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Năm nào cũng vậy, cái Tết của người MISA luôn luôn gắn liền với 
một cảm xúc rất đặc biệt: Cảm xúc Gấu Vàng. Bởi lẽ, đây không 
chỉ là nơi tôn vinh những cá nhân đã làm việc xuất sắc nhất công 
ty trong năm, mà còn là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa văn 
nghệ đặc sắc nhất MISA. Năm nay, với nhiều đổi khác từ hình 
thức và nội dung chương trình, các khán giả MISA lại có cơ hội để 
trải nghiệm những cảm giác mới và mang theo cảm xúc hân hoan 
đó để đón năm mới cùng gia đình.
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Vinh danh những cá nhân MISA xuất sắc 
nhất

Chương trình năm nay đánh dấu sự chuyển mình 
cả về Chất và Lượng của giải thưởng Gấu Vàng. 
Điểm mới nhất là việc Ban lãnh đạo quyết định 
bổ sung giải Tinh kỳ vàng - nhằm tôn vinh Giám 
đốc các Trung tâm kinh doanh và Trưởng các Ban 
quản lý dự án vào hệ thống giải thưởng. Đồng 
thời, đổi tên giải Con chuột vàng thành Cây kèn 
vàng. Mức thưởng cho mỗi giải cũng tăng lên 
đáng kể, nhằm khuyến khích các cá nhân nỗ lực 
hết mình để xứng đáng được vinh danh.

Văn hóa MISA ngày càng đặc sắc

Điều làm nên linh hồn cho các chương trình Gala 
Gấu Vàng, chắc chắn phải kể đến là phần Giao lưu 
văn hóa văn nghệ “cây nhà lá vườn” của CBNV 
trong công ty. Ở góc độ nào đó, sân khấu của Gala 
Gấu Vàng cũng chính là bệ phóng cho nhưng tài 
năng còn đang tiềm ẩn tại MISA. 

Năm nay, các chương trình Gala Gấu Vàng được 
tổ chức trên toàn quốc đã thành công vượt sự 
mong đợi, khi điểm qua chương trình từ Bắc chí 
Nam, nơi đâu cũng có những tiết mục đặc sắc,  

phô diễn vẻ đẹp văn hóa văn nghệ của văn phòng 
mình. 

Nếu MISA phía Bắc làm khán giả ngất ngây cùng 
10 tài năng dự thi Chung kết MISA’s Got Talent 
thì MISA Tp.HCM cũng bùng nổ với hàng loạt 
tiết mục đặc sắc và ấn tượng từ hát, múa, nhảy, 
làm thơ... Mặc dù quy mô nhỏ hơn, nhưng các 
VP còn lại cũng không kém phần đặc sắc. Với 
MISA ĐN, MISA BMT ấn tượng để lại là điệu 
nhảy Nobody, là điệu múa Ấn độ, trình diễn thời 
trang, riêng MISA Cần thơ còn trình diễn cả tân 
cổ giao duyên.

Cùng với việc mở rộng quy mô ngày càng lớn, số 
lượng nhân sự ngày càng tăng, chắc chắn rằng, 
mỗi kỳ Gala sẽ là một lần để người MISA lại thêm 
sự ngạc nhiên, bất ngờ trước những tinh hoa văn 
hóa mới được khai phá.

Mỗi độ Tết đến xuân về, người người, nhà nhà 
hân hoan sắm sửa đón xuân, bởi trong nhà không 
thể thiếu được bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành 
đào cành mai, mâm ngũ quả… cũng như vậy, với 
người MISA, gia vị cho ngày Tết mà không có 
những cảm xúc từ Gala Gấu Vàng, cơ hồ niềm vui 
cũng khó trọn vẹn!

TIN TỨC - SỰ KIỆN
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MISA tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán

MISA tham dự Triển lãm sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt

MISA mừng Tạp chí Kế toán và Kiểm toán kỷ niệm 15 năm ra số đầu tiên

MISA gây ấn tượng mạnh trong HR Day 2011 tại Hà Nội và Tp.HCM

Ngày 12/01/2012 nhân kỷ niệm 
55 năm thành lập Vụ Chế độ Kế 
toán và Kiểm toán (1956 - 2011) 
ông Lữ Thành Long - Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần MISA 
đã đến chúc mừng và tham dự 
buổi lễ kỷ niệm với vai trò là một 
doanh nghiệp đã có nhiều đóng 
góp và hoạt động tích cực cho sự 
phát triển và lớn mạnh của Vụ.

Trong hai ngày 01, 02/12/2011, 
MISA Tp.HCM đã tham dự 
Chương trình Triển lãm sản 
phẩm và dịch vụ CNTT thương 
hiệu Việt do Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổ chức. Tại đây, 
Gian hàng trưng bày giới thiệu 
sản phẩm phần mềm của MISA 
đã thu hút sự chú ý và đến thăm 
của nhiều lãnh đạo Bộ TT&TT 
và khách tham quan.

Ngày 17/11/2011 Chủ tịch 
HĐQT Lữ Thành Long và PTGĐ 
Đinh Thị Thúy đã tham gia Lễ 
kỷ niệm 15 năm Tạp chí Kế toán 
và Kiểm toán ra số đầu tiên. 
Cũng tại đây, Công ty CP MISA 
đã vinh dự nhận được bằng khen 
của Chủ tịch Hội Kế toán và 
Kiểm toán VN Đặng Văn Thanh 
trao tặng vì những đóng góp tích 
cực cho sự phát triển của tạp chí. 

Trong hai ngày 06/11 và 
13/11/2011, tại Hà Nội và 
Tp.HCM MISA đã tham gia 
Ngày hội Nhân sự VN - Vietnam 

HRDay với tư cách là Nhà tài 
trợ Vàng. Tại ngày hội, MISA 
không chỉ gây ấn tượng mạnh 
với nhiều quan khách tham gia 

buổi Tọa đàm doanh nhân mà 
còn mang đến cho ngày hội phần 
mềm Quản trị nguồn nhân lực 
MISA HRM.NET 2012.

Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long (hàng ngồi, thứ 5 từ trái qua) tham dự buổi lễ

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (thứ 4 từ trái qua) cùng một số lãnh đạo khác 
tham quan gian hàng của MISA

PTGĐ Đinh Thị Thuý nhận Bằng khen do ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và 
Kiểm toán Việt Nam trao tặng
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Ngày 21/12/2011 tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, 
đại diện Công ty Cổ phần MISA tại Tp. HCM đã 
tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào 
tạo với Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 13/12/2011, MISA Hà Nội đã phối hợp 
với khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, Học viện 
Ngân hàng tổ chức “Chương trình trao đổi hợp 
tác đào tạo giữa Học viện Ngân hàng và Công ty 
Cổ phần MISA”. 

Ngày 10/12/2011, MISA đã tham gia chương 
trình “Kết nối doanh nghiệp với sinh viên tại 
Trường ĐH Mở Tp.HCM” do Hội Tin học 
Tp.HCM và Trường ĐH Mở Tp.HCM liên kết 
tổ chức. Trong chương trình, đại diện MISA đã 
chia sẻ với sinh viên về kinh nghiệm làm việc 
hiệu quả trong doanh nghiệp và trả lời câu hỏi 
của sinh viên.

Ngày 08/12/2011, MISA Hà Nội đã tiến hành 
Chuyển giao phần mềm MISA SME.NET 2012 
cho Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội. 
Đây là hoạt động quan trọng đánh dấu sự khởi 
đầu mới trong hợp tác đào tạo giữa MISA và nhà 
trường.

Ngày 25/11/2011, MISA Tp.HCM đã tham gia 
tài trợ và tham dự chung kết cuộc thi “Olympic 
kế toán dành cho sinh viên Khoa Tài chính - Kế 
toán” của trường ĐH Văn Lang. 

Ngày 16/11/2011 MISA BMT đã tiến hành ký 
kết hợp tác đào tạo với Trường Trung cấp Đăk 
Lăk. Lễ ký kết có sự chứng kiến của bà Mai 
Hoa Niê Kdăm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk 
Lăk, ông Phan Hồng - GĐ Sở GD&ĐT, ông Võ 
Văn Chúng - Hiệu trưởng nhà trường, các thầy 
cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh sinh 
viên trường Trung cấp Đăk Lăk.

