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Năm 2011 với quyết 
tâm giải quyết các 
vấn đề bất cập trong 

cơ chế chính sách của năm 
2010 và định hướng phát triển 
trong năm 2011, Hội nghị lãnh 
đạo MISA 2011 - Công ty Cổ 
phần MISA đã chính thức diễn 
ra từ ngày 24 - 26/02/2011 tại 
Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng. 

Hội nghị đã tổng kết, đúc rút 
kinh nghiệm hoạt động trong 
năm cũ đồng thời cùng bàn bạc, 
thảo luận, xây dựng chương 
trình hành động trong năm 
2011 của tất cả các bộ phận, 
phòng ban để đưa ra chương 
trình điều chỉnh phù hợp với 
hoàn cảnh của năm mới. Thêm 
vào đó, tại Hội nghị năm nay, 
các đại biểu đã tham gia 2 khóa 
hội thảo về Tiêu chuẩn ISO và 
hội thảo về phát triển nguồn 
nhân lực.

56 đại biểu tham dự hội nghị 
đã thay mặt cho hơn 500 cán 

bộ nhân viên toàn công ty tiến 
hành các phiên thảo luận của 9 
chuyên đề: Kinh doanh Doanh 
nghiệp, TV & HTKH, PTKD, 
PTPM, KD HCSN, Quan hệ 
cộng đồng, Quản trị nguồn 
nhân lực, Tài chính Kế toán và 
Quản trị mạng.

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Lữ Thành Long nêu bật vấn 
đề cốt lõi: “Việc đáp ứng nhu 
cầu về thu nhập, môi trường là 
nghĩa vụ, sứ mệnh của những 
người lãnh đạo và quản lý của 
MISA. Muốn vậy, đội ngũ lãnh 
đạo phải đoàn kết, chủ động, 
sáng tạo, đổi mới thì mới liên 
tục phát triển để đáp ứng được 
với quá trình lớn mạnh không 
ngừng của MISA. Nâng cao 
năng lực đội ngũ là chìa khoá 
then chốt để quyết định sự 
thành công trong năm 2011”.

Thỏa ước Đồ Sơn 2011 được ký 
kết với sự nhất trí cao độ trong 
đội ngũ lãnh đạo MISA, mở ra 
năm hành động mới của MISA 
với tinh thần xuyên suốt: Năng 

lực - Hiệu quả - Phát triển, 
hứa hẹn những bước phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa của MISA 
trong năm 2011.

Phát biểu tại phiên bế mạc, 
Tổng giám đốc Nguyễn Xuân 
Hoàng khẳng định: “Các thỏa 
ước được thông qua tại Hội 
nghị lần này là sự kết tinh trí 
tuệ, ý chí, nguyện vọng của 
toàn thể cán bộ nhân viên công 
ty, là sự tiếp tục khẳng định, 
hoàn thiện và phát triển quan 
điểm, đường lối của Ban lãnh 
đạo, xác định mục tiêu, nhiệm 
vụ của công ty trong giai đoạn 
phát triển mới đầy triển vọng 
và không ít thách thức”.

Thành công của Hội nghị Lãnh 
đạo MISA 2011 và Thoả ước 
Đồ Sơn - Quyết tâm sắt đá 
của MISA 2011 sẽ tạo nên sức 
mạnh cổ vũ to lớn trong tập thể 
cán bộ nhân viên công ty, vươn 
lên mọi khó khăn, thách thức, 
tranh thủ cơ hội mới, mở ra 
một thời kỳ phát triển mới của 
Công ty Cổ phần MISA.

Các lãnh đạo tham gia Hội nghị MISA 2011
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Ngày 24/02/2011, tại buổi họp mặt đầu năm của Hội 
Tin học Tp.HCM, Công ty Cổ phần MISA đã vinh dự 
nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho 
doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc năm 2010. Danh 
hiệu này được bình chọn cho các Doanh nghiệp CNTT 
đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển công 
nghệ thông tin - truyền thông thành phố năm 2010. 

Buổi lễ được tổ chức trọng thể với sự có mặt của ông 
Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TT-TT, ông 
Nguyễn Trọng Đường - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp 
CNTT Bộ TT-TT, ông Lê Mạnh Hà- Giám đốc Sở TT-
TT Tp.HCM, ông Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Sở TT- 
TT Tp.HCM, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Tin 
học Tp.HCM cùng các lãnh đạo sở ban ngành tại các 
tỉnh và các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố 
cùng về tham dự.

Ngày 07/03/2011, tại buổi họp mặt đầu năm của 
Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam được tổ chức 
tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần MISA đã vinh dự 
được trao bằng chứng nhận là thành viên chính 
thức của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam.
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (viết tắt là 
VNISA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận 
đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin 
được nhà nước Việt Nam công nhận. VNISA tập hợp 
các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng 
dạy, ứng dụng và phát triển an toàn thông tin nhằm 
hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của nhà 
nước trong việc ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công 
nghệ, an toàn thông tin, đưa ra đề xuất, khuyến nghị 
với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ 
chế chính sách phát triển ngành. 

MISA nhận bằng khen của Chủ Tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh 

MISA gia nhập Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam 

Ông Nguyễn Trần Tuấn Anh (đứng giữa) - Trưởng phòng, 
TTKD HCSN - đại diện nhận Bằng khen của Chủ tịch 
UBND Tp.HCM

Ông Lữ Hồng Chương - Phó TGĐ Công ty CP MISA (đứng giữa) nhận 
giấy chứng nhận thành viên chính thức của Hiệp hội An toàn thông tin 
Việt Nam
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Tập huấn MISA Mimosa.NET 2012 tại Đài 
Tiếng nói Việt Nam 

Từ ngày 23 - 25/02/2011, tại Đài Tiếng nói Việt 
Nam, MISA Hà Nội tổ chức thành công khóa 
tập huấn phần mềm MISA Mimosa.NET 2012. 
Tham gia khóa tập huấn có  47 kế toán đến từ 28 
đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Kết thúc tốt đẹp khóa tập huấn MISA Mi-
mosa.NET 2012 tại Kon Plông, Kon Tum 

Từ 23 - 25/02/2011, MISA Buôn Ma Thuột đã tổ 
chức thành công khóa tập huấn phần mềm MISA 
Mimosa.NET 2012 cho 40 kế toán đơn vị HCSN 
của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

MISA Cần Thơ tổ chức khóa tập huấn về 
Phần mềm KT Mimosa.NET 2012 tại An 
Giang 

Từ ngày 01 - 04/3/2011, tại Trường THCS 
Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú - An 
Giang, MISA Cần Thơ tổ chức khóa tập huấn 
về phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2012.
Tham dự khóa tập huấn lần này có sự tham gia 
của Ông Huỳnh An Khước - Trưởng phòng giáo 
dục huyện Châu Phú và gần 100 đơn vị trường 
trực thuộc Phòng giáo dục huyện.

Các đại biểu tham dự khoá tập huấn tại Đài tiếng nói Việt Nam

Toàn cảnh khoá tập huấn tại Kon Plông

Các kế toán tham dự khoá tập huấn tại An Giang
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Khai mạc khoá tập huấn MISA SME.NET 
2010 tại Tp. Buôn Ma Thuột 

Ngày 25/02/2011, tại trường Trung cấp Đăk Lăk, 
MISA BMT đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn 
phần mềm MISA SME.NET 2010. Tham gia khóa 
tập huấn có hơn 60 kế toán đến từ 45 công ty tại 
Tp.BMT. 

