
TRE LÀNG MISA/ THÁNG 4 - 2011 1

TIN TỨC - SỰ KIỆN



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 4 - 20112

TIN TỨC - SỰ KIỆN



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 4 - 2011 3

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Nguyễn Xuân Hoàng

Thư ký BBT:

Trần Bảo Trâm

Thiết kế:

Nguyễn Hanh

Công ty Cổ phần MISA

Tầng 9, tòa nhà Technosoft (TSB), 
Lô B1D, Cụm sản xuất Tiểu thủ 
công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, 
phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu 
Giấy, Tp.Hà Nội

ĐT: 04.3795 9595

Fax: 04.3795 8088

Email: trelang@misa.com.vn

Website: www.misa.com.vn

GPXB số: 495/GP-XBBT-STTTT 
cấp ngày 29/7/2010

Phát hành hàng tháng.

TIÊU ĐIỂM

Phần mềm MISA được Tổng cục Thuế thẩm 
định đáp ứng Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Miễn phí MISA SME.NET 2010 hỗ trợ doanh 
nghiệp in hoá đơn

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIẾNG VỌNG MISA
Tiết kiệm thời gian nhờ MISA Mimosa.NET 2012

MISA KÝ SỰ
Mầm xanh MISA trên mảnh đất Tây Nguyên đầy 

nắng và gió

CHIA SẺ KINH NGHIỆM
5 lợi ích khi sử dụng phần mềm kế toán tự in 

hoá đơn

VĂN HÓA THỂ THAO
Phái đẹp lên ngôi với môn thể thao vua

THƯ GIÃN GIẢI TRÍ

ẤN PHẨM NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

5

4

8

12 

24

28

30

Miễn phí 6 tháng sử dụng MISA SME.
NET 2010



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 4 - 20114

Cùng với thời điểm ngày 01/4/2011 tất cả các 
doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn tự in hoặc 
đặt in, MISA đã chính thức trở thành một trong 
4 doanh nghiệp được Tổng cục Thuế thẩm định 
phần mềm đáp ứng Nghị định 51/2010/NĐ-CP 
của Chính Phủ. 

Ngày 29 và 30/3, tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, 
MISA đã tham dự khóa tập huấn do Tổng cục 
Thuế tổ chức và hướng dẫn sử dụng phần mềm 
kế toán MISA SME.NET 2010 giúp tự tạo và 
in hoá đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP cho 
các cán bộ ngành Thuế tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí 
Minh. 

Với việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, 
quản lý trong Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông 
tư 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Tổng cục 
Thuế đã thẩm định phần mềm kế toán MISA SME.
NET 2010 đáp ứng tốt Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Với mục đích khuyến khích và hỗ trợ tối đa các 
doanh nghiệp tự in được hóa đơn bằng phần mềm 
ưu việt và đáp ứng tốt Nghị định 51/2010/NĐ-CP, 
Công ty Cổ phần MISA cung cấp miễn phí giấy 
phép sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 

2010 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 01/4/2011 
đến hết ngày 30/9/2011.

Các doanh nghiệp có thể tải miễn phí phần mềm 
MISA SME.NET 2010 tại website http://www.
misa.com.vn và được nhận giấy phép sử dụng 
trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, MISA còn cung cấp 
hệ thống tài liệu, phim hướng dẫn tự in hóa đơn 
giúp các doanh nghiệp thao tác nhanh chóng trên 
phần mềm. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của 
MISA cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ 
các doanh nghiệp cài đặt, sử dụng phần mềm. 

TIÊU ĐIỂM

PHẦN MỀM MISA ĐƯỢC PHẦN MỀM MISA ĐƯỢC 
TỔNG CỤC THUẾ THẨM ĐỊNH ĐÁP ỨNG NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CPTỔNG CỤC THUẾ THẨM ĐỊNH ĐÁP ỨNG NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP

MIỄN PHÍ MISA SME.NET 2010 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỰ IN HOÁ ĐƠN
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Ngày 17/3/2011, tại ngày hội 
công nghệ do Microsoft Việt 
Nam tổ chức nhân sự kiện 
ra mắt trình duyệt Internet 
Explorer 9 và Windown phone 
7, những chuyên gia công nghệ 
của MISA đã được Microsoft 
Việt Nam mời đến tham dự hội 
thảo và có bài tham luận “Phát 
triển các ứng dụng trên Window 
phone 7 với Silverlight” do anh 
Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng 
dự án MISA HRM.NET 2012 
trình bày.

Ngày hội Microsoft Việt nam 
được tổ chức thường niên để 
giới thiệu các công nghệ mới 
với sự có mặt của rất nhiều 
chuyên gia hàng đầu của các 
hãng công nghệ lớn trên thế giới 
và Việt Nam.

Theo đánh giá của ông Trịnh 
Minh Cường - Phụ trách công 
nghệ phần mềm Microsoft và 
doanh nghiệp phần mềm tại 
Việt Nam - Microsoft Việt Nam 
thì MISA là một trong những 
công ty hàng đầu tại Việt Nam 

về việc ứng dụng công nghệ 
Silverlight vào việc phát triển 
sản phẩm, bởi vậy sự có mặt 
của các chuyên gia công nghệ 
của MISA là một yếu tố quan 
trọng làm nên thành công của 
buổi hội thảo. 

Ngày 24/3/2011, Công ty Cổ 
phần MISA đã tham dự hội thảo 
chuyên đề “Sử dụng nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin” tại 
Khoa CNTT - Học viện Kỹ thuật 
Quân sự.

Đến tham dự hội thảo có Đại tá, 
PGS.TS Đào Thanh Tĩnh - Chủ 
nhiệm Khoa CNTT, đại diện các 
doanh nghiệp và các sinh viên 
khoa CNTT. Về phía MISA có 
sự hiện diện của bà Đinh Thị 
Thúy - Phó Tổng giám đốc Công 
ty Cổ phần MISA. Tại hội thảo, 
bà Đinh Thị Thúy đã giới thiệu 
về Công ty Cổ phần MISA với 

nhiều cơ hội phát triển trong 
công việc cho các bạn sinh viên 

thực tập và làm việc sau khi ra 
trường.

MISA tham luận tại Ngày hội công nghệ Microsoft

MISA tham dự hội thảo về nhân lực CNTT tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng dự án MISA HRM.NET 2012 trình bày tham luận tại 
Ngày hội Microsoft

Bà Đinh Thị Thuý - Phó TGĐ kiêm GĐ MISA HN tại buổi hội thảo với Học viện Kỹ thuật 
Quân sự
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Ngày 12/3/2011, tại Khách sạn La Thành, 
MISA Hà Nội đã tổ chức thành công khóa hội 
thảo “Giải đáp vướng mắc thuế năm 2010 và tư 
vấn triển khai trên phần mềm MISA SME.NET 
2010”. Tới tham dự hội thảo có bà Vũ Thị An 
- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế C&A 
cùng hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội 
và các tỉnh lân cận.

MISA Hà Nội giải đáp vướng mắc thuế cho hơn 200 doanh nghiệp 

Trong 02 ngày, 11 - 12/3/2011, MISA đã tổ chức 
thành công 03 khóa hội thảo hướng dẫn thủ tục 
tạo hóa đơn, quyết toán thuế năm 2010 và tư 

vấn phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 
tự in hóa đơn tại các tỉnh: An Giang, Trà Vinh và 
Đồng Tháp. 

Hội thảo MISA SME.NET 2010 tại An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp 

Trong ngày 19/3/2011, MISA Hà Nội đã tổ chức 
thành công 02 hội thảo giải đáp vướng mắc thuế 
và ứng dụng tự in hóa đơn trên phần mềm MISA 
SME.NET 2010 tại Lạng Sơn và Phú Thọ. Tại cả 
2 hội thảo, các doanh nghiệp đã được trực tiếp tư 
vấn, giải đáp thấu đáo các thắc mắc trong quyết 
toán thuế 2010 và tìm hiểu về phần mềm MISA 
SME.NET 2010.

