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Ngày 25/3, Chủ tịch HĐQT Lữ 
Thành Long và PTGĐ Đinh Thị 
Thúy đã đại diện Công ty Cổ 
phần MISA tham gia chương 
trình giao lưu “Doanh nhân về 
với đất Tổ Vua Hùng” tại Tp.Việt 
Trì do Hội Khoa học lịch sử Việt 
Nam, Trung tâm Đào tạo tư vấn 
và Thông tin kinh tế, Báo Thông 
tin kinh doanh và tiếp thị phối 
hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ 
chức. 

Ngày 24/3, tại trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên Tp.HCM, MISA 
đã tham dự chương trình: Kết 
nối doanh nghiệp với sinh viên 
ĐH Khoa học Tự nhiên do Hội 
Tin học Tp.HCM (HCA) phối 
hợp với trường ĐH Khoa học 
Tự nhiên và các doanh nghiệp 
thực hiện. Tại đây, ông Nguyễn 
Thanh Hà - Phó GĐ MISA tại 
Tp.HCM đã có nhiều chia sẻ bổ 
ích đối với những sinh viên sắp 
ra trường. 

Ngày 14/3, tại Hà Nội, MISA Hà 
Nội đã phối hợp với Hội Kế toán 
Kiểm toán Việt Nam (VAA) khai 
mạc hội nghị tập huấn Thông tư 
146/2011/TT-BTC và ứng dụng 
CNTT trong công tác quản lý tài 
chính xã/phường. Hơn 150 đại 
biểu Sở Tài chính, phòng Tài 
chính Quận/huyện/thị xã và các 
kế toán xã, phường, thị trấn thuộc 
29 tỉnh/thành khu vực miền Bắc 
đã về tham dự hội nghị.

Doanh nhân MISA về với đất Tổ Vua Hùng

MISA chia sẻ với sinh viên về các cơ hội nghề nghiệp

MISA phối hợp với VAA tổ chức hội nghị Thông tư 146/2011/TT-BTC

Ông Nguyễn Doãn Khánh - Bí thư tỉnh Phú Thọ (thứ 2 từ phải qua) và ông Hoàng Dân 
Mạc - Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo MISA 

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó GĐ MISA Tp.HCM (ngoài cùng bên phải) chia sẻ tại 
chương trình

Ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch hội Kế toán - Kiểm toán VN phát biểu khai mạc hội nghị 
tại HN
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Ngày 05/4/2012, với tư cách là 
đại diện Nhà tài trợ Vàng, bà Đinh 
Thị Thúy - Phó TGĐ Công ty Cổ 
phần MISA đã tham dự chung 
kết cuộc thi “Kiểm toán viên tài 
năng” do hai Câu lạc bộ: CFAA 
(CLB Kiểm toán viên tương lai, 
ĐH Ngoại thương) và AAC (CLB 
Kế toán - Kiểm toán, Học viện 
Ngân hàng) phối hợp tổ chức. Tại 
chương trình, Phó TGĐ Đinh Thị 
Thúy đã có những chia sẻ về môi 
trường làm việc tại MISA và trao 
giải cho các “Kiểm toán viên ấn 
tượng nhất” được bình chọn trên 
trang Facebook của MISA JSC.

Từ ngày 06 - 10/3, MISA đã 
tham gia Hội chợ Triển lãm 
CNTT-TT lớn nhất thế giới - 
CeBIT được tổ chức tại Thành 
phố Hannover, CHLB Đức. Tại 
Hội chợ, MISA đã trưng bày 
và giới thiệu sản phẩm theo xu 
hướng Điện toán đám mây là 
MISA HRM.NET - Phần mềm 
Quản trị nguồn nhân lực và 
MISA CRM.NET - Phần mềm 
Quản trị quan hệ khách hàng. 
Đây là cơ hội lớn để MISA tìm 
kiếm các đối đối tác nước ngoài  
và giới thiệu sản phẩm của 
mình với thị trường quốc tế. 
Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân 
Hoàng đã đại diện MISA tham 
dự triển lãm và các hội thảo bên 
lề. 

MISA - nhà tài trợ Vàng cuộc thi “Kiểm toán viên tài năng”

MISA tham gia CeBIT 2012 tại CHLB Đức

Bà Đinh Thị Thúy - PTGĐ Công ty Cổ phần MISA (ngoài cùng bên phải) trao giải cho 
các “Kiểm toán viên ấn tượng nhất” được bình chọn trên Facebook MISA JSC

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - TGĐ Công ty CP MISA (ngoài cùng bên trái) tiếp các đối tác 
tại Hội chợ CeBIT, CHLB Đức
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Ngày 17/3, MISA Hà Nội đã 
tổ chức hội thảo: “Hướng dẫn 
quyết toán thuế năm 2011 
và ứng dụng quyết toán thuế 
trên phần mềm MISA SME.
NET 2012”. Tham dự buổi 
hội thảo có hơn 200 DN trên 
địa bàn Tp.Hà Nội và các 
tỉnh lân cận. 

Ngày 10/3, tại Quận 1, MISA 
Tp.HCM đã tổ chức hội thảo 
phần mềm MISA SME.NET 
2012 với sự tham dự của gần 
100 đại diện đến từ các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành 
phố. Kết thúc hội thảo, đã có 
hơn 30 doanh nghiệp đăng 
ký mua ngay sản phẩm của 
MISA. 

Ngày 20/3, tại Quận 3, MISA 
Tp.HCM đã tổ chức hội thảo 
về phần mềm MISA HRM.NET 
2012. Hội thảo thu hút sự tham 
gia của hơn 60 doanh nghiệp. 

Ngày 17/3, tại Ninh Kiều, 
MISA Cần Thơ đã phối hợp 
với UBND quận Ninh Kiều tổ 
chức hội thảo “Ứng dụng phần 
mềm kế toán MISA trong công 
tác quản lý Tài chính Kế toán” 
cho hơn 100 đơn vị thuộc khối 
trường học, phòng ban và khối 
xã, phường trên địa bàn quận. 

Từ 13 - 16/3, MISA BMT đã 
tổ chức tập huấn phần mềm 
MISA Bamboo.NET 2012. 

Khoá tập huấn có sự tham 
dự của bà Trương Thị Luận - 
Trưởng phòng TC-KH huyện 

Mang Yang,  cùng sự tham gia 
của gần 15 đơn vị trên địa bàn 
huyện Mang Yang.

Ngày 13/3, tại Tp.Kon Tum 
MISA BMT đã phối hợp với 
Chi cục Thuế Tp.Kon Tum tổ 
chức hội nghị tập huấn “Công 
tác quyết toán thuế thu nhập DN, 

thuế thu nhập cá nhân và đối 
thoại với DN”. Hội nghị thu hút  
gần 600 doanh nghiệp và khối 
trường học tham gia.

Từ 20 - 23/3, MISA BMT đã phối 
hợp với phòng Tài chính huyện 
Đăk Hà tổ chức tập huấn phần 
mềm MISA Mimosa.NET 2012 
tại Trung tâm GDTX huyện.

Hà Nội

Tp.HCM

Cần Thơ

Gia Lai

Kon Tum

Hơn 200 doanh nghiệp tham dự hội thảo tại Hà Nội

Ông Trần Tiến Dũng - Phó CT UBND quận Ninh Kiều phát biểu tại hội thảo
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Ngày 09/3, tại Tp.Bến Tre MISA 
Cần Thơ đã phối hợp với Cục 
Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tập 
huấn “Quyết toán Thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế thu nhập 
cá nhân năm 2011” với sự tham 
dự của hơn 300 doanh nghiệp 
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bến Tre

Ngày 24/3, tại Rạch Giá, MISA 
Cần Thơ đã phối hợp với Cục 
thuế tỉnh tổ chức hội thảo phần 
mềm MISA SME.NET 2012. 
Tham gia hội thảo có ông 
Nguyễn Thanh Cảnh - Trưởng 
phòng Tuyên truyền cùng hơn 
20 doanh nghiệp trên địa bàn 
Tp.Rạch Giá. 

Từ 15 - 17/3, tại Châu Thành, 
MISA Cần Thơ đã tổ chức 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Mimosa.NET 2012 cho 13 đơn 
vị trường học thuộc phòng Giáo 
dục Châu Thành. 

Từ 20 - 22/3, tại An Phú, MISA 
Cần Thơ  đã tổ chức khóa tập 
huấn phần mềm MISA Bamboo.
NET 2012 cho 14 xã, thị trấn 
thuộc phòng Tài chính An Phú.  

Từ ngày 19 - 20/3 tại U Minh, 
MISA Cần Thơ đã tổ chức khóa 
tập huấn nâng cao phần mềm 
MISA Mimosa.NET 2012 cho 

các đơn vị thuộc phòng Tài chính 
và Giáo dục huyện U Minh.

Sau khóa tập huấn các đơn vị Sau khóa tập huấn các đơn vị 

tham gia đã sử dụng thành thạo tham gia đã sử dụng thành thạo 
phần mềm, đồng thời giải quyết phần mềm, đồng thời giải quyết 
được những vướng mắc trong được những vướng mắc trong 
quá trình tác nghiệp.quá trình tác nghiệp.

Kiên Giang

An Giang

Cà Mau

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia hội nghị tập huấn tại Tp.Bến Tre

Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Trưởng phòng Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo

Chuyên viên MISA đang hướng dẫn thực hành trên PMKT MISA Bamboo.NET 2012 cho 
các học viên tham dự
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Bà Toán Thị Ngoan - Trưởng phòng chế độ Nhà nước, 
Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán- Bộ Tài chính

MISA luôn là một trong những doanh nghiệp phần mềm đầu tiên 
cập nhật các chế độ, quy định cũng như các thay đổi trong ngành 
dọc của Bộ Tài chính. Điều đó sẽ hỗ trợ cho các đơn vị rất nhiều 
trong việc tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công 
việc. Đặc biệt, MISA biết lắng nghe những phản ánh thực tế của 
các đơn vị sử dụng phần mềm, ghi nhận và điều chỉnh kịp thời 
trong phần mềm.

