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Tháng 4 vừa qua, Công ty Cổ 
phần MISA đã chính thức phát 
hành ứng dụng MISA HRM 
Mobile - một tiện ích trên mobile 
của phần mềm Quản trị Nguồn 
nhân lực MISA HRM.NET 2012. 
Đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt 
Nam về quản trị nguồn nhân lực 
trên mobile. Với MISA HRM 
Mobile, từ smartphone hay tablet 
người dùng có thể truy cập tới 
hệ thống dữ liệu của phần mềm 
MISA HRM.NET 2012 mà các 
đơn vị, tổ chức doanh nghiệp 
đang ứng dụng để cập nhật, tra 
cứu thông tin hay truy xuất các dữ 
liệu hồ sơ cán bộ, nhân viên.

MISA HRM Mobile đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của cả cán bộ, 
nhân viên lẫn nhà quản trị doanh 
nghiệp, thủ trưởng các đơn vị.

Là nhân viên, bạn có thể:

• Tra cứu thông tin liên lạc của 
nhân viên trong tổ chức

• Thực hiện gọi điện/gửi SMS/
email

• Lọc danh sách nhân viên sắp 
tới ngày sinh nhật theo tuần, 
tháng, năm

• Đăng ký các chương trình 
đào tạo, phúc lợi

• Xem phiếu lương

• Nộp đơn xin nghỉ phép

Và các tiện ích dành cho nhà 
quản trị doanh nghiệp, thủ 
trưởng các đơn vị bao gồm:

• Xem thông tin hồ sơ của 
nhân viên dưới quyền

• Phê duyệt đơn xin nghỉ phép

• Xem nhanh các báo cáo phân 
tích thống kê liên quan tới 
kế hoạch nguồn lực, cơ cấu 
nhân sự, tình hình biến động 
nhân sự...

Ứng dụng MISA HRM Mobile có 
thể chạy trên smartphone và tablet 

có hệ điều hành iOS (phiên bản 
5.0 trở lên) hoặc trên hệ điều hành 
Android. Hiện nay, MISA HRM 
Mobile đã có mặt trên App Store - 
kho ứng dụng của Apple dành cho 
người dùng iOS trên toàn thế giới. 

Khi công nghệ không dây lên 
ngôi và việc đáp ứng được nhu 
cầu người dùng mọi lúc, mọi nơi 
được đặt lên hàng đầu thì việc 
cho ra đời các ứng dụng mobile 
đã thể hiện sự đột phá và bắt đúng 
nhịp nhu cầu của người dùng, các 
đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. 
Với MISA HRM Mobile, MISA 
trở thành doanh nghiệp tiên 
phong phát triển ứng dụng quản 
trị doanh nghiệp trên nền tảng di 
động, đánh dấu bước ngoặt mới 
trên lộ trình phát triển các sản 
phẩm và dịch vụ phần mềm của 
MISA.

Để sử dụng MISA HRM.NET 
2012, người dùng chỉ mất 5 phút 
đăng ký sử dụng phần mềm này 
miễn phí tại www.misahrm.vn là 
đã có thể trải nghiệm ngay phần 
mềm quản trị Nguồn nhân lực 
trên mobile đầu tiên tại Việt Nam. 
Thông tin chi tiết về sản phẩm 
xem tại www.misa.com.vn.Giao diện màn hình welcome của phần 

mềm MISA HRM Mobile

trên Mobile đầu tiên trên Mobile đầu tiên 
tại Việt Namtại Việt Nam

Trải nghiệm phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực

Với MISA HRM Mobile, các khách hàng đang sử dụng MISA HRM.NET 2012 có thể tra 
cứu thông tin nhân viên, gửi SMS hàng loạt, xem phiếu lương, gửi và duyệt đơn xin 
nghỉ phép, xem các báo cáo quản trị nguồn lực,… ngay trên mobile chỉ bằng những 
thao tác cài đặt đơn giản.
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Ngày 26/4/2012, tại Hà Nội, đã 
diễn ra Đại hội Cổ đông thường 
niên MISA 2012. Tham dự đại 
hội có Hội đồng quản trị, ban 
Tổng giám đốc cùng các cổ 
đông bên trong và bên ngoài 
công ty. Các đại biểu tham dự 
đại hội đã nhất trí thông qua kết 
quả hoạt động, phương án phân 
chia lợi nhuận năm 2011 và kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2012 của công ty.

Ngày 21/4/2012, tại Hà Nội, ông 
Lữ Thành Long - CT HĐQT 
và ông Nguyễn Xuân Hoàng - 
TGĐ Công ty Cổ phần MISA đã 
tham dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm 
thành lập Hiệp hội Phần mềm 
và Dịch vụ Công nghệ thông tin 
(VINASA). Tại buổi lễ, MISA 
đã vinh dự được tuyên dương và 
nhận bằng khen do Hiệp hội trao 
tặng vì những đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của Hiệp hội 
trong thời gian qua. 

MISA tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2012

MISA nhận bằng khen và kỷ niệm chương do VINASA trao tặng

Toàn cảnh Đại hội Cổ đông thường niên MISA 2012

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - TGĐ Công ty Cổ phần MISA (Thứ 3 từ phải qua) đại diện MISA 
nhận bằng khen của VINASA

Từ ngày 01/4 - 30/6/2012 
MISA triển khai chương trình 
ưu đãi đặc biệt dành cho các 
doanh nghiệp lựa chọn gói sản 
phẩm hỗn hợp phần mềm Kế 
toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
MISA SME.NET 2012 và phần 
mềm quản trị Nguồn nhân lực 
MISA HRM.NET 2012. Doanh 
nghiệp sẽ có cơ hội được miễn 

phí 05 tháng sử dụng phần mềm 
MISA HRM.NET 2012 hoặc 
nhận giá ưu đãi đặc biệt lên 

đến hơn 5 triệu đồng. (Thông 
tin xem tại website www.misa.
com.vn)

MISA tung gói sản phẩm ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp
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Ngày 22/4/2012, MISA đã tham 
dự “Festival việc làm 2012” của 
trường ĐH Kinh tế Quốc dân với 
tư cách là nhà tài trợ. Festival 
là sự kiện quan trọng và được 
chờ đợi của các bạn sinh viên 
khối kinh tế, đây còn là cơ hội 
để MISA thu hút nhân tài. Tại 
chương trình, MISA đã để lại 
ấn tượng sâu đậm đối với các 
bạn sinh viên tham dự về văn 
hóa, con người và sản phẩm của 
MISA.

Tiếp nối thành công từ mùa giải 
2011, ông Lữ Hồng Chương - 
PTGĐ Công ty Cổ phần MISA, 
trưởng ban Tổ chức giải HCA 
FUTSAL CUP 2012 đã cùng 
các thành viên tổ chức họp báo 
khởi động mùa giải 2012. Mùa 
giải năm nay thu hút 64 đội bóng 
tham gia và hứa hẹn sẽ mang đến 
một mùa giải thành công, đầy 
ý nghĩa. Giải đấu sẽ diễn ra từ 
ngày 05/5 đến 02/6/2012.

MISA đồng hành cùng Festival việc làm tại ĐH Kinh tế Quốc dân

MISA tham gia tổ chức giải HCA FUTSAL CUP 2012

Ông Nguyễn Huy Bình - PGĐ TT KDDN MISA Hà Nội (thứ 4 từ phải qua) trao giải thưởng 
cho các thí sinh đoạt giải

Ông Lữ Hồng Chương - PTGĐ Công ty Cổ phần MISA (đứng giữa), trưởng BTC giải 
chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên BTC

Ngày 12/4/2012, tại trường Cao 
đẳng Nghề Đăk Lăk đã diễn ra lễ 
ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 
và chuyển giao sản phẩm phần 
mềm MISA giữa MISA BMT 
và nhà trường. Ngay sau buổi 
lễ, các chuyên viên MISA BMT 
đã tiến hành tập huấn chuyển 
giao đào tạo cho các thầy cô trực 
tiếp giảng dạy sinh viên của nhà 
trường.

MISA BMT ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Nghề Đăk Lăk

Ông Vũ Trí Thức - GĐ MISA BMT (bên phải) chuyển giao phần mềm MISA SME.NET cho 
thầy Trần Đình Tân - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đăk Lăk 
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Ngày 19/4/2012, MISA Đã Nẵng 
đã có buổi giao lưu với các thầy 
cô giáo và gần 200 sinh viên 
khoa Kế toán và khoa QTKD 
trong đoàn thực tập của trường 
ĐH Phú Xuân, Huế tại thành phố 
Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiết 
thực nhằm thắt chặt mối quan hệ 
giữa MISA và nhà trường, đồng 
thời cũng tạo cơ hội cho các 
sinh viên tìm hiểu môi trường 
làm việc của MISA nói riêng và 
doanh nghiệp nói chung.

Để giúp CBNV MISA nhận 
thức được tầm quan trọng của 
việc phòng ngừa và xử lý khi 
có các tai nạn cháy nổ xảy ra tại 
nơi làm việc, nơi ở... chiều ngày 
21/4, MISA đã mời Thượng úy 
Nguyễn Trường Trung - giảng 
viên Đại học PCCC tới hướng 
dẫn xử lý các tình huống liên 
quan đến cháy nổ và thực hành 
sử dụng bình chữa cháy. Trước 
đó, ngày 14/4, VP MISA BMT 
cũng đã tổ chức tập huấn PCCC 

và kỹ năng sơ cứu cho toàn thể 
cán bộ nhân viên văn phòng.

Từ ngày 16 - 17/4/2012, ông 
Lê Hồng Quang - PGĐ thường 
trực MISA Hà Nội đã tham dự 
“Hội nghị tập huấn chương trình 
Nông thôn mới; chế độ kế toán 
ngân sách và tài chính xã” do Sở 
Tài chính Hải Phòng tổ chức. Tại 
đây, ông Lê Hồng Quang đã có 
bài phát biểu giới thiệu về công 
ty MISA, giới thiệu phần mềm 
kế toán xã đã cập nhật Thông tư 
146/2011/TT-BTC và phần mềm 
tổng hợp báo cáo tài chính.