Ngày 12/3/2011, tại Tp.Nha Trang, Khánh Hòa, 
Công ty CP MISA đã phối hợp với cục Thuế 
Khánh Hoà tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn Quyết 
toán Thuế TNDN năm 2010 - Triển khai Phần 
mềm Kế toán MISA SME.NET.2010 hỗ trợ 

trong công tác quản lý Tài chính Kế toán cho 
các doanh nghiệp hiện nay”. Đến tham dự hội 
thảo, có ông Nguyễn Văn Trang - Trưởng Phòng 
Tuyên truyền Hỗ trợ - Cục thuế Khánh Hòa cùng 
gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các DN Khánh Hòa sẵn sàng triển khai MISA SME.NET 2010

Từ ngày 10/3 đến ngày 11/3/2011, tại Tp.Quy 
Nhơn, Bình Định, MISA Tp.HCM đã tổ chức 
thành công khóa tập huấn chính sách Thuế mới 
và đối thoại với doanh nghiệp. Đến tham dự khóa 
tập huấn có ông Nguyễn Trung Thành - Cục phó 

Cục Thuế Bình Định, ông Huỳnh Trang - Trưởng 
Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, ông Nguyễn Huỳnh 
Sơn - Trưởng phòng Thuế TNCN và các chuyên 
gia thuế của Cục Thuế Bình Định cùng gần 800 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

MISA Hà Nội tổ chức 02 hội thảo MISA SME.NET 2010 tại Lạng Sơn và Phú Thọ

Gần 800 DN tham gia khóa tập huấn do MISA và Cục Thuế Bình Định tổ chức

200 doanh nghiệp tham dự hội thảo tại KS La Thành

Khoá hội thảo tại Phú Thọ
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Gần 500 DN tham gia khóa tập huấn về thuế tại Bến Tre 

Tập huấn MISA Mimosa.NET 2012 cho ngành y tế Đăk Lăk

Trong 2 ngày, 17 - 18/3/2011, tại Tp.Bến Tre, 
MISA Tp.HCM đã phối hợp với Cục Thuế và 
Chi cục Thuế Tp.Bến Tre tổ chức thành công 
khóa tập huấn “Tập huấn thuế Thu nhập cá nhân 
và thu nhập doanh nghiệp” với sự có mặt của 

gần 500 doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Bến Tre.
Đến tham dự khóa tập huấn có ông Võ Văn Ánh 
- Cục phó Cục thuế Tp.Bến Tre, bà Văn Kim 
Bình - Trưởng phòng Tuyên truyền - Cục Thuế 
Tp.Bến Tre.

Trong 2 ngày, 19 - 20/3/2011, tại Tp.Buôn Ma 
Thuột, MISA BMT đã phối hợp với Sở Y tế Đăk 
Lăk tổ chức thành công khóa tập huấn nâng cấp 
phần mềm MISA Mimosa.NET 2012.

Tham dự khóa tập huấn có bác sĩ Nguyễn Phi 
Tiến - Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk cùng 47 học 
viên đến từ các đơn vị ngành y tế trên địa bàn 
tỉnh Đăk Lăk.

Ngày 11/3/2011, tại hội trường Bưu điện tỉnh Khánh 
Hòa đã diễn ra hội thảo “Lợi ích của việc ứng dụng 
phần mềm kế toán trong công tác quản lý tài chính kế 
toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp” do Trung 

tâm CNTT - TT Khánh Hòa, Sở TT-TT tỉnh Khánh 
Hòa và Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa phối hợp với 
Công ty CP MISA tổ chức cùng sự tham dự của hơn 
100 đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 10/3/2011, MISA Tp.HCM đã phối hợp với 
Cục Thuế Tp.HCM mở khóa tập huấn “Tư vấn giải 
đáp thắc mắc quyết toán thuế và hướng dẫn quyết 
toán năm 2010 trên phần mềm kế toán MISA SME.

NET 2010 tại trụ sở văn phòng MISA tại Tp.HCM. 
Tham dự khóa tập huấn có ông Nguyễn Đức Thanh 
- Chuyên viên Cục Thuế Tp.HCM và gần 30 doanh 
nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

MISA Mimosa.NET 2012 - “Bạn đồng hành” cùng các đơn vị HCSN tại Khánh Hoà

MISA Tp.HCM tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế

Ngày 9/3 - 14/3/2011 tại Trung tâm giáo dục thường 
xuyên Tân Châu, An Giang đã diễn ra khoá tập huấn 
triển khai mua mới phần mềm MISA Mimosa.NET 
2012 cho các trường trực thuộc phòng Giáo dục đào 

tạo Tân Châu. Tới tham dự khóa tập huấn có ông 
Bùi Quang Huy - Trưởng phóng Giáo dục & Đào 
tạo huyện Tân Châu cùng kế toán thuộc các đơn vị 
khối trường học trên địa bàn huyện. 

Tập huấn MISA Mimosa.NET 2012 tại Tân Châu

Trong 5 ngày, từ 22 - 26/3/2011, tại Tp.Hưng Yên, 
MISA Hà Nội đã phối hợp với Sở Tài chính Hưng 
Yên tổ chức thành công khóa tập huấn phần mềm 
kế toán xã MISA Bamboo.NET 2008. Đến tham 
dự khóa tập huấn có ông Lê Thanh Ngọc - GĐ Tài 

chính Hưng Yên, ông Lê Xuân Tiến - Phó GĐ Sở 
Tài chính Hưng Yên, ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng 
phòng Tài chính Tp.Hưng Yên cùng các chuyên 
viên của Sở Tài chính và các anh chị kế toán đến từ 
các đơn vị trực thuộc Sở Tài chính Hưng Yên.

MISA Hà Nội tập huấn MISA Bamboo.NET 2008 tại Mỹ Đức

MISA Hà Nội tập huấn MISA Bamboo.NET 2008 tại Hưng Yên 

Từ 21 - 25/3/2011, tại huyện Mỹ Đức, Tp.Hà 
Nội, MISA Hà Nội đã kết hợp với Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện Mỹ Đức tổ chức thành 
công khóa tập huấn phần mềm kế toán xã MISA 

Bamboo.NET 2008. Tham dự khóa tập huấn 
có bà Lê Thị Vĩnh - Phó phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện Mỹ Đức cùng các chuyên viên ngân 
sách xã.
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Tieát kieäm thôøi gian nhôø

MISA Mimosa.NET 2012MISA Mimosa.NET 2012

Với phần mềm MISA Mimosa.NET 2012, MISA đã giúp hàng 
chục ngàn đơn vị Hành chính sự nghiệp (HCSN) trên toàn 
quốc đáp ứng kịp thời thông tư 185/2010/TT-BTC về việc 
sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN. MISA liên tục tổ 
chức những khoá tập huấn, nâng cấp phần mềm cho hơn 
20.000 đơn vị HCSN trên toàn quốc và đã có hàng ngàn 
đơn vị đăng ký mua mới sản phẩm.

PV Tre làng đã có cuộc phỏng vấn nhanh những khách hàng đã sử dụng 
MISA Mimosa.NET 2012, xin chia sẻ cùng độc giả trên toàn quốc. 

Tôi đã sử dụng PMKT MISA Mimosa.NET 2009 
và nay chuyển sang phiên bản mới là MISA 
Mimosa.NET 2012.

Thích nhất là phân hệ tiền lương cho phép chấm 
công, tự động hạch toán bút toán tính lương, 
BHXH, BHYT và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, 
cho phép in lệnh chuyển tiền trả lương cho từng 
cán bộ qua tài khoản thẻ ATM. Tính năng này đã 
giúp cho tôi rất nhiều vì tôi đang phụ trách công 
tác kế toán tiền lương, tiết kiệm được rất nhiều 
thời gian so với trước.

Chị Hồ Lê Phương Trà - Trường THPT Chu 
Văn An, Thị xã Phước Long, Bình Phước
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Tôi đánh giá cao việc cập nhật thông tin rất nhanh chóng và kịp 
thời của MISA cho MISA Mimosa.NET 2012, điều đó đã giúp ích 
cho tôi và những người làm công tác kế toán HCSN rất nhiều, nhất 
là công tác sửa đổi chứng từ. Ngoài ra, phần mềm còn cập nhật 
mẫu biểu kho bạc theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC giúp cho 
quy trình nhận, rút, đối chiếu dự toán tại Kho bạc dễ dàng và chặt 
chẽ hơn. 

