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N
gày 9/6/2011, tại khách sạn Grand 
Plaza, Trần Duy Hưng, Hà Nội, 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp 
vừa và nhỏ MISA SME.NET 
2010 được trao tặng Danh hiệu 

Sao Khuê 2011 dành cho Giải pháp phần mềm mới 
của Việt Nam năm 2011 và xếp hạng phần mềm ưu 
việt 4 sao do Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm 
Việt Nam trao tặng.

Phần mềm MISA SME.NET 2010 được phát triển 
trên nền tảng công nghệ .NET của Microsoft. Với 
13 phân hệ, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của 
mọi DN vừa và nhỏ, MISA SME.NET 2010 ngày 
càng được cải tiến để mang đến công nghệ mới, 
tiện ích mới cho người dùng tại Việt Nam.

Để đảm bảo tính pháp lý, chính xác cho các đơn vị 

sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2010, MISA 
đã ký kết thoả thuận và trở thành đại lý độc quyền 
của Viettel - nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số đầu tiên của Việt Nam để tích hợp chữ ký số 
vào phần mềm. Với tính năng này, doanh nghiệp 
chỉ cần một thao tác duy nhất là có ngay hóa đơn 
vào báo cáo tích hợp chữ ký số. 

MISA SME.NET 2010 là sản phẩm được phát triển 
từ phiên bản 7.9 vốn rất thành công trên thị trường 
DN vừa và nhỏ. Phiên bản mới MISA SME.NET 
2010 chính thức phát hành ngày 27/5/2010. Với các 
tính năng hữu ích, MISA SME.NET 2010 đã nhận 
được những đánh giá cao từ phía chuyên môn và sự 
hưởng ứng của khách hàng. Minh chứng cho điều 
này, MISA SME.NET 2010 đã giành BITCup 2010 
- giải pháp CNTT hay nhất trong năm do khách 
hàng bình chọn và Danh hiệu Sao Khuê 2011.

ÑAÏT DANH HIEÄU SAO KHUEÂ 2011

SỰ KIỆN NỔI BẬTTTTTTTTTTTTITITITITITITITITIT N N N N N N N NN TỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨTỨỨCCCCCCCCCCCCC C CCCCCC -

Ông Phạm Văn An (người đứng giữa) - Phó Giám đốc VP MISA Hà Nội vinh dự nhận Danh hiệu Sao Khuê 2011
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Thông tư số 91/2010/TT-BTC 
của Bộ Tài chính ký ngày 
17/6/2010 về việc hướng dẫn 
nghiệp vụ kế toán thi hành án 
ra đời thay thế cho các quyết 
định số 572/2004/QĐ-BTP 
ngày 25/10/2004 và quyết định 
số 09/2007/QĐ-BTP ngày 
08/10/2007 của Bộ Tư pháp. 
Điều này sẽ dẫn tới việc phải 
thay đổi, nâng cấp phần mềm kế 
toán mà đơn vị đang áp dụng để 
phù hợp với nội dung mới của 
Chế độ kế toán thi hành án dân 
sự nói trên. 

Ngày 11/5/2011, Tổng Cục 
Thi hành án dân sự - Bộ Tư 
pháp đã ký thông báo số 1457/
TCTHADS-TCG về việc Công 
ty Cổ phần MISA trúng thầu 

“Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm 
kế toán nghiệp vụ thi hành án 
dân sự”. 

Các đơn vị đã mua và đang dùng 
phần mềm MISA Panda.NET 
2006 hoặc MISA Panda.NET 
2008 được phép sử dụng GPSD 

cũ cho sản phẩm mới cho MISA 
Panda.NET 2011 cho đến ngày 
31/7/2011. Tổng cục Thi hành 
án dân sự sẽ thông báo tổ chức 
tập huấn tập trung và chuyển 
giao sản phẩm nâng cấp MISA 
Panda.NET 2011 tới các đơn vị 
THADS trên toàn quốc. 

Ngày 28/5/2011, Đại hội Hội 
Tin học Viễn thông Hà Nội 
(HANICT) lần thứ ba nhiệm 
kỳ 2011-2016 đã được tổ chức 
trọng thể tại Hà Nội. Tham dự 
đại hội có đại diện các sở ban 
ngành Tp Hà Nội cùng toàn 
thể các đại biểu là hội viên 
HANICT đến từ các cơ quan, 
ban ngành, các doanh nghiệp 
và trường học trên địa bàn Tp 
Hà Nội. Là thành viên BCH 
Hội trong nhiều khóa, Chủ 
tịch HĐQT Công ty Cổ phần 
MISA - ông Lữ Thành Long 
đã xin rút khỏi đề cử vào BCH 
nhiệm kỳ III và đề cử ông 

Nguyễn Xuân Hoàng - Tổng 
giám đốc Công ty CP MISA 
vào BCH. Đề cử của ông Lữ 
Thành Long đã được toàn thể 

đại hội đồng ý và ông Nguyễn 
Xuân Hoàng đã trúng cử BCH 
Hội Tin học - Viễn thông HN 
nhiệm kỳ III. 

MISA trúng thầu “Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân 
sự”

Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng trúng cử BCH Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội 
nhiệm kỳ III

Phần mềm kế toán MISA Panda.NET 2011

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng (vest đen) cùng BCH nhiệm kỳ III - Hội Tin học - Viễn 
thông HN ra mắt toàn thể đại hội
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Ngày 07/5/2011, Công ty Cổ 
phần MISA đã chính thức sáp 
nhập forum Cộng đồng MISA 
(địa chỉ: http://forum.misa.
com.vn) vào website MISA 
(địa chỉ: http://www.misa.com.
vn). Việc sáp nhập này giúp cho 
mọi khách hàng khi đăng ký 
tài khoản tại website MISA để 
download sản phẩm, tài liệu... 
thì cũng sử dụng chính tài khoản 
này gia nhập forum Cộng đồng 
MISA để trao đổi thông tin về 
sản phẩm và nhận tư vấn hỗ trợ. 

Sáng 14/5, MISA đã tham gia 
“Ngày hội sáng tạo khoa học 
và hướng nghiệp 2011” do Viện 
Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông - Đại học Bách Khoa Hà 
Nội tổ chức. 

Hàng trăm sinh viên đã đến 
tham dự và thăm quan gian 
hàng của MISA, tìm hiểu về văn 
hóa  công ty, về môi trường làm 
việc... và nhận những hướng 
dẫn chi tiết cho việc đăng ký 
thông tin tuyển dụng để có được 
cơ hội tốt nhất thực tập và làm 
việc tại MISA.

Tích hợp forum Cộng đồng MISA vào website MISA 

Job Fair 2011: Hàng trăm sinh viên mong muốn làm việc tại MISA 

Từ ngày 24 - 26/5/2011, MISA 
Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế 
Cao Bằng tổ chức thành công 
khóa tập huấn phần mềm MISA 

Mimosa.NET 2012. Tham dự 
khóa tập huấn có bà Lý Thị 
Tứng - Giám đốc Sở Y tế Cao 
Bằng, bà Đàm Thị Hoa - Phó 

phòng Tài chính - Kế hoạch Sở 
Y tế Cao Bằng cùng 50 kế toán 
đến từ các đơn vị trong tỉnh.

Cao Bằng
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Ngày 10/5/2011, tại huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, MISA 
Hà Nội đã phối hợp với Phòng 
Giáo dục – Đào tạo huyện Đồng 
Hỷ tổ chức khai mạc thành công 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Mimosa.NET 2012. 

Từ ngày 24 - 28/5/2011, MISA 
Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo 
dục Bắc Kạn tổ chức thành công 
khóa hội thảo phần mềm MISA 
Mimosa.NET 2012. Tham dự 
hội thảo, có ông Hoàng Văn 
Mạc - Phó Phòng Tài chính 
- Kế hoạch Sở Giáo dục Bắc 
Kạn cùng các kế toán đến từ 26 
trường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/5/2011, tại khách 
sạn La Thành, MISA Hà Nội 
đã tổ chức thành công khóa 
hội thảo “Hướng dẫn thi hành 
một số điều của luật Quản lý 
thuế theo TT 28/2011/TT-BTC 
và ứng dụng trên phần mềm 
MISA SME.NET 2010”. Buổi 
hội thảo đã thu hút được gần 
200 doanh nghiệp trên địa bàn 
Hà Nội và các tỉnh lân cận về 
dự.

Thái Nguyên

Bắc Kạn

Hà Nội 

Khoá tập huấn khối trường tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CBNV MISA và các kế toán tham dự khoá tập huấn tại Sở Giáo dục - Đào tạo Bắc Kạn

Hội thảo cho các doanh nghiệp tại Hà Nội
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Từ ngày 25 - 29/4/2011, MISA 
Hà Nội đã phối hợp với các 
phòng TC - KH Tp.Phủ Lý, 
huyện Duy Tiên, huyện Thanh 
Liêm và huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam tổ chức thành công 4 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Bamboo.NET 2008 đợt 1. Từ 
ngày 24 - 28/5/2011, tại huyện 
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, MISA 
Hà Nội đã phối hợp với Phòng 
TC - KH huyện Lý Nhân tổ 
chức thành công khóa tập huấn 
phần mềm MISA Bamboo.NET 
2008. Tới dự lễ khai mạc có 
ông Trần Văn Thọ - Phó phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện Lý 
Nhân, cùng 23 kế toán đến từ 
các đơn vị trên địa bàn huyện. 

