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Chuyên đề 15 
KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

I. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

Trang thiết bị văn phòng là một trong các yếu tố quan trọng bảo đảm năng 
suất, chất lượng của công tác văn phòng, đồng thời cũng là một trong các yếu tố 
giúp cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.  

Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, các tiến bộ đó 
đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác văn phòng, đặc biệt là việc ứng dụng 
tiến bộ công nghệ thông tin vào quá trình hiện đại hóa công tác văn phòng.  

Trang thiết bị văn phòng gồm trang thiết bị được giao cho từng cán bộ, 
công chức sử dụng (bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy tính, máy ghi âm…) và 
các trang thiết bị làm việc sử dụng chung trong đơn vị (máy photocopy, máy 
điện thoại dùng chung, máy fax…) 

1. Yêu cầu chung về quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng 

a) Yêu cầu về quản lý 

- Phải phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị; 

- Phải được xác định cụ thể, chi tiết từ chủ thể đến đối tượng quản lý; 

- Phải gắn với trách nhiệm của cá nhân quản lý; 

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm: Bố trí, điều chuyển trang thiết bị văn 
phòng trong nội bộ đơn vị; bố trí, phân công người quản lý sử dụng, theo dõi các 
trang thiết bị văn phòng dùng chung, lập sổ sách, lưu giữ các hồ sơ biên bản 
giao nhận trang thiết bị và theo dõi toàn bộ trang thiết bị văn phòng của đơn vị; 
thông báo và đề nghị Văn phòng (Phòng Hành chính – Quản trị) điều chuyển 
các trang thiết bị văn phòng không còn nhu cầu sử dụng hoặc thanh lý các trang 
thiết bị không còn sử dụng được; chỉ đạo công tác bàn giao tài sản công và hồ sơ 
quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý khi có sự thay 
đổi tổ chức hoặc thay đổi Thủ trưởng đơn vị. 

- Phải đáp ứng yêu cầu công khai. 

b) Yêu cầu khi sử dụng  

Trang thiết bị phải được sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức và đúng mục  
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đích. Không tự ý đổi, trao đổi, cho, tặng, biếu trang thiết bị văn phòng của cơ 
quan; điều chuyển trang thiết bị văn phòng giữa các đơn vị, cá nhân khi chưa 
được phép của người có thẩm quyền. 

2. Yêu cầu đối với người sử dụng  

Người sử dụng có trách nhiệm:  

- Bảo quản, giữ gìn và sử dụng trang thiết bị lâu bền, tiết kiệm, hiệu quả; 

- Thông báo kịp thời về tình trạng hư hỏng của trang thiết bị được giao và 
đề nghị Văn phòng (Phòng Hành chính - Quản trị) sửa chữa;  

- Báo cáo Thủ trưởng đơn vị khi xảy ra mất mát hoặc các biến động, thay 
đổi liên quan đến trang thiết bị được giao;  

- Bảo quản tem kiểm kê dán trên thiết bị trong quá trình sử dụng và bàn 
giao bằng biên bản các trang thiết bị được giao khi chuyển công tác, nghỉ hưu. 

II. CÁC LOẠI TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG  

1. Thiết bị truyền thông  

a) Máy ghi âm văn phòng 

- Dùng để ghi lại lời nói. Hiện nay những máy ghi âm văn phòng được sử 
dụng rộng rãi ở nhiều cơ quan xí nghiệp nhằm mục đích sau đây:  

- Ghi lại âm thanh theo tiến trình buổi họp, hội nghị, phiên họp, lời phát biểu, 
báo cáo, bài giảng, những quyết định đã thông qua mà không cần phải ghi tốc ký. 

- Ghi lại các thông tin giao tiếp qua điện thoại để phục vụ việc soạn thảo 
văn bản... 

- Khi sử dụng máy ghi âm, năng xuất lao động của người đánh máy tăng 
25 - 45%, mức thời gian tiết kiệm của người đọc lên tới 20%. Thời gian thảo văn 
bản giảm 3 - 4 lần. Cán bộ của cơ quan sử dụng máy ghi âm tiết kiệm được 5 - 6 
phút cho mỗi trang viết của một tài liệu cần soạn thảo. 

b) Điện thoại 

Dùng để liên hệ giao dịch trực tiếp với người nghe. 

Ngày nay có rất nhiều loại điện thoại khác nhau như: điện thoại để bàn, 
điện thoại cầm tay (điện thoại di động). Đây là thiết bị dùng để giúp cho hoạt 
động giao tiếp được thuận lợi, thiết bị này được dùng phổ biến trong các công 
sở, văn phòng. Vì vậy, đòi hỏi những người làm công tác văn phòng nói riêng và 
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các cán bộ, công chức, viên chức nói chung phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp qua 
điện thoại. 

c) Máy fax 

- Là thiết bị có khả năng nhận diện ký tự theo màu trắng và đen, màu đen 
là màu có ký tự, màu trắng là không có ký tự (hay những khoảng trống) và nó sẽ 
vẽ lại y như bản gốc (từ máy gửi fax sang máy nhận fax). 