Nhờ những tính năng đó của MISA mà tôi cũng đã triển khai được 
cho 21 đơn vị tại huyện Trần Đề và sắp tới là 25 đơn vị tại huyện 
Long Phú - Sóc Trăng. 

Theo tôi được biết sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán 
HCSN thì MISA Mimosa.NET 2012 là phần mềm kế toán đầu tiên 
cập nhật nhanh nhất Thông tư này bằng việc cập nhật hệ thống tài 
khoản, hệ thống sổ kế toán, báo cáo tài chính theo các biểu mẫu 
báo cáo mới quy định tại Thông tư… Điều đó đã tạo nhiều thuận 
lợi cho tôi trong công tác kế toán tại đơn vị mình .

Ngay khi biết những thay đổi từ phía Bộ Tài chính, tôi đã nhanh 
chóng áp dụng phiên bản MISA Mimosa.NET 2012 để sử dụng 
trong công tác tại đơn vị. Các phần sửa đổi, bổ sung quy định 
trong Thông tư, Nghị định mới được thể hiện trên phần mềm rất rõ 
ràng. Tôi hầu như không cần phải hướng dẫn gì thêm.

Anh Ngô Hồng Hải - Kế toán trưởng Phòng Giáo dục 
Long Phú, Sóc Trăng

Chị Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng phòng TC-KH Sở Y 
tế Vĩnh Phúc

Chị Đỗ Thị Anh Đào - Kế toán Hệ phát thanh truyền hình 
- Đài Tiếng nói Việt Nam
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Ñ
ã lâu lắm rồi tôi 
mới lại có dịp 
chia sẻ cùng 
với Tre làng về 
những cảm xúc 

khi sử dụng phần mềm MISA. 
Và trong tôi lại hiện lên hình 
ảnh của những ngày đầu bỡ ngỡ 
khi được làm quen với phần 
mềm này cùng thắc mắc “Liệu 
phần mềm này có dễ sử dụng 
không? Có hơn phần mềm kế 
toán khác không?...”

Cách đây 4 năm, vào đầu năm 
2007, tôi được đi tập huấn 
phần mềm kế toán MISA tại 
Sở GD&ĐT Thái Nguyên. 
Sau khi được các bạn trẻ của 
MISA, nhất là bạn Nguyễn 
Ngọc Lương, Duyên và Hồng 
giảng dạy một cách tận tình 
chu đáo, thậm chí đã có lần các 
bạn lên tận cơ quan tôi giúp đỡ 
mà không có sự đòi hỏi nào hết 
miễn là để chúng tôi có thể hiểu 

và sử dụng được những tính 
năng và nguyên lý của phần 
mềm này, tôi cảm thấy sự cần 
thiết phải ứng dụng phần mềm 
vào công tác kế toán của mình. 
Dần dần, phần mềm của MISA 
đã trở thành một người đồng 
nghiệp, hơn nữa là một người 
bạn không thể thiếu được trong 
công việc của tôi. Tôi nhận thấy 
một cách rõ ràng công việc của 
mình trở nên hiệu quả vượt bậc 
nhờ tính năng ưu việt của nó. 
Vì thế, ngoài giờ làm việc, tôi 
còn chia sẻ những kiến thức đã 
học được cho đồng nghiệp để 
mọi người có thể sử dụng thành 
thạo hơn phần mềm này, góp 
phần làm cho công việc của 
chúng tôi đỡ nặng nhọc, vất vả 
và căng thẳng.

Không chỉ là khách hàng, giờ 
đây tôi còn trở thành một cộng 
tác viên của MISA. Tôi đã giới 
thiệu cho đồng chí Trưởng 

Nieàm vuiNieàm vui
KHI CHIA SEÛ TRI THÖÙCKHI CHIA SEÛ TRI THÖÙC

Lê Ngọc Minh
Nguyên Kế toán trường THPT Định Hoá - Phó Giám đốc Trung tâm GDTX 
Định Hoá, Thái Nguyên
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phòng Tài chính huyện Định Hoá 
để đưa phần mềm kế toán MISA 
tới các đơn vị trong toàn huyện 
Định Hoá. Không những giúp ích 
được cho người khác, công việc 
này còn giúp tôi trau dồi thêm 
kiến thức về chuyên môn nghiệp 
vụ. Ở đâu gặp đồng nghiệp tôi 
cũng trò chuyện hỏi han xem họ 
đã sử dụng phần mềm MISA chưa, 
có vướng mắc gì không? Khi 
giúp được nhiều đồng nghiệp kế 
toán của các đơn vị trong huyện 
và ngành giáo dục trong toàn tỉnh 
Thái Nguyên làm quen với MISA, 
thì chỉ những lời nói hết sức dung 
dị của họ cũng làm tôi thấy phấn 
chấn vì mình đã làm được những 
việc có ích : “Không có anh giới 
thiệu thì chúng em thấy khó khăn 
quá, chỉ quen với cách làm cũ”.

Tôi thấy vui vì mình có thể chia 
sẻ tri thức cho người khác, có thể 
làm một điều gì đó nhỏ nhoi cho 
MISA.

Ve vẻ vè ve

Nghe vè kế toán

Kinh doanh buôn bán 

Ai chẳng muốn… tiền

Con số liên miên

Phần mềm đã có,

Mimosa đó

Hành chính lên ngôi

Chẳng cần lôi thôi

Dễ dàng sử dụng.

Không hề kiện tụng 

Bảo mật an toàn

Giao diện rõ ràng

Là Bamboo đó.

Ngoài ra còn có

SME dùng

Nâng cấp sau cùng

13 phân hệ…

Phần mềm thế đó

Xứng đáng Sao Khuê!

Trương Xuân Hương
Kế toán trưởng, Công ty TNHH TM & DV Tin Học Hoa Lư, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Veø...

PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN
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MAÀM XANH MISAMAÀM XANH MISA
TREÂN MAÛNH ÑAÁT TAÂY NGUYEÂN ÑAÀY NAÉNG VAØ GIOÙTREÂN MAÛNH ÑAÁT TAÂY NGUYEÂN ÑAÀY NAÉNG VAØ GIOÙ

KYÛ NIEÄM 6 NAÊM THAØNH LAÄP VP MISA BUOÂN MA THUOÄTKYÛ NIEÄM 6 NAÊM THAØNH LAÄP VP MISA BUOÂN MA THUOÄT

Năm 2005, VP MISA Buôn Ma Thuột (BMT) chính thức 

được thành lập tại Tp.Buôn Ma Thuột với vẻn vẹn 2 

nhân sự và một quyết tâm cháy bỏng của Ban lãnh đạo 

công ty, gây dựng được mầm xanh MISA tại mảnh đất 

Tây Nguyên đầy nắng và gió. Và sau 6 năm gây dựng 

với nhiều chông gai, MISA BMT ngày hôm nay đã là 

một doanh nghiệp trẻ có tiếng vang trên thị trườ
ng Tây 

Nguyên với gần 30 nhân sự và trên 4.000 khách hàng 

tại 4 tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Gia 

Lai).

Anh Vũ Trí Thức - Giám đốc MISA Buôn Ma Thuột (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ Phó Tổng giám đốc Lữ Hồng 
Chương
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N
hân sự kiện 
mừng sinh nhật 
MISA BMT 
tròn 6 tuổi, PV 
Tre làng đã có 

buổi trò chuyện với anh Vũ Trí 
Thức - Giám đốc MISA BMT về 
chặng đường 6 năm đã qua. 

PV: Sinh nhật luôn là một sự kiện 
đáng nhớ với tất cả chúng ta. 
Mỗi năm qua đi, thêm một tuổi là 
thêm một sự trưởng thành, điều 
này vô cùng có ý nghĩa. Vậy đối 
với MISA BMT, anh cảm nhận 
như thế nào về sinh nhật tuổi thứ 
6 của văn phòng? 

