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Ngày 12/7, tại hội trường tòa nhà Thông tấn 
xã Việt Nam - Tp.HCM, đại diện của MISA 
Tp.HCM đã vinh dự nhận giải thưởng Giải pháp 
CNTT hay nhất (BITCup) dành cho 2 sản phẩm 
MISA SME.NET và MISA HRM.NET. Đây là 
lần thứ 7 MISA liên tục đạt danh hiệu này.

Giải thưởng BITCup 2011 dành cho các giải 
pháp CNTT - TT hay nhất năm 2011 do người 
tiêu dùng bình chọn là giải thưởng thường niên 
do Tạp chí Thế giới vi tính PCWorld tổ chức 
nhằm xác định các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp 
CNTT - TT được ưa chuộng nhất trên thị trường.

2011 là năm ghi dấu những thành tựu của MISA 
SME.NET 2010 với việc tích hợp nhiều tính 

năng mới, trong đó nổi bật là khả năng làm việc 
online, hỗ trợ tự tạo và tự in hoá đơn theo Nghị 
định 51 của Chính phủ, kết hợp với nhà cung 
cấp dịch vụ Viettel tích hợp dịch vụ chứng thực 
chữ ký số hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các 
giao dịch điện tử, kê khai và nộp thuế qua mạng. 
Thêm vào đó, MISA SME.NET 2010 được các 
chuyên gia về CNTT và khách hàng sử dụng 
đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ làm việc đa chi 
nhánh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và cập 
nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới.

BITCup 2011 một lần nữa đã khẳng định vị 
thế của các sản phẩm phần mềm MISA trong 
tâm thức người dùng ứng dụng CNTT trên toàn 
quốc.

MISA GIÀNH CÚ ĐÚP BITCUP 2011MISA GIÀNH CÚ ĐÚP BITCUP 2011

Từ trái qua phải: Ông Đỗ Hồng Quang - GĐ MISA Tp.HCM, ông Lữ Hồng Chương - Phó TGĐ Công ty Cổ phần MISA, ông Ngô 
Vi Đồng (Chủ tịch Hội An toàn thông tin khu vực phía Nam), ông Nguyễn Thanh Hà - Phó GĐ MISA Tp.HCM trong đêm trao giải 
BITCup.
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Ngày 22/6, tại tỉnh Vĩnh Phúc, 
MISA đã tiến hành khởi công 
xây dựng dự án “Trung tâm 
đào tạo nghiệp vụ Kinh tế - Tài 
chính MISA”. Dự án của MISA 
thuộc xã Kim Long, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, 
với tổng diện tích 3.960m2. 
Dự án Trung tâm đào tạo 
nghiệp vụ Kinh tế - Tài chính 
là một trong những dự án đầu 
tư trọng điểm của MISA trong 
năm 2011. Với kinh nghiệm 
hơn 17 năm hoạt động trong 
lĩnh vực cung cấp các giải 
pháp về tài chính kế toán cũng 
như hỗ trợ đào tạo cho các 

trường đại học, cao đẳng và 
trung học nghề trên toàn quốc 
trong nhiều năm qua, Trung 
tâm đào tạo nghiệp vụ Kinh tế 

- Tài chính MISA hứa hẹn sẽ 
trở thành địa chỉ đào tạo nghề 
uy tín, chất lượng trong tương 
lai. 

Khởi công dự án “Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Kinh tế - Tài chính MISA” tại Vĩnh 
Phúc 

Tích hợp Chữ ký số trong MISA SME.NET và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
Viettel-CA

Lễ khởi công dự án tại KCN Vĩnh Phúc

Tháng 6/2011, Công ty Cổ phần 
MISA đã tiến thêm một bước 
trong việc cung cấp dịch vụ toàn 
diện hỗ trợ doanh nghiệp bằng 
việc ký kết hợp tác cùng Công 
ty Viễn thông Viettel - Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội tích hợp 
chữ ký số (CKS) vào hệ thống 
phần mềm kế toán doanh nghiệp 
MISA SME.NET. Đồng thời, 
theo ký kết hợp tác này, MISA 
sẽ trở thành đại lý độc quyền 
cung cấp dịch vụ Chứng thực 
CKS Viettel - CA.

MISA SME.NET 2010 hiện là 
phần mềm kế toán đầu tiên tại 
Việt Nam tích hợp CKS vào hệ 
thống. Cùng với việc cung cấp 

dịch vụ Chứng thực CKS Viettel 
- CA, ngoài các giao dịch về tài 
chính, doanh nghiệp có thể ứng 
dụng CKS trong hàng loạt các 
giao dịch khác như ký email, 
văn bản điện tử, giao dịch 
chứng khoán, ngân hàng... Việc 

hợp tác giữa MISA và Viettel là 
màn mở đầu cho các hoạt động 
tích hợp dịch vụ và ứng dụng 
mà MISA sẽ tiếp tục phát triển 
trong những năm tới trong các 
hệ thống sản phẩm phần mềm 
của mình.
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Ngày 24/6, tại trường ĐH Kinh 
doanh và Công nghệ, MISA 
tham dự vào chương trình “Lễ 
tổng kết và trao bằng cử nhân 

kế toán” dành cho cử nhân khoa 
kế toán trường ĐH Kinh doanh 
và Công nghệ. Công ty Cổ phần 
MISA tham dự với tư cách là một 

trong những nhà tài trợ chính đã 
trao học bổng cho những sinh 
viên có thành tích xuất sắc trong 
năm học 2010 - 2011. 

Ngày 24 - 26/6, tại Tp.Đà Lạt, 
Hội Tin học Tp.HCM phối hợp 
Hội Tin học Lâm Đồng tổ chức 
sự kiện Giao lưu - Liên kết - Phát 
triển CNTT-TT lần 2, dưới sự chủ 
trì của Sở TT-TT Tp.HCM, Sở TT 
- TT tỉnh Lâm Đồng. Đến tham 
gia sự kiện này có đại diện các 
cơ quan quản lý nhà nước như: 
Ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ tịch 
UBND Tp.HCM, ông Nguyễn 
Đình Tạo - Giám đốc sở Thông 
tin - Truyền thông tỉnh Lâm 
Đồng, đại diện các sở ban ngành, 
các hiệp hội từ Bến Tre, Khánh 
Hòa cùng các doanh nghiệp trên 
địa bàn khu vực phía Nam. Trên 
cương vị là ủy viên ban chấp 
hành Hội tin học Tp.HCM - ông 

Lữ Hồng Chương - Phó Chủ tịch 
HĐQT, PTGĐ Công ty Cổ Phần 
MISA đã chủ trì cuộc thi đấu giao 
hữu giải ICT Connection Tennis. 

Đây là chương trình nằm trong 
chuỗi sự kiện “Giao lưu - Liên 
kết - Phát triển CNTT-TT lần 2 - 
Lâm Đồng 2011”.

Trao học bổng cho các sinh viên khoa Kế toán trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Tưng bừng sự kiện Giao lưu - Liên kết - Phát triển CNTT-TT lần 2 tại Tp. Đà Lạt 

Phó tổng Giám đốc Lữ Hồng Chương (thứ 6 từ phải sang) cùng các đại biểu tham dự sự 
kiện Giao lưu - Liên kết - Phát triển CNTT lần II

Ngày 04/6, MISA tham dự 
“Ngày hội nghề nghiệp SV - 
NL Trẻ Tp.HCM 2011” được tổ 
chức tại trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM. Ngày hội việc làm có 
sự tham gia của gần 30 doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu 
cầu tuyển dụng nguồn nhân lực 
chất lượng cao. Điều này đã thu 
hút được khoảng 1000 sinh viên 
thuộc các khối ngành quản trị, 
kinh tế, tài chính, công nghệ, 
ngoại ngữ của Đại học Kinh tế 
và các trường Đại học khác trên 
địa bàn thành phố. 

Sôi động cùng MISA tại “Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên - Nhân lực Trẻ Tp.HCM 2011” 

Các sinh viên tham dự ngày hội phát triển nghề nghiệp
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Ngày 27 - 28/5, tại huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La, Công ty 
TNHH Hùng Hiệp - đại lý 
MISA tại Sơn La đã phối hợp 
với Phòng Tài chính huyện Yên 
Châu tổ chức thành công khoá 
tập huấn “Nâng cấp, khai thác, 
sử dụng phần mềm kế toán 
MISA Mimosa.NET 2012” cho 
tất cả kế toán các đơn vị Hành 
chính sự nghiệp trên địa bàn 
huyện. Khai mạc khoá tập huấn 
có bà Lưu Minh Huệ - Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Yên Châu, cùng các 
chuyên viên và kế toán các đơn 
vị. 

