở Hoa Kỳ là gì? 
Hầu hết các tổ chức không áp dụng hiệu quả các tiềm năng hiện đại để giải 
quyết vấn đề ROT (thông tin thừa, lỗi thời và kém quan trọng). Theo nghiên 
cứu thực tế của Hiệp hội Quản lý Thông tin và Hình ảnh (AIIM - Association 
for Information and Image Management), hơn 60% tổ chức vẫn đang bế tắc 
với hầu hết các phương pháp thủ công để quản lý công tác lưu trữ, sắp xếp 
dữ liệu hoặc không áp dụng và lưu mọi thứ họ sở hữu.

Ngành nghề nào ở Hoa Kỳ chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt nhất 
của luật lưu trữ dữ liệu?
Pháp lý, Tài chính, Chính phủ và Y tế.

Những thay đổi chính trong quản lý hồ sơ để tiêu hủy dữ liệu 
trong 2–3 năm qua là gì? 
Số hóa là tiêu chuẩn vàng để quản lý hồ sơ. Chỉ scan và lưu hồ sơ vẫn 
chưa đủ. AIIM khuyến cáo tuân thủ tiêu chuẩn ISO 15489 với các định 
nghĩa cụ thể về quy trình tiêu hủy dữ liệu hiện đại. 

QUAN ĐIỂM TỪ HOA KỲ | ZACHARY CREECH 
Giám đốc Phát triển Kinh doanh
Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown, Hawaii

Việc tiêu hủy dữ liệu vật lý có thực sự bảo mật không? 
Có và đôi khi không, nhưng có nhiều cách để đảm bảo không thể khôi 
phục lại dữ liệu. Chuyên gia cố vấn GDPR khuyến nghị nên khử từ tất cả 
các hình thức lưu trữ khác nhau bao gồm băng VHS, băng cassette, băng 
cuộn, đĩa mềm và ổ cứng. Hầu như tất cả, ngoại trừ ổ cứng, đều có thể tái 
sử dụng sau khi khử từ. Không thể tận dụng các ổ cứng sau khi khử từ và 
cũng không có bất kỳ giải pháp sửa chữa hiệu quả, ngoại trừ các thiết bị 
sản xuất chuyên dụng. Máy khử từ cũng loại bỏ firmware (phần sụn) servo, 
nếu không có firmware này, ổ cứng không thể hoạt động được, mặc dù vẫn 
còn nguyên vẹn.

Thậm chí Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA – National Security Agency) 
đang lưu hành một danh mục máy khử từ đạt chuẩn. Vì vậy, nếu sử dụng 
một trong những sản phẩm đó đúng cách, bạn có thể yên tâm dữ liệu sẽ 
được xóa hoàn toàn.

Có phải các công ty ở Hoa Kỳ muốn tiền tệ hóa nguồn thông tin?
Tin học (khoa học kiếm tiền từ thông tin) ngày càng phổ biến trong các 
công ty luật. Như Mark Cohen gần đây đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn 
trên Forbes, “Luật – cũng giống như nhiều ngành nghề khác – đang trải 
qua sự thay đổi mang tính kiến tạo. Tin học đang dần chuyển đổi nghiệp 
đoàn luật sư tập trung chuyên ngành và nhân lực vượt trội thành một 
ngành công nghiệp toàn cầu đa lĩnh vực được kích hoạt bằng công nghệ, 
quy trình và dữ liệu.”

Việc xác định giá trị dữ liệu cũng giống như giá trị sản phẩm nội thất và  
các loại tài sản khác, sau đó, bạn chỉ tìm cách kiếm tiền.
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Dữ liệu tiêu hủy bảo mật trong khu vực của bà chủ yếu là dữ liệu giấy tờ hay kỹ 
thuật số? 
Chủ yếu là giấy tờ, nhưng hiện nay cũng có nhiều nhu cầu về dữ liệu kỹ thuật số vì chúng tôi thấy 
nhận thức của cộng đồng về việc lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số ngày càng cao.

Luật nào có ảnh hưởng đến việc tiêu hủy bảo mật?
Tiêu hủy bảo mật ở Singapore trở nên quan trọng hơn sau khi chính phủ ban hành Đạo luật 
Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mới (PDPA – Personal Data Protection Act). Luật này ngăn các doanh 
nghiệp hủy dữ liệu trước khi hết thời hạn lưu trữ, nhưng cũng buộc họ phải hủy dữ liệu theo cách 
thích hợp, thay vì chỉ vứt vào thùng rác.