Anh Vũ Trí Thức: Sinh nhật 
đánh dấu một sự trưởng thành, 
sinh nhật 6 tuổi của MISA BMT 
cũng không nằm ngoài niềm vui 
đó. Tôi cùng anh chị em toàn 
văn phòng cảm thấy tự hào với 
sự trưởng thành của MISA trên 
mảnh đất Tây Nguyên. Chúng 
tôi đã trải qua giai đoạn non nớt 
của buổi ban đầu, giờ đây chúng 
tôi đã đủ khôn lớn để đứng vững 
trên đôi chân của mình, khó 
khăn nào cũng vượt qua, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành. 

PV: Điều gì khiến anh tự hào 
nhất trong quá trình anh cùng 
BLĐ công ty và tập thể anh chị 
em MISA BMT đã gây dựng nên 
một MISA BMT ngày hôm nay? 

Anh VTThức: MISA giờ đây 
đã trở thành một “thương hiệu”. 

Cách đây 6 năm, MISA ở Tây 
Nguyên cũng mới chỉ là một sản 
phẩm rất bình thường và chưa hề 
được nhiều người biết đến. Cùng 
với sự phát triển chung của xã 
hội, đất nước, và sự nỗ lực của 
rất nhiều người, đến nay có thể 
nói trong lĩnh vực phát triển 
CNTT nói chung, các DN làm 
phần mềm nói riêng thì MISA đã 
là tên tuổi lớn, đi đến đâu, nói 
đến MISA thì rất nhiều cơ quan, 
doanh nghiệp đều biết đến.

PV: Sứ mệnh của MISA BMT là 
gì, thưa anh?

Anh VTThức: Chúng tôi luôn 
nỗ lực để đáp ứng cho khách 
hàng những giá trị đích thực và 
phát triển bền vững trong công 
tác Tài chính - Kế toán, đó là sứ 
mệnh đối với công ty và với các 
doanh nghiệp tại Tây Nguyên. 

PV: Để gánh vác và xây dựng 
một MISA BMT ngày một phát 

triển hùng mạnh hơn, MISA 
BMT cần phải hội tụ nhiều yếu 
tố, vậy anh và các thành viên 
MISA BMT đã chuẩn bị những 
gì cho tương lai? 

Anh VTThức: Tương lai luôn 
có xuất phát điểm từ hiện tại, 
để hoàn thành sứ mệnh công ty 
đã giao phó, tôi cũng như các 
CBNV văn phòng luôn ý thức 
cho sự phát triển này đầu tiên 
chính là nguồn nhân lực, trong 
quá trình phát triển cũng gặp rất 
nhiều khó khăn nhưng chúng tôi 
quyết tâm xây dựng một tập thể 
là những CBNV có trình độ, có 
ý thức trách nhiệm và sự sáng 
tạo không ngừng trong công việc 
cũng như chiến lược phát triển 
ngắn, dài hạn. Nguồn nhân lực 
tốt sẽ có nhiều cơ hội phát triển 
cho doanh nghiệp.

PV: Xin cảm ơn anh và chúc 
MISA BMT ngày càng phát triển 
vững mạnh!
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“...Niềm tự hào lớn nhất của những người làm 

dịch vụ chính là sự hài lòng của khách hàng, 

điều đó cũng không ngoại lệ đối với các thành 

viên của đội Tư Vấn & HTKH tại MISA, và tôi 

thật sự rất tự hào khi chính mình đã góp phần 

vào sự thành công chung của toàn công ty...” 

Nhân viên tư vấn Phạm Thị Hải Yến - MISA 

Tp.Hồ Chí Minh

T
rong thời buổi cạnh tranh gay gắt, việc có được 
khánh hàng đã khó nhưng để giữ được họ còn khó 
hơn. Đừng để khách hàng - thượng đế không hài 
lòng, “thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi”. Đó cũng 
là phương châm của những người đang làm công tác 

tư vấn và hỗ trợ khách hàng tại MISA - những con người đã rất 
nhiều lần phải bỏ qua cái tôi của mình, kìm nén những cảm xúc 
rất “con người” để “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” 
đôi khi còn là nơi trút bầu tâm sự cùng những hỉ, nộ, ái, ố của 
khách hàng.

Có nhân viên tư vấn khi nói chuyện với khách hàng, đôi mắt đã 
ầng ậng nước, mặt thì đỏ gay nhưng vẫn nhẹ nhàng hướng dẫn 
cho khách hàng làm thế nào để sửa lỗi sai, nhưng vị khách hàng 
khó tính này cứ khăng khăng là chị không hề bút toán sai một 
bước nào, thuyết phục hơn 1 tiếng đồng hồ chị mới chịu làm theo 
hướng dẫn và khi tìm ra lỗi thì chị cười xoà và xin lỗi vì đã quá 
nóng tính. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho cô bé tư vấn này 

Thuỳ Anh

ÑEÅ LAØM VÖØA LOØNG ÑEÅ LAØM VÖØA LOØNG 
KHAÙCH HAØNGKHAÙCH HAØNG

BOÛ QUA CAÙI TOÂIBOÛ QUA CAÙI TOÂI
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vui đến mấy ngày, mà mọi người 
vẫn chọc em là “cười không khép 
miệng lại được”.

Đối với một nhân viên đã gắn bó 
với công ty rất lâu, chứng kiến 
được sự trưởng thành của phòng 
TV và HTKH như chị Phạm Thị 
Hải Yến - Nhân viên tư vấn TT 
KDDN MISA Tp.HCM thì niềm 
vui đó càng tăng lên gấp bội vì 
mỗi lần nhận được thư cám ơn 
của khách hàng là mỗi lần chị 
thấy mình thành công hơn, điều 
đó như đã chắp thêm đôi cánh 
cho chị để gắn bó với cái nghề 
“làm dâu trăm họ” này. Chị 
không chỉ tận tâm trong giờ 
làm việc mà đến cả những 
giây phút riêng tư nhất của 
mình chị cũng không hề 

cảm thấy phiền hà khi nhận các 
cuộc gọi của khách hàng.

Những lá thư cảm ơn của khách hàng vừa là một nguồn động 
viên khích lệ đồng thời cũng là một sức ép để toàn thể cán bộ 
nhân viên công ty nỗ lực hơn nữa nhằm duy trì truyền thống 
chăm sóc khách hàng cũng như uy tín đã nhiều năm dày công 
vun đắp. Mong rằng các nhân viên MISA sẽ tiếp tục nhận được 
nhiều lời ngợi khen hơn nữa từ phía khách hàng - đó cũng chính 
là một minh chứng hùng hồn cho sự thành công của MISA trên 
bước đường chiếm lĩnh thị trường phần mềm Việt Nam.
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TRUNG TAÂM KINH DOANH HAØNH CHÍNH SÖÏ NGHIEÄP

VAØ NHÖÕNG THAY ÑOÅI

C
ùng với những thay đổi về nhân sự và cơ cấu phòng ban trên toàn quốc để đáp ứng 
nhu cầu phát triển vượt trội của MISA, trong tháng 3 năm 2011, 2 Trung tâm kinh 
doanh Hành chính sự nghiệp (TT KD HCSN) đã được thành lập tại 2 văn phòng lớn 
MISA Hà Nội và MISA Tp.Hồ Chí Minh, cùng với đó là nhiều cán bộ quản lý tại 
các văn phòng MISA trên toàn quốc được bổ nhiệm. 

Sau những xúc động và hồi hộp trong buổi lễ bổ nhiệm, những cán bộ mới của TT KD HCSN chia 
sẻ với Tre làng những “nỗi lo” khi gánh trên vai trọng trách nặng nề. 

Hơn 5 năm kể từ ngày gia nhập, gắn bó với MISA, cho đến nay tôi 
luôn cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực, cống hiến của bản thân 
trong công việc luôn được ban lãnh đạo công ty trân trọng, động viên 
và hỗ trợ. Chính điều này là động lực để thôi thúc bản thân tôi cần 
cố gắng phấn đấu tốt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao cũng như đền đáp lại kỳ vọng của ban lãnh đạo cùng toàn thể 
đồng nghiệp.