- Ngoài cách gửi văn bản, tài liệu từ máy Fax sang máy Fax, cũng có thể Fax 
từ máy tính sang máy Fax (hệ điều hành Windows XP có hỗ trợ tính năng này). 

d) Máy tính nối mạng 

Được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ 
tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu...Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và 
mức độ hiện đại hóa văn phòng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, 
cơ quan mà sử dụng mạng máy tính nối mạng diện rộng (WAN) hoặc mạng nội 
bộ (LAN) để phục vụ nhu cầu chia sẻ, khai thác và truyền nhận thông tin. 

e) Máy chụp ảnh 

Máy chụp ảnh được sử dụng trong công tác văn phòng để ghi và lưu lại 
những hình ảnh trong các hội nghị, cuộc họp, hội thảo hoặc các sự kiện trọng đại 
của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, máy chụp ảnh tự động là thiết bị văn phòng 
thông dụng, bên cạnh đó còn có các loại máy cơ, máy bán tự động… 

2. Thiết bị sao chụp, in ấn, hủy tài liệu  

Để có được bản in, bản sao và để nhân số lượng văn bản, tài liệu người ta 
sử dụng các nhóm: 

- Các phương tiện sao chụp và nhân bản: Để sao và truyền văn bản với 
nguyên mẫu của nó (dấu, chữ ký, sơ đồ…) đi xa có thể dùng máy Fax hoặc 
truyền qua mạng. 

- Các phương tiện in ấn: Theo cách làm ra văn bản có thể chia ra các loại 
máy in như: in laze, in phun, offset, in kim… Máy in dùng trong văn phòng bao 
gồm nhiều thể loại và công nghệ khác nhau. Thông dụng nhất và chiếm phần 
nhiều nhất hiện nay trên thế giới là máy in ra giấy và sử dụng công nghệ laze. 

Đa phần các máy in sử dụng cho văn phòng được nối với một máy tính 
hoặc một máy chủ dùng in chung. Một phần khác máy in được nối với các thiết 
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bị công nghiệp dùng để trang trí hoa văn sản phẩm, in nhãn mác trên các chất 
liệu riêng. 

Máy in sử dụng công nghệ laze (Tiếng Anh: laser) là các máy in dùng in 
ra giấy, hoạt động dựa trên nguyên tắc dùng tia laze để chiếu lên một trống từ, 
trống từ quay qua ống mực (có tính chất từ) để mực hút vào trống, giấy chuyển 
động qua trống và mực được bám vào giấy, công đoạn cuối cùng là sấy khô mực 
để mực bám chặt vào giấy trước khi ra ngoài. 

Máy in laze có tốc độ in thường cao hơn các loại máy in khác, chi phí cho 
mỗi bản in thường tương đối thấp. Máy in laze có thể in đơn sắc (đen trắng) 
hoặc có màu sắc. 

- Máy hủy tài liệu: Dùng để cắt tài liệu cần hủy thành các dải nhỏ đến 
mức không thể khôi phục lại nội dung nhằm mục đích bảo mật.  

3. Các trang thiết bị văn phòng khác  

Ngoài các nhóm thiết bị truyền thông, thiết bị sao, in, hủy tài liệu còn có 
các thiết bị và đồ dùng văn phòng khác như:  

- Máy quét hình ảnh hay còn gọi là máy scan (scanner) 

Đây là thiết bị có khả năng số hóa hình ảnh, tài liệu, đưa vào máy tính để 
lưu hoặc xử lý chúng. Thiết bị này đang dần trở nên thông dụng cho người dùng 
máy tính cá nhân thông thường. Cấu tạo của máy Scan gồm ba bộ phận chính: 
thấu kính nhạy quang, cơ cấu đẩy giấy và mạch logic điện tử. 

- Máy chiếu đa năng (projector) 

Dùng kết hợp với máy vi tính, sử dụng các phần mềm trình chiếu để tạo 
nhiều hiệu ứng rất sinh động, nhờ đó làm tăng sức thu hút của các buổi họp, hội 
nghị, hội thảo, bài thuyết trình. Đây là loại máy chiếu dùng nguồn sáng bên 
trong chiếu ánh sáng xuyên qua một màn hình vi tính nhỏ qua hệ thống thấu 
kính để chiếu lên màn hình bên ngoài. Nói một cách đơn giản nó đóng vai trò 
như một màn hình vi tính nhưng to hơn để mọi người có thể xem từ xa.  

