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Ngày 30/9/2011, MISA tham  
gia CLB kế toán trưởng toàn 
quốc lần thứ 38 được tổ chức 
tại Tp.Đà Nẵng với chủ đề “Vị 
thế kế toán trưởng trong các loại 
hình Doanh Nghiệp và đơn vị 
Hành chính sự nghiệp”. Đây là 
một hoạt động thường niên có sự 
tham gia của MISA.

Tham gia sự kiện có ông Đặng 
Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ chế 
độ Kế toán và Kiểm toán VN, 
Phó CT Hội Kế toán và Kiểm 
toán VN, Chủ nhiệm CLB Kế 
toán trưởng; ông Đặng Văn 
Thanh - CT hội Kế toán và Kiểm 
toán VN. Về phía MISA có bà 
Đinh Thị Thúy - PTGĐ MISA, 
ông Nguyễn Trần Hiếu - Giám 

đốc VP MISA ĐN cùng cán bộ 
VP TW Hội Kế toán và Kiểm 
toán VN và hơn 300 hội viên 
CLB KTT toàn quốc.

Bằng việc tham gia tích cực vào 

các hoạt động của CLB KTT 
toàn quốc và Hội Kế toán - Kiểm 
toán VN MISA đã khẳng định 
tầm quan trọng, tính thực tế mà 
những chương trình thường niên 
như thế này mang lại.

MISA tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 38 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc

MISA tham gia hội thảo “Giải pháp cho doanh nghiệp thông minh” của Intel

Ngày 15/9/2011, MISA Tp.HCM 
đã tham gia báo cáo về giải pháp 
phần mềm trong hội thảo “Giải 
pháp cho doanh nghiệp thông 
minh” do Intel VN tổ chức tại 
khách sạn New World. Đây là 
một trong chuỗi các hoạt động 
của Intel tại các thành phố lớn ở 
VN.

Tham gia hội thảo có ông Lê 
Văn Lợi – Viện trưởng Viện Tin 
học doanh nghiệp – VCCI VN, 
ông Phạm Đỗ Tuấn – TGĐ Intel 
VN. Về phía MISA có ông Phạm 
Phú Lâm – PGĐ TT KDDN VP 
Tp.HCM cùng các doanh nghiệp 
tại Tp.HCM

MISA tham gia hội thảo với 
vai trò là đối tác của Intel trong 
việc cung cấp giải pháp doanh 
nghiệp thông minh thông qua 
việc tài trợ phần mềm kế toán 
MISA SME.NET 2010. Theo 

đó MISA sẽ miễn phí 1 năm sử 
dụng MISA SME.NET 2010 khi 
doanh nghiệp mua gói 1 máy chủ 
và 2 máy tính để bàn của Intel 
trở lên. Thời gian áp dụng từ 
ngày 15/9 - 30/10/2011.

P.TGĐ Đinh Thị Thuý (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh với các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Phạm Phú Lâm - Phó GĐ TT KDDN, MISA Tp.HCM giới thiệu PM MISA tại hội thảo
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MISA Hà Nội trao học bổng cho SV trường ĐH Kinh tế - ĐH QG Hà Nội

MISA HN tham gia Đại hội lần thứ II của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng VN

Bắc Kạn

Sáng ngày 15/9/2011, MISA HN 
đã tham dự lễ khai giảng năm 
học mới 2011 - 2012 của trường 
ĐH Kinh tế - ĐH QG Hà Nội.

Tham dự lễ khai giảng có PGS.
TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám 
đốc ĐHQGHN, PGS.TS Nguyễn 
Hồng Sơn - Hiệu trưởng trường 
ĐH Kinh tế - ĐH QGHN, cùng 
đông đảo các thầy cô giáo và 
hơn 400 tân sinh viên. Về phía 
MISA có ông Nguyễn Huy Bình 
- PGĐ TT KDDN MISA HN, bà 
Trịnh Thu Hiền - Trưởng nhóm 
PTKD MISA Hà Nội.

Với tư cách là nhà tài trợ, 

ông Nguyễn Huy Bình - PGĐ 
TT KDDN MISA HN đã trao 
học bổng cho 5 sinh viên có 
thành tích học tập tốt năm 
học 2010 - 2011. Đây là một 

trong những hoạt động thường 
niên của MISA HN nhằm hỗ 
trợ và khích lệ tinh thần học 
tập, phấn đấu vươn lên của các 
sinh viên.

Chiều ngày 15/9/2011, với vai 
trò là nhà tài trợ, MISA đã tham 
gia chương trình “Đại hội lần 
thứ II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) 
của Hiệp hội Cao đẳng Cộng 
đồng Việt Nam” được tổ chức  

tại Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Hà Tây, Chương Mỹ, Hà 
Nội.

Tham gia chương trình có ông 
Phạm Tiết Khanh - Chủ tịch 

Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng 
VN, về phía MISA có ông 
Nguyễn Huy Bình - PGĐ TT 
KDDN MISA HN cùng hơn 45 
trường cao đẳng trên khắp cả 
nước. 

Từ 12 - 16/9/2011, MISA HN 
đã phối hợp với Phòng TC - KH 
huyện Ba Bể tổ chức thành công 
khóa tập huấn phần mềm MISA 
Bamboo.NET 2008. 

Đến tham dự khóa tập huấn có 
bà Ma Thị Tích - Trưởng phòng 
TC -  KH huyện Ba Bể, cùng với 
16 cán bộ kế toán xã trên địa bàn 
huyện và các cán bộ kinh doanh 
MISA HN

Ông Nguyễn Huy Bình (Bên trái) tặng học bổng cho trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Cán bộ kinh doanh MISA HN chụp hình lưu niệm với các kế toán xã của huyện Ba Bể
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Hà Nội

Thanh Hóa

Ngày 24/9/2011, tại khách sạn 
La Thành, MISA HN đã tổ chức 
thành công hội thảo “MISA 
SME.NET 2010 ”. Tham dự hội 
thảo có ông Trần Chí Cương - 
Trưởng phòng Tư vấn Công ty 
Tư vấn Thuế C&A, cùng hơn 
100 DN trên địa bàn HN và các 
tỉnh lân cận. Về phía MISA có 
ông Nguyễn Huy Bình - PGĐ 
TTKDDN MISA HN cùng các 
CBNV MISA HN.

Buổi hội thảo diễn ra trong 
không khí sôi nổi, các doanh 
nghiệp thẳng thắn đặt những 
câu hỏi liên quan đến phần mềm 
MISA SME.NET 2010 cũng như 
những điểm mới trong luật thuế 
năm 2011. 

Từ 20 - 24/9/2011, tại Hội 
trường nhà khách huyện Quan 
Hóa, MISA HN đã phối hợp với 
Phòng TC - KH huyện Quan 
Hóa tổ chức khóa tập huấn phần 
mềm kế toán MISA Bamboo.
NET 2008.

Đến tham dự khóa tập huấn có 
ông Lò Khăm Nanh - Trưởng 
phòng TC - KH huyện Quan 
Hóa, ông Nguyễn Hồng Hải - 
Phó phòng TC - KH và 18 cán 
bộ kế toán xã cùng các CBNV 
MISA HN. 

Ông Nguyễn Huy Bình - Phó GĐ TT KDDN, MISA HN  trao tặng 
KH may mắn trúng th
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Hà Tĩnh

Kon Tum

Từ ngày 04 - 08/9/2011, tại 
Trung tâm văn hóa thông tin 
huyện Nghi Xuân, MISA HN 
đã phối hợp với Phòng TC - KH 
huyện tổ chức tập huấn phần 
mềm kế toán xã MISA Bamboo.
NET 2008.

Đến tham dự khóa tập huấn có 
ông Nguyễn Hiền Lương - Chủ 
tịch huyện Nghi Xuân, ông Hồ 
Trung Hùng - Trưởng phòng TC 
- KH huyện Nghi Xuân cùng 41 
cán bộ kế toán xã.

Từ ngày 09 - 14/9/2011, MISA 
HN phối hợp với Phòng TC - 
KH huyện Vũ Quang tổ chức 
thành công khóa tập huấn Phần 
mềm Kế toán HCSN MISA 
Mimosa.NET 2012.

Tham dự khóa tập huấn có ông 
Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ 
tịch huyện Vũ Quang cùng 40 
kế toán trưởng, các đơn vị trực 
thuộc và chuyên viên Phòng TC 
- KH.

Từ ngày 16 - 21/9/2011, MISA 
HN đã phối hợp với TC - KH 

huyện Đức Thọ tổ chức thành 
công khóa tập huấn phần mềm 
MISA Bamboo.NET 2008. Đến 
tham dự khóa tập huấn có ông 
Trần Hữu Hùng - Trưởng phòng 
TC - KH huyện Đức Thọ cùng 
với các chuyên viên phòng Tài 
chính và 28 cán bộ kế toán các 
xã. 

Từ ngày 12 - 14/9/2011 tại 
Tp.Kon Tum, MISA BMT phối 
hợp với phòng TC - KH tỉnh tổ 
chức khóa tập huấn phần mềm 
MISA Mimosa.NET 2012. Đến 
tham dự khóa tập huấn có bà Bành 
Thị Hoa - Phó trưởng Phòng TC - 
KH Tp.Kon Tum, các giảng viên 
MISA BMT cùng hơn 30 học viên 
đến từ các đơn vị dự toán trên địa 
bàn tỉnh.

