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Sáng ngày 26/7, Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Lê 
Doãn Hợp đã có chuyến thăm 
và làm việc với Công ty Cổ 
phần MISA tại trụ sở công ty.

Cùng đi với Bộ trưởng có: ông 
Mai Ánh Hồng - Phó Chánh 
văn phòng Bộ, ông Nguyễn 
Trọng Đường - Vụ trưởng Vụ 
CNTT, ông Tạ Quang Nghĩa - 
Phó Cục trưởng Cục ứng dụng 
CNTT, ông Trần Anh Tuấn - 
Trưởng phòng Thư ký Tổng 
hợp Văn phòng Bộ cùng các 
chuyên viên, phóng viên báo 
chí.

Đón tiếp đoàn Bộ trưởng, về 
phía MISA có: Chủ tịch HĐQT 
Lữ Thành Long, TGĐ Nguyễn 
Xuân Hoàng, PTGĐ Đinh Thị 
Thúy, đại diện lãnh đạo các 
VP/TT, cùng đông đảo CBNV 
trong công ty.

Tại buổi làm việc, TGĐ 
Nguyễn Xuân Hoàng đã báo 
cáo tới Bộ trưởng cùng đoàn 
làm việc những thành tích mà 
MISA đã đạt được trong suốt 17 
năm qua. Điều đáng chú ý nhất 
là từ xuất phát điểm hầu như là 
con số không, đến nay, MISA 
đã xây dựng được thương hiệu 

mạnh với cơ ngơi bề thế cùng 
cánh tay vươn rộng ra khắp 63 
tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Đâu đâu người ta cũng nhắc 
tới phần mềm MISA với một 
sự khâm phục về sức trẻ, sức 
sáng tạo không ngừng.

Cũng trong chương trình, 
MISA đã đề xuất lên Bộ TT-
TT những ý kiến xác đáng về 
vấn đề đào tạo cho DN, thuế 
DN, hỗ trợ địa điểm làm việc 
cũng như tạo điều kiện xúc 
tiến thương mại...

Đáp lại những băn khoăn đó, 

Bộ Trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn hợp 
Tới ThăM và LàM việc Tại MisA

Bộ trưởng thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp (hàng đầu, thứ 7 từ trái qua) trong chuyến thăm và làm việc tại misa
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ông Tạ Quang Nghĩa - Phó 
Cục trưởng Cục ứng dụng 
CNTT và ông Nguyễn Trọng 
Đường - Vụ trưởng Vụ CNTT 
đã lần lượt giải đáp và đưa ra 
một số định hướng giúp MISA 
phát triển mạnh hơn.

Trong bài phát biểu của mình, 
Bộ trưởng đã dành lời khen 
ngợi cho những thành tích của 
MISA như: ý thức xây dựng và 

phát triển thương hiệu mạnh, 
ngày càng trẻ hóa đội ngũ lãnh 
đạo - đội ngũ làm việc trong 
công ty, hiệu quả đầu tư cao, 
khả năng hội nhập với thế giới 
tốt… Với những ấn tượng tốt 
đẹp, Bộ trưởng đã tặng MISA 
10 chữ vàng:

ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - 
TĂNG TỐC - HỘI NHẬP - 
PHÁT TRIỂN

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, 
làm công nghiệp phần mềm là 
một nghề vẻ vang nhất, trí tuệ 
nhất, cần lắm những người giỏi 
và say mê. Bộ trưởng mong 
muốn, thời gian tới, MISA sẽ 
tập trung mạnh mẽ cho công 
nghiệp phần mềm, làm phong 

phú các sản phẩm – dịch vụ 
để góp phần lớn hơn cho mục 
tiêu đưa Việt Nam trở thành 
nước mạnh về CNTT. Cuối 
cùng, với những thành tích đã 
đạt được và sức trẻ, sức sáng 
tạo của đội ngũ, Bộ trưởng tin 
tưởng vào sự phát triển mạnh 
mẽ của MISA trong thời đại 
mới.

Chủ tịch HĐQT Lữ Thành 
Long đã thay mặt toàn thể 
CBNV MISA lĩnh hội sâu sắc 
những ý kiến chỉ đạo của Bộ 
trưởng và xin hứa, sẽ cùng tập 
thể MISA luôn nỗ lực hết mình 
vì sự phát triển của MISA nói 
riêng và đóng góp vào sự phát 
triển của ngành CNTT VN nói 
chung.

BLĐ công ty cổ phần misa nhận quà lưu niệm từ Bộ trưởng Lê Doãn Hợp

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trò chuyện với 
cBnv misa

...làm công nghiệp phần mềm là một nghề vẻ 
vang nhất, trí tuệ nhất, cần lắm những người 
giỏi và say mê...“ “
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MisA Tiếp Tục giành cú đúp 

BiTcup 2011

T ại lễ trao giải 
BITCup - Giải 
pháp CNTT 
hay nhất 2011 
ngày 12/7 vừa 

qua tại Tp.Hồ Chí Minh, 
Công ty Cổ phần MISA đã hai 
lần được vinh danh với 2 giải 
pháp CNTT hay nhất trong 
năm là Phần mềm Kế toán 
Doanh nghiệp MISA SME 
và Phần mềm Quản trị nguồn 
nhân lực MISA HRM.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp 
Phần mềm Kế toán Doanh 
nghiệp MISA SME được 

người dùng bình chọn là giải 
pháp kế toán hay nhất trong 
năm và là lần thứ 3 MISA 
giành được cú đúp tại một giải 
thưởng IT thuộc hàng uy tín 
nhất Việt Nam.

Đồng hành nhận BITCup với 
MISA SME năm nay là Phần 
mềm Quản trị nguồn nhân lực 
MISA HRM. Được xây dựng 
hoàn toàn trên nền tảng web, 
MISA HRM đáp ứng nhiều 
loại hình như: Doanh nghiệp 
tư nhân, TNHH, Công ty Cổ 
phần và Tập đoàn kinh tế có 
quy mô từ nhỏ đến lớn. Với 

MISA HRM toàn bộ dữ liệu 
về tài nguyên con người của 
doanh nghiệp được quản lý 
tập trung với độ bảo mật cao 
cùng khả năng xử lý dữ liệu 
linh hoạt.

Hơn 17 năm bền bỉ với định 
hướng phát triển phần mềm 
ứng dụng đã đưa MISA đứng 
vào hàng ngũ những doanh 
nghiệp phần mềm hàng đầu 
tại Việt Nam. BITCup 2011 
một lần nữa đã định vị vị thế 
của các sản phẩm phần mềm 
MISA trong tâm thức người 
dùng toàn quốc.

Đại diện misa tại Lễ trao giải Bit cup 2011
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Ngày 13/7/2011 tại Tp.HCM, 
MISA tiếp tục nhận Huy chương 
Vàng và được xếp hạng Top 5 
đơn vị phần mềm hàng đầu Việt 
Nam (ICT) 2011 do hội Tin học 
Tp.HCM tổ chức. Đây là lần thứ 
12 MISA đạt danh hiệu này. 

Giải thưởng Huy chương Vàng & 
Top 5 ICT Việt Nam do Hội Tin 
học Tp.HCM (HCA) tổ chức vào 
tháng 7 hàng năm, bắt đầu từ năm 
1998 đối với giải Huy chương 
Vàng và từ năm 2001 với giải Top 
5. Giải thưởng này được tổ chức 
nhằm xếp hạng, quảng bá, tôn vinh 
và khuyến khích các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực CNTT-TT, đẩy 

mạnh hoạt động, nâng cao năng 
lực cạnh tranh thật sự góp phần chủ 
đạo đưa CNTT-TT trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày 
càng tích cực hơn vào tăng trưởng 
kinh tế của Tp.HCM nói riêng và 
Việt Nam nói chung.

Giải thưởng Huy chương Vàng & 
Top 5 ICT Việt Nam đã thực sự 
trở thành chứng chỉ xác nhận sự 
tin cậy của khách hàng đối với các 
sản phẩm và dịch vụ của MISA. 
Đồng thời giải thưởng cũng chính 
là thước đo tốc độ phát triển thị 
trường và độ lớn của MISA trong 
thời gian qua.

MisA  thuộc  Top 5  đơn vị phần mềm hàng đầu việt nam 2011

MisA hn tham dự: “Lễ trao bằng cử nhân và thạc sĩ năm 2011” tại trường đh kinh 
tế - đh Qg hà nội.

Ngày 02/7/2011, tại trường ĐH 
Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, 
MISA HN đã tham dự: “Lễ 
trao bằng cử nhân và thạc sĩ 
năm 2011”.

Tới tham dự với buổi lễ có 
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - 
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh 
tế, cùng đông đảo các thầy cô 
giáo và hơn 400 cử nhân và 
thạc sĩ trường ĐH Kinh tế - 
ĐH QG Hà Nội. Về phía MISA 
có bà Đinh Thị Thúy - PTGĐ 
Công ty Cổ phần MISA, cùng 
các cán bộ PTKD MISA HN.

Buổi lễ đã kết thúc với nhiều 
ấn tượng và kỉ niệm đẹp đối 

với các bạn sinh viên. Trước 
mắt họ là cả một chặng đường 
dài đi đến thành công cùng 
những hoài bão, ước mơ. 
MISA cũng đã giới thiệu tới 

các tân cử nhân, thạc sĩ về các 
cơ hội việc làm tại MISA. Hi 
vọng, MISA sẽ chắp cánh cho 
những ước mơ của tuổi trẻ bay 
cao, bay xa.