MISA tham gia hội nghị tập huấn tại Hải Phòng

Ông Lê Hồng Quang - Phó GĐ thường trực MISA Hà Nội (thứ 2 từ phải qua) chụp hình 
lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng

CBNV MISA khu vực phía Bắc thực hành kỹ năng chữa cháy

Ông Ngô Như Hải - Phó GĐ thường trực MISA ĐN (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại 
diện  trường ĐH Phú Xuân

MISA Đà Nẵng giao lưu với sinh viên trường ĐH Phú Xuân

MISA tập huấn phòng cháy chữa cháy
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Từ 10 - 13/4, MISA Hà Nội đã 
phối hợp với phòng TC-KH 
huyện Lục Ngạn tổ chức hội 
nghị nâng cấp phần mềm kế 
toán xã MISA Bamboo.NET 
2012 cho 30 đơn vị trên địa bàn 
huyện. Tham dự khóa tập huấn 
có sự hiện diện của PTGĐ Đinh 
Thị Thúy, các lãnh đạo phòng 
Tin học Sở Tài chính và phòng 
TC-KH huyện Lục Ngạn.

Từ 06 - 09/4, đoàn cán bộ kế toán 
của hơn 20 đơn vị đến từ phòng 
GD&ĐT huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 
La và các trường cấp 1 cấp 2 trực 
thuộc phòng đã đến MISA Hà Nội 
tham dự khóa tập huấn phần mềm 
MISA Mimosa.NET 2012. Kết 
thúc khóa tập huấn các đơn vị tham 
gia rất hài lòng về thái độ phục vụ 
cũng như kiến thức chuyên môn 
của CBNV MISA Hà Nội.

Ngày 18/4/2012, MISA Hà Nội đã 
tổ chức hội thảo với chủ đề: “Cập 
nhật các văn bản thuế áp dụng 
từ những năm 2012 và ứng dụng 

trên MISA SME.NET 2012”. Đến 
dự có ông Nguyễn Văn Phụng 
- Vụ phó Vụ chính sách thuế Bộ 

Tài Chính cùng hơn 200 Doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố Hà 
Nội và các tỉnh lân cận.

Từ 11 - 14/4, MISA Hà Nội đã 
phối hợp với phòng TC-KH 
huyện Giao Thủy tổ chức khóa 
tập huấn phần mềm KTX MISA 
Bamboo.NET 2012 cho các đơn 
vị trên địa bàn huyện. Tham dự 
khóa tập huấn có ông Phạm Văn 
Hào, Trưởng phòng TC-KH 
huyện, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó 
phòng TC-KH huyện cùng 25 cán bộ kế toán xã trên địa bàn huyện.

Bắc Giang

Hà Nội

Nam Định

Hội nghị tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2012 tại Lục Ngạn, 
Bắc Giang

Các chuyên viên đến từ phòng GD&ĐT huyện Sông Mã và các trường cấp 1 cấp 2 trực 
thuộc phòng thăm MISA HN nhân khoá tập huấn

Các học viên tham dự khoá tập huấn MISA Bamboo.NET 2012 tại Nam Định
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Từ 11 - 15/4, MISA Đà Nẵng 
đã tổ chức tập huấn phần mềm 
Kế toán HCSN MISA Mimosa.
NET 2012 cho 22 đơn vị Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh. Tham gia buổi 
tập huấn, có bà Tạ Thị Y Vân 
- Phó phòng Hành chính Tổng 
hợp Chi cục, ông Ngô Như Hải 
- Phó GĐ thường trực cùng các 
CBNV kinh doanh HCSN.

Ngày 23 - 27/4, MISA Đà Nẵng 
đã tổ chức tập huấn phần mềm 
Kế toán HCSN MISA Mimosa.
NET 2012 cho 10 đơn vị Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh. Phát biểu khai 
mạc khóa tập huấn, ông Khổng 
Trung - Chi cục trưởng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc áp 
dụng tốt phần mềm trong công 
tác kế toán tại các đơn vị, đồng 
thời cũng hy vọng tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ từ phía MISA. 

Từ ngày 23 - 27/4, đại lý của 
MISA - doanh nghiệp Dũng Diệu 
đã phối hợp với phòng TC-KH 
huyện Thanh Chương tổ chức 
khóa tập huấn phần mềm Kế 
toán Hành chính sự nghiệp MISA 
Mimosa.NET 2012 và phần mềm 
Kế toán xã MISA Bamboo.NET 
2012. Tham dự khóa tập huấn có 
120 đơn vị thuộc khối trường học 
và khối xã trên địa bàn huyện. 

Ngày 21/4, MISA Đà Nẵng đã 
tổ chức hội thảo PMKT Doanh 
nghiệp MISA SME.NET 2012 

dành cho các doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố thu hút hơn 30 
doanh nghiệp tham gia. Kết thúc 

buổi hội thảo đã có nhiều đơn vị 
đăng ký mua gói sản phẩm có giá 
trị cao nhất.

Quảng Trị

Quảng Nam

Đà Nẵng

Nghệ An

Toàn cảnh khoá tập huấn  PMKT MISA Mimosa.NET 2012 tại Nghệ An

Các học viên tham dự khoá tập huấn  PMKT MISA Mimosa.NET 2012 tại Quảng Trị

Các học viên tham dự khoá tập huấn  PMKT MISA Mimosa.NET 2012 tại Quảng Nam
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Từ 03 - 06/4, MISA BMT đã 
triển khai khóa tập huấn PMKT 
HCSN MISA Mimosa.NET 
2012 cho các đơn vị khối trường 
học trên địa bàn huyện Eah’leo. 
Kết thúc khóa tập huấn đã có 
55 đơn vị nâng cấp lên MISA 
Mimosa.NET 2012 trên địa bàn 
huyện.

Ngày 19/4, MISA BMT đã phối 
hợp với phòng TC-KH thành 
phố Pleiku tổ chức tập huấn phần 
mềm Kế toán xã MISA Bamboo.
NET 2012 cho các đơn vị xã/
phường trên địa bàn thành phố 
Pleiku. Buổi tập huấn có sự tham 
dự của 23 đơn vị hành chính xã/ 
phường tại thành phố Pleiku và 
các chuyên viên MISA BMT.

Đăk Lăk

Ngày 10/4, MISA Đà Nẵng đã 
tổ chức buổi tập huấn bán mới 
MISA Bamboo.NET 2012 cập 
nhật theo thông tư 146/2011/

TT-BTC tại huyện Mộ Đức. 
Buổi tập huấn có sự tham gia 
của ông Đoàn Dũng - Phó 
phòng TC-KH huyện Mộ Đức, 

ông Nguyễn Nghiên - Kế toán 
trưởng phòng TC-KH  cùng 13 
đơn vị xã, thị trấn huyện Mộ 
Đức.

Từ 10 - 13/4, tại huyện Đăk 
Glei, MISA BMT đã kết hợp với 
phòng Giáo dục huyện tổ chức 
tập huấn trang bị mới phần mềm 
Kế toán Hành chính sự nghiệp 
MISA Mimosa.NET 2012 cho 
36 đơn vị trường học huyện Đăk 
Glei. 

Quảng Ngãi

Gia Lai

Kon Tum

Toàn cảnh khoá tập huấn MISA Bamboo.NET 2012 tại Gia Lai

Toàn cảnh khoá tập huấn MISA Mimosa.NET 2012 tại Kon Tum

Các học viên trong khoá tập huấn MISA Mimosa.NET 2012 tại Eah’leo
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày 05 - 08/4, Hội nghị và tập 
huấn nâng cao chất lượng giảng 
dạy PMKT MISA cho các thầy cô 
giáo các trường ĐH, CĐ, THCN 
khu vực phía Nam do MISA 
tổ chức đã diễn ra tại Tp.HCM. 
Cuối khóa tập huấn MISA đã trao 
55 chứng chỉ cho các thầy cô giáo 
tham gia khóa tập huấn. 

Ngày 14/4, MISA Tp.HCM đã 
phối hợp với chuyên viên cục 
Thuế thành phố tổ chức hội thảo 
“Tuyên truyền chính sách thuế 
2012 - Ứng dụng PMKT MISA 
trong công tác quản lý tài chính 
kế toán”. Ngay khi hội thảo kết 
thúc đã có nhiều doanh nghiệp 
đăng ký mua ngay phần mềm 
MISA SME.NET 2012.

Ngày 14/4, tại Quận 12 MISA 
Tp.HCM tổ chức hội thảo “Tư vấn 
kiến thức về Thuế dành cho lãnh 
đạo - Ứng dụng PMKT MISA 
SME.NET 2012 trong công tác 
Quản lý tài chính kế toán”. Có 
gần 50 khách hàng là đại diện các 
doanh nghiệp tham dự.

Ngày 21/4, MISA Tp.HCM đã 
phối hợp với thành viên cục Thuế 
thành phố tổ chức tập huấn nâng 
cấp PMKT MISA SME.NET 
2012 cho gần 70 doanh nghiệp 
hoạt động trên địa bàn thành phố.

Ngày 10/4,  MISA Cần Thơ phối 
hợp với UBND và phòng TC-
KH huyện Tri Tôn tổ chức hội 

thảo “Ứng dụng PMKT MISA 
trong công tác quản lý tài chính 
kế toán toàn huyện Tri Tôn” cho 

các khối trường học, các phòng 
ban và khối xã, phường trên địa 
bàn huyện.

Từ  24 - 27/4, MISA Cần Thơ đã tổ 
chức khóa tập huấn cho các thầy 
cô giáo là giảng viên các trường 
Cao đẳng Cần Thơ, Trung cấp 
nghề Ngã Bảy và Trung cấp KT-
KT Nam Trường Sơn. Kết thúc 
khóa tập huấn các giảng viên đã 
được trao giấy chứng nhận. Đây 
là một trong những hoạt động 
thường xuyên của MISA nhằm 

hỗ trợ, nâng cao chất lượng giảng 
dạy phần mềm MISA SME.NET 

2012 tại các trường ĐH, CĐ, 
Trung cấp trên toàn quốc.

Ngày 14/4, MISA Cần Thơ 
phối hợp với phòng GD&ĐT 
huyện Đầm Dơi tổ chức hội 
thảo ứng dụng PMKT MISA 

trong công tác quản lý tài 
chính kế toán cho khối Giáo 
dục trên địa bàn huyện. Tham 
gia buổi tập huấn có lãnh đạo 

Phòng Giáo dục và hơn 140 
cán bộ của 72 đơn vị trường 
học trên địa bàn huyện Đầm 
Dơi.