Ngày 22/9/2011 tại Trường ĐH 
Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum, 
MISA BMT đã tổ chức khóa tập 
huấn phần mềm MISA Mimosa.
NET 2012 cho các đơn vị đến từ 
các sở ban ngành tỉnh Kon Tum. 

Đến tham gia buổi tập huấn có 
hơn 27 đơn vị.

Ngày 27 - 28/9/2011 MISA BMT 
đã tổ chức khóa  tập huấn hỗ trợ 
phần mềm MISA Mimosa.NET 

2012 tại Phòng Tài chính huyện 
Đăk Glei. Đến tham dự khóa tập 
huấn có các CBNV MISA BMT 
cùng với hơn 12 các học viên đến 
từ các đơn vị dự toán tỉnh Kon 
Tum.

CBNV MISA BMT chụp hình lưu niệm với các học viên của các đơn vị dự toán tỉnh Kon Tum

CBNV MISA HN chụp hình lưu niệm với đại diện các đơn vị huyện Đức Thọ

TẬP HUẤN PMKT MISA Bamboo.NET 2008
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Ngày 08/9/2011, tại hội trường 
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 
Quận 4, MISA Tp.HCM đã phối 
hợp với Chi cục Thuế Quận 4 tổ 
chức “Hội nghị triển khai hướng 
dẫn các doanh nghiệp siêu nhỏ 
chuẩn bị hóa đơn để sử dụng kể 
từ năm 2012”

Đến tham dự buổi hội thảo về 
phía đại diện cơ quan Thuế có 
bà Nguyễn Thanh Phượng - Chi 
cục phó Chi cục Quận 4 và hơn 

200 doanh nghiệp trên địa bàn 
quận về tham dự.

Đăk Lăk

Khánh Hòa

Hồ Chí Minh

Từ ngày 20 - 22/9/2011 tại Trung 
tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện 
Krông Bông MISA BMT đã phối 
hợp với phòng TC - KH huyện  
tổ chức khóa tập huấn nâng cấp 
phần mềm MISA Mimosa.NET 
2012. Tham dự khóa tập huấn 
có ông Nguyễn Ngọc Pháp - Phó 
trưởng phòng TC - KH huyện 
Krông Bông. Về phía MISA có 
ông Vũ Trí Thức - GĐ MISA 
BMT, các CBNV MISA cùng hơn 74 đơn vị thuộc phòng TC - KH huyện Krông Bông. 

Ngày 17/9/2011, tại Khách Sạn 
ISE, số 02 Nguyễn Thiện Thuật, 
Nha Trang, Khánh Hòa MISA 
Tp.HCM đã tổ chức thành công 
hội thảo “Hướng dẫn báo cáo 
thuế và báo cáo tài chính theo 
Thông tư 28 và quản lý hóa đơn 
theo Nghị định 51 trên phần 
mềm kế toán”.

Đến tham dự khóa hội thảo có bà 
Trịnh Thị Bích Phượng - đại lý 
KTC Nha Trang, về phía MISA 
có bà Nguyễn Thị Phương 

Quyên - QLBH TT KDDN 
MISA Tp.HCM và gần 60 đại 

biểu là đại diện của các doanh 
nghiệp tại Khánh Hòa.

74 đơn vị tham gia tập huấn phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 tại huyện Krông Bông

Hội thảo thu hút gần 60 đại diện doanh nghiệp tại Khánh Hoà tham gia

Hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn Quận 4 đến tham dự hội thảo
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Đọc những 
thông tin về 
MISA, tôi 
thực sự tin 
tưởng vào 

phần mềm và muốn đi sâu vào 
học tập và nghiên cứu phần 
mềm này. 

Tôi đã thực sự bị thu hút qua 
một khóa tập huấn phần mềm 
kế toán MISA do MISA HN tổ 
chức, bởi qua lớp tập huấn đó 
tôi không chỉ hiểu rõ về sự hữu 
ích của sản phẩm mà còn hiểu 
rõ hơn về con người MISA - 
thật nhiệt tình và thân thiện. 

Qua một lần trò chuyện với 
nhân viên của công ty, được biết 
mình có thể tham gia hợp tác với 
nhóm phát triển kinh doanh của 
văn phòng MISA HN, tôi rất vui 
và muốn mình góp một phần để 
phát triển MISA ngày càng phát 
triển mạnh mẽ và rộng rãi hơn. 

Khi làm việc với nhóm phát 
triển kinh doanh của MISA, đặc 
biệt khi tiếp xúc với chị Trịnh 
Thu Hiền và chị Nguyễn Thanh 
Bình - thành viên của nhóm Phát 
triển kinh doanh MISA HN tôi 
mới thực sự hiểu rõ hơn về con 

người MISA . Từ phong cách 
làm việc tôi thấy họ là những 
người trẻ tuổi nhưng thật năng 
động và hiểu biết sâu rộng về 
chuyên môn, họ truyền đạt cho 
tôi những kiến thức bằng lòng 
nhiệt huyết và có trách nhiệm 
cao. 

Nhóm Phát triển kinh doanh đã 
để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. 
Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất đó là 
một lần tôi có một số thắc mắc 
về phần mềm, chưa biết hỏi ai 
nên tôi quyết định tìm đến nhóm 
Phát triển kinh doanh của MISA 
HN. Thấy hai chị Hiền và chị 
Bình đang rất bận với nhiều 
khách hàng nên tôi thấy hơi e 
ngại, mặc dù vậy thấy tôi đến 

hai chị vẫn dành một chút thời 
gian để tiếp đón và giải thích 
một cách tỉ mỉ cho tôi, và thậm 
chí còn dành cho tôi cả một 
ngày để hướng dẫn thực hành 
giúp tôi hiểu rõ hơn. Lúc này, 
tôi cảm thấy thực sự hài lòng và 
yêu mến, gắn bó với MISA hơn.

Tôi nghĩ, với sự hữu ích của 
phầm mềm kế toán MISA, cùng 
với những con người MISA 
đầy thông minh và sáng tạo thì 
MISA sẽ nhanh chóng trở thành 
sản phẩm không thể thiếu ở tất 
cả các doanh nghiệp trên toàn 
quốc. Đồng thời góp phần phát 
triển công nghệ thông tin và áp 
dụng những thành tựu đó vào 
cuộc sống.

Chị Trịnh Thu Hiền (bên phải) và chị Nguyễn Thanh Bình, thành viên của nhóm PTKD 
MISA HN

Yêu lắm...MISA ơi!Yêu lắm...MISA ơi!
Anh Phạm Thành Luân - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, 
Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ, Hải Phòng
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ÑIEÅM TÖÏA
CUÛA MOÏI SÖÏ THAØNH COÂNG

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10, chúng ta không chỉ dành những 
lời tốt đẹp nhất dành cho những doanh nhân, những người thành đạt ở 
MISA mà chúng ta cũng cần phải nhắc đến những người luôn thầm lặng 
đứng sau sự thành công đó. Họ là ai? và họ đã làm những gì để những 
doanh nhân của MISA thành công như vậy?

Tôi rất tự hào khi con trai mình tìm được một 
môi trường làm việc tốt, đặc biệt là những cố 
gắng của Quân đã được Ban lãnh đạo và đồng 
nghiệp ghi nhận. Làm việc ở MISA thấy Quân 
trưởng thành lên rất nhiều, đó là điều mà một 
người mẹ mong chờ và hạnh phúc nhất. Qua 
đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến Ban 
lãnh đạo và toàn thể công ty MISA, chúc công ty  
MISA ngày càng phồn thịnh. 

Cảm ơn gia đình MISA đã cho Đạt một môi 
trường làm việc tốt nhất. Cũng như bao người 
mẹ khác tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất 
đến với con của mình. Tôi luôn dành những lời 
động viên, khích lệ Đạt trong quá trình công tác 
và làm việc tại MISA. Tôi thật sự rất yên tâm 
khi Đạt làm việc tại MISA, công việc ổn định, 
các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt. Tôi hy vọng con 
cháu của tôi sau này sẽ có cơ hội cống hiến cho 
MISA.

Bác Nguyễn Thị Diệp - Bàn tay vàng 
2010, mẹ của anh Trần Duy Quân  - MISA 
Tp.HCM

Bác Nguyễn Thị Cầu - mẹ anh Vũ Quang 
Đạt - Quyền Trưởng nhóm TT KDDN, 
MISA Tp.HCM
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 Sống và làm việc trong môi trường MISA tôi 
nhận thấy bà xã cũng trở nên trẻ trung, năng 
động, cuộc sống trở nên vui vẻ, thoải mái. 
MISA cũng là một môi trường rất tốt, có chế 
độ phúc lợi tốt, thường tổ chức các kì nghỉ, các 
hoạt động ngoại khóa cho nhân viên, quan tâm 
đến đời sống của nhân viên. Cảm ơn MISA đã 
đem đến cho bà xã tôi một đời sống tinh thần 
phong phú như thế.

Công ty cổ phần MISA là công ty có tên tuổi 
trong ngành phần mềm kế toán. Có vợ làm ở 
một công ty như thế, tôi thấy rất tự hào với gia 
đình, bạn bè và đồng nghiệp khi nói về công 
việc của cô ấy. 