Nên lưu trữ dữ liệu trong bao lâu?
Việc này phụ thuộc vào mỗi ngành nghề, các quy tắc kế toán khá khác với các quy tắc cho bộ 
phận tiếp thị. Theo hướng dẫn là 5 năm, nhưng một số hướng dẫn yêu cầu lâu hơn, lên đến 
20 hoặc thậm chí 30 năm.

Bà thường nhận được câu hỏi nào nhiều nhất về việc tiêu hủy bảo mật?
Bạn nên xử lý tài liệu như thế nào, cắt vụn hay thiêu hủy? Chúng tôi có thể chứng kiến quy trình 
không? Có được cấp chứng nhận không? Bạn có tái chế các tài liệu đã cắt vụn không và nếu có 
thì tái chế ở đâu? Nhiều khách hàng yêu cầu được đào tạo kỹ năng mềm về cách tiêu hủy bảo 
mật trước khi chúng tôi đi vào chi tiết.

QUAN ĐIỂM TỪ SINGAPORE | SHANNON TAN 
Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh,  
Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown



 
 

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QUY ĐỊNH VÀ TUÂN THỦ TRÊN TOÀN CẦU

Tại Hoa Kỳ – các doanh nghiệp và cộng đồng lo sợ về nạn trộm cắp thông tin 
nhận diện, điều này ít phổ biến hơn nhưng tất nhiên vẫn xảy ra ở các quốc gia 
khác. Các tổ chức lo sợ bị kiện nếu họ xử lý sai dữ liệu, mặc dù việc tuân thủ là 
yếu tố kém quan trọng hơn, nhưng đánh mất uy tín mới là mối lo ngại lớn nhất 
và khiến nhiều công ty chọn cách tiêu hủy bảo mật.

Hầu như các phương pháp tiêu hủy bảo mật chính đều tương tự nhau trên toàn thế 
giới, nhưng ở một số khu vực khác sẽ áp dụng phương pháp truyền thống và ưu 
tiên khác nhau tùy vào văn hóa bản địa.

Ví dụ: Hiệp hội Quốc gia các Tổ chức Kiểm nghiệm của Úc đưa ra hướng dẫn 
cụ thể về cách thức cắt vụn giấy.

Ở Thụy Sĩ, họ thường thiêu hủy hồ sơ vật lý. Hồ sơ giấy tờ phải được đốt bằng 
lò đốt chuyên dụng không sinh ra khói hoặc chất ô nhiễm.

Ở Indonesia, phương pháp thiêu hủy cũng từng rất phổ biến, nhưng luật pháp 
hiện đang có sự thay đổi.

Ở Trung Quốc, cơ quan duy nhất có quyền cấp giấy chứng nhận tiêu hủy bảo 
mật là chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, tất cả dữ liệu phải được tiêu hủy tại các 
cơ sở của nhà nước. Tuy nhiên, đa số yêu cầu tiêu hủy dữ liệu phải do công ty 
tư nhân thực hiện trước và sau đó chính phủ sẽ có trách nhiệm cấp chứng nhận 
quan trọng đó.

Ở Malaysia và Nhật Bản, dữ liệu không bị cắt vụn hoàn toàn. Khi cần tiêu hủy 
sẽ được đưa đến nhà máy và nghiền thành bột.
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DỮ LIỆU Ở NHỮNG NƠI BẠN KHÔNG NGHĨ TỚI 
Không phải tất cả dữ liệu đều rõ ràng. Dữ liệu có thể xuất hiện ở những nơi bạn không thể ngờ 
tới. Trên thực tế, bất kỳ thông tin nào có thể giúp nhận diện một ai đó đều được xem là dữ liệu. 
Ngay cả những vật phẩm có logo công ty cũng cần được tiêu hủy bảo mật.

Sau đây là một số ví dụ cụ thể: 

• Đồng phục và áo công ty: Nên cắt vụn quần áo có in thương hiệu, đặc biệt là quần áo 
có in tên. Nhân viên phải trả lại đồng phục cho công ty sau khi nghỉ việc, vì họ có thể 
sử dụng đồng phục cũ đó để xâm nhập vào các cơ sở hoặc tội phạm có thể sử dụng để 
đánh cắp danh tính của nhân viên hiện tại. Kiểm soát đồng phục là điều quan trọng để 
ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính. Điều này áp dụng cho bất kỳ vật phẩm nào có in 
thương hiệu.

• Phù hiệu nhận diện: Những phù hiệu này chứa thông tin cá nhân và cần được tiêu hủy 
sau khi nhân viên nghỉ việc.