Tp.Hồ Chí Minh

An Giang

Cần Thơ

Cà Mau

Toàn cảnh khoá tập huấn MISA SME.NET 2012 ngày 21/4 tại Tp.HCM

Cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia khoá tập huấn tại Cần Thơ
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Thời gian gần đây, Trung 
tâm tư vấn và hỗ trợ khách 

hàng của MISA liên tiếp 
nhận được niềm vui từ 

những lá thư của khách 
hàng gửi về. Trong thư là 

những lời cảm ơn chân 
thành, sự khích lệ động 
viên đối với thành quả 

trong suốt quá trình tư vấn 
mà các cán bộ của MISA 

đã thể hiện. Điều này minh 
chứng cho chất lượng tư 

vấn của MISA đang ngày 
càng được nâng cao. BBT 

Tre làng xin gửi đến quý 
độc giả một trong số những 

lá thư cảm ơn của khách 
hàng đã được gửi về cho 

MISA với hy vọng “MISA 
sẽ có nhiều nhân viên ưu 

tú để ngày càng lớn mạnh 
hơn nữa”

Kính gửi Công Ty Cổ Phần MISA! 

Lời đầu tiên tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên Quý Công ty lời 
chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Thị Thìn, hiện đang công tác tại 
Trung tâm Tư vấn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, khách hàng 
đang sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2012 của Quý 
Công ty. 

Trong thời gian sử dụng phần mềm, tôi đã được các nhân viên của 
Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng hướng dẫn và giải đáp nhiều 
vấn đề vướng mắc. Những lần được tư vấn ấy đã để lại trong tôi 
nhiều ấn tượng tốt đẹp. Vì vậy, tôi viết thư này nhờ Quý Công ty 
chuyển tới các bạn phòng Tư vấn khách hàng, đặc biệt là bạn Nguyễn 
Ngọc Lương là người hướng dẫn tôi nhiều nhất trong thời gian qua 
lời cảm ơn chân thành nhất. 

Dù chỉ tiếp xúc qua điện thoại nhưng tôi cảm thấy Lương là một 
con người tâm huyết, nhiệt tình, phong cách làm việc chuyên nghiệp, 
phục vụ khách hàng hết mình, xứng đáng là niềm tin và nguồn động 
viên lớn cho những khách hàng như chúng tôi. Tôi thực sự cảm động 
trước tình cảm dành cho khách hàng và ngưỡng mộ sự thông minh 
của Lương. Tôi hy vọng Công ty sẽ có nhiều những nhân viên ưu tú 
như Lương để ngày càng lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Cuối cùng xin kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển. Chúc 
Lương - cô gái trẻ giàu nhiệt huyết sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công!

Nguyễn Thị Thìn
Trung tâm Y tế Đông Triều, xã Hưng Đạo, 
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

MISA có những người như thế

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2012
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Trải nghiệm cùng 
MISA Bamboo.NET 2012

TThật khó có thể quên hật khó có thể quên 
ấn tượng về lần đầu ấn tượng về lần đầu 
tiên tiếp cận với tiên tiếp cận với 
MISA vào đầu năm MISA vào đầu năm 
2011, khi phòng 2011, khi phòng 

TC-KH thành phố Kon Tum mở TC-KH thành phố Kon Tum mở 
lớp tập huấn về phần mềm kế toán lớp tập huấn về phần mềm kế toán 
MISA cho 21 đơn vị xã/phường MISA cho 21 đơn vị xã/phường 
trực thuộc thành phố. Qua 4 ngày trực thuộc thành phố. Qua 4 ngày 
tập huấn, tôi và các anh chị  thuộc tập huấn, tôi và các anh chị  thuộc 
khối hành chính xã, phường khác khối hành chính xã, phường khác 
gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ khi gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ khi 
sử dụng phần mềm, vì đây là một sử dụng phần mềm, vì đây là một 
sản phẩm công nghệ mới và cũng là sản phẩm công nghệ mới và cũng là 
lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc 
với phần mềm kế toán MISA. Thế với phần mềm kế toán MISA. Thế 
nhưng, cảm giác đó ngay lập tức... nhưng, cảm giác đó ngay lập tức... 
bay biến bởi sự nhiệt tình, tận tụy bay biến bởi sự nhiệt tình, tận tụy 
hướng dẫn của các anh chị chuyên hướng dẫn của các anh chị chuyên 
viên MISA Buôn Ma Thuột như: viên MISA Buôn Ma Thuột như: 
anh An, chị Thư, anh Hùng… Các anh An, chị Thư, anh Hùng… Các 
anh, chị đã trực tiếp cầm tay chỉ anh, chị đã trực tiếp cầm tay chỉ 
việc cho chúng tôi từng nội dung việc cho chúng tôi từng nội dung 
cụ thể, hướng dẫn, giải thích để mọi cụ thể, hướng dẫn, giải thích để mọi 
người hiểu, giúp tôi và mọi người người hiểu, giúp tôi và mọi người 
vượt qua những khó khăn ban đầu vượt qua những khó khăn ban đầu 
khi sử dụng phần mềm này.khi sử dụng phần mềm này.

Bước đầu hạch toán trên phần mềm Bước đầu hạch toán trên phần mềm 
kế toán MISA là trải nghiệm lớn đối kế toán MISA là trải nghiệm lớn đối 
với tôi cũng như các anh chị đồng với tôi cũng như các anh chị đồng 
nghiệp: nhiều lúc sổ sách, bảng cân nghiệp: nhiều lúc sổ sách, bảng cân 
đối bị lệch số liệu… thật sự tôi rất đối bị lệch số liệu… thật sự tôi rất 
bàng hoàng, lo lắng, không biết bàng hoàng, lo lắng, không biết 

mình có nên thực hiện quyết toán mình có nên thực hiện quyết toán 
sổ sách trên phần mềm này hay sổ sách trên phần mềm này hay 
không? Nghi ngại, phân vân, tôi gọi không? Nghi ngại, phân vân, tôi gọi 
đến số của bộ phận Dịch vụ tư vấn đến số của bộ phận Dịch vụ tư vấn 
và Hỗ trợ khách hàng. Nhưng đó và Hỗ trợ khách hàng. Nhưng đó 
lại là một quyết định đúng đắn: Các lại là một quyết định đúng đắn: Các 
anh chị tư vấn rất nhiệt tình giúp anh chị tư vấn rất nhiệt tình giúp 
đỡ, cho tôi cảm giác của một người đỡ, cho tôi cảm giác của một người 
bạn đồng hành thân thiết khi cùng bạn đồng hành thân thiết khi cùng 
tôi tìm ra lỗi sai, cùng tôi tháo gỡ tôi tìm ra lỗi sai, cùng tôi tháo gỡ 
những vướng mắc, dù cho đó là một những vướng mắc, dù cho đó là một 
khoảng thời gian không hề ngắn.khoảng thời gian không hề ngắn.

Giờ đây MISA Bamboo.NET 2012 Giờ đây MISA Bamboo.NET 2012 
đã gắn bó với tôi như một công cụ đã gắn bó với tôi như một công cụ 
không thể thiếu, giúp tôi cập nhật không thể thiếu, giúp tôi cập nhật 
kịp thời các thông tư: 146/2011/kịp thời các thông tư: 146/2011/
TT-BTC; sửa đổi bổ sung chế độ TT-BTC; sửa đổi bổ sung chế độ 
kế toán ngân sách xã, thông tư kế toán ngân sách xã, thông tư 
144/2011/TT-BTC... Phần mềm 144/2011/TT-BTC... Phần mềm 
còn cập nhật nhiều biểu mẫu kho còn cập nhật nhiều biểu mẫu kho 
bạc giúp cho việc đối chiếu dự toán bạc giúp cho việc đối chiếu dự toán 
kho bạc, báo cáo kho bạc, nhận kho bạc, báo cáo kho bạc, nhận 
tiền, rút tiền, cập nhật hệ thống tài tiền, rút tiền, cập nhật hệ thống tài 
khoản, hệ thống sổ sách kế toán… khoản, hệ thống sổ sách kế toán… 
một cách dễ dàng, thuận tiện và một cách dễ dàng, thuận tiện và 
chặt chẽ giúp hệ thống sổ sách, đầy chặt chẽ giúp hệ thống sổ sách, đầy 
đủ, rõ ràng, dễ theo dõi.đủ, rõ ràng, dễ theo dõi.

Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công 
sức nhưng công việc lại đạt hiệu sức nhưng công việc lại đạt hiệu 
quả cao hơn so với trước kia. Cảm quả cao hơn so với trước kia. Cảm 
ơn MISA, cảm ơn MISA Bamboo.ơn MISA, cảm ơn MISA Bamboo.
NET nhé!NET nhé!

Lê Thị Sang
UBND xã Đăk Năng, tỉnh Kon Tum
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MMISA HRM.NET 2012ISA HRM.NET 2012::
Cái nhìn tổng thể về nhâCái nhìn tổng thể về nhân sự n sự 
doadoanh nghiệpnh nghiệp

Trong nền kinh tế 
thị trường hiện 
nay, trước sự biến 
động mạnh mẽ 
của môi trường 

kinh doanh, tính chất khốc liệt 
của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi 
hỏi được đáp ứng ngày càng cao 
của nhân viên, tất cả những vấn 
đề này đã và đang là sức ép lớn 
đối với doanh nghiệp và công ty 
CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 
cũng không ngoại lệ. 

Được thành lập từ những năm 
1960 với hơn 50 năm kinh 
nghiệm trong công tác quản trị, 
chúng tôi luôn nhận thức được 
rằng một trong các yếu tố then 
chốt tạo nên sự phát triển bền 

vững cho công ty chính là nguồn 
lực hiện có. Ngoài việc ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
công ty còn không ngừng cải 
tiến các chính sách phúc lợi đào 
tạo, tuyển dụng thu hút người tài 
để phát triển nguồn nhân lực sao 
cho thật hiệu quả.