- Các đồ vật dùng cho công việc hàng ngày của những người làm công tác  
văn phòng rất đa dạng, phong phú và ngày càng được cải tiến theo hướng bền 
đẹp, đa năng, thuận tiện như cặp, kẹp, ghim, bút… 
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III.  TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG   
 

1. Tổ chức quản lý trang thiết bị  

Trang thiết bị văn phòng trong cơ quan nhà nước được tổ chức quản lý 
theo các khâu:  

a) Quản lý quá trình hình thành trang thiết bị  

Khi cơ quan, đơn vị được thành lập, có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy sẽ được cấp một số tài sản ban đầu nhất định, trong đó có trang thiết bị 
phục vụ cho công tác văn phòng như: máy tính, máy in, máy photocopy,… 
Những trang thiết bị này được quản lý theo quy chế do cơ quan xây dựng trên cơ 
sở chế độ của Nhà nước và đặc thù hoạt động của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, 
hàng năm cơ quan còn được mua sắm bổ sung xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực 
tế và thực hiện thông qua kế hoạch hàng năm 

b) Quản lý quá trình khai thác, sử dụng, bảo quản trang thiết bị 

- Giao các trang thiết bị cho các đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm trực 
tiếp quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản 

- Xây dựng và ban hành nội quy, quy chế sử dụng tài sản công 

- Có sự kiểm kê đột xuất và định kỳ đối với trang thiết bị trong cơ quan, 
qua đó đánh giá số lượng, chất lượng các trang thiết bị 

- Thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng, bảo quản các trang thiết bị 

- Xử lý các trường hợp rủi ro xảy ra có liên quan đến trang thiết bị văn 
phòng trong cơ quan, tổ chức. 

c) Kết thúc quá trình sử dụng trang thiết bị 

Trang thiết bị hết kỳ sử dụng, đã khấu hao hết hoặc đổi mới kỹ thuật được 
tiến hành thanh lý. Quá trình thanh lý phải tuân thủ quy định của pháp luật: 

- Thành lập ban thanh lý 

- Căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật, giá trị của các trang thiết bị để lựa chọn 
phương thức thanh lý phù hợp (bán đấu giá, quy định giá). Dù hình thức nào thì 
cũng phải được công bố và thực hiện công khai. Đồng thời phải tuân thủ nghiêm 
ngặt chế độ quản lý tài chính. 
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2. Tổ chức sử dụng trang thiết bị  

Trang thiết bị kỹ thuật trong văn phòng là thành phần “cách mạng” trong 
công cuộc hiện đại hóa văn phòng, trang thiết bị hiện nay ngày càng được cải 
tiến, sáng chế với nhiều chủng loại hết sức đa dạng, phong phú và giá thành rẻ. 

Các phương tiện kỹ thuật làm văn bản như máy đánh chữ, máy tính tạo ra 
những khả năng, những thuận lợi rất to lớn trong các khâu soạn thảo văn bản, 
lưu trữ, hệ thống hóa và tra tìm các dữ liệu.  

Các phương tiện thiết bị truyền tin, truyền văn bản như fax và cao hơn 
nữa là Internet...cùng các thiết bị viễn thông được sử dụng rộng rãi giúp cho việc 
nối mạng thông tin cục bộ, toàn quốc gia và toàn cầu được dễ dàng, thuận lợi. 

Các vật dụng thông thường trong văn phòng từ bút viết, bìa cặp, ghim kẹp 
đến các giá kệ hồ sơ...ngày càng tiện dụng với hình thức mẫu mã đẹp, giá cả 
thích hợp. 

Tuy nhiên, trang thiết bị cũng như môi trường văn phòng được cải thiện 
phần lớn nhờ con người đưa vào ứng dụng rộng rãi trong hoạt động văn phòng. 

Do đó khâu tổ chức sử dụng trang thiết bị cũng cần được quan tâm, cụ thể: 

- Đào tạo người sử dụng trang thiết bị văn phòng hiện đại đạt đến trình độ 
cao, theo hướng đa năng, toàn diện về nghiệp vụ, kỹ thuật. Theo hướng đào tạo 
đó, người lao động biết làm nhiều việc và thực hiện thành thạo nhiệm vụ công 
tác được giao. 

- Xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo 
quản, sử dụng trang thiết bị  

- Giám sát, kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị do các đơn vị, cá nhân 
được giao quản lý và sử dụng. 

- Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo qui định của Nhà 
nước. Đề xuất việc thanh lý, xử lý trang thiết bị hư hỏng hoặc không dùng đến 
để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả. 

- Tổ chức sử dụng đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị:  

+ Sử dụng đúng mục đích; 

+ Bảo quản theo yêu cầu; 

+ Bảo dưỡng theo định kỳ; 

+ Thay thế, sửa chữa khi cần thiết. 
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Tóm lại, với sự phát triển của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, văn 
phòng sẽ được phát triển theo hướng hiện đại đòi hỏi những người làm công tác 
văn phòng ngoài kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phải liên tục được đào tạo lại 
các kỹ năng, kỹ xảo của công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các trang thiết 
bị hiện đại để phân tích, xử lý thông tin một cách khoa học. Đây là vấn đề đặt ra 
trong công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm công 
tác văn phòng ở các cơ quan, đơn vị hiện nay để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Anh/chị hãy trình bày những yêu cầu về quản lý trang thiết bị văn phòng?  

2. Anh/chị hãy trình bày những yêu cầu đối với người sử dụng trang thiết 
bị văn phòng?  

3. Anh/chị hãy trình bày tác dụng của một số trang thiết bị văn phòng mà 
cơ quan, đơn vị anh/chị đang sử dụng? 

4. Anh/chị hãy cho biết phương hướng hiện đại hóa văn phòng hiện nay? 
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