Từ 21 - 25/6 tại hội trường 
UBND thị trấn Ít Ong, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La, MISA 
Hà Nội đã phối hợp với Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện 
Mường La tổ chức thành công 
khóa tập huấn phần mềm kế toán 
xã MISA Bamboo.NET 2008. 
Đến tham dự khóa tập huấn có 

ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Mường La, bà Nguyễn 
Thị Ngọc Tú - Đại diện DNTN 

Thanh Tứ - Đại lý phần mềm kế 
toán MISA tại Sơn La cùng với 
các cán bộ kế toán đến từ 16 xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện. 

Sơn La

Đại lý MISA tại Sơn La tặng quà cho các học viên tham dự khóa tập huấn (ảnh trên) và 
chụp ảnh cùng các học viên tham dự khóa tập huấn tại thị trấn Ít Ong (ảnh dưới)

Các học viên tham dự khóa tập huấn tại Bắc Hà - Lào Cai

Từ ngày 07/6 - 11/6, tại trường 
THCS thị trấn Bắc Hà, MISA 
Hà Nội phối hợp với Phòng Tài 
chính - Kế hoạch Bắc Hà tổ chức 
thành công khóa tập huấn phần 
mềm kế toán MISA Mimosa.
NET 2012. Tham dự khóa tập 
huấn có bà Lê Hải Yến - Phó 
phòng TC - KH cùng các kế toán 
đến từ 17 đơn vị khối dự toán 
huyện 

Lào Cai
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Ngày 04/6, MISA Hà Nội đã tổ 
chức thành công khóa hội thảo: 
“Phần mềm kế toán MISA SME.
NET 2010 với TT 28/2011/TT-
BTC” Tham dự hội thảo có ông 
Dương Duy Bảy – Phó phòng 
Tuyên truyền Cục Thuế Điện 
Biên cùng gần 60 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. 

Trong 5 ngày, từ ngày 24 - 28/5, 
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. 

Từ 30/5 - 03/6, MISA Hà Nội đã 
phối hợp với Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện Tam Nông  và 
phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Thanh Thủy - Phú Thọ 
tổ chức thành công các khóa tập 
huấn phần mềm MISA Bamboo.
NET 2008. Tham dự khóa tập 
huấn có ông Đỗ Đình Quyền 
- Trưởng phòng Tin học, ông 
Nguyễn Văn Tiến, Phó phòng Tin 
học - Sở Tài chính Phú Thọ cùng 
với 50 cán bộ kế toán các xã. 

Điện Biên 

Bắc Kạn 

Phú Thọ

60 doanh nghiệp  tham dự hội thảo MISA SME.NET 2010 tại Điện Biên

Các học viên tham dự khóa tập huấn tại Bắc Kạn

Các cán bộ kế toán xã tham dự tập huấn ở Tam Nông, Phú Thọ
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Ngày 25/6, tại tòa nhà 
Technosoft, MISA Hà Nội đã tổ 
chức thành công khóa hội thảo: 
“Giới thiệu tính năng, tiện ích 
của Phần mềm quản trị quan 
hệ khách hàng MISA CRM.
NET 2008”. Tham dự khóa hội 
thảo có đông đảo các giám đốc, 
trưởng phòng Marketing của các 
doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Hà Nội.

Từ ngày 21 - 22/6 và 24 - 25/6, 
Tổng cục THADS phối hợp 
với Công ty MISA tổ chức 2 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Panda.NET 2011 cho các kế toán 
nghiệp vụ THADS với gần 400 
học viên tham dự tập huấn. 

Từ ngày 16/6 - 17/6, tại Hội 

trường 1 - khách sạn La Thành, 
MISA Hà Nội tổ chức khóa tập 
huấn phần mềm kế toán MISA 
Mimosa.NET 2012 cho các đơn 
vị HCSN trên toàn quốc. Tham 
dự khóa tập huấn có bà Đinh Thị 
Thúy - Phó TGĐ kiêm GĐ Văn 
phòng đại diện MISA tại Hà Nội, 
các CBNV MISA cùng hơn 100 
cán bộ kế toán đến từ các đơn vị 
trên toàn quốc. 

Ngày 22/6, tại Khách sạn La 
Thành, MISA Hà Nội tổ chức 
thành công khóa hội thảo: 
“Hướng dẫn thi hành một số điều 
luật thuế theo Thông tư 28 - BTC 
trên phần mềm MISA SME.NET 
2010”. Tới tham dự với khóa hội 
thảo có ông Nguyễn Văn Phụng - 
Vụ phó Vụ chính sách thuế cùng 
hơn 200 doanh nghiệp trên địa 
bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Từ 22 - 26/6, MISA Hà Nội đã 
phối hợp với Phòng Tài chính 
- Kế hoạch huyện Gia Bình - 
Bắc Ninh tổ chức thành công 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Bamboo.NET 2008. Tham dự 
khóa tập huấn có bà Nguyễn Thị 
Tuyến - Trưởng phòng Tài chính 
- Kế hoạch Gia Bình, ông Lương 
Tuấn Đức - Phó phòng cùng với 
cán bộ kế toán các xã.

Hà Nội 

Bắc Ninh 

Từ ngày 08 - 18/6, MISA Hà 
Nội đã tiến hành triển khai 
thành công 02 khóa tập huấn 
phần mềm kế toán HCSN MISA 
Mimosa.NET 2012 tại huyện 
Thạch Thành, Thanh Hóa. Tham 

dự khóa tập huấn có ông Mai 
Xuân Hoa - Trưởng phòng TC-
KH huyện Thạch Thành cùng 33 
kế toán viên. Với sự thành công 
của khóa 1, cũng trong 5 ngày từ 
14-18/06/2011, MISA phối hợp 

với Trung tâm dạy nghề huyện 
Thạch Thành tổ chức tập huấn 
phần mềm MISA Mimosa.NET 
2012 cho 70 cán bộ kế toán của 
các trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở trong huyện. 

Thanh Hóa

100 cán bộ kế toán trên toàn quốc về tham dự tập huấn tại La Thành

Các xã viên kế toán huyện Gia Bình tại khóa tập huấn phần mềm MISA Bamboo.NET 2008
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Ngày 24 - 25/6, tại trường 
Trung cấp Đăk Lăk, MISA 
BMT đã tổ chức thành công 
“Hội nghị tập huấn phần mềm 
kế toán nghiệp vụ thi hành 

án MISA Panda.NET 2011”. 
Tham dự khóa tập huấn có bà 
Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ 
chuyên gia giúp việc BQLDA - 
Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp, 

bà Bích Hồng - Chuyên Viên 
Vụ KH-TC - Bộ Tư pháp, và 
ông Trần Duy Tuấn - Phó Cục 
Trưởng Cục THADS tỉnh Đăk 
Lăk. 

Ngày 11/6, MISA Tp.HCM đã tổ 
chức thành công khóa hội thảo 
“Tư vấn giải đáp các thắc mắc về 
chính sách thuế 2011 - Quản lý 
tài chính và hóa đơn theo Nghị 
định 51 trên PMKT MISA SME.
NET 2010” tại trường Trung 
cấp Thông tin Truyền thông - 

CV phần mềm Quang Trung, 
Tp.HCM. Hội thảo đã thu hút gần 
100 doanh nghiệp trong lĩnh vực 
Thương mại - Dịch vụ, lĩnh vực 
xây dựng - sản xuất đến tham dự. 

Ngày 24/6, ông Võ Hiếu Nghĩa 
- Trưởng phòng KD TT KDDN, 

VP MISA Tp.HCM đã có buổi 
giới thiệu phần mềm MISA tới 
hơn 1000 doanh nghiệp trên địa 
bàn Q.Tân Bình. Chương trình 
giới thiệu này nằm trong khóa 
hội thảo phổ biến pháp luật thuế 
2011 do Chi cục Thuế quận Tân 
Bình tổ chức.