Tuy nhiên, việc sử dụng một hệ 
thống kiể̉m tra hiện đại, chính 
xác sao cho giải quyết chính 
sách, chế độ kịp thời, tiêu chí 
đánh giá công việc được chuẩn 
hóa, chính sách lương thưởng 
công bằng, hoạch định nguồn 
nhân lực đảm bảo đúng người, 
đúng việc, xây dựng chương 
trình phát triển đội ngũ kế thừa 
cũng như hoạch định được lộ 

Trần Quang Thắng
- Phụ trách Hành chính Nhân sự, 
Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền 
Phong phía Nam

TIẾNG VỌNG MISA
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trình phát triển năng lực cho 
từng nhân viên mà không đòi hỏi 
một mức chi phí quá cao là một 
bài toán khá nan giải.

Cho đến khi MISA cho ra đời 
phần mềm Quản trị Nguồn nhân 
lực MISA HRM.NET 2012, với 
tôi cũng như nhiều doanh nghiệp 
khác trên cả nước thì cái tên 
MISA đã trở nên khá phổ biến 
với các phần mềm về quản lý 
kế toán tài chính, vì vậy khi có 
thông tin về phần mềm quản trị 
nhân sự tôi cũng khá kỳ vọng 
MISA sẽ đem đến một sản phẩm 
có khả năng đáp ứng cao và có 
mức chi phí đầu tư hợp lý như 
các phần mềm trước đây MISA 
đã đưa ra thị trường. Tại thời 
điểm năm 2011, một phần do 
khái niệm về quản trị nhân sự 
bằng phần mềm còn khá mới 
mẻ, công ty tôi vẫn chưa mạnh 
dạn đầu tư công cụ này. Mãi 
đến năm 2012 khi được tiếp cận 
với sản phẩm MISA HRM.NET 
2012 và nhận thấy các tính năng 

của phần mềm đã được cải tiến 
rất nhiều phù hợp với mô hình 
doanh nghiệp và với số lượng 
nhân viên cần quản lý. Bên cạnh 
đó chi phí đầu tư khá hợp lý đã 
đưa chúng tôi đến quyết định 
đầu tư phần mềm quản trị nhân 
sự của MISA. 

Thời gian đầu sử dụng, bộ phận 
nhân sự của chúng tôi cũng gặp 
khá nhiều khó khăn do chưa hiểu 
rõ các tính năng của phần mềm 
nhưng khi được nhân viên kinh 
doanh tư vấn cụ thể, tận tình 
nên các thao tác liên quan cũng 
dễ dàng hơn, qua đó ban lãnh 
đạo công ty cũng đánh giá được 
sản phẩm MISA HRM.NET khá 
phù hợp, đáp ứng được nhu cầu 
mong muốn hiện tại cũng như 
tương lai của công ty. 

Tuy việc triển khai phần mềm 
vào công tác quản trị nhân sự chỉ 
mới diễn ra, nhưng bước đầu đã 
giải quyết được nỗi lo về hiệu 
quả công việc của nhân viên 

nhân sự do MISA HRM.NET 
2012 đã cung cấp tổng quát được 
tình hình nhân sự của công ty, 
giúp cán bộ nhân sự có cái nhìn 
tổng thể hơn về các công việc và 
nhiệm vụ của mình phải làm.

Bên cạnh đó, điều tôi khá hài 
lòng khi áp dụng phần mềm đó 
là đã tiết kiệm được thời gian 
trong việc giải quyết, sàng lọc 
hồ sơ nhân sự. Giờ thì nhân viên 
nhân sự đã có thể tạm biệt những 
tủ lưu hồ sơ khổng lồ mà khi cần 
tra cứu, có khi mất đến hàng giờ 
cho một hồ sơ nhân viên.... 

Hiện tại Công ty CP Nhựa Thiếu 
Niên Tiền Phong phía Nam đang 
gấp rút hoàn thiện kho dữ liệu 
nhân sự của mình vào MISA 
HRM.NET 2012, hy vọng trong 
thời gian sắp tới, đây sẽ là công 
cụ hữu ích cho công tác quản trị 
nguồn nhân lực cũng như việc ra 
các quyết định kịp thời và sáng 
suốt về nguồn nhân lực của lãnh 
đạo, nhà quản lý.

Giao diện phần mềm MISA HRM.NET 2012
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MISA SME.NETMISA SME.NET
Người bạn tin cậy của kế toánNgười bạn tin cậy của kế toán

Một dịp thật tình cờ, vào tháng 7/2011 trong buổi 
tham dự chương trình triển khai hỗ trợ kê khai 
thuế mới do Chi cục Thuế quận Ninh Kiều tổ 
chức tôi được biết đến Công ty Cổ phần MISA 
và phần mềm của MISA. Qua lời giới thiệu đó, 

tôi có cảm giác rất lạ như thể đây là người bạn đáng tin cậy của kế 
toán vậy.

Doanh nghiệp tôi có phần đặc biệt, nhân viên của chúng tôi làm 
nhiều ca với những mức lương khác nhau do vậy tôi rất cần một 
phần mềm giúp tôi đơn giản hóa công việc kế toán, đặc biệt là có thể 
phân tích lương một cách linh hoạt. Tháng 11/2011, tôi quyết định 
tìm đến MISA Cần Thơ để tìm người bạn cùng đồng hành trong các 
công việc hằng ngày. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về MISA có lẽ là những nhân viên kinh 
doanh của MISA Cần Thơ, họ thật niềm nở, vui vẻ và thật gần gũi. 
Và hơn thế nữa là tôi đã tìm được người bạn đồng hành của mình, 
phần mềm kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET đáp 
ứng mọi nhu cầu của tôi, tất nhiên bao gồm cả sự linh hoạt về tính 
lương của nhân viên.

Hồi đầu khi mới sử dụng phần mềm MISA SME.NET có nhiều điều 
bỡ ngỡ nhưng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ phía nhân viên của 
MISA. Các nhân viên tư vấn đã nhiệt tình hướng dẫn từng bước, từng 
khoản mục để tôi nắm rõ, biết nhiều về sự hữu ích của MISA, giúp 
công việc của tôi có hiệu quả cao hơn.

Cảm ơn MISA đã mang đến cho tôi một người bạn đồng hành tuyệt 
vời và cả những người bạn MISA luôn sát cánh bên tôi.

Phần mềm MISA

Là bạn của ta

Khắp cả tỉnh nhà

Vui dùng MISA.

Vương Thúy Hằng
- Kế toán công ty TNHH Năng 
Lượng Xanh Biomax, Cần Thơ
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“Nói lời yêu thương” qua Fanpage MISA JSC: “Nói lời yêu thương” qua Fanpage MISA JSC: 

Ấn tượng khó quênẤn tượng khó quên
Cuộc thi “Nói lời yêu thương” do Công ty Cổ Cuộc thi “Nói lời yêu thương” do Công ty Cổ 
phần MISA tổ chức trên trang Facebook MISA phần MISA tổ chức trên trang Facebook MISA 
JSC dành cho tất cả các fans đã kết thúc. Tuy JSC dành cho tất cả các fans đã kết thúc. Tuy 
nhiên, những ấn tượng, cảm xúc về cuộc thi, nhiên, những ấn tượng, cảm xúc về cuộc thi, 
về cách thức để dành chiến thắng và về Công về cách thức để dành chiến thắng và về Công 
ty Cổ phần MISA thì dường như chỉ mới ngày ty Cổ phần MISA thì dường như chỉ mới ngày 
hôm qua.hôm qua.

Nguyễn Lệnh Tĩnh 

Cuộc thi “Nói lời yêu thương” trên facebook 
MISA JSC đã kết thúc nhưng những gì cuộc 
thi mang lại cho mình thì nhiều lắm. Cuộc 
thi không chỉ mang đến cho mình nhiều 
người bạn mới mà quan trọng hơn là tình 

bạn, tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Mọi người 
biết mình tham gia cuộc thi nên cũng gắng sức giúp đỡ, 
quan tâm, hỏi han, nhất là những ngày đợi kết quả (mấy 
đứa trong xóm lúc nào cũng hỏi đã có kết quả chưa, nhất 
là em gái mình). Ừ thì rồi cũng đến ngày công bố giải, 
lại vào trang Facebook MISA JSC (gần như là cả ngày), 
rồi thì chờ đợi... chờ đợi... kết quả đã có. Mình cán đích 
khiêm tốn ở vị trí thứ 4, hơi tiếc nuối, hơi buồn nhưng 
rồi cảm giác đó cũng mau chóng qua đi và mình háo hức 
chờ đợi đến ngày nhận giải.

Khi chưa đi mình chỉ nghĩ chắc trụ sở công ty lớn lắm 
nhưng đến nơi thì thấy MISA có 2 tầng. Sự thật không 
như mình tưởng, qua lần gặp gỡ, giao lưu và được đi 
thăm quan văn phòng, mình nhận thấy các anh chị 
MISA không chỉ thân thiện, gần gũi mà còn làm việc 
rất chuyên nghiệp. Khi được giới thiệu là “Những thí 
sinh đoạt giải trong cuộc thi ảnh” và nhận được những 
tràng pháo tay, nụ cười, lời chúc mừng sao mình thấy 
ấm áp và hạnh phúc đến vậy. Điều khiến mình bất ngờ 
hơn là MISA không chỉ có 2 tầng tại Hà Nội như mình 
đã tưởng mà còn có 5 văn phòng khác từ Bắc vào Nam 
với gần 700 CBNV. Thật là một môi trường làm việc 
tuyệt vời!

Lê Thị Nhung - Snow Drop 

May mắn nhận được giải 
thưởng, đến MISA  được gặp gỡ 
các anh chị ở công ty là niềm vui 
lớn của mình. Các anh chị vui 
tính, cởi mở và rất thân thiện. Hi 

vọng khi ra trường mình có thể được cùng 
các anh chị làm việc trong một môi trường 
chuyên nghiệp như ở MISA! 