Ngày 25/10/2011, nhằm khảo sát tình hình giảng 
dạy thực tế phần mềm MISA cho sinh viên và 
đúc rút kinh nghiệm cho các trường ĐH, CĐ, 
THCN toàn quốc, ông Trần Hường - PGĐ Cơ 
quan đại diện Bộ GD&ĐT tại Tp.HCM cùng 
lãnh đạo MISA đã có chuyến thăm và làm việc 
tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM. 

Ngày 18/10/2011, tại trụ sở Công ty Cổ phần 
MISA đã diễn ra buổi tọa đàm về cơ hội hợp 
tác giữa MISA và ĐH Công nghệ - ĐHQG HN. 
Buổi tạo đàm diễn ra thành công tốt đẹp, hai 
bên đã đạt được những thỏa thuận bước đầu về 
việc chia sẻ đề tài công nghệ, đăng tin tuyển 
dụng và giao lưu văn hóa.

Từ ngày 12 - 15/10/2011, MISA đã tham gia 
lễ  kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐH 
Bách Khoa Hà Nội với tư cách là đối tác lâu 
năm và có nhiều đóng góp vào hoạt động của 
trường. 

HÔÏP TAÙC ÑAØO TAÏO

Ông Vũ Trí Thức - GĐ MISA BMT (bên phải) trao phần mềm cho 
ông Võ Văn Chúng - Hiệu trưởng trường Trung cấp Đăk Lăk

Đoàn cán bộ HVNH thăm trụ sở của VP MISA HN
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Sơn La

Quảng Trị

Bắc Kạn

Bắc Ninh

Hà Nội

Từ ngày 23 - 25/11/2011, MISA 
HN đã tổ chức khóa đào tạo nâng 

cấp phần mềm kế toán HCSN 
MISA Mimosa.NET 2012 dành 

cho cán bộ kế toán đến từ các 
trường của tỉnh Sơn La.

Từ ngày 22 - 26/11/2011 MISA 
Đà Nẵng đã tổ chức thành công 
buổi tập huấn Phần mềm Kế 
toán HCSN Mimosa.NET 2012 
cho 64 đơn vị trên địa bàn huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Từ  09 - 13/12/2011, MISA Hà 
Nội đã phối hợp với Phòng TC- 
KH huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc 
Kạn tổ chức thành công khóa tập 
huấn phần mềm MISA Bamboo.
NET 2008 cho 16 xã trên địa bàn 
huyện. 

Từ ngày 05 - 10/01/2012, MISA 
HN đã phối hợp với phòng TC 
-KT huyện Quế Võ tổ chức thành 
công khóa tập huấn phần mềm 
Kế toán HCSN MISA Mimosa.
NET 2012 cho 67 đơn vị trên địa 
bàn huyện.

Ngày 10/12/2012, MISA HN đã 
tổ chức hội thảo Phần mềm Quản 
trị nguồn nhân lực MISA HRM.
NET 2012. Hội thảo đã thu hút 
sự tham gia của các lãnh đạo, 
giảng viên đến từ nhiều trường 
ĐH, CĐ, THCN tại khu vực phía 
Bắc.

Ngày 17/12/2011, MISA HN đã 
tổ chức khóa hội thảo “Giới thiệu 
phần mềm Quản trị nguồn nhân 
lực MISA HRM.NET 2012” với 
sự tham gia của hơn 200 doanh 
nghiệp trên địa bàn Hà Nội và 
các tỉnh lân cận.

Ngày 23/12/2011, MISA HN 
tiếp tục thành công với hội thảo 
“Hướng dẫn quyết toán thuế 
năm 2011 và ứng dụng trên phần 
mềm MISA SME.NET 2012” 
thu hút gần 400 doanh nghiệp 
tham dự.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với CBNV MISA

67 đơn vị tham gia tập huấn phần mềm MISA Mimosa.NET 2012

64 đơn vị trên địa bàn huyện Triệu Phong, Quảng Trị tham gia tập huấn MISA Mimosa.
NET 2012
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Gia Lai

Tp. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Từ ngày 06 - 09/12/2011 MISA 
BMT đã phối hợp với Phòng TC-
KH huyện Chư Sê tổ chức khóa 
tập huấn triển khai phần mềm Kế 
toán HCSN MISA Mimosa.NET 
2012 cho hơn 25 đơn vị khối 
trường học. 

Ngày 12/01/2012, MISA 
Tp.HCM tổ chức buổi hội 
thảo “Tuyên truyền Thông tư 
138/2011/TT-BTC - Ứng dụng 
Phần mềm kế toán MISA trong 
quản lý tài chính kế toán”. Hội 
thảo thu hút gần 100 doanh 

nghiệp trên địa bàn Tp.HCM về 
tham dự. Cuối buổi gần 10 đơn 
vị đã triển khai phần mềm MISA 
ngay tại hội thảo.

Ngày 11/01/2012, MISA 
Tp.HCM đã tổ chức “Hướng dẫn 

quyết toán năm 2011 trên phần 
mềm kế toán MISA SME.NET 
2012 và giới thiệu tính năng 
phần mềm kế toán MISA SME.
NET 2012”. Khóa tập huấn đã 
thu hút khoảng hơn 100 đại diện 
các doanh nghiệp tham gia. 

Trong các ngày 16 - 
17/01/2012, MISA Cần Thơ 
đã tổ chức khóa tập huấn phần 
mềm MISA SME.NET 2012. 

Khóa tập huấn có sự tham gia 
của doanh nghiệp trên địa bàn 
các tỉnh Cà Mau, An Giang và 
Cần Thơ.

Ngày 10/12/2011, MISA Cần 
Thơ tổ chức buổi hội thảo về 
phần mềm Kế toán Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ MISA SME.NET 
2012 tại Tp.Long Xuyên tỉnh 
An Giang. Hội thảo có sự tham 
gia của hơn 30 doanh nghiệp là 
Giám đốc và các Kế toán viên.

Trong hai ngày 07 - 08/12, 
MISA Cần Thơ đã tổ chức khóa 
tập huấn về phần mềm Kế toán 
HCSN MISA Mimosa.NET 
2012 cho gần 70 đơn vị trực 
thuộc phòng GD & ĐT huyện 
Phụng Hiệp, trong đó chuyển 
giao cài đặt cho 6 đơn vị.

CBNV MISA BMT chụp ảnh lưu niệm với 25 đại diện đơn vị tham gia tập huấn

CBNV MISA Cần Thơ chụp ảnh với một số đại diện DN tham dự hội thảo tại An Giang

MISA đã chuyển giao cài đặt cho các đơn vị ngay trong khoá tập huấn tại Hậu Giang



TIẾNG VỌNG MISA

HOÀNH TRÁNG
ẤN TƯỢNG MỘT GALA GẤU VÀNG

Gala Gấu Vàng 2011 diễn ra trong những ngày đầu xuân mới 2012 vừa qua được nhiều 
quan khách và CBNV MISA đánh giá là “hoành tráng, ấn tượng, cuốn hút và bất ngờ đến 
phút cuối”. Trong niềm vui đó, Tre làng đã có dịp ghi lại những chia sẻ và cảm xúc của 
người tham dự.

Anh Nguyễn Văn Huân - Sở Tài chính Hải Dương

Cảm xúc đầu tiên khi tham dự buổi lễ là sự choáng ngợp! Bất ngờ hơn 
khi tôi được cho biết tất cả sự chuẩn bị đó đều là “cây nhà lá vườn”. Gấu 
Vàng không những có ý nghĩa lớn lao đối với mỗi thành viên đạt giải mà 
đó còn là nét văn hoá rất đặc trưng đậm chất MISA.

Chị Nguyễn Thúy Huyền - Chi cục Văn thư Lưu trữ Hải Phòng

Tôi rất tự hào không chỉ bởi cả ba năm tham gia tôi đều đạt danh hiệu 
CTV xuất sắc của MISA tại Tp.Hải Phòng mà còn bởi vì được chứng 
kiến tinh thần đoàn kết của gia đình MISA. Theo tinh thần: “Làm chủ Ý 
chí - Nhân tâm - Nhân lực - Sự biến đổi” tôi tin chắc chắn MISA sẽ còn 
lớn mạnh nhiều hơn nữa trong năm Nhâm Thìn này.