MISA tổ chức hội thảo MISA SME.NET 2010 
tại Hoà Bình

Ngày 26/02/2011, tại Hòa Bình, MISA Hà Nội đã 
tổ chức thành công hội thảo “Hướng dẫn quyết 
toán thuế năm 2010 và áp dụng Nghị định 51 trên 
phần mềm MISA SME.NET 2010”. 

Tới tham dự khóa hội thảo có bà Bùi Thanh Thủy 
- Trưởng phòng Tuyên truyền - Cục thuế Hòa Bình 
cùng các giám đốc, kế toán viên của hơn 100 doanh 
nghiệp trên địa bản tỉnh Hòa Bình. 

MISA tổ chức thành công hội thảo hướng 
dẫn quyết toán thuế tại Tp. HCM

Ngày 05/3/2011, tại VP MISA Tp.HCM, hội thảo 
“Tư vấn triển khai Nghị định 51 và hướng dẫn quyết 
toán thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 
2010”. Tham dự hội thảo có hơn 50 doanh nghiệp 
trên địa bàn Tp.HCM. 

MISA phối hợp Cục Thuế Bình Thuận tổ 
chức tập huấn quyết toán thuế TNDN

Ngày 07/3/2011, tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, MISA đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bình 
Thuận tổ chức thành công buổi tập huấn quyết 
toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010. Tham 
dự buổi tập huấn có sự hiện diện của ông Nguyễn 
Đình Thoa - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ 
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và đại diện hơn 600 
doanh nghiệp.

Bà Bùi Thanh Thuỷ phát biểu khai mạc hội thảo

Tập huấn MISA SME.NET 2010 tại Buôn Ma Thuột

Hơn 600 doanh nghiệp tham dự tập huấn tại Bình Thuận
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VÌ SAO TÔI “CHUNG THUỶ” VỚI MISA

Là người công tác tương 
đối lâu trong ngành kế 
toán, làm kế toán tổng 

hợp cũng đã trên 10 năm, giờ 
ngồi nghĩ lại với khối lượng 
công việc như bây giờ càng 
ngày càng nhiều, nhiều về 
lượng, nhiều về chất do yêu cầu 
quản lý ngày càng chặt chẽ, chi 
tiết nếu không có sự hỗ trợ của 
phần mềm kế toán thì không 
hiểu chúng tôi xoay xở như thế 
nào với nhân lực của mình hiện 
tại.

Nghĩ thấy thương cho những 
đồng nghiệp thế hệ trước, suốt 
ngày cộng trừ cùng những con 
số, sổ sách, báo cáo. Đã bận rộn 
lại ức chế thêm với cái nhận xét 
“quàu quạu như kế toán” của 

người ngoài ngành. Nghĩ lại rồi 
tôi mới thấy mình may mắn, 
may mắn được tiếp cận công 
nghệ thông tin là chiếc máy tính 
cá nhân, may mắn được thao tác 
công việc trên phần mềm kế toán 
và còn hơn nữa khi tìm được sản 
phẩm phù hợp với đơn vị đó là 
phần mềm kế toán MISA.

Thật ra lúc đầu khi sử dụng phần 
mềm MISA chúng tôi cũng còn 
tư tưởng “thử” thôi, nếu không 
ưng sẽ đổi sản phẩm khác. 
Nhưng từ năm 2004 tới giờ nghĩ 
lại sao MISA có bí quyết gì mà 
khiến mình “chung thủy” đến 
thế?

Để xem nhé, sản phẩm hoàn hảo 
chăng? Chưa chắc đâu, làm gì 
có sản phẩm nào hoản hảo được 
vì công tác kế toán mặc dù cũng 
là hành chính sự nghiệp nhưng 
mỗi đơn vị có một đặc thù riêng, 
có thể tốt với đơn vị này nhưng 
có thể chưa tốt với đơn vị khác.

Hay sản phẩm này giá rẻ nhỉ? 
Cũng bình thường, đâu có rẻ so 
với thu nhập dân hành chính sự 
nghiệp.

Hay là tiếp thị tốt? Có thể, 
nhưng nếu sản phẩm không ưng 
ý thì mình không gắn bó lâu như 
vậy được. 

Hay công tác chăm sóc khách 

hàng tuyệt vời? Cũng đúng, 
mấy bạn MISA đủ “bản lĩnh” 
để nghe khách hàng “phàn nàn” 
trong nhiều giờ liền mà vẫn giải 
quyết vấn đề thoả đáng. 

Sau cùng đúc kết lại thì tôi thấy, 
sở dĩ mình gắn bó lâu dài được 
với phần mềm kế toán MISA 
bởi ngoài tính năng sử dụng tiện 
lợi, chạy ổn định ít trục trặc, các 
mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo 
cơ bản đáp ứng yêu cầu công 
việc thì việc quan trọng nhất và 
ấn tượng nhất với tôi là đội ngũ 
triển khai của MISA. Ngoài việc 
chuyên môn về tin học giỏi, họ 
rất hiểu về chế độ kế toán, tác 
phong làm việc chuyên nghiệp, 
đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với 
khách hàng rất thân thiện, nhiệt 
tình. Bất kể khi nào có trục trặc 
cần tư vấn họ đều tận tình hướng 
dẫn, giúp đỡ đơn vị. Hơn nữa 
phần mềm luôn cập nhật những 
chế độ, chính sách mới nhất của 
nhà nước, các phiên bản mới 
luôn ra đời để khắc phục những 
hạn chế của phiên bản cũ.

Mê phần mềm MISA đến nỗi sử 
dụng từ phiên bản R02 đến bản 
R63, khi chuyển đơn vị cũng 
“mang theo” phần mềm kế toán 
MISA để sử dụng. Không biết tôi 
có hơi “quá” không nhỉ? Mong 
mọi sự đổi mới của MISA đều 
hướng tới khách hàng, các sản 
phẩm ngày càng hoàn thiện.

Phạm Thị Hà - Kế toán Học viện Tư pháp
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Thói quen mới

22 tuổi, tôi chập chững bước chân vào 
nghề kế toán. Nghề mà cách đây 
3 năm khi tôi trở thành sinh viên 

trường Cao Đẳng nơi tôi học với mường tượng 
trong đầu là cái nghề chằng chịt số má khiến 
người ta đau đầu. Và ngay trước khi có quyết 
định đi làm tôi vẫn giữ y nguyên suy nghĩ đó.

Thời gian đầu, tôi có cảm giác mệt mỏi, khó chịu 
vì suốt ngày phải chạy đua cùng những con số. 
Đã có lúc tôi muốn chuyển nghề, muốn bỏ cuộc 
nhưng rồi chưa kịp nghỉ việc thì tôi được làm 
quen với em. Em nhẹ nhàng, tình cảm, quan tâm 
đến những cảm xúc của tôi. Em nhẹ nhàng xoa 
dịu những lúc tôi cảm thấy căng thẳng, áp lực. 
Mỗi khi trở về nhà, không gặp em, tôi cảm thấy 
như thiếu đi một cái gì đó. Nhờ có em, những bỡ 
ngỡ ban đầu về chuyên môn qua đi và tôi cũng 
bắt nhịp được với công việc. Có em, tôi cảm 
thấy thoải mái và bớt đi áp lực trong công việc.

