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Ngày 09/4/2011, tại Hà Nội, 
MISA đã tổ chức thành công 
Hội nghị tổng kết đánh giá 
hiệu quả công tác giảng dạy 
phần mềm kế toán MISA tại 
các trường Đại học, Cao đẳng, 
Trung học chuyên nghiệp trên 
toàn quốc. Tham dự hội nghị có 
các thầy cô giáo đến từ hơn 50 
trường ĐH, CĐ, THCN của 35 
tỉnh thành khu vực phía Bắc và 
miền Trung.

Ngày 02/4/2011,  MISA Hà 
Nội đã tham dự hội nghị 
“Doanh nghiệp - Nhà trường 
- Sinh viên” và giao lưu cùng 
các thầy cô giáo, sinh viên 
trường Đại học Hòa Bình. 
Tham dự hội nghị có TS Trần 
Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng 
trường Đại học Hòa Bình cùng 
đông đảo các thầy cô giáo và 
sinh viên khoa Tài chính - Kế 
toán của trường.

Ngày 15/4/2011, tại Hà Nội, 
bà Đinh Thị Thúy - Phó Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần 
MISA đã tới tham dự lễ kỷ niệm 
3 năm ngày thành lập Hội Tư 
vấn Thuế Việt Nam (17/4/2008 
-17/4/2011), chúc mừng những 
thành công của Hội với Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và tham gia chương trình 
“Cập nhật và tọa đàm về chính 
sách thuế - Đại lý thuế”. 

Thành công từ Hội nghị tổng kết hiệu quả giảng dạy phần mềm MISA 

MISA Hà Nội giao lưu với sinh viên trường Đại học Hòa Bình

MISA tham dự Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Hội tư vấn Thuế Việt Nam

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy PM kế toán 
MISA

CBNV MISA giao lưu tại ĐH Hoà Bình

Từ phải qua trái: bà Đinh Thị Thuý - Phó TGĐ Cty CP MISA, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ 
tịch hội Tư vấn thuế, bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thạc sỹ Đặng Thị Mai 
Trang - đại diện ACCA tại Hà Nội
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Ngày 16/4/2011, tại Trường Đại 
học Hoa Sen, Tp.HCM, chương 
trình “Ngày hội việc làm MISA 
2011” - ngày hội thu hút nhân 
tài do MISA Tp.HCM tổ chức 
đã thành công tốt đẹp với sự 
tham gia của hàng trăm sinh 
viên đến từ các trường Đại học 
trên địa bàn Tp.HCM. 

Từ ngày 18 - 29/4/2011, tại 
Thanh Hóa, MISA Hà Nội đã 
phối hợp với Sở Tài chính Thanh 
Hóa tổ chức thành công liên tiếp 
2 khóa tập huấn phần mềm kế 
toán HCSN MISA Mimosa.NET 
2012 cho các đơn vị tuyến tỉnh 
của Thanh Hóa. 

Tham dự khóa tập huấn có bà 
Đinh Thị Cẩm Vân - Giám đốc 
Sở Tài chính, ông Nguyễn Anh 
Khuyến - Phó Giám đốc Sở Tài 
chính, ông Trần Văn Ngọc - 

Trưởng phòng HCSN - Sở Tài 
chính cùng kế toán của gần 300 

đơn vị bao gồm các trường THPT, 
các ban ngành, bệnh viện… 

Trong 2 ngày, 15 và 16/4/2011, 
tại KS La Thành, MISA Hà Nội 
đã tổ chức thành công khóa tập 
huấn phần mềm kế toán MISA 
Mimosa.NET 2012 với sự tham 
dự của hơn 100 đơn vị HCSN 
Khu vực miền Bắc.

Hàng trăm sinh viên ấn tượng với “Ngày hội việc làm MISA 2011”

Tập huấn đồng loạt cho hàng trăm đơn vị HCSN cấp tỉnh của Thanh Hoá 

Khóa tập huấn MISA Mimosa.NET 2012 tại Hà Nội thành công tốt đẹp

Ngày hội việc làm MISA tại ĐH Hoa Sen

Các đại biểu tham dự khoá tập huấn tại Thanh Hoá

Hơn 100 đơn vị tham dự tập huấn MISA 
Mimosa.NET 2012 tại Hà Nội
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Từ ngày 06 - 09/4/2011, tại 
huyện Từ Liêm, Tp.Hà Nội, 
MISA Hà Nội đã phối hợp 
với Phòng TC - KH huyện tổ 
chức thành công khóa tập huấn 
PMKT MISA Mimosa.NET 
2012. Tham dự khóa tập huấn 
có ông Thái Thanh Tuấn - Phó 
phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Từ Liêm cùng hơn 80 
kế toán viên đến từ các đơn vị 
HCSN trên địa bàn huyện. 

Từ ngày 13 - 22/4/2011, MISA 
Hà Nội đã tiến hành triển khai 
thành công 02 khóa tập huấn 
phần mềm kế toán xã MISA 
Bamboo.NET 2008 và phần 

mềm kế toán HCSN MISA 
Mimosa.NET 2012 tại huyện 
Như Xuân, Thanh Hoá. Tham 
dự khóa tập huấn có bà Lê 
Thị Nhi - Phó phòng TC - KH 

huyện Như Xuân cùng 18 kế 
toán viên của UBND các xã 
và 40 kế toán viên các trường 
mầm non và tiểu học trên địa 
bàn huyện. 

Từ ngày 04 - 06/4/2011, tại 
Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, 
MISA Hà Nội phối hợp với Sở 
Tài chính Vĩnh Phúc tổ chức 
thành công khóa tập huấn phần 
mềm kế toán MISA Mimosa.
NET 2012. Đây được coi là 
khóa tập huấn cuối cùng tại 
Vĩnh Phúc trong năm 2011 khi 
MISA Hà Nội đã triển khai và 
cập nhật phần mềm cho tất cả 
các đơn vị HCSN trên địa bàn 
tỉnh.

Từ ngày 18 - 24/4/2011, Doanh 
nghiệp tư nhân Tin học Thương 
mại Dũng Diệu - Đại lý MISA 
tại Nghệ An đã phối hợp với Sở 
Y tế Nghệ An tổ chức 2 khoá 

tập huấn nâng cấp phần mềm kế 
toán HCSN MISA Mimosa.NET 
2012. Tham gia khai mạc 2 khoá 
tập huấn có ông Phạm Văn Thanh 
- Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ông 

Nguyễn Sỹ Cẩn - Trưởng Phòng 
TC - KH Sở Y tế Nghệ An cùng 
hơn 100 cán bộ kế toán đến từ 
các đơn vị thuộc khối Sở Y tế trên 
toàn tỉnh Nghệ An. 

Triển khai MISA Mimosa.NET 2012 tại Từ Liêm, Hà Nội

MISA Hà Nội tập huấn phần mềm kế toán tại Như Xuân, Thanh Hóa

“Khóa sổ” triển khai MISA Mimosa.NET 2012 tại Vĩnh Phúc

Đại lý MISA tại Nghệ An tổ chức 2 khóa tập huấn MISA Mimosa.NET 2012

CBNV MISA và các kế toán viên huyện Từ Liêm, Hà Nội

PMKT MISA đã được triển khai trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc
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Trong 2 ngày, 15 – 16/4/2011, 
tại trụ sở văn phòng MISA 
Tp.HCM, hơn 60 giảng viên 
các trường ĐH, CĐ, THCN 
thuộc địa bàn Tp.HCM và một 
số tỉnh miền Nam đã tham gia 
khóa đào tạo “Hỗ trợ đào tạo 
chương trình Kế toán máy và 
thực hành phần mềm kế toán 
MISA SME.NET 2010 cho các 
trường ĐH, CĐ, THCN khu 
vực miền Nam”.