Đại diện misa nhận giải thưởng Hcv (hình bên)

nhiều sinh viên hào hứng tìm hiểu các cơ hội làm việc tại misa
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hà giang

hà nội

hòa Bình

Từ 12 - 16/7/2011, MISA HN đã 
phối hợp với Phòng Tài chính 
- Kế hoạch (TC - KH) huyện 
Hoàng Su Phì, Hà Giang tổ chức 
thành công khóa tập huấn phần 
mềm MISA Bamboo.NET 2008.

Tham dự khóa tập huấn có ông 
Nguyễn Đình Vụ - Phó phòng 
TC - KH huyện Hoàng Su Phì 
cùng với 25 cán bộ kế toán các 
xã và thị trấn trong huyện. 

Ngày 22/7/2011, MISA HN đã 
tổ chức thành công hội thảo: 
“Hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Quản lý thuế 
theo TT 28/2011/TT - BTC”. 
Tới tham dự với hội thảo lần 
này có: ông Trần Mạnh Thuấn 
- Phó phòng Tuyên truyền Cục 

thuế Hà Nội và hơn 100 doanh 
nghiệp trên địa bàn Tp.Hà 
Nội. 

Ngày 23/7/2011, MISA HN đã 
tổ chức thành công hội thảo về 
Phần mềm Quản trị Quan hệ 
khách hàng MISA CRM.NET 

2008. Tới tham dự với buổi hội 
thảo có ông Nguyễn Huy Bình 
- PGĐ TT KDDN MISA HN, 
ông Phạm Khắc Tuấn – phụ 
trách nhóm CRM MISA HN 
cùng các CBNV MISA HN và 
hàng trăm doanh nghiệp trên 
địa bàn Tp.Hà Nội.

Trong 5 ngày, từ 11 - 15/7/2011, 
MISA HN đã phối hợp với 
Phòng TC - KH huyện Tân Lạc, 
Hòa Bình tổ chức thành công 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Bamboo.NET 2008. Tham dự 
khóa tập huấn có ông Vũ Văn 
Binh - Trưởng phòng TC - KH 
huyện Tân Lạc cùng với các cán 
bộ kế toán đến từ 25 xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. 

cBnv misa và các cán bộ tham gia khoá tập huấn tại Hà giang

cBnv misa và các cán bộ kế toán huyện tân Lạc tham gia khoá tập huấn
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hà Tĩnh

đồng nai

Tp. hồ chí Minh

đồng Tháp

Từ 30/6 - 04/7/2011, MISA HN 
đã phối hợp với Phòng TC - KH 
huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tổ 
chức thành công khóa tập huấn 
phần mềm MISA Bamboo.NET 
2008.

Đến tham dự khóa tập huấn có 
ông Phan Xuân Lý - Trưởng 
phòng TC - KH huyện Hương 
Sơn cùng với các chuyên viên 
phòng Tài chính và cán bộ kế 
toán đến từ 32 xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện. 

Từ ngày 11/7 - 16/7/2011, tại 
Tp.Biên Hòa, Đồng Nai, MISA 
Tp.HCM đã phối hợp với chi 
cục Thuế Tp.Biên Hòa tổ chức 
thành công chương trình Tập 
huấn về Thông tư 28 (TT 28) 
và giới thiệu phần mềm kế toán 
MISA. Đến tham dự khóa tập 
huấn, có bà Lê Thị Lan - Trưởng 
phòng Tuyên truyền Chi cục 
Thuế Tp.Biên Hòa cùng với 
tổng số lượng khách hàng lên 
tới 1100 đơn vị.

Ngày 01/7/2011, tại trường Cán 
bộ Quản lý Giáo dục đã diễn 
ra chương trình tập huấn Phần 
mềm kế toán Thi hành án MISA 

Panda.NET 2011 cho các đơn vị 
thi hành án khu vực phía Nam. 
Tham dự chương trình khai mạc 
có ông Hoàng Văn Nam - Phó 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài 
chính; bà Phạm Thị Thanh Loan 
- Phó cục trưởng Cục thi hành 
án Tp.HCM. 

Ngày 29/7/2011, MISA kết 
hợp với Phòng TC - KH huyện 
Tam Nông, Đồng Tháp đã tổ 
chức hội thảo Phần mềm Kế 

toán Hành chính sự nghiệp 
MISA Mimosa.NET 2012 cho 
các chủ tài khoản và kế toán 
các cơ quan ban ngành, đoàn 

thể huyện, các trường học, 
Vườn Quốc gia Tràm Chim và 
UBND các xã, thị trấn trong 
huyện.q

các chuyên viên phòng tài chính và cán bộ kế toán 32 xã của huyện Hương sơn trong 
khoá tập huấn

toàn cảnh khoá tập huấn tại Đồng nai
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“Ñoaøn keát - Saùng taïo - 

taêng toác - Hoäi nHaäp - pHaùt trieån“

Đó là 10 chữ 
Vàng mà Bộ 
trưởng Bộ TT-
TT Lê Doãn 
Hợp đã ưu ái 

dành tặng toàn thể CBNV Công 
ty Cổ phần MISA nhân chuyến 
thăm và làm việc chính thức công 
ty ngày 26/7 vừa qua. Tại buổi nói 
chuyện, bằng những trải nghiệm 
của người lãnh đạo, Bộ trưởng đã 
truyền lửa và nhiệt huyết đến cho 
những thế hệ trẻ MISA trong công 
cuộc đưa nước nhà trở thành nước 
mạnh về CNTT.

“Thương hiệu MisA là vô 
giá”

Gần 20 năm hình thành và phát 
triển, MISA xây dựng được một 
thương hiệu mạnh, lan tỏa nhanh 
là một trong 7 điều được Bộ 
trưởng Lê Doãn Hợp quan tâm 
và khen ngợi. Thương hiệu MISA 
được nhắc đến với 3 nhất: ấn 
tượng nhất, Bán được nhiều nhất 
và Ứng dụng rộng rãi nhất. Theo 
Bộ trưởng, đó là những điều vô giá 
và những người đang ngày ngày 
góp công xây dựng nên thương 

hiệu MISA xứng đáng được tôn 
vinh. Đặc biệt, trong thời đại ngày 
nay - thời đại mà Bộ trưởng gọi 
nôm na là thời của Trí tuệ, Thông 
tin và Thương hiệu - thì rõ ràng 
là MISA đã và đang đi rất đúng 
hướng.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng 
không quên nhắc tới sự bứt phá 
ngoạn mục của MISA khi xuất 
phát điểm hầu như từ những bàn 
tay trắng và khối óc lập trình, qua 
thời gian và sự cố gắng đã đạt 
được những thành tựu như ngày 
hôm nay. Lý giải cho việc này, Bộ 
trưởng nhận định “MISA đã có sự 
đầu tư, chọn nghề đúng đắn và có 
tính thời đại”. Bởi theo Bộ trưởng, 
lựa chọn công nghiệp phần mềm 
là đúng với xu hướng vận động 
của thời đại và của quốc gia.

Một trong những điều khiến Bộ 
trưởng vui mừng đó là đội ngũ ở 
MISA là đã tập hợp đủ 3 hóa: Trẻ 
hóa, Tri thức hóa, Chuyên nghiệp 
hóa. Nhưng từ nền tảng trẻ hóa, 
thì mỗi người cần phải rèn luyện 
cho mình 3 Có và 1 Chịu: Có sức 
khỏe - Có trí tuệ - Có hoài bão và 

Chịu hành động. MISA đang dần 
trẻ hóa được đội ngũ rồi thì những 
người lãnh đạo như anh Lữ Thành 
Long (Chủ tịch HĐQT) và anh 
Nguyễn Xuân Hoàng (Tổng giám 
đốc) phải tạo động lực để bật dậy 
sức trẻ trong họ.

“Truyền nhận thức để hành 
động mạnh hơn”

Khẳng định, nghề công nghiệp 
phần mềm là một nghề vẻ vang, 
đồng thời cũng là một nội dung 
quan trọng trong chiến lược tăng 
tốc CNTT cho Việt Nam trong 
những năm tới, Bộ trưởng Lê 
Doãn Hợp cho rằng, nghề này rất 
cần những người giỏi và say mê, 
đồng thời ông gửi gắm nhiều tâm 
huyết đến thế hệ trẻ MISA.

Thị trường luôn rộng mở và 
chờ đón chúng ta. Đây đang là 
thời điểm vàng để phát triển công 
nghiệp phần mềm, khi mà nhu 
cầu xã hội đang rất lớn, cộng thêm 
đông đảo lớp trẻ ngày càng say mê 
khám phá công nghệ. Nhưng thời 
điểm này cũng không kéo dài, bởi 
vậy cần chớp ngay cơ hội để thực 

phóng viên (ghi)

MiSa tieáp tuïc
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hiện thành công chiến lược phát 
triển của doanh nghiệp.

Truyền nhận thức để chuyển 
hành động mạnh hơn. Bộ trưởng 
tổng kết, nhận thức là chìa khóa 
của hành động, do đó phải có 
nhận thức mới thì mới có hành 
động mới. Mỗi người làm phần 
mềm hãy nêu cao nhận thức rằng 
công nghiệp phần mềm là ngành 
vẻ vang nhất, thời đại nhất, trí 
tuệ nhất của dân tộc. Bộ trưởng 
mong muốn, thời gian tới, MISA 
sẽ hành động táo bạo, hành động 
mạnh mẽ để nâng tầm thương 
hiệu.