Từ khi vợ làm ở MISA, tôi lại thấy rất yên tâm 
tin tưởng bởi công việc tại MISA là phù hợp 
với chuyên ngành, tính cách và khả năng của 
bà xã. Hơn nữa đồng nghiệp thân thiện, môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng 
tiến phát triển bản thân cho bà xã. Công việc 
là một cơ duyên, tôi nghĩ bà xã tôi có cơ duyên 
với MISA.

Anh Ngọc Xuân - chồng chị Nguyễn Bá 
Ngọc Quân - Phòng HCTH, MISA Tp.HCM

Anh Nguyễn Huy Hoài - Chồng chị 
Nguyễn Thị Hải Vân - QLBH KV AVATAR 
TT KDDN, MISA HN

Anh Nguyễn Văn Duy - Chồng chị Mai 
Thị Thắm - TT HCSN MISA HN
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Trong những thành tựu đáng kể nhất 
của nhân loại nhiều thế kỉ qua, công 
nghệ thông tin (CNTT) là một cột 
mốc rạng ngời trên con đường khám 
phá những giá trị cuộc sống của xã 

hội loài người, là bước đột phá hay là hòn đá tảng 
góp phần xây dựng nên ngôi nhà chung của nhân 
loại. Và trong CNTT, “phần mềm” là một yếu tố 
quan trọng, là đặc tính của chất keo kết dính mọi 
yếu tố khác của phần mềm công nghệ khoa học. Nói 
đến phần mềm công nghệ không thể không nói đến 
phần mềm MISA. Đó là một phần mềm phổ biến 
nhất, ưu việt nhất của CNTT nước nhà.

Nếu “phần mềm” MISA là những gì tiện ích nhất, 
hữu hiệu nhất mà trí tuệ con người đã sáng tạo nên 
thì “Tre làng” là sự vật (hay sự việc) thật mộc mạc, 
giản tiện, thân thiết, hữu ích đối với con người thời 
đại số hóa, CNTT, nhất là với những người công tác 
trong ngành kế toán, kinh doanh, tổng hợp... Thoạt 
nghĩ thì có vẻ như một sự tương phản? Nhưng là 
một sự “tương phản” thật đáng yêu, đáng trân trọng 
và hòa hợp biết bao mà tuyệt nhiên không có sự mâu 
thuẫn, bất đồng dù ở phương diện nào trong một 
lĩnh vực cuộc sống. Phải chăng đây là ý đồ và cũng 
là lý do để những người đề xướng cho việc đặt tên 
gọi của bản tin. Trong thực tế, có những hiện tượng, 
những sự việc ngỡ như mâu thuẫn, ngẫu nhiên 

MISA - Tre làng, 

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Anh Trọng Nguyên - Trường THCS Phú Lộc, 
Krông Năng, Dak Lak
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nhưng bản chất của chúng lại không hẳn như vậy. 
MISA - Tre làng là một trường hợp như thế.

Trong thời đại số hóa, hội nhập toàn cầu, việc 
ứng dụng CNTT là điều tất yếu và dễ hiểu của đời 
sống con người, nhất là với những người công 
tác trong các lĩnh vực liên quan đến những con 
số hay trong việc tổng hợp, báo cáo đều ít hay 
nhiều, trực tiếp hay gián tiếp sử dụng phần mềm 
công nghệ.. Tôi là một nhà giáo, vừa là một nhà 
báo nghiệp dư, hội viên Hội VHNT Đăk Lăk. Dù 
hàng ngày vẫn thao tác khá nhiều trên máy Vi 
tính, nhưng có lẽ sự am hiểu, thao tác của tôi với 
máy tính cũng như các phần mềm thì hẳn là còn 
rất ít ỏi, như giọt nước giữa đại dương. Có điều 
rằng, phàm những gì tiện ích hay có lợi cho đời 
sống con người là tôi đều quan tâm ở những mức 
độ nhất định. Có lẽ thế mà tôi sẵn lòng đến với 
Tre làng, đến với MISA - Phần mềm phổ biến 
nhất.

Không chỉ cho ta những điều thú vị, hấp dẫn mà 
MISA còn cho ta những điều cũng thật bất ngờ. 
Một trong những điều bất ngờ ấy là siêu tiện 
ích của phần mềm này mà đúng như lời của anh 
Trần Văn Sung - Kế toán trưởng Phòng GD & 
ĐT huyện An Biên, Kiên Giang :“2 phút là tổng 
hợp xong báo cáo tài chính”. Đây quả là một 
phép tính, một sự tổng hợp thần tốc mà chỉ có 

phần mềm máy tính mới đảm đương được. Nếu 
cách đây vài chục năm trước, khi nghe câu ấy thì 
người ta cho là chuyện khôi hài, còn bây giờ... 
chuyện thường như cơm bữa.

Bác là công nghệ thông tin,

Em xứng phần mềm đẹp nhất MISA

Chúng ta, con cháu Bác Hồ 

Chung sức gây dựng cờ đồ Việt Nam 

Hỡi ai nắng núi mưa ngàn 

Về cùng gió thổi. Thanh tân mỗi ngày...

Đến với MISA, đến với Tre làng, điều không khỏi 
ấn tượng là những con người của MISA. Dù là 
tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp, con người MISA 
đều có điểm chung: đẹp về hình thức, cởi mở 
và lịch thiệp trong giao tiếp, tận tâm trong công 
việc... Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đáp ứng 
yêu cầu công tác với một lĩnh vực tiên phong của 
cuộc sống con người. 

Với tất cả những gì tốt đẹp nhất của MISA cũng 
như của CNTT, hẳn như “con tàu” ấy đang muốn 
gửi một thông điệp lên phía trước cuộc sống rằng 
con người, cuộc sống luôn cần MISA như không 
khí, ánh sáng, cây cỏ đối với sự sống tích cực. 
Vậy hà cớ gì, ta không đến với em, không yêu 
em, MISA...
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Biết về MISA từ 
khá lâu nhưng 
chỉ đến khi 
tham gia tập 
huấn phần mềm 

MISA Panda.NET 2011 tôi mới 
thực sự hiểu và gắn bó hơn với 
MISA. Đối với những người chỉ 
biết tới những con số như kế 
toán chúng tôi thì năng khiếu 
viết văn không phải ai cũng có, 
nên chỉ có đôi điều từ đáy lòng 
mình để cảm ơn các anh chị 
MISA đã viết nên những phần 
mềm tiện ích cho Kế toán chúng 

tôi. 

Chập chững bước chân vào nghề 
kế toán với bao khó khăn trước 
mắt: Đơn vị với thành lập, tất 
cả đều là con số 0, kinh nghiệm 
chưa có nhiều nhưng phụ trách 
hai mảng kế toán Hành chính 
và kế toán Thi hành án. Kế toán 
hành chính đã có phần mềm hỗ 
trợ, còn Kế toán Thi hành án đối 
với tôi là chuỗi ngày gian nan. 
Từ thu, chi, nhập, xuất, ghi sổ 
đều làm bằng tay, nhất là những 
ngày cuối tháng đối với tôi đó là 

những ngày mất ăn mất ngủ với 
báo cáo. Lúc nào những con số 
cũng hiển hiện trong đầu như: 
án phí, tiền phạt, số phải thu, 
đối tượng.v.v. Giấy nháp cũng 
như giấy in báo cáo sai chất đầy 
sọt rác.

Qua hai năm làm kế toán, kinh 
nghiệm tích luỹ được chút ít 
nhưng với tôi mỗi kỳ báo cáo 
vẫn là cực hình nhất là khi tôi 
đã xây dựng gia đình. Mọi thứ 
trở nên khó khăn hơn, công việc 
gia đình, công việc cơ quan, rồi 
thời kỳ thai nghén, vì lo cho sức 
khoẻ của hai mẹ con nhiều đêm 
chồng phải thức làm cùng hai 
mẹ con những ngày cuối tháng. 
Nhiều khi chồng vui tính trêu 
tôi rằng: sau này em Gấu nhà 
mình chắc sẽ giỏi tính toán lắm 
đó. Lúc nào cũng học cộng, trừ, 
nhân, chia cùng mẹ.

Đến giữa tháng 6 có thông báo 
đi tập huấn phần mềm kế toán 
MISA Panda.NET 2011 tôi vừa 
mừng vừa lo. Hành trang lên 
đường đầy quyết tâm, hai mẹ 

MISA - 
PHẦN MỀM PHỔ BIẾN VÀ DỄ TRIỂN KHAI

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chi cục Thi hành án Dân sự ,Tân Uyên, Lai Châu
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con tôi khăn gói quả mướp đi Hà 
Nội. Những ngày ở Hà Nội là 
những ngày gian nan, đợt nắng 
đỉnh điểm tháng 6 như thiêu như 
đốt, người khoẻ đã mệt, huống 
hồ bụng mang dạ chửa như tôi 
lúc này. Sau lớp tập huấn, tôi 
cũng như các anh chị trong đoàn 
vẫn còn mông lung, mọi thứ đều 
mơ hồ, chưa xác định được bước 
đi rõ ràng cho mình nhưng tôi 
vẫn chưa hết nuôi kỳ vọng vào 
phần mềm. Thật may tôi tiếp tục 
nhận được sự hỗ trợ từ phía anh 
chị tư vấn của công ty MISA.