Ngày 11/6, MISA Tp.HCM cùng với 
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 
thành công khóa hội thảo về “Tuyên 
truyền TT 28/2011/TT-BTC - Quản 
lý tài chính kế toán và hóa đơn 
theo Nghị định 51 trên phần mềm 
MISA SME.NET 2010”. Tham dự 
khóa hội thảo có ông Phạm Đình 
Huy - Trưởng phòng Tuyên truyền 
Cục Thuế Tây Ninh. Hội thảo diễn 
ra thành công tốt đẹp, đã có nhiều 
doanh nghiệp triển khai phần mềm 
ngay sau khóa hội thảo.

Buôn Ma Thuột

Tp.Hồ Chí Minh

Tây Ninh

Từ ngày 25 - 30/5, tại Hội trường 
Phòng Tài chính huyện Can Lộc,  
Hà Tĩnh, MISA Hà Nội đã phối 
hợp với Phòng TC - KH huyện 
Can Lộc tổ chức thành công 
khóa tập huấn phần mềm kế toán 
xã MISA Bamboo.NET 2008. 
Tham dự khóa tập huấn có bà 
Đặng Thị Hường - Phó phòng 
TC - KH huyện Can Lộc cùng 40 
kế toán của các đơn vị trên địa 
bàn huyện.

Hà Tĩnh 

40 kế toán đến tham dự khóa tập huấn tại Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thanh Thư (bên trái) khách hàng may mắn nhận quà của MISA trong khóa 
hội thảo
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Tôi đã biết đến MISA cách đây 
vài năm khi ra Hà Nội tập huấn 
về công tác giảng dạy và học tập 
phần mềm MISA dành cho khối 
trường học. Đây là chuyến đi Hà 

Nội đầu tiên nên không khỏi ngỡ ngàng và hơi 
chút lo lắng, nhưng mọi thứ thật thuận lợi bởi 
MISA luôn bên cạnh.

Cũng như tôi, bạn chưa từng đến Hà Nội bao 
giờ? Đừng lo, hãy hỏi nhân viên MISA, bạn có 
thể đến nơi nào bạn muốn. Bạn đi một quãng 
đường xa mệt mỏi ư? Nhân viên MISA sẽ động 
viên bạn: “Anh chị ra đến đây lúc mấy giờ, anh 
chị đi đường có mệt lắm không, có cần em giúp 
gì không?” Bạn khó khăn về nhà nghỉ ư? Nhân 
viên MISA sẽ hướng dẫn và tìm nhà nghỉ đúng 
như ý bạn muốn với nụ cười luôn nở trên môi.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi được tham 
gia một buổi tập huấn với đầy sự ngạc nhiên. 
Một báo cáo viên bước lên diễn đàn trước sự 
ngỡ ngàng của tất cả mọi người - cô ấy còn rất 
trẻ - nhưng cô ấy tự tin và bài báo cáo rất thu 
hút, thuyết phục. Tôi giật mình tự hỏi, mình có 
làm được như thế này không?

Ở buổi tập huấn, bạn có thể đưa ra mọi thắc mắc 
và ý kiến đóng góp của riêng mình. Tất cả mọi 
thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp chu đáo, tất 
cả các ý kiến đóng góp của bạn sẽ được tiếp thu 
một cách trân trọng, và bạn sẽ có cảm giác mình 
luôn là “ trung tâm” dù bạn là ai. Tôi lại giật 
mình tự hỏi, với học sinh, mình đã làm được 
điều này chưa?

Đến cả phần giao lưu cũng rất ấn tượng, mọi 
nhân viên MISA đều trở thành ca sỹ và MC. 
Bạn ngạc nhiên ư? Tôi cũng vậy. Sao mà nhiều 
nhân tài đến thế! Hỏi ra mới biết đó là những 
kỹ năng mềm mà mỗi một nhân viên MISA 
phải có, khi đã trở thành kỹ năng thì mọi việc 
đều đơn giản. Mọi người bị cuốn theo các bài 
hát, các trò chơi một cách tự nhiên. Tôi cũng 
vậy, với bản tính khá rụt rè nhưng tôi cũng bị 
cuốn ngay vào các trò chơi lúc nào không hay. 
Và cảm thấy hưng phấn vô cùng. Quả thật, với 
MISA dường như không có một khoảng cách 
nào về trình độ, tuổi tác, địa vị... ai cũng thấy 
hình như mình là một thể thống nhất trong một 
tập thể. Tôi lại tự hỏi mình đã sống hết mình 
chưa? Mình đã truyền được “lửa” đến học sinh 
của mình như MISA chưa?

Laàn ñaàu laøm quen vôùi MISA

Trở về sau buổi tập huấn với biết 
bao câu hỏi, bao dự định, tôi thấy 
mình như được lên “dây cót” tinh 
thần, sẵn sàng truyền hết ngọn lửa 
nhiệt tình đến các em học sinh thân 
yêu. Và tôi còn mong muốn rằng 
bản thân tôi và các em học sinh 
sẽ tạo được phong cách sống mới 
của những người trẻ, như MISA...

Võ Thị Ngọc Điểm
Giảng viên khoa Kinh tế, Trường trung cấp 
kinh tế Quảng Bình.
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Để đến Sài Gòn tham gia buổi tập huấn phần mềm 
kế toán MISA SME.NET 2010, tôi phải vượt qua 
một đoạn đường khá dài (gần 200km). Tôi cảm 
thấy rất vất vả, nhưng khi tham gia 2 ngày tập huấn 
mọi mệt mỏi đã dần tan biến. Vì các anh chị ở công 

ty rất thân thiện, nhiệt tình và tạo một môi trường học tập thoải mái 
cho tôi và các thầy cô. Điều quan trọng hơn nữa, tôi được tiếp cận 
một phần mềm kế toán mới là MISA SME.NET 2010. Tôi tin rằng 
với sự năng động, sáng tạo đầy nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên 
trẻ của công ty… thì trong tương lai MISA sẽ cho ra mắt nhiều phần 
mềm ưu việt hơn nữa!

Bên cạnh việc hướng dẫn tập huấn cho các thầy cô thì công ty còn tổ 
chức một buổi giao lưu để thắt chặt mối quan hệ giữa công ty với các 
trường. Hôm đó, tôi cảm thấy rất vui và tự tin để tham gia chương 
trình hát karaoke, trò chơi “Tôi bảo” và cùng mọi người chụp hình 
lưu niệm. Mặc dù chỉ có 2 ngày tập huấn, nhưng MISA đã cố gắng 
tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi và các thầy cô giáo được tiếp cận 
phần mềm MISA SME.NET 2010 một cách đầy đủ và dễ hiểu.

Qua đây, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ nhân 
viên của công ty MISA và chúc MISA luôn thành công!

Hải Loan 
Trường Cao đẳng nghề An Giang

LÔØI CAÛM ÔN 
tôùi MISA



Phaàn meàm MISA

Từ ngày đến với MISA

Thời gian thấm thoát cũng đà hai năm

Đã qua biết mấy mùa trăng

Phần mềm ưu việt cũng tăng bội phần

Lúc tiếp quản hãy còn bỡ ngỡ

Khi quen rồi xoay xở lẹ thay

Giấy tờ phút chốc xong ngay

Tưởng như bận rộn mà nay nhẹ nhàng

Việc công giải quyết gọn gàng 

Thêm thời gian rảnh để làm việc riêng

Về nhà chẳng phải mang khiêng

Nào là sổ sách, nào biên giấy tờ

Lại thêm nữa phần mềm ưu việt 

Đã hữu dùng giá lại phải chăng

Giúp cho doanh nghiệp gia tăng

Niềm tin, chất lượng và tăng khách hàng .

Phạm Thị Thu Thảo - Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Hữu Liên, Tp.HCM

TIẾNG VỌNG MISA
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N ăm 2011, một 
trong những 
chủ đề được 
nhắc đến 
nhiều nhất và 

làm cho mọi người đau đầu mỗi 
khi nhắc đến đó là lạm phát. 
Lạm phát là sự tăng lên theo 
thời gian mức giá chung của 
nền kinh tế, là sự mất giá trị thị 
trường hay giảm sức mua của 
đồng tiền.

Trong thời kỳ lạm phát, các 
doanh nghiệp phải đối mặt với 
rất nhiều khó khăn. Lạm phát 
làm cho chi phí đầu vào của 
doanh nghiệp tăng, trong khi để 
giữ chân khách hàng thì doanh 
nghiệp luôn phải cố gắng duy trì 
mức giá ổn định cho sản phẩm 
của mình. Gánh nặng này khiến 
các nhà lãnh đạo buộc phải tìm 
cách giảm chi phí đầu ra để đảm 
bảo cân bằng doanh thu, chi phí 

đưa doanh nghiệp vượt qua thời 
kỳ khó khăn.