Tập hợp nhân tài để cùng hành 
động. Đánh giá tầm quan trọng 
của việc thu hút nhân tài, Bộ 
trưởng đã gợi hướng cho Ban lãnh 
đạo MISA, để giữ chân người tài 
không chỉ bằng vật chất mà chính 
là bởi văn hóa ứng xử. “Trong lúc 
vật chất chưa đáp ứng được thì 
phải bù đắp cho người tài bằng 
văn hóa: sự tôn trọng, tôn vinh và 

thể hiện trách nhiệm đối với họ” - 
Bộ trưởng căn dặn Ban lãnh đạo 
MISA.

“Qua tiếp xúc với anh em MISA, 
tôi đều nhận thấy sự khâm phục 
lãnh đạo trong lời nói của họ, tôi 
mừng lắm. Là vì phải hỏi nhân 
viên mới biết được lãnh đạo” - 
Bộ trưởng chia sẻ những cảm xúc 
rất thật. Với quan điểm, người tài 
chính là người biết tập hợp những 
người tài giỏi khác để cùng nhau 
hành động, Bộ trưởng cho rằng 
“Nhìn đội ngũ MISA là đánh giá 
được anh Long, anh Hoàng” và 
không quên nhắc nhở “điều cốt 
lõi trong ứng xử giữa lãnh đạo và 
đội ngũ nhân viên đó là sự quan 
tâm chân thành để làm ấm lòng 
nhau”.

Chia sẻ về định hướng phát triển 
của MISA, Bộ trưởng rất hoan 
nghênh chiến lược mà MISA đã 
vạch ra trong 10 năm tới, đó là 
phát triển phần mềm đóng gói và 
tiên phong xu hướng điện toán 

đám mây, tuy nhiên Bộ trưởng 
cũng muốn tập thể MISA phải 
nhìn vào những thành công của 
thế giới, học tập họ và có những 
bài học tinh hoa cho sự phát triển 
của mình. Ví dụ: nên học cách 
làm giàu và ý chí làm giàu của 
Israel, nên học phong cách làm 
việc công nghiệp của Đức hay 
văn hóa ứng xử tuyệt vời của 
người Nhật Bản...

“Tôi rất tin các đồng chí sẽ tiếp 
tục phát triển và tỏa sáng trong 
chặng đường sắp tới, trong chiến 
lược tăng tốc của đất nước ở lĩnh 
vực này” - Lời khẳng định của Bộ 
trưởng như một động lực mạnh 
mẽ, làm nức lòng toàn thể CBNV 
MISA và bừng lên nhiệt huyết 
làm việc và cống hiến cho MISA 
nói riêng và cho sự lớn mạnh của 
đất nước nói chung.

Một lần nữa, xin chúc Bộ trưởng 
thật nhiều sức khỏe để tiếp tục 
cống hiến cho sự phát triển của 
nền CNTT nước nhà!q
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N ền kinh tế 
Việt Nam đã 
đi được nửa 
quãng đường 
của năm, 

được cho là cực kỳ khó khăn 
và nhiều thách thức. Lạm phát 
leo thang, lãi suất ngân hàng 
biến động mạnh, chi phí đầu 
vào tăng khiến không ít doanh 
nghiệp phải điều chỉnh kế 
hoạch kinh doanh, thắt chặt chi 
tiêu, thậm chí hạn chế gia tăng 
hoặc cắt giảm nhân sự. Tuy 
nhiên, với MISA, kết quả hoạt 
động 6 tháng đầu năm 2011 đã 
ghi nhận đà tăng trưởng cả về 
doanh thu và nhân lực.

Trong 6 tháng đầu năm 2011 tất 
cả các VP MISA trên toàn quốc 
đã nỗ lực hết mình đặc biệt là 
các TT kinh doanh MISA HN, 

MISA Tp.HCM để vượt chỉ tiêu 
doanh số kế hoạch. Khối kinh 
doanh DN của các VP tuy chưa 
đạt được kỳ vọng nhưng so với 
6 tháng đầu năm 2010 đã có 
mức tăng trưởng ấn tượng gần 
40%, khối kinh doanh HCSN 
đạt mức tăng trưởng 108% so 
với cùng kỳ năm 2010. Những 
giải thưởng lớn trong năm 2011 
như: 02 giải BITCup do khách 
hàng bình chọn, Sao Khuê, 
TOP 5 đơn vị phần mềm hàng 
đầu Việt Nam... đã cho thấy 
chất lượng sản phẩm được 
khách hàng, đối tác ghi nhận 
và đằng sau đó là sự cố gắng 
hết mình của tập thể CBNV TT 
PTPM.

Cùng với sự tăng trưởng về 
doanh số, phát triển nguồn nhân 
lực là công tác được MISA đặc 

6 thaùng ñaàu naêm 2011

MiSa vöõng vaøng
tröôùc Soùng caû

nguyên hoa
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biệt chú trọng trong năm 2011. 
Tính đến tháng 6/2011, MISA 
đã có gần 700 cán bộ nhân 
viên, tăng 25% so với năm 
2010. Với phương châm nâng 
cao năng lực đội ngũ, tăng hiệu 
quả công việc thúc đẩy sự phát 
triển, MISA đã triển khai xây 
dựng hệ thống hồ sơ năng lực 
cho tất cả các vị trí cán bộ, 
nhân viên. Đồng thời, đưa các 
quy trình áp dụng vào công tác 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
và chuẩn CMMi (Dành cho 
khối phát triển phần mềm). Đội 
ngũ trẻ, giàu nhiệt huyết và 
hăng say học hỏi là động lực 

lớn lao nhất cho sự phát triển 
của MISA trong năm 2011.

Các hoạt động đầu tư, hỗ trợ 
đào tạo, quảng bá thương hiệu, 
hình ảnh và văn hóa MISA tiếp 
tục được đẩy mạnh. Trong 6 
tháng đầu năm, đã có thêm 73 
trường đại học và cao đẳng đưa 
phần mềm MISA vào giảng dạy 
cho sinh viên, đưa tổng số các 
trường lên con số 315 trường. 
6 tháng qua MISA cũng đã xúc 
tiến khởi công Trung tâm đào 
tạo nghiệp vụ kinh tế tài chính 
MISA tại Vĩnh Phúc, thúc đẩy 
các dự án đầu tư xây dựng tại 

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, 
Khu công nghiệp phần mềm 
Quang Trung tại Tp.HCM... 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu 
năm thực sự là một sự ghi nhận 
cho sức mạnh của sự đoàn kết, 
hiệp lực và sự chèo lái vững 
vàng của đội ngũ lãnh đạo 
MISA. Năm 2011 còn một nửa 
chặng đường, song với những 
kết quả đạt được trong chặng 
đầu tiên sẽ là tiền đề thúc đẩy 
mạnh mẽ sự vươn lên và sáng 
tạo của người MISA để có thể 
vượt qua năm 2011 với những 
thành tích vinh quang!q

“Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm là những nỗ lực rất lớn của toàn 
thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần MISA. Để đạt được điều đó, 
MISA tự hào với đội ngũ làm việc năng động, chuyên nghiệp, đội ngũ 
lãnh đạo sáng suốt, luôn có những chiến lược đúng đắn, đi tắt đón đầu 
những yêu cầu mới của thị trường”.

“Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam chúng ta cũng 
là nước chịu ảnh hưởng chung, những quyết định cắt giảm chi tiêu của 
Chính phủ cũng tác động mạnh đến các doanh nghiệp sản xuất Phần 
mềm như MISA. Song, với tinh thần vượt khó, đoàn kết của toàn thể 
cán bộ, nhân viên trong toàn công ty chúng ta đã liên tục hoàn thành và 
vượt mức kế hoạch đề ra. Tôi tin rằng cùng với nghị lực và sức trẻ các 
VP sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2011”.

Ông nguyễn Xuân hoàng - Tổng giám đốc

Ông Lữ hồng chương - phó Tổng giám đốc:
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Tháng 7 vừa qua, MisA liên tiếp 
được giới chuyên môn và khách 
hàng bình chọn, trao giải cho các 
sản phẩm ưu việt: 02 BiTcup cho 
02 dòng sản phẩm MisA sME và 
MisA hrM, cup vàng icT 2011 
và danh hiệu Top 5 đơn vị phần 
mềm hàng đầu. đây chính là minh 
chứng cho việc sản phẩm MisA 
tiếp tục được khách hàng, đối tác 
tín nhiệm và tin dùng.  

chị nguyễn Thị kim oanh -  Công ty TNHH một thành 
viên Nguyên Lê, Đăk Lăk

“Lý do tôi lựa chọn cũng như các bạn của tôi, phần mềm MISA dễ 
dàng khi sử dụng trong phần mua, bán, đặc biệt là khi tính thuế. 
MISA cũng hỗ trợ khách hàng rất tốt. Vì những lý do đó mà tôi cũng 
đang giới thiệu cho mấy người bạn của mình sử dụng MISA.”

chị Trần Thị Thanh hà - Trường mẫu giáo Cư Ewi, huyện 
Cư Kuin, Đăk Lăk

“Tôi biết đến phần mềm MISA qua một số người bạn. Khi mới sử 
dụng tôi thấy cũng hơi lạ lẫm nhưng được các bạn bên MISA Buôn 
Ma Thuột hỗ trợ nhiệt tình, sau đó tôi dùng rất tốt. Phần mềm MISA 
thật tiện dụng, đơn giản, giúp tôi làm tốt các công việc kế toán nên 
tôi rất yên tâm và tin tưởng gắn bó với phần mềm MISA.”

kHaùcH Haøng tieáp tuïc tin duøng
phaàn meàm misa

phóng viên
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Anh nguyễn nghề - Công Ty Công Nghệ Xanh, Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk

“Tôi gắn bó với phần mềm MISA cũng được một thời gian dài. 
Phần mềm MISA giúp tôi tổng hợp được toàn bộ hệ thống kế toán, 
cập nhật thường xuyên, có sự thay đổi rất phù hợp và nhất là nhân 
viên văn phòng hợp tác rất tốt khiến tôi cảm thấy với phần mềm 
MISA làm việc thật hiệu quả.”  

chị nguyễn Thị Bắc - Công ty Cổ phần Cung ứng XNK 
Lao động hàng không (ALSIMEXCO), Hà Nội

“Hiện doanh nghiệp tôi đang sử dụng phần mềm MISA SME.NET 
2010 và rất hài lòng với nhiều tính năng mà phần mềm này đem lại. 
Chúc MISA ngày một lớn mạnh hơn nữa và đáp ứng được tất cả các 
nhu cầu của những người làm kế toán.”