T ừ thành công của hội nghị tập huấn tháng 5 năm 2011 tại Hà Nội và Tp.HCM, trong 
tháng 3 vừa qua Công ty Cổ phần MISA đã tiếp tục phối hợp cùng Hội Kế toán và 
kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức hội nghị “Tập huấn Thông tư 146/2011/TT-BTC 
và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý tài chính xã/phường” 
tại Hà Nội. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đều đánh giá cao những nội dung được trình bày và đặc biệt ấn 
tượng với các tính năng của phần mềm MISA Bamboo.NET trong công tác quản lý tài chính được 
cập nhật theo Thông tư 146/2011/TT-BTC. Phóng viên Tre làng đã ghi nhận những ý kiến của đại 
biểu về sản phẩm MISA Bamboo.NET cũng như việc MISA đã hỗ trợ các đơn vị trong công tác quản 
lý tài chính, như sau:

Lắng ngheLắng nghe
    Để đổi mới    Để đổi mới

Phóng viên

TIẾNG VỌNG MISA
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Anh Nguyễn Văn Long - Giám đốc TT Tin học, Sở Tài 
chính Vĩnh Phúc

Tôi rất hài lòng về việc MISA thường xuyên cập nhật các thông 
tư mới trong các sản phầm phần mềm. Bên cạnh đó, MISA còn tổ 
chức các hoạt động đào tạo tập huấn cho cán bộ các địa phương. 
Đây là việc làm rất thiệt thực và cần thiết với công tác kế toán của 
cán bộ xã/phường.

Bà Trịnh Thị Ngọc Hoa - Kế toán xã Trưng Vương, Tp.Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ

Tôi rất thích phần mềm MISA Bamboo.NET 2012, trước đây đơn 
vị tôi đã từng sử dụng phần mềm kế toán khác nhưng chúng tôi 
vẫn phải tính tay rất nhiều. Phần mềm MISA Bamboo.NET 2012 
còn rất dễ sử dụng, không chỉ với người có trình độ kế toán cao 
mà ngay cả với những người mới vào nghề. Tôi nghĩ các bạn nên 
triển khai sử dụng phần mềm này rộng rãi hơn nữa.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Kế toán Ngân sách xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội

MISA Bamboo.NET 2012 giúp chúng tôi giảm thiểu các thao tác 
về lập chứng từ. Trước kia chúng tôi làm chưa có phần mềm nên 
phải lập những bảng kê ở Kho bạc nhưng khi có phần mềm MISA 
chúng tôi đã nhập được chứng từ luôn vào máy và ngay lập tức có 
thể in chứng từ đó. Phần in ấn các biểu mẫu cũng như phiếu chi 
rất gọn và nhanh.

Chị Dương Thị Thanh Hảo - Chuyên viên P. Tài chính Kế 
hoạch, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Khi sử dụng phần mềm của MISA tôi nhận thấy quá trình báo cáo 
của các đơn vị cấp xã nhanh hơn rất nhiều. Các chứng từ thu chi 
đều in trực tiếp được từ phần mềm, việc quản lý ngân sách hợp lý 
và kịp thời hơn. Ở MISA có phần mềm hỗ trợ trực tuyến rất tiện 
ích. Bất kỳ khi nào gặp khó khăn các CBNV của MISA đều hỗ trợ 
rất kịp thời, rất nhiệt tình.
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Đ ã 5 năm tôi đồng hành cùng MISA, phần mềm ã 5 năm tôi đồng hành cùng MISA, phần mềm 
MISA SME.NET đã đáp ứng được đầy đủ yêu MISA SME.NET đã đáp ứng được đầy đủ yêu 
cầu của các công ty mà tôi đang phụ trách kế cầu của các công ty mà tôi đang phụ trách kế 
toán. Càng sử dụng tôi lại càng thấy hay, điều toán. Càng sử dụng tôi lại càng thấy hay, điều 
làm tôi tâm đắc nhất là phần mềm có chế độ tự làm tôi tâm đắc nhất là phần mềm có chế độ tự 

động sao lưu dữ liệu. Khi có xảy ra bất cứ sự cố nào của máy tính động sao lưu dữ liệu. Khi có xảy ra bất cứ sự cố nào của máy tính 
thì dữ liệu vẫn có thể phục hồi hoàn toàn không bị mất như nhiều thì dữ liệu vẫn có thể phục hồi hoàn toàn không bị mất như nhiều 
phần mềm khác. Việc mất hay thất lạc dữ liệu kế toán là việc mà phần mềm khác. Việc mất hay thất lạc dữ liệu kế toán là việc mà 
bất kì một kế toán hay doanh nghiệp nào cũng sợ, chính vì thế nếu bất kì một kế toán hay doanh nghiệp nào cũng sợ, chính vì thế nếu 
doanh nghiệp biết tận dụng hết các tính năng có trên phần mềm doanh nghiệp biết tận dụng hết các tính năng có trên phần mềm 
thì MISA SME.NET chính là sự lựa chọn tốt nhất cho hệ thống thì MISA SME.NET chính là sự lựa chọn tốt nhất cho hệ thống 
quản lý tài chính.quản lý tài chính.

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp
Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt, Tp.HCM (*)

Lựa chọn MISA để quản lý tài chính 

HIỆU QUẢ HƠN
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Vì là người có thâm niên Vì là người có thâm niên 
với MISA SME nên tôi với MISA SME nên tôi 
cũng là người được bạn cũng là người được bạn 
bè tin cậy, hỏi han mỗi bè tin cậy, hỏi han mỗi 
khi đang sử dụng và gặp khi đang sử dụng và gặp 
sự cố nào đó, điều này sự cố nào đó, điều này 
khiến tôi cảm thấy rất khiến tôi cảm thấy rất 
vui vì vừa chia sẻ được vui vì vừa chia sẻ được 
kinh nghiệm cho mọi kinh nghiệm cho mọi 
người vừa rút thêm được người vừa rút thêm được 
kinh nghiệm cho chính kinh nghiệm cho chính 
mình. mình. 

Bên cạnh đó các nhân Bên cạnh đó các nhân 
viên của MISA cũng rất viên của MISA cũng rất 
nhiệt tình, thân thiện  khi nhiệt tình, thân thiện  khi 
tôi có bất kì câu hỏi nào tôi có bất kì câu hỏi nào 
trong quá trình sử dụng trong quá trình sử dụng 
đây cũng là một thế đây cũng là một thế 
mạnh trong đội ngũ kinh mạnh trong đội ngũ kinh 
doanh của MISA.doanh của MISA.

Bây giờ thì MISA cũng Bây giờ thì MISA cũng 
đã trở thành 1 thương đã trở thành 1 thương 
hiệu nổi tiếng trên toàn hiệu nổi tiếng trên toàn 
quốc, là cái tên quen quốc, là cái tên quen 
thuộc với hầu hết những thuộc với hầu hết những 
người làm kế toán như người làm kế toán như 
tôi. Xin chúc cho MISA tôi. Xin chúc cho MISA 
ngày càng bay cao bay ngày càng bay cao bay 
xa và đến một ngày nào xa và đến một ngày nào 
đó sẽ vượt ra khỏi lãnh đó sẽ vượt ra khỏi lãnh 
thổ hình chữ S.thổ hình chữ S.

(*) Hiện chị  Ngọc Đẹp (*) Hiện chị  Ngọc Đẹp 
đang phụ trách mảng kế đang phụ trách mảng kế 
toán cho 4 công ty tại toán cho 4 công ty tại 
Tp.HCM và Hà Nội. Các Tp.HCM và Hà Nội. Các 
công ty này đều đang sử công ty này đều đang sử 
dụng PM KT MISA SME.dụng PM KT MISA SME.
NET.NET.

Chị Trần Thị Diễm Oanh Chị Trần Thị Diễm Oanh - Kế toán Trung tâm đào tạo - Kế toán Trung tâm đào tạo 
và Phát triển nguồn nhân lực, TP BMTvà Phát triển nguồn nhân lực, TP BMT

MISA SME.NET luôn đồng hành và hỗ trợ tôi rất nhiều: tiết MISA SME.NET luôn đồng hành và hỗ trợ tôi rất nhiều: tiết 
kiệm thời gian xử lý các công tác nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu ổn kiệm thời gian xử lý các công tác nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu ổn 
định, khắc phục nhanh và kịp thời khi có lỗi xảy ra... Tôi tin định, khắc phục nhanh và kịp thời khi có lỗi xảy ra... Tôi tin 
tưởng MISA không chỉ vì sản  phẩm, mà còn bởi con người. tưởng MISA không chỉ vì sản  phẩm, mà còn bởi con người. 
Gần gũi, nhiệt tình, nghiệp vụ chuyên môn cao là tất cả những Gần gũi, nhiệt tình, nghiệp vụ chuyên môn cao là tất cả những 
gì tôi có thể nói về họ.gì tôi có thể nói về họ.

Cảm ơn MISA đã mang lại những sản phẩm và dich vụ rất tiện Cảm ơn MISA đã mang lại những sản phẩm và dich vụ rất tiện 
ích hỗ trợ trong công tác Tài chính - Kế toán.ích hỗ trợ trong công tác Tài chính - Kế toán.

Chị Hồ Thị Mỹ Vân - Kế toán Công ty CP Vận tải biển Chị Hồ Thị Mỹ Vân - Kế toán Công ty CP Vận tải biển 
TM Châu Á Thái Bình Dương, TP.HCMTM Châu Á Thái Bình Dương, TP.HCM

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 
thực sự tiện dụng với bản thân công ty chúng tôi. Phần mềm thực sự tiện dụng với bản thân công ty chúng tôi. Phần mềm 
đáp ứng được nhu cầu về công tác tài chính kế toán của công ty, đáp ứng được nhu cầu về công tác tài chính kế toán của công ty, 
trong đó đặc biệt là tính năng Tích hợp chữ ký số, kê khai thuế trong đó đặc biệt là tính năng Tích hợp chữ ký số, kê khai thuế 
qua mạng và làm việc với dữ liệu online rất tiện ích. Phần mềm qua mạng và làm việc với dữ liệu online rất tiện ích. Phần mềm 
giúp cho chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.giúp cho chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.
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Nhắc đến MISA có lẽ “dân trong nghề” nhớ ngay hắc đến MISA có lẽ “dân trong nghề” nhớ ngay 
đến phần mềm kế toán, nhớ đến doanh nghiệp đến phần mềm kế toán, nhớ đến doanh nghiệp 
với bề dày lịch sử truyền thống và những nét văn với bề dày lịch sử truyền thống và những nét văn 
hóa đặc sắc. hóa đặc sắc. 