Để giảm chi phí đầu ra, đòi hỏi 
doanh nghiệp phải giải quyết 
bài toán hiệu quả trong công tác 
quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các bộ phận sao cho 
có thể tạo ra kết quả tốt hơn với 
nguồn lực ít tốn kém hơn. Điều 
này không khó nếu như doanh 
nghiệp biết ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động quản lý 
của mình, cụ thể là triển khai 
các phần mềm quản trị tại doanh 
nghiệp để cải tiến quy trình làm 
việc, rút ngắn các thao tác thủ 
công, tiết kiệm thời gian và chi 
phí cho doanh nghiệp.

Để giúp các doanh nghiệp khai 
thác các lợi ích tối đa từ công 
nghệ thông tin, MISA đã và 
đang cung cấp các giải pháp 
tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp 

ÖÙNG DUÏNG CNTTÖÙNG DUÏNG CNTT
GIAÛI PHAÙP ÑÖA DOANH NGHIEÄP VÖÔÏT QUA LAÏM PHAÙT

Vũ Thị Xuyến - Trung tâm Phát triển phần mềm
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nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phần mềm MISA HRM.NET 
2012

Là giải pháp quản trị nguồn 
nhân lực một cách toàn diện, 
MISA HRM.NET 2012 giúp 
tự động hoá hoạt động quản 
trị của doanh nghiệp từ khâu 
hoạch định nguồn nhân lực, 
quản lý tuyển dụng, quản lý hồ 
sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá 
đến công tác chấm công, thanh 
toán lương, thuế, bảo hiểm và 
lập báo cáo. MISA HRM.NET 
2012 giúp giảm thiểu gánh nặng 
cho đội ngũ nhân viên quản trị 
nguồn nhân lực, tăng hiệu quả 
quản lý của doanh nghiệp.

MISA HRM.NET 2012 khác 
biệt và nổi bật so với những 
phần mềm cùng loại khác ở chỗ 
đây là phần mềm online hoàn 
toàn, tại bất kỳ nơi đâu chỉ cần 
với một đường truyền internet 

là nhà lãnh đạo đều có thể truy 
cập vào hệ thống để nắm bắt 
toàn bộ thông tin về tình hình 
nhân sự của doanh nghiệp. 
Việc triển khai MISA HRM.
NET 2012 cũng rất dễ dàng và 
ít tốn kém vì đây là phần mềm 
100% trên nền tảng web, doanh 
nghiệp không phải cài đặt, bảo 
trì, nâng cấp hay đầu tư cơ sở 
hạ tầng, thuê nhân viên IT…; 
trong khi đó những hiệu quả mà 
nó mang lại thì rất lớn.

Phần mềm kế toán doanh 
nghiệp vừa và nhỏ MISA 
SME.NET 2010

Không chỉ là một phần mềm kế 
toán, MISA SME.NET 2010 là 
một bộ giải pháp hỗ trợ công 
tác quản lý tài chính của doanh 
nghiệp. MISA SME.NET 2010 
đáp ứng hoàn toàn Nghị định 
51 của Chính phủ về việc in hoá 
đơn, cho phép doanh nghiệp tự 
tạo mẫu, phát hành, in và sử 
dụng hoá đơn mà không tốn 

kém bất kỳ chi phí nào khác. 

Một thế mạnh khác của MISA 
SME.NET 2010 đó là phần 
mềm này đã tích hợp chữ ký 
số. Các doanh nghiệp khi sử 
dụng MISA SME.NET 2010 chỉ 
cần xuất khẩu các tờ khai thuế 
GTGT, bảng kê thuế đầu ra, 
bảng kê thuế đầu vào, báo cáo 
tài chính, các báo cáo quản trị... 
ra dạng tệp .pdf, sau đó thực 
hiện các thao tác để đưa chữ ký 
số vào văn bản là hoàn toàn có 
thể gửi văn bản có giá trị pháp 
lý như các văn bản được in và 
đóng dấu đỏ thủ công để gửi 
cho cơ quan Thuế qua mạng 
Internet. Việc làm này giúp cho 
doanh nghiệp tiết kiệm được rất 
nhiều thời gian, nhân lực so với 
cách làm thủ công trước đây.

Đối với các doanh nghiệp có 
nhiều chi nhánh thì tính năng 
làm việc trực tuyến của MISA 
SME.NET 2010 còn giúp 
doanh nghiệp tiết kiệm được 
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tối ưu quy trình làm việc. Thay 
vì phải hạch toán trên nhiều dữ 
liệu khác nhau rồi sau đó mất 
thời gian, công sức để tổng hợp 
số liệu thì nay các chi nhánh, 
công ty con có thể cùng nhập 
liệu, hạch toán đồng thời trên 
một tệp dữ liệu đặt trên Internet 
hoặc mạng WAN dùng riêng mà 
vẫn bảo đảm tính độc lập, công 
tác an ninh, an toàn và tốc độ. 
Với cách này, nhà lãnh đạo luôn 
nắm được số liệu tổng hợp của 
toàn công ty để đưa ra những 
quyết định nhanh chóng, chính 
xác.

Phần mềm quản trị quan 
hệ khách hàng MISA CRM.
NET 2012

Nếu như hai giải pháp trên hỗ 
trợ cho bộ phận quản trị nguồn 
nhân lực và bộ phận tài chính kế 
toán thì MISA CRM.NET 2012 
là giải pháp không thể thiếu 
dành cho bộ phận kinh doanh 
của công ty. Với MISA CRM.
NET 2012, toàn bộ các công 

đoạn của quá trình kinh doanh 
từ tiếp thị, bán hàng đến hỗ trợ 
sau bán hàng được tích hợp chặt 
chẽ với nhau, sử dụng thông 
tin thống nhất từ khâu đầu tới 
khâu cuối để tránh việc nhập số 
liệu trùng lặp trong nhiều công 
đoạn, giúp giảm bớt thời gian 
cho nhân viên trong khi toàn 
bộ dữ liệu về khách hàng được 
lưu trữ đầy đủ, tập trung, tránh 
cho doanh nghiệp khỏi mối lo 
mất khách hàng mỗi khi có biến 
động nhân sự. 

MISA CRM.NET 2012 không 
chỉ phát huy sức mạnh trong 
công tác lưu trữ, tìm kiếm thông 
tin chi tiết liên quan tới khách 
hàng, đối tác, đối thủ, sản phẩm 
hoặc chi tiết của mỗi giao dịch 
có liên quan mà còn là công cụ 
phân tích, đánh giá, dự đoán 
tình hình hoạt động kinh doanh 
của từng nhân viên, từng nhóm 
nhân viên hoặc cả công ty. Các 
thông tin phân tích, đánh giá, 
dự đoán được hệ thống cập nhật 
ngay tức thì theo tình hình phát 

sinh thực tế nên sẽ cực kỳ có 
hiệu quả trong công tác hỗ trợ 
các lãnh đạo doanh nghiệp đưa 
ra quyết định.

Với việc ứng dụng các giải pháp 
toàn diện trên, doanh nghiệp sẽ 
không chỉ đạt được hiệu quả 
cao trong công tác quản lý mà 
còn giảm được chi phí đầu ra 
của sản phẩm, từ đó ổn định 
được hoạt động sản xuất kinh 
doanh, vững chắc vượt qua thời 
kỳ lạm phát leo thang như hiện 
nay.
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Trong thời kỳ lạm phát, chúng tôi luôn phải đau đầu nghĩ đến những giải pháp 
tiết kiệm mà vẫn mang lại hiệu quả công việc cao. Với rất nhiều giải pháp được 
chào mời, chúng tôi cũng phải lựa chọn rất kỹ lưỡng phương án nào là phù hợp 
với doanh nghiệp. Và MISA SME.NET 2010 là giải pháp của chúng tôi trong 
việc quản lý tài chính và chi tiêu của doanh nghiệp. Phần mềm đã giúp chúng tôi 
theo dõi được chặt chẽ, đầy đủ và hiệu quả hoạt động xây dựng. 