Một bước khởi đầu tạm coi là 
may mắn. Những thắc mắc của 
tôi được các anh chị hỗ trợ qua 
TeamViewer, từng bước, từng 
bước để tôi làm theo. Biết làm 
rồi nhưng khối lượng công việc 
nhiều khi Cục thi hành án tỉnh 
yêu cầu các đơn vị nhập chứng 
từ từ đầu quý I. Nhìn tập chứng 
từ mà ngao ngán. Một lần nữa 
chồng tôi lại là chỗ dựa vững 
chắc cho hai mẹ con, từ chăm 
sóc, động viên, rồi cũng  mò 
mẫm với phần mềm của tôi. 
Được tôi hướng dẫn làm vài lần 
khai báo đối tượng, quyết định, 
tài sản, tang vật chồng tôi đã 
thành thục trong từng thao tác 
nên cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. 
Ngày 14/8 không phải ngày kỷ 
niệm gì nhưng khi kết quả bảo 
trì dữ liệu hiện lên dòng chữ 
“Bảo trì dữ liệu thành công. Xin 
chúc mừng bạn” hai vợ chồng 
quyết định ăn mừng cho sự 
thành công của tôi. Công việc 
với phần mềm hoàn thành, và 
cũng chỉ còn 2 tháng nữa bé Gấu 

của gia đình chúng tôi sẽ chào 
đời. 

Giờ đây, sau bao cố gắng tôi sẽ 
không phải vất vả với kỳ báo 
cáo sắp tới và có thời gian chăm 
sóc bản thân, gia đình và chuẩn 
bị chào đón bé Gấu ra đời. Hằng 
ngày tôi còn có thời gian lên 
mạng lướt web MISA, đọc Tre 
làng hay tìm đọc những ứng 
dụng mới của phần mềm MISA. 
Không những vậy, từ những 
kinh nghiệm ít ỏi của mình tôi 
cũng dùng TeamViewer, hỗ 
trợ, chia sẻ cùng các anh chị 
kế toán ở huyện khác. Vì cùng 
trong ngành, biết được những 

phát sinh có thể xảy ra nên càng 
dễ dàng giúp nhau làm kế toán 
nghiệp vụ. 

Giờ đây nhờ có MISA Panda.
NET 2011 công việc kế toán 
của tôi đã bớt khó khăn, vất vả 
đồng thời còn giúp cho các anh 
chị làm nghiệp vụ lập phiếu xác 
định, báo cáo đối chiếu chi tiết, 
lấy số liệu báo cáo nhanh hàng 
tháng, hay theo dõi chi tiết từng 
vụ việc. Cảm ơn MISA, cảm ơn 
chú Gấu trúc đáng yêu, và cả 
gia đình tôi. Những thành viên 
trong đại gia đình luôn cổ vũ, 
động viên, giúp đỡ tôi làm tốt 
công việc.

Học MISA 
để làm tốt chuyên môn kế toán

Còn nhỏ em học O,A

Lớn lên em học MISA chuyên cần

Bên em có chú Gấu thân

Giúp em nghiệp vụ để dần vươn cao

Dự toán, tài khoản em vào

Mã chương loại mục nguồn nào thu chi

Nếu còn vướng mắc điều gì

Anh, chị hướng dẫn lo chi không thành

MISA - tên tuổi vang danh

Vùng sâu xa tới thị thành, thôn quê

Miễn sao người học say mê

Tin yêu, chăm chỉ tay nghề sẽ lên

Sự nghiệp phát triển vững bền

Em yêu phần mềm kế toán MISA.

Bùi Thái Cơ - Trường THCS Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình
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NỮ DOANH NHÂN 
THÀNH ĐẠT NHẤT MISA

Đến với MISA như một 
cơ duyên của cuộc đời, 
sau hơn 13 năm gắn bó, 
bằng khả năng, nghị lực 

và sự phấn đấu không 
biết mệt mỏi của bản 
thân chị đã có được 

thành công như ngày 
hôm nay. Tháng 10, kỷ 

niệm Ngày Doanh nhân, 
ngày Phụ nữ Việt Nam  

BBT Tre làng muốn 
nhắc đến chị - người nữ 

doanh nhân thành đạt 
nhất MISA. Chị là Đinh 

Thị Thúy - Phó TGĐ kiêm 
Giám đốc MISA Hà Nội.

Khi đến với MISA chị có dự 
định sẽ trở thành một nữ 
doanh nhân, một PTGĐ như 
hiện nay không?

Chị Đinh Thị Thuý: Tôi đến 
với MISA như một cơ duyên, 
sau khi tốt nghiệp đại học ra 
trường tôi vào làm việc tại 
MISA và gắn bó đến nay đã hơn 
13 năm. Thực tình khi mới ra 
trường tôi chỉ nghĩ đến chuyện 
có việc làm để bố mẹ không 
phải lo lắng chứ không nghĩ 
đến việc sau này sẽ trở thành 
“nữ doanh nhân” với nhiều 

nhiệm vụ và trọng trách quan 
trọng như hiện nay.

Có được vị trí như ngày hôm 
nay, không chỉ ở sự cố gắng của 
bản thân tôi mà còn có sự giúp 
đỡ của Ban lãnh đạo MISA, 
trong đó phải kể đến Chủ 
tịch Lữ Thành Long và TGĐ 
Nguyễn Xuân Hoàng.

Với những doanh nhân là nam 
giới họ dành hầu hết thời gian 
cho công việc, còn đối với chị, 
chị đã sắp xếp thời gian cho 
công việc như thế nào?
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Chị Đinh Thị Thuý: Đã làm 
lãnh đạo dù là nam hay nữ thì 
đều phải biết hy sinh mà trước 
tiên đó là về thời gian, về gia 
đình và nhiều điều khác. Tuy 
nhiên, dù nhiều việc nhưng tôi 
vẫn luôn sắp xếp công việc có 
kế hoạch và khoa học để có 
thể dành thời gian cho những 
việc thật sự cần thiết đảm bảo 
sự phù hợp trong cuộc sống gia 
đình và xã hội. 

Khi gặp khó khăn trong công 
việc chị thường giải quyết như 
thế nào?

Chị Đinh Thị Thuý: Mỗi khi 
gặp khó khăn tôi luôn  tự nhủ 
rằng “Không có gì khó khăn, 
mọi việc đều có cách giải 
quyết” và bản thân suy nghĩ tìm 
ra các phương án để giải quyết. 
Đặc biệt tôi sẵn sàng chia sẻ, 
nhờ tư vấn từ Chủ tịch hay 
Tổng Giám đốc, anh em quản 
lý cấp dưới tin cậy và đôi khi 
tâm sự với cả ông xã. Khi đó 
tôi vừa được giải tỏa, bớt căng 
thẳng vừa được nghe nhiều lời 
góp ý chân thành, nhìn nhận 
sự việc theo nhiều góc cạnh và 
cuối cùng tôi sẽ tìm được giải 
pháp tối ưu nhất để giải quyết 
các vấn đề được coi là “khó 
khăn” đó.

Chị có suy nghĩ gì về “Tâm - 
Tầm - Tài” ở người lãnh đạo 
của MISA.

Chị Đinh Thị Thuý: Theo tôi, 
cái Tâm, cái Tài là yếu tố có 
sẵn  ở bản thân mỗi con người 
còn cái Tầm của người lãnh đạo 
thì cần phải học tập, rèn luyện 
và phải được khẳng định qua 
thời gian trước tất cả mọi người 
(CBNV, khách hàng và đối tác). 
Điều tôi tâm đắc nhất là “Lãnh 
đạo là việc thực hiện mục tiêu 
của mình thông qua người 
khác”, “Quản lý là khoa học, 
lãnh đạo là nghệ thuật”, “Người 
tài là người lãnh đạo được nhiều 
người giỏi hơn mình”. Chính vì 
vậy tôi luôn cố gắng “học, học 
nữa, học mãi” để rèn luyện bản 
thân và không ngừng phấn đấu 
để có thể trở thành người lãnh 
đạo tài giỏi của MISA.

Chị đã làm gì để trở thành nữ 
doanh nhân thành đạt mà vẫn 
giữ được lửa ấm gia đình của 
chị?

Chị Đinh Thị Thuý: Tôi cho 
rằng người Phụ nữ có vai trò vô 
cùng quan trọng đến “lửa ấm” 

gia đình, nhất là trong thời đại 
hiện nay. Tôi luôn cố gắng vừa 
làm tốt công việc của công ty 
vừa đảm bảo chăm lo cuộc sống 
gia đình, luôn quan tâm tới tình 
cảm vợ chồng, con cái, gia đình 
nội ngoại hai bên (dù có rất ít 
thời gian rảnh cho gia đình 
nhưng lúc nào có thể là mình sẽ 
thực hiện điều đó). 

Chắc chắn một điều, nếu không 
nhờ vào sự chia sẻ cảm thông 
của người thân đặc biệt là ông 
xã thì tôi không có được thành 
công như ngày hôm nay. Tôi rất 
biết ơn ông xã về điều đó. Với 
tôi sự nghiệp là rất quan trọng 
nhưng gia đình vẫn là trên hết. 
Tôi sẽ cố gắng vun đắp, giữ gìn 
được cả hai thứ trong cuộc sống 
đời mình. 

Xin cảm ơn chị về buổi trò 
chuyện cởi mở. Chúc mái ấm 
bình yên của chị luôn đầy áp 
tiếng cười, luôn là điểm tựa 
tinh thần cho công việc kinh 
doanh của chị.

Chị Đinh Thị Thuý (đứng giữa) nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2010
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MISA MANG LẠI CHO TÔI 
NHIỀU THỨ QUÝ GIÁ!