Công ty Cổ Phần Bao Bì Đại Lục chúng tôi sử Công ty Cổ Phần Bao Bì Đại Lục chúng tôi sử 
dụng phần mềm MISA SME.NET của MISA từ năm 2009, chúng dụng phần mềm MISA SME.NET của MISA từ năm 2009, chúng 
tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn kinh doanh và tư tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn kinh doanh và tư 
vấn của MISA. Hồi đầu khi mới sử dụng phần mềm chúng tôi còn vấn của MISA. Hồi đầu khi mới sử dụng phần mềm chúng tôi còn 
khá bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn trong quá trình làm báo cáo khá bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn trong quá trình làm báo cáo 
vào những dịp cuối tháng, song những khó khăn đó của chúng tôi vào những dịp cuối tháng, song những khó khăn đó của chúng tôi 
đã được giải quyết nhanh chóng chỉ bằng một vài thao tác hướng đã được giải quyết nhanh chóng chỉ bằng một vài thao tác hướng 
dẫn qua Teamview và những chỉ dẫn qua điện thoại. dẫn qua Teamview và những chỉ dẫn qua điện thoại. 

Sử dụng phần mềm và dịch vụ của MISA chúng tôi rất an tâm. Sản Sử dụng phần mềm và dịch vụ của MISA chúng tôi rất an tâm. Sản 
phẩm của MISA có nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu của công tác kế phẩm của MISA có nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu của công tác kế 
toán. Còn người MISA thì luôn nhiệt tình mỗi khi chúng tôi cần hỗ toán. Còn người MISA thì luôn nhiệt tình mỗi khi chúng tôi cần hỗ 
trợ. Đặc biệt, điều mà có lẽ doanh nghiệp nào cũng quan tâm đó là trợ. Đặc biệt, điều mà có lẽ doanh nghiệp nào cũng quan tâm đó là 
việc các thông tin dữ liệu của mình được an toàn. Các thông tin dữ việc các thông tin dữ liệu của mình được an toàn. Các thông tin dữ 
liệu về kế toán của doanh nghiệp chúng tôi được MISA backup từng liệu về kế toán của doanh nghiệp chúng tôi được MISA backup từng 
ngày, do vậy chúng tôi rất yên tâm dù máy tính của mình có bị virus ngày, do vậy chúng tôi rất yên tâm dù máy tính của mình có bị virus 
tấn công hay có bất kỳ xâm phạm nào cũng không bị mất dữ liệu.tấn công hay có bất kỳ xâm phạm nào cũng không bị mất dữ liệu.

Dù không có bảo mật nào là an toàn tuyệt đối cho dù đã được bảo vệ Dù không có bảo mật nào là an toàn tuyệt đối cho dù đã được bảo vệ 
nghiêm ngặt, nhưng với cách làm của MISA và sự tiện dụng khi thao nghiêm ngặt, nhưng với cách làm của MISA và sự tiện dụng khi thao 
tác qua Internet tôi hoàn toàn tin tưởng khi lựa chọn các ứng dụng tác qua Internet tôi hoàn toàn tin tưởng khi lựa chọn các ứng dụng 
online của MISA.online của MISA.

CHỌN MẶT
     GỬI VÀNG

Dương Hữu Thiện
Công ty Cổ phần Bao bì Đại Lục, Tp.HCM 
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NNhắc đến MISA không chỉ là “phần mềm phổ hắc đến MISA không chỉ là “phần mềm phổ 
biến nhất”, có thương hiệu mà còn là một doanh biến nhất”, có thương hiệu mà còn là một doanh 
nghiệp, hoạt động có tính đặc thù, tính văn hóa. nghiệp, hoạt động có tính đặc thù, tính văn hóa. 

Với MISA, văn hóa trước hết thể hiện ở những Với MISA, văn hóa trước hết thể hiện ở những 
tiêu chí, mục đích của một hoạt động - sản phẩm tiêu chí, mục đích của một hoạt động - sản phẩm 

CNTT. Sản phẩm phần mềm của MISA mang lại hiệu quả cho CNTT. Sản phẩm phần mềm của MISA mang lại hiệu quả cho 
công việc, tiện ích cho đời sống, nhất là trong các hoạt động thống công việc, tiện ích cho đời sống, nhất là trong các hoạt động thống 
kê, tổng hợp báo cáo lĩnh vực kế toán.kê, tổng hợp báo cáo lĩnh vực kế toán.

Bên cạnh đó, văn hóa MISA còn là thể văn hóa tri thức - trí tuệ. Bên cạnh đó, văn hóa MISA còn là thể văn hóa tri thức - trí tuệ. 
Phần mềm MISA tri thức hóa sự nhận thức, tiếp cận của con Phần mềm MISA tri thức hóa sự nhận thức, tiếp cận của con 
người vào bản chất hay “chiều sâu” của sự vật vốn đa chiều đa người vào bản chất hay “chiều sâu” của sự vật vốn đa chiều đa 
cạnh. Đây cũng là một trong những sản phẩm đặc trưng của nền cạnh. Đây cũng là một trong những sản phẩm đặc trưng của nền 
kinh tế tri thức - nền kinh tế vốn có tính cạnh tranh văn hóa mà kinh tế tri thức - nền kinh tế vốn có tính cạnh tranh văn hóa mà 
hàng hóa thường được trao đổi dưới nhiều hình thức và khách hàng hóa thường được trao đổi dưới nhiều hình thức và khách 
hàng là “thượng đế”. hàng là “thượng đế”. 

Văn hóa MISA còn là dạng văn hóa giao tiếp “mở” và thân thiện. Văn hóa MISA còn là dạng văn hóa giao tiếp “mở” và thân thiện. 
Thực tế, sự giao tiếp nào cũng chứa tính văn hóa. Bởi đó là sự Thực tế, sự giao tiếp nào cũng chứa tính văn hóa. Bởi đó là sự 
giao thoa và cộng hưởng của hoạt động hướng ngoại của con giao thoa và cộng hưởng của hoạt động hướng ngoại của con 
người. Với MISA, hoạt động hướng ngoại luôn là “mảnh đất màu người. Với MISA, hoạt động hướng ngoại luôn là “mảnh đất màu 
mỡ” cho cây đời xanh tốt mà “cành lá” của nó vươn tới cả “tháng mỡ” cho cây đời xanh tốt mà “cành lá” của nó vươn tới cả “tháng 
năm xào xạc” với những con số, dữ liệu... mà người thực hiện là năm xào xạc” với những con số, dữ liệu... mà người thực hiện là 
những con người MISA với năng lực và uy tín. những con người MISA với năng lực và uy tín. 

Có thể nói, văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng góp Có thể nói, văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng góp 
phần làm nên thương hiệu, làm nên sự thành công của MISA. phần làm nên thương hiệu, làm nên sự thành công của MISA. 
Tin tưởng rằng bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự năng Tin tưởng rằng bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự năng 
động, nhiệt tâm của đội ngũ những con người vừa trẻ đẹp, có tri động, nhiệt tâm của đội ngũ những con người vừa trẻ đẹp, có tri 
thức văn hóa và vững vàng kiến thức chuyên môn, MISA hoàn thức văn hóa và vững vàng kiến thức chuyên môn, MISA hoàn 
toàn có thể biến những điều kỳ vọng tốt đẹp nhất của mình thành toàn có thể biến những điều kỳ vọng tốt đẹp nhất của mình thành 
hiện thực.hiện thực.

VĂN HÓA MISA
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Trọng Nguyên                                                                                                  
Trường THCS Phú Lộc, Krông Năng, Đăk Lăk
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Trong xu hướng thời đại, Trong xu hướng thời đại, 
CNTT tại Việt Nam đang CNTT tại Việt Nam đang 
trên đà phát triển mạnh trên đà phát triển mạnh 
mẽ, các cá nhân và tổ mẽ, các cá nhân và tổ 
chức đều phụ thuộc vào chức đều phụ thuộc vào 
hệ thống mạng Internet, hệ thống mạng Internet, 
hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống cơ sở dữ liệu 
của cá nhân hay tổ chức của cá nhân hay tổ chức 
đó. Khi hệ thống cơ sở đó. Khi hệ thống cơ sở 
thông tin gặp sự cố, hay thông tin gặp sự cố, hay 
thông tin bị đánh cắp… thông tin bị đánh cắp… 
có thể làm ảnh hưởng có thể làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng. Và một nghiêm trọng. Và một 
trong những giải pháp trong những giải pháp 
hữu hiệu để ngăn chặn hữu hiệu để ngăn chặn 
những rủi ro đó là hệ những rủi ro đó là hệ 
thống ISO 27000.thống ISO 27000.

ISO 27000 là gì?ISO 27000 là gì?

ISO 27000 là  tiêu chuẩ n về  hệ  thố ng quả n lý  an ninh thông tin ISO 27000 là  tiêu chuẩ n về  hệ  thố ng quả n lý  an ninh thông tin 
(ISMS - Information Security Management System ). Tiêu chuẩ n (ISMS - Information Security Management System ). Tiêu chuẩ n 
nà y đưa ra mộ t mô hì nh về  việ c thiế t lậ p, thự c hiệ n, điề u hà nh, nà y đưa ra mộ t mô hì nh về  việ c thiế t lậ p, thự c hiệ n, điề u hà nh, 
theo dõ i, xem xé t, duy trì  và  cả i tiế n hệ  thố ng quả n lý  an ninh theo dõ i, xem xé t, duy trì  và  cả i tiế n hệ  thố ng quả n lý  an ninh 
thông tin một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp sự tin cậy trong thông tin một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp sự tin cậy trong 
các mối quan hệ của tổ chức.các mối quan hệ của tổ chức.

Lợi ích của việc áp dụng chuẩn ISO 27000Lợi ích của việc áp dụng chuẩn ISO 27000

Việc tuân theo hoặc đạt được chứng chỉ chuẩn ISO 27001:2005 Việc tuân theo hoặc đạt được chứng chỉ chuẩn ISO 27001:2005 
không thể chứng minh tổ chức được đảm bảo an toàn 100%. không thể chứng minh tổ chức được đảm bảo an toàn 100%. 
Không có điều gì là an ninh hoàn toàn ngoại trừ không làm gì cả. Không có điều gì là an ninh hoàn toàn ngoại trừ không làm gì cả. 
Tuy nhiên, sự thừa nhận chuẩn quốc tế này đưa ra những lợi ích Tuy nhiên, sự thừa nhận chuẩn quốc tế này đưa ra những lợi ích 
chắc chắn mà người quản lý cần phải xem xét:chắc chắn mà người quản lý cần phải xem xét:

HỆ THỐ NG QUẢ N LÝHỆ THỐ NG QUẢ N LÝ
AN NINH THÔNG TINAN NINH THÔNG TIN
Lệ Quyên (sưu tầm)
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Cấp độ tổ chứcCấp độ tổ chức

Sự cam kết: Chứng chỉ như là một cam kết hiệu Sự cam kết: Chứng chỉ như là một cam kết hiệu 
quả của nỗ lực đưa an ninh của tổ chức đạt tại quả của nỗ lực đưa an ninh của tổ chức đạt tại 
các cấp độ và chứng minh sự cần cù thích đáng các cấp độ và chứng minh sự cần cù thích đáng 
của chính những người quản trị.của chính những người quản trị.