Từ ngày 24 - 28/5/2011, tại 
Trường THPT chuyên Biên 
Hòa, MISA Hà Nội đã phối 
hợp với Sở Giáo dục Hà Nam 
tổ chức thành công khóa tập 
huấn phần mềm kế toán MISA 
Mimosa.NET 2012. Tham dự 

khóa tập huấn, có ông Nguyễn 
Văn Khoát - Giám đốc Sở Giáo 
dục Hà Nam, ông Lê Gia Hải - 
Trưởng phòng Tài chính - Kế 
hoạch cùng hơn 30 kế toán viên 
đến từ các trường THPT và 
Trung tâm GDTX tỉnh Hà Nam.

Trong 2 ngày, từ 10-11/5/2011, 
tại huyện Cư Jút, tỉnh Đăk 
Nông, MISA Buôn Ma Thuột 
đã phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện Cư 
Jút tổ chức thành công khóa 
tập huấn nâng cấp phần mềm 
MISA Mimosa.NET 2012. 

Tham dự khóa tập huấn có hơn 
30 cán bộ kế toán đến từ các 
đơn vị trên địa bàn huyện Cư 
Jút.

Từ ngày 18 - 29/4/2011, tại 
hội trường Sở Tài chính, Sở 
Công thương và Chi cục Quản 
lý thị trường tỉnh 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 Hành chính sự nghiệp 
MISA Mimosa.NET 2012 
cho các đơn vị tuyến tỉnh của 
Thanh Hóa.

Đăk Nông

Thanh Hóa

CBNV MISA và các kế toán tập huấn Sở Giáo dục, Hà Nam

CBNV MISA và các kế toán tập huấn tại Thanh Hoá

Hà Nam
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Từ ngày 12 - 14/5/2011, MISA 
Buôn Ma Thuột đã phối hợp với 
Phòng TC - KH huyện Krông 
Ana, tỉnh Đăk Lăk tổ chức thành 
công khóa tập huấn nâng cao 
phần mềm MISA Mimosa.NET 
2012. Tham dự khóa tập huấn có 
ông Nguyễn Minh Long - Phó 
Phòng TC - KH huyện Krông 
Ana cùng hơn 50 cán bộ kế toán 
trên địa bàn huyện về dự. 

Từ ngày 25 - 27/5/2011 tại thị 
xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, MISA 
Buôn Ma Thuột đã phối hợp với 
Phòng TC - KH thị xã Ayun Pa 
tổ chức thành công khóa tập 
huấn nâng cấp phần mềm MISA 
Mimosa.NET 2012. Tham dự 
khóa tập huấn có ông Nguyễn 
Đình Phương - Trưởng phòng 
TC - KH thị xã Ayun Pa cùng 
hơn 30 cán bộ kế toán đến từ các 
đơn vị trên địa bàn thị xã. 

Trong 2 ngày 26 & 27/5/2011 
tại hội trường công viên Thanh 
Lễ - Bình Dương, VP MISA 
Tp.HCM phối hợp với cục Thuế 
Bình Dương đã tổ chức thành 
công khóa tập huấn triển khai 
TT 28/2011/TT-BTC và hướng 
dẫn sử dụng phần mềm kế toán 
MISA SME.NET 2010. Khóa 
tập huấn đã thu hút 1200 đơn 
vị doanh nghiệp trong tỉnh Bình 
Dương.

Đăk Lăk 

Gia Lai 

Bình Dương

CBNV MISA và các kế toán tập huấn tại Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Toàn cảnh khoá tập huấn tại Krông Ana, Đăk Lăk

Toàn cảnh khoá tập huấn tại Bình Dương
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Tuấn Vinh

MISA Panda.NET không còn là phần mềm mới lạ đối với hành trình 
quản lý tài chính của ngành Thi hành án dân sự. MISA đã đồng hành 

cùng kế toán của ngành từ năm 2005 và cùng với những nỗ lực 
trong việc hỗ trợ và phát triển sản phẩm, MISA đã dành được những 

tình cảm trìu mến của khách hàng là kế toán các đơn vị thuộc ngành 
Thi hành án dân sự. 

Thoáng chốc cũng đã gần 3 năm 
gắn bó với phần mềm MISA 
Panda.NET 2006. Nhớ lại vào 
thời điểm trước đó, các nghiệp 
vụ kế toán hàng ngày của tôi đều 
làm thủ công trên sổ sách và bảng 
tính Excel, nếu lỡ sai sót chứng 
từ là phải rà soát lại hàng loạt rất 
mất thời gian, đôi lúc hoa cả mắt. 

Từ khi dùng phần mềm MISA, 
tôi dần xóa bỏ “định kiến” về 
việc phần mềm cài trên máy vừa 
chậm vừa phức tạp, thay vào đó 
là sự yêu thích với công việc bởi 
các thao tác bây giờ đã nhanh 
chóng và thuận tiện hơn rất 
nhiều, đặc biệt là trong việc tổng 
hợp báo cáo.

MISA Panda.NET 2006 không 
chỉ là một sản phẩm hiểu được 
tính đặc thù của ngành Thi hành 
án dân sự mà còn có công tác hỗ 
trợ rất tốt và chuyên nghiệp. Chỉ 
cần gọi điện thoại là bộ phận tư 
vấn hỗ trợ rất nhiệt tình, nhanh 
chóng và kịp thời. Có thêm công 
cụ Teamviewer, mọi vấn đề được 
giải quyết rất dễ dàng, khiến 
chúng tôi tự tin hơn rất nhiều 

trong khi thao tác công việc.

Về tổng thể, MISA Panda.NET 
được lập trình rất phù hợp với 
đặc thù của ngành THA, đặc biệt 
thuận tiện cho khâu hạch toán. 
Thời gian tới, MISA nâng cấp 
các tính năng của phần mềm thì 
hy vọng sẽ bổ sung tính năng các 
khoản bồi thường, án phí, sung 
công…

Chị Phạm Thị Thảo - Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Doan - Cục THADS Bắc Ninh: 

MISA VÔÙI HAØNH TRÌNH QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNHMISA VÔÙI HAØNH TRÌNH QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNH

CUÛA NGAØNH THI HAØNH AÙN DAÂN SÖÏ CUÛA NGAØNH THI HAØNH AÙN DAÂN SÖÏ 
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Cục THADS tỉnh Bình Định 
có 12 đơn vị trực thuộc đã và 
đang sử dụng Phần mềm MISA 
Panda.NET. Trong các tính 
năng của phần mềm thì chúng 
tôi đánh giá cao tính năng tổng 
hợp báo cáo tài chính. Tính 
năng này rất hữu ích cho các 
đơn vị THADS, vì nếu làm 
được thì việc tổng hợp rất nhanh 
nhưng với điều kiện các đơn vị 

trực thuộc phải làm chính xác 
số liệu.

Điều chúng tôi kỳ vọng về 
phiên bản mới của phần mềm 
MISA Panda.NET 2011 là sẽ 
đáp ứng được các yêu cầu báo 
cáo tài chính, báo cáo thống kê, 
đối chiếu số liệu giữa kế toán 
với từng chấp hành viên theo 
từng quyết định thi hành án.

Từ năm 1972 Kế toán THA 
chuyển thành 1 loại kế toán đặc 
thù và không giống với kế toán 
Kinh tế, Quản trị khác.

Trong quá trình làm việc, khi 
gặp bất kỳ khó khăn nào đều 
được MISA giúp đỡ. Cục Thi 
hành án Dân sự Khánh Hòa đã 
song hành cùng MISA từ năm 

2004 đến nay bao gồm cả MISA 
Mimosa.NET và MISA Panda.
NET, không chỉ phần mềm tiện 
ích mà người MISA cũng là 
nhân tố để giúp chúng tôi ở bên 
MISA lâu như vậy.

Năm 2007, đơn vị tôi chính thức 
đưa vào sử dụng MISA Panda.
NET 2006. Thời điểm đó, thuật 
ngữ “phần mềm kế toán” đối với 
chúng tôi vẫn còn lạ lẫm lắm. 
Lần đầu tiên được hướng dẫn 
cài đặt tôi cảm thấy bỡ ngỡ và lo 
không biết có khó dùng và phức 
tạp không. Nhưng với quy trình 
hạch toán bằng hình ảnh thân 
thiện, đi cùng các tài liệu hướng 
dẫn chi tiết về phần mềm, và 

sự hỗ trợ nhiệt tâm của cán bộ 
MISA đã giúp tôi sử dụng được 
những tính năng và nguyên lý 
của phần mềm này. 

Xét về cả quá trình tác nghiệp 
trên phần mềm trong gần 5 
năm qua, MISA Panda.NET là 
một trợ thủ lâu năm và đắc lực 
đã giúp cho công tác hạch toán 
nghiệp vụ THA của đơn vị tôi 
được vận hành khá suôn sẻ.