Để đáp ứng với nhu cầu công việc, TT KD HCSN trực thuộc VP 
MISA Tp.HCM được thành lập với cơ cấu cán bộ quản lý tinh gọn và 
đội ngũ nhân viên phù hợp yêu cầu công việc  kết hợp với quy trình 
làm việc khoa học sẽ là đòn bẩy để góp phần đưa MISA Tp.HCM nói 
riêng cũng như MISA nói chung vươn lên một tầm cao mới. 

Là một cán bộ trực thuộc TT KD HCSN được bổ nhiệm vào vị trí 
Trưởng phòng, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì mọi nỗ lực phấn 
đấu của bản thân trong công việc luôn được công ty ghi nhận, trên 
cương vị mới với những nhiệm vụ mới, vai trò và trách nhiệm với 5 
điều đã tuyên thệ dưới cờ MISA trong lễ bổ nhiệm sẽ là kim chỉ nam 
cho mọi công việc của tôi trong thời gian tới. 

Anh Nguyễn Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng TT KD HCSN 
- MISA Tp.Hồ Chí Minh
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Trước đây, khi là trưởng nhóm, tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều 
mới hiểu được tính cách cũng như điểm mạnh điểm yếu của từng 
thành viên. Bây giờ, quản lý 1 phòng với nhiều nhân viên, tôi vừa 
phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn, vừa phải gần gũi với 
anh em hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để tôi 
có thêm cơ hội học hỏi, được thử thách trên cương vị mới và khắc 
phục những thiếu sót của bản thân để hoàn thiện mình. 

TT KD HCSN được chia làm 2 phòng đã giúp cho việc kiểm soát, 
phân công công việc được sát sao hơn, các thành viên có thể hỗ 
trợ nhau một cách tốt nhất. Từ đó mỗi phòng KD sẽ đẩy nhanh các 
dự án và mang về doanh số cao hơn cho Trung tâm. Bản thân tôi 
thấy cơ cấu mới của Trung tâm rất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tất cả các thành viên làm việc tốt nhất.

Trên cương vị mới, tôi cảm nhận sâu sắc áp lực cũng như trách 
nhiệm của mình và cả sự vững tin mạnh mẽ vào sức mạnh của 
niềm tin, trí tuệ và sự đoàn kết một lòng của tất cả các thành viên 
vì sự phát triển của MISA Buôn Ma Thuột. Được bổ nhiệm vào vị 
trí quản lý của phòng Hành chính sự nghiệp vào đúng thời điểm 
văn phòng tròn 6 tuổi, tôi cảm thấy trọng trách của mình lớn hơn 
nhiều bởi cùng với sự trưởng thành của MISA Buôn Ma Thuột là 
những cơ hội lớn và những áp lực lớn, tất cả chúng tôi sẽ phải nỗ 
lực rất nhiều vào sự phát triển của văn phòng. Đó là thử thách với 
tôi và cũng là cơ hội để tôi phát triển sự nghiệp của mình.

Chị Nguyễn Thị Trang Nhung - Phó phòng KD Apollo - 
TT KD HCSN MISA Hà Nội 

Anh Nguyễn Ngọc An - Trưởng nhóm HCSN - MISA Buôn 
Ma Thuột
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Moät tuaàn 

LAØM COÂ GIAÙO VUØNG CAOLAØM COÂ GIAÙO VUØNG CAO

Nguyễn Thị Bích Hạnh - MISA Đà Nẵng

Trong nhữ ng ngà y tậ p huấ n tạ i đây, cá c anh chị  kế  
toá n đã  không quả n đườ ng xá  xa xôi, có  ngườ i cá ch 
đế n hơn 30 cây số  đườ ng nú i mà  vẫ n tham gia tậ p 

huấ n đầ y đủ , không kể đến việ c có  lú c tôi chẳ ng hiể u 
khách hàng của mình nó i gì  và  chắc họ  chẳ ng hiể u 

giảng viên giả ng những gì. Chí nh vì  nhữ ng tinh thầ n 
như thế  mà  chúng tôi đã vượt qua nhữ ng khó  khăn khi 

tậ p huấ n tạ i A Lướ i, bở i vì  thậ t khó  mà  thoá t ra khỏi 
chiế c chăn ấ m trong buổ i sá ng lạ nh tê tái, không gian 

buồ n bã , và  cả  thiế u thố n về  thứ c ăn.

B
uổ i sá ng ở  Huế  
thậ t lạ nh, mưa 
phố  Huế  đú ng 
là  vừ a buồ n vừ a 
nả n, sá ng ngà y 

dậ y đã có  tâm trạ ng há t bà i 
“Mưa trên phố  Huế ”.

Theo đú ng như kế  hoạ ch, 8h tôi 
và  Hả i “cò i” sẽ  xuấ t phá t đi lên 
A Lướ i, phả i dậ y sớ m mà  chuẩ n 
bị  thôi, dọ n dọ n dẹ p dẹ p, tấ t cả  
đã  sẵ n sà ng cho chuyế n lên nú i 
buổ i sá ng.

Sau khi khệ  nệ  mang hế t tà i liệ u, 
pano, hà nh lý  lên taxi xuấ t phá t 

Thầy trò MISA trên chuyến xe đến A Lưới (tác giả đứng giữa)
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về  bế n xe thì  thậ t chá n khi biế t 
chuyế n xe lên A Lướ i bị  dờ i đế n 
11h, thế  là  3 tiế ng chờ  đợ i bắ t 
đầ u.

Xe chuyể n bá nh là  lú c hai đứ a 
lậ t đậ t lên xe, chiế c xe tưở ng 
như đã  phả i thanh lý  đượ c cá ch 
đây 3 năm đang gồ ng ngườ i lên 
chở  mấ y vị  khá ch và  mộ t đố ng 
hà ng hó a. Lú c nà y tôi chợ t suy 
nghĩ  xe nà y chở  ngườ i hay chở  
hà ng nhỉ , và  nhậ n đượ c câu trả  
lờ i xe nà y chuyên chở  mắ m 
muố i lên vù ng cao!!!

Cà ng lên cao cả nh củ a A Lướ i 
thậ t đẹ p, cùng với tiế ng độ ng 
cơ ầ m ầ m như xe đang muố n rã  
độ ng cơ má y, mù i hà ng hó a và  
mù i khé t lẹ t từ  nắ p ca pô bố c lên 
(mù i nà y đượ c giả i thí ch là  khi 

xe leo lên cao thì  độ ng cơ phả i 
bố c khó i), tôi vừa nhăn nhó với 
đủ thứ mùi bao quanh, vừa dành 
một góc tâm trạng để ngắm cảnh 
vùng núi cao A Lưới. 

Trong nhữ ng ngà y tậ p huấ n 
tạ i đây, cá c anh chị  kế  toá n đã  
không quả n đườ ng xá  xa xôi, 
có  ngườ i cá ch đế n hơn 30 cây 
số  đườ ng nú i mà  vẫ n tham gia 
tậ p huấ n đầ y đủ , không kể đến 
việ c có  lú c tôi chẳ ng hiể u khách 
hàng của mình nó i gì  và  chắc 
họ  chẳ ng hiể u giảng viên giả ng 
những gì. Chí nh vì  nhữ ng tinh 
thầ n như thế  mà  chúng tôi đã 
vượt qua nhữ ng khó  khăn khi 
tậ p huấ n tạ i A Lướ i, bở i vì  thậ t 
khó  mà  thoá t ra khỏi chiế c chăn 
ấ m trong nhữ ng buổ i sá ng lạ nh 
tê tái, không gian buồ n bã , và  cả  

thiế u thố n về  thứ c ăn.