Anh Lâm văn ninh - Công ty TNHH Thăng Long, Hà Nội

“Là một kế toán đã từng tìm hiểu có nhiều phần mềm khác nhau 
nhưng tôi đã quyết định chọn sản phẩm của MISA để sử dụng bởi 
phần mềm MISA mang nhiều tính năng ưu việt. MISA SME.NET 
2010 là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán các doanh nghiệp, 
đặc biệt với tính năng online thì bất cứ ở đâu khi nào tôi cũng có thể 
kiểm soát được công tác tài chính kế toán của công ty mình.”

chị nguyễn Thị Trắng - Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba 
Tri, Bến Tre

“Tôi biết đến phần mềm kế toán MISA do Sở GD&ĐT Bến Tre giới 
thiệu vào cuối năm 2007. Ngoài ra, tôi đã từng đọc qua báo Tre 
Làng do đó biết đến phần mềm kế toán của MISA. Sau một thời 
gian sử dụng thì tôi cảm thấy phần mềm MISA rất tiện ích, giúp 
giảm lượng công việc và không còn tốn nhiều thời gian nữa.”

chị phạm Thị kim Anh - Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2, 
Hàm Tân, Bình Thuận

“Không chỉ sử dụng phần mềm HCSN MISA Mimosa.NET 2012 
mà hiện tôi còn đang sử dụng MISA SME.NET 2010. Phần mềm 
của MISA rất tiện dụng, dễ hiểu và nhiều tính năng nên tôi cảm thấy 
thoải mái trong công việc của mình. Đặc biệt, đội ngũ tư vấn của 
MISA rất nhiệt tình, chỉ bảo cặn kẽ những gì tôi thắc mắc nên tôi 
cảm thấy vừa yên tâm vừa thích thú với các phần mềm của MISA.”
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Thương hiệu MisA không chỉ được khách hàng biết 
đến và mến mộ mà chính các chuyên gia trong lĩnh 

vực phần mềm cũng đánh giá rất cao chất lượng 
những sản phẩm của MisA trong lễ trao giải BiTcup 

và icT Awards.

gs.Tskh đỗ Trung Tá - Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính 
Viễn thông, Phái viên của Thủ tướng, Phó Trưởng ban 
chỉ đạo quốc gia về CNTT-TT, Chủ tịch Hội đồng chính 
sách KH&CN quốc gia.

“MISA hiển nhiên có được thành quả như ngày hôm nay bởi ngay 
từ đầu các bạn đã làm tốt được việc xác định thị trường mục tiêu - 
thị trường nội địa. Trong khi có rất nhiều công ty phần mềm khác 
hướng việc xuất khẩu phần mềm của mình ra nước ngoài mà “bỏ 
quên” thị trường giàu tiềm năng này thì MISA đã xác định được 
chiến lược phát triển rất đúng đắn. Chắc chắn rằng, trong lĩnh vực 
CNTT, MISA sẽ còn vươn cao và xa hơn nữa!”

Ông đinh Thế Lịch - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện 
bộ Thông tin - Truyền thông tại Tp.HCM

“Xin chúc mừng những thành quả mà MISA đã phấn đấu và có 
được, chúc các bạn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công và thịnh 
vượng hơn nữa trong tương lai!”

Ông ngô vi đồng - Chủ tịch Hội An Toàn thông tin VN, chi 
hội phía Nam

“MISA làm rất tốt, rất đáng chúc mừng. BLĐ và nhân viên MISA, 
đặc biệt là anh Lữ Hồng Chương - Phó TGĐ Công ty đã hoạt động 
rất tích cực để đưa MISA có được như hôm nay”.q
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Nhaät kyù veà MISA
cuộc đời là chuỗi những hội ngộ mà cuộc gặp gỡ với misa là một trong những cuộc hội ngộ đầy lý thú. 
Không biết do cơ may hay duyên trời, thế nhưng từ ngày đến với misa mình vẫn cho rằng đây là một 
cái duyên rất “hữu ý”

trà vinh, ngày … tháng … năm ….

vào nghề kế toán cũng được một khoảng thời gian khá dài, thế nhưng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, 
mỗi năm... đều tất tả, vật lộn với các con số. Phương cách làm thì thủ công, mất thời gian và dễ nhầm 
lẫn. có lúc phát cáu, những lúc đó đột nhiên lại nghĩ tới một cách thức làm việc hiệu quả hơn. thế nên 
có vài lần cũng truy cập internet, gõ thử  từ khóa “phần mềm kế toán” và khi đó có nhiều cái tên, dễ nhớ 
có mà khó nhớ cũng có, thế nhưng thực sự chưa hiểu lắm về những phần mềm này nên chưa lưu tâm.

trà vinh, ngày …tháng …năm …

Hôm nay, nhận được công văn chỉ đạo của sở, thế là sở đã tìm được một phần mềm cho toàn hệ thống 
sử dụng, nghe đâu phần mềm có tên gọi rất dễ thương - misa. Đúng là một tin vui, đặc biệt là những 
người làm kế toán như mình. mình lại tưởng tượng đến những tính năng ưu việt mà không phải lần từng 
công thức, tính tính toán toán trên Excel nữa.

trà vinh, ngày …tháng …năm …

sau một thời gian kiên nhẫn học hỏi  và làm đúng với các quy trình trong quá trình sử dụng phần mềm 
misa, mình cảm thấy mình càng ngày càng thêm đam mê phần mềm này. Đặc biệt là được sự tư vấn 
nhiệt tình và một giọng nói rất dễ thương của một cô bé có tên gọi thu trang, mình càng có tinh thần 
để tìm hiểu. những lần tư vấn, những cuộc nói chuyện, sự nhiệt tình, vui vẻ và những giải đáp thỏa đáng 
khiến mình rất mến trang, mong có một lần gặp mặt.

trà vinh, ngày …tháng …năm …

Hôm nay, trang xuống công tác ở trà vinh trong khoảng 4 ngày, mình sẽ là trợ giảng cho trang vì ít 
nhiều mình cũng nắm được các nguyên tắc, các thao tác cần thiết. ngày đầu tiên thấy trang hì hụi lắp 
ráp, cài đặt máy phục vụ cho công tác hướng dẫn vào ngày mai. mình chắc cô bé đói và mệt lắm, thế 
là hôm đó chuẩn bị cho trang một bữa ăn …chay thật ngon. những ngày trang ở lại trà vinh vẫn là 
những bữa ăn chay giản dị cùng gia đình mình. Không biết cô bé ăn có ngon không nhưng thấy cô bé 
rất vui... rồi đi đâu hai chị - em cùng đi, làm gì cũng cùng làm, đó là những ngày rất ấm cúng.

trà vinh, ngày …tháng …năm ...

mình đã trở thành một “chuyên viên” nghiệp dư trong việc sử dụng phần mềm misa rồi, có thể hỗ trợ 
cho các anh - chị trong sở khi có đề nghị. Đây là một trong những niềm vui trong công việc và mình 
cảm thấy thật hạnh phúc khi được hỗ trợ mọi người hết mình. cảm ơn công việc, cảm ơn misa đã cho 
mình có những cơ hội gặp gỡ như thế.q

huỳnh Thị Tuyết Mai - Kế toán trưởng, Sở Y tế Trà Vinh
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“Kính gửi Ban giám đốc vP misa  tại Hà nội. 

tên tôi là nguyễn thị Yến - Kế toán công ty cổ phần Bắc mỹ tại Bắc ninh. tôi gửi thư này cảm ơn bạn 
Hàn thuỳ Linh - nhân viên tư vấn và hỗ trợ khách hàng của văn phòng misa tại Hà nội. tháng 5 vừa 
qua công ty chúng tôi có mua phần mềm kế toán misa, do chỉ được đào tạo trong 2 ngày nên chúng 
tôi gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng phần mềm vào quản lý, hạch toán KQKD (vì công ty chúng tôi 
có nhiều mảng kinh doanh như KD dịch vụ nhà hàng, KD thương mại... nên chúng tôi chưa áp dụng 
được hết những gì đã được đào tạo của nhân viên KD misa), chúng tôi đã nhờ nhân viên tư vấn của 
văn phòng. trong số nhân viên hỗ trợ, tôi nhận thấy bạn Hàn thuỳ Linh là người rất nhiệt tình, có trình 
độ, hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm... Đặc biệt bạn là người đã giải quyết được những thắc mắc của 
công ty chúng tôi đối với việc áp dụng phần mềm này vào thực tế, hơn nữa bạn còn tư vấn thêm rất 
nhiều cho chúng tôi trong việc quản lý, hạch toán.

vậy, bằng thư này chúng tôi muốn cảm ơn bạn Hàn thuỳ Linh đồng thời đề nghị với Ban lãnh đạo văn 
phòng misa  ghi nhận thành tích trên của bạn Linh đối với việc hỗ trợ khách hàng như chúng tôi. 