Nguyễn Lệnh Tĩnh (thứ 3 từ phải qua) trong buổi trao giải 
tại văn phòng Công ty Cổ phần MISA

Dương Thị Thúy Lan - Lan Duong

MISA trong con mắt của tôi bây 
giờ không chỉ là cầu nối để tôi 
biết đến các bạn mới quen qua 
lần nhận giải, cùng nhau chia 
sẻ tình cảm, gặp gỡ và thấu 

hiểu nhau hơn mà còn là công ty phần mềm 
với văn hóa doanh nghiệp mà ít công ty có 
thể làm được. Chính văn hóa doanh nghiệp 
và phong cách làm việc chuyên nghiệp của 
các bạn - của các anh chị MISA đã chiếm rất 
nhiều thiện cảm trong tôi.
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Tân Giám đốc sản phẩm Nguyễn Minh Tuấn:Tân Giám đốc sản phẩm Nguyễn Minh Tuấn:  
“Đã làm thì phải làm ra trò”“Đã làm thì phải làm ra trò”

8 năm làm việc tại MISA anh 
đã từng có nhiều trải nghiệm 
từ những vị trí lãnh đạo của 

công ty: Phó phòng Kinh doanh 
HCSN, Trưởng phòng Kinh 

doanh HCSN, Phó Giám đốc 
Trung tâm Kinh doanh HCSN 
đến Phó Giám đốc văn phòng 
MISA Tp.HCM kiêm Phó Giám 

đốc văn phòng MISA Cần Thơ... 
Cho dù ở cương vị nào anh 

cũng luôn là một tấm gương về 
sự nỗ lực, quyết đoán và tận 
tâm với từng công việc, từng 

nhân viên. Bởi, quan điểm của 
anh “không làm thì thôi, đã làm 

là phải làm ra trò”.

Chắc hẳn nhiều độc giả của ấn phẩm Tre Làng 
sẽ không còn lạ lẫm với hình ảnh của anh 
Nguyễn  Minh Tuấn - nhân vật được mệnh 
danh là “Người thổi lửa” cho những đam mê 
của người MISA. Nay, Tre làng xin gửi đến 

quý độc giả một hình ảnh mới của anh với cương vị là Giám 
đốc sản phẩm.

Người đại diện cho những sản phẩm Tin cậy - Tiện 
ích của MISA

Trong suốt thời gian vừa qua, MISA đã liên tục nghiên cứu 
và cho ra mắt các dòng sản phẩm tiện ích, được phát triển 
trên nền công nghệ hiện đại và có tính cạnh tranh cao với 
các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tuy nhiên, những đòi 
hỏi về việc cập nhật những công nghệ mới, hiện đại vào sản 
phẩm để mang lại những tiện ích cho người dùng đã thôi thúc 
MISA phải luôn luôn nỗ lực sáng tạo và cải tiến.

Nhận thấy tâm huyết và những thành công qua các cương vị 
lãnh đạo tại MISA, ban lãnh đạo công ty MISA đã quyết định 
bổ nhiệm anh Nguyễn Minh Tuấn vào chức danh mới: Giám 
đốc sản phẩm (GĐ SP).

Ở cương vị này, anh sẽ là người đại diện cho các sản phẩm 
của MISA, đồng thời điều phối công việc liên quan đến các 
bộ phận như Kinh doanh, Truyền thông, Marketing, Trung 
tâm Phát triển phần mềm (TT PTPM), Trung tâm Tư vấn 
và Hỗ trợ khách hàng (TT TV&HT KH)... nhằm thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững và đặc biệt là 
đảm bảo “xuất xưởng” những sản phẩm tiện ích, có tính cạnh 
tranh cao phục vụ cho người dùng.

Tất cả các sản phẩm của MISA sẽ “lên mây”

Không chỉ “thổi lửa” cho những đam mê của người MISA 

Phóng viên
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mà chính ngọn lửa đam mê trong 
anh cũng đang ngày càng lớn 
lên cùng với những nhiệm vụ và 
trọng trách của một tân GĐ SP 
mà anh đang gánh vác. 

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn 
cũng không giấu chút lo lắng vì 
năm nay cũng là năm đánh dấu 
sự ra đời của rất nhiều sản phẩm 
mới toanh, mới với cả KH và với 
cả người MISA như Phần mềm 
quản lý tài chính cá nhân, Đại lý 
thuế trực tuyến, Phần mềm quản 
lý trường học, Cổng điện tử điều 
hành doanh nghiệp...

Hơn nữa, một nhiệm vụ khá 
nặng nề với anh, đó là việc làm 
sao để cùng ban lãnh đạo định 
hướng và chuyển dần tất cả các 
dòng sản phẩm của MISA sang 
công nghệ Điện toán đám mây. 
Làm được như vậy thì các sản 
phẩm của MISA mới có thể tăng 
sức cạnh tranh, được nhiều KH 
lựa chọn. 

“Trong xu thế online hiện nay, 
tôi mong muốn sẽ sớm thực hiện 

được tất cả các giao dịch với 
KH ở “trên mây”, tức từ khâu 
tìm hiểu chào hàng đến thương 
lượng trao đổi khi mua bán, đăng 
ký mua, thanh toán và cuối cùng 
là chăm sóc hỗ trợ cũng đều qua 
Internet. Như vậy sẽ rất tiện ích 
cho cả KH lẫn MISA trong quá 
trình hợp tác hỗ trợ, vừa nhanh 
chóng lại tiết kiệm nữa”, anh 
Tuấn nhấn mạnh về kế hoạch 
công việc thời gian tới của mình.

“Không làm thì thôi, đã làm 
thì phải làm ra trò”

Nhiệt huyết, tận tâm và quyết 
đoán là những tính cách người 
khác dễ nhận ra ở anh dù chỉ qua 
thời gian ngắn tiếp xúc. Cũng bởi 
vậy, những nhân viên bên dưới 
anh đều dành cho anh những tình 
cảm quý mến, nể phục nhất.

Để đạt được những mục tiêu 
doanh số tất cả các sản phẩm 
tăng trưởng bền vững đề ra, anh 
cũng thú thực là phải chịu khá 
nhiều áp lực. Ngay từ việc, để 
KH tin và lựa chọn sản phẩm 

MISA thì chắc chắn sản phẩm 
phải đáp ứng các yêu cầu của 
KH, việc đáp ứng này không 
chỉ là tính năng của sản phẩm 
mà còn là thời hạn hứa hẹn với 
khách hàng phải chắc chắn, 
chính xác. “Vì thế, tôi phải luôn 
lắng nghe KH, nhân viên kinh 
doanh và nhân viên tư vấn để 
tổng hợp được các yêu cầu về 
sản phẩm. Sau đó phải đưa các 
yêu cầu đó đến TT PTPM và 
theo dõi việc phát triển sản phẩm 
đúng tiến độ, giữ đúng lời hứa 
với KH”, anh Tuấn nói thêm.
Biết rằng, nhiệm vụ mới với 
nhiều thử thách hiện hữu, và 
cũng biết để làm tốt vị trí của 
mình, anh sẽ phải hy sinh những 
niềm vui khác trong cuộc sống, 
nhưng anh vốn là người của 
công việc “không làm thì thôi, 
đã làm thì phải làm ra trò”.

Tin rằng, với phương châm sống 
dứt khoát và ý nghĩa, mọi khó 
khăn và thách thức phía trước, 
anh sẽ đều vượt qua và chắc 
chắn thành công với cương vị 
Giám đốc sản phẩm của MISA.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (đứng giữa) cùng Banh lãnh đạo trong Lễ bổ nhiệm Giám đốc sản phẩm
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Đong đầy tình cảmĐong đầy tình cảm
   người Lục Ngạn   người Lục Ngạn

Đó là vào một 
ngày giữa 
tháng 4, khi 
cái nắng chói 
chang đầu hè 

bắt đầu về, tôi cùng các anh, chị 
trong đoàn đi công tác lại được 
trở về vùng đất Lục Ngạn thuộc 
tỉnh Bắc Giang. Một miền quê 
như bao miền quê vùng đồng 
bằng bắc bộ khác. 

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt 
chân lên mảnh đất này là tình 
người ấm áp và thân thiện vô 
cùng. Những nụ cười, cái bắt tay 
thân mật khiến tôi quên hẳn cảm 
giác xa lạ lúc đầu.

Đón đoàn chúng tôi là anh Toàn  
- Trưởng phòng Tài chính huyện 
Lục Ngạn. Vẫn nụ cười ấy, vẫn 
cái bắt tay thân thuộc của cái 
buổi hội thảo kế toán xã phường 
toàn quốc mà chúng tôi được 
đón đoàn của anh do anh làm 
trưởng đoàn tại Hà Nội đã làm 
xua tan đi bao mệt nhọc đường 
xá. Anh dẫn chúng tôi sang thăm 
quan lớp tập huấn, ở đó có các 
anh chị kế toán đang chăm chỉ 
nghe giảng viên MISA hướng 
dẫn, nhìn khuôn mặt ai cũng háo 
hức mà lại không kém phần tập 
trung. Giờ nghỉ giải lao, tôi tranh 
thủ trò chuyện với một số anh 

chị và được biết có một  số anh 
chị ở những xã rất xa phải đi từ 
5h sáng nhưng vẫn đến đúng giờ 
và vui vẻ khi được tham gia lớp 
tập huấn này khiến tôi thấy cảm 
động về tinh thần ham học hỏi 
của các anh chị.

Mảnh đất Lục Ngạn không chỉ 
ấm áp tình người mà còn rất cổ 
kính với nét văn hóa linh thiêng 
có từ ngàn đời để lại. Minh 
chứng cho điều đó, anh Trưởng 
phòng Tài chính dẫn đoàn chúng 
tôi đến thăm một ngôi đền có tên 
là “Từ Hả” đã có từ rất lâu đời, 
từ bên trong ngôi đền toát lên vẻ 
thâm trầm thời gian, với những 
nét trạm trổ rồng phượng cầu kỳ, 
tinh xảo. Nhưng có lẽ ấn tượng 
nhất với chúng tôi đó là khuôn 
viên của ngôi đền với những cây 
cổ thụ mà không biết có từ bao 
giờ, tán cây rợp mát cả sân đình. 
Những cụ ông, cụ bà ngồi têm 
trầu và kể cho chúng tôi nghe 
về sự tích ngôi đền. Lúc chia 
tay, anh Trưởng phòng Tài chính 
không quên gửi tặng đoàn chúng 
tôi những túi mì Chũ đặc sản của 
quê hương anh.

Ra về mà lòng chúng tôi quyến 
luyến lạ thường với con người và 
mảnh đất nơi đây, Lục Ngạn ơi 
chúng tôi nhất định sẽ quay lại!