Từ 04 - 08/4/2011, MISA Hà Nội 
đã phối hợp với Phòng TC – KH 
huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tổ 
chức thành công khóa tập huấn 
phần mềm MISA Bamboo.NET 
2008. Đến tham dự khóa tập 
huấn có ông Phan Hồng Đăng - 
Trưởng phòng Phòng Tài chính 
- Kế hoạch huyện Lệ Thủy cùng 
28 cán bộ kế toán các xã trên địa 
bàn huyện.

Ngày 23/4/2011, tại Hà Nội, 
MISA Hà Nội đã tổ chức 
thành công hội thảo “Giải đáp 
vướng mắc thuế năm 2010 và 

ứng dụng tự in hóa đơn trên 
phần mềm MISA SME.NET 
2010”. Buổi hội thảo đã thu 
hút được sự tham gia của hơn 

100 doanh nghiệp trên địa bàn 
Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Tập huấn MISA Bamboo.NET 2008 tại Quảng Bình

Hơn 100 doanh nghiệp tham dự hội thảo MISA SME.NET 2010 tại Hà Nội

Ngày 22/4/2011, tại Tp.Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum, MISA 
BMT đã tổ chức thành công 

khóa tập huấn hướng dẫn tự in 
hóa đơn và báo cáo thuế trên 
phần mềm MISA SME.NET 

2010. Khóa tập huấn đã thu hút 
được sự tham gia của hơn 30 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

MISA BMT tập huấn MISA SME.NET 2010 tại Kon Tum

Hơn 60 giảng viên tham gia khóa đào tạo MISA SME.NET 2010

Tập huấn phần mềm kế toán xã tại Lệ Thuỷ - Quảng Bình

Các giảng viên tham dự khoá đào tạo “Hỗ trợ đào tạo chương trình kế toán máy và thực 
hành phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010”



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 5 - 20118

TIẾNG VỌNG MISA

Đầu năm 2011, MISA đã triển khai tiếp phần mềm kế 
toán xã Misa Bamboo.NET 2008 cho khối xã, phường, 
thị trấn tại Vĩnh Phúc. Việc triển khai toàn bộ thành 
công phần mềm kế toán MISA trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc không thể không nhắc tới sự tin tưởng và ủng 
hộ rất lớn của anh Nguyễn Văn Long - Giám đốc TT 
Tin học Sở Tài chính Vĩnh Phúc. PV Tre làng đã có 
buổi trò chuyện với anh về sự tin tưởng mà tỉnh Vĩnh 
Phúc đã dành cho MISA.

TÆNH VÓNH PHUÙC

TIN DUØNG PHAÀN MEÀM MISATIN DUØNG PHAÀN MEÀM MISA

Hoàng Ngân

Anh Nguyễn Văn Long - Giám đốc TT Tin học, Sở Tài chính Vĩnh Phúc
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PV: Được biết, anh là người gắn bó 
sâu sắc với MISA. Vậy anh biết đến 
MISA từ khi nào và trong quãng 
thời gian đó, anh có kỉ niệm gì đáng 
nhớ với MISA?

Anh Nguyễn Văn Long: Năm 2007, 
tôi được mời tham dự khóa tập huấn 
toàn quốc của MISA tại Hà Nội. 
Lúc đó tôi có gặp và trao đổi với 
chị Đinh Thị Thúy - GĐ VP đại diện 
MISA tại Hà Nội và bây giờ chị đã 
là Phó TGĐ. Tôi thực sự cảm thấy 
rất ấn tượng với cách nói chuyện của 
chị Thúy và những nét văn hóa của 
MISA tại bữa tiệc giao lưu với các 
học viên tham gia khóa tập huấn. Sau 
đó, tôi lại tiếp tục tham dự một khóa 
tập huấn nữa của MISA tại Tam Đảo. 
Kể từ đó, không một khóa tập huấn 
nào tôi không đến dự khai mạc để 
được trực tiếp chứng kiến các đơn vị 
triển khai MISA như thế nào.

PV: Anh đánh giá như thế nào về 
sản phẩm, dịch vụ cũng như con 
người MISA?

Anh Nguyễn Văn Long: Ngay khi 
biết đến MISA, tôi đã cho triển khai 
thử phần mềm kế toán MISA ở một vài 
đơn vị. Khi thấy các đơn vị sử dụng 
tốt và có ý kiến đánh giá rất tích cực, 
tôi đã rất tin tưởng và mong muốn 
triển khai trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
Bản thân tôi thấy phần mềm MISA 
được lập trình trên một hệ điều hành 
mới với tính bảo mật cao. Tính mở 
của phần mềm cũng là một ưu thế khi 
các đơn vị có thể cùng sử dụng trên 

một loại phần mềm mà vẫn phù hợp. 
Đã có rất nhiều đơn vị sử dụng MISA 
và đánh giá tốt. Đặc biệt là khâu hỗ 
trợ sau bán hàng của MISA: Đáp ứng 
yêu cầu kịp thời của khách hàng; Cụ 
thể, đa dạng và có trách nhiệm cao 
với sản phẩm mà mình cung cấp cho 
đơn vị. Qua quá trình tiếp xúc với 
các cán bộ nhân viên MISA, tôi cảm 
thấy người MISA rất nhiệt tình và 
tâm huyết với công việc, nhanh nhạy 
tìm kiếm thị trường và khả năng sử 
dụng phần mềm rất tốt.

PV: Hiện nay, MISA đã triển khai 
phần mềm cho hầu hết các đơn vị 
tại Vĩnh Phúc. Vậy anh có định 
hướng gì trong năm tới?

Anh Nguyễn Văn Long: Đúng là 
hiện nay gần như toàn tỉnh đã triển 
khai phần mềm MISA, từ khối 
trường, khối xã đến các Sở, ban, 
ngành đều tin dùng MISA. Trong 
năm tới, 2 khối là dự toán và mầm 
non sẽ được tách ra. Do các đơn vị đã 
và đang dùng rất tốt MISA, đồng thời 
Công ty Cổ phần MISA tiếp tục duy 
trì và khẳng định thương hiệu của 
mình, chúng tôi cũng mong muốn sử 
dụng đồng bộ phần mềm ưu việt và 
thân thiện cho tất cả các đơn vị, nên 
chúng tôi trao đổi, định hướng cho 2 
khối mới này xem xét quyết định lựa 
chọn phần mềm MISA.

PV: Xin cảm ơn anh và chúc cho 
mối quan hệ của MISA và Sở Tài 
chính Vĩnh Phúc sẽ ngày càng bền 
chặt.
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Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc các 
doanh nghiệp chủ động trong việc đặt in, tự in hoá đơn, nhiều doanh 
nghiệp khá bối rối để tìm cách xoay sở với công tác tự in hoá đơn. 
Với mục đích hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp thực thi tốt Nghị 
định, Công ty Cổ phần MISA có chương trình miễn phí phần mềm 
MISA SME.NET 2010 dành cho doanh nghiệp từ ngày 01/4 đến ngày 
30/9/2011. Đây cũng là thời điểm MISA dốc toàn lực để tư vấn và hỗ 
trợ cho tất cả các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm MISA. Sau 
một thời gian sử dụng, khách hàng đã có những ý kiến phản hồi tích 
cực về phần mềm MISA SME.NET 2010. 

Chị Đặng Vân Anh - Kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư 
Thương Mại & XNK Toàn Cầu

Phần mềm MISA SME.NET 2010 sở hữu nhiều tính năng ưu việt đem 
đến sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp trong quá 
trình sử dụng. MISA SME.NET 2010 đáp ứng tốt yêu cầu tự tạo và in 
hoá đơn của doanh nghiệp tôi. Vì là doanh nghiệp mới sử dụng nên 
chúng tôi rất cần đến dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng, tôi thấy MISA đã 
làm hài lòng được khách hàng khi cần hỗ trợ.