Anh Trần Khắc Kiên - Công ty TNHH Dịch vụ BIG

Gala Gấu Vàng năm nay có nhiều điểm mới, hấp dẫn và cuốn hút hơn.  
Đặc biệt, sự kết hợp của đêm chung kết MISA’s Got Talent đầy sôi động 
và hào hứng. MISA đúng là một môi trường đào tạo và phát triển tài năng 
thật tuyệt vời. 

TRE LÀNG MISA/ THÁNG 02 - 201210
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Anh Vũ Huy Thái - DNTN Đầu tư Hòa Vũ, Đại lý Công ty CP 
MISA tại Hải Dương

MISA tổ chức giải Gấu Vàng ngày càng hoành tráng, chuyên nghiệp đầy 
tính sáng tạo và trí tuệ. Gala Gấu Vàng đã mang lại không khí vui vẻ, 
tạo được sự đoàn kết, nhiệt huyết công hiến của nhân viên và các đối tác. 
Tôi rất mong mình sẽ được tham gia Gala Gấu Vàng MISA các năm sau.

Chị Võ Thị Hạnh Thủy - Phu nhân của anh Nguyễn Trần Tuấn 
Anh, Trưởng phòng KD HCSN MISA Tp.HCM (Giải Bàn tay 
vàng)

Tôi rất bất ngờ khi được nhận giải thưởng Bàn Tay Vàng. Giải thưởng là 
một sự động viên để không riêng gì tôi mà tất cả các hậu phương, nơi đó 
những người vợ, người chồng, các bậc cha mẹ… luôn quan tâm san sẻ 
để các chiến binh MISA yên tâm công tác.

Cô Nguyễn Hiếu Thanh - Mẹ chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, 
NVKD HCSN MISA CTH (Giải Bàn tay vàng)

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự, buổi lễ hôm ấy thật là trang trọng và đầm 
ấm với các thành viên của MISA Cần Thơ. Họ trẻ trung, vui nhộn, làm 
việc thì hết sức, vui chơi thì hết mình, các em hòa đồng với nhau như anh 
chị em trong một gia đình. Tôi rất yên tâm khi con mình được làm việc 
và đóng góp công sức trong một tập thể như thế. Chúc công ty MISA 
luôn luôn thành công.

Anh Hoàng Thế Minh - Phu quân chị Dương Thị Minh, Giám 
đốc TT PTPM

Người MISA làm hết sức mà chơi cũng rất được, đặc biệt tôi thấy sự hòa 
đồng, đầy tôn trọng nhưng cũng rất gần gũi giữa mọi người, giữa các văn 
phòng, giữa lãnh đạo và nhân viên. Lần thứ 2 tham dự tôi càng thấy các 
bạn ai cũng cố gắng và không giấu lòng mong muốn và niềm tự hào được 
nhận giải thưởng Gấu Vàng. 

Anh Trần Nguyễn Sơn Tùng - Phu quân chị Phạm Thị Lệ 
Quyên, Ban ISO VP TCT (Giải Bàn tay vàng)

Vợ tôi vẫn thường kể cho tôi nghe về văn hóa MISA, cho tôi nghe chương 
trình Radio thứ 7, xem ảnh, clip các hoạt động TT - VH của MISA, qua 
đó tôi thấy rất thú vị rồi. Khi được tham dự trực tiếp Gala Gấu Vàng 2011 
thì thật sự bất ngờ và ngạc nhiên vì chương trình được chuẩn bị công 
phu, hoành tráng và đặc sắc.
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PHẤN KHỞI KHI CHỨNG KIẾN 

SỰ LỚN MẠNH SỰ LỚN MẠNH 
TỪNG NGÀY CỦA MISATỪNG NGÀY CỦA MISA

Nguyễn Thị Thơm 
Mẹ chị Đỗ Quỳnh Anh - Phó phòng Athena TT KD HCSN - VP MISA HN

Lần thứ ba tham gia Lễ trao giải Gấu Vàng ở MISA, cũng 
đã đôi lần được chứng kiến các con mình đứng trên 
sân khấu nhận giải, nhưng những lần đó chưa bao giờ 
tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ có cơ hội được nhận giải 
thưởng cao quý này. Cảm ơn Công ty Cổ phần MISA vì 

đã không chỉ có giải thưởng tôn vinh những thành viên có thành tích 
xuất sắc mà còn dành cả giải Bàn tay vàng để tri ân những người thân 
của nhân viên. 

Tham dự buổi lễ Gấu Vàng 2011, tôi thực sự rất xúc động và phấn khởi 
khi chứng kiến sự lớn mạnh của MISA. Thời gian thấm thoắt nhanh 
quá, lúc nhận giải thưởng từ tay anh Chủ tịch, đứng trên sân khấu, tôi 
chợt nghĩ về những ngày đầu Quỳnh Anh (con gái tôi) đi làm ở MISA 
rồi quen anh Quang (con rể - PV), rồi có bé Tu Ti, thấy mới chỉ như 
ngày hôm qua thôi.

TIẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾNẾẾ GG G G G G G G G  VỌVỌVỌVỌVỌVỌVỌỌỌỌVỌỌVỌỌỌVỌỌVỌVỌNG MISA
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Quang và Quỳnh Anh đều rất nhiệt tình và đam mê công việc, những 
dịp cuối năm cả hai thường thức rất khuya để làm các báo cáo, tính toán 
số liệu, nhiều lần tôi vào nhắc nhở giục các con đi ngủ nhưng đều nhận 
được câu trả lời: “Mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ, bọn con phải tranh thủ làm 
nốt không mai đến công ty có những việc mới đột xuất sẽ không kịp 
mất”. Nhớ hồi Quỳnh Anh mang thai, nó yếu lắm nhưng vẫn hay tham 
công tiếc việc, đã hai lần tôi phải lên Công ty đón con về vì Quỳnh 
Anh bị tụt huyết áp. Có lần Quỳnh Anh đi công tác Nam Định phải vào 
bệnh viện dưới đó, may có chị kế toán sử dụng phần mềm MISA chu 
đáo, chăm sóc cho đến khi tôi đến đón về. Sinh Tu Ti được hai tháng là 
Quỳnh Anh đã đi làm, một tay tôi chăm sóc con bé. Còn Quang thì đi 
công tác suốt, mỗi lần đi cũng mấy ngày liền, đi công tác về sớm có khi 
còn đảo qua Công ty làm nốt việc, còn nếu có về nhà luôn cũng là lúc 
trời tối lắm rồi. Bây giờ bé Tu Ti lớn cũng biết hơn rồi chứ lúc nhỏ mỗi 
lần bố mẹ đi công tác là lại: “Bố mẹ ơi, con muốn bố mẹ ở nhà với con 
đưa con đi công viên cơ!”. Công việc của các con bận rộn, gia đình rất  
ít có dịp đi chơi với nhau. Chỉ khi cháu Tu Ti ốm, sốt cao quá tôi mới 
gọi điện cho vợ chồng Quang - Quỳnh Anh, không thì tôi thường tự đưa 
cháu đi bệnh viện vì sợ làm các con lo lắng, ảnh hưởng tới công việc.

Chứng kiến thành quả Công ty MISA đã đạt được cho đến ngày hôm 
nay, tôi hiểu rằng, toàn thể BLĐ cũng như các anh, chị em trong Công 
ty đều phải lao động miệt mài không ngừng nghỉ, giống như hai con 
của tôi vậy. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện và phấn khởi vì thành quả 
của các con mình, càng chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay than trách vất 
vả gì cả. Hạnh phúc của người mẹ đơn giản chỉ là được chứng kiến sự  
thành công của các con mình. Đó chính là phần thưởng lớn nhất rồi!
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Cảm ơn MISA! 

Tôi đến với MISA ban đầu là vì tò mò 
về công việc của chị gái (nhân viên 
tư vấn ở MISA) để rồi thành “cảm” 
từ lúc nào không biết, nếu có thể thì 
còn có cả sự biết ơn nữa.