•  Tin nhắn WhatsApp: Xu hướng làm việc hiện đại của các công ty là xây dựng các nhóm 
nhân viên trên WhatsApp, đặc biệt là để tổ chức các sự kiện xã hội. Đừng quên đây vẫn 
là dữ liệu. Điều này cũng áp dụng tương tự cho các ứng dụng ghi âm hoặc ghi hình các 
hội thảo trực tuyến.

• Trang Facebook hoặc LinkedIn của công ty: Một lần nữa, nội dung này có thể bao 
gồm dữ liệu cá nhân, cần phải được phân loại và tiêu hủy kịp thời.

• E-mail: Tương tự như trên, e-mail chứa rất nhiều thông tin cá nhân và cần được tiêu 
hủy bảo mật.

• Sản phẩm lỗi: Nhiều thương hiệu thời trang và bán lẻ yêu cầu tiêu hủy bảo mật các 
sản phẩm lỗi để ngăn chặn việc buôn bán hoặc sử dụng từ các nhóm chuyên giả mạo 
thương hiệu. Điều này cũng áp dụng tương tự cho các thiết kế của các hãng thời trang. 
Sách báo và tạp chí bao gồm các bản in lỗi cũng thuộc loại này.
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NHỮNG LOẠI DỮ 
LIỆU NÀO PHẢI TIÊU 
HỦY – VÀ NHỮNG 
LOẠI DỮ LIỆU NÀO 
CẦN LƯU TRỮ? 
Hướng dẫn thực hiện tiêu hủy bảo mật

CHƯƠNG

03

Sau khi hiểu được nhu cầu tiêu hủy bảo mật, bước tiếp theo là xác định tiêu hủy loại dữ 
liệu nào và giữ lại loại dữ liệu nào.

Đây là quyết định quan trọng vì có nhiều quy tắc và quy định nghiêm ngặt về thời hạn lưu 
trữ dữ liệu và liệu có thể tiêu hủy hoàn toàn hay không.

Quy trình lưu trữ phụ thuộc vào việc phân loại tài liệu, không chỉ đơn giản phân loại đó là tài 
liệu gì mà còn cả độ phức tạp của tài liệu. Ví dụ: hồ sơ kiểm toán có thể có nhiều ngày lưu 
giữ khác nhau tùy thuộc vào nội dung chi tiết. Mặt khác, quy định như GDPR đưa ra hướng 
dẫn cụ thể về thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân của công dân EU – và quy định về quyền 
để yêu cầu xóa thông tin cá nhân đó.
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Vì lý do này, Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown không tư 
vấn cho khách hàng về cách thức lưu trữ dữ liệu, doanh 
nghiệp phải tự đưa ra quyết định.

Hầu hết các tổ chức thông báo cho chúng tôi về chính 
sách lưu trữ đối với mỗi thùng hồ sơ và chúng tôi đánh 
giá cao điều đó. Chúng tôi chỉ yêu cầu được biết ngày 
kiểm tra, chứ không phải ngày tiêu hủy.

Khi thu thập một hạng mục, chúng tôi có chính sách lưu 
trữ hoặc ngày kiểm tra kèm theo. Điều này rất quan trọng 
vì trong 10 năm nữa người chịu trách nhiệm có thể nghỉ 
việc ở công ty. 

Sau đó, một nhân viên của tổ chức cần kiểm tra kỹ lại để 
chắc chắn thùng hồ sơ đó được phép tiêu hủy. Nếu dữ 
liệu đó bắt buộc hoặc yêu cầu pháp lý bắt phải lưu giữ, 
thì bạn sẽ gặp rắc rối nếu dữ liệu đó biến mất – đôi khi 
đã xảy ra những trường hợp như vậy và có thể khiến các 
công ty tiêu tốn rất nhiều tiền bạc.

Cần phải hiểu rõ thời hạn lưu trữ áp dụng ở mỗi quốc gia 
và mỗi ngành nghề có sự khác biệt rõ ràng, vì vậy, việc 
tuân thủ luật mới là hết sức quan trọng.

Cũng có thể xuất hiện các sự khác biệt về văn hóa. Ví dụ: 
hầu hết các ngân hàng ở Vương quốc Anh không được 
phép sử dụng giấy tại văn phòng. Bất kỳ tài liệu, hồ sơ 
lưu trữ trên giấy phải được tiêu hủy bảo mật. Ngay cả 
hộp đựng bánh sandwich trên bàn làm việc cũng phải cắt 
vụn và bỏ vào thùng rác theo chính sách “bàn làm việc 
sạch sẽ”.

CÓ THỂ HỦY NHỮNG GÌ? BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN NÀO CHỨA DỮ LIỆU! 