Anh Nguyễn Thành Huân - Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Việt 
Thịnh, Hà Nội 

Anh Trần Minh Hải - Giám đốc, Công ty Slier Sea JSC, Hà Nội

Anh Cao Trung Hiếu - Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần VNCON, 
Tp.Hồ Chí Minh

Cùng với những chiến lược kinh doanh tốt để đáp ứng thị trường ngày một phong 
phú, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều để tìm hiểu nhu cầu, thói quen của khách 
hàng và duy trì những khách hàng thân quen, bởi khách hàng thân thiết chính là 
cầu nối đưa chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa. Đó chính là một 
con đường giúp chúng tôi mở rộng mạng lưới khách hàng của mình và MISA 
CRM.NET 2008 chính là công cụ đắc lực hỗ trợ, mang lại cho chúng tôi những 
lợi ích đó mà tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nhân lực. Chúng tôi sử dụng 
MISA CRM.NET 2008 không chỉ dùng để quản trị quan hệ khách hàng mà còn 
để kiểm tra hoạt động và thông tin nội bộ, lập kế hoạch và kiểm tra tiến độ thực 
hiện mục tiêu công việc. 

Hiện tại VNCON sử dụng MISA SME.NET 2010 và MISA CRM.NET 2008 vào 
quản lý kế toán và hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng, marketing quản trị. Là 
một doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rõ việc ứng dụng CNTT tất yếu mang lại tiện 
ích, và những tiện ích ấy ít hay nhiều thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình 
cũng như sản phẩm mà đối tác mang lại. Những phần mềm MISA cung cấp là 
giải pháp giúp cho doanh nghiệp, đặc biệt là bản thân tôi nhiều tiện ích, giúp tôi 
không bị đau đầu trong việc quản trị các thông tin về khách hàng, nhất là trong 
thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay.

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nhiều doanh nghiệp vẫn tồn tại và phát 
triển, tài chính, tín dụng ổn định, lao động có việc làm và thu nhập khá, nghĩa vụ thuế 
hoàn thành vượt mức kế hoạch… Đó là những doanh nghiệp thực sự có tiềm lực, 
những doanh nhân chuyên tâm với nghề, biết vượt qua thác ghềnh trong giai đoạn 
khốn khó như: tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh 
việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cả trong nước và quốc tế. 

YÙ KIEÁN DOANH NGHIEÄP:

QUAÛN TRÒ DOANH NGHIEÄP

THÔØI KHUÛNG HOAÛNG
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PV: Về quãng thời gian khá dài làm việc tại MISA, điều gì 
khiến anh say mê và gắn bó đến vậy?

Anh Nguyễn Minh Tuấn: Ngày Cá tháng 4 năm 2004 là ngày 
đầu tiên của tôi làm việc ở MISA. Tính đến nay cũng đã hơn 7 
năm rồi. Sau hơn 2 năm lang thang làm đủ các công việc, tôi 
thử sức với nghề kinh doanh tại MISA, nhận thấy việc kinh 
doanh rất nhiều thử thách và hấp dẫn. Quan điểm của tôi là 
“thà không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho ra trò”, điều 
đó thúc đẩy tôi nỗ lực học hỏi và phát triển mình. Môi trường 
làm việc tại MISA khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, phù hợp 
với mình, công việc cứ đẩy mình đi và cảm thấy mình trưởng 
thành vượt bậc. Tôi học hỏi được rất nhiều tại MISA.

CHO NHÖÕNG 
ÑAM MEÂ

NGÖÔØI 
“THOÅI LÖÛA”

Huyền Trang

Vào một ngày mùa hè đẹp trời, tôi đến MISA 
tp.HCM để gặp anh - người được đồn đại là “kho 
từ điển sống”. Thật khó để sắp xếp một cuộc hẹn 
vì anh quá bận rộn giữa những chuyến công tác 
văn phòng, giữa đào tạo - tuyển dụng… Dễ hiểu, 
vì anh - Nguyễn Minh Tuấn - hiện đang đảm nhiệm 
chức vụ phó GĐ MISA Tp.HCM, phó GĐ MISA Cần 
Thơ, rồi lại cùng lúc quản lý các bộ phận: Phát 
triển kinh doanh, PR, nhân sự, đào tạo… tại văn 
phòng. Chưa hết, anh còn chia sẻ quỹ thời gian để 
chăm lo chu toàn cho mái ấm hạnh phúc của mình. 
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PV: Mọi người vẫn gọi anh là “con người của 
mục tiêu”, điều này thể hiện như thế nào trong 
cuộc sống và công việc của anh?

Anh Nguyễn Minh Tuấn (NMTuấn): Tôi có nhiều 
mục tiêu lắm: mục tiêu trong cuộc sống gia đình, 
mục tiêu cho sự phát triển bản thân, mục tiêu trong 
công việc, ...Tôi luôn áp dụng nguyên tắc SMART 
khi xác định các mục tiêu cho mình. Những mục 
tiêu của tôi cũng không có gì là ghê gớm cả. Ví 
dụ mục tiêu trong công việc hiện nay của tôi là cố 
gắng hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2011 cho các 
bộ phận tôi đang phụ trách.

PV: Anh thường là người chủ động giới thiệu 
những cuốn sách hay cho mọi người đọc, chắc 
hẳn tủ sách của anh cũng dày cộp rồi đúng 
không?

Anh NMTuấn: Tôi không đọc nhiều sách như 
mọi người nghĩ đâu. Còn rất nhiều sách tôi cần 
phải đọc. Quan điểm của tôi là giữa hàng núi sách 
như vậy thì phải biết “chọn sách để đọc”, cần đọc 
những cuốn sách cần thiết với mình trước.

PV: Với lịch làm việc dày đặc, làm thế nào để anh 
có thể cân bằng thời gian cho công việc, học tập 
và gia đình?

Anh NMTuấn: Nhiều lúc tôi cũng “xì trét” với các 
mục tiêu của mình. Vừa muốn gia đình vui vẻ hạnh 
phúc, vừa muốn có thời gian học hành, vừa muốn 
làm thật nhiều công việc,... nhưng hiện tôi đã biết 
“quản trị thời gian của mình”. Một ngày tôi chỉ có 
24 tiếng như mọi người, nên tôi có kế hoạch sử 
dụng nó cho thật hiệu quả và biết cân bằng các mục 
tiêu của mình một cách hợp lý. Thêm vào đó tôi 
luôn suy nghĩ xem phương pháp làm việc nào là 
khoa học nhất để mang lại hiệu quả cao mà không 
mất nhiều thời gian. Tuy nhiên cũng thú thực là từ 
khi lập gia đình và đặc biệt là cu Tý ra đời thì lúc 
nào tôi cũng “khát thời gian”. Gia đình cũng ủng 
hộ và tạo điều kiện để tôi có thể hoàn thành công 

việc.

PV: Anh nghĩ thế 
nào khi có khá nhiều 
người coi anh là “thần 
tượng”?

Anh NMTuấn: Tôi rất 
hạnh phúc vì điều đó.

PV: Cảm ơn anh về 
cuộc trò chuyện. Chúc 
anh sức khỏe và thành 
công!
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TOÂI BIEÁT THEÁ NAØO LAØ 

“NGHEÀ TÖ VAÁN”“NGHEÀ TÖ VAÁN”

Phan Thị Thùy Nhung - Phòng TV&HTKH TT KDDN  MISA Tp.HCM

Sau hai tuần học 
việc, chúng tôi 
được “thả” vô 
phòng tư vấn để 
“chạy thử” trong 

vòng một tuần. Tôi phải gọi 
là “thả” cho đúng nghĩa bởi vì 
nhóm học việc chúng tôi còn 
nhiều hơn số lượng các anh chị 
trong phòng tư vấn MISA lúc 
bấy giờ. Khi tiếp xúc với khách 
hàng tôi mới biết rằng phần 
mềm có những cái hay, thú vị 
nên mỗi cuộc điện thoại là một 
thách thức lớn đối với chúng tôi.

Nhấc điện thoại lên, nếu hiểu 
được vấn đề thì chúng tôi trả lời 
ngay - cảm giác lâng lâng khó 
tả khi chính mình đã góp một 
phần nhỏ vào sự thành công của 
khách hàng. Khi gặp vấn đề khó 
khăn, vấn đề mà chúng tôi chưa 
gặp hoặc chưa định hướng được 
cách giải quyết thì chúng tôi ghi 
lại thông tin rồi…liếc mắt…đi 
tìm cứu binh. Đố các bạn cứu 
binh của chúng tôi sẽ là ai nè? 
Tất nhiên sẽ là các anh chị trẻ 
trung, xinh đẹp và nhiệt tình 
trong phòng tư vấn rồi. 