Anh Võ Kim Lang - Cục THADS tỉnh Bình Định

Anh Nguyễn Quốc Chính - Cục THADS Khánh Hòa

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến - Chi cục THADS Huyện Cư 
M’ga, Đăk Lăk
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Tại sao lại cần Chữ ký số 
(CKS)?

Trong giao dịch thông thường, để 
xác định trách nhiệm của mình, 
hai bên phải ký vào các văn bản 
giấy tờ. Trong môi trường giao 
dịch điện tử, làm thế nào để biết 
được email này được gửi đến từ 
đúng người A? Làm thế nào để 
khách hàng biết hóa đơn điện tử 
này do đúng công ty B phát hành? 
Làm thế nào để cơ quan Thuế biết 
fi le báo cáo thuế này do đúng công 
ty C lập ra? Đó chính là CKS.

CKS là gì?

CKS là một phần dữ liệu được 
gắn kèm vào văn bản cần chứng 
thực. CKS được tạo ra dựa trên 
công nghệ mã hoá. Để sử dụng 
CKS thì người dùng phải có 
một cặp khoá gồm khoá công 
khai (public key) và khoá bí mật 
(private key). Khoá bí mật dùng 
để tạo CKS, khoá công khai dùng 
để thẩm định CKS hay xác thực 
người tạo ra CKS đó.

Cơ sở pháp lý của CKS?

Luật Giao dịch điện tử năm 2005 
và Nghị định 26/2007/NĐ-CP 
quy định: Khi tiến hành giao dịch 
điện tử trong hoạt động công 
cộng, người sử dụng là cá nhân, 
cơ quan, tổ chức phải sử dụng 
CKS công cộng do Tổ chức cung 
cấp dịch vụ chứng thực CKS công 
cộng cấp. Văn bản điện tử được 
ký bằng CKS có giá trị pháp lý 
tương đương văn bản được ký và 
đóng dấu.

Sử dụng CKS như thế nào?

Tạo CKS

Sử dụng các ứng dụng hỗ trợ tạo 
CKS từ khóa bí mật, khóa bí mật 
do nhà cung cấp dịch vụ chứng 
thức CKS công cộng cấp được 
lưu giữ dưới dạng tệp tin (có mật 
khẩu khi sử dụng), để an toàn và 
chống copy khóa bí mật một số 
nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khóa 
bí mật trong một thiết bị phần 
cứng chuyên dụng là USB Token 
hoặc SmartCard. Khi đã được cấp 
CKS rồi, người dùng sẽ sử dụng 
để ký vào các văn bản điện tử, 
thông qua các phần mềm chuyên 
dụng có tích hợp tính năng CKS.

Kiểm tra CKS

CHÖÕ KYÙSOÁ CHÖÕ KYÙSOÁ 
SÖÏ KHÔÛI ÑAÀU CUÛA CAÙC DÒCH VUÏ 

TÍCH HÔÏP

Quy trình sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử

Nguyễn Xuân Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA

Viettel là một trong những đơn vị cung cấp chứng thực chữ ký số đầu 
tiên của Việt Nam và MISA đã cùng Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác 

để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, khách hàng sử 
dụng phần mềm MISA SME.NET 2010 có thể dễ dàng sử dụng ngay 

dịch vụ chứng thực chữ ký số do Viettel cung cấp đã được tích hợp 
trong phần mềm với độ bảo mật tối đa.
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Ưu điểm của CKS

So với chữ ký thông thường, CKS có những ưu điểm 
như sau:

Tại sao MISA lại làm đại lý cung cấp CKS?

MISA đã tích hợp thành công CKS vào phần mềm 
MISA SME.NET 2010, với việc tích hợp này, người 
dùng sẽ không cần sử dụng thêm các phần mềm bên 

ngoài để thực hiện ký và giao dịch các báo cáo thuế, 
hóa đơn… điều này tạo thuận lợi hơn rất nhiều, người 
dùng không cần phải học sử dụng thêm các phần 
mềm chuyên dụng khác mà vẫn có thể hoàn tất được 
trách nhiệm báo cáo với cơ quan Thuế cũng như giao 
dịch điện tử với khách hàng, đối tác.

Mang lại thêm giá trị cho khách hàng: Với hơn 
50.000 khách hàng đã và đang sử dụng phần mềm 
của MISA, nhân viên kinh doanh của MISA thường 
xuyên nhận được các yêu cầu tư vấn của khách hàng 
hỏi về CKS như làm sao để mua được CKS, cách sử 
dụng để nộp báo cáo thuế như thế nào? vì vậy, khi nếu 
MISA cung cấp dịch vụ CKS thì sẽ rất thuận tiện cho 
khách hàng,  vì việc sử dụng CKS cần sự gắn kết chặt 
chẽ với các phần mềm ứng dụng của doanh nghiệp. 

Là nền tảng cho việc cung cấp các gói sản phẩm 
dịch vụ bán kèm: Việc làm đại lý độc quyền CKS  
của Viettel là cơ sở để MISA thực hiện thêm nhiều 
chương trình kinh doanh các sản phẩm kèm theo 
phần mềm của MISA như: cung cấp dịch vụ đại lý 
thuế (TVAN), phần mềm diệt virus và rất nhiều phần 
mềm cũng như dịch vụ tiện ích khác... Việc cung cấp 
thêm các dịch vụ này sẽ tận dụng năng lực đội ngũ 
kinh doanh sẵn có của MISA, mang thêm giá trị cho 
khách hàng mà MISA cũng có thêm doanh thu từ 
những dịch vụ này.

Trong thời gian tới, MISA cũng sẽ tích hợp CKS vào 
tất cả các phần mềm khác của MISA. Việc tích hợp 
CKS sẽ giúp MISA trở thành đơn vị đi tiên phong 
trong việc cung cấp các phần mềm ứng dụng kèm 
theo CKS, mang lại cho khách hàng các giải pháp 
đồng bộ và tiện lợi nhất.

Khi giao dịch điện tử, người 
nhận phải kiểm tra được tính 
pháp lý của CKS của người giao 
dịch với mình gửi đến. Việc 
kiểm tra là so sánh tính đồng 
nhất của khóa công khai trên 
CKS của người gửi đến với khóa 

công khai của Nhà cung cấp dịch 
vụ chứng thực CKS công cộng 
lưu trữ trên Hệ thống máy chủ 
của Trung tâm chứng thực CKS 
quốc gia (Root Certifi cation 
Authority) thuộc Bộ Thông tin 
và Truyền thông. Hiện nay tại 

Việt Nam, có 6 nhà cung cấp 
dịch vụ chứng thực CKS bao 
gồm: Viettel, VNPT, FPT, Bkav, 
CMC và Nacencomm và MISA 
đã trở thành đại lý độc quyền của 
Viettel trong việc cung cấp dịch 
vụ chứng thực chữ ký số.

Quy trình sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử

Chữ ký thường 
(mực/giấy)

Chữ ký số

Tính bảo mật thấp: 
Dễ dàng sao chép, bắt 
chước. Các tổ chức 
phải sử dụng kèm theo 
con dấu.

Tính bảo mật cao: Chữ ký số 
dựa trên hạ tầng mã hóa công 
khai (PKI). Công nghệ này đã 
được chứng minh là đảm bảo 
chữ ký số khi được một người 
dùng nào đó tạo ra là duy 
nhất, không thể giả mạo được 
và chỉ có người sở hữu khóa 
bí mật mới có thể tạo ra được 
chữ ký số đó. 

Dễ dàng thẩm định giả mạo: 
Việc thẩm định được thực 
hiện tự động bằng phần mềm 
qua Internet nhanh chóng và 
dễ dàng.

Tính toàn vẹn cao:
Chữ ký số liên kết chặt chẽ 
với nội dung văn bản. Nếu nội 
dung văn bản thay đổi thì nội 
dung chữ ký số cũng thay đổi 
theo, do vậy không thể tách 
rời cũng như sao chép sang 
văn bản khác. 
Chữ ký số áp dụng cho toàn 
bộ nội dung của văn bản, bất 
cứ thay đổi nào trong văn bản 
dù chỉ 01 ký tự thì cũng làm 
cho văn bản bị vô hiệu lực.

Khó thẩm định giả 
mạo: Thông thường 
phải nhờ đến cơ quan 
công quyền và khá tốn 
kém thời gian, chi phí.

Tính toàn vẹn thấp: 
Chữ ký thường trong 
văn bản có thể bị sao 
chép hoặc bắt chước 
và gắn sang văn bản 
khác không phải do 
người đó ký.
Chữ ký thường đặt 
ở trang cuối cùng, 
do vậy những trang 
không bị ký có thể 
được thay thế bằng nội 
dung khác mà không 
phát hiện được.
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Nguyễn Bảo Khánh - Phó GĐ Công ty TNHH Liên Hiệp Sài Gòn

T
ôi sử dụng phần 

mềm MISA từ năm 

2005, khi đó tôi 

đang làm Kế toán 

Trưởng của công 

ty SX & TM Nam Hoa. Vào 

thời gian đó phần mềm MISA 

chưa được hoàn thiện như bây 

giờ, mặc dù còn gặp một số lỗi 

nhưng bù lại thì nhân viên tư 

vấn rất nhiệt tình trong đó không 

thể không kể đến anh Nguyễn 

Hoàng Nguyên hiện nay là 

trưởng phòng kinh doanh của 

MISA. 