Người MISA Kinh doanh giỏi

Anh Hồ Đức Hùng - Giám đốc TT KD HCSN, một trong 
những kỳ cựu đi liền với sự phát triển của MISA Tp.HCM 
từ những ngày đầu. Với tính cách vui vẻ trong cuộc 
sống và nghiêm túc trong công việc, anh chiếm được 
không ít tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và cấp dưới. 
Trong công việc, anh thể hiện mình là một người chỉn 
chu, cẩn thận còn khi vui chơi anh thể hiện sự trẻ trung 
cùng với sức trẻ của MISA ngay từ những chuyến dã 
ngoại của công ty.

Nguyễn Thị Huyền Trang - MISA Tp.HCM



TRE LÀNG MISA/ THÁNG 10 - 2011 19

MISA KÝ SỰ

Mặc dù những tháng cuối năm 
công việc nhiều, nhưng anh vẫn 
vui vẻ gặp gỡ, chia sẻ cùng PV 
Tre làng

PV Tre làng: Anh cảm thấy 
công việc kinh doanh ở MISA 
có điều gì là thú vị nhất ?

Điều thú vị nhất trong công việc 
kinh doanh tại MISA là được 
làm việc trong một môi trường 
chuyên nghiệp, bên cạnh đó áp 
lực công việc tại MISA cũng làm 
cho tôi phải thay đổi tư duy liên 
tục để đáp ứng yêu cầu phát triển 
của công ty, của xu thế chung…
điều này làm cho tôi cảm thấy 
công việc luôn luôn không bị 
nhàm chán mà ngược lại là rất 
thú vị. 

PV Tre làng: Công việc kinh 
doanh tại MISA đã mang lại 
cho anh những điều gì ?

Công việc kinh doanh tại MISA 
đã mang lại cho tôi nhiều thứ 
quý giá. Đó không đơn thuần là 
vật chất, áp lực công việc, các 
trải nghiệm kinh doanh giúp tôi 
ngày một trưởng thành mà đó là 
rất nhiều bài học về thành công 

và cả những bài học thất bại. Để 
một doanh nghiệp thành công, 
hơn hết là có một người thủ lĩnh 
Công ty đủ tầm nhìn để có thể 
xác định được viễn cảnh 5-10 
năm sẽ đi đến đâu, về đâu…và 
sau gần 10 năm tôi cũng đã thấy 
được thủ lĩnh MISA - Chủ tịch 
Lữ Thành Long và Ban lãnh đạo 
cấp cao của công ty đã làm được 
điều đó. Và tin rằng, 5-10 năm 
nữa, tôi cùng các CBNV MISA 
hiện nay cũng sẽ thấy MISA sẽ 
tiếp tục có những bước đi đúng 
hướng và tiếp tục khẳng định 
được vị trí của mình không chỉ 
tại Việt Nam mà còn vươn ra thế 
giới. Về chiến lược, điều này 
được thể hiện một phần trong 
chính sách chất lượng của MISA.

PV Tre làng: Theo anh, doanh 
nhân MISA cần những phẩm 
chất nào ?

Về phẩm chất của doanh nhân 

MISA, tôi nghĩ cũng đã thể 
hiện đầy đủ và rất rõ trong 06 
phẩm chất của lãnh đạo MISA 
hiện nay, đó là : TRÍ - DŨNG 
- NHÂN - CÔNG - TÂM - 
CHÍNH. Tôi thiết nghĩ, việc 
thống nhất và đưa ra các phẩm 
chất này cũng giống như lãnh 
đạo MISA cùng đọc một cuốn 
sách rất hay về kinh doanh hay 
kinh nghiệm quản lý vậy. Vấn đề 
là cách đọc sách, cách hiểu  và 
áp dụng vào thực tiễn như thế 
nào với từng người cho từng vị 
trí trách nhiệm cho hiệu quả mới 
là quan trọng nhất. 

Xin cảm ơn anh!

Cuộc phỏng vấn tuy ngắn ngủi 
nhưng phần nào toát lên suy nghĩ 
và tính cách của Giám đốc TT 
HCSN. Chắc chắn rằng những 
đóng góp của anh sẽ góp phần 
tạo nên một MISA đầy năng lực 
- hiệu quả và phát triển.

GS.TSKH Đỗ Trung Tá (thứ hai từ phải qua) anh Lữ Hồng Chương - Phó TGĐ (ngoài cùng 
bên phải) và anh Hồ Đức Hùng (thứ ba từ phải qua) nhận giải thưởng Cúp Vàng ICT và 
Top 5 đơn vị phần mềm hàng đầu Việt Nam 2011
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NIỀM HẠNH PHÚCNIỀM HẠNH PHÚC  
CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ MISA
Kỷ niệm ngày phụ nữ 20/10 BBT Tre làng đã có dịp trò chuyện với những nữ CBNV 
có thời gian công tác và cống hiến lâu năm ở MISA. Dù là 7 năm hay 5 năm, dù là 
Quản lý hay nhân viên thì các chị đều có một tình yêu lớn dành cho MISA và công 
việc. Điều gì ở MISA đã giữ họ ở lại lâu như vậy?

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà - HCTH VP TCT

Tôi đã làm việc tại MISA đến nay được 5 năm 9 tháng. Tại MISA tôi 
được làm việc trong một môi trường tốt, có cơ hội để thăng tiến, đặc 
biệt là được làm việc dưới những người lãnh đạo tài giỏi. Thời gian 
làm việc tại MISA tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có một kỷ niệm 
mà tôi không thể nào quên, đó là chuyến nghỉ mát năm 2007, một 
kỳ nghỉ vui nhất, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhất. Thấy mọi 
người được hòa mình vào các hoạt động, được vui chơi hết mình và 
được đối tác, khách hàng khen ngợi tôi thấy thật sự xúc động. 

Chị Nguyễn Ngọc Lệ - QLBH, TT KDDN, MISA Tp.HCM

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật có duyên khi làm kinh doanh  
ở MISA. Là thành viên trong gia đình MISA bản thân tôi trong thời 
gian tới phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo ra 
nhiều con người Kinh doanh nhiệt huyết, đam mê và kinh doanh giỏi 
để phần nào đóng góp vào sự phát triển của gia đình MISA. Chúc 
MISA ngày càng phát triển.

Chị Hoàng Thị Mỹ Dung - QLBH, TT KDDN, MISA Tp.HCM

Công tác tại MISA từ năm 2006. Những gì học được ở MISA giúp tôi 
trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều. Công ty luôn hướng đến 
giá trị con người, tôn vinh và trân trọng những cống hiến họ mang lại, 
có lẽ điều đó cũng là động lực thúc đẩy người MISA làm hết sức và 
nhiệt huyết hơn. Bên cạnh các chính sách lương thưởng hiện tại thì 
môi trường làm việc tốt, công bằng và nhiều cơ hội để thử thách và 
thăng tiến - với tôi, đó cũng là một phần phúc lợi của công ty. 
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Chị Lã Thị Thu Hiền - KDDN, MISA HN

MISA có nhiều chế độ phúc lợi rất tốt mà nhiều công ty không có 
được như: Chế độ phép, cưới xin, thai sản; Tổ chức các sự kiện dành 
cho gia đình cán bộ nhân viên như: tết 1/6, trung thu, ngày gia đình 
hay tổng kết cuối năm, .. Ngoài ra, MISA còn là môi trường làm việc 
trẻ trung và năng động, rất cạnh tranh nhưng lành mạnh. Tôi luôn 
cảm thấy mình trẻ hơn tuổi rất nhiều khi được làm việc với toàn các 
em thế hệ 8x và bây giờ là cả 9x.

Thu nhập của mình hiện giờ cũng ổn định, gia đình nhỏ của mình 
luôn vui vẻ và thoải mái. Chính vì vậy mà mình đã rủ cả “Anh Xã” 
nhà mình về làm việc ở MISA.

Chị Đinh Thị Vân - Trưởng phòng TV & HTKH, MISA HN

Cái mà khó tìm ở nơi khác là tình người nơi đây, là sự phát triển con 
người, là cách làm việc khoa học và chuyên nghiệp, là có nhiều chính 
sách tạo động lực và áp lực cho mọi cấp nhân viên để phấn đấu vì 
mục tiêu chung của Công ty; Là sự làm việc quên mệt mỏi từ nhân 
viên đến lãnh đạo, là các lãnh đạo cao cấp có rất nhiều ý tưởng, chiến 
lược đi trước thời đại…

Cảm ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới đã luôn tạo điều kiện 
giúp tôi hoàn thành tốt công việc, góp phần vào sự phát triển chung 
của Công ty.

Chị Hoàng Thị Hồng - Phụ trách bộ phận đào tạo, MISA 
BMT

Đã 5 năm tôi gắn bó với MISA. Ở MISA tôi được tiếp xúc với những 
con người nhiệt huyết, hăng say với công việc và đặc biệt là sự học 
hỏi không ngừng hoàn thiện. Một môi trường làm việc năng động và 
thân thiện. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cùng các đồng nghiệp 
của mình đưa MISA đến bến bờ thành công. 