• Giấy tờ

• Ổ cứng

• Ổ đĩa ROM

• Ổ đĩa dự phòng

• Bất kỳ phương tiện nào có chứa dữ liệu điện tử

• Phim X-quang (Trước đây, phim X-quang cũ được mang đi xử lý vì có chứa bạc và có 
giá trị, nhưng tất cả phim X-quang hiện đại đều bị tiêu hủy)

• Tấm vi phim và Vi phim (được tiêu hủy về mặt hóa học)

• Ổ Winchester (đã lỗi thời nhưng vẫn còn tồn tại, chúng trông giống như một chồng đĩa 
laser 12 inch khổng lồ trong một hộp nhựa, có trọng lượng rất nặng và chỉ lưu trữ được  
38 megabyte nhưng có giá nửa triệu đô la vào thời hoàng kim)

• Băng cuộn

CROWN RECORDS MANAGEMENT
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Tiêu hủy bảo mật không phải là xử lý chất thải, không 
phải tiêu hủy rác thải y tế hoặc rác thải thông thường 
– chỉ có dữ liệu, dữ liệu vật lý hoặc các loại tương tự. 

Nhưng cũng có nhiều loại dữ liệu mà các doanh 
nghiệp không nên tiêu hủy vì lý do pháp lý, bao gồm 
sự khác biệt về văn hóa. Ví dụ: ở một số quốc gia 
Trung Đông, bạn không thể tiêu hủy tài liệu có chữ  
ký hoàng gia hoặc dữ liệu tuổi tác của người nào đó. 

Các ví dụ cụ thể:

• Hồ sơ thành lập công ty

• Hồ sơ pháp lý

• Một số hồ sơ bệnh án (có thể khác nhau giữa các 
quốc gia nhưng thường nếu bệnh nhân chết vì  
ung thư hoặc do vi rút, hồ sơ của họ không bao  
giờ bị hủy)

• Hồ sơ nghiên cứu y tế (chẳng hạn như thử nghiệm 
thuốc)

• Hồ sơ có giá trị lịch sử hoặc tầm quan trọng quốc gia

• Một số thiết kế và đề án kiến trúc

Có nhiều quy trình nghiêm ngặt cần thực hiện khi tiến 
hành tiêu hủy hồ sơ, không những giúp ngăn chặn sai 
lầm mà còn đảm bảo dữ liệu không bị hủy vì lý do sai 
trái, chẳng hạn như bao che tội phạm.

Như bạn biết, không chỉ đơn thuần là tiêu hủy bảo 
mật mà còn liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp 
khác. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào lưu trữ dữ 
liệu, dù là vật lý hay kỹ thuật số, đó là công cụ quan 
trọng yêu cầu nâng cao sự tuân thủ và bảo vệ để 
tránh các khoản phạt về bảo vệ dữ liệu và các rủi 
ro pháp lý khác. Hơn thế nữa, việc tiêu hủy bảo mật 
khuyến khích xử lý dữ liệu hiệu quả trong một thế 
giới mà dữ liệu đang phát triển nhanh chóng và cộng 
đồng ngày càng nhận thức được giá trị của dữ liệu. 

Việc nắm rõ các loại dữ liệu được lưu trữ trong 
doanh nghiệp của bạn, lưu giữ ở đâu, lưu giữ trong 
bao lâu – và tất nhiên là khi nào cần tiêu hủy là điều 
rất quan trọng.

NHỮNG LOẠI DỮ LIỆU NÀO KHÔNG THỂ HOẶC KHÔNG NÊN TIÊU HỦY?
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DANH MỤC KIỂM TRA TIÊU HỦY BẢO MẬT 
Chuẩn bị cho quy trình tiêu hủy toàn diện với tám bước sau

1. Hiểu rõ bối cảnh pháp lý: 
Ở châu Âu, GDPR là quy định nổi bật nhất 
về luật bảo mật dữ liệu, nhưng đó không 
phải là quy định duy nhất. Các quốc gia khác 
cũng có quy định tương tự. Bối cảnh pháp 
lý về lưu trữ dữ liệu đang mở rộng nhanh 
chóng, vì vậy hãy cập nhật liên tục.