Chị Trương Thị Hồng Diễm - Kế toán Công ty TNHH MTV 
Khách sạn MEKONG 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành đã làm những 
người làm công tác kế toán thực sự bối rối. Trước tình hình đó, tôi 
được giới thiệu phần mềm MISA. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, 
tôi đã tạo ra cho công ty mình một hóa đơn hoàn chỉnh theo đúng quy 
định mà lại có sự riêng biệt. Tôi có thể đưa vào các thông số như điện 
thoại, email, logo công ty… rất thuận lợi cho việc quảng bá thương 
hiệu. Tính năng tự tạo và in hóa đơn của MISA SME.NET 2010 đã 
giúp công ty chúng tôi chủ động được hóa đơn, tiết kiệm được chi 
phí, thời gian và nhân lực. MISA SME.NET 2010 đã thực sự gỡ rối 
cho tôi trong việc thực thi Nghị định mới.

Huy Anh

MISA SME.NET 2010MISA SME.NET 2010
ÑÖA NGHÒ ÑÒNH 51 VAØO CUOÄC SOÁNGÑÖA NGHÒ ÑÒNH 51 VAØO CUOÄC SOÁNG
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Chị Nguyễn Thị Nhung - Kế toán Nhà phân phối Đăk Hưng, 
Gia Lai

Sau khi Nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành, tôi đã tham dự buổi hội 
thảo hướng dẫn in hoá đơn và được trực tiếp thực hành trên máy tính 
và máy in tại hội thảo của MISA BMT tổ chức. Tôi nhận thấy việc 
tự in hóa đơn không quá khó đối với các doanh nghiệp mà còn mang 
lại rất nhiều tiện ích. Với phần mềm MISA, chỉ cần một vài thao tác 
nhỏ là tôi đã có một hoá đơn hoàn chỉnh theo đúng quy định của cơ 
quan Thuế, giảm được rất nhiều thủ tục hành chính với cơ quan Thuế 
trong việc đăng ký và sử dụng hóa đơn. Đối với 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.

Chị Võ Anh Thảo - Kế toán trưởng  Công ty TNHH Châu Pha

Ưu điểm mà tôi nhận thấy khi sử dụng phần mềm tự in hóa đơn MISA 
SME.NET 2010 là sự tiện dụng và nhanh chóng. Bên cạnh đó, phần 
mềm này còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp theo luật thuế 
hiện hành của nhà nước, giúp cho các công việc của tôi hoàn thành 
một cách dễ dàng hơn.

Chị Vũ Thị Xuyến - Kế toán Công ty Cổ phần Truyền hình 
cáp Mẫu Sơn 

Chúng tôi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2010 để hỗ trợ công 
tác đặt in hóa đơn. Phần mềm đã giúp cho kế toán đảm bảo được độ 
chính xác của hoá đơn cao, giúp quản lý được tình hình sử dụng hoá 
đơn hiệu quả nhất, nâng cao tính thẩm mỹ của hoá đơn. Đặc biệt là 
giúp kế toán giảm được lượng thời gian không nhỏ so với thời kỳ phải 
viết tay trước đây. 
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Từ năm 2009, việc đưa phần mềm 
MISA vào công tác giảng dạy trong 
trường học đã là vấn đề được MISA 
thực sự quan tâm và dành nhiều tâm 
huyết. Sau những nỗ lực, MISA đã 
nhận được nhiều tình cảm của các 
thầy cô giáo và các bạn sinh viên. 
MISA đã trở thành một người đồng 
nghiệp của các giảng viên, trở thành 
một người thầy, một người bạn đồng 
hành cùng các bạn sinh viên trên 
giảng đường đại học và trong công 
việc sau khi ra trường.

Hải Phong

Tăng tính thực tiễn cho công tác đào tạo

“Hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác 
giảng dạy phần mềm kế toán MISA tại các trường 
ĐH, CĐ, THCN ” là chương trình tổng kết hoạt 
động Hợp tác đào tạo giữa MISA và các trường 
trong năm 2010 được tổ chức tại Hà Nội vào trung 
tuần tháng 4. Tại hội nghị, các thầy cô giáo đã 
đánh giá rất cao những gì MISA đã làm và khẳng 
định, MISA như một người bạn, một người thầy, 
một người đồng nghiệp với sinh viên và giảng 
viên. Những tình cảm đó của các thầy cô giáo 
chính là động lực rất lớn giúp MISA tiếp tục cống 
hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục đào 

CHO SINH VIEÂNCHO SINH VIEÂN

MÔÛ ROÄNG CÔ HOÄI VIEÄC LAØMMÔÛ ROÄNG CÔ HOÄI VIEÄC LAØM
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Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình Hợp 
tác đào tạo giữa MISA và các trường ĐH, CĐ và 
THCN, cho đến nay đã có gần 300 trường ĐH, CĐ 
và THCN trên cả nước đã và đang tiếp tục đưa 
phần mềm kế toán MISA vào công tác giảng dạy 
cho sinh viên chuyên ngành kế toán máy. MISA đã 
cấp 6.600 giấy chứng nhận cho sinh viên. Mỗi năm, 
MISA trao gần 200 triệu tiền học bổng cho sinh viên 
giỏi. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là minh 
chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của 
MISA đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nước nhà.

tạo. Giảng viên Trần Thế Nữ - 
Phó khoa Tài chính - Kế toán - 
Trường Đại học Hòa Bình cho 
biết: “Việc MISA hợp tác với 
các trường và đưa phần mềm 
vào giảng dạy đã thể hiện tính 
cộng đồng, tính xã hội cao của 
MISA. Đây là hoạt động có ý 
nghĩa rất to lớn, góp phần tăng 
tính thực tiễn cho công tác đào 
tạo. Cơ hội việc làm của các 
sinh viên sử dụng thành thạo 
phần mềm kế toán MISA và 
được cấp chứng chỉ của MISA 

được mở rộng hơn rất nhiều”. 

Mở rộng cánh cửa việc 
làm cho sinh viên

Không chỉ dừng lại ở việc đưa 
phần mềm MISA vào giảng 
dạy trong nhà trường, MISA 
thường xuyên kết hợp với các 
trường ĐH, CĐ để tổ chức 
những “Ngày hội việc làm”, 
mở ra nhiều cơ hội việc làm 
cho sinh viên tại chính môi 
trường doanh nghiệp MISA. 
Cùng với đó, MISA cũng 
thường xuyên tham gia, tài trợ 
cho những chương trình, sự 
kiện văn hoá của các bạn sinh 
viên. 

“Ngày hội việc làm MISA” 
được tổ chức tại ĐH Hoa Sen 
ngày 16/4/2011 đã thu hút 
được sự tham gia của đông đảo 
sinh viên đến từ các trường 
ĐH, CĐ trên địa bàn Tp.Hồ 

Chí Minh. Buổi gặp gỡ giao 
lưu giữa những lãnh đạo chủ 
chốt của MISA và sinh viên đã 
giúp sinh viên tìm được định 
hướng nghề nghiệp cho mình. 