Hạt cơm
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Tôi đã trở thành nhân viên Tôi đã trở thành nhân viên 
MISA như thếMISA như thế
Nguyễn Thị Thúy 
DVKH, TT KDDN, MISA Tp.HCM

Rời Bình Dương, 
rời mái trường 
đại học, tôi quyết 
định lên Sài Gòn 
lập nghiệp. Trải 

qua biết bao khó khăn cho đến 
ngày hôm nay tôi đã có được một 
công việc - một công việc ngoài 
sức tưởng tượng ban đầu của một 
sinh viên. Thất bại sau lần đi xin 
việc đầu tiên, tôi tưởng như mình 
đã gục ngã nhưng tôi tự trấn an 
mình, tự động viên mình đừng bỏ 
cuộc. 

Và rồi tôi bất ngờ thấy MISA 
đang tuyển dụng nhân viên kinh 
doanh, chỉ tiêu tuyển dụng rất 
phù hợp với mình. Tôi quyết 
định thử sức. 

Lần đầu tiên khi đặt chân tới 
MISA là lúc tới nộp hồ sơ xin 
việc, đưa ngón tay vào bấm mở 
cửa, bấm hoài mà nó chỉ kêu tít 
tít nhưng cửa thì không mở mà 
mồ hôi thì túa ra như tắm. May 
mà bác bảo vệ xuất hiện kịp thời. 
Người đầu tiên tôi gặp là một 
chị có khuôn mặt khá nghiêm 
nghị (mãi khi đi làm mới biết 
tên chị ấy là Quân), chị nhận 
hồ sơ rồi bảo tôi về. Trong lòng 
hoang mang, chẳng biết sẽ ra sao 
và những ngày sau đó là những 

ngày chờ đợi. Cứ nghe thấy điện 
thoại là “thót tim” hồi hộp. Rồi 
một hôm đang đi trên đường có 
tiếng điện thoại thấy số máy bàn 
(08)… “ bạn đã trúng tuyển vòng 
loại của công ty MISA”. Thế rồi 
tôi đã lần lượt vượt qua được 
nhiều đối thủ sau 2 vòng phỏng 
vấn nhưng con đường để được 
nhận là nhân viên của MISA của 
tôi đã gặp khó khăn, tôi không 
qua được vòng cuối cùng. 

Nhưng… cơ hội chưa mất đi khi 
chị Phượng đã định hướng cho 
tôi vào tư vấn của công ty. Vì 
rất yêu môi trường năng động ở 
MISA nên tôi chuyển hồ sơ vào 
tư vấn, và đã trải qua những bài 
test được đưa ra. Chứng kiến 
một lượng điện thoại “khủng” từ 

khách hàng gọi tới nếu không có 
những người anh, người chị như 
anh Hiền, chị Yến, chị Thúy, anh 
Vũ và Phi thì hẳn tôi đã bỏ cuộc. 
Chỉ cần nhìn anh chị tư vấn một 
cách tự tin và đầy kinh nghiệm, 
tôi lại tự nhủ tới một ngày nào đó 
mình cũng được như họ. Và tôi 
lại tiếp tục kiên trì. 

Đến nay tôi đã là nhân viên của 
bộ phận Dịch vụ khách hàng của 
MISA. Công việc nhiều áp lực  
nhưng rồi tôi tự nhủ với bản thân 
hãy “nhẫn” và “sống tích cực cho 
ngày mai” để biến mong muốn 
của mình thành hiện thực. Tôi 
cũng đã vượt qua những lúc như 
thế để trở thành một nhân viên 
Dịch vụ khách hàng thực thụ của 
MISA.
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Chuyến công tác đầu tiênChuyến công tác đầu tiên
Bùi Văn Quân 
P.ATHENA, TT KD HCSN, MISA HN

Được tham gia 
chuyến công 
tác tại Tân Sơn, 
Phú Thọ tôi 
cảm thấy rất 

vui mừng và cũng không kém 
phần lo lắng, vì sau 3 tuần tham 
gia đào tạo về phần mềm MISA 
tôi đã nắm bắt được cơ bản 
những kiến thức cần thiết, nhưng 
để tham gia trợ giảng trong khóa 
tập huấn thì tôi vẫn thấy hồi hộp 
lắm. Tuy nhiên, thật may mắn 
cho tôi là trong chuyến công tác 
đầu tiên này, tôi được đồng hành 
cùng chị VT Hoàn - một tiền 
bối triển khai “khá cứng nghề”, 
người đã chỉ bảo tôi rất nhiều 
điều trong suốt chuyến công tác, 
cũng nhờ chị mà tôi thấy vững 
tin hơn hẳn.

Đặt chân đến miền đất Tân Sơn, 
chúng tôi được cô Thúy - một 
khách hàng thân thiết của MISA 
mời về nhà. Khi lòng tôi còn 
đang e ngại thì bữa cơm tối thân 
mật đã xua tan những suy nghĩ 

vu vơ trong đầu. 

Ngày đầu tiên của khóa tập huấn, 
ngồi lắng nghe “Cô giáo Hoàn” 
trình bày về những đổi mới trong 
Thông tư 146/2011/TT-BTC một 
cách rất trình tự và bài bản, trong 
tôi bùng lên cảm giác thèm khát 
được đứng trên bục giảng đến lạ 
lùng, phải chăng đó là giấc mơ 
hay đó là khát vọng??? Và đó 
cũng là lúc tôi hạ quyết tâm: Sẽ 
không lâu nữa để tôi làm được 
điều đó!

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên 
tôi thấy khá mệt. Tuy nhiên, 
nhận được điện thoại hỏi thăm 
liên tục của bố mẹ và bạn bè tôi 
thấy rất vui. Nghe giọng bố mẹ, 
tôi biết bố mẹ đang thầm vui vì 
sự trưởng thành trong tôi. Nghe 
giọng bạn bè tôi biết họ đang ao 
ước có được một công việc tuyệt 
vời như tôi. Một cú điện thoại 
nữa, thật bất ngờ đó là điện thoại 
của Sếp Dung, chị dành cho tôi 
không chỉ là những lời động 

viên, quan tâm thăm hỏi mà còn 
hướng dẫn tôi rất tỉ mỉ và chu 
đáo trong tất cả mọi việc. 

Ngày thứ hai, tôi đã không chỉ 
học hỏi thêm về biết bao kiến 
thức và kỹ năng mà đó còn là 
bài học về con người, những tình 
cảm chân tình của các anh, chị 
học viên dành cho tôi trong buổi 
giao lưu giữa các học viên lớp 
tập huấn với các cán bộ MISA. 
Càng ý nghĩa hơn khi đó cũng 
chính là món quà sinh nhật lần 
thứ 21 của tôi, một sinh nhật 
không cần đến nến nhưng đã làm 
tôi thấy rạng ngời, hạnh phúc, tôi 
đã thầm cám ơn MISA và tất cả 
mọi người nơi đây!

Chuyến công tác đầu tiên trên 
cương vị là một nhân viên kinh 
doanh của MISA đọng lại trong 
tôi những kỷ niệm thật đẹp đẽ và 
ý nghĩa.

Tạm biệt Tân Sơn, nơi tôi sẽ ghi 
nhớ mãi mãi!!!

“Tôi là Bùi Văn Quân, 21 tuổi, hiện đang là nhân viên 
kinh doanh của TT KD HCSN Văn phòng MISA Hà Nội”. 
Có lẽ lời giới thiệu này đối với nhiều anh, chị trong 
công ty không còn mới mẻ nhưng với tôi - một thành 
viên mới của MISA thì đó lại là cả một niềm tự hào khó 
tả, tự hào vì sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có 
thể hãnh diện tự giới thiệu mình là “người MISA”.
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ỨNG DỤNG CNTT ỨNG DỤNG CNTT 
TRONG CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC, TRONG CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC, 
NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TẠI NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TẠI 

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

Ở Ở phần trước, BBT tre làng đã gửi phần trước, BBT tre làng đã gửi 
đến quý độc giả một số kinh đến quý độc giả một số kinh 
nghiệm trong việc sử dụng CNTT nghiệm trong việc sử dụng CNTT 
trong công tác quản trị nguồn trong công tác quản trị nguồn 
nhân lực (HRM) liên quan tới vấn nhân lực (HRM) liên quan tới vấn 

đề Xây dựng công cụ tác nghiệp cho đội ngũ HR và đề Xây dựng công cụ tác nghiệp cho đội ngũ HR và 
Xây dựng tài liệu mô tả công việc, hồ sơ năng lực Xây dựng tài liệu mô tả công việc, hồ sơ năng lực 
(HSNL) cho tổ chức. Ở phần này, BBT tiếp tục giới (HSNL) cho tổ chức. Ở phần này, BBT tiếp tục giới 
thiệu tới quý độc giả một số công cụ hữu ích khác. thiệu tới quý độc giả một số công cụ hữu ích khác. 

3. Xây dựng thư viện đào tạo kiến thức, kỹ 3. Xây dựng thư viện đào tạo kiến thức, kỹ 
năng theo HSNL và công cụ đánh giá HSNL năng theo HSNL và công cụ đánh giá HSNL 
nhân viênnhân viên

Khi xây dựng thư viện các tài liệu về kiến thức, kỹ Khi xây dựng thư viện các tài liệu về kiến thức, kỹ 
năng theo HSNL nếu không sử dụng các công cụ năng theo HSNL nếu không sử dụng các công cụ 
phần mềm để hỗ trợ thì thường gặp phải một số khó phần mềm để hỗ trợ thì thường gặp phải một số khó 
khăn như sau:khăn như sau:

• • Tài liệu tản mát và rất khó cho việc các cán Tài liệu tản mát và rất khó cho việc các cán 
bộ nhân viên trong công ty có thể tiếp cận để bộ nhân viên trong công ty có thể tiếp cận để 
học tập. học tập. 

• • Nếu tổ chức đánh giá năng lực cán bộ thông Nếu tổ chức đánh giá năng lực cán bộ thông 
qua việc kiểm tra xem họ có đạt hay không đạt qua việc kiểm tra xem họ có đạt hay không đạt 
các kiến thức, kỹ năng trong HSNL một cách các kiến thức, kỹ năng trong HSNL một cách 
thủ công thì sẽ rất mất thời gian và phiền hà. thủ công thì sẽ rất mất thời gian và phiền hà. 