Lúc tôi nhập học, trường chưa đưa MISA vào sử 
dụng (hiện nay đã triển khai) nhưng nhờ biết được 
những tính năng vượt trội của của phần mềm MISA 
nên tôi đã cài đặt và thực hành trong thời gian học 
đại học đồng thời làm cộng tác viên kinh doanh của 
MISA. Khi đó, phần mềm của MISA đã giúp tôi 
nắm bắt kiến thức kế toán và thực hiện công tác kế 
toán máy thành thạo và hào hứng hơn, đạt kết quả 
cao trong học tập, ngoài ra còn rèn luyện bản thân 
trong tham gia hoạt động tập thể, sống nhiệt tình 
và hòa đồng hơn.

Trong công việc, tôi tiếp cận và xử lý thông tin kế 
toán trên phần mềm của khách hàng nhanh và hiệu 
quả, nhất là những khách hàng sử dụng phần mềm 
của MISA thì càng tuyệt vời hơn nữa. Đó cũng là 
lí do mà tôi luôn khuyên các khách hàng nên lựa 

chọn MISA để thực hiện công tác 

kế toán. Đồng thời việc sử dụng thành thạo phần 
mềm MISA cũng tạo điều kiện cho tôi có được 
công việc làm thêm đúng sở thích và mong muốn 
của mình là làm giảng viên. ĐH Kinh doanh và 
Công nghệ đã mời tôi làm giảng viên thỉnh giảng 
vào cuối tuần môn Kế toán máy. Đến lúc này tôi 
thực sự biết ơn MISA đã đem đến cho mình những 
cơ hội cũng như thu nhập đáng tự hào như vậy. 
Cho đến bây giờ, khi đã trở thành cán bộ phát triển 
chương trình của Đại học FPT, tôi vẫn gắn bó với 
MISA không chỉ bộ môn kế toán máy mà còn cả 
lĩnh vực soạn tư liệu học tập và giáo trình cho các 
giảng viên.

Có thể nói rằng, hiện nay tôi đang cảm thấy mình 
hạnh phúc, với một công việc đáng tự hào và đem 
lại thu nhập tốt, hài lòng với các mối quan hệ giao 
tiếp và cả một gia đình hạnh phúc. Tôi luôn tự nhủ 
có được những điều đó, một phần không nhỏ là 
nhờ MISA

Năm mới 2012, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 
tới Ban lãnh đạo, CBNV của MISA. Chúc cho 
MISA ngày càng lớn mạnh!

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 
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Từ lũy tre xanh*
Phạm Văn Duyến - Tứ Kỳ, Hải Dương

Nữ doanh nhân thành đạt nhất MISA

Từ lũy tre xanh của quê nhà

Ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ

Ơn thầy cô chắp cánh vươn xa.

Thuở hàn vi sờn áo thiếu cơm

Nhà giáo thương binh đâu có sờn

Gắng chăm học, chăm làm khuya sớm

Giảng đường đại học sẽ no cơm.

Đất nước đổi mới vững đi lên

Độc lập Tự do mãi vững bền

Ba nhăm tuổi rồng bay hội nhập

Rèn đức, tài giành giải Sao Khuê.

Giỏi việc nước, đảm đang việc nhà

Chồng yêu thương càng giỏi thêm ra

Hai con chăm ngoan học hành giỏi

Hạnh phúc Đời từ lũy tre ra!

Thân tặng: PTGĐ Đinh Thị Thúy
Nữ doanh nhân thành đạt nhất MISA(*)
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Dễ gần, dí dỏm, 
nói chuyện có 
duyên và đặc 
biệt nghiêm 
túc trong công 

việc là ấn tượng chung nhất 
của bất kì ai khi tiếp xúc, làm 
việc với anh Đỗ Hồng Quang - 
Giám đốc VP đại diện MISA tại 
Tp.HCM. 

Sinh ra từ mảnh đất Thanh Hoá 
khắc nghiệt, với tinh thần ham 
học hỏi và nghị lực vượt qua 
khó khăn anh đã lựa chọn cho 
mình con đường Nam tiến. Và, 
tại mảnh đất nhiều duyên nợ này 
chàng trai kỹ thuật trẻ đã bắt đầu 
công việc của một nhân viên 

kinh doanh cho một công ty sản 
xuất phần mềm. Đến với MISA 
như một cái duyên, anh không 
chỉ làm việc, trưởng thành và 
thành công tại MISA mà còn tìm 
được hạnh phúc riêng cho cuộc 
đời mình. 

Anh Đỗ Hồng Quang bắt đầu 
làm việc tại MISA từ năm 2000, 
khi đó văn phòng đại diện MISA 
tại Tp.HCM còn thiếu thốn cả 
về cơ sở vật chất và nhân lực. 
Tuy nhiên, với tình yêu dành cho 
MISA, sự đoàn kết, vững chí 
để cùng phát triển anh Quang 
cùng với các thành viên khác 
tại MISA Tp.HCM cho đến nay 
đã xây dựng một cơ ngơi khang 

trang, hiện đại với hơn 200 nhân 
viên. 

Năm 2011 vừa qua, ghi dấu 
nhiều thành công của VP MISA 
Tp.HCM nói chung và anh Đỗ 
Hồng Quang nói riêng, cụ thể là: 
hoàn thành hơn 100% kế hoạch 
đề ra; hoàn thành lợi nhuận hơn 
100%; đạt 90% kế hoạch thu nợ; 
93% khách hàng hài lòng trong 
công tác hỗ trợ khách hàng, kế 
hoạch đào tạo đạt 100%, mở các 
CLB hiệu quả dành cho các cấp 
quản lý, tổ chức đào tạo các khóa 
Hồ sơ năng lực, các hoạt động 
MISA Phát triển kinh doanh 
đều hoàn thành và vượt mức 
kế hoạch, góp phần đưa thương 

Anh Đỗ Hồng Quang (đứng bên trái) nhận giải Ấn Kiếm Vàng 2011

Nguyễn Thị Huyền Trang - MISA Tp.HCM

Hãy nắm bắt cơ hội thành công Hãy nắm bắt cơ hội thành công 
  CỦA CHÍNH MÌNH

MISA KÝ SỰ
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hiệu MISA ngày càng phát 
triển, vững mạnh; hoàn thành 
ứng dụng đồng bộ ISO, đảm 
bảo 100% am hiểu và triển khai 
ISO trong khắp văn phòng... Với 
những thành tích xuất sắc ấy, tại 
lễ Trao giải Gấu Vàng 2011 anh 
Đỗ Hồng Quang đã vinh dự đạt 
giải Ấn Kiếm Vàng. Đây là một 
giải thưởng vô cùng cao quý và 
hiếm hoi dành cho cấp Giám đốc 
văn phòng (5 năm giải thưởng 
chưa tìm được chủ nhân).

Chia sẻ với BBT Tre làng trong 
niềm vui, niềm vinh dự đó anh 
Quang cũng không quên nhắc 
nhở các bạn trẻ: “Trong cuộc 

đời của mỗi người đều có rất 
nhiều cơ hội, chỉ khác là người 
này nắm bắt được, người kia thì 
không, vậy chúng ta hãy nắm bắt 
cơ hội của bản thân mình. Lựa 
chọn đúng công việc mình thích 
để làm là một trong những yếu 
tố dẫn đến thành công. Ngoài ra, 
khi làm việc gì thì nên tập trung 
vào làm cho đến cùng cho dù 
có bất cập hay khó khăn, đừng 
nản sớm mà bỏ lỡ cơ hội ở phía 
trước...”. Mục tiêu của anh năm 
2012 là tiếp tục xây dựng và phát 
triển về nguồn lực, tiếp tục đưa 
văn phòng hoàn thành mục tiêu 
kế hoạch và vươn lên 1 tầm cao 
mới, phát triển ổn định và vững 

mạnh.

Lời của anh Quang cũng chính là 
thông điệp BBT Tre làng muốn 
gửi đến những bạn trẻ MISA, 
những ai muốn bước lên bục 
vinh quang trong lễ trao giải Gấu 
Vàng và tất cả những ai muốn 
thành công, thành công hơn 
nữa.

Nghiêm túc trong công việc.