Đối với tôi, em như luồng gió mát lúc trưa hè 
nóng bức, như cơn mưa trong những ngày khô 
hạn. Tôi thầm cảm ơn em đã giúp tôi gỡ bỏ suy 
nghĩ rằng “nghề kế toán thật căng thẳng và khô 
khan” mà mình phải theo đuổi suốt cuộc đời. Và 
bây giờ sau 2 năm đi làm tôi có 1 thói quen mới: 
Việc đầu tiên lên cơ quan là khởi động máy tính 
và gặp em: MISA Mimosa.NET - Phần mềm kế 
toán.

Phạm Văn Tuấn
Phòng Kế hoạch - Tài chính,Bệnh viện đa khoa Vân 

Đồn, Quảng Ninh
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MISA SME.NET 2010
trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp trong 

công tác in hoá đơn theo NĐ51

Trước khi có quy định 
mới về hóa đơn (HĐ) – 
Nghị định (NĐ) 51 ban 

hành, công ty chúng tôi đã đề 
xuất với cơ quan thuế là được 
đặt in. Theo quy định của cơ 
quan thuế, công ty sẽ sử dụng 
mẫu HĐ cũ cho đến hết tháng 
3/2011 sau đó thì chuyển qua 
dùng HĐ mẫu mới. Tuy nhiên 
công ty chúng tôi đã sử dụng 
hết số HĐ (mẫu) cũ từ tháng 
11/2010, dù đã có chuẩn bị từ 
trước cho việc in HĐ, nhưng 
khi tiến hành in hoá đơn theo 
mẫu mới chúng tôi cũng gặp 
không ít khó khăn, bởi có quá 
nhiều mẫu như HĐ giá trị gia 
tăng, HĐ xuất khẩu…

Rồi tôi nhận được thư mời tham 
dự hội thảo về việc Hướng dẫn 
in hoá đơn theo nghị định 51CP 
của Công ty CP MISA phối 
hợp với hội kế toán kiểm toán 
Tp.HCM tổ chức. Chúng tôi 
đã sử dụng PMKT MISA kể từ 
năm 2008 nhưng đây là lần thứ 
2 tôi đến tham dự hội thảo của 
MISA, lần đầu tiên là để chọn 
mua sản phẩm và MISA đã 
chinh phục được tôi – một kế 

toán trưởng hơi khó tính, nhưng 
ở thời điểm đó PMKT MISA 
thật sự là một lựa chọn hoàn 
toàn phù hợp với mô hình công 
ty tôi lúc bấy giờ. Sau 1 năm sử 
dụng chúng tôi đã tiếp tục nâng 
cấp lên phiên bản MISA SME.
NET 2010 với nhiều tiện ích 
hơn. 

Sau khi tham dự buổi hội thảo 
hướng dẫn in hoá đơn và được 
trực tiếp thực hành trên máy 
tính và máy in đặt tại hội thảo, 
tôi đã gọi cho bộ phận tư vấn 
và hỗ trợ khách hàng của MISA 
để tìm hiểu nhiều thông tin hơn 
về việc in hoá đơn, lúc bấy giờ 
tôi mới “vỡ lẽ” ra việc in hoá 
đơn lại đơn giản đến vậy. Chỉ 
cần một vài thao tác nhỏ trên 
PMKT là chúng tôi đã có một 
hoá đơn hoàn chỉnh theo đúng 
quy định của cơ quan Thuế, 
ngoài ra MISA còn cho phép 
người sử dụng dễ dàng chỉnh 
sửa, thiết kế cho phù hợp với 
các quy trình kế toán của công 
ty. Tôi tin MISA SME.NET 
2010 sẽ là trợ thủ đắc lực cho 
doanh nghiệp trong công tác in 
hoá đơn theo nghị định 51.

Trần Thị Thi Ân
Kế toán trưởng Công ty CP Dược 

phẩm An Đông, Tp.HCM
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Yêu nghề kế toán

Dẫu biết nghề kế toán là vất vả khó khăn

Nhưng trong lòng em luôn một tình yêu cháy bỏng

Con số hiện lên hàng ngang hàng dọc

Ẩn chứa đâu đây trách nhiệm em làm

Những tháng ngày vất vả gian nan

Hết chứng từ rồi sang định khoản

Hết báo cáo rồi lại sổ sách cân đối

Cứ loanh quanh lại hết một ngày

Những lúc em ngồi nghĩ vẩn vơ

Gắn bó với nghề là tình em vất vả

Nhưng rồi em vẫn chẳng bó tay

Và vượt qua những tháng ngày gian khó

Bởi có MISA cùng em vững bước

Nhẹ gánh em sáng sáng chiều chiều

Tháng năm qua đi cảm xúc dâng đầy

Kế toán là nghề em gắn bó

Dù khó khăn nhưng lòng em không từ

Bởi em sinh ra là vào nghề kế toán.

Bích Hạnh
UBND P.Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
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Những năm cuối của cuộc đời nghề nghiệp

Vẫn rộn ràng với kế toán MISA

Có người bảo sao mà hăng hái thế?

Tôi sững sờ với câu nói vô tư

MISA Mimosa, tôi nghe như Dalat

Trời mù sương như một sáng ở Tam Kỳ 

Em đến đây giữa đầu Xuân giá lạnh

Gieo mầm xanh cho những chuyến đi dài

Những con số biết nói , trên phần mềm công nghệ

Phép lạ vô hình như ẩn chứa đâu đây

Tôi biết em đau đáu một niềm tin

Rằng mai đây, cây đâm chồi nẩy lộc

Trái ngọt chín rơi vào tay ai đó

Cám ơn MISA, cám ơn em gái nhỏ

Chiều vội vã về , tôi chưa tiễn biệt em...

Nguyễn Thị Vịnh 
Kế toán, Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Người em gái MISA
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KÍ ỨC MÙA ĐÔNG

Lần đầu tôi gặp em là một chiều đông 
sáu năm trước trong chuyến công 
tác ở Hà Nội. Tôi đang đứng phân 

vân trước cửa ra vào công ty MISA đặt trụ 
sở trong khách sạn La Thành…

- Xin lỗi, anh đến tham dự tập huấn phải 
không ạ? - Giọng con gái Hà Nội thật ngọt.

- Vâng, chào cô. Tôi là Q, đơn vị X. Tập 
huấn ở đâu vậy nhỉ?

- Mời anh đi lối này! - Đôi mắt to màu hạt 
dẻ hấp háy khi em mỉm cười. 

T - cậu bạn thân có lần kể cho tôi nghe về 
người em gái kết nghĩa của mình ở Hà Nội, 
tên H. Khi biết công ty cử tôi ra Hà Nội tập 
huấn với MISA, T cho tôi số điện thoại của 
H: “Để tao nhờ cô bé dẫn mày đi thăm Hà 
Nội!”. 

Sau buổi tập huấn đầu tiên, về khách sạn, 
tôi bấm số của H và nghe một giọng khá 
quen. Hay là giọng con gái Hà Nội giống 
nhau nhỉ?

- Alo! Anh Q phải không ạ?

- Ừ đúng rồi, sao em biết? T cho em số anh 
rồi hả?

- Dạ, em cũng đang định gọi cho anh đây. 
Anh T “gửi gắm” anh kỹ lắm đấy.

- Cái thằng này thật là... Ừ, tối nay em có 
rảnh không?

- Dạ cũng rỗi! Anh muốn đi đâu, để em đưa 
anh đi.

Tôi nghe tiếng em cười thật ròn trong điện 
thoại. Em hẹn tôi 6h ở tiền sảnh khách sạn.

- Ơ, là em à!? - Tôi hơi bất ngờ khi gặp lại 
cô gái có đôi mắt màu hạt dẻ ban sáng.

- Vâng! Em nhận ra anh từ sáng, lúc gặp anh 
giới thiệu ấy!