2. Đánh giá môi trường dữ liệu tồn tại: 
Tài liệu ở dạng hồ sơ hiển nhiên là cần phải 
tiêu hủy nhất, nhưng phương tiện và hồ sơ 
điện tử cũng có nhiều rủi ro. Bất kỳ cách tiếp 
cận nào cũng cần phải toàn diện và xem xét 
“dữ liệu” tồn tại ở bất kỳ nơi đâu 

3. Đánh giá rủi ro:  
Bạn đã bao giờ thực hiện đánh giá rủi ro 
toàn diện các nguồn dữ liệu, “môi trường” và 
“lý do” về cách thức sử dụng dữ liệu trong 
toàn tổ chức chưa? Đánh giá rủi ro kỹ lưỡng 
là yếu tố cần thiết trước khi quyết định và 
tiến hành tiêu hủy.

4. Xem xét dữ liệu tối:  
Theo định nghĩa, dữ liệu tối là dữ liệu không thể 
hiện và bị lãng quên. Dữ liệu này đang tồn tại 
trên máy chủ và trong nhiều trường hợp, không 
được nhân viên truy cập trong nhiều năm. Rủi 
ro vi phạm chính sách tiềm ẩn (thậm chí là luật 
pháp) đang tồn tại ở đây? Tiêu hủy dữ liệu tối và 
giảm tải dung lượng máy chủ cũng là giải pháp 
hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí.

5. Biết rõ những gì có trong thùng hồ  
sơ của bạn: 
Đối với hồ sơ vật lý, điều quan trọng là phải biết 
rõ những gì có trong những thùng hồ sơ đó và 
thời hạn lưu trữ của mỗi hồ sơ. Nên “bật mí bí 
mật” để tìm hiểu nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc lưu trữ và tiêu hủy.

6. Đánh giá chính sách bảo mật:  
Trong tương lai, đảm bảo mọi người biết rõ thông 
tin của họ được sử dụng cho mục đích gì, sử 
dụng như thế nào và những quyền của họ đối với 
những thông tin đó. Không gian lận bằng cách 
in thông tin dưới dạng chữ nhỏ. Khi quy định 
ngày càng phát triển, việc tiêu hủy các loại dữ 
liệu cần được áp dụng theo vòng đời dữ liệu tính 
từ thời điểm tạo ra – kể cả vật lý hoặc điện tử. 

7. Xem xét chính sách CNTT đối với 
thiết bị cũ:  
Bạn có áp dụng quy trình cho các loại thiết 
bị cầm tay, máy tính xách tay, điện thoại 
thông minh và các thiết bị CNTT cũ không? 
Một nghiên cứu gần đây cho thấy 60% 
máy tính trên thị trường đồ cũ bị các doanh 
nghiệp thải bỏ vẫn chứa dữ liệu nhạy cảm.

8. Đảm bảo có biên bản kiểm tra:  
Nếu bạn đang tiến hành tiêu hủy hồ sơ và 
dữ liệu nhưng không có biên bản kiểm tra 
liên quan đến việc tiêu hủy, thì việc tiêu hủy 
cũng vô ích. Đảm bảo rằng bất kỳ công ty 
nào bạn áp dụng đều cung cấp biên bản 
kiểm tra từ thời điểm họ tiếp nhận cho đến 
thời điểm tiêu hủy hồ sơ. Sau đó, cấp chứng 
nhận tiêu hủy, không ràng buộc về trách 
nhiệm pháp lý. 

Nếu không chắc chắn về cách thức thực hiện hiệu quả 
bất kỳ bước nào bên trên, vui lòng truy cập trang web 
của chúng tôi tại www.crownrms.com.
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Discover Crown

A complete range of services 
to help you and your business

• World Mobility 
• Relocations 
• Records Management

• Fine Art 
• Logistics 
• Workspacecrownworldwide.com

Liên hệ

Sau khi hiểu được tầm quan trọng của quy trình tiêu hủy bảo mật, chúng tôi 
hy vọng quý khách tự tin và an tâm hơn về chiến lược và cấu trúc dữ liệu của 
mình. Với chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi tin rằng mọi lo lắng, 
khó khăn sẽ được giải quyết hoàn hảo và luôn mang lại sự hài lòng cho quý 
khách.

Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Crown đại diện nhiều tổ chức và chịu trách nhiệm quản 
lý những dữ liệu nhạy cảm nhất trên thế giới. Các chuyên gia của chúng tôi có 
thể giúp khách hàng định hướng chiến lược hành động tốt nhất để quản lý dữ 
liệu một cách hiệu quả và bảo mật.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về sách trắng này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa 
chỉ email: sales.vn@crownrms.com

The power of memory | crownrms.com

https://www.crownworldmobility.com/
http://www.crownrelo.com
https://www.crownrms.com/
https://www.crownfineart.com/
http://www.crown-logistics.com
https://crownworkspace.com/
http://crownworldwide.com
https://www.crownrms.com/