Anh Đỗ Hồng Quang (ngồi giữa) tham gia giao lưu với 
sinh viên trong ngày Ngày hội việc làm MISA tại trường 
ĐH Hoa Sen, Tp.HCM

Anh Đỗ Hồng Quang (thứ 5 từ phải qua) 
trong sự kiện ngày hội Nhân sự VN năm 
2011 tại TPHCM

Anh Đỗ Hồng Quang nhận giải sản phẩm CNTT -TT được yêu chuộng nhất 
năm 2011

Câu lạc bộ những nhà quản lý là 
thành công của VP MISA Tp.HCM

Trong hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, anh Đỗ Hồng Quang cũng là 
người rất năng nổ, nhiệt tình và máu lửa

Anh thường tham gia chia sẻ với 
nhân viên về những kinh nghiệm, 
kiến thức trong công việc
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XUẤT SẮC NHẤTXUẤT SẮC NHẤT

Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua các văn 
phòng của MISA trên toàn quốc đã lần lượt tổ chức Gala Gấu Vàng 
2011. Đây là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất trong năm, 
có những đóng góp to lớn cho sự thành công của công ty. Lễ trao 
giải Gấu Vàng năm nay chứng kiến gần 40 cá nhân là CBNV MISA và 
người thân bước lên bục nhận giải thưởng. Xin giới thiệu tới độc giả 
những niềm tự hào đó của MISA.

Anh Lê Hữu Nguyên Phó GĐ KD HCSN, VP MISA Tp.HCM

Anh Nguyễn Trần Tuấn Anh

Anh Võ Văn Đức

Chị Đinh Thị Vân

Chị Đỗ Quỳnh Anh

Anh Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng KD HCSN, VP MISA Tp.HCM

Trưởng phòng HCTH, VP MISA Tp.HCM

Trưởng phòng TV & HTKH, VP MISA Hà Nội 

Phó phòng Athena KDHCSN, VP MISA Hà Nội

TT PTPM

Chị Hồ Thị Đa Lan

Chị Phạm Thùy Anh

Chị Hàn Thị Thùy Linh

Chị Mai Thị Thắm

Anh Vũ Thanh Tiến

Chị Nguyễn Thị Xuân Anh

Anh Vũ Xuân Hiếu

Trưởng nhóm KD HCSN, VP MISA Tp.HCM

Trưởng nhóm PR phòng HCTH, VP MISA Tp.HCM

Trưởng nhóm TV & HTKH, VP MISA Hà Nội

Trưởng nhóm Scorpion KD HCSN, VP MISA Hà Nội

TT PTPM

Trưởng nhóm TV & HTKH, VP MISA Đà Nẵng

Trưởng nhóm Hercules phòng KD HCSN, VP MISA Buôn Ma Thuột

ẤN KIẾM VÀNG

TINH KỲ VÀNG

THANH KIẾM VÀNG

MŨI TÊN VÀNG

Anh Đỗ Hồng Quang Giám đốc, VP MISA Tp.HCM

MISA KÝ SỰ
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Chị Trần Thị Mộng

Chị Văn Thị Thúy Ngà

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Anh Nguyễn Đức Giang

Chị Lưu Thị Khuyên

Anh Đỗ Đức Hạnh

Anh Dương Ngô Thắng

Chị Nguyễn Thị Minh

Anh Vũ Thế Vinh

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chị Phạm Thị Lệ Quyên

Chị Phạm Thị Yến Phi

Chị Triệu Thị Chinh

Anh Nguyễn Đình Thông

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh

Anh Nguyễn Quang Vinh

Chị Lưu Thị Tùng Dinh

Chị Trần Thị Thúy Nga

TV&HTKH, VP MISA Tp.HCM

HCTH, VP MISA Hà Nội

TT PTPM

KD HCSN, VP MISA Đà Nẵng

TV & HTKH, VP MISA Buôn Ma Thuột

TV & HTKH, VP MISA Cần Thơ

Phó phòng Quản trị nguồn nhân lực, VP Tổng công ty

Chị Võ Thị Hạnh Thủy

Bà Nguyễn Thị Thơm

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương

Bà Nguyễn Hiếu Thanh

Anh Phạm Thành Long

Chị Vũ Thị Hồng

Anh Trần Nguyễn Sơn Tùng

Vợ của anh Nguyễn Trần Tuấn Anh, VP MISA Tp.HCM

Mẹ của chị Đỗ Quỳnh Anh, VP MISA Hà Nội

Vợ của anh Vũ Xuân Hiếu, VP MISA Buôn Ma Thuột

Mẹ của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, VP MISA Cần Thơ

Chồng của chị Nguyễn Thị Xuân Anh, VP MISA Đà Nẵng

Vợ của anh Vũ Thanh Tiến, TT PTPM

Chồng của chị Phạm Thị Lệ Quyên, VP Tổng Công ty.

CHIẾN BINH VÀNG

CÂY KÈN VÀNG

BÀN TAY VÀNG
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TT KDDN, VP MISA Tp.HCM

TT KDHCSN, VP MISA Tp.HCM

PTKD, VP MISA Tp.HCM

TT KDHCSN, VP MISA Hà Nội

phòng HCTH TT KDDN, VP MISA Hà Nội

KDDN, VP MISA Hà Nội

TT PTPM 

HCTH, VP MISA Đà Nẵng

KDDN, VP MISA Buôn Ma Thuột

KD HCSN, VP MISA Cần Thơ

Ban ISO, VP Tổng công ty
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Chị Đỗ Quỳnh Anh - Phó phòng Kinh doanh Athena, TT KD 
HCSN MISA HN, Giải Thanh kiếm vàng

Nhận được giải thưởng Thanh kiếm vàng là niềm vinh dự rất lớn lao, 
nhưng với tôi đó không chỉ là phần thưởng BLĐ dành cho những thành 
tích của bản thân mình mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp 
và nỗ lực của các Quản lý TT KD HCSN MISA Hà Nội trong năm qua. 
Một điều đặc biệt nữa trong Lễ trao giải năm nay đó là việc cả tôi và mẹ 
tôi cùng đạt Gấu Vàng.

Anh Nguyễn Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng KD HCSN, MISA 
Tp.HCM, Giải thanh kiếm vàng

Để có được những thành công đó là cả một tập thể giàu nhiệt huyết, sống 
hết mình cho công việc. Và những cá nhân này đều hoàn toàn xứng đáng 
với giải Gấu Vàng 2011. Có thể nói giải thưởng cao quý này là một niềm 
tự hào, một niềm động viên khích lệ rất lớn và rất có ý nghĩa cho cá nhân 
tôi cũng như tất cả anh em trong TTKD HCSN MISA Tp.HCM.

Chị Hồ Thị Đa Lan - Trưởng nhóm KD HCSN, MISA Tp.HCM, 
Giải Mũi tên vàng

“Tôi đã làm được”. Khó có thể tả được niềm vui khi được xướng tên, đón 
nhận bằng khen cùng lời chúc mừng của mọi người. Bố mẹ và gia đình 
tôi lấy điều đó làm niềm tự hào và đó cũng là món quà tinh thần to lớn 
trong dịp xuân về mà tôi dành cho gia đình mình. Đây cũng là động lực 
to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực trong công việc và cuộc sống.

MÙA XUÂN NÀY 
SẼ THÊM NHIỀU NIỀM VUI

Được xướng tên và đứng trên bục nhận giải thưởng Gấu Vàng là mơ ước của nhiều 
CBNV MISA, không chỉ bởi Gấu Vàng là giải thưởng cao quý nhất của người MISA 
mà còn đó là nơi họ được công nhận và tôn vinh những đóng góp của họ cho sự 
phát triển chung của MISA. Trong niềm vui đó, Tre làng xin gửi đến những tâm sự 
của những người đạt giải Gấu Vàng 2011.

Phóng viên
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Chị Nguyễn Thị Xuân Anh - Trưởng nhóm TV&HTKH MISA  
ĐN, Giải Mũi Tên vàng

Tôi rất cảm ơn BLĐ đã quan tâm, anh em kinh doanh đã đồng hành và 
hỗ trợ, và đặc biệt là các bạn tư vấn, tuy các bạn rất mới nhưng đã rất cố 
gắng và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt công việc. Đây cũng là điều 
cốt yếu để đạt được mục tiêu kỳ vọng của công ty là 99.9% khách hàng 
hài lòng.