Cuộc sống không quá ngắn nhưng cũng không quá dài vì thế mỗi bước chân, mỗi 
chặng đường mà chúng ta có dịp đi qua hãy biết trân trọng, biết nâng niu để lấy đó 
làm một hành trang, một ký ức, một điểm tựa giúp chúng ta bước gần đến sự thành 
công, hạnh phúc trong tương lai. Với riêng tôi, những gì có được ở MISA thật sự là 
món quà vô giá! 
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Một tuần vội vàng trôi qua… 

Với phương châm lấy tư duy thúc 
đẩy tư duy nên ngoài công việc 
hàng ngày, các anh chị phòng 
tư vấn còn có thêm một nhiệm 
vụ rất quan trọng là hỗ trợ các 
bạn mới. Nếu ai có dịp quan sát 
phòng tư vấn trong khoảng thời 
gian đó chắc không khỏi nhịn 
cười khi thấy chúng tôi như… 
đàn gà con ngơ ngác đi tìm mẹ. 
Dừng cuộc điện thoại, chúng tôi 
phóng tầm mắt để xem cứu binh 
nào đang…rảnh tai. Tôi gọi là 
“rảnh tai” vì có thể các anh chị 
không nghe điện thoại nhưng 
không phải là đang rảnh mà chỉ 
là…rảnh tai thui. Đứa nào may 
mắn vớ được chỗ ngồi gần các 
anh chị cũ thì…khấm khá hơn 
chút xíu. Công việc tư vấn yêu 
cầu phải nhanh tay nhanh mắt 
và cả nhanh miệng mà. 

Để thoát khỏi cái cảnh …đàn gà 
con ngơ ngác, một chiến lược 
chia sẻ giữa thành viên mới và 
cũ nhanh chóng được vạch ra: 
bên cạnh công việc hằng ngày, 
các anh chị đã trích ra 1 khoảng 
thời gian ngắn vào cuối buổi để 
cùng nhau trao đổi và giải đáp 
những vướng mắc gặp phải.

Mỗi đứa chúng tôi được sắp xếp 
đan xen với một anh chị cũ nên 
cũng dễ bề “hỏi thăm”. Thời 
gian đầu tôi được ngồi cạnh chị 
Thu và anh Kha rồi chị Như và 
anh Vũ, anh Huỳnh. Những vấn 
đề trầm trọng hơn thì tôi lại “đá 
qua” chị Hiền trưởng nhóm. 
Dường như chúng tôi không bỏ 
sót một anh chị nào. Đã thế, lâu 
lâu chúng tôi “được” anh Hiền 
- phó phòng tư vấn đặt những 
tình huống bất ngờ nhưng đầy 
thú vị. Bên cạnh đó còn có các 

chị dễ thương đã được trời phú 
cho giọng nói ngọt ngào để 
nâng cao ý nghĩa của công việc 
tư vấn như chị Yến, chị Như, 
chị Duyên, chị Thuý, chị Thu, 
chị Phi…Các anh chị là những 
cánh tay đắc lực của chúng tôi 
trong chuỗi ngày hiện hữu tại 
MISA. 

MISA! Ta ngân nga hai tiếng 
MI...SA...

Để hòa vào lòng người

Để hòa vào lòng ta

Một “bản nhạc tình ca”.

Để dệt nên thành quả

Một quá trình sâu xa

Ta cùng người “hòa ca”.
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Lại một tuần nữa trôi qua, một tuần 
ở đây sao mà trôi qua nhanh vậy. 
Nháy mắt, nháy mắt thế rồi đã kết 
thúc khóa tập huấn. Phí cái công đi 
từ Lạng Sơn về đây mà có tí xíu đã 

hết rồi. Vẫn tiếc hùi hụi, nhớ một điều gì đó vẫn 
chưa làm được. Không biết số 12/7 trên con phố 
tôi đang ở nằm ở đâu nữa. Cũng là con phố Lê Lai 
này thôi. Mà có khi ngay bên cạnh, vậy mà chẳng 
thể ghé qua.

Vẫn con đường mòn, vẫn những ngọn núi, đoạn 
cua vắng vẻ. 3 tiếng thôi, là tôi đã dừng chân nơi 
đây rồi. Nhớ lại chút kỷ niệm xưa và nhắc nhở vài 
điều.

Dịp tập huấn này, nhân lực đi thật là đông, thật là 
vui, toàn các bạn trẻ trung và đa số thì rất nhiệt 
tình và sôi nổi. Lại nhớ lại lớp Lang Chánh hồi 
xưa, tối nào mấy anh em cũng lên lớp cùng các cô 
các chú, các anh các chị để xem họ nhập chứng 
từ. Rất mệt nhưng cũng thật vui. Gì chứ, cái sự 
chăm chỉ này thì chứng từ một quý hay chứng từ 
cả năm thì cũng hết khóa là nhập xong. Có những 

cô, những chú học viên còn mấy tháng nữa là nghỉ 
hưu nhưng vẫn rất nhiệt tình chăm chỉ, vừa hoàn 
thành tốt trọng trách cán bộ lớp, vừa hoàn thành 
công việc của mình. Và kết quả sau gần 1 tuần 
tập huấn mấy anh em về ngủ nướng, ngủ mê mệt. 

Lại hết khóa Ngọc Lặc, lại cố gắng quên một cơ số 
kỷ niệm đã nén lại nhưng vẫn cứ cố gắng “chui ra”... 
và lưu lại vào đầu một cơ số câu chuyện, một cơ số 
kỷ niệm đẹp khác. Nhớ anh Hùng với thật nhiều, 
thật nhiều bài hát hay, anh Thành hát “Người đến từ 
Triều Châu” thì thôi rồi, quá đỉnh. Vậy mà dịp trước 
anh cứ chối mãi không hát bài nào. Nhớ cô Oanh 
lúc nào cũng vui nhộn, cô còn bảo lưu số cô trong 
điện thoại là Cô Oanh “kute” để không nhầm với 
cô Oanh khác. Nhớ chị Thái, lúc nào cũng chu đáo, 
dù rất mệt nhưng vẫn ngồi lại nghe tụi nhà mình hát 
hò tra tấn, chị chỉ cười và lắc đầu vì đau đầu quá. 
Nhớ đoàn nhà mình nữa, ai cũng hăng say và vui 
vẻ. Nhớ lại cái cảm giác khi hát Hãy trả lời em ...

Trở lại với thực tại, đi làm cái thủ tục xuất viện cho 
thằng bé em để còn lên đường, những chuyến công 
tác vẫn còn chờ đó...

NGOÏC LAËC

TOÂI ÑAÕ VAØ SEÕ TRÔÛ LAÏITOÂI ÑAÕ VAØ SEÕ TRÔÛ LAÏI

Lê Thị Trang - TTKD HCSN, MISA Hà Nội 
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TRE LÀNG

Ký sự trên mọi nẻo đường,

Đồng nghiệp chia sẻ đoạn đường bước đi

Sự kiện nổi bật ai bì

MISA tiêu điểm bản tin tuyệt vời

MISA nét đẹp sáng ngời

Mọi miền đất nước dặm trường có tên

Đọc rồi nhớ mãi không quên

Bản tin Tạp chí soi đường em theo

MISA tên gọi thân yêu

Cùng em cộng tác với nhiều điều hay

Lĩnh vực Phần mềm mê say

Tre làng thông tỏ hiểu ngay ý mình

Động viên chăm sóc tận tình

Người người làm việc quên mình là đây

Tre làng dài gióng trường cây

Bóng lan mát rộng dựng xây sân nhà

Sân nhà sân của MISA

Tre làng tích hợp thăng hoa vẫy chào

Cám ơn cây có tầm cao

Giúp em thấu hiểu phần nào MISA.

TÖÏ HAØO TRE LAØNG MISA
Nguyễn Thúy Huyền - Phó phòng Hành chính - Tổng hợp
Chi cục Văn thư lưu trữ Hải Phòng
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Với khối lượng khách hàng ngày càng nhiều, số lượng giao dịch của khách hàng cũng tăng 
theo, và tư vấn viên MISA thường xuyên gặp phải những câu hỏi về phân hệ mua hàng 
và bán hàng trên MISA SME.NET 2010. Sau đây tư vấn MISA xin liệt kê những vấn đề 
mà khách hàng thường xuyên gặp phải ở phân hệ mua hàng và bán hàng:

Câu hỏi 1: Khi lập hóa đơn mua hàng tôi không 
chọn được tài khoản 141?