Xin kính chúc sức khoẻ tới Ban lãnh đạo vP misa, chúc misa ngày càng phát triển và có nhiều nhân 
viên giỏi hơn nữa. chúc bạn Linh luôn luôn phát huy những thành tích trên để misa ngày càng vững 
mạnh. 

Xin cảm ơn và gửi lời chào trân trọng !

người viết

nguyễn thị Yến”

“Khi nhận được lời cảm ơn của khách hàng chân tình như vậy thực sự tôi cảm 
thấy vui sướng. Trường hợp Công ty Cổ phần Bắc Mỹ là một trường hợp khó, tôi 
tự nhủ rằng: cần phải nỗ lực hết mình để hỗ trợ cho họ. Tôi không nghĩ việc hỗ 
trợ của tôi mang lại hiệu quả và ý nghĩa đến vậy. Và điều tôi cảm thấy vui hơn 
nữa là nhờ có bức thư này mà không khí làm việc của phòng tôi sôi nổi hơn hẳn”.q

Một ngày đẹp trời , Phòng tư vấn hỗ trợ khách hàng Doanh nghiệp, MISA HN lại hân hoan niềm vui khi 
nhận được một Email cảm ơn từ khách hàng. Tre làng xin phép được trích đăng nguyên văn:

ôû MISA coù nhöõng ngöôøI 
nhö theá
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Thành công của doanh nghiệp luôn 
là nỗ lực của cả một tập thể, và trong 
mỗi tập thể đó, vào những giai đoạn 
khác nhau của tiến trình phát triển, 
luôn có những đóng góp không nhỏ 
của những cá nhân rất xuất sắc. Tổng 
kết hoạt động sau 6 tháng đầu năm 
2011, Tre làng lại có dịp vinh danh 
những gương mặt nhân viên suất xắc 
nhất. họ là ai?

Anh đỗ đức hạnh - MISA HN

“Nếu ai đó hỏi tôi kinh nghiệm là 
gì tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn 
rằng: Cần cù + chăm chỉ + máu 
kiếm tiền. Tôi hi vọng rằng cảm 

xúc này sẽ được trở lại nhiều lần hơn nữa”.

chieán binh xuaát saéc
6 thAùng ñAàu nAêM 2011

Anh nguyễn đức giang - 
MISA HN

Đây không chỉ là niềm vui của 
cá nhân tôi mà còn là niềm vui 
chung của cả nhóm, những người 

đã luôn sát cánh bên tôi. Đã là nhân viên kinh 
doanh thì phải bán hàng mọi lúc mọi nơi.

chị nguyễn Diệu Linh - MISA 
TCT

“Rất bất ngờ và xúc động vì các 
thành viên thuộc các phòng ban 
khác trong VP TCT cũng có rất 

nhiều thành tích nổi bật trong 6 tháng đầu năm. 
Đây là thành tích của cá nhân tôi nói riêng và 
phòng PTKD nói chung. Tôi luôn nỗ lực hoàn 
thành các công việc được giao với chất lượng cao 
nhất, sớm nhất. Trên hết, tôi sẽ không thể có giải 
thưởng này nếu không được các đồng nghiệp hỗ 
trợ”.
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chị hồ Thị sen - MISA Tp.HCM

“Khi biết tin được giải thưởng tôi 
rất vui và bất ngờ. Tôi đã cố gắng 
hết mình và hoàn thành tất cả các 
nhiệm vụ được giao, nhiệt tình 

trong công việc và học hỏi từ cấp trên, từ đồng 
nghiệp, từ tài liệu để từng bước bổ sung, hoàn thiện 
mình. Tôi đã và đang làm việc với “cái Tâm” và 
luôn cố gắng trau dồi thêm nhiều kỹ năng để phục 
vụ công việc, đó cũng là phục vụ chính mình”.

Anh đinh đức huy - MISA 
Tp.HCM

“Khi biết là NVXS nhất 6 tháng 
đầu năm của TT KD HCSN, tôi 
thấy rất vui và hạnh phúc. Có 

được thành quả này, ngoài sự nỗ lực của bản 
thân, tôi còn được sự hỗ trợ từ các bạn và các cấp 
quản lý trong trung tâm”.

chIeán bInh xuAát SAéc 6 thAùng ñAàu nAêM 2011

chIeán bInh xuAát SAéc 6 thAùng ñAàu nAêM 2011

Anh Dương văn hiệp - MISA  
ĐN

“Bí quyết thành công của tôi 
chính là sự khiêm nhường, tính 
cởi mở gần gũi với khách hàng, 

hướng tới thành tích và không ngượng ngùng 
cùng với suy nghĩ tích cực. Tính cách đóng vai 
trò rất quan trọng góp phần vào thành công của 
một nhân viên kinh doanh”.

chị Lưu Thị khuyên - MISA 
HN

“Tôi đã phải cố gắng và nỗ lực 
không ngừng, trau dồi, học hỏi 
để hoàn thành tốt công việc của 

mình cũng như các công việc khác BLĐ giao 
phó. Bên cạnh đó làm việc cần có tâm huyết, 
không ngại khó, ngại khổ... như vậy mới có thể 
thành công”.

chị Lê Bích huệ - MISA HN

Tôi thấy rất vui vì sự cố gắng và 
phấn đấu của bản thân đã được 
mọi người ghi nhận. Tôi luôn tâm 
niệm đã làm việc gì thì phải làm 

hết mình, luôn chủ động, sáng tạo trong công 
việc, lập kế hoạch chi tiết và theo dõi chặt chẽ 
những công việc đó. 

chị Lưu cẩm nhung - MISA 
HN

“Để đạt được thành tích này là sự 
nỗ lực, tìm tòi của bản thân tôi, 
cùng với sự giúp đỡ hết mình của 

đồng nghiệp. Ngoài ra tôi luôn cố gắng học tập 
cách giải quyết vấn đề của anh, chị có kinh nghiệm 
trong phòng, ghi nhớ cách giải quyết để khi gặp 
vấn đề tương tự mình có thể tự quyết định”.
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chị Trần Thị Mộng - MISA 
Tp.HCM

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và 
hãnh diện khi đạt được danh hiệu 
cao quý này. Có được những thành 

tích như thế này vì tôi có lòng nhiệt huyết và đam 
mê với nghề kinh doanh. Và vì tôi luôn phấn đấu 
hết mình để đạt được kế hoạch đề ra, chia sẻ khó 
khăn, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, 
khéo léo trong chăm sóc khách hàng”.

chị phạm Thị hải Yến - MISA 
Tp.HCM

“Với tôi, chăm sóc khách hàng 
làm sao cho khách hàng hài lòng 
để có thể  gắn bó lâu dài với MISA 

là điều quan trọng nhất. Đối với người làm nghề 
Tư vấn thì thái độ là quan trọng nhất nên dù vấn 
đề chưa được giải quyết kịp thời nhưng chúng ta 
vẫn nên giữ thái độ vui vẻ, lời nói nhẹ nhàng, biết 
lắng nghe...”

chị nguyễn Thị Thanh Thúy 
- MISA Tp.HCM

Khi được nêu tên trong buổi lễ 
sơ kết, tôi thật bất ngờ, thật xúc 
động và hân hoan, đó sẽ là động 

lực cho tôi để có thể cống hiến hơn nữa trong 
tương lai. Với tôi, làm việc bằng hết khả năng của 
mình, rồi chia sẻ kinh nghiệm trong công việc với 
nhau để có thể xử lý nhanh các vấn đề mà người 
khác đã gặp phải là yếu tố tạo lên sự thành công. 

Anh đào việt hùng - MISA  
BMT

“Tôi rất vui khi nhận được giải 
thưởng đầy ý nghĩa này. Bởi thành 
công của cá nhân, tập thể chỉ có 

thể đến khi có sự chia sẻ, nỗ lực, đoàn kết và hỗ 
trợ lẫn nhau. Và một yếu tố quan trọng giúp tôi có 
được thành công chính là sự hỗ trợ của các thành 
viên trong tập thể. Tôi tâm niệm rằng thành công 
sẽ đến khi chúng ta thật sự cố gắng và nỗ lực”.

chị nguyễn Thị Thanh Thảo 
- MISA CT

“Để có được thành tích như vậy 
ngoài niềm yêu thích công việc 
kinh doanh, thì tôi yêu quý tất cả 

những khách hàng của mình và mong muốn mang 
đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, hiệu 
quả nhất”.q

chIeán bInh xuAát SAéc 6 thAùng ñAàu nAêM 2011

chIeán bInh xuAát SAéc 6 thAùng ñAàu nAêM 2011
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nguyễn Thị huyền Trang 
- MISA Tp.HCM

Từ một nhân viên kinh doanh, kế toán, thủ quỹ, 
hành chính, tư vấn... anh đỗ hồng Quang hiện 

nay đã trở thành giám đốc MisA Tp.hcM. Thành 
công của anh ngày hôm nay chính là kết quả của 

quá trình phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách 
thức. Anh là minh chứng cho chân lý: nếu làm việc 
hết mình thì thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. 

phóng viên Tre làng đã có cuộc trò chuyện cùng 
anh về chặng đường anh đã trải qua tại MisA.