Cả hai khó khăn trên sẽ được giải quyết nếu chúng Cả hai khó khăn trên sẽ được giải quyết nếu chúng 
ta sử dụng một công cụ elearning để cho phép HR ta sử dụng một công cụ elearning để cho phép HR 

và Hội đồng xây dựng HSNL có thể soạn thảo, biên và Hội đồng xây dựng HSNL có thể soạn thảo, biên 
tập và tạo ra các tài liệu về kiến thức, kỹ năng cho tập và tạo ra các tài liệu về kiến thức, kỹ năng cho 
mỗi vị trí công việc. Không những thế Hội đồng mỗi vị trí công việc. Không những thế Hội đồng 
còn có thể tạo ra các bài trắc nghiệm để người học còn có thể tạo ra các bài trắc nghiệm để người học 
có thể tự đánh giá xem mình đã nắm vững các kiến có thể tự đánh giá xem mình đã nắm vững các kiến 
thức đã học chưa.thức đã học chưa.

Tại MISA chúng tôi sử dụng công cụ elearning Tại MISA chúng tôi sử dụng công cụ elearning 
là Moodle (http://moodle.org) để xây dựng kho là Moodle (http://moodle.org) để xây dựng kho 
tài liệu về kiến thức, kỹ năng và bài kiểm tra trắc tài liệu về kiến thức, kỹ năng và bài kiểm tra trắc 
nghiệm tương ứng. Sau đây là một vài hình ảnh nghiệm tương ứng. Sau đây là một vài hình ảnh 
demo về cách chúng tôi ứng dụng công cụ elearning demo về cách chúng tôi ứng dụng công cụ elearning 
tại MISA:tại MISA:

 (tiếp theo và hết) (tiếp theo và hết)
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4. Xây dựng hệ thống các quy trình làm 4. Xây dựng hệ thống các quy trình làm 
việcviệc

Hoạt động của một công ty từ chỗ không có quy Hoạt động của một công ty từ chỗ không có quy 
trình tới việc có quy trình là một bước tiến bộ vượt trình tới việc có quy trình là một bước tiến bộ vượt 
bậc, tuy nhiên nếu quy trình đã xây dựng nằm trên bậc, tuy nhiên nếu quy trình đã xây dựng nằm trên 
giấy và việc thực thi quy trình là một chuỗi các giấy và việc thực thi quy trình là một chuỗi các 
công việc có liên quan tới việc điền các Form mẫu công việc có liên quan tới việc điền các Form mẫu 
trên giấy và xin xác nhận phê duyệt bằng chữ ký trên giấy và xin xác nhận phê duyệt bằng chữ ký 
tay thì quy trình chưa chắc đã có hiệu quả.tay thì quy trình chưa chắc đã có hiệu quả.

Việc biến các quy trình trên giấy thành các quy Việc biến các quy trình trên giấy thành các quy 
trình có thể hoàn toàn điền Form và phê duyệt trình có thể hoàn toàn điền Form và phê duyệt 
được trên máy giúp biến hoạt động công ty thành được trên máy giúp biến hoạt động công ty thành 

không giấy tờ. MISA đã lựa chọn và sử dụng giải không giấy tờ. MISA đã lựa chọn và sử dụng giải 
pháp Bonita (www.italio.com) để đưa hơn 100 pháp Bonita (www.italio.com) để đưa hơn 100 
quy trình trong toàn hệ thống để tự động hoá một quy trình trong toàn hệ thống để tự động hoá một 
phần các quy trình.phần các quy trình.

5. Kết luận5. Kết luận

Sau thời gian gần một năm sử dụng những công Sau thời gian gần một năm sử dụng những công 
cụ trên trong công tác quản trị nguồn nhân lực cụ trên trong công tác quản trị nguồn nhân lực 
tại MISA, chúng tôi đánh giá và có tổng kết lại tại MISA, chúng tôi đánh giá và có tổng kết lại 
như sau:như sau:

• • Việc áp dụng phần mềm HRM đã giúp giảm Việc áp dụng phần mềm HRM đã giúp giảm 
thiểu việc lưu trữ hồ sơ, tìm kiếm và lập các thiểu việc lưu trữ hồ sơ, tìm kiếm và lập các 
báo cáo thống kê một cách tức thời. Nhân báo cáo thống kê một cách tức thời. Nhân 
viên HR chỉ cần tập trung vào các công việc viên HR chỉ cần tập trung vào các công việc 
bắt buộc phải cần đến con người như tham bắt buộc phải cần đến con người như tham 
gia phỏng vấn, đánh giá…, còn những công gia phỏng vấn, đánh giá…, còn những công 
việc khác hoàn toàn do phần mềm thực hiện. việc khác hoàn toàn do phần mềm thực hiện. 

• • Với những doanh nghiệp có nhiều bộ phận Với những doanh nghiệp có nhiều bộ phận 
hoặc chi nhánh thì sử dụng phần mềm theo hoặc chi nhánh thì sử dụng phần mềm theo 
mô hình dịch vụ điện toán đám mây sẽ rất mô hình dịch vụ điện toán đám mây sẽ rất 
phù hợp, do người dùng có thể truy cập ở bất phù hợp, do người dùng có thể truy cập ở bất 
cứ đâu và dữ liệu được hợp nhất chung với cứ đâu và dữ liệu được hợp nhất chung với 
toàn bộ hệ thống ngay tức thì với chi phí đầu toàn bộ hệ thống ngay tức thì với chi phí đầu 
tư ban đầu cũng như hàng năm thấp.tư ban đầu cũng như hàng năm thấp.

• • Hệ thống các tài liệu tra cứu về hồ sơ năng Hệ thống các tài liệu tra cứu về hồ sơ năng 
lực trên Elearning giúp cho bất cứ nhân viên lực trên Elearning giúp cho bất cứ nhân viên 
nào cũng có thể dễ dàng tra cứu các tài liệu nào cũng có thể dễ dàng tra cứu các tài liệu 
tự học và tự đánh giá. tự học và tự đánh giá. 

• • Hệ thống Tự động hóa Quy trình tác nghiệp Hệ thống Tự động hóa Quy trình tác nghiệp 
Bonita ngoài việc giúp tiết kiệm giấy tờ còn Bonita ngoài việc giúp tiết kiệm giấy tờ còn 
giúp nhân viên các bộ phận đỡ phải đi lại để giúp nhân viên các bộ phận đỡ phải đi lại để 
thực hiện việc trình ký, phê duyệt. thực hiện việc trình ký, phê duyệt. 

• • Tất cả các Hệ thống trên đều giúp giảm thiểu Tất cả các Hệ thống trên đều giúp giảm thiểu 
đáng kể việc sử dụng giấy, giúp tiết kiệm đáng kể việc sử dụng giấy, giúp tiết kiệm 
rất nhiều khoản như chi phí mua giấy, in ấn, rất nhiều khoản như chi phí mua giấy, in ấn, 
không gian lưu trữ hồ sơ, thời gian tra cứu không gian lưu trữ hồ sơ, thời gian tra cứu 
tìm kiếm thủ công…tìm kiếm thủ công…
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KHÁCH HÀNG HỎI 

KHÁCH HÀNG HỎI 

TƯ VẤN MISA TRẢ LỜI 

TƯ VẤN MISA TRẢ LỜI 

Đinh Thị Vân - Trưởng phòng TV&HTKH HCSN

Hàng ngày, hàng giờ tổng đài tư vấn của Công ty cổ phần MISA nhận rất nhiều cuộc 
điện thoại cần giải đáp vướng mắc của khách hàng. Trong khuôn khổ số báo này, xin 
được giới thiệu tới độc giả một số câu hỏi thường gặp về dòng sản phẩm kế toán 
HCSN - MISA Mimosa.NET 2012.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Câu hỏi 01: Tại sao khi tôi làm giấy rút dự toán tiền mặt rồi mà số liệu của chứng từ rút 
đó vẫn chưa vào Sổ quỹ tiền mặt?

Trả lời: Là do đơn vị mới chỉ làm giấy rút 
dự toán tiền mặt (chưa liên quan đến định 
khoản Nợ/Có cho bất kỳ tài khoản nào). Để 
số liệu vào Sổ quỹ tiền mặt, đơn vị cần quay 
về chứng từ Rút dự toán tiền mặt trong phân 
hệ Kho bạc, vào Tiện ích\Sinh phiếu thu nhập 
quỹ. Hình minh họa như hình bên:



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 5 - 201226

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Câu hỏi 03: Khi tôi làm giấy rút dự toán phần mềm không xuất hiện câu hỏi Bạn có muốn 
sinh phiếu thu hoặc Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không...?

Trả lời: Là do trước đây khi làm xuất hiện câu 
hỏi, đơn vị tích vào “Không hiển thị thông tin 
này lần sau”. Để phần mềm tiếp tục xuất hiện 
câu hỏi sinh chứng từ tương ứng, đơn vị vào 
Hệ thống\Tùy chọn của tôi\Tùy chọn chung, 
tích vào Hiển thị thông báo sinh Phiếu thu 
hoặc Chứng từ chuyển khoản kho lập Giấy 
rút dự toán. Hình minh họa như hình bên:

Câu hỏi 05: Tại sao khi tôi in Sổ cái - hình thức chứng từ ghi sổ (S02c-H) thì phần mềm 
báo Báo cáo không có số liệu?

Trả lời: Là do đơn vị chưa lập Chứng từ ghi 
sổ. Để in được Sổ cái - hình thức chứng từ ghi 
sổ có số liệu, đơn vị vào Sổ cái\Lập chứng từ 
ghi sổ. Hình minh họa như hình bên:

Sau khi đơn vị nhấn chọn Lập chứng từ ghi 
sổ, xuất hiện màn hình để chọn chứng từ cần 
lập chứng từ ghi sổ, đơn vị nhấn Chọn chứng 
từ, chọn Khoảng thời gian, chọn các chứng từ 
cần Lập chứng từ ghi sổ. Sau khi Lập chứng 
từ ghi sổ xong, đơn vị nhấn nút Cất và tiến 
hành vào Báo cáo\Sổ kế toán, in S02c-H bình 
thường.

Câu hỏi 02: Tại sao tôi đã làm rất nhiều chứng từ chi tạm ứng đã cấp dự toán mà khi vào 
Kho bạc\Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán không ra chứng từ 
nào để chọn lập bảng kê?

Trả lời: Là do chứng từ chi mà đơn vị cần lập bảng kê chưa chọn đúng tài khoản Nợ là 66121 hoặc 66122, 
cột nghiệp vụ chưa chọn đúng là Tạm ứng đã cấp dự toán. Nếu đơn vị đã chọn đúng Tài khoản Nợ, cột 
nghiệp vụ mà vẫn không lập được bảng kê thì đơn vị kiểm tra khoảng thời gian lập bảng kê đã trùng với 
khoảng thời gian phát sinh chứng từ chi hay chưa.