Chính vì thiện cảm với những 

con người MISA mà tôi vẫn liên 

lạc thường xuyên với nhân viên 

cũng như theo dõi sự phát triển 

của MISA trong suốt thời gian 

qua. Cho đến bây giờ,  khi đã có 

một doanh nghiệp riêng, công 

ty TNHH Liên Hiệp Sài Gòn, 

tôi vẫn quyết định sử dụng phần 

mềm MISA. Theo tôi, phần mềm 

MISA đã thay đổi và cải tiến rất 

nhiều trong thời gian qua, nhất 

là bám sát được chính sách thay 

đổi của thuế một cách liên tục. 

Điều quan trọng là MISA đã đưa 

ứng dụng chữ ký số vào phần 

mềm MISA SME.NET 2010 và 

sử dụng một cách dễ dàng, thuận 

tiện. Tính đến nay, tôi đã ứng  z 

dụng tính năng này được 6 tháng 

rồi.

Trong thời gian tôi sử dụng phần 

mềm MISA cho công ty mới thì 

điều đáng nhớ nhất là có một lần 

phần mềm bị lỗi gì đó mà không 

xuất được báo cáo. Hôm đó là 

ngày 19 rồi, chỉ còn một ngày 

nữa là hết thời hạn nộp báo cáo, 

lúc đó lại là 5 giờ chiều, mọi 

người đã nghỉ và về hết, m
à tôi 

thì rất sốt ruột. Không còn cách 

nào khác, tôi đã gọi lên phòng 

tư vấn của MISA, và Nhận được 

ÖÙNG DUÏNG CHÖÕ KYÙ SOÁ

ÖÙNG DUÏNG CHÖÕ KYÙ SOÁMOÏI LUÙC, MOÏI NÔI
MOÏI LUÙC, MOÏI NÔI
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sự trợ giúp rất nhiệt tình của một 

cô bé có giọng nói rất dễ th
ương 

và ấn tượng. Nhờ cuộc gọi tư 

vấn đó tôi đã hoàn thành báo cáo 

và với chữ ký số được tích hợp 

trong phần mềm MISA, tôi đã 

gửi được báo cáo đúng thời hạn.

Cái thú vị nhất khi ứng dụng chữ 

ký số là nó tiện lợi mọi lúc mọi 

nơi, tại bất k
ể thời điểm nào cần 

gửi báo cáo cũng được, có thể là 

buổi tối khi đã rời văn phòng về 

nhà, có thể buổi sáng khi đang 

ngồi ăn sáng, có thể vừa đi chơi 

vừa gửi báo cáo. Chữ ký số là 

một bước tiến thật tốt, giúp giảm 

thời gian đi lại, giảm được áp 

lực về thời gian, giảm được chi 

phí và nhất là thời gian phải xếp 

hàng nộp báo cáo cho cơ quan 

thuế.

Sau một thời gian sử dụng chữ 

ký số trong phần mềm MISA, 

tôi thấy chỉ cần một cái click 

là xong vì phần mềm đã có sẵn 

những công cụ hỗ trợ và mình 

chỉ cần nhập liệu cho chính xác, 

chỉ trong vòng 30 giây là đã có 

thể gửi báo cáo cho cơ quan 

thuế.
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MISA KÝ SỰ

CUÛA VÒ GIAÙM ÑOÁC TREÛ
24H

Gọi anh là một người trẻ và thành 
đạt là không sai, bởi anh thuộc 
thế hệ 8x và hiện đang là Giám 
đốc Trung tâm KD HCSN MISA 
Hà Nội với gần 100 con người. Vị 
Giám đốc trẻ đó là anh Lê Hồng 
Quang. 

Hãy cùng để ý xem một ngày làm việc 
của anh diễn ra như thế nào:

18h - Thời gian đáng lẽ để dành cho gia 
đình thì lại là lúc anh xách hành lý, “xông 
pha ra chiến trường” Lạng Sơn, bắt đầu 
một chuyến công tác mới

Hành trình trên từng cây số: Mọi công việc 
đều được giải quyết trên xe với 3 công cụ 
đắc lực: Laptop, USB 3G và điện thoại di 
động

Bữa tối đơn sơ trên đường tới Lạng Sơn 
mới tiến hành được gần 40% đã bị ngắt 
quãng vì lý do: CÔNG VIỆC

Minh Vũ
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Gia đình hạnh phúc - Tổ ấm thân thương, 
hậu phương vững chắc giúp anh mạnh mẽ và 
chiến thắng trên mọi mặt trận! 

Chưa kịp nghỉ ngơi, khóa tập huấn tại Đình Lập - Lạng 
Sơn đã bắt đầu. Sự xuất hiện của anh khiến buổi lễ 
khai mạc thêm phần trang trọng và ý nghĩa

15h, anh trở về Văn phòng với lịch 
làm việc kín mít. Đầu tiên là việc 
trao tặng quà sinh nhật cho nhân 
viên

Thân thiện, cởi mở khi trao đổi công việc 
với nhân viên

Đĩnh đạc trong vị trí chủ trì cuộc họp với quản 
lý các phòng ban

Nhanh chóng, tỷ mỉ và cẩn trọng trả lời email 
của lãnh đạo, nhân viên và khách hàng

Tròn 24h sau: 18h - Tham gia CLB SM tại 
Văn phòng



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 6 - 201120

MISA KÝ SỰ

T
uần vừa rồi bị sốt 
phát ban, chồng 
thương muốn nấu 
thật nhiều món 
ngon để bồi bổ. Biết 

tôi thích ăn gà nên cả tuần liền, 
ngày nào chồng cũng nấu cho ăn 
những món ăn từ gà. Hôm nay, 
chồng lại nấu gà trong khi tôi đã 
chán lắm rồi. Nhìn vào bát cơm 
gà rồi lại nhìn chồng, tôi chợt mơ 
màng nhớ đến những kỷ niệm ở 
Lạc Sơn - Hòa Bình trong một 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Bamboo.NET 2010. 

Lần đó, đúng dịp báo cáo 3 quý 
nên tôi ở lại Lạc Sơn đến 9 ngày. 
Ngày nào cũng như ngày nào, 
đúng 7h, các anh chị học viên 
đến đón tôi và chị Võ Trang đi 
ăn sáng. Đúng 11h30 và 17h30 
khi kết thúc buổi học, chúng tôi 
lại được đưa đi ăn. Chín ngày 
như 1, không sai chút nào. Ngày 
nào cũng được ăn các món đặc 
sản và không bao giờ thiếu gà. 
Các anh chị đùa bảo, ở Hà Nội 
không có gà ngon thế để ăn đâu. 
Mà kể cũng lạ, cả 9 ngày đều ăn 
gà mà không hề thấy chán trong 
khi ở nhà, chỉ ăn mấy bữa là đã 
không thể ăn thêm được nữa rồi. 

Các anh ở đây còn bảo: “May 
mà mấy anh ở đây đều có vợ rồi 
chứ không thì hai em sẽ bị bỏ 
bùa không cho về nữa”. Chúng 
tôi cũng thấy làm vui lắm vì vừa 
được yêu quý lại vừa không bị 
bỏ bùa chứ không thì làm sao 
tiếp tục những chuyến hành 
trình phổ biến phần mềm.

Lạc Sơn không chỉ có “đặc sản 
gà” làm chúng tôi ấn tượng, mà 
còn có một hình ảnh rất đặc biệt 
cũng khiến chúng tôi nhớ mãi, 
đó là hình ảnh hai bố con bác 
kế toán trong khóa tập huấn của 
chúng tôi. 

Chẳng là bác kế toán này chỉ còn 
1 năm nữa là về hưu nhưng vẫn 

tham gia khóa tập huấn MISA 
Bamboo.NET. Lúc đầu bác khó 
lắm, rất gay gắt và nóng tính. 
Nhưng khi tham gia một vài 
buổi đầu của khóa tập huấn, 
được chúng tôi thuyết phục và 
tận tình hướng dẫn, bác mềm 
tính dần và trong những buổi học 
sau, bác đưa cả con gái đến với 
lý do bác thì tốt nghiệp vụ, con 
gái thì giỏi vi tính. Hai người 
cùng trao đổi, cùng học, chăm 
chú, mải miết cả ngày liền và lúc 
nào cũng làm xong đầu tiên, trở 
thành những học viên xuất sắc 
nhất lớp. Hình ảnh đó không bao 
giờ có thể phai mờ trong tâm trí 
tôi, tinh thần học hỏi và sự nỗ 
lực trong học tập bất kể tuổi tác 
của bác chính là một tấm gương 
và bài học lớn mà chúng tôi đã 
học được từ bác. 