Bạn Huỳnh Thị Như Mơ - 
SV khoa Tài chính Doanh 
nghiệp trường Đại học Kinh tế 
TP.HCM chia sẻ sau khi tham 
gia chương trình: “ Ấn tượng 
đầu tiên khi đến với ngày hội 
việc làm của MISA là sự trẻ 
trung, năng động, nhiệt tình 
và thân thiện của các anh chị 
trong công ty. Thông qua các 
tài liệu giới thiệu về MISA, 
qua phần giao lưu giữa những 
lãnh đạo cao cấp của MISA và 
sinh viên, chúng tôi hiểu rằng, 
thành công không phải là điều 
gì quá xa vời, nó sẵn sàng đến 
với bất kỳ ai nếu như có đam 
mê và nhiệt huyết. Tôi đã học 
được bài học đó từ MISA và tôi 
cảm ơn MISA về bài học đó.”  
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A
nh Sung cho biết, 
toàn ngành Giáo 
dục và Đào tạo 
huyện An Biên 
có tới 34 đơn vị, 

mỗi lần phải tổng hợp báo cáo 
tài chính từ cấp dưới là anh phải 
mất ít nhất 15 ngày, lại thường 
hay lo lắng không biết có xảy ra 
sai sót gì không. Từ khi sử dụng 
MISA Mimosa.NET X1 2012, 
thời gian tổng hợp được rút ngắn 
lại. “Nếu trước kia, sau khi nhận 
được báo cáo từ các đơn vị cấp 
dưới, tôi phải nhập từng số liệu 
từ bản excel thì từ khi sử dụng 

MISA Mimosa.NET X1 2012, 
tôi chỉ cần thực hiện vài thao tác 
đơn giản là báo cáo đã được nhập 
vào, chỉ mất 2 phút để tổng hợp 
xong một đơn vị. Bên cạnh đó, 
khi thực hiện báo cáo tôi không 
còn lo lắng sẽ xảy ra sai sót nữa, 
lại có thể xem được danh sách 
các báo cáo nào đã nộp, báo cáo 
nào chưa nộp để đôn đốc, thúc 
giục nhân viên”. 

MISA Mimosa.NET X1 2012 
cập nhật Thông tư 185/2010/TT-
BTC của Bộ Tài chính về việc 
bổ sung hướng dẫn hạch toán, 

sửa đổi bổ sung tài khoản, xoá 
các tài khoản trong hệ thống tài 
khoản kế toán, quy định về việc 
sửa đổi thông tin và bổ sung các 
chứng từ trong hệ thống, các 
chứng từ kế toán, bổ sung và sửa 
đổi một số mẫu sổ kế toán, mẫu 
báo cáo tài chính… đã giúp cho 
anh cũng như những người làm 
công tác kế toán dễ dàng thực thi 
các chế độ tài chính mới nhất. 
“Sau khi tổng hợp xong các dữ 
liệu, tôi chỉ cần xuất báo cáo ra 
tệp và gửi lên cấp trên. Thật là 
nhanh chóng, chính xác và tiện 
dụng”, anh Sung vui vẻ nói.

Đó là lời khẳng định của anh Trần Văn Sung - Kế toán trưởng phòng 
Giáo dục & Đào tạo huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về phần mềm 
tổng hợp báo cáo tài chính HCSN MISA Mimosa.NET X1 2012.

MISA Mimosa.NET X1 2012 là giải pháp tổng thể cho 
quản lý tài chính khối Hành chính sự nghiệp, là phần 
mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ 
đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc 
tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp 
dưới. 

MISA Mimosa.NET X1 2012 góp phần tự động hóa toàn 
bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính, tạo ra sự 
thuận tiện cho đơn vị trong việc sử dụng sản phẩm.

Anh Trần Văn Sung 
-Kế toán trưởng Phòng GD&ĐT huyện An Biên, Kiên Giang

“2 PHUÙT LAØ TOÅNG HÔÏP XONG “2 PHUÙT LAØ TOÅNG HÔÏP XONG 
baùo caùo taøi chính”baùo caùo taøi chính”
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T
ôi đang là kế toán 
của Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị 
huyện Cư Jút, Đăk 
Nông. Là một kế 

toán trẻ, mới được phân công về 
công tác tại đây, lại chưa được 
tiếp xúc nhiều với công việc kế 
toán cũng như làm việc với phần 
mềm kế toán MISA nên tôi đã 
gặp nhiều khó khăn trong công 
việc. Tuy nhiên, trong thời gian 
qua, tôi đã nhận được sự quan 
tâm, giúp đỡ của các anh chị 
MISA Buôn Ma Thuột (BMT) 
rất nhiều. Các anh chị đã dành 

thời gian trả lời rất cụ thể về các 
nghiệp vụ mà tôi chưa nắm vững 
hoặc xuống tận cơ quan tôi để 
trực tiếp hướng dẫn, giảng giải 
trên máy tính, động viên tôi tham 
gia các lớp tập huấn để nâng cao 
nghiệp vụ chuyên môn.

Tôi ấn tượng với MISA từ cách 
giải quyết vấn đề tích cực và sâu 
sát của vị Giám đốc văn phòng 
MISA BMT. Đó là khi có lần tôi 
gửi email về địa chỉ chung của 
MISA BMT, anh đã đọc và chỉ 
đạo cho nhân viên dưới quyền 
giải quyết vướng mắc, lại còn 
hồi đáp ngay cho tôi biết. Và 
tôi cũng đã nhận được sự hướng 
dẫn nhiệt tình từ anh Vũ Xuân 
Hiếu – Nhân viên kinh doanh 
HCSN của MISA BMT. Với sự 
giúp đỡ nhiệt tình của anh, tôi 
đã ứng dụng hiệu quả được phần 
mềm MISA vào công việc kế 

toán của mình.

Tôi thật sự ấn tượng bởi MISA 
đã đào tạo được 1 đội ngũ nhân 
viên trẻ, năng động, nhiệt tình và 
có cách giao tiếp với khách hàng 
rất tận tình, tâm huyết, đồng thời 
phục vụ và hỗ trợ tốt cho người 
dùng. Phải nói rằng, tôi rất tâm 
đắc khi được làm quen với phần 
mềm MISA bởi không chỉ ở sự 
hoàn thiện của phần mềm mà 
điều tôi muốn nhấn mạnh đến 
ở đây là tôi rất “ái mộ” những 
con người của MISA. Nhờ có 
phần mềm MISA, các hoạt động 
thường nhật của một người làm 
kế toán như tôi đã được xử lý 
nhanh chóng chỉ bằng vài cái 
nhấp chuột... 

Chúc MISA ngày càng phát triển 
và trở thành thương hiệu tìm đến 
của mọi khách hàng!

Đối với các kế toán viên, phần mềm kế toán là một 
thực thể sống động trong công việc, là người bạn 
đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong 
công việc. Và những người đem phổ biến phần mềm 
MISA cũng luôn để lại những dấu ấn tốt đẹp với 
người dùng.

NHÖÕNG CON NGÖÔØI MISANHÖÕNG CON NGÖÔØI MISA

Trần Thị Thúy Vân 
Kế toán Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cư Jút, Đăk Nông

RAÁT AÙI MOÄ RAÁT AÙI MOÄ 
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Phạm Hảo, Krông Păk, ĐăkLăk.

Trẻ người lòng dạ sắt son
Phần mềm kế toán chạy ngon từng ngày

Hành chính sự nghiệp trao tay
Bao cơ quan biết đắm say, mặn mà

Làm sao quên được MISA
Gồm mười phân hệ, thiết tha mọi ngành

Chữ ký số, ứng dụng nhanh
Tài chính kế toán dẫn rành rẽ thông

Ra đi lòng nhớ dặn lòng
Mi-mo-za-nét hai không một hai (Mimosa.NET 2012)

Đâu cần xin gọi...có ngay.
Phần mềm kế toán vẫn hay tin dùng.

Goïi maõi neân quen!Goïi maõi neân quen!
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LAÁY KHAÙCH HAØNG LAØ TRUNG TAÂMLAÁY KHAÙCH HAØNG LAØ TRUNG TAÂM

cho moïi hoaït ñoängcho moïi hoaït ñoäng

MISA quyeát taâm trieån khai ISO:MISA quyeát taâm trieån khai ISO:

“Mục tiêu của MISA là nâng quy mô phát triển từ 500 người lên 2.500 
người. Hiện nay khối lượng giao dịch của MISA là vô cùng lớn, đó là những 
giao dịch giữa MISA với khách hàng, là mối liên hệ mật thiết giữa các 
phòng/ ban/ văn phòng trên cả nước. Và sơ suất xảy ra là điều không tránh 
khỏi. Đôi khi, những lỗi xảy ra không phải do một cá nhân cụ thể mà do 
không xác định được công việc đó thuộc trách nhiệm của bộ phận, cá nhân 
nào. Và ISO sẽ là chìa khoá giúp MISA giải quyết tốt bài toán đó. ISO giúp 
mọi người nói gì thì ghi chép như vậy, và làm đúng như những gì đã nói. Mọi 
việc theo đúng hệ thống, đúng quy trình - như vậy sẽ giảm thiểu được mọi sơ 
suất, thiếu sót” - Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long chia sẻ lý do, vì sao MISA 
quyết tâm đạt chứng chỉ ISO trong năm 2011.