Khó a tậ p huấ n cuố i cù ng cũ ng 
đế n ngà y kế t thú c, tinh thầ n 
giả ng dạ y nhiệ t tì nh củ a MISA 
đã  đượ c cá c anh chị  học viên 
công nhậ n và  cố  gắ ng tiế p thu 
cho dù  cò n rấ t nhiề u hạ n chế  
trong tin họ c lẫ n nghiệ p vụ . 
Buổ i tiệ c chia tay đượ c diễ n ra 
trong tì nh cả m chân thà nh từ  
MISA lẫ n cá c anh chị  họ c viên. 
Kế t thú c khó a họ c, khi trao 
nhữ ng tấ m bằ ng chứ ng nhậ n 
và  bứ c hì nh là m quà , đượ c cá c 
anh chị  họ c viên trân trọ ng, tôi 
thấ y thậ t ấ m lò ng, dù  sau nà y 
khó  có  thể  có  dị p lên A Lướ i lầ n 
hai nhưng nhữ ng tì nh cả m củ a 
nhữ ng ngườ i nơi đây khiế n tôi 
nhớ  mã i. Mộ t tuầ n là m cô giá o 
vù ng cao thậ t thú  vị …

Tuổi trẻ tài cao, trí ngang sơn
In hình đất nước trong tâm khảm
Nhân thuận thiên thời, lộc tài phát
Hết mình hết sức ắt thành công

Ý trên tâm dưới đồng nhất nhất
Êm ả hài hòa công việc thuận
Uy tín lên cao diều gặp gió

MISA chắc chắn sẽ vững bền
Ít lâu sẽ tiến ra biển lớn
Sẽ cùng sánh bước với năm châu
Anh em MISA bay cao nhé.

TÌNH YEÂU MISA
Phạm Ngọc Huy - TT KDHCSN
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Ngày... tháng…năm...

“Anh là anh Trường hả? Em 
nghe nói anh hoài mà bây giờ 
mới thấy anh”. 

Ủa, sao nghe mình hoài, mình 
có gì đâu mà lại nghe, chắc là 
tiếng xấu đồn xa rồi… 

Hỏi ra thì biết được là anh Hà 
GĐ TT KDDN hay đưa mình 
ra làm ví dụ cho mọi người 
phấn đấu. Nghe cũng vui mà 
cũng thấy lạ lạ, vì trước giờ 
mình cũng chẳng nghĩ nhiều 

tới việc làm nhân viên xuất 
sắc để mà được mọi người biết 
hay đại loại thế. Thoáng nghĩ 
thế rồi lại ù xuống nhà xe, 
chuẩn bị cho cuộc demo mới…

Ngày... tháng…năm...

11h45’ nhờ người nhà chở tới 
công ty, bưng ba thùng tài liệu 
to tổ chảng lên taxi chạy qua 
bến xe Phương Trang cho kịp 
giờ. Sau vài phút là có mặt tại 
bến, thở phào nhẹ nhõm ngồi 
yên vị trên chiếc ghế mà mình 
hay ngồi. Ngồi không biết làm 

gì lại suy nghĩ vu vơ, hồi chiều 
cứ bực bội không biết sao có thể 
mang 3 cái thùng tài liệu to như 
vậy đi được, chắc nhờ thêm ai 
đó, nhưng rốt cuộc cũng đi một 
mình vì cũng quen rồi, xong lại 
nghĩ tới việc lúc trước khi mới 
vào MISA cũng ước ao làm 
nhân viên xuất sắc lắm. Thấy 
mấy anh chị kinh doanh sao 
giỏi thế, rồi quyết tâm, tháng 
này ta lại làm Best… 

Ngày... tháng…năm...

Hôm nay là buổi tuyên dương 

Nguyễn Xuân Trường - MISA Tp.Hồ Chí Minh

Nhaät kyù cuïm töø

“BEST SELLER”

Tác giả (đứng giữa) cùng các đồng nghiệp

*

*: Nhân viên kinh doanh xuất sắc
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Nắng cuối ngày trước thềm rớt vội

Hoàng hôn buông hối hả bước chân về

Người MISA vẫn làm việc mải mê

Những dự án, những chuyên đề, hội thảo …

Nghe trong lòng dậy lên một tiếng sáo

Trời Sài Gòn lại vang khúc giao mùa

Những chiến binh không ngại nắng, quản mưa

Vẫn ngày đêm siêng năng và cần mẫn

Chăm sóc khách hàng tận lực, tận tâm.

Những hy sinh lặng lẽ, âm thầm

Mang lợi nhuận góp phần tăng thu nhập

Nụ cười xinh sáng bừng trên khuôn mặt

Muôn nẻo đường vang tiếng MISA.

nhân viên xuất sắc nhất tháng. Nghĩ đi nghĩ 
lại trong 2 năm làm mình cũng chỉ được có 
1 lần vào tháng 3/2010 thôi, vẫn chưa ai 
xoá được kỉ lục đó thì phải, nhưng mà sao 
ai cũng nhắc mình hoài???. Mình làm riết 
mới được 1 lần thôi, mà lần đó cũng chả 
được cúp được hoa, mấy bạn khác toàn 2, 3 
lần thôi… Nghĩ lại lúc mình mới vào, ngồi 
dưới nhìn chị Nga (lúc đó nhóm có 2 chị 
em) nhận giải nhất chiến dịch mà ham, ước 
gì lúc nào đó sẽ cầm cúp giống vậy, khi đó 
sẽ có tiền thích gì thì mua, rồi vội vội vàng 
vàng lên chụp hình chung với chị Nga, vừa 
xoa xoa cái cúp (vì thứ đó lúc bấy giờ xa xỉ 
với mình quá mà)... 

Ngày... tháng…năm...

“Em lựa chọn đi, nếu em muốn thực tập ở vị 
trí PR thì em không cần phải lên công ty, chỉ 
cần lấy tài liệu về nhà làm vì công ty không 
tuyển PR nam. Ngoài ra em có thể đăng 
ký NVKD vì hiện công ty đang tuyển, nếu 
được thì em có thể vào làm luôn”. Trong 
đầu đang tiếc nuối vì không được làm ở 
vị trí PR mà mình muốn (lúc đó hoạt động 
đoàn hội nhiều nên thích làm vị trí đó, vả lại 
lương căn bản cũng cao hơn NVKD, do Sếp 
Quang nói thế)… 

Thế là từ bỏ ước ao ở vị trí PR, trở thành 
một nhân viên kinh doanh, và trở thành Best 
seller như thế!

Bâng quơ kể chuyện mới vào MISA cho 
mấy bạn học việc nghe…Và không ngừng 
động viên mấy bạn nhân viên mới - MISA là 
một môi trường tốt để ta có thể rèn luyện và 
làm những gì dường như không thể.

Muoân neûo MISA
Lê Thị Hoạt - MISA Tp.Hồ Chí Minh



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 4 - 201122

MISA KÝ SỰ

T
hế là cũng hơn một năm kể từ ngày tôi 
gia nhập vào đại gia đình MISA. Nhớ 
ngày nào tôi chỉ là một cô bé sinh viên 
mới bước ra khỏi ghế nhà trường để đi 
xin thực tập tốt nghiệp mà giờ tôi đã 

“trưởng thành lắm rồi”.

Khi là sinh viên, trường tôi được Công ty Cổ phần 
MISA đưa phần mềm vào giảng dạy. Đến cuối năm, 
thầy chủ nhiệm đưa một bản thông báo về việc 
MISA đang có đợt tuyển nhân viên (cho vị trí kinh 
doanh) thì tôi quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển. Lúc 
đó có biết bao câu hỏi lăn tăn trong đầu tôi: “Liệu 
MISA có nhận tôi? Liệu MISA có nhận một nhân 
viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc 
thực tế?...”. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bạn 
bè mà lúc này tôi đã táo bạo nộp hồ sơ vào MISA.

Ứng tuyển vị trí kinh doanh nhưng tôi lại được gọi 
đến đào tạo ở vị trí nhân viên tư vấn. Có lẽ đó cũng 
là cái duyên.

Tôi vào công ty đúng vào dịp phòng tư vấn đang 
trong tình trạng rất căng thẳng vì trong kỳ quyết 
toán của hầu hết các doanh nghiệp, hơn nữa phần 
mềm MISA SME.NET 2010 mới ra đời, nhu cầu tư 
vấn của khách hàng rất cao. 