“Em ơi, ăn đi nào, ăn cho khỏe 
để còn nấu cơm cho anh chứ”

Tiếng chồng nhẹ nhàng, ngọt 
như mía lùi làm tôi giật mình. Mà 
anh vừa nói gì ấy nhỉ? Á, chồng 
thật là quá đáng, muốn vợ khỏi 
ốm chỉ là để không phải nấu ăn 
nữa. Nhưng thôi, đang vui nên 
bỏ qua cho chồng đấy…

Nguyễn Thị Bình An
TTKD HCSN MISA Hà Nội

LAÏC SÔNLAÏC SÔN

VAØ NHÖÕNG KYÛ NIEÄMVAØ NHÖÕNG KYÛ NIEÄM
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T
ôi không nhớ hết 
mình đã có bao 
nhiêu chuyến công 
tác kể từ khi bước 
chân vào MISA. 

Đặt chân đến nhiều vùng đất, 
gắn bó với những con người hồn 
hậu ở mọi vùng quê, có những 
học viên nay đã trở thành những 
người bạn tri kỷ, những câu 
chuyện, những kỷ niệm cứ thi 
thoảng lại hiện về trong tâm trí  
và tôi luôn thầm cám ơn MISA 
đã mang đến cho tôi một cuộc 
sống tràn đầy cảm xúc và kỷ 
niệm. 

Một kỷ niệm đẹp và ấn tượng 
nhất luôn khiến tôi mỉm cười khi 
nghĩ đến, đó là câu chuyện xảy 
ra khi tập huấn MISA Bamboo.
NET tại Bình Thuận. Khóa tập 
huấn với 127 đơn vị là những kế 
toán phường, xã. 2 ngày - thời 
gian không đủ dài để làm nên 
một điều gì đó nhưng cũng vừa 

đủ để những con người chưa 
quen biết nhau trở nên gần gũi, 
gắn bó, đặc biệt là đối với những 
con người Bình Thuận chân 
thành, hiếu khách. Mọi người trở 
nên thân thiết với nhau hơn, nhất 
là khi buổi tập huấn cuối cùng 
đến, dường như trong mỗi chúng 
tôi ai cũng muốn thời gian quay 
chậm lại để có thể được ở bên 
nhau lâu hơn, trên khuôn mặt 
của nhiều người phảng phất nét 
buồn.

Sau 2 ngày tập huấn vất vả, 
chúng tôi tổ chức một bữa tiệc 
liên hoan nhỏ, lúc này ngoài bàn 
luận về công việc, về Bamboo 
thì những tâm tư, tâm sự về gia 
đình cũng được mọi người đưa ra 
chia sẻ. Trong quá trình tập huấn 
cũng như lúc này, tôi thường có 
cảm giác về một cái nhìn, về 
một ánh mắt của ai đó. Người ta 
thường nói khi có chút hơi men 
thì con người trở nên bạo dạn 

hơn. Và tôi cũng thế, tôi cố gắng 
giải đáp cảm giác của mình, rồi 
chúng tôi cũng bắt gặp nhau. Đó 
là một đôi mắt đẹp mà buồn, mặc 
dù cô gái ấy không xinh nhưng 
lại khá duyên. Cô ấy nói rằng 
cô ấy rất quý con người MISA 
và rất quý tôi. Ngay từ lúc bước 
chân vào hội trường, bắt gặp tôi 
đứng đón ở cổng, cô ấy đã thấy 
lòng xao xuyến. Cô ấy có làm 1 
bài thơ tặng tôi nhưng tôi chỉ còn 
nhớ một vài câu:

Anh đến

Như mưa về với vùng nắng hạn

Như làn gió mát thổi đêm hè

Ôi Bamboo - Cảm ơn anh đã đến

Đem tình yêu và cả sự sẻ chia…

Dù chia tay nhưng vẫn nhớ về 
anh - Bamboo.

Võ Văn Nhi - TTKD HCSN MISA Tp.Hồ Chí Minh

NHÔÙ NHÔÙ 
ÑOÂI MAÉT BUOÀNÑOÂI MAÉT BUOÀN
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Ñ
ược hòa mình 
vào cuộc sống, 
vào công việc 
hàng ngày và có 
em, thật hạnh 

phúc biết bao! Mỗi ngày dường 
như mang lại cho ta những niềm 
vui mới, ta ở bên em nhiều hơn, 
kể về em cho lũ bạn nhiều hơn, và 
em biết không? Chúng nó ghen 
với em, vì ta chưa bao giờ kể về 
ai nhiều như thế.

Những tưởng cuộc sống tốt đẹp 
bên em cứ thế trôi qua, nào ngờ 
sóng gió ập đến, ta chao đảo, 
quay cuồng, mệt mỏi với đống 
công việc như mớ bòng bong, 
có lúc ta cảm thấy chán ghét bản 
thân mình, ghét gia đình em, ghét 

những người anh em của em đã 
làm ta thất vọng, mặc dù tình yêu 
ta dành cho em không hề thay 
đổi. Ta nhận ra mình ích kỷ với 
em quá! Hãy thứ lỗi cho ta nhé!

Rồi cũng đến một ngày, ta quyết 
định ra đi, ra đi để tìm kiếm 
những điều mà theo ta, có lẽ sẽ 
tốt hơn cho ta, và cả em nữa… 
Đắn đo, suy nghĩ mông lung lắm, 
nhưng rồi, việc ra đi không thành, 
ta quay lại với em mà không nói 
một lời, ta biết, em sẽ luôn giang 
rộng đôi tay chào đón ta trở về, 
và lẽ dĩ nhiên, ta không thể rời xa 
em!

Ngày trở về, ta khoác trên mình 
chiếc áo mới, với cương vị mới, ta 
sung sức hơn xưa, yêu em mãnh 
liệt hơn xưa, và tất nhiên, không 
thể để mất em lần nữa. Đón tiếp 
ta trở về là những người em trai, 
em gái của em, thật hồn nhiên và 
đáng yêu. Ta như được tiếp thêm 
sức mạnh lần thứ hai. 

Rồi những người em khác gia 
nhập vào gia đình của em, ta 
lại có cơ hội dìu dắt và thể hiện 
nhiều hơn nữa, nhiệt huyết công 
việc ngày càng tăng, không giống 
ta trước đây chút nào em nhỉ? 

Và trên hết, em ạ, cảm ơn em đã 
cho ta một mái nhà với một gia 
đình lớn, luôn thương yêu nhau. 

Cảm ơn em, đã cho ta biết yêu em 
thêm lần nữa.

Cảm ơn em, đã cho ta cơ hội 
được học hỏi thật nhiều từ những 
vị lãnh đạo đáng kính.

Cảm ơn em, nhờ em ta có những 
người đồng nghiệp tốt bụng và dễ 
thương.

Cảm ơn em thêm lần nữa, vì nếu 
không có em, ta không có cơ hội 
trưởng thành như bây giờ.

Ta yêu em, MISA ạ!

Hoàng Thị Bích Thủy - TT KDDN MISA TP.HCM

Thế là cũng được gần 4 năm ta quen em rồi nhỉ? Còn 
nhớ như in ngày mới gặp em, ta ngây ngô, dại khờ và 
vô tư đến lạ. Thủa ban đầu ấy như níu giữ ta đến mãi 
tận bây giờ, bâng khuâng, xao xuyến vô cùng.
Ngày gặp em cũng chính là ngày ta nói lời chia tay 
mối tình tri kỷ, được gặp em mỗi ngày dường như là 
khoảng thời gian để giúp ta quên đi nỗi buồn dài vô 
tận. Ngày đó gia đình em thật tử tế đã cho ta tất cả 
những gì mà ta nghĩ thật khó kiếm được trong xã hội 
khó khăn thời bấy giờ. Các anh chị em của em thật 
đáng mến, luôn chỉ cho ta những điều hay, điều tốt. Ta 
yêu em kể từ đó…

Ta yeâu em, MISA!Ta yeâu em, MISA!
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L
âu lắm rồi mới lại 
được về miền Tây! 
Còn nhớ, hồi đi học, 
mình có về Bến Tre 
mấy lần nhưng lần 

này là chuyến dã ngoại cùng với 
các đồng nghiệp của bộ phận 
B.O và NVKD MISA Tp.HCM. 
Chuyến đi về Cai Lậy, Tiền Giang 
được anh Nghĩa - chủ nhân miệt 
vườn đặt cho cái tên rất đỗi thân 
thương “Về Cai Lậy thân yêu”. 

Cả đêm thao thức vì quá hồi hộp 
với chuyến đi này. Thế rồi đúng 
6h45, chuyến xe cũng bắt đầu 
chuyển bánh. Với sự hướng dẫn 
nhiệt tình của anh Nghĩa, tuy có 
mệt một chút nhưng ai cũng đều 
cảm thấy rất vui, rất háo hức. 

8h40 xe dừng tại vườn nhà anh 
Nghĩa. Không khí ở đây thật 
trong lành, dòng sông hiền hòa, 
từng cơn gió ùa về mát rượi, hàng 

dừa nước xanh ngút ngàn….xua 
tan đi cái mệt mỏi của chặng 
đường dài. Người dân miền Tây 
thật chân chất và hiếu khách. Họ 
đã chuẩn bị rất nhiều thứ, còn 
giúp chúng tôi chuẩn bị nấu ăn 
nữa chứ. Đặc biệt, ai cũng ấn 
tượng với khu vườn rộng và rất 
nhều trái cây như dừa, cam, xoài, 
mít của nhà anh Nghĩa.