Đêm đông Hà Nội mang cái rét mà em gọi 
là “rét ngọt”. Riêng tôi - một thằng con trai 
đất Sài Gòn - chỉ thấy lạnh run. 6h30 tối, 
phố lên đèn, Hà Nội lung linh dưới ánh sáng 

Hà Minh Quang
Kế toán trưởng Sở giáo dục Bình Phước

….Gửi tặng cô bé MISA ngày xưa
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vàng ấm áp. Những cơn gió đầu mùa đem 
theo hơi lạnh khô và những chiếc lá bay bay 
không ngăn bước chân người ra phố. Con 
đường nhộn nhịp với những chiếc áo len, áo 
khoác đủ màu sắc. Những gánh hàng rong 
nghi ngút khói làm dịu đi cái lạnh đêm đông. 
Suốt buổi tối em cứ cười nói ríu rít. Không 
biết do người Hà Nội hiếu khách, hay do cá 
tính của em mà mới chỉ gặp nhau chưa đầy 24 
tiếng, em đã tạo cho tôi cảm giác thân thuộc 
như người bạn cũ. Tiếng em cười ròn, ánh 
nến vàng, hơi nóng tỏa ra từ hai ly cà phê, và 
một cái gì đó len lỏi trong lòng tôi ấm áp lạ.
Tuần đầu tiên của chuyến công tác trôi 
qua nhanh. Tôi vẫn hay chạm mặt em ở 
công ty. Hai ngày cuối tuần, em đưa tôi đi 
khắp 36 phố phường, thăm lăng Bác, thăm 
năm cửa ô, ăn đủ thứ món ở Hà Nội: phở, 
bún chả, hạt dẻ nóng, kem Tràng Tiền,… 
Một buổi tối, với một chút tò mò, tôi 
nhập nick của em vào khung tìm kiếm của 
Google và bấm Search. Kết quả đầu tiên 
hiện ra là một blog cá nhân mang tên Vô Ưu 
Thảo. Bấm vào đường link xanh, màn hình 
laptop hiện lên nụ cười em thật tươi nơi ở 
góc trái và dòng status vừa cập nhật cách 
đó ba ngày: “Người đâu gặp gỡ làm chi? 

Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Hai tháng sau khi về Sài Gòn, tôi thường 
xuyên liên lạc với em, gần như mỗi ngày. 
Mùa đông Hà Nội cũng sắp đi qua. Một 
cảm giác ấm áp toả ra trong lòng tôi mỗi 
khi thấy nick em sáng hay thấy một tin 
nhắn từ số điện thoại của em. 

Một ngày, em viết trên blog mình hai câu 
thơ của Lưu Trọng Lư: 

“Yêu hết một mùa đông 

Nhìn nhau mà chẳng nói.”

Từ đó, em biến mất.

Sáu năm đã trôi qua với nhiều thứ thay 
đổi. Tôi lập gia đình và có một bé gái 4 
tuổi đáng yêu tên M.H Cái tên này là do 
vợ tôi chọn, vô tình lại trùng với tên em. 
Ở xứ sở phương Nam đầy nắng ấm, tôi biết 
một mùa đông nữa của Hà Nội đã qua, và 
tôi đã viết lên Facebook của mình “Gửi 
đến xứ sở sương mù lời chúc bình an và lời 
nguyện cầu hạnh phúc. Từ vùng đất nắng 
ấm. Chào em, quá khứ của tôi!”
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SÖÏ ÑOÅI MÔÙI CUÛA 

HOÄI NGHÒ LAÕNH ÑAÏO MISA 2011

Hội nghị lãnh đạo được 
MISA tổ chức thường 

niên với mục đích họp 
bàn đưa ra các chiến 
lược hoạt động, phát 

triển của công ty trong 
suốt một năm, tạo tiền đề 

vững chắc cho sự phát 
triển bền vững của MISA. 

Năm 2011, đổi mới của 
Hội nghị lãnh đạo đó là 

sự tham gia của đông 
đảo các thành phần trong 
công ty, từ đại diện nhân 
viên của các phòng/ban/

vị trí cho tới tất cả các 
cấp cán bộ quản lý trong 

công ty. Tại Hội nghị, 
các thành viên ở mọi vị 
trí đều được quyền lên 

tiếng, đưa ra ý kiến, bày 
tỏ nguyện vọng của mình 
để cùng nhau thảo luận đi 

tới những thống nhất kế 
hoạch hành động chung 

toàn công ty. 

Anh Đỗ Hồng Quang - Giám đốc VP 
Tp.HCM

Hội nghị đã chốt được các hoạt động của các 
phòng ban, bộ phận  trên toàn hệ thống công 
ty. Với quyết tâm xây dựng và áp dụng hồ sơ 
năng lực chắc chắn đội ngũ CBNV MISA sẽ 
càng tinh nhuệ hơn, chuyên nghiệp hơn. Đó 
chính là nhân tố  thúc đẩy đưa công ty phát 
triển bền vững.

Anh Trần Việt Hoàng -  Phụ trách 
phòng HC - TH MISA Đà Nẵng 

Năm nay với cơ chế khoán mới cho cả 2 khối 
kinh doanh sẽ là động lực rất lớn cho nhân 
viên kinh doanh vì họ sẽ được hưởng theo 
năng lực đúng với thông điệp năm nay là 
“Năng lực - Hiệu quả - Phát triển” đã được 
đề ra.

Phóng viên
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Chị Mai Thị Thắm - Trưởng nhóm TTKD HCSN, MISA Hà 
Nội 

Tham dự hội nghị lãnh đạo tôi thấy tất cả các chuyên đề đều đề cập 
đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, chúng ta có thể thấy 
rằng để đạt được mục tiêu đề ra của các phòng ban cũng như trung 
tâm, mỗi cá nhân phải nỗ lực hết sức mình, phải phấn đấu bằng chính 
năng lực của bản thân. Riêng tôi thấy mình phải trau dồi nhiều kiến 
thức cũng như kỹ năng để tăng hiệu quả công việc.

Anh Nguyễn Trung Thành - Trưởng nhóm TTKD DN, MISA 
BMT

Điều tôi tâm đắc nhất tại Hội nghị lãnh đạo là tính dân chủ. Trong 
mỗi chuyên đề, mỗi chính sách đều được lãnh đạo ghi nhận sự đóng 
góp của mỗi thành viên tham gia hội nghị và chính sách dành cho 
con người luôn được đổi mới mỗi năm để mang lại đời sống cao cho 
mọi thành viên MISA. Định hướng đưa MISA trở thành nhà cung 
cấp dịch vụ giải pháp CNTT hàng đầu Việt Nam là hoàn toàn có căn 
cứ cơ sở.