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 BBT Tre làng 
xin gửi đến tất cả chị em đang công tác tại MISA 
lời chúc thành công và hạnh phúc. Mong rằng các 

chị vẫn sẽ coi MISA là ngôi nhà thứ hai của mình, 
tiếp tục cống hiến và đóng góp cho sự phát triển 
của MISA.
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Gần 3 năm gắn 
bó với công 
việc kinh do-
anh, bản thân 
tôi cũng được 

trải nghiệm và tích lũy cho mình 
rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm 
và kỹ năng trong cả công việc và 
trong cuộc sống. Trải qua nhiều 
cung bậc cảm xúc khi chiến 
thắng hay cả khi thất bại trong 
công việc, kết quả tôi đạt được 
hôm nay chưa phải là một thành 
công lớn nhưng cũng giúp tôi 
trưởng thành hơn rất nhiều. Đây 
thực sự là công việc mà tôi yêu 
thích.

Tôi đã từng nghĩ rằng, thành 
công là sự vận dụng những kiến 
thức, kĩ năng, trí tuệ của bản thân 
và biết nắm bắt cơ hội đến với 
mình để thực hiện mục đích. Tuy 
nhiên có lẽ chỉ điều đó thôi thì 
chưa đủ. Từ khi bước chân vào 
MISA, tôi đã nhận thấy rằng môi 
trường làm việc và sự ảnh hưởng 
bởi những người đi trước, những 
bậc đàn anh, đàn chị cũng đóng 

góp một phần rất lớn cho những 
thành tích mà tôi đạt được. Tôi 
thực sự tâm đắc với những bí 
quyết thành công mà chị Thúy 
- PTGĐ MISA, người mà tôi có 
thể dùng hai từ là “Thần tượng” 
để tôi có thể học tập và phần đấu. 
Chị đã chia sẻ, một trong những 
bí quyết đó là “ Bạn phải thực sự 
đam mê, nhiệt huyết với công 
việc”. Tôi nghĩ rằng yếu tố này là 
quan trọng nhất và tôi luôn luôn 
cố gắng để giữ được cái “nhiệt” 
và “máu” khi thực hiện công việc 
mà mình đam mê và yêu thích. 
Khi đã thực sự yêu thích công 
việc mình đang làm thì tất cả 
những khó khăn, vất vả chúng ta 
cũng đều có thể vượt qua. 

Tính chủ động sáng tạo trong 
công việc là yếu tố rất cần thiết 
để hoàn thành tốt công việc. Bạn 
có kế hoạch, có mục tiêu cho 
từng công việc cụ thể nhưng nếu 
không biến những kế hoạch, mục 
tiêu đó thành hành động và vận 
dụng linh hoạt trong từng tình 
huống thì sẽ dễ dẫn đến thất bại.

Và đối với một người quản lý, dù 
là quy mô lớn hay nhỏ, bản thân 
tôi luôn tâm niệm rằng mình phải 
là người gương mẫu đi đầu trong 
công việc, phải tạo được tầm ảnh 
hưởng tích cực đến những thành 
viên khác. Quan trọng hơn, mình 
cũng phải biết tạo một môi trường 
làm việc tập thể, đảm bảo được 
quyền lợi của các thành viên phải 
công bằng, khi đó mọi người mới 
có thể đoàn kết và phấn đấu vì 
mục tiêu chung.

Một yếu tố vô cùng quan trọng đó 
là sự cảm thông, chia sẻ, ủng hộ 
của người thân, gia đình. Là phụ 
nữ, sự động viên, hiểu và chia sẻ 
những khó khăn trong công việc 
từ gia đình đã góp phần không 
nhỏ với những gì mà tôi đã đạt 
được như hôm nay. Tôi thực sự 
thấy hạnh phúc vì mình đã có một 
người chồng thật tuyệt vời, luôn 
bên cạnh và ủng hộ tôi. Và chắc 
chắn rằng, tôi sẽ vẫn tiếp tục cống 
hiến, góp phần phát triển phồn 
thịnh của công ty khi gia đình 
luôn ủng hộ mình...

Chị Mai Thị Thắm - TT HCSN, MISA HN

NHIỆT HUYẾT VÀ MÁU LỬANHIỆT HUYẾT VÀ MÁU LỬA
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Lần đầu tiên tôi gặp 
em trong chuyến 
dã ngoại của công 
ty vào năm 2010, 
cũng chẳng có ấn 

tượng gì mấy ngoài một nụ cười 
xinh. Sau đó tôi có đôi lần gặp 
em, chào hỏi như những đồng 
nghiệp rồi việc ai nấy làm. Tôi 
là dân kinh doanh nên thường 
xuyên phải đi công tác còn em 
thì hầu như ngồi ở văn phòng 
nên cơ hội tiếp xúc ít hơn.

Sau một số lần tiếp xúc ở văn 
phòng, lần tiếp theo tôi và em 
gặp nhau là trong chuyến đi chơi 
của TT KDDN ở Vườn Xoài. 
Lần đó tôi bon chen đi chơi, một 
mình chạy một xe mặc dù trong 
người không được khỏe, còn em 
thì đi chung với một cậu nhân 
viên khác. Thấy em cứ hí hoáy 
chụp hình cho nhóm này nhóm 
kia, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên 

tự nhiên tôi thấy thương thương, 
nhưng cảm giác đó chẳng tồn 
tại lâu. Buổi chiều về thì trời 
mưa to, mạnh ai nấy về. Nghe 
đâu hôm đó xe em chết máy ở 
Nguyễn Hữu Cảnh tới khuya 
mới về tới nhà bằng ... xe ôm. 

Hình như tôi với em có duyên 
gặp nhau ở những chuyến đi 
chơi, lần thứ 3 là đi cùng phòng 
tư vấn - hỗ trợ khách hàng đến 
Bò Cạp Vàng. Nhưng lần này tôi 
chở em đi, cảm giác khác trước 
thì phải... Sau lần đi đó tôi và 
em thân nhau hơn. Rồi cà phê, 
rồi chia sẻ về công việc... tự 
nhiên tôi thấy em gần gũi với tôi, 
duyên dáng trong tôi và tôi nghĩ 
tới em nhiều hơn, rồi tôi yêu em 
... chẳng biết tự lúc nào.

Em là một người nhiệt huyết, 
yêu công việc, em truyền sự 
nhiệt huyết ấy qua cho tôi thì 

phải. Nếu trước đây tôi “sao 
cũng được”, hay có đôi lúc xuất 
hiện những suy nghĩ trái chiều 
đối với công việc, với việc làm 
hay chính sách của cấp trên ... 
thì từ ngày yêu em, tôi thấy mình 
suy nghĩ tích cực hơn, hoặc giả 
sử tôi có suy nghĩ khác đi thì em 
lại giải thích cặn kẽ cho tôi theo 
kiểu “vì sao lại thế”, dần dần tôi 
hình thành thói quen suy nghĩ 
theo hướng tích cực.

Chẳng bao lâu nữa tôi và em sẽ 
nên duyên vợ chồng, tính chất 
công việc của tôi phải đi công 
tác nhiều....nên tôi sợ em sẽ lo 
lắng cho tôi, sợ em lúc đau ốm sẽ 
không có tôi bên cạnh... nhưng 
tôi tin rằng em và tôi sẽ đến bến 
bờ hạnh phúc, sẽ luôn ấm áp 
giống như đêm giao thừa: tôi – 
em và gia đình xem bắn pháo 
bông trong cái lạnh cao nguyên 
của ngày nào.

Trương Công Kha - DV Đào tạo TT KDDN VP TPHCM

GỬI MỘT NỬA GỬI MỘT NỬA 
YÊU THƯƠNGYÊU THƯƠNG
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VÌ SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN
MISA Mimosa.NET X1 2012?

Phần mềm tổng hợp Báo cáo tài chính khối HCSN

Chị Đinh Thị Vân - TP Tư vấn HCSN, MISA HN

Ngoài nhiệm vụ chính là tổng hợp báo cáo tài 
chính, đưa ra các báo cáo theo chế độ kế toán thì  
phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2012 còn có rất 
nhiều tính năng hữu ích, như:

1. Tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm trước

Chức năng này cho phép người sử dụng tận dụng 
được Danh mục nguồn, đơn vị, hoạt động, các thiết 
lập trong tùy chọn hệ thống …của dữ liệu năm 
trước mang sang cho dữ liệu kế toán  mới.

Cách thực hiện

- Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu chương trình hiển 
thị hộp thoại Đăng nhập vào máy chủ

- Nhấn <<Đồng ý>> để đồng ý đăng nhập vào máy 
chủ, xuất hiện hộp thoại sau:

- Nhấn <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước đầu tiên 
của quá trình tạo dữ liệu

- Tại bước Chọn cách tạo dữ liệu Người sử dụng 
(NSD) tích chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. 

Tại dòng Dữ liệu kế toán năm trước, NSD chọn 
dữ liệu kế toán năm trước. Nhấn <<Tiếp tục>> để 
chuyển sang các bước tiếp theo của quá trình tạo 
mới dữ liệu kế toán. Mỗi bước tiếp theo phần mềm 
đều xuất hiện hình ảnh trực quan giúp NSD có thể 
nhanh chóng, chính xác tạo được dữ liệu kế toán 
phục vụ công tác lưu trữ số liệu, báo cáo của các 
đơn vị cấp dưới gửi lên.

2.Thống kê tình hình nộp báo cáo của đơn 
vị cấp dưới

Chức năng này giúp các đơn vị cấp trên thống kê 
được tình hình nộp báo cáo của các đơn vị dự toán 
cấp dưới, đơn vị nào đã nộp, đơn vị nào chưa nộp 
và chưa nộp những báo cáo nào? 