Chị Hàn Thùy Linh - TV&HTKH TTKDDN, MISA HN, Giải Mũi 
Tên vàng

3 lần được tham dự Gala Gấu Vàng, 3 lần được chứng kiến các cán bộ 
nhân viên được vinh doanh...mỗi lần đều có những cảm xúc...nhưng lần 
này thì thật khác lạ. Cái cảm giác hồi hộp và sung sướng khi được gọi 
tên, cảm giác như “minh tinh màn bạc” khi đứng trên sân khấu nhận giải 
và cảm thấy thật vui khi được anh chị em đồng nghiệp chúc mừng!

Anh Vũ Thanh Tiến - Trưởng dự án TT PTPM, Giải Mũi Tên 
vàng

Về giải thưởng với các bằng khen và cúp tôi sẽ mang về treo một nơi để 
làm kỷ niệm, với số tiền sẽ đóng quỹ dự án một phần, quỹ trung tâm một 
phần và phần còn lại giành cho gia đình. Thực sự là sau cuộc “tranh cử” 
tôi chưa biết mình có đạt không vì vậy kế hoạch chưa định hình rõ, tuy 
nhiên ở vị trí nào tôi cũng luôn cố gắng để thành công hơn nữa.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - NVKD HCSN MISA CTH, Giải 
Chiến binh vàng

Được nhận giải Chiến binh vàng 2011 là niềm hãnh diện của những nhân 
viên kinh doanh chúng tôi, đó cũng là sự quan tâm, động viên của Ban 
lãnh đạo giúp chúng tôi có động lực hơn trong công tác kinh doanh. Và 
thực sự xúc động rất nhiều khi mẹ tôi được đứng chung chia vui với tôi 
vào ngày hôm đó. Tôi xin chúc MISA ngày càng phát triển và có nhiều 
hơn nữa những Gấu Vàng MISA.

Anh Vũ Thế Vinh - NV KDDN MISA BMT, Giải Chiến binh vàng

Khi được nhận giải Chiến binh vàng bản thân tôi đã rất vinh dự vì lần đầu 
tiên được nhận giải thưởng cao quý của công ty, cảm xúc lúc đó thật khó 
tả khi nhận giải rồi mà tôi vẫn còn thấy bất ngờ. Sang năm 2012 mục tiêu 
của tôi là giải Gấu Vàng phải có thành tích hoành tráng gấp đôi năm nay, 
để đạt được điều đó thì tôi còn phải phấn đấu và nỗ lực hơn rất nhiều.
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“THÀNH CÔNG“THÀNH CÔNG  
ĐƠN GIẢN CHỈ VẬY THÔI”

Sau 9 năm gắn bó tại 
MISA dù đã trải qua 
rất nhiều vị trí công 
việc nhưng đến nay, 
chị Vân vẫn gắn bó 

và đầy say mê với nghề “làm dâu 
trăm họ” của mình - nghề TV&HT 
KH. Nhân dịp ngày 8/3 hãy cùng 
Tre làng khám phá bí quyết thành 
công trong công việc nhưng cũng 
nổi tiếng “đảm việc nhà” của chị.

PV: Chị nghĩ gì về nghề tư 
vấn ở MISA và những anh, 
chị em cùng nghề với mình?

Chị Đinh Thị Vân (ĐTVân): Đã 
là nghề tư vấn thì tựu chung mục 
tiêu là giống nhau. Tuy nhiên, ở 
MISA thì mức độ yêu cầu cao hơn 
cả, vì phương châm của công ty 
là “MISA là đơn vị số 1 cung cấp 
dịch vụ phần mềm Tin cậy - Tiện 
ích - Tận tình cho khách hàng”. 

Những cán bộ tư vấn ở MISA như 
những chú ong chăm chỉ, hàng 
ngày cặm cụi hỗ trợ khách hàng 
đưa phần mềm vào sử dụng và 
quyết toán số liệu hàng quý, hàng 
năm và lúc nào cũng nhẹ nhàng, 
nhiệt tình để đem lại sự hài lòng 
cho khách hàng.

PV: Ai biết chị cũng đều nhận 
định chị là người rất yêu 
công việc, yêu MISA. Vậy, 
chị đã, đang và sẽ thể hiện 
tình yêu đó như thế nào?

Chị ĐTVân: Đúng là mình rất 
mê công việc tư vấn của mình và 
rất rất yêu MISA, vì thế mình đã 
gắn bó với MISA  từ khi ra trường 
đến giờ. Vì yêu nghề mà đôi khi 
mình có thể làm việc quên cả 
mệt mỏi, luôn tâm niệm là phải 
tích cực và gương mẫu trong mọi 
hoạt động. Gắn bó với MISA nên 

Phóng viên

Nhân dịp ngày quốc tế 
tôn vinh phái đẹp 8/3, 

BBT Tre Làng xin được 
giới thiệu tới quý độc 

giả một mẫu người phụ 
nữ “Giỏi việc công ty, 

đảm việc nhà” - chị Đinh 
Thị Vân, trưởng phòng 
TV&HTKH khối HCSN, 

MISA HN.
Tại nơi làm việc chị “giỏi 

việc công ty” với 3 lần 
bước lên bục giải thưởng 

Gấu vàng cao quý để 
nhận giải thưởng Trưởng/

phó phòng có thành tích 
xuất sắc nhất, ở hậu 

phương chị được mệnh 
danh là người phụ nữ 

“đảm việc nhà” với vai trò 
là người giữ lửa cho mái 

ấm gia đình.
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khi làm việc mình luôn nghĩ về 
thương hiệu MISA, về giá trị dịch 
vụ của công ty, để từ đó dù là việc 
nhỏ nhất cũng không được làm 
ảnh hưởng đến Thương hiệu và uy 
tín MISA. Bạn bè mình cũng biết 
nhiều về MISA do mình rất “nhiệt 
tình” chia sẻ về những giá trị văn 
hóa của Công ty. Với cương vị 
quản lý mình cũng cần đào tạo và 
truyền lòng nhiệt huyết cho cấp 
dưới để anh chị em lúc nào cũng 
hừng hực khí thế phục vụ khách 
hàng.

PV:  Ở đâu có hoạt động văn 
thể, dã ngoại, đào tạo, chia 
sẻ là ở đó có mặt ĐTVân, với 
bản thân chị, việc tham gia 
các hoạt động đó đã đem lại 
cho chị điều gì?

Chị ĐTVân: Tham gia các hoạt 
động văn thể ở công ty giúp mình 
rèn luyện và hoàn thiện bản thân 
hơn, bổ sung và phát triển kiến 
thức, kỹ năng ở nhiều lĩnh vực. Và 

đó còn là cơ hội được giao lưu với 
nhiều đồng nghiệp, được vui chơi, 
giải trí tái tạo sức lao động, tinh 
thần sảng khoái để làm việc hiệu 
quả hơn.

PV: Rất thành công với công 
việc tại cơ quan và chị cũng 
“nổi tiếng” là người phụ nữ 
chu đáo trong gia đình, vậy 
chị có thể chia sẻ bí quyết 
làm sao để có thể chu toàn 
được như  vậy?

Chị ĐTVân: Sự thông cảm, giúp 
đỡ và động viên của chồng là một 
trong những yếu tố giúp mình 
thành công. Để có được điều đó 
mình cũng đã vận dụng kỹ năng 
động viên, khuyến khích kịp thời, 
phân công công việc cùng nhau 
làm để vợ chồng luôn hòa thuận, 
vui vẻ (Cười). 

Mình rất may mắn vì luôn nhận 
được sự hỗ trợ từ chồng trong công 
việc, con gái cũng biết mẹ nhiều 

việc nên chỉ mè nheo chút xíu rồi 
lại ngoan, tự chơi để mẹ làm việc 
ở nhà khi cần. Ông bà nội ngoại 
thì sẵn sàng chăm con giúp mình 
nếu mình đi công tác dài ngày. Bố, 
chị gái, anh trai thì luôn dành cho 
mình những lời động viên, khuyến 
khích để mình phấn đấu nhiều hơn 
cho công việc. Đơn giản chỉ vậy 
thôi!