 Sau một hồi dạo chơi, bữa trưa 
thịnh soạn với khoảng 70 người 
đã được chuẩn bị xong. Vì đã 
thật đói và thấm mệt nên mọi 
người ăn một cách nhiệt tình, 
ngon lành. Phong cách uống rượu 
kiểu MISA được tận dụng triệt 
để. Anh Nguyễn Thanh Hà - GĐ 
TTKDDN và anh Phạm Phú Lâm 
- PGĐ TTKDDN là người được 
mời nhiều nhất, người này vừa 
mời xong thì người khác lại đến 
“anh uống kiểu MISA với em 
nhé”. Đi chơi mới thấy các Sếp 
nhà mình thân thiện và gần gũi 
quá, không còn khoảng cách giữa 

Sếp và nhân viên nữa. 

Sôi nổi và thú vị nhất là phần chơi 
trò chơi tập thể. Cả đoàn được 
chia thành 5 đội với những cái 
tên nghe rất dân dã: đội Hai Lúa, 
đội Cầu Tõm, đội Bác Ba Phi, đội 
Cánh Đồng Bất Tận …Ai cũng 
nhiệt tình tham gia và hình như 
mỗi người trong các đội trở nên 
gắn kết thân thiết với nhau hơn. 
Mệt mà vui! Tiếng cười sảng 
khoái xua tan mọi mệt mỏi. 

Và...ùm ùm…tắm sông thôi, trở 
về với tuổi thơ yêu dấu… 

Chuyến đi thật ý nghĩa và để lại 
trong tôi biết bao kỉ niệm, đặc 
biệt là ấn tượng về con người 
Miền Tây tốt bụng, chất phác, 
thật thà. Chuyến đi đã giúp chúng 
tôi gắn kết với nhau hơn. Con 
người MISA ai cũng đáng yêu, 
thân thiện và dễ gần lắm. Chưa 
bao giờ thấy yêu môi trường làm 
việc và con người MISA đến thế.

Hai trung tâm kinh doanh ở hai miền đất nước với tính chất công việc 
giống nhau, họ cùng có những chuyến đi công tác hỗ trợ khách hàng, tổ 
chức các khóa tập huấn, tìm kiếm khách hàng... và họ đều là những con 

người rất trẻ tuổi. Chính vì vậy, họ luôn hết mình với công 
việc và cũng thật sôi nổi trong những chuyến dã ngoại, bởi 
đó chính là chất keo gắn kết tình đồng nghiệp. 

CHAÁT KEO GAÉN KEÁT TÌNH ÑOÀNG NGHIEÄPCHAÁT KEO GAÉN KEÁT TÌNH ÑOÀNG NGHIEÄP

Nguyễn Thị Bạch Tuyết - PTKD MISA Tp.Hồ Chí Minh

vvv
đ

VEÀ CAI LAÄY THAÂN YEÂU!
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M
ở toang 
cánh cửa 
sổ, hít làn 
gió mát 
rượi và 

tự mỉm cười “Thời tiết thật 
khéo chiều lòng người”. Nó 
nhí nhảnh, miệng hát vang và 
tay mở tủ soạn mấy bộ quần 
áo cho chuyến dã ngoại cùng 
TTKDDN - MISA HN với gần 
100 thành viên. 

Sáng hôm đó, cả Trung tâm 
rộn ràng… Nó đi sớm hơn mọi 
ngày, nhảy chân sáo còn miệng 
cười toe toét khi gặp VTNhung 
với tay xách balo, tay cầm máy 
ảnh, nheo mắt nhìn nó: “Với 
cái máy ảnh lớn này tha hồ mà 
chụp cho Trung tâm mình”.

12h trưa, cả Trung tâm í ới gọi 
nhau đi ăn. Phải rồi, phải có sức 
mới chiến đấu với cuộc chơi 
chứ.

1h45, tập trung và điểm danh 

nào! Lần lượt, VTNhung và 
LTChinh hô to: “Điểm danh cả 
nhà nhé, ai ko có mặt giơ tay”.

4h chiều, cả TTKD đặt chân 
Ao Vua. Khung cảnh trước mắt 
nó thật đẹp: nhà sàn nè, thác 
nước nè, bể bơi nè, khu vườn 
cây nè… Tạm biệt cái không 
khí nắng nóng, tắc đường, khói 
xe của phố phường Hà Nội, nó 
chìm đắm trong thiên đường 
Ao Vua. Cảnh núi rừng thiên 
nhiên hùng vĩ, không gian đậm 
chất thơ cùng với không khí 
thật trong lành. Tất cả như hòa 
quyện vào nhau, hòa cùng với 
dòng du khách MISA. 

Bể bơi là nơi cuốn hút nhất, 
nó nhìn thấy NV Khiêm, NV 
Sơn, LTThảo,.. thi nhau bơi và 
có cả PR VTNhung theo sau 
để ghi hình nữa chứ. Nhưng 
với nó thì lội thác và chụp ảnh 
cùng đội SAM, đội FUJI...vẫn 
thú vị hơn. Ai ai cũng đang 
tạo dáng chụp hình để lưu lại 

CHAÁT KEO GAÉN KEÁT TÌNH ÑOÀNG NGHIEÄPCHAÁT KEO GAÉN KEÁT TÌNH ÑOÀNG NGHIEÄP

HAØNH TRÌNH ÑEÁN AO VUA

Hoàng Lan Anh - PTKD TT KDDN MISA Hà Nội
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khoảnh khắc này, để post ảnh 
lên facebook nữa chứ. Chính 
bởi thế công suất của mọi máy 
ảnh đều hoạt động tối đa. Tất cả 
như muốn  thời gian chậm lại để 
cảm nhận cuộc sống thi vị của 
thiên nhiên.

6h chiều, mọi thành viên tập 
trung về phòng, chuẩn bị ăn tối 
và chào đón chương trình đặc 
biệt “Hành trình tháng 5 Ao 
Vua”. Một buổi tối rộn ràng với 
tiếng hát, tiếng cười… Có lẽ 
sẽ chẳng ai quên được trò chơi 
“Bắc dép làm cầu” hay cuộc 
thi “Thiết kế thời trang”… Có 
ai ngờ rằng người MISA đa tài 
thế! Tất cả, tất cả TTKDDN, từ 
Sếp đến nhân viên như hòa làm 
một, cùng nắm tay nhau nhảy 
những điệu múa chưa được thấy 
bao giờ, cùng chung tiếng cười, 
cùng hòa tiếng hát....

10h tối, tan buổi liên hoan, 
nhưng đến tận 3h nó mới ngủ 
được, không phải bởi lạ nhà, 
cũng chẳng phải bởi tiếng ồn 
mà vì những câu chuyện tâm sự 

cuốn hút của lũ con gái chúng 
nó. Đêm đó trai gái TTKDDN 
“ngủ chung” thật tình cảm và 
không biết có ai nhầm “ông 
nọ bà kia” không, chỉ biết rằng 
sáng hôm sau chí chóe lên 
“Hôm qua hình như mình ôm 
nhầm? Hôm qua có ai đó gác 
vào người mình hay là hôm qua 
2 đứa mình đắp chăn chung”...

7h30 sáng chủ nhật, tiếng chị 
PNAnh: “Cả nhà ơi, đi ăn sáng 
thôi”. Tất cả kéo nhau ra nhà 
ăn, mùi phở bò, mì xào,… thơm 
lừng, hấp dẫn tất cả những cái 
bụng đang đói. Sau khi đánh 
chén xong, cả TT KDDN đi 
đua thuyền, đạp vịt, xem động 
Sơn Tinh - Thủy Tinh… và có 
lẽ đáng nhớ nhất là lúc tham 
gia các trò chơi mạo hiểm. Trò 
“Tàu lượn công thức 1” hay 
“Xích đu” làm cho bao thành 
viên đứng tim, người khóc 
người cười mà vẫn ham chơi.

11h trưa, TTKD nâng cốc chúc 
mừng chuyến đi chơi thành 
công. Mọi người bên nhau 

trong không khí tưng bừng và 
ấm áp, bên những chén rượi và 
lời chúc ngọt ngào. Nó nhớ như 
in lời Sếp An : “Cảm ơn anh em 
TT KDDN vì đã ủng hộ chuyến 
đi chơi…! Còn các thành viên 
TT như thầm cảm ơn Sếp đã tổ 
chức đi chơi, đã cho các nhân 
viên cơ hội được gần nhau, yêu 
gia đình MISA hơn.

1h30 chiều, chiếc xe chở thành 
viên MISA về Hà Nội, gió như 
táp vào mặt, rồi nó hít sâu tận 
hưởng không khí trong lành lần 
nữa, “tạm biệt Ao vua nhé!” - 
Nó thì thầm.