PV: Đã hơn chục năm rồi, kể từ ngày anh gia nhập MISA, những 
trải nghiệm nào đã trở thành miền ký ức của riêng anh cho đến tận 
bây giờ? 

Anh Đỗ Hồng Quang: Năm 2000, sau khi ra trường 1 năm tôi bắt đầu 
làm việc tại MISA trong muôn vàn khó khăn cả về kiến thức, về cách nghĩ, 
cách làm. 

Tôi bắt đầu công cuộc gia nhập MISA với lớp đào tạo kiến thức về kế toán, 
về phần mềm. Những người thầy đầu tiên của tôi chính là anh Chương (Phó 
TGĐ bây giờ) và chị Tâm (vợ anh Chương). Cùng lúc đó, tôi cũng đã đúc kết 
cho mình khá nhiều bài học quý báu từ những cuộc trao đổi và tâm sự với anh 
Long (Chủ tịch HĐQT bây giờ). Tất cả những gì tôi tiếp thu đều được đúc kết 
từ cả lý thuyết và kinh nghiệm của những người từng làm thực sự. 

Dần dà, tôi được trải qua những chuyến đào tạo khách hàng, demo cho khách 
hàng, học từ khách hàng những điều mới mẻ. Đặc biệt, tôi có thêm một 

phương châm mới mà luôn còn giá trị đến tận bây giờ “những gì 
không biết nên hỏi, hỏi bất cứ ai, bất cứ người nào, hỏi càng nhiều 
càng có thêm thông tin”.

Sau khoảng 8 tháng, MISA Tp.HCM bắt đầu có thêm nhân sự, 3 

thöû thAùch cAøng lôùn

seõ caøng haïnh phuùc 
khi thaønh coâng
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người, 5 người, rồi 15 người, 
những người gắn bó với MISA 
Tp.HCM thời kỳ ấy bây giờ cũng 
đều đã trở thành lãnh đạo cấp cao 
của văn phòng.

Vào thời điểm công ty cần phát 
triển một văn phòng đại diện ở 
khu vực miền Trung để mở rộng 
thị trường này, tôi nhận thêm 
nhiệm vụ mới là phát triển cho 
MISA Đà Nẵng. Cũng lại bắt đầu 
từ đầu, từ thuê văn phòng đến 
việc tuyển dụng, đào tạo nhân 
viên. Gần 2 năm gắn bó với mảnh 
đất miền Trung đầy nắng và gió, 
có nhiều kỉ niệm mà chắc chỉ có 
những người sống và làm việc ở 
đó mới cảm nhận được.

Năm 2006, tôi về lại MISA 
Tp.HCM và làm việc đến tận bây 
giờ. 

PV: Công việc của một người 
lãnh đạo rất bận rộn, nhất là một 
người luôn thích “hỏi nhiều” 
như anh, vậy có khi nào gia đình 
bé nhỏ “ghen tị” với công việc 
của anh không?

Anh Đỗ Hồng Quang: (Cười) Từ 
cấp nhân viên đến cấp quản lý thì 
mỗi vị trí đều có sự bận rộn cả. Vì 
vậy, khi làm lãnh đạo để chu toàn 
tất cả các yếu tố, từ gia đình, xã 
hội, công việc đến học hành thì cả 
một nghệ thuật và phải có sự trợ 
giúp từ nhiều phía. Tôi hạnh phúc 
vì có một hậu phương rất hiểu và 
thông cảm nên công việc gia đình, 
chăm sóc con cái đã có một nửa 
yêu thương đảm đương, giúp tôi 
có nhiều thời gian hơn để làm 

việc và học tập. Học ở đây có thể 
là học từ đồng nghiệp, học từ cấp 
trên, học từ sách vở... Do đó bất 
cứ có cơ hội nào thì tôi đều có thể 
học được. Vì vậy, đối với tôi tuy 
bận rộn với công việc thật nhưng 
cũng có thể giải quyết được nếu 
chúng ta có cách giải quyết hợp lý.

PV: Từ kinh nghiệm ở vị trí 
lãnh đạo, theo anh, tố chất nào 
là quan trọng đối với một người 
lãnh đạo thành công?

Anh Đỗ Hồng Quang: Những 
tố chất để tạo nên một người lãnh 
đạo thì có rất nhiều, ngay cả 6 tố 
chất cốt lõi của MISA là TRÍ - 
DŨNG - NHÂN - CôNG - TÂM 
- CHÍNH cũng là một trong những 
yếu tố để trở thành một người lãnh 
đạo. 

Nhưng điều tiên quyết, theo tôi 
để trở thành một người lãnh đạo 
thành công thì phải cần hành 
động. Cần phải hành động nhiều 
hơn là lời nói. 

PV: Anh đã có một “thời thanh 
niên sôi nổi”, nhìn các bạn trẻ 
bây giờ đang phấn đấu để vươn 

lên vị trí như anh, anh có muốn 
chia sẻ với họ điều gì không?

Anh Đỗ Hồng Quang: Với các 
bạn trẻ ở MISA, tôi chỉ có chia 
sẻ từ phía bản thân, tôi là người 
không được đào tạo bài bản như 
các bạn ấy nhưng tôi có thể làm 
được, vậy chắc chắn các bạn ấy sẽ 
có thể làm tốt hơn tôi rất nhiều.

· Hãy nắm bắt cơ hội của bản thân 
mình.

· Suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra 
quyết định chọn công việc cũng 
như gắn bó với một công việc.

· Nên tập trung vào làm cho đến 
cùng cho dù có bất cập hay khó 
khăn, đừng nản sớm mà bỏ lỡ cơ 
hội ở phía trước...

Và một câu tôi muốn chia sẻ với 
các bạn: “Làm cái gì càng thử 
thách thì sẽ càng hạnh phúc khi 
mình thành công”.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò 
chuyện và chúc anh thành công 
hơn nữa trong công việc cũng 
như trong cuộc sống.q
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1. cho phép chuyển nguồn 

- Chức năng này cho phép NSD chuyển toàn bộ thiết 
lập ngầm định và số liệu liên quan từ nguồn này sang 
nguồn khác. Giảm được rất nhiều thời gian cho NSD.

VD: Trong trường hợp NSD chọn nhầm nguồn trong 
quá trình nhập liệu, hoặc muốn thiết lập lại hệ thống 
nguồn, buộc phải chuyển toàn bộ phát sinh từ nguồn 
này sang nguồn khác. Thay vì phải sửa thông tin nguồn 
ở từng chứng từ phát sinh đã nhập thì NSD chỉ cần làm 
thao tác sau đây: 

Cách thực hiện

- Tại màn hình nguồn kinh phí nhấp phải chuột và 
chọn “chuyển nguồn” chương trình hiển thị hộp thoại 
Chuyển nguồn.

- Tích vào ô vuông bên trái nguồn kinh phí muốn 
chuyển đổi. Ví dụ tích chọn: Phí, lệ phí để lại.

- Tại mục Nguồn chuyển đến chọn nguồn cần chuyển 
đến. Ví dụ chọn: Cải cách tiền lương

- NSD tích chọn “chuyển dữ liệu danh mục” để chuyển 
toàn bộ thiết lập ngầm định trên danh mục từ nguồn Phí, 
lệ phí để lại sang nguồn Cải cách tiền lương

- NSD tích chọn “chuyển số dư” nếu muốn  chuyển 
toàn bộ số dư từ nguồn Phí, lệ phí để lại sang nguồn Cải 
cách tiền lương 

- NSD tích chọn “chuyển phát sinh trên chứng từ” nếu 
muốn chuyển toàn bộ phát sinh trên chứng từ từ  nguồn 
Phí, lệ phí để lại sang nguồn Cải cách tiền lương, đồng 
thời chọn khoảng thời gian cần chuyển.

- Tích chọn vào mục “Xóa nguồn sau khi kết chuyển” 
để xóa nguồn cũ (Phí, lệ phí để lại) sau khi chuyển 
nguồn.

- Nhấn <<thực hiện>> để thực hiện chuyển nguồn.

- Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, NSD vào tiện 
ích/ Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu 
sau khi thực hiện thao tác chuyển nguồn.

2. cho phép lập được nhiều bảng lương trong 
cùng một tháng.

- Chức năng này cho phép các đơn vị trả lương bằng 
nhiều nguồn khác nhau có thể lập được mỗi nguồn trên 
một bảng lương hoặc đơn vị có nhiều đối tượng trả 
lương khác nhau (chẳng hạn như đối tượng được đóng 
bảo hiểm và đối tượng không được đóng bảo hiểm) thì 
có thể lập mỗi đối tượng trên 1 bảng lương.

Cách thực hiện

Moät Soá tính nAêng MôùI treân phAàn MeàM

MisA Mimosa.nET 2012 là phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp. MisA Mimosa.
nET 2012 ra đời không những cập nhật thông tư TT185/2010/TT-BTc sửa đổi và bổ 
sung đối với chế độ kế toán hcsn, mà còn có nhiều tính năng hữu ích cho người sử 
dụng (nsD):

đinh Thị vân - Trưởng phòng TV HCSN MISA Hà Nội
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- Vào phân hệ Tiền lương\Lập bảng lương\Lập bảng 
lương, xuất hiện hộp hội thoại “Lập bảng lương mới”, 
người dùng chọn lập bảng lương mới hay lập từ bảng 
lương đã có.

- Nhấn <<Đồng ý>>, xuất hiện giao diện bảng lương.