Những lần đầu nghe điện thoại tư vấn, tôi còn rất 
ngỡ ngàng giống như một chú nai lần đầu xuống 
đồng bằng nên còn rất ngơ ngác, bao nhiêu là câu 

Phạm Yến Phi - MISA Tp.Hồ Chí Minh

trong toâi
NHÖÕNG KHOAÛNH KHAÉC
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hỏi khách hàng dồn dập “Chị ơi, sao báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ của em không bằng với 
bảng cân đối kế toán?”, “Chị ơi, sao em mở 
phần mềm lên không đăng nhập được vào 
dữ liệu? Chị ơi!…” Mỗi lần bắt máy lên mà 
nghe giọng dễ thương và dịu dàng từ phía 
bên kia đầu dây thì tư vấn viên mới tập tành 
vào nghề như tôi toát cả mồ hôi, vì những 
trường hợp lạ như vậy không biết phải xử 
lý như thế nào, phải trả lời như thế nào là 
đúng nhất…

Nhân viên tư vấn ngoài việc nghe điện thoại 
còn phải kiểm tra dữ liệu khách hàng gửi 
lên và được nhóm trưởng giao để chỉnh cho 
khách hàng. Vào thời điểm đó thì tất cả anh 
chị đều bận không có thời gian để hướng 
dẫn tôi cụ thể được, tôi phải mất hơn một 
tuần mới có thể tìm ra được nguyên nhân và 
gần hết tuần thứ hai thì tôi mới có thể chỉnh 

sữa được dữ liệu. Lúc đó một cảm giác tuyệt 
vời bao lấy tôi, mặt mày vui hớn hở, đến nỗi 
các anh chị trong phòng đều nhìn tôi cười và 
nói với nhau “cái con bé này có vậy mà vui”.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó 
mà tôi đã trải qua hơn một năm làm việc tại 
phòng Tư vấn - Hỗ trợ khách hàng. Đối với 
tôi, anh Hiền – Phó phòng Tư vấn của tôi 
– như là một người thầy dìu dắt trong công 
việc và cũng là một người anh thân thiết 
trao đổi về kinh nghiệm cũng như những 
khó khăn khi tôi gặp phải.

 “Nếu có cơ hội thì cứ nắm bắt cơ hội đó, 
có thể mình có được cơ hội”. Nhờ câu nói 
đó mà tôi đã trở thành tư vấn viên, tuy còn 
rất nhiều điều phải học hỏi nữa nhưng tôi sẽ 
cố gắng hơn thật nhiều vì tôi tin mình sẽ đạt 
được những tầm cao mới.

Không chỉ tư vấn giỏi, Phạm Yến Phi (đứng giữa) còn là một chân sút đáng gờm trong giải MISA Women Futsal Cup 2011
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Phần mềm kế toán hỗ trợ tự in 
hóa đơn MISA SME.NET 2010 
với 13 phân hệ nghiệp vụ tích 
hợp khả năng tự in hóa đơn, 
đáp ứng tốt Nghị định 51/2010/
NĐ-CP. Việc sử dụng phần 
mềm tự in hóa đơn sẽ đem lại 
05 lợi ích rõ ràng cho công tác 
quản lý và chi phí của doanh 
nghiệp. 

Thứ nhất: Tiết kiệm thời 
gian

Sử dụng phần mềm kế toán tự in 
hóa đơn sẽ giúp giảm bớt được 
các thủ tục hành chính với cơ 
quan thuế trong việc đăng ký và 
sử dụng hóa đơn. Từ đó tiết kiệm 
được thời gian, công sức của 
nhân viên kế toán và chủ doanh 
nghiệp.

Thứ hai: Doanh nghiệp chủ 
động trong công tác in hoá 
đơn

Doanh nghiệp sẽ chủ động hơn 
trong việc in ấn hóa đơn cho 
khách hàng nên sẽ phục vụ kinh 
doanh kịp thời hơn, thu hồi công 
nợ nhanh hơn.

Thứ ba: Hữu ích đối với 
những doanh nghiệp nhiều 

chi nhánh

Đối với các doanh nghiệp nhiều 
chi nhánh thì việc phần mềm cho 
phép in ấn hoá đơn qua mạng 
giúp tiết kiệm thời gian, công 
sức phát hành hoá đơn tại mỗi 
chi nhánh và cửa hàng.

Thứ tư: Xuất hoá đơn 
nhanh chóng 

Đối với các doanh nghiệp có 
nhiều khách quen như cây xăng, 
cửa hàng..., việc xuất hoá đơn 
cho khách quen trở nên nhanh 
chóng, thuận tiện do hệ thống 
đã lưu trữ sẵn các thông tin của 
khách đã từng lấy hoá đơn nên 

thay vì hì hục viết một cái hoá 
đơn mất 10-15 phút thì giờ chỉ 
chưa đầy 1 phút đã in xong.

Thứ năm: Giảm bớt thủ tục 
trong quy trình nội bộ 

Nếu phần mềm hóa đơn mà kết 
nối luôn với phần mềm kế toán 
thì sẽ rất tiện ích bởi kết hợp 
được công việc giữa nhân viên 
bán hàng (viết hóa đơn) và kế 
toán bán hàng (hạch toán doanh 
thu, công nợ). Từ đó sẽ giảm 
bớt được thủ tục trong quy trình 
nội bộ của doanh nghiệp, tiết 
kiệm được chi phí và phục vụ 
kinh doanh kịp thời hơn để tăng 
doanh thu.

khi söû duïng phaàn meàm keá toaùn töï in hoaù ñôn
5 LÔÏI ÍCH

4 cách đơn giản để nhận miễn phí phần mềm kế toán MISA 
SME.NET 2010

Cách 1: Đăng ký và tải phần mềm tại website: www.misa.com.
vn

Đăng ký thông tin tài khoản truy nhập tại mục Download bộ 
cài để được cấp GPSD (thông tin của đơn vị in trên hóa đơn).

• Download bộ cài về máy cài đặt phần mềm.

• MISA sẽ gửi GPSD qua email trong vòng 24h

Cách 2: Liên hệ với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách 3: Liên hệ với đại lý của MISA tại địa phương 

Cách 4: Liên hệ trực tiếp với MISA (VP đại diện MISA quản lý 
địa bàn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp). 

Anh Phương
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Quy trình töï in hoaù ñôn treân phaàn meàm

MISA SME.NET 2010MISA SME.NET 2010

Thành An

P
hần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 là phần 
mềm đã được Tổng cục Thuế thẩm định đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu nghiệp vụ, quản lý trong Thông tư 
153/2010/TT-BTC, Thông tư 13/2011/TT-BTC của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/

NĐ-CP của Chính phủ, giúp các doanh nghiệp rất dễ dàng tạo và 
tự in hóa đơn.

Trong bài viết này, MISA xin hướng dẫn độc giả quy trình tự in hóa 
đơn trên phần mềm MISA SME.NET 2010 để công tác tự in hóa 
đơn tại các doanh nghiệp thuận lợi hơn:
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Bước 1: Lập Quyết định về việc áp dụng 
hóa đơn tự in

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, 
chọn chức năng Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, 
màn hình nhập liệu Quyết định như sau:

Lần lượt nhập các thông tin chi tiết trên Quyết định: 

- Ngày lập quyết định (QĐ) 

- Tên đơn vị 

- Số đăng ký kinh doanh (ĐKKD) 

- Giám đốc 

- Bộ phận/Người đề nghị 

- Cơ quan thuế quản lý 

- Tên các hệ thống thiết bị như: Máy tính, Máy in, 
Phần mềm ứng dụng để in hóa đơn 

- Các loại hóa đơn tự in và mục đích của từng loại 

- Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên 
quan như: Bộ phận kĩ thuật, bộ phận bán hàng, bộ 
phận kế toán… 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên Quyết định, 
nhấn nút <<Cất>> để lưu, nhấn nút <<In>> để in 
Quyết định.