3h30 chiều, xe về đến Hà Nội 
- vậy là chuyến đi khép lại với 
thật nhiều kỷ niệm. Chuyến đi 
như “tiếp lửa” cho các thành 
viên TTKDDN trỗi dậy sức trẻ, 
tinh thần trách nhiệm, làm hết 
sức và chơi hết mình của người 
MISA. Nó biết chắc sáng thứ 
2, câu chuyện lại bắt đầu với 
khoảnh khắc ngày hôm qua “Có 
ảnh mình trong đó không, cóp 
nhá!”
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Thao tác chuyển đổi từ phần mềm cũ MISA Panda.NET 
2006/2008 lên phần mềm mới MISA Panda.NET 2011 rất đơn 
giản bởi tại từng bước thực hiện chương trình đều xuất hiện 
hộp hội thoại hướng dẫn cho người sử dụng cách thao tác. Tuy 
nhiên để việc chuyển đổi dữ liệu được chuẩn xác và không mất 
nhiều thời gian, người sử dụng cần lưu ý mấy điểm sau:

Trước khi chuyển đổi dữ liệu: 

Cần sao lưu dữ liệu để giữ bản sao dữ liệu đến thời điểm hiện 
tại. Chạy chức năng bảo trì dữ liệu, sau đó ghi sổ theo lô để 
đảm bảo tất cả các chứng từ phát sinh của đơn vị được ghi sổ. 
Với chứng từ nào không ghi sổ được, người sử dụng cần đọc kỹ 
nguyên nhân để tìm cách ghi sổ chứng từ đó.

Trong khi chuyển đổi dữ liệu: 

Tại bước chuyển đổi tài khoản hạch toán, người sử dụng cần 
kiểm tra kỹ và chọn đúng tài khoản chuyển tới (đặc biệt với 
những tài khoản chế độ cũ có nhưng chế độ mới đã bỏ). 

Sau khi chuyển đổi dữ liệu:

Cần bảo trì dữ liệu, sau đó ghi sổ theo lô để đảm bảo tính đúng 
đắn của dữ liệu. Nếu cần chỉnh sửa tài khoản chuyển tới, sau 
khi chuyển đổi xong người sử dụng có thể chọn lại tài khoản 
chuyển tới với chức năng Chuyển tài khoản hạch toán trong 
Danh mục\Hệ thống tài khoản, bấm chuột phải vào tài khoản 
cần chuyển chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

Sau đó tiến hành đối chiếu số liệu của các tài khoản tại Bảng 

Phần mềm MISA Panda.
NET 2011 được xây 

dựng theo Thông tư số 
91/2010/TT-BTC ngày 

17/06/2010 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn 

kế toán nghiệp vụ thi 
hành án dân sự. Phần 

mềm được áp dụng 
thống nhất cho tất cả các 
đơn vị quản lý thi hành 

án dân sự từ Trung ương 
đến cấp huyện. 

NHÖÕNG TÍNH NAÊNG MÔÙI TREÂNNHÖÕNG TÍNH NAÊNG MÔÙI TREÂN
MISA Panda.NET 2011

Đinh Thị Vân
Trưởng phòng TV&HTKH TTKD HCSN, 

MISA Hà Nội
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cân đối tài khoản đến 30/09/2010 trên phần cũ 
với số dư đầu năm 01/10/2010 trên phần mềm 
mới. Khi số dư cuối năm đã khớp với số dư đầu 
năm thì mới tiến hành đối chiếu đến các báo 
cáo chi tiết khác.

Một số tính năng mới trên phần mềm 
MISA Panda.NET 2011

Cho phép theo dõi nhiều đối tượng trên một 
quyết định thi hành án

Trên danh mục Quyết định thi hành án cho 
phép khai báo nhiều chấp hành viên, nhiều đối 
tượng phải thi hành án, nhiều đối tượng được 
thi hành án.

Theo dõi chấp hành viên theo từng vụ việc

Tại các giao diện nhập dữ liệu: Phiếu thu, 
Phiếu chi, Nộp tiền vào tài khoản, Phát hành 
Séc … bổ sung cột Chấp hành viên. Khi nhập 
liệu liên quan đến Quyết định chủ động hoặc 
theo đơn chương trình sẽ tự động lấy thông 

tin Chấp hành viên đầu tiên của Quyết định 
đó vào cột Chấp hành viên trên các giao diện 
nhập liệu. Mục đích của việc nhập liệu theo 
từng chấp hành viên để hiển thị số liệu báo cáo 
liên quan, ví dụ B02CT-THA “Báo cáo kết quả 
hoạt động thi hành án” chi tiết đến từng Chấp 
hành viên theo cách lấy số liệu của Thông tư 
91/2010/TT-BTC ra ngày 17/06/2010 của Bộ 
Tài chính.

Cho phép theo dõi tài sản, tang vật theo 
từng vụ việc

Phần mềm cho phép theo dõi tài sản, tang 
vật theo từng vụ việc khi tích chọn tính chất 
nhóm tài khoản 114 chi tiết theo đối tượng và 
quyết định. Khi khai báo tài sản, tang vật cần 
chọn thuộc Quyết định hay tang vật vụ án nào. 
Sau đó phần mềm sẽ lọc tài sản, tang vật theo 
Quyết định khi nhập liệu phát sinh. Đồng thời 
sẽ hiển thị số liệu trên sổ sách, báo cáo liên 
quan đến tài sản, tang vật theo từng vụ việc, ví 
dụ sổ S06a - THA “Thẻ kho theo dõi tài sản, 
tang vật”

Cho phép lọc đối tượng và tài sản, tang 
vật theo Quyết định

Tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, bổ 
sung chức năng Lọc đối tượng theo quyết định; 
Lọc tài sản, tang vật theo quyết định. Chức 
năng này giúp người sử dụng giảm thiểu thời 
gian khi nhập liệu vì khi thêm mới chứng từ 
chọn Quyết định phần mềm sẽ lọc ra các đối 
tượng, tài sản, tang vật liên quan đến Quyết 
định đó.

Với những tính năng nổi trội của phần mềm 
kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự MISA 
Panda.NET 2011 chắc chắn sẽ phục vụ tốt nhất 
công tác kế toán của các đơn vị trong toàn 
ngành Thi hành án.

Chúc quý đơn vị thành công.
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AO

Từ ngày có con, mẹ luôn 
có một ý nghĩ là phải sống 

thật khỏe, thật lâu để lo 
cho con nên người. Cũng 

từ ngày có con, mẹ thấy 
mình trưởng thành hơn, 

chững chạc và trách nhiệm 
hơn.

Mỗi chiều đi làm về, việc 
đầu tiên là mẹ tìm con để 

ôm và hôn con cho đỡ 
nhớ. Mỗi tối, dù mẹ có bận 

rộn hay mệt mỏi vì công 
việc, mẹ cũng sẽ cố gắng 
chơi đùa với con, ru con 
ngủ để con có một giấc 

ngủ nhẹ nhàng và êm đềm. 
Mẹ rất thích ngồi ngắm 

con yêu của mẹ ngủ. Con 
như một thiên thần, trong 

sáng và đáng yêu vô cùng! 
Những lúc ngồi ngắm con 

ngủ là lúc lòng mẹ được 
bình yên và hạnh phúc 

nhất .

M
ẹ nghỉ phép trước 1 tháng để chuẩn bị đón 
con yêu chào đời. Thư thả, thong dong và 
tận hưởng cảm giác hạnh phúc vì sắp được 
gặp mặt con. Nhưng mẹ mới nghỉ làm được 
1 ngày thì con lại …đòi ra. 5h30 mẹ chuẩn bị 

ăn cơm thì đột nhiên đau bụng dữ dội, bà ngoại vội kêu taxi đưa 
mẹ đến bệnh viện, ba con bận trực nên đến sau. Ngày con chào 
đời là ngày mẹ lo lắng và đau như cắt từng khúc ruột. Chỉ tích tắc 
trong vòng 30 phút là mẹ đã nhìn thấy mặt con. Hú hồn... chắc là 
con ham vui nên muốn ra sớm đây mà !!! Hanh phúc vỡ òa khi lần 
đầu tiên nhìn thấy hình hài nhỏ nhắn của con. Thương con đến xé 
lòng khi phải xa mẹ nằm ở khoa nhi vài ngày khi còn đỏ hỏn…

Rồi những lóng ngóng, bỡ ngỡ ban đầu cũng qua đi. Giờ có con, 
mẹ mới thấu hiểu được tình yêu bao la của bà ngoại. Bà ngoại đã 
chăm mẹ con mình thật vất vả, hết chăm cho mẹ rồi lại chăm cho 
con, cẩn thận và tỉ mỉ vô cùng. 