- Trên giao diện bảng lương, tại mục Nguồn kinh phí 
NSD tiến hành chọn nguồn kinh phí của bảng lương 
cần lập. Nguồn kinh phí được chọn sẽ tự động cập nhật 
vào phần lập công thức cho cột trên tab Hạch toán chi 
phí lương và chương trình không cho phép NSD chọn 
lại nguồn ở trên tab này. Đồng thời Nguồn kinh phí đã 
được chọn cũng tự động cập nhật khi NSD hạch toán 
chi phí lương.

- Trong trường hợp nguồn hoặc cán bộ được chọn trong 
bảng lương từ số thứ 2 trở đi trùng với bảng lương đã 
được chọn, chương trình hiển thị cảnh báo sau:

- Nhấn <<Yes>> để đồng ý lập bảng lương 

- Nhấn <<no>> để từ chối lập bảng lương.

3. cho phép nhân bản các chứng từ khác loại.

- Chức năng này cho phép NSD nhân bản từ loại chứng 
từ này sang loại chứng từ khác. 

VD: NSD đã nhập các bút toán chuyển khoản bảo hiểm 
tại giao diện chuyển khoản kho bạc, khi muốn làm bút 
toán tính bảo hiểm thì NSD chỉ cần làm thao tác nhân 
bản sang giao diện chứng từ nghiệp vụ khác, sau đó chỉ 
việc sửa lại thông tin diễn giải và tài khoản hạch toán.

Cách thực hiện 

- Vào màn hình danh sách chứng từ

- Nhấp chuột phải vào chứng từ cần nhân bản và chọn 
“nhân bản”. 

- Ví dụ: Vào danh sách chuyển khoản kho bạc, nhấp 
chuột phải vào chứng từ chuyển khoản bảo hiểm cần 
nhân bản 

- Xuất hiện hộp hội thoại chọn loại chứng từ để chọn 
loại chứng từ muốn nhân bản sang. Chẳng hạn như 
nhân bản từ phiếu chuyển khoản sang chứng từ nghiệp 
vụ khác. Khi đó một số thông tin từ phiếu chuyển khoản 
sẽ được nhân bản sang phiếu chứng từ nghiệp vụ khác.

- Nhấn <<Đồng ý>> để đồng ý nhân bản từ phiếu 
chuyển khoản sang chứng từ nghiệp vụ khác 

- NSD chỉ cần sửa lại thông tin diễn giải và tài khoản 
hạch toán trên phiếu chứng từ nghiệp vụ khác: 

chúc các bạn thành công!q
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Lê ngọc Tiên - TT KDDN - MISA Tp.HCM

“nào bạn ơi đến đây 
cùng tôi, misa cho ta 
tin yêu hy vọng

này bạn ơi thân thiết 
biết bao, misa cho ta 

thêm yêu cuộc sống”

Hai tháng, khoảng thời gian không 
dài nhưng cũng đủ làm cho tôi yêu 
và cảm thấy gắn bó với ngôi nhà 
MISA, con người MISA. MISA là 
nơi cho tôi niềm tin yêu và sự hy 
vọng!

Là một sinh viên năm cuối nên tôi 
chưa từng nghĩ sẽ có nơi nào nhận 
mình khi chưa tốt nghiệp. Đến với 
MISA lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ 
là một sinh viên thực tập, nhưng 
MISA đã cho tôi một cơ hội, cơ hội 
trở thành một thành viên của đại 
gia đình MISA. Sau một tháng đào 
tạo, tôi bắt đầu quen với môi trường 
và con người MISA. Khoảng thời 
gian này khá thoải mái và cũng là 
khoảng thời gian cho tôi hiểu thêm 
về MISA, về nét văn hóa riêng, rất 
đặc trưng của MISA. MISA - một 
môi trường năng động, con người 
MISA thân thiện và dễ gần, mọi 

người gặp nhau luôn có một nụ 
cười rạng rỡ trên môi. MISA luôn 
chào đón những người trẻ, năng 
động, đầy nhiệt huyết, nơi dành cho 
những người khao khát khẳng định 
bản thân. Bước vào môi trường làm 
việc ấy, tôi được đào tạo từ nghiệp 
vụ kế toán cho tới phần mềm, rồi 
kĩ năng của một nhân viên kinh 
doanh. Ngoài nghiệp vụ kế toán thì 
sử dụng phần mềm và kĩ năng nhân 
viên kinh doanh là 2 lĩnh vực mới, 
nó làm tôi cảm thấy tò mò muốn 
biết thêm, khám phá nhiều thêm 
nữa. Được sự chỉ dạy tận tình của 
chị Thúy, chị Phượng, tôi đã vượt 
qua được kỳ kiểm tra đầu tiên để trở 
thành nhân viên thử việc.

Giờ đây, tôi đang từng bước nỗ lực 
và cố gắng để có thể trở thành thành 
viên chính thức của MISA, quãng 
thời gian thử việc này có lẽ là giai 
đoạn khó nhất. Tuy tôi đã được học 
về các kỹ năng nghiệp vụ, và chuẩn 
bị tâm lý sẵn sàng nhưng tháng đầu 
tiên khi tiếp nhận thị trường, làm 
việc thật sự trên thị trường mình 
quản lý, chịu áp lực về doanh số và 
những tình huống gặp phải trong 
kinh doanh làm cho tôi bỡ ngỡ và 

có nhiều lo lắng, có những lúc cảm 
thấy rất khó vượt qua. Nhưng tôi 
không bước một mình, bên cạnh 
tôi vẫn luôn có chị Thủy, chị vừa 
là người quản lý vừa là người chị 
luôn dìu dắt, chỉ dẫn tôi, các anh, 
chị trong Team Everest cũng vậy, 
mọi người luôn bên cạnh tôi, luôn 
quan tâm và chia sẻ với tôi những 
khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tôi kịp 
thời. Chính ngôi nhà nhỏ thân yêu 
này đã xua tan đi những nỗi băn 
khoăn, lo lắng trong tôi, cho tôi sự 
tự tin và là động lực cho tôi cố gắng 
nhiều hơn.

Tôi đã dần quen với công việc, 
nhưng tôi còn phải học nhiều hơn 
nữa, cố gắng hơn nữa để là thành 
viên của ngôi nhà MISA. Tôi rất 
cám ơn MISA vì đã cho tôi một cơ 
hội thử sức, cho tôi niềm tin yêu và 
hy vọng, sự yêu thương và chia sẻ, 
cho tôi biết bước đi đầu tiên như thế 
nào.

“ta cùng nhau tay nắm chặt tay, 
chung một con đường vươn tới 
muôn vì sao. sẻ chia buồn vui, sẻ 
chia trí thức, ngôi nhà misa cho ta 
ước mơ”q

MISA
böôùc ñi ñaàu tieân cuûa toâi
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Lê Thị hoài Thương - Phòng TV&HTKH - MISA Tp.HCM.

Tôi đến làng trẻ SOS 
Gò Vấp vào một 
ngày nắng đẹp. 
Những hình ảnh 
đầu tiên hiện lên 

trong mắt tôi giống như những 
thước phim quay chậm: những em 
bé đang hồn nhiên nô đùa quên 
mọi bất hạnh, những đôi mắt biết 
cười hạnh phúc bên những người 
mẹ… Không gian nơi đây thật 
thoáng đãng và đẹp đẽ, từng hàng 
cau thẳng tắp, những bãi cỏ xanh, 
con đường mòn nhỏ sạch sẽ dẫn 
lối tới những ngôi nhà thấp thoáng 
sau hàng cây. Những ngôi nhà này 
cũng được sắp xếp theo hình zíc 
zắc và hình vòng cung để tiện cho 
các bé tập trung sinh hoạt, vui đùa.

Làng trẻ có tổng cộng 20 gia 
đình, mỗi gia đình gồm 01 mẹ và 
khoảng từ 8-10 bé với nhiều lứa 
tuổi khác nhau. Đoàn MISA đã 
đến thăm từng gia đình, trao quà 
và chơi cùng các bé. Tại ngôi nhà 

đầu tiên, chúng tôi bắt gặp một bé 
trai đang lấp ló sau cánh cửa kính 
và cất giọng gọi mẹ ra đón khách. 
Tiếp chúng tôi là một người phụ 
nữ dáng người nhỏ, gầy. Cô say 
sưa kể chuyện để chúng tôi hình 
dung được cuộc sống sinh hoạt, 
học tập, giải trí của các bé tại nơi 
đây. 

Mỗi bé đều có một hoàn cảnh, tính 
cách khác nhau nhưng đều được 
các mẹ chăm sóc bằng cả tấm 
lòng, kết quả là bé nào cũng ngoan 
ngoãn, học giỏi.

Một hình ảnh đẹp đọng lại trong 
tôi và những đồng nghiệp MISA 
tại ngôi nhà số 17 khi nhìn cảnh 
các bé đang cười đùa xung quanh 
một bé trai kháu khỉnh đang được 
mẹ bế trên tay. Ngay lập tức, 
chúng tôi đã cảm nhận được tình 
cảm gắn bó lẫn nhau của những 
đứa trẻ cơ nhỡ, dù không ruột già 
máu mủ, nhưng khi sống chung 

trong một ngôi nhà và dưới bàn 
tay chăm sóc của người mẹ, chúng 
đã xem nhau như những người anh 
em thực sự. Càng nghe những câu 
chuyện, càng ngắm nhìn những 
khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, 
chúng tôi càng thêm khâm phục 
sự hy sinh của những người phụ 
nữ - những người Mẹ - đã dành 
cả cuộc đời của mình cho sự khôn 
lớn của các con, dù không phải do 
mình dứt ruột đẻ ra.