Chị Huỳnh Tố Như - Nhân viên TTKD DN MISA Tp. HCM

Qua hội nghị tôi học hỏi được nhiều thứ từ việc quản lý thời gian đến 
tốc độ làm việc của BLĐ, thấy được tính kỷ luật, cách thức tổ chức 
cùng tính dân chủ trong một hội nghị lớn và hiểu rõ hơn về chức 
năng và nhiệm vụ của từng phòng ban tại Công ty. Trong hội nghị, 
mọi thành viên đều có quyền góp ý để xây dựng chính sách hợp lý 
nhất cho từng phòng ban. Trước đây tôi được nghe câu nói “thời gian 
là vàng” và qua hội nghị lần này tôi cảm nhận sâu sắc nhất điều này. 
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“NGƯỜI ĐẸP TÂY ĐÔ” 
của MISA Cần Thơ

Là gái miền Trung chính gốc, đầu quân cho MISA từ năm 2007, sau hơn 4 năm gắn 
bó đến giờ ai cũng gọi chị Trần Thị Xuân - Q.Trưởng phòng KD - MISA Cần Thơ 
bằng biệt danh trìu mến: “Người đẹp Tây  Đô”

“Một thân một mình” tới VP 
Cần Thơ

Năm 2010, VP MISA Cần Thơ 
được thành lập, cần có người 
quản lý, tạo nhiệt huyết cho 
nhân viên, đào tạo nhân viên trở 
thành chuyên nghiệp. Lúc đầu, 
BLĐ công ty lấy ý kiến để chị 
tự nguyện nhận phụ trách văn 
phòng nhưng chị lưỡng lự, phần 
vì lời đề nghị quá bất ngờ, phần 
vì gắn bó với MISA Tp.HCM đã 
lâu, nhiệm vụ lại nặng nề, chị do 
dự, lần lữa mãi.

MISA Cần Thơ không thể không 
có người “cầm trịch”, Phó TGĐ 
Lữ Hồng Chương quyết là chị 
phải đi, phải đối mặt với khó 
khăn, thách thức để thể hiện hết 
khả năng của mình và tập hợp 
sức mạnh của anh em, đưa MISA 
Cần Thơ phát triển kịp các VP 

của MISA trên toàn quốc. 

Ngày đầu mới thành lập, văn 
phòng đầy khó khăn. Cơ sở vật 
chất chưa đầy đủ, nhân viên 
“thuê đâu đánh đó”, chưa tự 
vạch kế hoạch và làm chủ được 
các kế hoạch trong công việc 
hàng ngày, các kỹ năng chưa 
được đào tạo bài bản. Quy trình, 
tài liệu hướng dẫn chưa đầy đủ, 
chị và đồng nghiệp phải vừa 
làm vừa mày mò bổ sung dần. 
Nhân viên mới được nhận vào 
làm, với họ cái gì cũng mới mẻ. 
Sau các khóa đào tạo gần gũi, 
dễ hiểu và dễ thực hành, nhân 
viên MISA Cần Thơ ngày càng 
tăng tính chuyên nghiệp, chủ 
động trong công việc. Đội ngũ 
kinh doanh của văn phòng được 
xây dựng đồng đều cả khối kinh 
doanh doanh nghiệp và kinh 
doanh hành chính sự nghiệp. 

Hoa Nắng
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Lần đầu trợ giảngTrái ngọt từ những nỗ lực

Dưới sự nỗ lực của chị và nhân 
viên toàn văn phòng, những hợp 
đồng đầu tiên lần lượt đến với 
MISA Cần Thơ. Đầu năm 2010 
với khoảng 7 nhân sự thì nay 
MISA Cần Thơ đã có đội ngũ 
28 nhân viên năng động, nhiệt 
huyết. Toàn văn phòng rất quyết 
tâm, tự tin để hoàn thành kế 
hoạch cam kết năm 2011. “Năng 
động - Nhiệt huyết - Đoàn kết 
- Phát triển” đã trở thành khẩu 
hiệu hành động riêng của MISA 
Cần Thơ trong năm 2011. 

Cảm giác “một thân một mình” 
khi tới MISA Cần Thơ  đã qua 
nhanh vì chị quá yêu công việc, 
lại có anh em nhân viên ở bên, 
được lãnh đạo động viên và hỗ 
trợ nhiệt tình. Ở MISA Cần Thơ 
những ngày này, chị vẫn đang 
gác lại những chuyến đi chơi 
cùng gia đình, bè bạn để hợp 
sức cùng anh em “xây nền, dựng 
móng” cho sự lớn mạnh của 
VP. Và những gì chị nhận lại 
cũng không hề nhỏ, đó là sự trải 
nghiệm, học hỏi và quan trọng 
hơn là chiến thắng được bản 
thân mình.

Bây giờ mỗi khi khách hàng, đối 
tác gọi chị bằng biệt danh trìu 
mến “Người đẹp Tây Đô”, chị 
lại mỉm cười hạnh phúc.

Buổi đầu tiên tôi làm trợ giảng
Mang trong lòng một nỗi băn khoăn
“Người ta hỏi mình có đáp được chăng?
Hay lúng túng sinh ra ấp úng?”

Bước vào lớp gặp toàn cô chú
Gọi bằng cô nghe cũng vui vui
Sau giới thiệu làm quen với lớp
Chào mọi người với sự tự tin

Đĩa MISA tôi gửi các thành viên
Cài vô máy tôi bắt đầu công việc
“Cô giáo ơi, máy tôi báo lỗi!
Giờ làm sao cô chỉ tôi đi?”

“Lỗi kết nối…chị làm như vầy nhé!
SQL chị phải cài vô
Tắt virus, cài MISA lần nữa
Nếu vẫn còn thì phải cài Win”

Chị kinh doanh vẫn giảng ở trên
Bên dưới lớp tôi đi vòng quan sát
Chỗ nào vướng có tôi hỗ trợ
Tư vấn mà, đâu sợ lỗi đâu!

Đi một lần trợ giảng với kinh doanh
Tuy bận rộn với hàng trăm câu hỏi
Nhưng đáp lại nhận được nhiều tình cảm mới
Của những người tuy chỉ mới gặp mà thôi

Tạm biệt lớp tôi về Sài Gòn nhé!
Khó khăn gì hãy gọi chúng tôi ngay.

Phạm Thị Hoài Lam - Phòng TV&HTKH, VP MISA Tp.HCM
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Nhöõng ngöôøi phuï nöõ haäu phöông 
CUÛA CHUÙNG TOÂI

Phụ 
nữ làm nên 

một nửa thế giới, đó không còn 
là một thông điệp xa lạ. Và ở MISA 

chúng tôi cũng vậy, những người phụ 
nữ - họ cũng làm nên một nửa thành 

công của MISA ngày hôm nay. Ở họ, 
chúng tôi không chỉ nhìn thấy khả năng 
cống hiến, sự tận tâm trong công việc mà 

chúng tôi còn thấu hiểu được tình yêu của 
họ dành cho chúng tôi. Đôi lúc họ không coi 

chúng tôi là đồng nghiệp, mà chúng tôi còn 
được họ đối xử như những người em, 

người con, người thân trong gia 
đình.



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 03 - 2011 23

MISA KÝ SỰ

Đối với giới Kiểm soát chất lượng trong 
ngành CNTT thì chị không phải cái tên 
xa lạ. Và khi biết tin chị sẽ gia nhập 

MISA, những nhân viên Kiểm soát chất lượng 
đều dấy lên một niềm xốn xang khó tả, giống như 
crazyfan sắp được gặp mặt thần tượng của mình. 

Chị đến và thổi một luồng gió mới vào phong cách 
làm việc của Trung tâm Phát triển phần mềm (TT 
PTPM), điều chúng tôi cảm nhận rõ nét nhất đó 
là khả năng trình bày và giải quyết vấn đề cực kỳ 
thuyết phục, đầy cơ sở khoa học của chị. Những 
ngày đầu làm việc chị liên tục trình bày, đào tạo 
cho nhân viên TT các kỹ năng mềm như kỹ năng 
thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng hội họp… 

Bất ngờ nhất đối với chúng tôi là việc tham gia 
một số trò chơi đầy thú vị vừa mang tính giải trí, 
vừa thực hành tại chỗ vào giữa buổi trình bày. 
Điều này từ trước tới giờ chưa từng được áp dụng 
trong TT nên mọi người hồ hởi, vui mừng ra mặt. 
Không chỉ có vậy, bất ngờ nhất đối với tôi là vốn 
kiến thức khổng lồ của chị mà tôi cảm nhận nhưng 
chưa thể lĩnh hội được. 