PV: Xin cảm ơn những chia 
sẻ của chị nhân dịp kỷ niệm 
rất ý nghĩa của phái nữ, chúc 
chị mãi thành công trong 
công việc và có cuộc sống 
thật hạnh phúc!
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ĐIỂM MỚI KHI CẬP NHẬT 
THÔNG TƯ 146/2011/TT-BTC

Tính năng 1: Chuyển đổi từ sản phẩm cũ 
MISA Bamboo.NET 2008, từ sản phẩm 
phần mềm kế toán xã khác lên MISA 
Bamboo.NET 2012.

Trên thanh công cụ chỉ còn Tệp và Trợ giúp, NSD 
vui lòng vào Menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên 
MISA Bamboo.NET 2012, sau khi nhấn Tiếp tục 
xuất hiện hộp hội thoại:

NSD lựa chọn nguồn dữ liệu trên MISA Bamboo.
NET 2008 hay KTXA, sau đó chọn đến đường 
dẫn để dữ liệu cần chuyển đổi, thực hiện đặt tên 

Dữ liệu kế toán mới (ví dụ KETOAN2012), chọn 
đường dẫn đặt Dữ liệu kế toán mới (ví dụ đặt tại 
ổ D:\Dulieuketoanxa_MISA). 

Sau khi NSD chọn đầy đủ các thông số tại bước 
Chọn nguồn dữ liệu thì sau đó chỉ cần nhấn Tiếp 
tục và Thực hiện phần mềm sẽ hoàn tất quá trình 
Chuyển đổi dữ liệu kế toán cũ lên phần mềm mới. 

NSD lưu ý sau quá trình chuyển đổi cần chạy 
chức năng Bảo trì dữ liệu trong Menu Hệ thống 
để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu kế toán đã 
chuyển đổi thành công.

Tính năng 2: Cập nhật những điểm sửa 
đổi, bổ sung Mục lục ngân sách (MLNS) 
theo Thông tư 144/2011/TT-BTC.

Tính năng này được phần mềm tự động cập nhật 
cho những dữ liệu kế toán tạo mới trên phần 
mềm. Đối với những dữ liệu cũ được chuyển đổi 
từ phần mềm cũ MISA Bamboo.NET 2008 hoặc 
phần mềm khác thì NSD vui lòng vào Tệp\Cập 
nhật thông tư\Cập nhật Thông tư số 144/2011/

Phần mềm kế toán ngân sách xã MISA Bamboo.NET 2012 cập nhật Thông tư 146/2011/
TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và Tài chính xã, bên cạnh đó với 
nhiều tính năng nổi trội hỗ trợ tốt nhất cho người sử dụng (NSD). Qua bài viết này tôi 
muốn giới thiệu tới độc giả chi tiết hơn về một số tính năng để thuận tiện hơn cho 
quá trình đưa phần mềm vào sử dụng.

Đinh Thị Vân
Trưởng phòng Phòng TV&HTKH
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TT-BTC, phần mềm xuất hiện hộp thoại:

NSD chỉ cần nhấn Tiếp tục, Thực hiện lập tức 
những sửa đổi, bổ sung về Hệ thống MLNS của 
TT144/2011/TT-BTC sẽ được cập nhật vào dữ 
liệu kế toán của quý đơn vị.

Tính năng 3: Bổ sung giao diện nhập liệu 
chứng từ Chuyển tiền nội bộ

Như quý đơn vị đã biết,  trong Thông tư 146/2011/
TT-BTC phần kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho 
bạc có bút toán Xã lập Lệnh chi tiền hoặc Giấy 
rút dự toán chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Kho 
bạc sang tài khoản tiền gửi Ngân hàng, nơi cán 
bộ, công chức xã mở tài khoản cá nhân để thanh 
toán tiền lương, phụ cấp ghi Nợ 1122/Có 1121, 
trường hợp chuyển tiền từ tài khoản dự toán sang 
tài khoản tiền gửi Ngân hàng thì đồng thời ghi Có 
TK 008 - Dự toán chi ngân sách. 

Để đáp ứng được bài toán trên phần mềm bổ sung 
giao diện nhập liệu chứng từ Chuyển tiền nội bộ 
tại Menu Nghiệp vụ\Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ:

Tính năng 4: Cho phép Lập nhiều bảng 
lương; Thanh toán lương bằng nhiều 
hình thức khác nhau trong cùng 01 tháng.

NSD có thể lập bảng lương cho những cán bộ 
trong danh sách đóng bảo hiểm; những cán bộ 
không nằm trong danh sách đóng bảo hiểm:

Khi lập bảng lương phần mềm sẽ hiển thị tất cả 
các cán bộ trong đơn vị, nếu NSD không muốn 
lập bảng lương cho cán bộ nào trên bảng lương 
này thì chỉ cần bỏ tích ở cột đầu tiên.

Bài toán thanh toán lương theo nhiều hình thức 
thanh toán (ví dụ Thanh toán bằng tiền mặt cho 
cán bộ hợp đồng; Thanh toán bằng chuyển khoản 
cho cán bộ công chức xã phường) phần mềm đáp 
ứng khi NSD tiến hành Trả lương:

Hy vọng phần mềm kế toán ngân sách xã mới 
MISA Bamboo.NET 2012 sẽ mang đến sự tiện 
ích, tin cậy cho Quý khách hàng. Hãy gọi cho 
chúng tôi theo số 1900 58 88 11 - bấm phím 1 để 
Quý khách hàng được hỗ trợ kịp thời và tận tình.

Chúc Quý khách hàng một năm mới dồi dào sức 
khỏe, thành công trong công tác.
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NƠI NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI MISA

Phóng viên

Cuộc thi MISA’s Got Talent khu vực phía Bắc 2011 đã 
khép lại nhưng những dư âm của nó còn đọng lại mãi 
trong tâm trí của cả những thí sinh và cổ động viên. Đã 
có cả nước mắt, nụ cười, niềm vui và sự nuối tiếc trong 
suốt quá trình cuộc thi được diễn ra nhưng điều mà ai 
ai cũng nhận thấy đó chính là sự đoàn kết, tài năng và 
sự nhiệt huyết của người MISA.

Chị Nguyễn Diệu Linh - PTKD  VP TCT 
Cảm ơn MISA’s Got Talent đã mang lại cho chúng tôi tiền bạc và sự 
nổi tiếng =)). Đây thực sự là một trong những hoạt động văn hóa rất 
hay của MISA. Cuộc thi đã tạo hứng thú cho rất nhiều cán bộ, nhân 
viên của MISA.

Anh Nguyễn Đình Thông - TT PTPM
Nói về MISA’s Got Talent có thể gói gọn trong 4 từ: “Ấn tượng - 
Chuyên nghiệp”. Ở đó, chúng tôi được đứng trên sân khấu, được hát,  
được đàn và có cơ hội được tranh tài, khẳng định tài năng của mình.

Anh Nguyễn Văn Thức - TT KD HCSN, MISA HN
Tôi nhớ mãi đêm Chung kết, đội cổ vũ TT KD HCSN ngồi dưới cứ 
cố gắng gào thét không thành tiếng (vì ngồi ngay sau BGK) để chỉ 
cho tôi từng cử chỉ biểu diễn trên sân khấu. Lúc đó thấy tình cảm mọi 
người dành cho mình thật nhiều và ấm áp. 
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Chị Triệu Thị Chinh - HCTH, MISA HN
Cuộc thi đã mang đến cho tôi sự trải nghiệm thú vị. Qua cuộc thi này 
tất cả thành viên trong Công ty đã có sự gắn kết, hiểu nhau nhiều hơn. 
Tinh thần đoàn kết chính là chiến thắng lớn nhất MISA’s Got Talent. 

Chị Vũ Thị Hà - TT KD HCSN, MISA HN
Khi nhóm nhận được 5 điểm 10, ánh mắt ai cũng ngời lên niềm hãnh 
diện và vui sướng, miệng thì không ngừng hô to: “HCSN! HCSN!”, 
tôi đã nhìn thấy cả những giọt nước mắt của các “bà Bầu” của chúng 
tôi nữa, tự hào vô cùng về TT KD HCSN!

Anh Nguyễn Hồng Sơn - TT KDDN, MISA HN
Tôi tin chắc rằng những cổ động viên hay chính cả các thi sinh tham 
gia, tất cả đều đã đắm chìm trong đầy đủ các cung bậc cảm xúc đúng 
với tiêu chí của cuộc thi “MISA’s Got Talent - Nơi nâng cánh ước mơ 
của bạn”.