Cấp độ pháp luậtCấp độ pháp luật

Tuân thủ: Chứng minh rằng tổ chức đã tuân theo Tuân thủ: Chứng minh rằng tổ chức đã tuân theo 
tất cả các luật và các qui định áp dụng. tất cả các luật và các qui định áp dụng. 

Cấp độ điều hànhCấp độ điều hành

Quản lý rủi ro: Mang lại những hiểu biết tốt hơn Quản lý rủi ro: Mang lại những hiểu biết tốt hơn 
về các hệ thống thông tin, điểm yếu của chúng và về các hệ thống thông tin, điểm yếu của chúng và 
làm thế nào để bảo vệ chúng. Tương tự, nó đảm làm thế nào để bảo vệ chúng. Tương tự, nó đảm 
bảo nhiều khả năng sẵn sàng phụ thuộc ở cả phần bảo nhiều khả năng sẵn sàng phụ thuộc ở cả phần 
cứng và phần mềm. cứng và phần mềm. 

Cấp độ thương mạiCấp độ thương mại

Sự tín nhiệm và tin cậy: Các thành viên, cổ đông, Sự tín nhiệm và tin cậy: Các thành viên, cổ đông, 
và khách hàng vững tin khi thấy khả năng và và khách hàng vững tin khi thấy khả năng và 
sự chuyên nghiệp của tổ chức trong việc bảo vệ sự chuyên nghiệp của tổ chức trong việc bảo vệ 
thông tin. Chứng chỉ có thể giúp nhìn nhận riêng thông tin. Chứng chỉ có thể giúp nhìn nhận riêng 
từ các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.từ các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.

Cấp độ tài chính Cấp độ tài chính 

Tiết kiệm chi phí khắc phục các lỗ hổng an ninh Tiết kiệm chi phí khắc phục các lỗ hổng an ninh 
và có khả năng giảm chi phí bảo hiểm.và có khả năng giảm chi phí bảo hiểm.

Cấp độ con ngườiCấp độ con người

Cải tiến nhận thức của nhân viên về các vấn đề Cải tiến nhận thức của nhân viên về các vấn đề 
an ninh và trách nhiệm của họ trong tổ chức.an ninh và trách nhiệm của họ trong tổ chức.

Quá trình xây dựng ISMSQuá trình xây dựng ISMS

• • Xác định phạm vi áp dụng, Chính sách an Xác định phạm vi áp dụng, Chính sách an 
ninh thông tinninh thông tin

• • Thành lập Ban ISMS và trách nhiệm ISMRThành lập Ban ISMS và trách nhiệm ISMR

• • Đào tạo nhận thức ISO 27000 đến từng Đào tạo nhận thức ISO 27000 đến từng 
trưởng bộ phận. Trưởng bộ phận/ QA VP đào trưởng bộ phận. Trưởng bộ phận/ QA VP đào 
tạo lại đến từng nhân viêntạo lại đến từng nhân viên

• • Đánh giá tài sảnĐánh giá tài sản

• • Đánh giá rủi roĐánh giá rủi ro

• • Lựa chọn các biện pháp bảo vệ cần thiết (có Lựa chọn các biện pháp bảo vệ cần thiết (có 
133 giải pháp được chia thành 11 nhóm nội 133 giải pháp được chia thành 11 nhóm nội 
dung có sẵn)dung có sẵn)

• • Triển khai giải pháp bảo vệ + Bổ sung quy Triển khai giải pháp bảo vệ + Bổ sung quy 
trình liên quantrình liên quan

• • Thực hiện theo các quy trình liên quan Thực hiện theo các quy trình liên quan 

• • Đo đếm hiệu quả áp dụng từng giải phápĐo đếm hiệu quả áp dụng từng giải pháp

• • Đánh giá rủi ro còn lại sau khi đã áp dụngĐánh giá rủi ro còn lại sau khi đã áp dụng

• • Đánh giá nội bộ.Đánh giá nội bộ.
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Phóng viên (PV):Phóng viên (PV): Thưa  Thưa 
TGĐ, xin anh chia sẻ đôi TGĐ, xin anh chia sẻ đôi 
điều về Hội chợ triển lãm điều về Hội chợ triển lãm 
CeBIT 2012?CeBIT 2012?

TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng:TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng:  
CeBIT là hội chợ lớn nhất CeBIT là hội chợ lớn nhất 
trong ngành kĩ thuật công nghệ trong ngành kĩ thuật công nghệ 
thông tin và truyền thông. Đây thông tin và truyền thông. Đây 
là sự kiện thường niên được tổ là sự kiện thường niên được tổ 
chức vào tháng 3 hàng năm tại chức vào tháng 3 hàng năm tại 
Hannover, CHLB Đức. Hannover, CHLB Đức. 

Chủ đề của CeBIT năm nay là Chủ đề của CeBIT năm nay là 
Quản trị Sự tin cậy (Managing Quản trị Sự tin cậy (Managing 
Trust) - nền tảng cho sự phát Trust) - nền tảng cho sự phát 
triển của Điện toán Đám mây, triển của Điện toán Đám mây, 
do đó hầu hết các giải pháp cả do đó hầu hết các giải pháp cả 
phần cứng và phần mềm trong  phần cứng và phần mềm trong  

tham gia Hội chợ lần này đều tham gia Hội chợ lần này đều 
được xây dựng dựa trên nền được xây dựng dựa trên nền 
tảng Điện toán đám mây. Đây tảng Điện toán đám mây. Đây 
cũng là nền tảng mà MISA xây cũng là nền tảng mà MISA xây 
dựng các phần mềm và dịch vụ dựng các phần mềm và dịch vụ 
trong vòng 5 năm tới.trong vòng 5 năm tới.

CeBIT 2012 có sự tham gia CeBIT 2012 có sự tham gia 
của 4.200 công ty lớn nhỏ đến của 4.200 công ty lớn nhỏ đến 
từ 70 quốc gia khác nhau trên từ 70 quốc gia khác nhau trên 
thế giới. Trong đó có sự góp thế giới. Trong đó có sự góp 
mặt của những thương hiệu nổi mặt của những thương hiệu nổi 
tiếng như Google, Microsoft, tiếng như Google, Microsoft, 
IBM, Dell. Ở CeBIT có rất IBM, Dell. Ở CeBIT có rất 
nhiều sản phẩm tham gia triển nhiều sản phẩm tham gia triển 
lãm thuộc các mảng như: Phần lãm thuộc các mảng như: Phần 
mềm cho doanh nghiệp, Phần mềm cho doanh nghiệp, Phần 
mềm cho chính phủ, Phần mềm mềm cho chính phủ, Phần mềm 
về an ninh, Phần cứng, Các về an ninh, Phần cứng, Các 

CƠ HỘI ĐƯA MISA HRM.NET

RA THẾ GIỚI!
Ngày 16/3/2012 TGĐ 
Nguyễn Xuân Hoàng 
đã trở về Việt Nam sau 
chuyến công tác tại thành 
phố Hannover - CHLB 
Đức. Đây là chuyến đi hết 
sức ý nghĩa, là cơ hội để 
MISA giới thiệu, quảng 
bá các sản phẩm Quản trị 
Nguồn nhân lực - MISA 
HRM, Quản trị Quan hệ 
Khách hàng - MISA CRM 
trên nền tảng Điện toán 
đám mây ra thị trường 
quốc tế.

Phòng viên Tre làng 
đã có cuộc phỏng vấn 
nhanh với TGĐ Nguyễn 
Xuân Hoàng sau chuyến 
công tác.

Phóng viên
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thiết bị Viễn thông và Mobile, thiết bị Viễn thông và Mobile, 
Tự động hóa. Trong đó, khu Tự động hóa. Trong đó, khu 
vực triển lãm các sản phẩm vực triển lãm các sản phẩm 
phần mềm chiếm hơn một nửa phần mềm chiếm hơn một nửa 
diện tích của CeBIT. Và gian diện tích của CeBIT. Và gian 
hàng của MISA nằm trong khu hàng của MISA nằm trong khu 
vực triển lãm các sản phẩm vực triển lãm các sản phẩm 
phần mềm của tổ chức SIPPO.phần mềm của tổ chức SIPPO.

PV:PV: Thưa TGĐ, vì sao MISA  Thưa TGĐ, vì sao MISA 
được SIPPO lựa chọn là được SIPPO lựa chọn là 
1 trong 2 đơn vị đại diện 1 trong 2 đơn vị đại diện 
Việt Nam tham dự Hội chợ Việt Nam tham dự Hội chợ 
triển lãm CeBIT tại Đức?triển lãm CeBIT tại Đức?

TGĐ Nguyễn Xuân TGĐ Nguyễn Xuân 
Hoàng: Hoàng: SIPPO (Swiss Import SIPPO (Swiss Import 
Promotion Programme) là một Promotion Programme) là một 
Chương trình Xúc tiến Phát Chương trình Xúc tiến Phát 
triển của Thụy Sĩ, SIPPO giúp triển của Thụy Sĩ, SIPPO giúp 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
các nước đang phát triển thâm các nước đang phát triển thâm 
nhập thị trường Thuỵ Sỹ và nhập thị trường Thuỵ Sỹ và 
Liên minh châu Âu.Liên minh châu Âu.

Trong tháng 02/2012, đại Trong tháng 02/2012, đại 
diện SIPPO đã có buổi làm diện SIPPO đã có buổi làm 
việc với MISA nhằm xem xét việc với MISA nhằm xem xét 
các điều kiện (sản phẩm, mục các điều kiện (sản phẩm, mục 
tiêu doanh nghiệp...) để MISA tiêu doanh nghiệp...) để MISA 
tham gia Hội chợ triển lãm tham gia Hội chợ triển lãm 
với chủ đề Quản trị Sự tin cậy với chủ đề Quản trị Sự tin cậy 
(Managing Trust) tại CHLB (Managing Trust) tại CHLB 
Đức. Và kết quả là MISA có Đức. Và kết quả là MISA có 
2 sản phẩm tham gia Hội chợ  2 sản phẩm tham gia Hội chợ  
là: phần mềm Quản trị Nguồn là: phần mềm Quản trị Nguồn 
nhân lực - MISA HRM và phần nhân lực - MISA HRM và phần 
mềm Quản trị Quan hệ Khách mềm Quản trị Quan hệ Khách 
hàng - MISA CRM trên nền hàng - MISA CRM trên nền 
tảng Điện toán đám mây.tảng Điện toán đám mây.