Để chọn được tài khoản 141 bạn vào Hệ thống\
Tùy chọn\Tùy chọn riêng bỏ tích chọn “Hạn chế 
tài khoản khi nhập chứng từ”.

Câu hỏi 2: Khi lập hóa đơn mua hàng, đã nhập 
đầy đủ thuế suất, tiền thuế nhưng khi sổ cái tài 
khoản thuế 1331 không thấy hiển thị số liệu và 
tiền thuế đang cộng vào giá trị nhập kho?

Với trường hợp này bạn cần mở hóa đơn mua hàng, 
sau đó bạn sang trang thuế xem cột tài khoản thuế 
GTGT đã chọn tài khoản 1331 chưa? Vì hiện tại 
nếu không chọn tài khoản thuế 1331 chương trình 
sẽ coi như đó là thuế gián tiếp và cộng vào giá trị 
nhập kho.

Lê Thị Lan - Phó phòng TV&HTKH TTKDDN MISA Hà Nội

GIAÛI ÑAÙP NHÖÕNG THAÉC MAÉC VEÀ PHAÂN HEÄ 
MUA HAØNG VAØ BAÙN HAØNG

TREÂN MISA SME.NET 2010
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Câu hỏi 3: Tôi đã lập hóa đơn mua hàng và có 
nhập đầy đủ thông tin thuế ở bên trang thuế 
nhưng khi in sổ cái tài khoản 1331 thấy thiếu số 
liệu của hóa đơn này?

Khi đó bạn kiểm tra xem hóa đơn mua hàng đã 
được tích chọn “Đã nhận hóa đơn” chưa? Nếu chưa 
tích chọn thì chương trình đang hiểu là mua hàng 
không kèm hóa đơn, do đó mà không hiển thị số 
liệu thuế lên sổ cái.

Câu hỏi 4: Tại sao tôi đã lập thành công phiếu 
xuất kho nhưng khi in sổ cái tài khoản giá vốn lại 
không thấy số liệu?

Trường hợp này cần xem Phương pháp tính giá 
là gì? Đối với các phương pháp tính là Bình quân 
cuối kỳ, Bình quân tức thời và Nhập trước xuất 
trước nhưng cách tính lại là “Định kỳ tính giá” 
muốn hiển thị giá vốn phải thực hiện thao tác tính 
giá xuất kho ở phân hệ kho.

Câu hỏi 5: Tại sao khi tôi lập hóa đơn bán hàng 
nhấn Cất chương trình lại báo “Hóa đơn chưa 
được thông báo phát hành”?

Theo Nghị định 51, chương trình MISA có thay 
đổi về cách quản lý hóa đơn, nếu hóa đơn mà chưa 
được thông báo phát hành khi lập hóa đơn chương 
trình sẽ thông báo và không cho cất. Để có thể lập 
hóa đơn mà không phải lập thông báo phát hành 
bạn vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung: Tích 
chọn “Cho phép lập hóa đơn khi chưa thông báo 
phát hành”.

Câu hỏi 6: Tôi đã nhập đầy đủ số điện thoại và số 
fax ở phần Hệ thống\Tùy chọn nhưng khi in các 
hóa đơn, chứng từ không hiển thị số điện thoại và 
số fax. Tôi muốn hiển thị số điện thoại và số fax 
trên 1 số chứng từ thì làm thế nào?

Để in hiển thị được số điện thoại và số fax ở các 
chứng từ bạn in chứng từ sau nhấn vào Tùy chỉnh 
tích chọn Điện thoại, fax và nhấn đồng ý.
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Nguyễn Ngà - PR Tổng công ty

Ranh giới hà tiện - tiết kiệm - lãng 
phí 

Trong thời buổi ngày nay, khi mọi ứng 
xử trong đời sống, xã hội đều được nâng 
tầm “văn hóa” để xứng đáng với sự phát 
triển của nước nhà, thì khái niệm về tiết 
kiệm cũng trở thành văn hóa!

Văn hoá  tiết kiệm không phải đi tìm 
đâu xa, nó đã có trong máu thịt của 
chính chúng ta. Người Việt Nam vốn 
có truyền thống tiết kiệm, hàng mấy 
nghìn năm nay, người nông dân Việ t 
Nam luôn có tư tưởng “buôn tàu buôn 
bè không bằng ăn dè hà tiện”, sinh hoạt 
thì theo nguyên tắc “ăn chắc mặc bền”.

Chúng ta đang hô hào tiết kiệm, nhà 

nhà tiết kiệm, người người tiết kiệm 
nhưng lại không phải ai cũng biết cách 
tiết kiệm sao cho đúng, thế nên không 
phải ai cũng biết mình đang hà tiện – 
tiết kiệm hay lãng phí bởi ranh giới 
giữa chúng thật mỏng manh.

 “Ví dụ, thay vì chi 20 ngàn cho một 
bữa ăn, ta chỉ chi 10 ngàn và tự hào là 
đã tiết kiệm một nửa. Nhưng rồi với 
bữa ăn 10 ngàn, đồ ăn thiếu vệ sinh, 
không đủ chất, sinh bệnh tật, ốm đau, 
phải nhập viện chữa trị - ấy thế là sinh 
ra lãng phí hơn nhiều lần. Thay vì bật 
đèn đủ sáng để làm việc thì lại tiết kiệm 
tắt đèn, dẫn tới hỏng mắt, phải đeo 
kính. Tiết kiệm được mấy đồng chi cho 
một lễ sinh nhật, con người sẽ mất đi 
một tập quán văn hoá tốt đẹp…” - Học 

CHUÙNG TA ÑANG

HAØ TIEÄN, TIEÁT KIEÄM HAØ TIEÄN, TIEÁT KIEÄM 
HAY LAÕNG PHÍ?HAY LAÕNG PHÍ?
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giả văn hóa Trần Ngọc Thêm 
phân tích.

Văn hóa tiết kiệm ở MISA

Trong cuộc vận động thực 
hành tiết kiệm chung, MISA 
cũng đã phổ biến rộng rãi tới 
toàn thể CBNV. Thời gian đầu 
không phải ai cũng hưởng ứng 
việc này vì thay đổi thói quen 

cũ không phải là dễ dàng, nhất 
là với số đông người.

Sự tiết kiệm đến từ bản năng, ý 
thức của mỗi người sẽ tốt hơn 
rất nhiều khi nó xuất phát từ 
những quy tắc, chế tài. Thực 
hành tiết kiệm ở MISA chính 
là một phần quan trọng tạo nên 
văn hóa doanh nghiệp. Điều 
đầu tiên mà mỗi nhân viên 
mới vào MISA được đào tạo, 
đó chính là văn hóa tiết kiệm.

Tiết kiệm vật chất

Mỗi thiết bị, vật dụng được 
trang bị cho cán bộ nhân viên, 
công ty đều có những khuyến 
cáo để sử dụng một cách tiết 
kiệm mà vẫn đạt hiệu quả 
nhất. Ví dụ, tận dụng ánh sáng 
tự nhiên tại phòng làm việc 
thay vì phải bật nhiều đèn 
chiếu sáng; chủ động tắt các 

thiết bị điện nếu thấy không 
cần thiết như phòng không có 
người hoặc tại hành lang; tắt 
máy tính khi ra khỏi bàn làm 
việc trên 30 phút; điều hòa để 
ở chế độ chuẩn…

Các hoạt động nhỏ như in ấn, 
công ty đều sử dụng giấy in 
một mặt cho những nội dung 
không cần quá trang trọng. 
Thậm chí việc sử dụng nước 
xả tiết kiệm trong nhà vệ sinh 
chung cũng được mọi người 
thực hiện rất nghiêm túc và có 
ý thức.

Động lực cho những hành động 
này đó là từ việc tiết kiệm sẽ 
tạo ra hiệu quả về tiết kiệm chi 
phí, mà phần chi phí được tiết 
kiệm đó sẽ tăng nguồn thu cho 
mọi người.