Hôm nay con của mẹ được 14 tháng rồi. Con đã chạy vững và bắt 
đầu quậy, leo trèo nè, rồi lại hay bắt chước, làm nhiều trò vui nhộn 
nữa. Mỗi ngày nhìn thấy con khôn lớn, biết thêm cái gì mới thì 
không những mẹ mà cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Con là tâm 
điểm chú ý của cả gia đình bên nội và bên ngoại. Tất cả những 
gì con làm mẹ đều cảm thấy rất đáng yêu. Tuổi này con rất hay 
bắt chước người lớn, mẹ thật ngạc nhiên khi thấy con chạy ra sân 
xách bình tưới cây, rồi cầm chổi quét sân …..nhìn đáng yêu lắm! 
Chưa kể những việc phá phách của con làm mẹ bực mình vì luôn 
phải dọn dẹp đống chiến trường mà con bày ra. Nào là kéo hộc tủ 

Đặng Thị Lệ Trang
Phòng HCTH MISA Tp.Hồ Chí Minh

CON LAØ MOÙN QUAØ CON LAØ MOÙN QUAØ 
TUYEÄT VÔØI NHAÁT CUÛA MEÏ!TUYEÄT VÔØI NHAÁT CUÛA MEÏ!
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quăng hết đồ chơi ra ngoài rồi leo vào đó ngồi, hộc tủ quần áo và sách vở 
cũng cùng chung số phận. Nếu bữa nào ngoan thì con “quăng” trở lại, còn 
không thì …eo ơi! 

Từ ngày có con, mẹ luôn có một ý nghĩ là phải sống thật khỏe, thật lâu để lo 
cho con nên người. Cũng từ ngày có con, mẹ thấy mình trưởng thành hơn, 
chững chạc và trách nhiệm hơn.

Mỗi chiều đi làm về, việc đầu tiên là mẹ tìm con để ôm và hôn con cho đỡ 
nhớ. Mỗi tối, dù mẹ có bận rộn hay mệt mỏi vì công việc, mẹ cũng sẽ cố 
gắng chơi đùa với con, ru con ngủ để con có một giấc ngủ nhẹ nhàng và êm 
đềm. Mẹ rất thích ngồi ngắm con yêu của mẹ ngủ. Con như một thiên thần, 
trong sáng và đáng yêu vô cùng ! Những lúc ngồi ngắm con ngủ là lúc lòng 
mẹ được bình yên và hạnh phúc nhất .

Từ ngày có con, mẹ ngủ rất tỉnh, hễ nghe tiếng “e.. e” của con là mẹ bật dậy 
xem con thế nào. Con khát nước, khát sữa, cần thay tã, nóng, lạnh hay áo có 
bị tốc lên khoe rốn không? Con có khỏe mạnh và ngủ ngoan thì mẹ mới yên 
lòng. Có những đêm con bị sốt, mẹ gần như thức trắng đêm vì sợ con sốt cao 
mà mẹ không hay. Đôi lúc mẹ thức dậy thấy con nằm ngủ với tư thế rất ngộ 
nghĩnh, tư thế mà người ta hay gọi là “trông em”, mẹ lại bật cười một mình. 

Con là món quà quí nhất trên đời mà tạo hóa đã ban tặng cho ba mẹ. Cầu 
mong cho con của mẹ hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh!

Chị Đặng Thị Lệ Trang và con trai, bé Đào Tuấn Khang
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M
ặc dù phải 
dừng cuộc 
chơi ngay 
tại trận đầu 
tiên của 

vòng loại 1/32 nhưng các cầu 
thủ chúng ta đã để lại nhiều ấn 
tượng tốt đẹp về tinh thần thể 
thao và tinh thần quả cảm. 

Chúng ta hãy cùng chiêm 
ngưỡng lại hành trình của đội 
tuyển bóng đá nam trong giải 
thi đấu lần này.

Tưng bừng khí thế khai 
mạc

Ngày 7/05 tại nhà thi đấu Rạch 
Miễu, tuyển MISA cùng với 
63 đội tuyển của Hội Tin học 
TPHCM đã làm lễ khai mạc cho 

mùa giải. Các cầu thủ của chúng 
ta tham dự lễ khai mạc với một 
tinh thần quyết tâm chiến thắng

Trận mở đầu

Sáng ngày 10/5 tại nhà thi đấu 
Quận 8, tuyển MISA đã gặp đội 
Sao bắc Đẩu. Kết thúc trận đầu, 
MISA dành thắng lợi 5-0 trước 
đội Sao Bắc Đẩu. Trận mở màn 
dành chiến thắng lớn như góp 
thêm phần sức mạnh cho đội 
bóng và các cổ động viên.

MISA - EFFECT: 6-0

MISA đã dành thắng lợi thuyết 
phục trước đội tuyển EFFECT 
với một cơn mưa bàn thắng, 
khẳng định dành một vé vào 
vòng trong vào chiều thứ 7 ngày 

Ngô Thị Ngọc Thúy
Phòng HCTH MISA Tp.Hồ Chí Minh

HCM FUTSAL CUP 2011HCM FUTSAL CUP 2011
CAÙC BAØN THAÈNG ÑEÏP CUÛA TUYEÅN MISA TAÏI CAÙC BAØN THAÈNG ÑEÏP CUÛA TUYEÅN MISA TAÏI 

Đến hẹn lại lên, giải 
bóng đá trong nhà của 

hội tin học TPHCM HCA 
FUTSAL CUP 2011 lại 

chuyển động. Đây là một 
trong những giải bóng đá 

tập hợp lực lượng cầu 
thủ CNTT – TT lớn nhất 

cả nước: trên 770 cầu 
thủ, 64 đội bóng và 159 
trận đấu. Tham gia giải 
lần này, đội tuyển MISA 
có một dàn cầu thủ khá 

đồng đều về thể lực cũng 
như kĩ thuật. 
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VĂN HÓA - THỂ THAO

24/05 tại nhà thi đấu quận 8.

MISA - CSC2: 4-2

Sau 2 trận toàn thắng trước thì trận đấu gặp 
đội CSC2 tại nhà thi đấu quận 4 chỉ mang 
ý nghĩa thủ tục, các cầu thủ của chúng ta 
ra sân với một tâm lý hoàn toàn thoải mái. 
Trận đấu nhanh chóng được đẩy nhanh tốc độ, 
các cầu thủ của 2 đội liên tục có những pha tấn 
công về phía khung thành của các thủ môn. 
Trên khán đài, tiếng trống hòa lẫn tiếng hò reo 
của cổ động viên khiến các cầu thủ như được tiếp 
thêm sức mạnh và dành thắng lợi.

Sau 3 trận toàn thắng, MISA đang đứng nhất 
bảng P với 9 điểm, hiệu số bàn thắng bàn thua 
là 15/2. 

MISA - Doanh Nhân IT

Sau 3 trận đấu và dẫn đầu bảng P, các tuyển thủ 
MISA tiếp tục ra sân trong trận đấu 1/32 - vòng 
loại trực tiếp để tranh quyền vào vòng trong với 
đội Doanh nhân IT, vào lúc 21h30 ngày 19/05/11, 
tại SVĐ Lãnh Binh Thăng, Q.11,TpHCM

Kết thúc 40 phút thi đấu, tỉ số 2-2 buộc 2 đội 
phải tranh tài bằng đá luân lưu, một chút thiếu 
may mắn đã không ở lại cùng các cầu thủ MISA 
nên đội bóng phải dừng thi đấu ở vòng 1/32 này. 
Các tuyển thủ MISA dù không lọt vào vòng trong 
nhưng họ đã thi đấu và cống hiến hết mình, đã 
thể hiện bản lĩnh và tài năng, họ chính là những 
người chiến thắng trong lòng người hâm mộ 
MISA.

Những phố phường Hà Nội ta qua

Mây nhởn nhơ về cùng gió thổi

Nắng cứ đỏ trưa hè bổi hổi

Chiều mênh mang Hà Nội phố và em.

Anh ước gì mua được cả công viên

Gởi tặng em làm kỷ niệm. 

Mỗi ghế đá, mỗi cây xanh ngọn nến

Cứ hồng lên trước buổi gió xuân về.

Đây khoảng trời Hà Nội thực và mơ

Vẫn xanh biếc những Trúc Bạch, Hoàn Kiếm…

Vẫn thắm đỏ sông Hồng mùa nước cạn

Cọc Bạch Đằng nhọn hoắt núi sông!

Đây mùa xuân đỏ nắng chiều lam

Những giai điệu hồng như màu cổ tích 

Như điệu múa công viên người hay thác

Lá vẫn xanh. Ngỡ đàn công bầu bạn lại về…

KHOÂNG GIAN THÔ HAØ NOÄI

Nguyễn Trọng Đồng
Trường THCS Phú Lộc, Krông Năng, Dak Lak
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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

Sưu tầ m
Tô Minh Phương -  KD HCSN MISA Cần Thơ

Lý do để làm việc

Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên 
bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền 
câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:

- Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền 
thứ hai?

- Để làm gì?

- Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ 
mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.

- Rồi sao nữa?

- Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể 
nghỉ ngơi.

- Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?

Nhật ký 

- Nàng: Hôm qua anh xem trộm nhật ký xủa em 
phải không? 

- Chàng: Sao em biết? 

- Nàng: Em xem nhật ký của anh thấy có ghi 
vụ đó!

Có nghe rõ không?
Thầy giáo trẻ hỏi học sinh: 

- Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm 
gãy cả cành? 

- Cả lớp im lặng!

- Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào 
Peter, em có biết không? 

- Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng 
nghe thấy thầy hỏi gì ạ. 

- Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, 
tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy 
thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe 
rõ không? 

- Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua 
ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi 
già? 

- Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe 
thấy em hỏi gì cả.