Câu hỏi 04: Làm sao để tôi lập được bảng kê chứng từ thực chi?

Trả lời: Để lập được bảng kê chứng từ thực chi, đơn vị cần hạch toán chứng từ chi với Tài khoản Nợ là 
66121 hoặc 66122, cột nghiệp vụ là Thực chi. Đồng thời khi lập bảng kê thì khoảng thời gian lập bảng kê 
phải trùng với khoảng thời gian phát sinh các chứng từ chi đó. 

Chúc quý đơn vị thành công.
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Nghe vẻ nghe ve nghe vè phụ nữ,

Đảm đang tháo vát cơm nước trong nhà,

Con cái nên người nhờ công mẹ cha,

Chồng mặc tươm tất cũng vợ mà ra.

Phụ nữ MISA lại càng giỏi lạ,

Giao lưu văn nghệ, thi thố hát hò,

Đủ loại đủ trò, MC chuyên nghiệp,

Xinh tươi duyên dáng các mode thời trang.

Từ Bắc chí Nam hết thảy tài năng,

Vui tính dễ gần, nhiệt tình tác nghiệp,

Ngôn từ lịch thiệp hoa nở trên môi,

Dẫu trời tối rồi, vẫn còn lao động.

Nghe vẻ nghe ve nghe vè phụ nữ,

Thủy chung son sắt vẹn giữ chữ tình,

Ghen bóng ghen hình ấy là đặc tính,

Yếu lòng, dễ giận, dễ dỗ, lại càng xinh.

Phụ nữ MISA mạnh mẽ vững lòng tin,

Vinh quang sự nghiệp rạng danh, tình sẽ tới,

Không lo không nghĩ chỉ việc cứ lo làm,

Sáng đi chiều về, mỗi ngày gần chục tiếng,

Chục tiếng cái mà chục tiếng....!!!!

Vè phụ nữVè phụ nữ
Bùi Thị Mỹ Phương - MISA CTH

VĂN HÓA - THỂ THAO
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VĂN HÓA - THỂ THAO

FACEBOOK MISA JSC LÀ …FACEBOOK MISA JSC LÀ …

Minh Tâm

MISA JSC là…

Một người bạn

Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng 
chia sẻ chính là MISA JSC. Bất 
kể khi nào bạn có niềm vui hay 
nỗi buồn cần chia sẻ, hãy mes-
sage cho MISA JSC, admin sẽ 
trò chuyện với bạn và đưa ra lời 
khuyên nếu bạn cần. Mọi thắc 
mắc của bạn sẽ được giải đáp 
dù điều đó không liên quan đến 
MISA đi chăng nữa.

Kho thông tin và kinh nghiệm

MISA JSC mang đến cho bạn 
những câu chuyện thú vị, những 

bài học ý nghĩa từ cuộc sống và 
cả những tiếng cười sảng khoái. 
Ngoài ra bạn cũng được thông 
tin về các chương trình khuyến 
mãi, các khóa hội thảo tập huấn 
của MISA nữa. Các vị trí tuyển 
dụng của MISA cũng được 
thông tin trên MISA JSC nên các 
bạn luôn được thông tin kịp thời 
nhất. Khách hàng cũng sẽ được 
giải đáp mọi vướng mắc về sản 
phẩm và dịch vụ của MISA ngay 
trên MISA JSC chỉ cần bạn đăng 
nhập facebook và đặt câu hỏi.

Mạng nhện kết nối

MISA JSC chính là ngôi nhà 
chung xóa nhòa mọi khoảng 

cách để các cán bộ nhân viên 
MISA tìm hiểu về các văn phòng 
đại diện trên toàn quốc thông qua 
những bức ảnh ấn tượng hay clip 
nóng bỏng và những bình luận dí 
dỏm. Đây cũng là nơi giao lưu 
chia sẻ và thảo luận mọi vấn đề 
từ chuyên môn (kế toán, quản trị 
quan hệ khách hàng, nhân sự...) 
đến mọi chủ đề của cuộc sống 
hàng ngày cho tất cả mọi người.

Người MISA nghĩ gì về Fan-
page MISA?

Chị Nguyễn Thanh Quyên - 
VP TCT: Fanpage MISA JSC 
đang là một cầu nối rất tốt giữa 
MISA và xã hội bên ngoài, giúp 

Một ngày đẹp trời, ngài Chủ tịch đáng kính của MISA đã chính thức khai sinh ra trang 
Facebook của Công ty mang tên MISA JSC với mong muốn cháy bỏng là MISA sẽ trở 
nên gần gũi hơn với cộng đồng.
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VĂN HÓA - THỂ THAO

Tôi muốn Công ty Cổ phần MISA 
sẽ trở nên gần gũi hơn với cộng 

đồng

các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện 
của MISA đến được với cộng 
đồng một cách nhanh chóng và 
hiệu quả nhất.

Anh Phạm Quốc Huy - MISA 
Hà Nội: Các hoạt động nổi bật 
của Công ty được cập nhật trên 
MISA JSC rất thường xuyên, 
không chỉ giúp anh em MISA 
trên mọi miền đất nước đều có 
thể xem được hình ảnh của nhau 
một cách nhanh chóng mà còn 
giúp quảng bá những nét văn hóa 
độc đáo thú vị của MISA.

Chị Hoàng Diệp Anh - MISA 
Buôn Ma Thuột: Tớ “lai” (like) 
MISA JSC từ khi còn chưa gia 
nhập vào Công ty, bởi thông 
qua MISA JSC ngoài những 
thông tin liên quan đến kinh tế, 
những triết lý sống rất bổ ích thì 
mấy ảnh độc buồn cười... đau 
cả bụng đến tận hôm sau là một 
trong những “bí kíp” vô cùng 
hiệu nghiệm giúp tớ xả “xì trét” 
nhanh chóng. 

Chị Phạm Thị Hằng - MISA 
Hà Nội: Sau mỗi giờ làm căng 
thẳng, tôi thường hay vào đọc 
những mẩu chuyện hài hước 
trên Facebook của MISA, nhờ 
đó thấy tinh thần phấn chấn hẳn. 
Các thông tin của công ty trên 
MISA JSC cũng được cập nhật 

nhanh chóng, nhiều khi tự nhiên 
còn được làm người nổi tiếng 
nhờ MISA JSC. Ví dụ như hồi 
thi MISA’s Got Talent, nhờ cuộc 
thi LIKE trên Facbook mà bao 
nhiêu bạn bè cũ vào hỏi thăm, tự 
hào ơi là tự hào!

SA 
ộng 

Hà Quyên: Vừa đi qua tầng 1 MISA đang mở Happy new year ôi 
các bạn MISA iu đời thế :D

Ti Vi Nhỏ: Bao giờ mới được lên MISA thực tập đây?

Ching Ling: Like cái cover quá ad ơi!!!!!!!!!!! :-x

Van Nguyen: I like MISA

Hùng Nguyễn: MISA cho mì nh hỏ i mì nh mớ i down phầ n mề m 
kế  toá n MISA trên trang chủ  về  phụ c vụ  cho việ c họ c tậ p nhưng 
chỉ  là  phiên bả n dù ng thử , ko biế t có bị  hạ n chế  tí nh năng như thế  
nà o vớ i phầ n mề m bả n quyề n và làm sao để ké o dà i thờ i gian sử  
dụ ng ra thì  dù ng cá ch nà o vậ y (ko phả i là  mua bả n quyề n nha, ý  
mì nh là  có  chương trì nh khuyế n mã i gì  ko ạ, hé  hé ).

Hương Inperfume: Thứ 5 MISA phỏng vấn nv kinh doanh, cho 
em hỏi MISA chỉ phỏng vấn thôi phải ko ah? Ai có kinh nghiệm 
chia sẻ em với, em muốn vào làm việc tại MISA :((

Xuan Truc: MISA vui vậy ta. Em thích tinh thần đoàn kết vui 
chơi như vậy. Mà anh TGĐ trẻ quá lại thành đạt nữa. Ngưỡng mộ 
quá, hi hi

Những nhắn nhủ đáng yêu của Fan MISA JSC
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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

Chả giấu gì bác
Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. 
Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm 
trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một 
miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải 
ăn.ăn.

Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh 
đường sang thăm trả. Thấy bạn đến, ông kia mừng đường sang thăm trả. Thấy bạn đến, ông kia mừng 
lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả. Ông lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả. Ông 
này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu 
và khẩn khoản mời. Ông khách khen cơi trầu đẹp và khẩn khoản mời. Ông khách khen cơi trầu đẹp 
và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

- Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên - Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên 
nó lắm xơ nhỉ?nó lắm xơ nhỉ?

- Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo - Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo 
nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị dập ra.nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị dập ra.

3 que diêm 1 cây nến

Hai anh chàng trốn viện chạy lạc vào rừng, 
anh thứ nhất mang theo bao diêm còn đúng 
ba que, anh thứ hai mang theo một cây nến. 
Trời sụp tối, cả hai chui vào một hang đá nghỉ 
tạm. Trong bóng tối, hai anh chàng bàn nhau: 

- Chúng ta cần có ánh sáng, nhưng để tiết 

kiệm, tao đề nghị mày đốt hết ba que diêm của mày 
rồi mới đến lượt tao thắp nến, đồng ý không? 

Anh kia gật đầu làm theo và khi que diêm cuối 
cùng cháy hết: 

- Phần tao xong rồi, đến phiên mày thắp nến lên 
đi!

Chuyện máy tính

Vào một tiệm bán máy computer, thấy giá bán mỗi 
chiếc máy đều quá rẻ, khách hàng thắc mắc hỏi 
chủ tiệm: 

- Tôi thấy khó hiểu quá. Ông bán máy giá rẻ không 
ngờ, bán với giá vốn thì làm sao ông có thể kiếm 
lời được? 

Chủ tiệm toét miệng cười rồi trả lời: 

- À, thưa ông, đó là một thủ thuật nghề nghiệp của 
tiệm chúng tôi. Chúng tôi kiếm lời bằng cách sửa 
các máy do tiệm chúng tôi đã bán ra.
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