Tiết kiệm thời gian

Bất cứ công việc gì ở MISA 
đều được lập kế hoạch cụ thể 
và phân công rõ ràng. Khi 
nhận nhiệm vụ tức là người đó 
đã đảm bảo việc hoàn thành 
công việc đúng thời hạn với 
chất lượng đạt yêu cầu trở 
lên. Đây chính là phương án 
để “tiêu diệt” sự lãng phí thời 
gian, bởi căn nguyên sự lãng 
phí này nằm ở việc không biết 
sắp xếp công việc một cách 
khoa học, không có kế hoạch 
rõ ràng.

Tiết kiệm sức khỏe

Biết chăm sóc và giữ gìn sức 
khỏe cho bản thân để phục vụ 
công việc hiệu quả cũng chính 
là một hành vi tiết kiệm. Hàng 
năm đều đặn, công ty có các 
đợt khám và tư vấn chăm sóc 
sức khỏe cho toàn thể CBNV. 
Bên cạnh đó còn tổ chức rất 
nhiều các CLB về văn hóa thể 
thao để mọi người có nơi rèn 
luyện, nâng cao sức khỏe.

Hãy tưởng tượng kho tài nguyên và sự giàu có của 
mỗi người giống  như 1 bể chứa nước, có vòi chảy vào 
nhưng cũng có chỗ rò rỉ. Nếu chỗ rò rỉ càng nhỏ thì 
nước thoát ra càng ít, càng nhanh đầy bể, và ngược lại. 
Muốn bịt sự rò rỉ đó thì chỉ có tiết kiệm mà thôi.
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Vũ Viết Hảo - PR Tổng công ty

Cái nắng hè oi ả. Và càng 
trở nên khó chịu hơn 
với tiếng ve kêu ra rả 
suốt ngày. Ve ở Hà Nội 
không già bằng ve ở 

trên rừng nên tiếng kêu mang giai điệu 
sầu thảm hơn là hào sảng, nên cách gọi 
cũng khác nhau, ở vùng rừng họ gọi là 
ve sèng - mang đậm tiếng địa phương 
nhưng lại mang một âm hưởng hoàn 
toàn khác, mang một hơi thở hoàn toàn 
khác về cảm nhận của tiếng ve mùa hè.

Phượng và bằng lăng năm nay nở rộ. 
Trên con đường Duy Tân và những con 
đường xung quanh khu công nghiệp 
vừa và nhỏ Cầu Giấy ngập một màu đỏ 
của hoa phượng và màu tím của bằng 
lăng. Ngỡ ngàng khi một buổi chiều 
mưa mở rèm nhìn qua ô cửa kính tầng 9 
của MISA xuống, thấy đỏ rực trong mắt 
một màu. Rồi chợt nhận ra rằng chính 
nó, chính Phượng mới là một hoàng hậu 
của mùa hè, nổi bật nhất trong hay ở bất 
cứ khoảng đường hay góc vườn nào. Có 
khi là ở một góc đường, có khi ở góc 
vườn, có khi ở trong một góc sân trường 
kỷ niệm nào đó nằm sâu trong ký ức, 
không xa lắm nhưng cũng không thực 
sự rõ ràng để cảm nhận. 

Cũng chả biết phượng và bằng lăng mọi 
năm có nở nhiều hay không, cũng chả 
biết có khi nào sự hòa quyện của các 
màu sắc đó khiến cho những suy nghĩ 

cứ vẩn vơ, cứ trôi về một nơi vô định 
hay không. Hay bởi vì ta không có thời 
gian nào để dành riêng cho những ký 
ức về một miền xa xôi nào đó, vừa tiếc 
nuối, vừa sợ sệt. Khi ta có thời gian để 
cảm nhận những thứ rất đỗi quen thuộc 
mà những ngày bình thường nó bị lấp 
đầy bởi công việc, bởi lo toan về tiền, ...

Một buổi sáng mời bạn ly cafe trên con 
đường mới được đặt tên. Cố gắng dậy 
sớm để tạt vào một cây ATM rút tiền 
trang trải cho chi tiêu của cả gia đình 
trong một tháng. Nắng sớm nhạt mà 
trong, sắc mà lại ngọt chiếu xiên qua 
hoặc thẳng vào những nụ bằng lăng tím 
nhạt nhạt. Cả một con đường hàng trăm 
mét chỉ một màu bằng lăng tím. Để khi 
đi qua nó đã xa rồi mà vẫn cố ngoái lại 
nhìn, ngắm... Tự nhiên thấy mình đã 
đánh mất một cái gì đó...

Định mang máy ảnh đi chụp lấy một 
ít làm tư liệu, nhưng chợt thấy rằng nó 
đã ở trong mình rồi thì phải nên khi đi 
qua những hàng cây ấy, thấy mình như 
thuộc về nó, là một phần của nó. Chắc 
chắn nhiều người cũng đã có những 
những bức ảnh thật đẹp của phượng và 
bằng lăng, và các bạn hẳn sẽ chẳng mất 
gì nếu cho tôi xin một tấm...

Hãy dành tặng cho mình một vài khoảng 
thời gian để cảm nhận - như một phần 
thưởng cho chính bản thân.

KHI TA COÙ THÔØI GIANKHI TA COÙ THÔØI GIAN ÑEÅ CAÛM NHAÄN ÑEÅ CAÛM NHAÄN
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Những cơn nắng vô tình trút xuống nơi đây, phố 
Tam Kỳ oằn mình trong cái khô hanh tạnh vắng. 
Hôm nay, MISA - em trở lại với tôi không như 
lần trước, cái rét mướt của đầu Xuân giá lạnh đã 
nhường chỗ cho không gian nóng rát của mùa hè 
oi bức, em vẫn cười vui trong cái thấm đẫm mồ 
hôi tội nghiệp, 

Em đã gắn liền trong cuộc đời kế toán, trong hơi 
thở của tôi, cái hạnh phúc tột cùng trong những 
tháng ngày làm việc mà có em hiện hữu.

Vệt nắng hanh vàng trên phố Tam,

Bóng ai nho nhỏ, bước qua thềm

Chiều tà, lãng đãng giờ tan học

Tôi cố nhìn theo bóng dáng em 

MISA ơi! Tôi đã ngã về em

Tôi ngã về em, tìm bờ vai rắn rỏi

Tôi ngã về em tìm hơi ấm cả cuộc đời…

Hè về phượng rực đỏ trời 

MISA yêu người thắp lửa giao duyên 

Xin mời gái giỏi thuyền quyên 

Trai tài gái sắc mọi miền nên quen 

Kết đoàn bắt nhịp hoan hô 

Nối vòng tay lớn cơ đồ dựng xây 

Đất rồng thiêng từ đây lập nghiệp 

Lớp cha anh đi trước khởi nguồn 

Ngọc vàng đã đúc nên khuôn

Con cháu phải giữ gìn phát huy

Thắp lửa trại, sáng niềm tin 

Giao lưu để hiểu tầm nhìn MISA 

Chung tay viết tiếp bài ca 

Mừng cho sự nghiệp MISA huy hoàng.

VIEÁT NGAÉNVIEÁT NGAÉN

MISA MISA muøa phöôïng ñoûmuøa phöôïng ñoû

Nguyễn Thị Vịnh
Kế toán trường THCS Lý Thường Kiệt, Tam Kỳ, Quảng Nam

Bùi Thái Cơ - Trường THCS Xuân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình
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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
Nguyễ n Thị  Thu Hương, Tư vấ n DN MISA Cần Thơ

Buổi tối, bà vợ là sư tử Hà Đông nấu nướng 
xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn 
cơm. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra 
bảo mẹ - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào 
cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến 
lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. 
Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp 
nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang 
xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn 
hầm hầm liền bảo thằng con - Mày quay ra nói 
cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời 
máy của bố mày thế nào - Dạ, cô ấy bảo “số máy 
quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. 

Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng 
con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn 
không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào 
là hương vị của ái tình.

Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu 
của mình thì một bà tiên hiện lên và cho 
cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, 
vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình 
trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng 
hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, 
làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. 
Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến 
một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử 
đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô 
và thì thầm:

- Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi 
thiến chưa? 

Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám 
trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ. Vì 
thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người 
nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn 
lại. Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người 
phụ nữ liền buồn rầu nói: 

- Tôi là phụ nữ, Chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, 
chia sẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người 
hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay 
ra để các anh được sống. 

Vừa dứt lời, 10 người đàn ông vỗ tay sung 
sướng...
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