Chị Nguyễn Thanh Dung - TV&HTKH, TTKDDN, MISA HN
Giờ đi đâu mọi người cũng gọi tôi bằng cái tên trìu mến: “Cô gái vót 
chông”. Điều quan trọng là đến với MISA’s Got Talent tôi đã chiến 
thắng được chính mình. 

Anh Vũ Huy Tùng - TT KDDN, MISA HN
MISA’s Got Talent là một chương trình hoành tráng và chuyên 
nghiệp. Qua cuộc thi tôi có thêm bản lĩnh sân khấu, có thêm nhiều 
bạn bè yêu thích giọng hát của mình...điều đó thật là vui.

Giải đặc biệt: 
Giải nhất:
Giải nhì: 
Giải ba: 

Giải tiết mục được dàn dựng công phu nhất: Tốp nữ PTKD - VP TCT
Giải phong cách: 
Giải triển vọng: 

Triệu Thị Chinh - HCTH, MISA HN
Nguyễn Huy Hùng - TT KDDN, MISA HN
Nguyễn Văn Thức, Vũ Thị Hà - TT KD HCSN, MISA HN
Tốp múa nữ - TT KD HCSN, MISA HN
Triệu Xuân Tùng - TT KDDN, MISA HN

Nguyễn Hồng Sơn - TT KDDN, MISA HN
Nguyễn Đình Thông - Nguyễn Văn Thùy - TT PTPM
Vũ Huy Tùng - TT KDDN, MISA HN
Nguyễn Thanh Dung - TT KDDN, MISA HN
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Đối với người Việt Nam nói riêng và người dân Châu Á nói chung, Tết Nguyên đán là 
dịp để mọi người trong gia đình được đoàn tụ bên nhau sau một năm làm việc đầy 
vất vả, họ cùng nhau đón thời khắc Giao thừa và dành những lời chúc tốt đẹp nhất 
cho nhau. Đối với người MISA cũng vậy, họ trở về nhà với gia đình, với mái ấm của 
mình và tận hưởng những giây phút hạnh phúc đón chờ năm mới. Hãy lắng nghe 
người MISA chia sẻ những cái Tết của họ.

Chị Phạm Thị Hồng Huệ - NV XTTM, nhóm Hercules, MISA 
BMT

Năm nào tôi cũng về quê Quãng Ngãi ăn tết, sau một năm xa nhà thì 
cảm giác được quây quần bên gia đình thật ấm áp, không khí đón tết ở 
quê không như ở các thành phố, có ở quê mới cảm nhận được không 
khí  rộn ràng của những ngày tết. Ngay từ sáng mùng một cả họ hàng 
nhà tôi đã cùng đi thăm nhà thờ tổ tiên và  tổ chức một buổi ăn uống 
linh đình và kết quả là ai cũng có chút men ngay từ đầu năm.

Chị Hoàng Thị Hiền - Chuyên viên kiểm thử, TT PTPM

Cái tết ấn tượng nhất của tôi là cái tết năm ngoái, hôm đầu tiên đi làm 
các sếp chúc tết, đồng nghiệp chúc tết. Sếp Long lại nổ sâm panh ở 
trung tâm mình nữa. Tôi không nghĩ buổi đi làm đầu xuân lại giống 
tết ở nhà đến thế, nên rất ấn tượng.

NGƯỜI MISA NÓI CHUYỆN TẾT
Trần Mai (tổng hợp)
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Chị Nguyễn Thị Chuyền - NV KDDN, MISA ĐN

Tết miền Bắc năm nay lạnh lắm nhưng cũng ấm khác thường vì được 
chộn rộn trong cái xúm xít của họ hàng, chị dâu. Sáng nào cũng được 
trở mình với đàn cháu nhéo nhắt gọi tên, với cơm nóng mẹ chuẩn bị 
cho. Tết năm nay tôi hạnh phúc lắm! Tết năm nay tôi đã được nạp 
đầy nghị lực, hít căng tràn phổi mùi quê nhà để năm sau trở về thành 
công hơn gấp bội lần.

Anh Nguyễn Văn Thùy - Nhân viên kiểm thử, TT PTPM

Tết năm nay về nhà “súng sính” hơn năm trước, tôi mang cả Tre làng 
và thiệp chúc mừng năm mới của công ty về, bố tôi thích lắm, cũng 
đọc ra phết. Tết tôi thích gói bánh nhưng năm nay không được gói 
bánh mà phải buộc bánh vì bố tôi tranh gói mất rồi. Năm sau quyết 
tranh phần gói bánh. 

Chị Hoàng Thị Mai - Phòng Apollo, TTKD HCSN, MISA Hà 
Nội

Không như dự đoán Tết năm nay vẫn rét, mưa nhưng vẫn thật tuyệt 
vời biết bao khi cả năm miệt mài làm việc, đi công tác liên miên lại 
được về đoàn tụ bên gia đình. Tết năm nay là cái Tết rất đặc biệt với 
tôi, bố tôi không còn nữa nhưng ở đâu đó bố sẽ rất vui khi con gái đã 
trưởng thành và đã tự sắm cho mình một chiếc xe tay ga sau năm đầu 
tốt nghiệp đi làm, để rồi tết về chở mẹ đi chúc tết ông bà. Những giây 
phút đoàn tụ sum họp quý giá đó tôi mới thực sự nhận ra, gia đình 
quan trọng với mình đến nhường nào. 

Chị Trần Thị Tuyết Hằng - NVKD TTKD HCSN, MISA Tp.HCM

Lần đầu tiên được ra đất Bắc đón một cái tết đúng với ý nghĩa Tết 
cổ truyền của dân tộc Việt. Được hưởng cái lạnh của miền Bắc, được 
biết  nứt nẻ da là như thế nào, được xem bắn pháo hoa, được gói bánh 
chưng, được biết đám cưới ở quê tổ chức ra sao... Đón tết ở một miền 
quê mới, học hỏi và biết những phong tục mới, và là nàng dâu mới 
nên tất cả mọi thứ đối với mình đều mới. Đây là cái tết mà mình nhớ 
và ấn tượng nhất. 
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Chuẩn không phải Chỉnh

Chàng trai nhận được điện 
thoại từ một cô gái: “Alo tôi 
nghe?”

- Dạ. Alo, anh là anh Chỉnh 
phải không ạ?

- Chuẩn không phải Chỉnh.

- Vâng. Em nè, là người hôm 
bữa anh có khen em đẹp đấy ạ, 
có thiệt em đẹp vậy không anh?

- Chuẩn không phải Chỉnh em 
ơi!

- Ôi thích thế.

- Cái cô này, tôi đã bảo rồi, 
tôi không phải Chỉnh, tôi tên 
Chuẩn.

- !!!!!!

Dũng cảm
Tí đi học về hỏi bố là bộ đội 
nghỉ phép

- Tí: Bố ơi có phải bộ đội là 
người dũng cảm nhất không?

- Bố: đúng rồi con ạ

- Tí: Vậy sáng mai bố đi họp 
phụ huynh cho con nhé. Chiều 
nay trên lớp cô gọi con lại bảo: 
“Người đi họp phụ huynh cho 
em ngày mai phải là người 
dũng cảm mới dám nghe sự 
thật về em đấy”

- Bố: ???

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

Bấm chuông
3 người của 3 nước Việt Nam, Mỹ và Nhật tham gia cuộc thi nhịn 
đói trong phòng kín. Nếu đói quá không chịu nổi nữa thì bấm 
chuông, sẽ có người mở cửa.

Ba ngày sau, Mỹ không chịu nổi đã bấm chuông đòi ra. 1 tuần sau, 
Nhật cũng hết chịu nổi phải bấm chuông, nhưng Việt Nam vẫn 
chưa chịu ra.

Hai tuần sau, Việt Nam vẫn ngồi trong đó, mọi người bắt đầu lo 
sợ.

Một tháng sau, người ta mới mở cửa cho Việt Nam, may sao anh 
vẫn còn sống. Cánh nhà báo bu lại anh và hỏi bí quyết của anh, 
anh trả lời:

- Chúng nó nhốt tao vào cái phòng có cái chuông bị hư!