Càng làm việc cùng chị chúng tôi càng ngưỡng mộ 
chị bởi khả năng làm việc “siêu nhiên”, không biết 
mệt mỏi cũng như khả năng ra quyết định nhanh 
và đầy quyết đoán. Không hiểu sao một người phụ 
nữ như chị có thể một lúc vừa định ra chính sách 
hoạt động của TT, vừa hướng dẫn, rà soát hệ thống 
tài liệu quy trình, vừa giám sát, hỗ trợ kịp thời cho 
các dự án, vừa đưa ra khung kiến thức cho hồ sơ 
năng lực lại vừa chuẩn bị chu đáo nội dung cho 
PM Club… 

Những tưởng một vị lãnh đạo làm việc như robot 
thế thì phải đáng sợ, khó gần lắm. Ấy thế mà hoàn 
toàn ngược lại. Những email chị gửi, những cuộc 
trao đổi nhanh để động viên, khích lệ tinh thần làm 
việc của anh em hay để “thúc” các dự án phải tuân 
thủ quy trình, quy định của Ban đã đề ra… tất cả 
đều rất mộc mạc, giản dị và chân phương. Cũng 
bởi lẽ đó mà dần dần toàn bộ thành viên TT đã 
nhận ra tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình 
và đã coi quy trình, quy định là người bạn đồng 
hành trong công việc. 

Cảm ơn chị! Cảm ơn vì chị đã đến, đã cho chúng 
tôi người thầy đáng trân trọng!

Chị đã đến và truyền cho chúng tôi
luồng sinh khí mới

Nguyễn Thị Hoài - Ban CMMi 

Chị Dương Thị Minh - Phó GĐ thường trực, TT PTPM



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 03 - 201124

MISA KÝ SỰ

Xuất thân từ một kế toán, công việc của 
chị là phụ trách kế toán của văn phòng, 
nhưng bên cạnh đó, chị còn một nhiệm 

vụ vô cùng lớn lao đối với MISA Hà Nội, đó là 
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Với hơn hai 
mươi nhân viên của gần 10 bộ phận độc lập, và 
chị là người đứng đầu chỉ huy cái tập thể “tổng 
hợp” đó. Có thể là không quá khi so sánh rằng, 
chị giống như người Nhạc trưởng chỉ huy một dàn 
nhạc giao hưởng với rất nhiều nhạc cụ khác nhau.

Chị có thể nắm rất rõ về công tác Kế toán, Thu 
nợ, nhưng chị không có chuyên môn về Quản trị 
mạng, không có kinh nghiệm về PR, không thông 
thạo về công tác Nhân sự, chị cũng chẳng phải 
một Hành chính đích thực, chưa bao giờ làm công 
việc của một Thư ký, và cũng chưa bao giờ giữ 
vị trí Lái xe, vậy mà chị lại là lãnh đạo của tất cả 
các nhân viên của từng đấy bộ phận, điều hành và 
quản lý những vị trí đó thật khoa học để mọi người 
vận hành công việc của mình thật trơn tru, góp một 
phần rất lớn vào guồng quay phát triển của MISA 
Hà Nội. Đó không phải là một việc đơn giản, và 
chị đã thành công trên cương vị của mình, là một 
người Trưởng phòng luôn nhận được sự yêu mến 
và tín nhiệm của các đồng nghiệp. 

Có nhiều người nghĩ Kế toán là gắn liền với hai 
chữ “Nguyên tắc” nên người làm kế toán cũng 
nguyên tắc. Nhưng chị không hẳn là như thế đặc 
biệt khi làm việc với anh em thuộc bộ phận khác 
trong phòng. Bởi vì chị luôn muốn nhân viên của 
mình thật thoải mái khi làm việc. Khi tác nghiệp 
với các phòng ban khác cũng vậy, ngoài những 

nguyên tắc không thể không thực hiện, cũng có 
những lúc chị cũng rất linh động trong công việc 
mà không quá cứng nhắc gò bó miễn là không ảnh 
hưởng gì đến lợi ích công ty bởi chị hiểu được 
những khó khăn của anh em kinh doanh. 

Cách làm việc của chị là giải quyết mọi việc thật 
triệt để, không để nhân viên còn bất kỳ lăn tăn, 
thắc mắc nào trong công việc cũng như trong mối 
quan hệ với đồng nghiệp, và phòng Hành chính 
tổng hợp luôn là một tập thể đoàn kết nhờ người 
Nhạc trưởng là chị. 

Người nhạc trưởng
của chúng tôi

Lưu Thị Khuyên - VP MISA HN

Chị Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Trưởng phòng HCTH, VP MISA HN
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Gia nhập MISA năm 2004 khi đã ở tuổi 
“Ngoại ngũ tuần”, mặc nhiên cô trở 
thành thành viên lớn tuổi nhất công ty 

và được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên thật thân 
mật - U Tấn. 

Có thể nói, U là người “quan trọng” nhất công ty, 
bởi U được Ban lãnh đạo tín nhiệm giao nhiệm vụ 
giữ con dấu và đóng dấu tất cả các hợp đồng trên 
toàn quốc cùng với rất nhiều công văn, giấy tờ của 
MISA Khu vực phía Bắc. Thiếu U một ngày là 
thiếu những tiếng đóng dấu liên tục vang đều như 
tiếng chày giã gạo.

Là một tập thể trẻ luôn tràn đầy sinh lực, MISA 
chúng tôi thường xuyên tổ chức những chuyến 
nghỉ mát, tham quan dã ngoại, những buổi tụ tập 
liên hoan, và rất nhiều sự kiện được tổ chức trong 
một năm. Thế nhưng đã từ lâu chúng tôi không còn 
ngạc nhiên về khả năng hoà nhập và “chịu chơi” 
của U. U giống như một “siêu nhân” việc gì cũng 
làm được. Từ nhiệt tình lo chu đáo cho chúng tôi 
“từng bữa ăn giấc ngủ”, U còn là nhân vật không 

thể thiếu trong mọi trò chơi, mọi bàn tiệc. Sức trẻ, 
sức khoẻ của U không thua kém gì tụi thanh niên. 
U làm tất cả mọi người bất ngờ khi tham gia đóng 
kịch, múa, trình diễn thời trang, nếu thậm chí có tổ 
chức thi... võ hay thi chạy thì thanh niên chắc cũng 
còn chạy theo U dài dài.

U là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam rất điển 
hình, chúng tôi thấy ở U nét tương đồng của bà, 
của mẹ, của chị gái mình. U góp ý nhẹ nhàng khi 
chúng tôi căng thẳng với nhau, U động viên khi 
công việc chúng tôi gặp nhiều khó khăn. U biết 
ai ốm, ai đang có vấn đề về tâm lý tình cảm, U 
luôn khiến chúng tôi xúc động vì những lời hỏi 
thăm, động viên đúng lúc. Phòng có người ốm mà 
không cho U biết để tổ chức đi thăm thế nào U 
cũng mắng. 

Ở U có cả sự tần tảo, trái tim nhân hậu của người 
phụ nữ, tinh thần nhiệt tình và hiện đại không kém 
gì chị em ngày nay. Chúng tôi sẽ luôn gọi U trìu 
mến là “U Tấn” - người phụ nữ MISA đặc biệt 
trong trái tim chúng tôi.