PV: PV: Thưa TGĐ, kết quả thu Thưa TGĐ, kết quả thu 
được sau chuyến công tác được sau chuyến công tác 

của ông tại CeBIT là gì?của ông tại CeBIT là gì?

TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng:TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng:  
Tham gia Hội chợ triển lãm Tham gia Hội chợ triển lãm 
CeBIT lần này các sản phẩm của CeBIT lần này các sản phẩm của 
MISA không chỉ được bạn bè MISA không chỉ được bạn bè 
quốc tế biết đến mà còn có nhiều quốc tế biết đến mà còn có nhiều 
đối tác muốn hợp tác với MISA. đối tác muốn hợp tác với MISA. 
Có một số công ty của Đức, Có một số công ty của Đức, 
Pháp, Ukraina, Qatar… muốn Pháp, Ukraina, Qatar… muốn 
hợp tác với MISA để bản địa hợp tác với MISA để bản địa 
hóa phần mềm của MISA tại thị hóa phần mềm của MISA tại thị 

trường Châu Âu và Trung Đông. trường Châu Âu và Trung Đông. 
Đặc biệt, có 2 doanh nghiệp của Đặc biệt, có 2 doanh nghiệp của 
Bồ Đào Nha và Hy Lạp mong Bồ Đào Nha và Hy Lạp mong 
muốn được hợp tác với MISA để muốn được hợp tác với MISA để 
triển khai ứng dụng phần mềm triển khai ứng dụng phần mềm 
trong ngành giáo dục tại Việt trong ngành giáo dục tại Việt 
Nam. Nam. 

PV: PV: Thưa TGĐ, trong thời Thưa TGĐ, trong thời 
gian tới MISA sẽ tiếp tục gian tới MISA sẽ tiếp tục 
tham gia các hoạt động tham gia các hoạt động 
mang tính quốc tế liên quan mang tính quốc tế liên quan 
đến lĩnh vực CNTT không?đến lĩnh vực CNTT không?

TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng:TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng:  
Sau Hội trợ triển lãm CeBIT, Sau Hội trợ triển lãm CeBIT, 
MISA đã xác định được vị trí MISA đã xác định được vị trí 

sản phẩm cũng như vị thế của sản phẩm cũng như vị thế của 
mình trên trường Quốc tế, từ mình trên trường Quốc tế, từ 
đó MISA có thêm niềm tin vào đó MISA có thêm niềm tin vào 
định hướng phát triển đúng đắn định hướng phát triển đúng đắn 
của công ty. Trong thời gian tới, của công ty. Trong thời gian tới, 
bên cạnh việc phát triển của bên cạnh việc phát triển của 
phần mềm ứng dụng Điện toán phần mềm ứng dụng Điện toán 
đám mây MISA sẽ tiếp tục cho đám mây MISA sẽ tiếp tục cho 
ra đời các sản phẩm mới ứng ra đời các sản phẩm mới ứng 
dụng mobile. Và MISA sẽ tiếp dụng mobile. Và MISA sẽ tiếp 
tục tham gia nhiều hơn nữa các tục tham gia nhiều hơn nữa các 
Hội chợ triển lãm về các ứng Hội chợ triển lãm về các ứng 

dụng mobile  - Mobile World dụng mobile  - Mobile World 
Congress (MWC) và nhiều hoạt Congress (MWC) và nhiều hoạt 
động khác trong lĩnh vực CNTT động khác trong lĩnh vực CNTT 
thế giới.thế giới.

Hy vọng, trong một thời gian Hy vọng, trong một thời gian 
không xa sản phẩm của MISA không xa sản phẩm của MISA 
sẽ có mặt ở nhiều nước trên thế sẽ có mặt ở nhiều nước trên thế 
giới.giới.

PV: PV: Xin cảm ơn những chia Xin cảm ơn những chia 
sẻ quý báu của TGĐ, một sẻ quý báu của TGĐ, một 
lần nữa xin chúc mừng lần nữa xin chúc mừng 
TGĐ cũng như MISA đã gặt TGĐ cũng như MISA đã gặt 
hái được nhiều thành công hái được nhiều thành công 
trong chuyến công tác! trong chuyến công tác! 
Chúc TGĐ sức khỏe!Chúc TGĐ sức khỏe!
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Phóng viên (PV):Phóng viên (PV): Cái duyên  Cái duyên 
nào đưa anh đến với MISA? nào đưa anh đến với MISA? 

Anh Nguyễn Huy Bình Anh Nguyễn Huy Bình 
(NHBình):(NHBình): Tôi đến với MISA  Tôi đến với MISA 
một cách rất tình cờ. Khi đang một cách rất tình cờ. Khi đang 
làm đồ án tốt nghiệp, vô tình làm đồ án tốt nghiệp, vô tình 
tôi được biết MISA đang tuyển tôi được biết MISA đang tuyển 
người. Lúc đấy tôi chỉ nghe người. Lúc đấy tôi chỉ nghe 
thông tin MISA là một công thông tin MISA là một công 
ty về công nghệ thông tin. Tìm ty về công nghệ thông tin. Tìm 
hiểu thêm qua mạng, tôi biết hiểu thêm qua mạng, tôi biết 
thêm MISA là công ty chuyên thêm MISA là công ty chuyên 
cung cấp phần mềm kế toán ở cung cấp phần mềm kế toán ở 
Việt Nam. Ngày đi tuyển dụng, Việt Nam. Ngày đi tuyển dụng, 
tôi may mắn được anh Long tôi may mắn được anh Long 

(hiện đang là Chủ tịch HĐQT) (hiện đang là Chủ tịch HĐQT) 
trực tiếp phỏng vấn. Hồ sơ tôi trực tiếp phỏng vấn. Hồ sơ tôi 
mang theo cũng không đầy đủ, mang theo cũng không đầy đủ, 
chỉ có bảng điểm và bằng khen chỉ có bảng điểm và bằng khen 
về giải thưởng Kawai của Nhật về giải thưởng Kawai của Nhật 
dành cho sinh viên lập nghiệp. dành cho sinh viên lập nghiệp. 
Tôi còn nhớ rất rõ anh Long Tôi còn nhớ rất rõ anh Long 
có hỏi tôi: “Nếu đề tài của em có hỏi tôi: “Nếu đề tài của em 
được đầu tư thì em có dám làm được đầu tư thì em có dám làm 
không?” Hai ngày sau, tôi được không?” Hai ngày sau, tôi được 
thông báo trúng tuyển và bắt thông báo trúng tuyển và bắt 
đầu hành trang đi học việc.đầu hành trang đi học việc.

Gắn bó với MISA, với Trung Gắn bó với MISA, với Trung 
tâm kinh doanh doanh nghiệp tâm kinh doanh doanh nghiệp 
(TT KDDN), tôi đã trải qua rất (TT KDDN), tôi đã trải qua rất 

Yêu lắm
MISA ơi!

Gắn bó với MISA từ những ngày đầu ra trường, ấn 
tượng với một môi trường làm việc chuyên nghiệp và 
hiện đại, anh Nguyễn Huy Bình đã lựa chọn MISA là 
nơi gắn bó của mình. Ngày nay, khi ở vị trí Phó Giám 
đốc thường trực của Trung tâm kinh doanh doanh 
nghiệp MISA Hà Nội anh vẫn không quên những kỉ 
niệm ban đầu khi đến với MISA. BBT Tre làng xin chia 
sẻ với độc giả những tâm sự của anh về cái duyên 
đưa anh đến MISA và thành công tại MISA.

Thùy Nhung
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nhiều vị trí từ nhân viên, trưởng nhiều vị trí từ nhân viên, trưởng 
nhóm, phó phòng, trưởng nhóm, phó phòng, trưởng 
phòng, Quản lý bán hàng, Phó phòng, Quản lý bán hàng, Phó 
Giám đốc cho đến Phó Giám Giám đốc cho đến Phó Giám 
đốc thường trực TT KDDN. đốc thường trực TT KDDN. 
Bảy năm làm việc ở MISA đã Bảy năm làm việc ở MISA đã 
cho tôi những thành công và trải cho tôi những thành công và trải 
nghiệm: giải thưởng chiến binh nghiệm: giải thưởng chiến binh 
vàng năm 2006, mũi tên vàng vàng năm 2006, mũi tên vàng 
năm 2007, bằng khen về thành năm 2007, bằng khen về thành 
tích đặc biệt xuất sắc trong công tích đặc biệt xuất sắc trong công 
tác quản lý năm 2008, quản lý tác quản lý năm 2008, quản lý 
bán hàng xuất sắc năm 2010 của bán hàng xuất sắc năm 2010 của 
MISA Hà Nội.MISA Hà Nội.

Mỗi vị trí là một cảm xúc, mỗi Mỗi vị trí là một cảm xúc, mỗi 
giải thưởng là một niềm vinh giải thưởng là một niềm vinh 
dự....yêu lắm MISA ơi! dự....yêu lắm MISA ơi! 

PV: PV: Là một người có rất Là một người có rất 
nhiều kinh nghiệm trong nhiều kinh nghiệm trong 
lĩnh vực kinh doanh, anh lĩnh vực kinh doanh, anh 
bật mí một vài kinh nghiệm bật mí một vài kinh nghiệm 
cho các bạn trẻ đang chập cho các bạn trẻ đang chập 
chững bước vào nghề?chững bước vào nghề?

Anh NHBình: Anh NHBình: Khi bước chân Khi bước chân 
vào MISA, cũng là một sinh vào MISA, cũng là một sinh 
viên vừa mới ra trường, tôi cũng viên vừa mới ra trường, tôi cũng 
gặp rất nhiều khó khăn và bỡ gặp rất nhiều khó khăn và bỡ 
ngỡ trong công việc. Qua thời ngỡ trong công việc. Qua thời 
gian trải nghiệm ở MISA, tôi có gian trải nghiệm ở MISA, tôi có 
vài điều muốn chia sẻ với các vài điều muốn chia sẻ với các 
bạn.bạn.