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, 
chọn chức năng Khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn nút 
<<Thêm>> trên thanh công cụ để thêm mới mẫu 
hóa đơn: 

Nhập tên mẫu hóa đơn, chọn  Loại hóa đơn, Mẫu 
số hóa đơn. Tại dòng “Dựa trên mẫu”: chọn mẫu 
hóa đơn đã thiết lập sẵn trên phần mềm, gồm các 
mẫu sau: 

- Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên) 

- Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 2 liên) 

- Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu tự in - 2 liên) 

- Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu tự in - 3 liên) 

- Hóa đơn giá trị gia tăng xăng dầu (Mẫu tự in - 3 
liên) 

- Hóa đơn xuất khẩu (Mẫu tự in) 

- … 

Để sửa mẫu và lưu thành mẫu hóa đơn riêng của 
đơn vị mình, người sử dụng nhấn nút <<Xem 
mẫu>>, sau đó nhấn nút <<Sửa mẫu>>: 
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Hệ thống sẽ yêu cầu chọn đường dẫn lưu fi le mẫu 
hóa đơn của doanh nghiệp

Sau khi lưu mẫu hóa đơn xuất hiện màn hình sửa 
mẫu hóa đơn. Tại đây, người sử dụng chỉnh sửa 
mẫu hóa đơn theo đặc thù của đơn vị mình. Ví dụ: 
Chèn logo hình ảnh của đơn vị...: 

Đóng màn hình sửa mẫu hóa đơn để trở lại màn 
hình Khởi tạo mẫu hóa đơn, tại dòng “Chọn tệp 
mẫu” người sử dụng nhấn nút <<...>> để chọn đến 
đường dẫn lưu fi le mẫu hóa đơn vừa sửa ở trên:

Sau đó, nhập mục đích của từng liên và chọn màu 
chữ cho các liên tương ứng đó. 

Nhấn nút <<Cất>> để lưu hóa đơn vừa khởi tạo. 

Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn 

Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, 
chọn chức năng Thông báo phát hành hóa đơn, 
nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ để thêm 
mới Thông báo phát hành hóa đơn: 

Nhập các thông tin trên Thông báo phát hành hóa 
đơn: Ngày lập, Số, Tên cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp; Người đại diện theo pháp luật; 

Chọn mẫu hóa đơn đã khởi tạo, nhập Ký hiệu, Từ 
số, Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng… Trường hợp 
doanh nghiệp đặt in hóa đơn thì phải nhập thông tin 
về nhà in và hợp đồng in. 

Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông báo phát hành hóa 
đơn vừa lập. 

Để in Thông báo phát hành hóa đơn, người sử dụng 
nhấn nút <<In>>. 

Bước 4: Lập và in hóa đơn

Để lập hóa đơn bán hàng, vào menu Nghiệp vụ\
Bán hàng, chọn chức năng Bán hàng chưa thu tiền 
hoặc Bán hàng thu tiền ngay, nhấn nút <<Thêm>> 
trên thanh công cụ để thêm mới Hóa đơn bán hàng: 

Nhập các thông tin chung trên hóa đơn mua hàng 
như: Đối tượng mua hàng, Diễn giải, Ngày chứng 
từ, Ngày hạch toán. .. 

Nhập các thông tin về hóa đơn: Ngày hóa đơn, Mẫu 
số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn (từ các 
lần lập hóa đơn sau, hệ thống sẽ tự động lưu lại ký 
hiệu hóa đơn và nhảy số hóa đơn theo đúng thứ tự) 

Nhập các thông tin chi tiết của hóa đơn: Mã hàng, 
Kho, TK Nợ, TK Có, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn 
giá… 

Nhấn nút <<Cất>> để lưu hóa đơn bán hàng. 

Để in hóa đơn bán hàng, người sử dụng nhấn nút 
<<In>>, chọn mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành 
để in. 

Chúc các bạn tự in hóa đơn thành công với phần 
mềm kế toán MISA SME.NET 2010!
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VĂN HÓA - THỂ THAOHỂ THAO

vôùi moân theå thao vua
Hồ Sen

Khởi đầu mùa giải

Phụ nữ nói chung và phụ nữ MISA nói riêng 
thường rất ít người “nghiện” môn thể thao này, vì 
vậy mà ở mùa giải đầu tiên MISA tiến hành này, 
khó khăn lớn nhất mà ban tổ chức cảm nhận thấy là 
“làm thế nào để lôi kéo các chị - em tham gia nhiệt 
tình?” Tuy nhiên, khi giải đấu chính thức được phát 
động thì một không khí bừng bừng như sóng cuộn, 
nó ào ạt ngoài sự suy đoán của các thành viên ban 
tổ chức.

Những lần đầu tiếp xúc bóng

Để có thể thi đấu buộc các nữ cầu thủ phải luyện 
tập, trong khi đó phần lớn các “tuyển thủ” lại nằm 
trong các phòng – trung tâm kinh doanh nên thời 
gian đã eo hẹp nay càng ít ỏi hơn, đặc biệt các cầu 
thủ - nhiều người lần đầu tiếp xúc với bóng càng 
bối rối… nhưng không vì vậy mà họ nản lòng. Một 
tuần khoảng 2 buổi, sau giờ làm việc từ 6 - 8h30, 
mọi người tập trung tới SVĐ Phú Thọ để luyện 

tập, liên tục trong 2 tuần. Nhờ vậy, đã có người lên 
chân, lên tay,…  kỹ thuật bắt, chuyền, giữ bóng khá 
hẳn, nhịp nhàng và uyển chuyển hơn hẳn.

Vòng bán kết tưng bừng

4 đội thi đấu vòng bán kết gồm: Đội Doanh nghiệp 
1 (nickname là Chuối), Doanh nghiệp 2 (Quýt 
Thái), Đội HCSN (Mãng Cầu) và HCTH (Dưa 
Hấu) ra sân trong khí thế hãi hùng. 30 phút gay cấn 
của mỗi trận đấu qua đi là bước đầu phân “hạng” 
cho giải đấu. Đội Chuối và Mãng Cầu sẽ vào tranh 
huy chương đồng còn Dưa Hấu sẽ gặp gỡ Quýt 
Thái cho ngôi vương mùa giải 2011.

Với tinh thần 8-3 bất diệt, đồng thời tạo 
dựng một sân chơi lành mạnh, lý thú 
và bổ ích cho các chị em, MISA Tp.HCM 
đã tưng bừng tổ chức giải bóng đá nữ 
“MISA Women Futsal Cup 2011”. Giải đấu 
đã sôi nổi diễn ra suốt tháng 3 vừa qua 
tại nhà thi đấu Phú Thọ - Tp.HCM

PHAÙI ÑEÏP LEÂN NGOÂIPHAÙI ÑEÏP LEÂN NGOÂI
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Trong vòng chung kết với 
hàng trăm pha gay cấn, 
đặc biệt là tỉ số của các 
đội, hễ cứ đội này ghi bàn 
là đội kia gỡ hòa rồi vươn 
lên dẫn trước, rồi đội nọ 
lại gỡ hòa… với biết bao 
nhiêu là hồi hộp không 
kém gì xem các nữ tuyển 
thủ VN thi đấu, để cuối 
cùng cả 2 trận chung kết 
đều phải phân cao thấp 
bằng đá penalty…

Vòng chung kết… đau tim

Đội nào cũng vào sân với quyết tâm cao và hiểu hơn về khái niệm 
“màu cờ sắc áo” vẫn thường nghe. Trong vòng chung kết với 
hàng trăm pha gay cấn, đặc biệt là tỉ số của các đội, hễ cứ đội này 
ghi bàn là đội kia gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước, rồi đội nọ lại gỡ 
hòa… Với biết bao nhiêu là hồi hộp không kém gì xem các nữ 
tuyển thủ VN thi đấu, để cuối cùng cả 2 trận chung kết đều phải 
phân cao thấp bằng đá penalty…

Vò

ĐộĐộ
“mm
hààn
gghi
hòa
tuy
phâ

Kết quả chung cuộc

Đội DƯA HẤU rạng ngời với ngôi vị quán quân giải

Huy chương Đồng dành cho MÃNG CẦUBan lãnh đạo nể phục trước tinh thần và sức mạnh của chị em
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GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN

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

Sưu tầm

Giao thoâng...kyùkyù
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TIN TỨC - SỰ KIỆN