Cách thực hiện 

MISA Mimosa.NET X1 2012 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác tổng hợp báo 
cáo tài chính của các đơn vị cấp trên (cấp I và II). Nhờ phần mềm MISA Mimosa.
NET X1 2012, công việc tổng hợp báo cáo tài chính chỉ còn là việc nhận số liệu từ 
các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc gửi lên, còn lại toàn bộ thao tác tổng hợp 
dữ liệu sẽ được tự động hoàn toàn bằng phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2012. 
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- Vào menu Tác nghiệp\Thống kê tình hình nộp 
báo cáo của đơn vị hoặc kích chuột vào biểu tượng 
Thống kê tình hình nộp báo cáo của đơn vị trên 
thanh tác nghiệp. 

- NSD chọn Kỳ báo cáo, Năm báo cáo 

- Sau đó nhấn nút <<Thống kê>>, phần mềm sẽ tự 
động thống kê tình hình nộp báo cáo của đơn vị dự 
toán cấp dưới.

3. Gửi báo cáo lên cấp trên 

Phần  mềm cho phép đơn vị có nhiệm vụ tổng hợp 
báo cáo tài chính tiến hành xuất khẩu báo cáo ra 
fi le và tiếp tục gửi lên cấp trên của mình. Ví dụ: 
đơn vị cấp II xuất khẩu và gửi fi le báo cáo tới đơn 
vị cấp I. Trong trường hợp máy tính của đơn vị 
có  nối mạng Internet, có cấu hình hòm thư email, 
phần mềm sẽ gửi email kèm fi le xuất khẩu báo cáo 
của đơn vị mình tới đơn vị cấp trên.

Cách thực hiện 

- Vào menu Tác nghiệp\Gửi báo cáo lên cấp trên 
hoặc tại Bàn làm việc nháy chuột vào biểu tượng 
Gửi báo cáo lên cấp trên, phần mềm sẽ xuất hiện 
hộp hội thoại: 

NSD chọn Kỳ báo cáo; Năm và tích chọn báo cáo 

cần gửi tại Danh sách  báo cáo. Sau đó nhấn nút 
<<Tiếp tục>> phần mềm xuất hiện hộp hội thoại:

  - Tại danh sách báo cáo và tình trạng báo cáo, 
NSD có thể chọn các báo cáo để gửi lên cấp trên 
(phần mềm ngầm định chọn các báo cáo đã được 
tổng hợp).

- Nhấn nút <<Tiếp tục>> để thực hiện các bước 
tiếp theo.

- Tích chọn Gửi báo cáo qua email để thực hiện việc 
gửi báo cáo lên cấp trên qua email. Trong trường 
hợp đơn vị chưa thiết lập cấu hình máy chủ Mail, 
xuất hiện hội thoại cho phép NSD nhập cấu hình 
máy chủ Mail. Sau đó nhấn nút <<Cất&Gửi>>.  
Khi xuất hiện hộp hội thoại thông báo gửi báo cáo 
thành công nhấn nút <<OK>> để kết thúc quá trình 
Gửi báo cáo lên cấp trên. 

Chúc các đơn vị sử dụng phần mềm MISA Mimosa.
NET X1 2012 hiệu quả và hữu ích. Trong trường 
hợp cần sự hỗ trợ, rất mong các đơn vị liên hệ với 
các cán bộ tư vấn MISA trên toàn quốc qua đầu số 
1900 58 88 11. Xin cảm ơn quý đơn vị đã lựa chọn 
sản phẩm MISA, phần mềm  MISA Mimosa.NET 
X1 2012 – sự lựa chọn hoàn hảo trong công tác 
tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành.

Từ ngày 15/10/2011, tổng đài tư vấn khách hàng MISA 
khối cơ quan nhà nước khu vực phía Bắc (từ Quảng 
Bình trở ra) chính thức đưa vào hoạt động:

1900 58 88 11
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Vòng loại

Ở trận khai mạc, MISA United 
thể hiện sự thiếu gắn kết, kém 
cỏi cùng với sự chơi bóng như 
mê ngủ, 7 cầu thủ của họ như 
là 7 cá thể hoàn toàn khác 
nhau để thua trận với tỉ số 1 
- 5 trước PTPM, tất cả những 
ai yêu mến nhất họ cũng phải 
thất vọng, có người bảo tại một 
số cầu thủ đã sang chơi cho 
KDDN, có người lại đổ cho 
do đổi tên đội từ MISA United 
sang MU....

Nếu như MISA United thua tan 
nát thì KDDN khởi đầu mùa 
giải cũng không hề dễ dàng khi 
phải đối đầu với đối thủ nhiều 
duyên nợ là HCSN. Tỷ sổ là 2 - 
1 nghiêng về phía HCSN khiến 
các cổ động viên HCSN hả hê 
thì lại khiến cho những người 
yêu mến KDDN phải ấm ức. 

Loạt trận thứ hai, HCSN và 
PTPM gặp nhau với tư cách là 
những đội đang có điểm, quyết 
tâm khẳng định vị thế của mình 
với những đội còn lại. Với một 
lối đá hợp lý, đội trưởng NĐ 
Thông cùng các đồng đội đã 
giành chiến thắng thuyết phục 
với tỉ số 2 - 0 trước HCSN. Ở 
trận đấu còn lại, những tưởng 
KDDN sẽ xả tức giận lên MISA 
United nhưng họ cũng chỉ giành 
chiến thắng với cách biệt tối 
thiểu ở những phút cuối cùng với 
tỉ số 2 - 1. 

Kết thúc lượt trận thứ hai, PTPM 
là đội có nhiều cơ hội vào chung 
kết nhất khi giành được 6 điểm, 
KDDN và HCSN có quyền tự 
quyết số phận của mình nếu 
giành được những chiến thắng 
tưng bừng ở loạt trận cuối. MISA 
United vẫn chỉ như một tấm bia 
để các đội giành chiến thắng. 

Tuy nhiên, cơ hội vào chung kết 
là chia đều cho cả 4 đội. 

Trận đầu là sự so tài của PTPM 
và KDDN - với nhiệm vụ là phải 
thắng và chờ đợi kết quả của trận 
giữa MISA United và HCSN, 
KDDN đã vào trận với quyết 
tâm rất cao. Sự tự tin và chắc 
chắn trong lối chơi của PTPM đã 
khiến cho KDDN hoàn toàn bị 
khuất phục khi chiến thắng với 
tỉ số 2 - 0. KDDN cũng chỉ có 
thể tự trách mình khi đã để mất 
những cơ hội ở hai lượt trận trước 
và mong chờ một điều thần kỳ 
sẽ xảy ra: HCSN sẽ thua MISA 
United với cách biệt tối thiểu 2 
bàn - một điều không tưởng! 

Ở trận đấu còn lại, MISA United  
với tinh thần thoải mái và không 
có gì để mất, đã thi đấu với sự tự 
tin và quyết tâm cao độ, áp đặt 
lối chơi lên HCSN trong suốt cả 

ò h h i hi h i hh ếếếếếếkếế

Giải bóng đá MISA khu vực phía Bắc 2011

ĐẦY BẤT NGỜĐẦY BẤT NGỜ

V2 Hảo - MISA TCT
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trận đấu và có nhiều cơ hội dứt 
điểm. Nhưng sự kịch tính của 
trận đấu được gói gọn trong 15 
phút cuối cùng của hiệp thi đấu 
thứ hai. Đầu tiên là bàn mở tỉ số 
của HCSN trong một tình huống 
mà hàng thủ MISA United 
không tỏ ra dứt khoát trong tình 
huống truy cản. Các cầu thủ 
MISA United bị chạm vào lòng 
tự trọng đã chơi những phút còn 
lại như lên đồng với 3 bàn thắng 
liên tiếp vào lưới HCSN - trong 
đó có 2 bàn được ghi vào hai ba 
phút cuối cùng của trận đấu.

MISA United sung sướng vì đã 
biết giành chiến thắng, CĐV của 
MISA United cũng vui sướng 
khi đội bóng của họ đã chơi một 
trận đấu hay nhất. Nhưng sự vui 
sướng nhất phải là của KDDN 
khi họ sẽ có mặt ở trận chung 
kết - điều không tưởng nhất đã 
xảy ra.

Vòng chung kết

Ở trận tranh giải Ba, HCSN với 
quyết tâm giành một chiến thắng 
đậm để tặng cho CĐV của mình, 
đã vào trận với tinh thần cao 
nhất. Điều đó được thể hiện rất 
rõ bằng bàn mở tỉ số ở ngày phút 
thứ 5 của trận đấu. Nhưng đó là 

tất cả những gì mà HCSN làm 
được trước MISA United, bởi 
chỉ sau đó đúng một phút, MISA 
United đã san hòa tỉ số và giành 
thắng lợi chung cuộc với tỉ số 4 - 
1. Một kết quả bất ngờ đối với cả 
hai đội và xứng đáng giành cho 
những nỗ lực của MISA United . 

PTPM với những gì đã thể hiện 
rất xứng đáng có mặt tại trận 
chung kết và có nhiều cơ hội hơn 
để lên ngôi vô địch. Đối thủ của 
họ, KDDN cũng rất quyết tâm để 
không phụ lòng các CĐV cũng 
như MISA United.