• • Điều thứ nhất: Mỗi người Điều thứ nhất: Mỗi người 
nên đặt ra một mục tiêu cụ nên đặt ra một mục tiêu cụ 
thể cho riêng mình. thể cho riêng mình. 

• • Điều thứ hai: Các bạn Điều thứ hai: Các bạn 
muốn câu được nhiều cá thì muốn câu được nhiều cá thì 
phải trang bị cho mình một phải trang bị cho mình một 
cần câu thật tốt.cần câu thật tốt.

• • Điều thứ ba: Hãy kinh Điều thứ ba: Hãy kinh 
doanh bằng cái tâm!doanh bằng cái tâm!

PV: PV: Mục tiêu trong thời Mục tiêu trong thời 
gian tới của anh là gì? gian tới của anh là gì? 

Với quyết tâm cháy bỏng và Với quyết tâm cháy bỏng và 
cố gắng hết sức của bản thân, cố gắng hết sức của bản thân, 
cùng với nền tảng sẵn có và cùng với nền tảng sẵn có và 
các sản phẩm mới phục vụ khối các sản phẩm mới phục vụ khối 
doanh nghiệp, tôi hi vọng sẽ doanh nghiệp, tôi hi vọng sẽ 
hoàn thành xuất sắc mục tiêu hoàn thành xuất sắc mục tiêu 
doanh số đề ra của TT KDDN doanh số đề ra của TT KDDN 
và thực hiện tốt khẩu hiệu hành và thực hiện tốt khẩu hiệu hành 
động: “Tin cậy - Tiện ích - Tận động: “Tin cậy - Tiện ích - Tận 
tình”.tình”.

Anh Nguyễn Huy Bình luôn sát cánh cùng đồng nghiệp trên mọi mặt trận
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Tháng 3 vừa qua, MISA toàn quốc đã tiến hành đánh giá năng lực nhân viên theo 
Hồ sơ năng lực (HSNL) từng vị trí. Đây là một việc làm thiết thực, qua đó Ban lãnh 
đạo nắm được năng lực của đội ngũ, biết được những thiếu sót để lên chương 
trình đào tạo nhân viên. Về phía nhân viên MISA, sẽ nắm rõ hơn về các kiến thức, 
kỹ năng, thái độ liên quan đến công việc của mình, phát hiện ra những năng lực 
cốt lõi còn thiếu sót để bổ sung, bồi dưỡng.

BBT Tre làng xin gửi đến quý độc giả những cảm nghĩ, chia sẻ của CBNV MISA về 
đợt đánh giá trong tháng 3 vừa qua.

Anh Đặng Đức Hiếu Anh Đặng Đức Hiếu - TT KDDN, MISA Tp.HCM- TT KDDN, MISA Tp.HCM

Kỳ đánh giá HSNL của công ty đã giúp tôi có thêm nhiều kiến Kỳ đánh giá HSNL của công ty đã giúp tôi có thêm nhiều kiến 
thức, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng trong kinh doanh. Mặc dù lịch thức, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng trong kinh doanh. Mặc dù lịch 
làm việc khá dày đặc, không có nhiều thời gian để ôn luyện nhưng làm việc khá dày đặc, không có nhiều thời gian để ôn luyện nhưng 
tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt đợt đánh giá. tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt đợt đánh giá. 

Tuyết Mai

MISA KÝ SỰ

Làm thế nàoLàm thế nào 
ĐỂ NÂNG CAO 
NĂNG LỰC NHÂN VIÊN?
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Anh Lê Duy Khương Anh Lê Duy Khương - NVKD nhóm Hercules, MISA BMT- NVKD nhóm Hercules, MISA BMT

Đánh giá HSNL chính là dịp để tôi nghiệm lại chính bản thân Đánh giá HSNL chính là dịp để tôi nghiệm lại chính bản thân 
mình, tự nhìn nhận, tự phát hiện ra những điểm mạnh, yếu nhằm mình, tự nhìn nhận, tự phát hiện ra những điểm mạnh, yếu nhằm 
có định hướng phát huy cũng như đề ra biện pháp khắc phục, củng có định hướng phát huy cũng như đề ra biện pháp khắc phục, củng 
cố. Đối với tôi, điểm số không quan trọng bằng những điều đó.cố. Đối với tôi, điểm số không quan trọng bằng những điều đó.

Chị Huỳnh Thị Thúy Chị Huỳnh Thị Thúy - Nhóm MARS, MISA ĐN- Nhóm MARS, MISA ĐN

Mỗi đợt đánh giá là một lần nữa tôi có dịp khẳng định lại những Mỗi đợt đánh giá là một lần nữa tôi có dịp khẳng định lại những 
kiến thức mình đã làm thời gian qua cũng như tôi biết những thiếu kiến thức mình đã làm thời gian qua cũng như tôi biết những thiếu 
sót của mình. Với tôi đánh giá năng lực là một đợt tự trắc nghiệm sót của mình. Với tôi đánh giá năng lực là một đợt tự trắc nghiệm 
năng lực cá nhân trước công việc mình đang đảm nhận.năng lực cá nhân trước công việc mình đang đảm nhận.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến Chị Nguyễn Thị Kim Yến - TT KD HCSN, MISA Tp.HCM- TT KD HCSN, MISA Tp.HCM

Việc đánh giá đã tạo điều kiện cho nhân viên ôn lại nhiều kiến Việc đánh giá đã tạo điều kiện cho nhân viên ôn lại nhiều kiến 
thức, kỹ năng phục vụ cho công việc được tốt hơn. Qua đó, cho thức, kỹ năng phục vụ cho công việc được tốt hơn. Qua đó, cho 
thấy sự quan tâm và chiến lược củng cố năng lực nhân viên của thấy sự quan tâm và chiến lược củng cố năng lực nhân viên của 
công ty, đem lại sự phát triển về đội ngũ nhân lực, phát triển bền công ty, đem lại sự phát triển về đội ngũ nhân lực, phát triển bền 
vững cho công ty.vững cho công ty.

Chị Vũ Thị Hà Chị Vũ Thị Hà - TT KD HCSN, MISA HN- TT KD HCSN, MISA HN

Việc đánh giá năng lực CBNV theo HSNL của MISA là hết sức Việc đánh giá năng lực CBNV theo HSNL của MISA là hết sức 
thiết thực và chuyên nghiệp. Thậm chí, ngoài việc làm bài đánh thiết thực và chuyên nghiệp. Thậm chí, ngoài việc làm bài đánh 
giá ở văn phòng, có người giám sát chặt chẽ, chúng tôi đã phải giá ở văn phòng, có người giám sát chặt chẽ, chúng tôi đã phải 
sắp xếp tổ chức đánh giá vào cả Chủ nhật để kịp cho các chuyến sắp xếp tổ chức đánh giá vào cả Chủ nhật để kịp cho các chuyến 
công tác. công tác. 

Chị Đặng Ngọc Trúc Chị Đặng Ngọc Trúc - MISA CTH- MISA CTH

 Với kết quả sau đợt đánh giá tôi đã rút ra được những mặt mạnh  Với kết quả sau đợt đánh giá tôi đã rút ra được những mặt mạnh 
và mặt yếu để từ đó ra sức phát huy và bồi dưỡng thêm để dần và mặt yếu để từ đó ra sức phát huy và bồi dưỡng thêm để dần 
hoàn thiện hơn những yếu tố cần thiết về kỹ năng, chuyên môn hoàn thiện hơn những yếu tố cần thiết về kỹ năng, chuyên môn 
phục vụ tốt hơn cho công việc của mình.phục vụ tốt hơn cho công việc của mình.
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Năm 2012, với 
việc triển khai 
các ứng dụng, 
dịch vụ trên 
nền Điện toán 

đám mây (ĐTĐM) một yêu cầu 
mới về vấn đề an ninh mạng, vấn 
đề đảm bảo sự an toàn dữ liệu 
của khách hàng đã được đặt ra 
với toàn hệ thống của MISA. 

Cùng với những cam kết mang 
lại cho khách hàng những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, đảm bảo 
thông tin dữ liệu của khách hàng 
được bảo mật, chống lại các 
hacker trên mạng Internet Ban 
lãnh đạo MISA đã sớm có quyết 
định thành lập Phòng Hỗ trợ kỹ 
thuật (HTKT) trực thuộc Trung 
tâm Phát triển phần mềm (TT 
PTPM) với các chức năng nhiệm 
vụ chính sau:

• Thiết lập hệ thống bảo vệ và 
giám sát để đảm bảo an toàn 
hệ thống cho khách hàng

• Hỗ trợ kỹ thuật cho khách 
hàng và các văn phòng sử 
dụng phần mềm MISA.

• Thiết lập nền tảng để triển 
khai các ứng dụng, dịch vụ 
trên nền ĐTĐM của MISA.

Chia sẻ với phóng viên Tre làng 
anh Lê Tiến Đạo - Trưởng phòng 
HTKT MISA cho hay: “Việc 
đảm bảo an toàn hệ thống cho 
khách hàng là điều rất quan 
trọng trong việc tạo dựng và duy 
trì niềm tin cho khách hàng khi 
sử dụng các dịch vụ trên nền 
ĐTĐM của MISA. Để thực hiện 
mục tiêu này phòng HTKT, mỗi 
cán bộ của phòng phải có những 

kiến thức về an toàn dữ liệu 
và bảo mật hệ thống. Với chủ 
trương triển khai áp dụng Hệ 
thống quản lý an toàn thông tin  
- ISO 27000 của ban lãnh đạo 
công ty tôi tin rằng phòng HTKT 
sẽ hoàn thành được nhiêm vụ 
Đảm bảo an toàn hệ thống cho 
khách hàng”.

Cán bộ nhân viên trong phòng 
đều là những người đã làm việc 
lâu năm tại Công ty MISA, có 
nhiều kinh nghiệm trong việc 
hỗ trợ khách hàng và được Ban 
lãnh đạo Trung tâm rất tin tưởng 
khi giao phó cho nhiệm vụ quan 
trọng này. Hy vọng rằng với tinh 
thần phục vụ TIN CẬY - TIỆN 
ÍCH - TẬN TÌNH phòng Hỗ trợ 
kỹ thuật sẽ tạo được lòng tin ở 
khách hàng về hệ thống bảo mật 
của MISA.