Song song với việc áp dụng chuẩn CMMi, giờ đây MISA 
đang áp dụng tiêu chuẩn ISO đối với tất cả các đầu 
công việc đang được tiến hành tại MISA. Tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 giúp xây dựng theo mô hình mẫu đã được thử 
nghiệm và kiểm tra để tổ chức, doanh nghiệp quản lý các 
quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
một cách hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu và mong đợi của 
khách hàng.

Con người, ở mọi vị trí, là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Việc 
kích thích sự tham gia của mỗi cá nhân vào quy trình ISO tại công 
ty sẽ khơi dậy tiềm năng cá nhân có thể phục vụ tốt nhất cho lợi ích 
của công ty. Điều này mang lại cơ hội phát triển năng lực của mỗi cá 
nhân, tăng tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến, tăng khả năng 
sáng tạo và đổi mới. Đó chính là mục đích mà MISA mong muốn khi 
quyết định triển khai ISO trên toàn công ty và nhận được những phản 
hồi tích cực từ phía CBNV. 
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Doanh nghiệp thành công là 
những doanh nghiệp biết chú 
trọng đến chất lượng, phương 
thức hoạt động, chuẩn hoá dịch 

vụ khách hàng và chất lượng sản 
phẩm của mình. Với mong muốn 
lấy tiêu chuẩn và chất lượng làm 
hàng đầu, MISA đang dần hoàn 

thiện hệ thống quản lý áp dụng 
theo tiêu chuẩn quốc tế để mang 
đến sự hài lòng cao nhất dành 
cho khách hàng.

Một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

quy định 8 nguyên tắc cơ bản. Và việc triển khai ISO 

tại MISA cũng không đi chệch 8 nguyên tắc cơ bản đó:

1. Hướng tới khách hàng

2. Tinh thần lãnh đạo 

3. Sự tham gia của mọi người

4. Tiếp cận theo quy trình

5. Tiếp cận theo hệ thống

6. Cải tiến liên tục

7. Ra quyết định dựa trên dữ kiện

8. Quan hệ cung - cầu hai bên cùng có lợi

Chị Đinh Thị 
Vân - Trưởng 
phòng Tư vấn 
HTKH TTKD 
HCSN MISA Hà Nội: “Với việc 
áp dụng ISO, tất cả các công 
việc hàng ngày đều đã có quy 
trình hướng dẫn thực hiện, mọi 
nhân viên đầu có thể đọc, hiểu 
và làm đúng theo quy trình tác 
nghiệp. Như vậy vừa tiết kiệm 
được thời gian đào tạo cho nhân 
viên mới mà chất lượng công 
việc cũng tăng lên đáng kể. Bên 
cạnh đó, ISO giúp cho các quản 
lý có thể kiểm soát và phát hiện 
lỗi trong công việc của nhân 
viên tốt hơn”. 

Anh Phạm 
Văn An - 
Giám đốc TT 
KDDN MISA 
Hà Nội: “Mọi quy trình của 
TT KDDN đang nằm rải rác 
khắp nơi, việc tập hợp lại thành 
những quy trình chuẩn thì cần 
rất nhiều thời gian, hơn nữa các 
quy trình trước đây cũng chưa 
được chuẩn hóa, nên việc đưa 
vào theo quy trình ISO cũng 
còn gặp nhiều khó khăn. Tuy 
nhiên, vẫn có những thuận lợi 
nhất định là rất nhiều quy trình 
đã được soạn thảo từ trước nên 
việc vận hành để đưa vào quy 
trình ISO cũng nhanh hơn”. 

Anh Lê Sỹ 
Hùng - TT 
KDDN MISA 
Tp.Hồ Chí 
Minh: “ISO giúp bản thân tôi 
biết phải làm những gì để công 
việc được tốt hơn, và khi đáp 
ứng được toàn bộ những yêu 
cầu của ISO thì nghĩa là tôi đã 
hoàn thành công việc của mình 
một cách tốt nhất. Khi công 
ty áp dụng ISO công việc sẽ 
chuyên nghiệp hơn, khả năng 
làm hài lòng khách hàng cao 
hơn, thì thương hiệu sẽ tăng lên 
và khách hàng sẽ biết đến MISA 
nhiều hơn, đó chính là mong 
muốn của mọi thành viên”. 
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Anh Nguyễn Trần Hiếu - Giám đốc MISA Đà Nẵng

“Tôi đã truyền cho anh em tinh thần và ý chí chiến 
đấu, “chỉ có tiến, không lui”. Sự nhiệt tình, trách 
nhiệm trong công việc, tổ chức và làm việc khoa học, 
đặc biệt, luôn chủ động chính là yếu tố quyết định sự 
thành công. Kết quả kinh doanh năm 2010 là câu trả 
lời rõ ràng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ MISA 
Đà Nẵng: Mở rộng thị trường, khách hàng ghi nhận 
và đánh giá tốt, doanh số tăng cao và thu nhập cũng 
tăng”.

LUOÂN CHUÛ ÑOÄNGLUOÂN CHUÛ ÑOÄNG
yeáu toá quyeát ñònh thaønh coângyeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng

Anh Nguyễn Trần Hiếu - Giám đốc MISA Đà Nẵng
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MISA - “Đất” cho mọi cá 
nhân thể hiện mình

Biết MISA từ giai đoạn đầu 
khởi nghiệp, khi đó tôi công tác 
trong một công ty về phần cứng, 
thường hợp tác với MISA trong 
nhiều dự án. Tôi có duyên làm 
việc với MISA và Sếp Long từ 
đấy. Tôi đã từng đi công tác với 
Anh khi làm dự án với Sở Y tế 
Hải phòng, đã từng đi cùng Anh 
trên chiếc xe máy Angel đi lên 
Thái Nguyên để triển khai phần 
mềm MISA cho một nhà máy 
trên TX Sông Công. Việc triển 
khai hồi đó không hề đơn giản 
và Chủ tịch của chúng ta bấy giờ 
cũng phải chạy đôn chạy đáo, lo 
rất nhiều việc cho một chương 
trình triển khai, và chính từ 
những chuyến công tác đó, tôi đã 
học được ở Anh rất nhiều. Anh 
chính là một trong những người 
Thầy của tôi trên con đường kinh 
doanh.

Tôi đã từng chứng kiến sự mở 
rộng và phát triển của MISA khi 
gần như cùng một lúc tôi được 
công ty cũ cử đi mở cõi ở trời 
Nam thì sếp Chương – Phó Chủ 
tịch cũng vào Thành phố Hồ Chí 
Minh thành lập văn phòng MISA 
vào những năm 1999-2000. Từ 
một văn phòng nhỏ ở Nam Quốc 
Cang với số ít thành viên như 
anh Quang, anh Hùng, anh Hà, 
anh Tuấn nay đã phát triển thành 
đội ngũ hùng mạnh.

Vì một số lý do mà tôi phải chia 
tay công ty cũ, và một lần nữa 
tôi lại có duyên với MISA, được 

làm việc với MISA và lần này là 
với tư cách là nhân viên chính 
thức của MISA. Sau một thời 
gian tôi đã trải qua nhiều vị trí và 
tôi đã học được rất nhiều điều ở 
MISA, một môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ 
nhưng luôn tạo ra “đất” để mọi 
người thể hiện và phát triển, luôn 
luôn vận động đổi mới và đề ra 
nhiều chính sách để hỗ trợ nhân 
viên, hoàn thiện bộ máy. 