Chúng tôi gọi cô bằng cái tên dân dã  
“U Tấn”

Bảo An

Cô Nguyễn Thị Tấn - Phòng Hành chính, VP TCT



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 03 - 201126

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Quản lý hóa đơn

trên MISA SME.NET 2010
- Phần mềm đã được Tổng cục Thuế thẩm định đáp ứng Nghị định 51 - 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ trong việc tạo lập hóa đơn theo 
đúng Nghị định 51 cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường, 
MISA SME.NET 2010 đã thiết kế các tiện ích giúp doanh 

nghiệp nhanh chóng tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51 như: Lập 
Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, Thông báo phát  hành hóa đơn, 
Tạo lập và in hóa đơn theo cả 3 hình thức, Quản lý hóa đơn hủy, mất, 
xóa bỏ…

Quyết định áp dụng hóa đơn tự in

Với doanh nghiệp áp dụng hóa đơn tự in có thể lập “Quyết định về 
việc áp dụng hóa đơn tự in” trên phần mềm và in ra theo đúng mẫu 
quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Thông báo phát hành hóa đơn

MISA SME.NET 2010 hỗ trợ doanh nghiệp lập Thông báo phát hành 
hóa đơn để gửi cơ quan thuế trước khi sử dụng các mẫu hóa đơn cho 
việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Quản lý hóa đơn theo đúng quy định

MISA SME.NET 2010 hỗ trợ doanh nghiệp quản lý in hóa đơn theo 
đúng quy định: Cho phép phân quyền in hóa đơn; Hỗ trợ đánh số hóa 
đơn theo đúng thứ tự, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp hóa đơn;  Các 
hóa đơn đã in nếu được in từ lần 2 trở đi sẽ được cảnh báo số lần đã 
in nhằm kiểm soát hóa đơn in ra; Đối với hóa đơn được in lần 2 phần 
mềm cho phép in chữ Bản sao lên mẫu hóa đơn theo đúng quy định.

Đáp ứng cả 3 hình thức in hóa đơn.

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, các doanh nghiệp có thể áp dụng 
3 hình thức để tạo hóa đơn:  hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in và hóa 
đơn điện tử. Với MISA SME.NET 2010, các doanh nghiệp có thể 

Nghị định số 51/2010/
NĐ-CP và Thông tư số 

153/2010/TT-BTC ban 
hành nhằm quy định và 

hướng dẫn các doanh 
nghiệp trong việc in, phát 

hành và sử dụng hóa 
đơn bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ. Theo đó, 
cơ quan thuế không bán 
hóa đơn cho các doanh 

nghiệp, các doanh nghiệp 
chủ động khởi tạo và 

phát hành hóa đơn theo 
đúng quy định để sử 

dụng. Thực tế đến nay 
việc triển khai in hóa đơn 

theo Nghị định vẫn còn 
nhiều lúng túng, nhiều 

doanh nghiệp thuộc diện 
phải tự in hóa đơn vẫn 

chưa triển khai, việc đặt 
in hóa đơn đã khiến các 

nhà in trở nên quá tải, 
nhiều doanh nghiệp thiếu 

hóa đơn để sử dụng.

Nguyễn Thị Mây - TT PTPM
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dễ dàng tạo và in hóa đơn theo cả 3 hình thức này.

Hóa đơn đặt in

Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in, 
người sử dụng có thể dễ dàng căn chỉnh mẫu 
hóa đơn trên phần mềm để in khớp với phôi 
hóa đơn đã đặt in sẵn của doanh nghiệp, đảm 
bảo sự chính xác và tính thẩm mỹ của hóa đơn.

Hóa đơn tự in

MISA SME.NET 2010 đã tích hợp sẵn đầy đủ 
các mẫu hóa đơn theo hướng dẫn Thông tư số 
153/2010/TT-BTC như Hóa đơn GTGT, Hóa đơn 

bán hàng, Hóa đơn xuất khẩu… Doanh nghiệp có 
thể chỉnh sửa, chèn thêm logo, hình ảnh, thay đổi 
màu chữ… cho phù hợp với đặc thù của đơn vị 
mình.

Hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
trong việc phát triển các giao dịch kinh tế, MISA 
SME.NET 2010 còn cho phép khởi tạo và tích hợp 
chữ ký điện tử vào hóa đơn, doanh nghiệp có thể 
nhanh chóng gửi hóa đơn qua email cho khách 
hàng.

Bên cạnh đó, MISA SME.NET 2010 còn hỗ trợ 
doanh nghiệp quản lý các hóa đơn bị mất, hỏng, 
cháy, hóa đơn bị xóa bỏ hoặc bị hủy. Tự động in 
Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo kết 
quả hủy hóa đơn; Báo cáo tình hình sử dụng hóa 
đơn theo đúng mẫu quy định.

Tự in hóa đơn là xu hướng của nhiều nước trên thế 
giới, đặc biệt là các nước tiên tiến. Việt Nam đang 
trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, 
các doanh nghiệp nên tiến tới xu hướng chung đó, 
điều này đòi hỏi phải có phần mềm hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp dễ dàng khởi tạo và in hóa đơn theo 
quy định. MISA SME.NET 2010 sẽ là công cụ đắc 
lực giúp doanh nghiệp in và quản lý hóa theo Nghị 
định 51, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp và 
các cơ quan chức năng để Nghị định sớm phát huy 
hiệu quả.
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“Phụ nữ Việt Nam có nhiều lý do để vui mừng và tự hào 
nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phụ nữ chiếm 50,8% dân số 
Việt Nam và 50,6% lực lượng lao động. Việt Nam có tỷ lệ 
nữ đại biểu quốc hội cao nhất ở Đông Á. Đây là những 
thành tựu có ý nghĩa và đáng chú ý. Ngày Quốc tế Phụ 

nữ nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta trao quyền cho 
phụ nữ, chúng ta có thể thay đổi thể giới.” (Bài viết về 

ngày 8-3 của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam)

PHỤ NỮ MISA
trong mắt nam giới 

Ở MISA, có tới hơn một nửa thành viên là phụ nữ, 
tất cả các bộ phận đều có sự tham gia của chị 
em. Nhiều chị, em phụ nữ giữ vị trí quản lý quan 

trọng trong công ty. Nhân ngày 8-3, hãy xem giới đàn ông 
MISA đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về chị em.

Anh Lê Tiến Đạo - Thành viên Ban 
QLDA, TT PTPM

Tôi thấy chị em MISA rất thông minh, năng 
động và nhiệt tình với công việc. Nhiều khi 
chúng tôi cũng phải nể phục họ. 

Anh Bùi Mạnh Linh - Trưởng phòng 
HCTH, TT PTPM 

Điều chị em phụ nữ MISA gây ấn tượng 
cho tôi đó là khả năng quản lý. Nếu để ý 
một chút bạn sẽ thấy lực lượng thuộc cấp 
quản lý ở MISA có số lượng phụ nữ chiếm 
hơn nửa. Phụ nữ MISA là những người 
tận tâm với công việc, có thể làm việc với 
cường độ cao.

Chị em VP TCT lênh đênh du thuyền Hồ Tây ngày 8/3
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Anh Phạm Văn Nghĩa - VP TCT

Chị em phụ nữ của MISA vừa mạnh mẽ 
vừa gợi cảm. Như các chị em PR luôn tươi 
trẻ, năng động và nhiệt tình với công việc. 
Ở đâu có các cô gái PR, ở đó có tiếng cười.