NGƯỜI “BẢO VỆ” THÔNG TIN
Bùi Mạnh Linh

MISA KÝ SỰ

Anh Lê Tiến Đạo (ngồi giữa) cùng các thành viên phòng Hỗ trợ kỹ thuật
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MISA HRM.NET là một sản 
phẩm mới, phương thức triển 
khai cũng mới, nhưng khi nghe 
bài giảng của Chủ tịch HĐQT 
Lữ Thành Long về Điện toán 
đám mây và kế hoạch triển 
khai HRM, máu kinh doanh 
trong tôi lại nổi lên. Và một 
quyết định thuyên chuyển 
nhanh chóng hình thành trong 
tôi. Quyết định của tôi được 
Ban lãnh đạo MISA Tp.HCM 
rất tán thành, thậm chí còn tin 
tưởng rằng tôi sẽ thành công 
ở lĩnh vực mới này. Điều đó, 
như đã tiếp thêm cho tôi động 
lực để phát triển nhóm và hoàn 
thành kế hoạch doanh số của 
công ty đã đề ra.

Cũng có rất nhiều người thấy 
làm lạ khi tôi quyết định chuyển 
sang bộ phận kinh doanh, xong 
tôi chỉ mỉn cười và chia sẻ về 

niềm tin mãnh liệt vào MISA 
HRM.NET, vào một sản phẩm 
có tương lai vươn tầm thế giới. 
Và cũng vì khát khao được phát 
triển bản thân ở mức cao hơn.
Hiện tại, nhóm kinh doanh 
MISA HRM.NET có 4 thành 
viên, chúng tôi vừa tổ chức 
khóa hội thảo đầu tiên và được 
đánh giá là khá thành công. 
Đây chính là động lực để chúng 
tôi tiếp tục triển khai các hoạt 
động xúc tiến thương mại tiếp 
theo. 

Tất cả đều rất mới và còn đang 
trong quá trình xây dựng. Tôi 
chưa một lần cảm thấy hối hận 
với quyết định của mình khi 
gắn bó với MISA HRM.NET và 
càng không cho phép mình nản 
lòng trước những khó khăn và 
thách thức của thương trường. 
Nhất định tôi sẽ làm được!

CẦN CÓ MỘT NIỀM TIN

Vốn đang là một cán bộ 
“rất nổi” khi công tác 

tại nhóm Quản trị nguồn 
nhân lực của VP MISA 

Tp.HCM, được nhiều 
người trong công ty biết 

đến, bỗng dưng một 
ngày đẹp trời chị Lê Bích 

Phượng có tên trong 
danh sách nhóm kinh 

doanh HRM của TT KD 
DN. Sự thuyên chuyển 

của chị đã khiến cho 
nhiều người MISA không 

khỏi bất ngờ và ngạc 
nhiên. Để hiểu hơn về 

quyết định này của chị 
BBT Tre làng xin gửi đến 

quý độc giả tâm sự của 
chị khi đến với công việc 

kinh doanh HRM.

Lê Bích Phượng

Chị Lê Bích Phượng (thứ 2 từ phải qua) cùng các thành viên trong nhóm kinh doanh HRM
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1. Xây dựng công cụ tác 
nghiệp cho đội ngũ HR thực 
hiện công tác hành chính 
nhân sự

Có tới 70% khối lượng công việc 
của những người làm công tác HR 
là những công việc liên quan tới 
ghi chép, tính toán, cập nhật, lưu 
trữ, thống kê các vấn đề liên quan 
tới nhân sự, mặc dù vậy ngành 
HR hiện nay vẫn chưa quan tâm 
nhiều tới việc ứng dụng các công 
cụ phần mềm để phục vụ cho các 
công tác nói trên. Để giúp người 
dùng dễ dàng chọn lựa được một 
giải pháp phần mềm HRM cho 
phù hợp với quy mô đơn vị mình, 
xin giới thiệu một số đặc điểm của 
các sản phẩm phần mềm HRM 
đang có trên thị trường.

Phân loại theo khả năng đáp 
ứng nhu cầu

Nếu căn cứ vào khả năng đáp ứng 
được nghiệp vụ thì các phần mềm 
quản trị nguồn nhân lực hiện có 
trên thương trường được chia làm 
hai loại:

Loại thứ nhất: Chỉ chú trọng vào 

công tác tính lương, các module 
khác trong phần mềm như quản 
lý hồ sơ, bảo hiểm, hợp đồng nếu 
có cũng thường khá đơn giản và 
sơ sài. Giá thành rẻ và thường sử 
dụng cho các doanh nghiệp nhỏ 
và ít chú trọng tới công tác HRM. 

Loại thứ hai: Cung cấp đầy đủ 
các phần hành nghiệp vụ cho 
công tác HRM liên quan tới việc 
ghi chép hồ sơ, giấy tờ, thống kê 
từ khi một ứng viên đến tham gia 
tuyển dụng rồi trở thành một nhân 
viên trong công ty, tới khi nhân 
viên đó nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. 
Loại này giá thành khá đắt đỏ và 
thường sử dụng cho các doanh 

ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC
NÂNG CAO NĂNG LỰC, 

NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
TẠI DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh CNTT phát 
triển mạnh mẽ và sâu 
rộng như ngày nay, muốn 
đưa các mô hình quản trị 
nguồn nhân lực vào áp 
dụng thành công trong tổ 
chức không thể không sử 
dụng CNTT như một công 
cụ đắc lực. Bài viết này 
muốn chia sẻ với quý vị về 
một số kinh nghiệm trong 
việc sử dụng CNTT trong 
công tác quản trị nguồn 
nhân lực (HRM) liên quan 
tới một số vấn đề sau:
• Xây dựng công cụ tác 

nghiệp cho đội ngũ HR 
(Phần mềm Quản trị 
nguồn nhân lực) 

• Xây dựng tài liệu mô tả 
công việc, hồ sơ năng 
lực (HSNL) cho tổ chức 
(Hệ thống tra cứu Hồ sơ 
năng lực của tổ chức) 

• Xây dựng thư viện đào 
tạo kiến thức, kỹ năng 
theo HSNL và công 
cụ đánh giá HSNL 
nhân viên (Hệ thống 
eLearning) 

• Xây dựng hệ thống các 
quy trình làm việc (Hệ 
thống tự động hóa quy 
trình) 

Lữ Thành Long
Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần MISA

Mô hình tương tác giữa các hệ thống 
CNTT phục vụ HR



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 4 - 2012 25

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

nghiệp có quy mô vừa và lớn. 

Phân loại theo nền tảng phát 
triển

Nếu phân loại các phần mềm 
HRM theo nền tảng phát triển thì 
có thể chia làm 2 loại:

Loại 1: Các sản phẩm phát triển 
trên nền tảng Desktop. Các sản 
phẩm loại này thường được triển 
khai trên quy mô của doanh 
nghiệp nhỏ vì nó được cài đặt trên 
máy tính cá nhân và mạng nội bộ 
(LAN). Đặc điểm của phần mềm 
HRM trên nền tảng Desktop là 
nó chỉ thường được sử dụng bởi 
những người làm HR và hệ thống 
gần như không có sự tương tác với 
nhân viên, ứng viên hoặc những 
đối tượng khác. Giá thành cho sản 
phẩm này vừa phải tuy nhiên công 
nghệ Desktop không phải là xu thế 
của tương lai và hệ thống luôn bị 
giới hạn về khả năng mở rộng. 

Loại 2: Các sản phẩm phát 
triển trên nền tảng Web, có thể 
triển khai trên mạng WAN hoặc 

Internet. Ứng dụng loại này không 
chỉ là công cụ của những người 
làm HR mà còn cho phép nhân 
viên trong công ty có thể tương tác 
để tự cập nhật hồ sơ, xem thông 
tin lương, phúc lợi, phản hồi thông 
tin, trả lời các phiếu điều tra khảo 
sát. Ứng dụng cũng cho phép các 
ứng viên có thể kết nối trực tuyến 
đến hệ thống để nộp hồ sơ, theo 
dõi kết quả đánh giá tuyển dụng 
và giữ liên lạc với nhà tuyển dụng 
cho cả các cơ hội việc làm khác 
trong tương lai. Các ứng dụng loại 
này cũng có khả năng kết nối với 
hệ thống quản lý thuế thu nhập 
cá nhân của Tổng cục thuế và Hệ 
thống bảo hiểm. Giá thành các 
sản phẩm loại này thường đắt tiền 
nhưng đặc biệt hữu ích cho các 
doanh nghiệp có nhiều chi nhánh 
và có mong muốn tự động hoá 
được nhiều nghiệp vụ về HR. 

Phân loại theo hình thức mua 
sắm

Nếu phân loại theo hình thức mua 
sắm thì phần mềm HRM gồm 2 
loại:

Loại 1: là các sản phẩm bán 
giấy phép sử dụng vĩnh viễn. 
Loại hình này người mua được 
sử dụng phần mềm không hạn 
chế thời gian tuy nhiên sẽ phải 
trả tiền nếu muốn nâng cấp lên 
phiên bản mới. Đây là hình thức 
khá phổ biến từ trước tới nay. 

Loại 2: là loại hình phần mềm là 
dịch vụ. Loại này người sử dụng 
đăng ký sử dụng phần mềm như 
dịch vụ và trả tiền hàng tháng, 
năm. Người mua không cần 
quan tâm tới việc nâng cấp hay 
bảo trì sản phẩm. Loại hình dịch 
vụ này đang dần trở thành xu 
thế và sẽ thay thế cho hình thức 
bán phần mềm hiện nay. Đây 
chính là một tầng dịch vụ trong 
kỷ nguyên về Điện toán đám 
mây. Các doanh nghiệp nhỏ có 
thể sử dụng loại hình này vì giá 
rẻ hoặc miễn phí, các doanh 
nghiệp lớn cũng sử dụng được 
vì nó là xu thế tương lai của thế 
giới trong một hai năm tới. 