Định hướng tốt, gặt hái 
thành công

Một lần nữa tôi lại được công 
ty tín nhiệm cử đi chinh chiến 
phương xa, lần này là Đà Nẵng. 
Khi nhận nhiệm vụ tôi cũng rất 
lo, với nhiều băn khoăn, trăn trở 
rằng tại sao người miền Trung là 
những người rất giỏi, chịu khó 
và rất thành công khi lập nghiệp 
ở phương xa nhưng tại sao ngay 
tại “sân nhà” thì không thành 
công như vậy. Để tìm được lời 
giải cho bài toán khó, gần như 1 
năm trời tôi đã lăn lộn làm việc 
trực tiếp cùng với anh em trong 
văn phòng, tham gia từng khóa 
tập huấn, hội thảo, tham gia mọi 

chuyến công tác, xuống từng 
huyện để cùng cảm nhận và tìm 
hiểu các khó khăn khách quan 
cũng như chủ quan. 

Cuối cùng, tôi đã tìm ra được 
lời giải cho MISA Đà Nẵng, tôi 
đã truyền cho anh em tinh thần 
và ý chí chiến đấu, “chỉ có tiến, 
không lui”. Sự nhiệt tình, trách 
nhiệm trong công việc, tổ chức 
và làm việc khoa học, đặc biệt, 
luôn chủ động chính là yếu tố 
quyết định sự thành công. Kết 
quả kinh doanh năm 2010 là câu 
trả lời rõ ràng cho sự nỗ lực của 
toàn thể cán bộ MISA Đà Nẵng: 
Mở rộng thị trường, khách hàng 
ghi nhận và đánh giá tốt, doanh 
số tăng cao và thu nhập cũng 
tăng.

Năm 2011 mới đi qua được 1/3 
chặng đường, nhưng kết quả 
hoạt động của Văn phòng đang 
dần ổn định và có nhiều tín hiệu 
tốt. Đội ngũ cán bộ ngày càng 
trưởng thành và phát triển. Tôi 
tin rằng VP Đà Nẵng của chúng 
tôi sẽ ngày càng phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa, sánh vai cùng các 
văn phòng khác trên toàn quốc.

CBNV MISA Đà Nẵng trong Lễ Tổng kết năm 2010
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Tại 

MISA, 
việc khen 

t h ư ở n g 

nhân viên có 

nhiều đóng góp 

tích cực đối với sự phát triển của 

công ty luôn được Ban lãnh đạo quan tâm. Ghi 

nhận, khuyến khích và khen thưởng các nhân 

viên xuất sắc những phần thưởng xứng 

đáng đã trở thành việc làm thường 

xuyên tại MISA. Quý I năm 2011 

đã qua đi, những cá nhân có 

thành tích xuất sắc, vượt trội 

hơn cả là những người xứng 

đáng được vinh danh.

Mai Hoa

S     O MISA QUYÙ 1S     O MISA QUYÙ 1

Chị Bùi Thị Thu - TTKD HCSN, MISA Hà Nội

“Tôi rất vui và tự hào vì đã được ban lãnh đạo ghi nhận những 
đóng góp, nỗ lực của mình. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng 
hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ và tập trung đào tạo thêm 
cho các thành viên mới về phần mềm cũng như kỹ năng giảng 
dạy để tất cả đều có thể đứng giảng chính được”. 

Anh Nguyễn Đức Giang - TTKD HCSN, MISA Hà Nội

“Trong phòng, không chỉ có mình tôi làm việc chăm chỉ mà 
các thành viên khác cũng cố gắng rất nhiều. Đây không chỉ là 
thành tích của riêng tôi mà là của tất cả các thành viên trong 
nhóm. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có 
thể tiếp tục trở thành nhân viên xuất sắc các tháng tiếp theo”.
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Chị Nguyễ n Thị  Thanh Thả o - KD HCSN, MISA Cần Thơ

“Khi biết mình đạt được danh hiệu nhân viên xuất sắc của kinh 
doanh HCSN, VP Cần Thơ, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Đó 
là thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm, mong muốn để 
khách hàng được sử dụng phần mềm MISA không chỉ của bản 
thân tôi, mà còn có sự góp sức của các anh chị bộ phận tư vấn, 
hành chính tổng hợp”.

Chị Văn Thị Thúy Ngà - TTKD HCSN, MISA Tp.Hồ 
Chí Minh

“Bất ngờ vì là “lính mới” nhưng đã đạt được danh hiệu mà 
mọi nhân viên đều mong muốn đạt được. Mong rằng, kết 
quả này sẽ là động lực để tôi có thể làm tốt và cống hiến 
hết mình hơn nữa cho MISA trong thời gian tới”.

Chị Trần Thị Mộng - TT KDDN, MISA Tp.Hồ Chí Minh

“Danh hiệu này là động lực và đã truyền cho tôi rất nhiều 
“lửa” trong công việc cũng như là nền tảng để tôi tiến xa hơn 
nữa trên con đường kinh doanh tại MISA”.

Anh Nguyễ n Ngọ c Quân - KDDN, MISA Cần Thơ

“Công tác ở MISA chưa lâu nhưng chắc rằng ngày 
09/4/2011 sẽ là một ngà y đáng nhớ nhất trong khoảng 
thời gian đi làm của tôi. Ngày mà tôi – một trong những 
nhân viên đầu tiên của VP Cần Thơ được nhận danh hiệu 
NVKD xuất sắc. Một ngày thứ bảy ngập tràn sắc vàng 
cùng thật nhiều những nụ cười”.

Chị Vũ Huyền Trang - TT KDDN, MISA Hà Nội

“Quý I chúng tôi đã cố gắng 200% sức lực để có thể đem về 
doanh số cao nhất. Quý II đã bắt đầu với nhiều cơ hội bán 
hàng, chắc chắn thời gian tới chúng tôi sẽ không hết việc để 
làm và sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa”.
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N
gày đầu vào MISA, choáng ngợp với văn phòng 
làm việc hàng trăm người - nhưng dường như 
sự xa lạ kết thúc rất nhanh sau màn chào hỏi 
vô cùng thân thiện của những người chưa từng 
gặp mà như thân quen từ lâu lắm - một bữa tiệc 

ngọt nho nhỏ. Trong đó, VTDuyên - với phong cách rất chững 
chạc giới thiệu từng thành viên cũ trong đội với thành viên mới, 
BVTuân với món thạch cafe tự làm vô cùng ấn tượng. Thiệt thòi 
nhất hôm đó là Sếp PNAnh vì chị phải đi La Thành, vừa hụt 
món thạch lại hụt cả tiết mục “Một con vịt” do NHTMy hát và 
VHTùng múa!

Thời gian để mọi người tìm hiểu về nhau không có nhiều, nhưng 
công việc dồn dập lại là cách tốt nhất để mọi người gắn bó với 
nhau. Những thành viên cũ vừa lo làm công việc của mình lại vừa 
quan tâm tới các thành viên mới trên tiêu chí của Sếp: “Miếng 

Vũ Huy Tùng - TT KDDN, MISA Hà Nội

FANSIPAN - FANSIPAN - ñoäi cuûa toâiñoäi cuûa toâi

Tác giả (thứ 3 từ phải sang) cùng nhóm Fansipan
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ngon dành cho người mới”. Ở đây 
không có giấu nghề, không có “ém 
hàng”. Mọi người rất cởi mở trong 
công việc, hỗ trợ và giúp nhau thật 
nhiệt tình. Có những lúc rất gấp 
nhưng VTDuyên vẫn mang theo 
người chưa biết gì là mình đi demo 
(sau đó còn bị lạc khi tìm địa chỉ 
DN) cũng may là thu được tiền về. 
Sếp còn con nhỏ ở nhà nhưng vẫn 
dành thời gian sau giờ làm việc (sau 
5h30 chiều) để dạy thêm bọn mình 
về phần mềm. NTNhung không hề 
tranh giành mà nhường cho mình 
gói 6.950.000 đ mà do thiếu kinh 
nghiệm nên mình với bạn bị trùng.