Khi thấy chúng tôi chia tay ra về, 
các bé liền nhao nhao: “Chị ơi, 
ở lại chơi tý nữa”, “chị ơi, ngày 
mai chị có đến không?”, “Chị ơi, 
lần sau chị nhớ ghé tụi em chơi 
nhé!”, “Chị hứa nhé”…khiến tất 
cả chúng tôi đều cảm thấy bịn rịn. 

Chắc chắn sẽ có những lần gặp lại, 
và lúc nào chúng tôi cũng thầm 
mong các bé sẽ có một cuộc sống 
hạnh phúc và có một tương lai tốt 
đẹp.q

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy uể oải, chán chường với cuộc sống hiện tại thì hãy nghĩ đến cuộc 
sống của những mảnh đời bất hạnh, những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, những em nhỏ 
côi cút không nơi nương tựa….để biết rằng bạn còn may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều… 

chuyeán töø thIeän 
keát noáI nhöõng yeâu thöông
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đầu tư cho con người là đầu 
tư có lợi nhất

Trong sự phát triển của bất cứ 
doanh nghiệp nào thì vai trò của 
nhân tố Con người là quan trọng 
nhất, MISA cũng không nằm ngoài 
quy luật đó. Ngay từ khi thành lập, 
Ban lãnh đạo MISA đã xác định 
Con người là giá trị cốt lõi của 
công ty. Bởi vậy, trong mỗi hoạt 
động của MISA đều lấy Con người 
làm trung tâm. Trong công việc, 
không chỉ thực hiện trách nhiệm 
của doanh nghiệp đối với người 
lao động theo đúng Luật pháp Việt 
Nam đã quy định mà các cấp lãnh 
đạo MISA còn luôn tôn trọng, lắng 
nghe những nhu cầu, mong muốn 

của nhân viên để có những chính 
sách cải tiến phù hợp, đây là một 
bước đi đơn giản nhưng lại chính 
là bí quyết giữ lửa làm việc cho 
từng cá nhân, từng bộ phận trong 
công ty.

Trong một vài năm gần đây, mặc 
dù nền kinh tế khó khăn chung và 
hoạt động kinh doanh của công 
ty cũng gặp nhiều thách thức hơn 
trước, nhưng ban lãnh đạo vẫn luôn 
giữ vững những chính sách phúc 
lợi đã cam kết với toàn thể cán bộ 
nhân viên. 

Bên cạnh những định mức về xăng, 
xe, điện thoại, công tác phí, thưởng 
lễ - tết được điều chỉnh theo thời 
giá thì công ty cũng rất chăm lo tới 
đời sống của cán bộ nhân viên: tổ 
chức khám sức khỏe tổng quát theo 
định kỳ từ đó có những tư vấn sức 
khỏe hợp lý cho từng cá nhân, tổ 
chức thường xuyên các hoạt động 
văn hóa – thể thao để tạo sân chơi 
lành mạnh cho giới trẻ, định kỳ tổ 
chức dã ngoại, vui chơi, nghỉ mát 

để nhân viên có thời gian nghỉ ngơi 
sau những tháng ngày cống hiến 
không mệt mỏi cho công ty. Đặc 
biệt là hoạt động dã ngoại, nghỉ 
mát được nhiều nhân viên hưởng 
ứng. 

Việc MISA tổ chức các hoạt động 
dã ngoại -  nghỉ mát cho toàn thể 
cán bộ nhân viên như một phần 
thưởng nhằm khuyến khích tinh 
thần làm việc và đóng góp của từng 
cá nhân, từng bộ phận. Đây không 
chỉ là hoạt động nâng cao tình đoàn 
kết giữa các nhân viên với nhau mà 
còn tạo sự hiểu biết, tăng cường 
mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo 
và nhân viên.

Trung thành với khẩu hiệu 
“Làm hết sức, chơi hết mình”

Cái nắng nực của mùa hè cộng với 
áp lực công việc là nguyên nhân 
khiến không khí văn phòng trở nên 
căng thẳng. Đúng thời gian này, 
công ty đã lần lượt tổ chức những 
chuyến nghỉ mát cho từng văn 

quAn tAâM ñeán phuùc lôïI
bí quyeát giöõ löûa laøm vieäc taïi misa

Chủ tịch Lữ Thành Long trong chiến 
lược phát triển của công ty đã nhận 
định: “Con người là tài sản lớn nhất, 
mọi đầu tư của công ty là tập trung 
cho con người”. 

ngọc ngà
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phòng, vui chơi nhưng vẫn phải 
đảm bảo công việc chạy trơn tru.

Hai tháng đầu hè, văn phòng TCT, 
MISA HN và MISA BMT đã có 
chuyến du lịch sảng khoái tại các 
điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước. 
Sau những chuyến đi, đã có rất 
nhiều khoảnh khắc đẹp muôn vẻ 
của người MISA được ghi lại.

Tại Cát Bà những ngày cuối tháng 
7, hơn 40 thành viên của văn 
phòng TCT hân hoan chào đón 
nhạc sĩ Trọng Lập - một người bạn 
thân thiết với những bài ca bất hủ 
về MISA. Chuyến đi không dài 
nhưng sẽ là một kỷ niệm khó quên. 
Đó là tiếng reo hò đến khản cổ và 
niềm vui chiến thắng từ những trò 
chơi sôi động trên bãi biển Cát Cò, 
đó là tình cảm ấm nồng và cùng 
nhau cất vang tiếng hát MISA giữa 
núi rừng Cát Bà trong đêm lửa trại, 
đó là vòng tay thân ái càng thêm 
siết chặt sau những câu chuyện, 
những tâm sự rất riêng tư…

Khởi hành trong niềm háo hức 

khôn tả, hai chuyến đi khác nhau 
của hai khối kinh doanh thuộc 
MISA HN đều đọng lại những dấu 
ấn khó phai. Nếu những chàng trai 
kinh doanh HCSN bỗng chốc trở 
thành hot boy sau cuộc thi “ MISA’s 
most wanted man” (người đàn ông 
MISA được khao khát nhất) thì đội 
hình đông đảo của khối kinh doanh 
doanh nghiệp đã có cuộc vui ra trò 
tại Lăng Cô - xứ Huế mộng mơ. 
Sau chuyến đi, ai cũng mệt nhoài 
vì sự hết mình của tuổi trẻ, nhưng 
bù lại, những bức ảnh được chuyền 
tay nhau và những câu chuyện từ 
chuyến đi sẽ là những chủ đề khó 
dứt.

Lặng lẽ hơn MISA phía Bắc, 
MISA BMT với hơn ba chục thành 
viên đã âm ỉ niềm vui ngay từ khi 
chuyến xe ra Nha Trang khởi hành. 
Giám đốc Vũ Trí Thức được dịp 
thể hiện phong độ “hồi xuân” của 
mình khi liên tục xung phong hát 
và chủ trò cho các anh em. Đáng 
nhớ nhất đối với họ có lẽ là trận túc 
cầu bất phân thắng bại giữa một 
bên là “MISA có vợ” và một bên 

là “Thanh niên độc thân. Cảnh đẹp 
Nha Trang và niềm vui của mỗi 
thành viên đã làm nên thành công 
cho chuyến đi.

Chỉ ít ngày nữa thôi, các văn phòng 
còn lại sẽ lần lượt thể hiện sức trẻ 
của mình tại Cù Lao Chàm, tại 
Hàm Thuận Nam chưa đi nhưng 
niềm hứng khởi đã có sẵn, và chắc 
chắn rằng, khẩu hiệu “Làm hết sức, 
chơi hết mình” của MISA luôn ở 
trong hành trang mang theo của họ.

Như một lãnh đạo MISA đã chia 
sẻ: “nếu mỗi chuyến đi thực sự là 
niềm vui của mọi người, thực sự 
giúp gắn kết mỗi người và nhân 
lên bản sắc văn hóa doanh nghiệp 
thì khi đó, chính sách phúc lợi của 
doanh nghiệp đã thành công”.

Chỉ khi văn hóa doanh nghiệp phát 
triển lên đến đỉnh cao, khi người 
lãnh đạo coi mỗi nhân viên như 
người anh em trong một nhà, thì 
ranh giới giữa cái gọi là chính sách 
phúc lợi và sự tự nguyện của anh 
em đã được xóa nhòa.q
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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 tầm

đoán ý Bố

Trong nhà có 4 bố con, một hôm ông bố nói:

- Đứa nào đoán trúng ý bố, bố sẽ thưởng cho bộ 
đồ chơi siêu nhân mới nhất.

3 đứa nhao nhao. Đứa thứ nhất nói:

- Bố là người đàn ông thành đạt!

Đứa thứ 2 tiếp:

- Bố là người chủ gia đình có trách nhiệm nhất!

Đứa thứ 3 suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Mẹ nấu ăn tệ nhất!

ông bố gật gù:

- Thằng thứ 3 trúng thưởng!

chuyện nàng hướng dẫn viên Du lịch

Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một 
ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi 
ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi:

- “Chỗ này là gì vậy?”.

Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức 
Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại:

- “Jesu die here”.

Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi 
ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông 
khách hỏi:

- “Chỗ này là gì, sao đông người vậy?”.

Nàng trả lời:

- “America (chỉ vào ông khách) and Vietnam 
(chỉ vào mình) pằng pằng. People die here”. - 
ông khách há hốc mồm:

- “Oh my God!”.

Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ:

- “Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?”.

Nàng lại nhíu mày suy nghĩ:

- “Men - women, pằng pằng, Baby born 
here”.