Hiện nay MISA đang cung cấp 
dịch vụ phần mềm HRM trên 
nền tảng Điện toán đám mây, 
nghĩa là hoàn toàn chạy trên 
web. Các doanh nghiệp muốn 
sử dụng có thể truy cập tới trang 
website http://www.misa.com.
vn hoặc http://misahrm.vn để 
đăng ký là có thể sử dụng tức 
thì sau vài phút mà không cần 
cài đặt hay đầu tư mua sắm 
trang thiết bị gì khác. Hiện 
MISA đang miễn phí hoàn toàn 
cho các doanh nghiệp nhỏ có số 
lượng nhân sự dưới 10 người. 
(xem tiếp số sau)

Giao diện của dịch vụ phần mềm MISA HRM.NET trên nền tảng Điện toán đám mây của 
MISA
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Xưa kia cứ mỗi 
khi người 
MISA nhắc 
đến dân PTPM 
thì sẽ nghĩ 

ngay đến những chàng, nàng đầu 
to, mắt cận, suốt ngày chỉ ngồi 
cắm đầu vào máy tính code và 
code: “Code xuyên màn đêm”, 
khái niệm thể dục thể thao trở 
nên xa xỉ và xa lạ. Nhưng nay, 
người MISA nhắc đến dân 
PTPM là nhắc đến một đội ngũ 
hùng mạnh những con người 
đam mê, nhiệt huyết, cống hiến 
hết mình trong những hoạt động 
văn hoá thể thao của Trung tâm 
nói riêng cũng như của MISA 
nói chung.

hai CLB thể thao lớn nhất, thu 
hút được sự quan tâm và tham 
gia đông đảo nhất của MISA 
phía Bắc hiện nay là CLB Bóng 
đá và CLB Cầu lông thì hai Chủ 
tịch của hai CLB này đều là 
những chàng trai 
của TT PTPM. 
Với sức trẻ và 
niềm đam mê của 
mình, họ đã thổi 
vào TT PTPM 
nói riêng và 
MISA nói chung 
một luồng sinh 
khí mới, thúc 
đẩy tinh thần 
thể thao ngày 
một lên cao.

“MÁU” THỂ THAO 
CỦA CÁC LẬP TRÌNH VIÊN MISA

Nguyễn Đình Thông - TT PTPM
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Dường như sự thay đổi về 
thời tiết đã không thể nào ảnh 
hưởng đến niềm đam mê thể 
thao của các anh chị em. Nắng 
hay mưa, nóng hay lạnh thì các 
mặt sân vẫn có được số lượng 
đông đảo các anh chị em tham 
gia tập luyện, thi đấu và nhiệt 
tình cổ vũ . Sau những giờ 
làm việc căng thẳng ở công 
ty, anh chị em lại háo hức rủ 
nhau ra sân, tạm gác công việc 
sang một bên, hoà mình vào 
các hoạt động thể thao, những 
trận cầu kinh điển, những trận 
bóng đá kịch tính và hấp dẫn…
Mọi mệt nhọc, lo toan của công 
việc dường như đều được xua 
tan. Những giọt mồ hôi, những 
tiếng cười nói vui vẻ của đồng 
nghiệp và giờ là đồng đội trên 
sân tập đã giúp họ đến gần nhau 
hơn, qua đó phát huy được sức 
mạnh tập thể vô cùng lớn mạnh 
của Trung tâm.

Năm 
2012, TT 
PTPM đang quyết tâm khẳng 
định vị thế của mình với MISA 
cả nước trong phong trào văn 
hoá thể thao. Minh chứng là 
các buổi tập, thi đấu giữa các 
phòng ban trong nội bộ Trung 
tâm và giao hữu cọ xát với các 
phòng ban khác được tổ chức 
thường xuyên hơn. Đây cũng là 
điều kiện để tuyển PTPM chuẩn 
bị tốt nhất cho mùa giải MISA 
CUP sắp tới.

Với rất nhiều những ý nghĩa tốt 
đẹp mà hoạt động văn hoá thể 

thao 
mang lại, 
TT PTPM đã và đang đầu tư 
mạnh mẽ cho hoạt động phong 
trào này. Sức mạnh tập thể, tinh 
thần máu lửa “Làm nhiệt tình, 
Chơi hết mình” sẽ là thế mạnh 
của TT PTPM nói riêng và sẽ 
là của người MISA nói chung 
trên con đường chinh phục đỉnh 
cao công nghệ đầy chông gai 
và thử thách, đưa con thuyền 
PTPM nói riêng và con thuyền 
lớn MISA nói chung vươn ra 
biển lớn!
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BẤT NGỜ 
VỚI NHỮNG NỮ CẦU THỦ MISA

Đến hẹn lại lên, giải bóng đá nữ MISA WOMEN FUTSAL CUP 2012 đã tiếp tục được  
khởi động mùa giải mới . Xin gửi đến quý vị độc giả phóng sự ảnh của giải đấu.

Trước khi bước vào mùa giải 
chính thức, 4 đội đã tích cực tập 
luyện. Đây là một hoạt động văn 
hóa thể thao nhằm chào mừng 
ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 và rất 
được Ban lãnh đạo quan tâm, theo 
sát từng ngày tập luyện của 4 đội.

Mùa giải này, MISA WOMEN 
FUTSAL CUP tiếp tục lăn bóng 
với 4 đội: Dưa Hấu - Phòng 
HCTH; Mãng Cầu - TT KD 
HCSN; Nho Mỹ - Phòng KD 
TT KDDN; Quýt Thái - P.TV & 
HTKH. 

Các nữ cầu thủ xinh đẹp không 
kém phần dẻo dai, kĩ thuật so 
với cầu thủ nam nhé

Kết thúc trận đấu thứ nhất, chiến 
thắng đã thuộc về đội Quýt 
Thái, Dưa Hấu - Quýt Thái: 0 -1

Anh Đỗ Hồng Quang - GĐ VP 
MISA TPHCM phát biểu khai 
mạc mùa giải năm 20124 đội bóng sẽ đá theo hình thức 

loại trực tiếp. Trong hình, 2 đội 
Dưa Hấu - Quýt Thái sẽ đá với 
nhau nhằm tìm ra đội sẽ vào 
vòng chung kết

Dưa Hấu - là đội đương kim vô 
địch mùa giải 2011, họ ra sân 
với áp lực rất nặng nề “Bảo vệ 
chức vô địch”

“Dưa Hấu vô địch”, “Quýt 
Thái cố lên”, “Mãng Cầu chiến 
thắng”, “Nho Mỹ number 1”.....
tiếng hò reo cổ vũ của khán giả 
hòa lẫn với tiếng trống, tiếng 
kèn khiến không khí càng thêm 
nóng

Nguyễn Bá Ngọc Quân - MISA Tp.HCM
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các đội bóng đều được BTC cho 
khởi động kĩ càng

Thủ môn của đội Mãng Cầu khá 
vững vàng trước những cú sút 
của tiền đạo Dưa Hấu nhưng 
cuối cùng vẫn phải vào lưới 
nhặt bóng. Trận đấu kết thúc, 
Dưa Hấu - Mãng Cầu: 1 - 0

Một hình ảnh đẹp của các cổ 
động viên

Ông Nguyễn Thanh Hà - P.GĐ 
VP, GĐ TT KDDN MISA 
Tp.HCM trao tín vật và phần 
thưởng cho đội đạt giải Phong 
Cách: đội Mãng Cầu

Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP MISA trao 
tín vật và phần thưởng cho đội 
đạt VÔ ĐỊCH - đội Nho Mỹ

Cầu thủ và cổ động viên đội 
Dưa Hấu ăn mừng chiến thắng

Trận đấu thứ 2, Mãng Cầu - Nho 
Mỹ. Đây là 2 đội có dàn cầu thủ 
trẻ, khỏe, đặc biệt có nhiều cầu 
thủ kĩ thuật tốt, nhanh nhẹn

Ông Đỗ Hồng Quang - GĐ VP 
MISA Tp.HCM trao tín vật và 
phần thưởng cho đội đạt giải 3: 
Đội Dưa Hấu

Ông Lữ Hồng Chương - P.TGĐ 
công ty CP MISA trao tín vật và 
phần thưởng cho đội đạt giải nhì: 
đội Quýt Thái

Ông Nguyễn Minh Tuấn - P.GĐ 
VP MISA Tp.HCM trao hoa và 
phần thưởng cho thủ môn xuất 
sắc nhất: Nguyễn Hồ Thanh 
Duyên - đội Dưa Hấu

Kết thúc 2 hiệp đấu chính thức, 
2 đội Mãng Cầu - Nho Mỹ phân 
biệt thắng thua bằng loạt đá 
penalty với tỷ số 3-2 nghiêng về 
đội Nho Mỹ.

Mùa giải 2012 đã kết thúc với nhiều bất ngờ, niềm vui và hạnh 
phúc!
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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

Chia seû yeâu
 thö

ông
!

1001 caùch theå hieän nieàm 
vui cuûa ngöôøi MISA Vui là vui quá, vui là vui ghê!

Ồ zê... tiền sắp về $$$$

Niềm vui nhân 4 chứ không phải nhân 3 đâu nhé

MISA Number 1!

Ôi! mình phục mình quá đi mất!

Tuyệt cú mèo
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Chia seû yeâu
 thö

ông
!

Các “Mạnh thường quân” của 
MISA Cần Thơ có mặt tại Quán 
cơm 2000 đồng của hội “Người 
tôi cưu mang” để cùng chia sẻ 
và giúp đỡ những hoàn cảnh khó 
khăn trong xã hội.

TT KDDN MISA Tp. HCM với hoạt 
động từ thiện dành cho các em bé 
ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương 
của bà Huỳnh Tiểu Hương tại Bình 
Dương.
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Loâ 06 - B1.3 - Döông Ñình Ngheä - 
Q.Sôn Traø - Tp.Ñaø Naüng
Tel: 0511 366 7555 - Fax: 0511 366 7556
Email: esales@dng.misa.com.vn

MISA Buoân Ma Thuoät
72 Ngoâ Quyeàn - P.Taân Lôïi - 
Tp.Buoân Ma Thuoät - Ñaêk Laêk
Tel: 0500 381 7400 - Fax: 0500 381 7402
Email: esales@bmt.misa.com.vn

MISA Caàn Thô
131- Ñöôøng Traàn Höng Ñaïo - P.An Phuù -
Q.Ninh Kieàu - Tp.Caàn Thô
Tel: 0710 376 6468 - Fax: 0710 376 9880
Email: esales@cth.misa.com.vn

MISA Hoà Chí Minh
92 - 94 Ñöôøng 9A - KDC Trung Sôn - 
Bình Höng - Bình Chaùnh - Tp.Hoà chí Minh
Tel: 08 5431 8318 - Fax: 08 5431 8211
Email: esales@hcm.misa.com.vn

Thôøi haïn ñeán: 30/6/2012

TIEÁT KIEÄM TÔÙIÄ

5.425.000Ñ
KHI MUA

TIN CAÄY - TIEÄN ÍCH - TAÄN TÌNH

KHUYEÁN MAÏI LÔÙN