Những bữa cơm trưa ngắn ngủi đôi 
khi lại thành một cuộc liên hoan 
nho nhỏ mà nhân vật chính chỉ là 
vài quả dưa chuột với mấy miếng 
dứa. Đồ ăn tuy ít nhưng biến hóa 
lại vô cùng nhiều. NTToàn thích ăn 
dưa chuột cả vỏ mà không sợ thuốc 
sâu vì NHTMy nói: “Sạch lắm! 
Ngâm dưa chuột với Omo mà”. 
Miếng dưa nào lúc đầu cứng vào 
tay NTHiếu là bị “oặt” theo như 
miêu tả của PTHằng. BVTuân nhận 
được toàn là dưa cong do HTMát 
lựa chọn, Sếp Bình từ chối ăn dưa 
vì: “Cảm ơn! Tôi có rồi!”

Cho tới thời điểm này, doanh số 
thực về của mình - VHTùng đã coi 
như đạt chỉ tiêu vào chính thức. 
Mình cũng biết rằng nếu như không 
vào một đột đoàn kết như đội của 
Sếp PNAnh thì mình sẽ không thể 
nào đạt được. Xin cảm ơn tất cả 
mọi người vì những điều tốt đẹp mà 
cả đội đã dành cho nhau! Mong cho 
FANSIPAN ngày càng vững, ngày 
càng mạnh!

Ngày hai buổi gặp nhau nơi làm việc

Lúc ra về cùng chung một đường đi

Thích anh nhiều nhưng chẳng dám nói chi

Chỉ lẳng lặng trộm nhìn rồi cúi mặt

Con tim nhỏ chết dần trong quặn thắt

Nỗi lòng tôi ngàn mảnh vỡ lâu rồi

Sao lạnh lùng hờ hững quá người ơi

Để giết chết một mối tình chân thật.

Thöông thaàm!Thöông thaàm!
Nguyễn Trần Nguyệt Nga
Tư vấn DN, MISA Cần Thơ 
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X
ưa nay nhiều 
người vẫn cho 
rằng, mối quan 
hệ giữa các đồng 
nghiệp chỉ là 

những tình cảm xã giao, hời 
hợt, nhạt nhẽo và không bền 
chặt. Nhưng trên thực tế không 
phải tất cả đều như vậy, đâu đó 
trong cuộc sống chúng ta vẫn 
bắt gặp những câu chuyện hết 
sức cảm động về tình đồng 
nghiệp.

Câu chuyện xảy ra cách đây 
vài tháng với chị N, nhân viên 
HCTH của MISA Cần Thơ. Khi 
phát hiện ba mình bị căn bệnh 
ung thư hiểm nghèo, chị đã mất 
hết niềm tin và ý chí trong công 
việc cũng như trong cuộc sống. 

Khi ấy mọi người trong văn 
phòng dường như cũng cùng 
cảm nhận được nỗi đau của chị. 
Ngày nọ, chúng tôi nhận được 
email của chị với nội dung: “Ba 
chị đã yếu lắm rồi mọi người 
không phải vào thăm ba chị 
nữa, chỉ làm cho mẹ chị thêm 
buồn và khóc mà thôi, nhưng 
dường như mẹ chị đã hết nước 
mắt để khóc rồi.”

Mọi người đã bật khóc khi 
nhận được email của chị, chính 
tôi cũng đã không nén được 
nước mắt, nhưng lạ thay, chị đã 
không khóc. Đúng là chị cũng 
giống mẹ chị, họ đã không còn 
nước mắt để khóc nữa rồi. Và 
chính chúng tôi - những người 
đồng nghiệp của chị đã làm cho 

chị cảm nhận được tình thương, 
sự đồng cảm và chị đã khóc òa 
trên vai của những người đồng 
nghiệp. Nỗi buồn đau trong chị 
có lẽ cũng đã vơi đi ít nhiều. 
Và cuối cùng thì điều đau buồn 
nhất cũng đã đến. Ngay trước 
đêm giao thừa của Tết nguyên 
đán vài tiếng, ba chị đã qua đời.

Giờ đây, chị đã không còn ủ 
rũ đau buồn như trước nữa, 
tình cảm của những người 
bạn, những người đồng nghiệp 
thân thiết đã giúp chị vượt qua 
những giây phút đau buồn nhất. 
Đúng là khi hoạn nạn tới ta mới 
thấy hết được tình cảm đồng 
nghiệp gắn bó và biết  trân 
trọng hơn thứ tình cảm thiêng 
liêng ấy.

Chị Trầ n Thị  Ngọ c Thơ - Tư vấ n HCSN, MISA Cần Thơ

Chị Trần Thị Ngọc Thơ (thứ 3 từ phải sang) cùng các đồng nghiệp tại VP MISA Cần Thơ
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- Để thực hiện được việc tích hợp chữ ký số, máy 
tính của người sử dụng (NSD) phải được kết nối 
với USB Token do nhà cung cấp chữ ký số cấp.

- Với người dùng USB lần đầu để ký cần thực hiện 
cài đặt USB Token theo hướng dẫn của nhà cung 
cấp.

- Cắm USB Token vào máy tính qua các cổng 
USB, máy tính sẽ xuất hiện thông báo nhận được 
USB Token của các nhà cung cấp tương ứng.

- Trên chương trình MISA SME.NET 2010 cho 
phép người dùng tùy biến các thông tin chữ ký điện 
tử như kích thước, vị trí của chữ ký. Để thực hiện 

việc tùy chọn người dùng thực hiện: Vào Menu Hệ 

thống->Tùy chọn-> Chọn mục 4 Người ký.

Tại đây NSD tùy chọn độ cao, rộng ,vị trí của chữ 
ký trên báo cáo chứng từ, nơi lưu tệp mặc định sau 
khi ký bằng các nhấn vào nút … xuất hiện màn 
hình  Browse For Folder.

- Để thực hiện ký chữ ký người dùng thực hiện các 
bước sau:

Bước 1: Thực hiện chức năng Ký chữ ký điện tử 
trên thanh công cụ khi in bất kỳ báo cáo, hóa đơn 
chứng từ.

NSD nhấn vào nút << Ký điện tử>> Xuất hiện hộp 
thoại Ký điện tử:

Để hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc thực hiện các thao tác trên phần mềm 
tự in hoá đơn MISA SME.NET 2010, Tre làng xin giới thiệu tới độc giả bài viết 
chia sẻ kinh nghiệm về cách tích hợp chữ ký số trên phần mềm MISA SME.NET 
2010. 

TREÂN MISA SME.NET 2010TREÂN MISA SME.NET 2010
TÍCH HÔÏP CHÖÕ KYÙ SOÁTÍCH HÔÏP CHÖÕ KYÙ SOÁ
Thanh Tiến - TT PTPM
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Bước 2:

- NSD chọn chứng thư (Là nội dung đơn vị đã đăng 
ký với nhà cung cấp chữ ký số VD: Tên đơn vị).    

- Mục nhà cung cấp: hiển thi tên nhà cung cấp chữ 
ký số VD: Viettel Group, Bkav-CA, VDC CA… 

- Thông tin Ngày hiệu lực, Ngày hết hiệu lực là 
thời gian khách hàng đăng ký dịch vụ với nhà cung 
cấp USB Token.