PTPM vào trận với lối chơi của 
những đường truyền ngắn và 
phát động tấn công nhanh ở hai 
biên, tuy nhiên, với hàng hậu vệ 
được tổ chức chặt chẽ, thi đấu 
tỉnh táo và sẵn sàng lăn xả của 
KDDN, hầu như các cầu thủ của 
PTPM không thể dứt điểm được, 
và tạo ra những đợt phản công 
nhanh, sắc nét. Kết thúc hiệp một 
mà hai đội vẫn không ghi được 
bàn thắng nào. Hiệp hai diễn ra 
cũng không có gì khác biệt, dù 
chiếm ưu thế về kiểm soát bóng 
nhưng PTPM vẫn không thể tìm 
được đường đến với khung thành 
của KDDN. Kết thúc thời gian 
thi đấu chính thức, hai đội hòa 

nhau với tỉ số: 0 - 0

Phải phân thắng bại trên chấm 
11m, các cầu thủ PTPM dường 
như là những người chịu nhiều 
áp lực hơn nên ngay ở lượt đầu 
tiên, đội trưởng NĐ Thông của 
PTPM dứt điểm quá đơn giản để 
thủ thành NP Nghị của KDDN 
đẩy ra một cách dễ dàng. Với 
tinh thần thoải mái, sự lạnh lùng 
và bình tĩnh, KDDN đã sút thành 
công cả 5 quả penalty để giành 
thắng lợi chung cuộc 5 – 3, lên 
ngôi vô địch năm thứ 3 liên tiếp.

Giải vô địch bóng đá MISA khu 
vực phía Bắc khép lại với rất 
nhiều BẤT NGỜ từ vòng bảng 
đến vòng chung kết, đã để lại 
ấn tượng sâu sắc đến những đội 
bóng tham gia cùng toàn thể 
CBNV phía Bắc. Có nụ cười của 
niềm vui chiến thắng và có cả 
những giọt nước mắt tiếc nuối, 
song trên hết, giải đã mang lại 
cho anh chị em MISA một sân 
chơi bổ ích, một nơi thư giãn cho 
tất cả anh chị em sau những giờ 
làm việc căng thẳng. Với chất 
lượng vượt bậc so với các năm 
trước, hi vọng sẽ là tiền đề để 
MISA có thể tổ chức giải với quy 
mô lớn hơn và chuyên nghiệp 
hơn nữa ở những năm sau.

MISA UNITED TT KDDN MISA HN TT KDHCSN MISA HNTT PTPM 
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Mùa đông 
đến, những 
kỉ niệm 
thời thơ 
ấu lại sống 

dạy trong tôi. Hình ảnh những 
cụ già với chiếc áo to đùng vừa 
ngồi nhai trầu vừa nói chuyện 
với nhau, còn các bác các chú thì 
có một bình trà nóng, bắn thêm 
hơi thuốc lào rồi ngồi cười khoái 
trá. Các mẹ các chị thì ngồi đan 
những chiếc áo len, mũ len cho 
người mình yêu thương. Lũ nhỏ 
chúng tôi thì dắt trâu ra đồng, 
đứa thì củ khoai lang đứa thì củ 
khoai tây, đứa thì đi lấy rơm, đứa 
thì chui vào bụi tre lấy củi, kết 
quả là gai cào rách cả quần, mặt 
nhọ nhem nhọ thỉu. Tôi có cảm 
giác cái lạnh giá của mùa đông 
là sợi dây vô hình cột chặt mọi 
người lại với nhau. 

Cái lạnh rét buốt như cắt da 
cắt thịt của mùa đông khiến tôi 
càng nhớ về mẹ hơn. Ngày tôi 
còn nhỏ, bố tôi đi bộ đội, mẹ 
một mình vừa nuôi tôi khôn lớn 
vừa lo toan công việc đồng áng, 
gia đình. Một ngày hai bữa cơm 
đèn, khi tôi thức dậy thì mẹ đã 

đi làm từ bao giờ. Lúc nào cũng 
vậy mỗi khi thức dậy là tôi chạy 
qua giường mẹ, lật tấm chăn 
bông lên trong đó đã có sẵn một 
tô cơm nóng mà mẹ đã để sẵn 
từ bao giờ. Trên bàn học của 
tôi luôn có những lời nhắn của 
mẹ để lại, ngắn ngủi thôi nhưng 
thấm đẫm tình yêu thương “con 
hay bị đau họng, trời rét đi học 
con nhớ mặc quần áo ấm”. Công 
việc của mẹ những ngày nắng đã 
vất vả những ngày đông gió rét 
càng vất vả hơn gấp bội. Cái rét 
của mùa đông làm cho bàn tay 
mẹ thâm tím và khô rát, nứt nẻ 
thành từng rãnh lớn. Thấy vậy, 
tôi càng thương mẹ hơn, càng cố 
gắng phấn đấu để cho mẹ không 
phải buồn hay lo lắng về tôi.

Cùng với những tháng ngày như 
thế tôi đã lớn lên. Đến ngày tôi 
đi học cấp 3, mùa đông đầu tiên 
xa mẹ, tôi đã không còn được 
ăn những tô cơm nóng do mẹ để 
sẵn cũng không được nhìn thấy 
những dòng chữ ấm áp của mẹ 
vào mỗi sáng. Khi nghe tin tôi 
bị ốm mẹ đã đạp xe gần 40 cây 
số ngược đường, ngược gió để 
thăm tôi, và cũng không quên 

MÙA ĐÔNG ẤM ÁPMÙA ĐÔNG ẤM ÁP

Anh Nguyễn Quang Vinh - MISA BMT
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mang gạo, muối vừng và bí đỏ 
cho tôi. Cứ tưởng sẽ bị mẹ mắng 
nhưng mẹ chỉ cười, mẹ nói “…
thấy con không sao là mẹ vui 
rồi”. Mẹ thật nhân từ và ấm áp 
biết bao.

Bây giờ tôi cũng đã có gia đình 
và cũng có con. Đúng như các 
cụ đã nói “Có con mới hiểu lòng 
cha mẹ”. Khi có con tôi càng 
thấu hiểu thêm nỗi vất vả và tình 
yêu thương mà mẹ dành cho tôi. 
Dù tôi không có được áo len do 
mẹ đan như bạn bè nhưng tôi đã 
có những tô cơm nóng, những 
lời nhắn nhủ của mẹ, tất cả tình 
yêu thương của mẹ để tôi lớn 
khôn. Thời gian đã lấy đi tuổi 
xuân và sức khỏe của mẹ, tóc mẹ 
giờ đã điểm bạc, sức khỏe của 
mẹ cũng không còn như trước. 
Nhưng đổi lại mẹ được sống yên 
vui bên con cháu.

Tôi chưa một lần tặng hoa cho 
mẹ trong ngày 20/10, chưa một 
lần cảm ơn mẹ vì tất cả những 
gì mẹ dành cho tôi, dù là muộn 
nhưng tôi mong 20/10 năm nay 
được về gặp mẹ, để nhìn thấy mẹ 
cười và nói “Con yêu mẹ!”

Anh trở lại với em, với Hà Nội mùa thu, mùa hoa sữa

Thu đang tàn và đông đã chớm sang

Gió se lạnh hay lòng anh se sắt

Hà Nội đây rồi mà em ở đâu???

Anh trở về tìm một chút mưa ngâu

Giữa nồng nàn của mùa thu đương chín

Heo may vàng như đang rót mật

Trên con đường quen thuộc ngày xưa

Anh trở về với kỉ niệm xa xưa

Tìm một chút bóng em giữa mùa thu Hà Nội

Mình hạc sương mai em tôi bước vội

Giữa phố phường đông đúc người qua.

Thu bây giờ dường như đã rất xa

Hồ Tây vẫn sương mù dăng nắng sớm

Ảo ảnh về em bỗng nhiên thành xa vắng

Thu nay khác rồi mà anh vẫn như xưa.

TRỞ LẠI MÙA THU

Anh Lê Tuấn Minh - VP TCT
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Ve vẻ vè ve

Nghe vè phát triển

Người người yêu mến

Là chị Dương Minh

Chém gió rất kinh

Là anh Hoàng Cá

Đam mê bóng đá

Đội trưởng Đình Thông

Toàn bụng với mông

Là anh Trung béo

Mồm cứ eo éo

Rích với En-xi

Người như viên bi

Là chị Hoài béo

Ăn nói rất khéo

Chị Xuyến nhà ta

Dán mác kiểm tra

Là Lan Phương đấy

Tính hơi hây hấy

Đích thị Quang Hùng

Còn anh Thanh Tùng

Thì “Bản sau nhé!”

Vóc người be bé

Là bạn Hoài xinh

Bị gọi “tinh tinh”

Nguyệt BA đấy

Nhóm nào cũng thấy

Chính bạn Hoàng Hiền

Chơi game rất nghiền

Ai ngoài Tùng Sói?

Hiền lành ít nói

Là anh Thế Anh

Chuyên mail phát hành

Chị Hoa Ngô đó

Như đôi sam nhỏ

Vợ chồng Thắng - Hòa

Mồm như cái loa

Linh bold - chính hắn!

Trẻ trung xinh xắn

Người đẹp tóc Mây

Hai chai chưa “tây”

Là anh Hải dớ

....

Vè tôi vẫn dở

Còn thiếu nhiều người

Thì thôi xin mời

Bà con vè tiếp.

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

Vè Phát triển phần mềm
Thạch Ngọc Thùy Dương - TT PTPM