Anh Đỗ Đức Chiến - Phòng HCTH - VP 
MISA HN

Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi 8-3 lại đến 
với chị em và anh em lại được đưa chị em đi ăn. 
Cảm giác được chăm chút chuẩn bị bữa ăn cho 
chị em trong phòng thật là tuyệt.

Anh Nguyễn Trung Thành - Trưởng nhóm 
KD DN, MISA BMT

Về người phụ nữ ở MISA, tôi rất cảm thông và 
khâm phục cho những chị em ở bộ phận kinh 
doanh luôn phải đi công tác xa và đi liên tục. Sự 
hy sinh những hạnh phúc rất phụ nữ của các chị 
em thật đáng trân trọng. Chúc chị em luôn khỏe, 
luôn đẹp và thành công trên con đường sự nghiệp.

Anh Nguyễn Trường Quốc Lĩnh - Nhân 
viên KD HCSN, MISA BMT

Điều mà tôi ấn tượng nhất với chị em MISA đó 
là sự năng động, nhiệt tình trong công việc, đặc 
biệt là những nụ cười rãng rỡ của các chị em mỗi 
sáng bước chân vào văn phòng, họ khiến cho môi 
trường làm việc của chúng ta luôn bừng sáng và 
rạng rỡ. 

Anh TChinh Duy Khang - MISA Tp.HCM

Không biết có phải tiêu chí đầu tiên của các sếp 
khi tuyển dụng nữ nhân viên MISA là phải xinh 
xắn, dễ thương không mà tôi thấy khoảng 90% 
đều rất xinh tươi. Nhưng chị em MISA đa số đều 
là “hoa đã có chủ”... xinh tươi mà chỉ được nhìn, 
thật buồn.

Nam giới MISA Hà Nội hoá thân trong chương trình “Là con gái 
thật tuyệt” chào mừng ngày 8/3

Hoa và bóng bay ngập tràn MISA  Cần Thơ trong ngày hội của chị 
em

Giám đốc Vũ Trí Thức tặng hoa chúc mừng chị em MISA Buôn Ma 
Thuột trong ngày 8/3

Chị em MISA HCM đẹp hơn, rạng rỡ hơn trong ngày tôn vinh phái 
đẹp
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Cảm ơn các bà mẹ đã 
sinh ra các anh và mang 
tặng cho tất cả chị em 

chúng ta.

Hãy hình dung nếu trên thế giới 
này không có đàn ông thì đàn bà 
chúng ta sẽ ra sao. Sẽ giống như 
bầu trời không có mây, giống 
như thuyền không có bến đỗ, 
giống như sông không có cá, 
giống như rừng không có cây....

Cuộc sống thật hạnh phúc và 
thật đẹp biết bao khi một ngày 
nọ ta bất ngờ nhận được món 
quà của họ, họ rất ít nói thậm chí 
là chẳng nói gì đâu. Nhưng họ 
yêu chúng ta nhiều lắm đấy, họ 
trân trọng và nâng niu chúng ta 
như những bông hoa quý.

Chúng ta - những người phụ nữ 
cần lắm những lời yêu thương, 
những bàn tay ấm khi mùa đông 
lạnh, cần đôi bờ vai vững chắc 
khi bật khóc. Chúng ta hãy cho 
họ một cơ hội để thể hiện nhé, 
hãy mỉm cười và đừng trách 
móc. Bởi vì dù họ mạnh mẽ đến 

đâu đi chăng nữa họ cũng cần 
nghe lắm những lời động viên, 
an ủi.

Chúng ta thật may mắn bởi 
chúng ta có ngày của riêng 
mình, còn họ thì không. Vậy mà 
họ không lời phàn nàn mà ngược 
lại còn ‘’thực thi’’ nhiệm vụ một 
cách nghiêm túc và rất tốt nữa. 
Đã bao nhiêu đời nay từ năm 
này qua năm khác, từ đời này 
qua đời khác, họ vẫn vậy và họ 
sẽ mãi như vậy, sẽ vẫn yêu quý 
và nâng niu chúng ta. Vì vốn dĩ 
mỗi chị em chúng ta được gọi là 
phái đẹp hay phái yếu cơ mà.

Vậy thì không có lý do gì chúng 
ta không gửi lời cảm ơn đến họ - 
những người đàn ông mang đến 
cho thế giới sự cân bằng và đặc 
biệt mang đến cho chúng ta một 
nửa hạnh phúc đến suốt cuộc 
đời. Cảm ơn các anh thật nhiều. 
Hãy là những người bạn, người 
anh, người em, người chồng, 
người cha tuyệt vời như trước 
giờ vẫn thế nhé!

LỜI CẢM ƠN

töø phaùi ñeïp
Triệu Thị Chinh - MISA HN
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MISA Mimosa từ đâu em đến,

Một loài hoa không tàn, giữa bộn bề hối hả,

Chiều rơi buồn em có nhớ nơi xa ?

Cao nguyên, xanh như màu mắt ấy 

Phố núi dỗi hờn, em vẫn mãi kiêu sa

Những chiều mưa hay đêm dài biết mấy

Buồn trông ai khi nhớ chốn quê nhà

MISA Mimosa thơm mùi vĩnh cửu, 

Em mãi là người khách phiêu du, 

Bước chân vang trên mọi nẻo đường...

MISA Mimosa

Chị Nguyễn Thị Vịnh
Kế toán, Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
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Trong tháng qua Tre làng MISA đã nhận được rất 
nhiều bài viết của các tác giả trên mọi miền đất 
nước. Những bài đạt tiêu chuẩn chưa được đăng 
vào số này sẽ được đăng vào các số tiếp theo. 
BBT xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp 
của các bạn. 
Bài và tin xin gửi về địa chỉ trelang@misa.com.vn

NHỊP CẦU MISA

1.‱ Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là một phụ nữ hàng xóm mặc quần áo “đụng 
hàng”.

2.‱ Xấu hổ lớn nhất của phụ nữ là sau 1 tháng không có bộ áo váy nào mới.

3.‱ Sự sỉ nhục lớn nhất của phụ nữ là bị chê… xấu chứ không phải là bị chê 
kém thông minh.

4.‱ Thất bại lớn nhất của phụ nữ là để cây si mà họ sắp thích cưới cô bạn 
kém xinh của mình.

5.‱ Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nhờ Osin trẻ chăm chồng khi vắng nhà.

6.‱ Tài sản gây ham muốn và tò mò nhất với phụ nữ là quỹ đen của chồng.

7.‱ Tội lỗi lớn nhất là tội lỗi được các phụ nữ khác gán cho người phụ nữ 
đẹp nhất công ty.

8.‱ Đáng khâm phục nhất ở phụ nữ là sự yên lặng.

9.‱ Dễ dàng nhất với phụ nữ đó là khóc.

10.‱Tưởng tượng phong phú nhất của phụ nữ là tưởng tượng trong cơn ghen.

11.‱Sự kiên nhẫn lớn nhất là kiên nhẫn lắng nghe điện thoại giảng về Hạnh 
phúc gia đình của một phụ nữ.

12.‱Con mồi lâu nhất của phụ nữ là “con mồi” theo đuổi họ từ hồi trẻ.

13.‱Khiếm nhã lớn nhất đối với phụ nữ là hỏi họ bao nhiêu tuổi.

14.‱Địa điểm phụ nữ thích đến nhất là doanh trại bộ đội. Nơi hết thảy đàn 
ông đều yêu quý phụ nữ trong kỷ luật.

14 điều “răn” của Phụ Nữ

Sưu tầm
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