Bước 3. Điền các thông tin người ký, tệp ký

NSD nhấn nút Tiếp theo chương trình xuất hiện 
màn hình:

Tại đây NSD chọn tên người ký (Giám đốc và Kế 
toán trưởng được mặc định lấy lên). NSD cũng có 
đặt lại tên Người ký và Tên tệp bằng cách nhấn gõ 
trược tiếp vào các ô này. Đường dẫn Nơi lưu tệp 
sau khi ký là đường dẫn đã được thiết lập tại Hệ 
thống\Tùy chọn\Người ký tuy nhiên NSD cũng có 
thể chọn lại đường dẫn bằng cách nhấn vào nút có 
ký hiệu dấu (...)

- Sau khi thiết lập xong các thông tin cần thiết NSD 
nhấn nút <<Ký>> xuất hiện màn hình thẩm tra PIN 
code (PIN Verifi cation).

Điền mã PIN vào mục PIN code, NSD có thể sử 
dụng bàn phím ảo để tránh trường hợp bị lộ mã 
Pin do máy tính bị Keylog bằng cách tích chọn 
“Sử dụng bàn phím ảo”. Sau đó nhấn nút <<Đăng 
nhập>>.

xuất hiện màn hình thông báo tích hợp chữ ký 
thành công.

NSD nhấn nút <<No>> nếu không muốn xem, 
nhấn nút <<Yes>> để xem tệp được tích hợp chữ 
ký số.

Chúc quý vị thành công!
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C
ũng giống như khi bạn đi hiến 
máu nhân đạo, việc cho đi một 
lượng máu sẽ kích thích quá 
trình tái tạo máu mới có sức đề 
kháng chống bệnh tật và tạo sự 

phấn chấn trong con người, luyện tập thể thao 
để giải phóng những năng lượng dư thừa và 
tiềm ẩn trong cơ thể chính là cách hữu hiệu để 
bạn có thêm khối năng lượng mới phục vụ cho 
công việc.

Người MISA không bao giờ hết bận rộn bởi sau 
giờ làm việc sẽ là lỉnh kỉnh những giày, vợt, 
bóng…, sẽ là cầu lông hoặc bóng đá hay bóng 
bàn, tennis…

Chẳng phải mùa hè mới là mùa chơi thể thao, 
người MISA chơi quanh năm, nhưng dường 
như khi tiếng ve đầu hè râm ran, khi tiết trời 
trở nên oi bức hơn càng khiến cảm giác muốn 
được vận động trỗi dậy mạnh hơn lúc nào hết.

Cùng đi một vòng để xem các CLB đang nung 
nấu những ý định gì cho thời điểm vào hè này 
nhé!

Anh Nguyễn Thanh Tùng – Chủ nhiệm CLB 
Cầu lông: “CLB Cầu lông luôn duy trì rất tốt 
lịch tập luyện. Mặc dù không phải lúc nào cũng 
có thể tập trung được đầy đủ do lịch công tác, 
kế hoạch riêng của các thành viên. Tuy nhiên, 

đã tham gia thì rất… “máu”. Nhiều thành viên đã 
“lên tay” đáng kể sau thời gian dài kiên trì luyện 
tập”. 

Được biết, kế hoạch gần nhất của CLB Cầu lông 
là sẽ tổ chức giải mini vào khoảng giữa tháng 
5. Hình thức chính là “lệ quyên, dưa góp” nên 
đảm bảo rằng ai cũng muốn gắng sức tới cùng để 

Tài Khôn

SOÂI ÑOÄNG ÑOÙN HEØSOÂI ÑOÄNG ÑOÙN HEØ
THEÅ THAO MISATHEÅ THAO MISA
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giành giật phần thưởng. Đồng thời, vào hè cũng 
là thời điểm lý tưởng để Ban chủ nhiệm CLB lên 
kế hoạch cho những chuyến offl ine hoặc giao lưu 
với các đơn vị khác.

Anh Nguyễn Đình Thông – Đội trưởng đội bóng 
đá MISA Khu vực phía Bắc: “Trong thời gian tới, 
đội bóng MISA sẽ tập luyện thường xuyên hơn để 
chuẩn bị cho giải đấu vào tháng 6 tới. Năm nay, 
đội bóng dự định sẽ tổ chức giải Bóng đá mở rộng 
– MISA khu vực phía Bắc để tăng sự kịch tính và 
hấp dẫn. Quyết tâm giành cúp vàng về tay MISA 
sẽ thôi thúc các cầu thủ hăng say luyện tập”.

Anh Lữ Văn Tú – Chủ nhiệm CLB Bóng đá nam 
MISA Tp.HCM: “Bóng đá là môn thể thao được 
hầu hết các nam thanh của MISA yêu thích. Trong 
tháng 5, CLB sẽ tham gia giải HCA FUTSAL 
CUP - giải bóng đá do Hội Tin học TP.HCM tổ 
chức. Vì vậy, thời gian này, CLB đang tập luyện 
rất tích cực, ít nhất là tập 3 buổi 1 tuần”. Nhằm 
chuẩn bị cả về khả năng thi đấu cũng như tinh 
thần cho đội bóng, CLB đã tổ chức cho cả đội thi 
đấu giao lưu, cọ xát với một vài đội bóng, cùng 
đi ăn nhậu vui vẻ và thành lập 1 đội cổ vũ chuyên 
nghiệp”.

Với những kế hoạch hoạt động chỉn chu của từng 
CLB, mùa hè này, MISA chắc chắn sẽ nóng hơn 
bao giờ hết cùng tinh thần thể thao đang ngày 
càng lớn mạnh. Những khoảnh khắc mình ướt 
đẫm mồ hôi, những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt 
hay niềm hân hoan chiến thắng trong những trận 
đấu chính là những “mồi lửa” để thể thao MISA 
đã, đang và sẽ phát triển mạnh mẽ.

Hoa sen nở tím mặt ao 

Nỗi buồn phượng vĩ lịm vào tiếng ve. 

Cuốc kêu xao xác bờ tre 

Bàng xanh tán lá, ô xoè... hè sang. 

Hương rơm thơm nức ngõ làng 

Lơ thơ mấy nụ mai vàng... lẻ loi. 

Giữa trưa nồng nực nắng oi 

Bóng cô thôn nữ nhỏ nhoi giữa đồng. 

Mồ hôi bạc áo nâu sồng 

Em đang gánh thóc hay gồng... xuân qua.

VAØO HAÏVAØO HAÏ
Trần Đình Nhân
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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

Nguyễn Tuấn Anh - Phòng HCTH MISA HN - Sưu tầm

Đừng run 

Bà góa phụ trẻ bảo con gái:

- Nè con! Con lên nhà trên chào người ta 
đi. Người ta là Việt kiều Mỹ mới về thăm 
quê và muốn... biết mặt con.

- Mẹ ơi, “ổng” đẹp trai và sang trọng ghê! 
Con... con run quá hà!

- Có gì mà run. Trước sau gì thì người ta 
cũng sẽ là... cha con.

Nghề gì? 

Hai cậu bé khoe nhau về anh trai: 

- Anh tớ là công an giao thông, mỗi khi ai vượt 
đèn đỏ anh tớ đọc biên bản nộp phạt là xanh mặt. 

- Đâu bằng anh tớ. Anh tớ chỉ đọc vài chục phút là 
có khối người xỉu. 

- Anh cậu làm gì? 

- Nghề đọc xổ số!

Người đàn ông lịch sự 

Một quý bà đi nghỉ mát, vừa thay xong 
quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục 
vụ đẩy cửa  đưa bữa điểm tâm vào phòng.

- Ðáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi 
chưa thay xong quần áo thì làm sao đây? 

- Bà an tâm! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay 
xong tôi mới vào mà.

Lạc quan quá

Hai tử tù được thông báo vào lúc nửa đêm, là sau 
hai tiếng nữa họ sẽ bị treo cổ. Một người than: 

- Hôm nay thật xấu ngày. 

- Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày 
còn làm được gì nữa...






