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THƯ CHÚC TẾT CỦA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, chúc toàn 
thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần MISA 
cùng gia đình an khang, thịnh vượng!

Chúc Công ty tiếp tục vượt qua thách thức, 
phát huy thành tựu và kết quả đã đạt được năm 
2011, giữ vững tốc độ tăng trưởng, mở rộng 
quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát 
triển công nghệ thông tin của đất nước, trong 
đó và trước hết là công nghệ thông tin tài chính 
- kế toán.

Trong niềm vui đón năm mới, chúc Công ty 
Cổ phần MISA tiếp tục phát huy sức trẻ, đoàn 
kết, sáng tạo và thành công!

Thân ái

GS.TS Vương Đình Huệ
Ủy viên BCH Trung ương Đảng

Bộ Trưởng Bộ Tài chính
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01MISA vinh dự nhận Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đơn vị có 

thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, kế 
toán, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát 
triển của ngành Tài chính. 

02Tháng 8/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã có 

chuyến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên 
Công ty Cổ phần MISA. Tại buổi làm việc Bộ 
trưởng đã khen ngợi những “thành tích đáng 
khâm phục của MISA” và những đóng góp 
của MISA vào sự phát triển của CNTT nước 
nhà. Bộ trưởng cũng đã tặng CBNV MISA 10 
chữ vàng “ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - TĂNG 
TỐC - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN”.

03Năm 2011, MISA tiếp tục đoạt 02 BIT 
Cup - Giải pháp phần mềm được ưa 

chuộng nhất trong năm do khách hàng bình 
chọn dành cho 02 phần mềm MISA SME.NET 
và MISA HRM.NET. Giải thưởng danh giá này 
là minh chứng rõ nét nhất cho sự bền vững của 
thương hiệu MISA trong tâm trí khách hàng 
cả nước.

04 Lần thứ 12 liên tiếp MISA vinh dự 
đoạt Huy chương Vàng ICT và xếp 

hạng Top 5 đơn vị phần mềm hàng đầu Việt 
Nam. Giải thưởng là lời khẳng định uy tín của 
các chuyên gia hàng đầu về CNTT dành cho 
MISA, sau 17 năm đóng góp vào sự lớn mạnh 
của nền công nghiệp phần mềm Việt Nam. 

05 MISA liên tiếp nhận được Bằng khen 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam, bằng khen của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh, bằng khen của UBND Thành 
phố Hà Nội, Bằng khen của Hội Kế toán và 
Kiểm toán Việt Nam cho đơn vị có thành tích 
xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh.
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06 Chính thức phát hành Phần mềm 
MISA HRM.NET 2012, phần mềm 

Quản trị nguồn nhân lực đầu tiên tại Việt 
Nam cho phép làm việc online đã đưa MISA 
trở thành một trong những doanh nghiệp tiên 
phong trong xu hướng công nghệ Điện toán 
đám mây. Ngay sau khi phát hành, MISA 
HRM.NET 2012 đã gây tiếng vang trong 
cộng đồng những người làm công tác quản trị 
Nguồn nhân lực toàn quốc khi tham gia vào 
Ngày hội nhân sự HRDay - Diễn đàn lớn nhất 
về quản trị nguồn nhân lực hiện đại tại Việt 
Nam.

07 Phần mềm kế toán doanh nghiệp 
MISA SME.NET 2012 chính thức 

được phát hành, cập nhật Thông tư 138/2011/
TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 
sung Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/
QĐ-BTC, áp dụng từ ngày 01/01/2012. 

08 Tháng 12/2011, MISA phát hành Phần 
mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 

2012, cập nhật Thông tư 146/2011/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi bổ 
sung Chế độ Kế toán Ngân sách và Tài chính 
xã, áp dụng từ ngày 01/01/2012.

09 MISA là một trong bốn doanh nghiệp 
đầu tiên được Tổng cục Thuế lựa chọn 

thẩm định Phần mềm Kế toán doanh nghiệp 
MISA SME.NET đáp ứng yêu cầu của Nghị 
định 51/2010/NĐ-CP về quản lý và phát hành 
hóa đơn. Riêng trong năm 2011, MISA đã 
cung cấp miễn phí phần mềm tự in hóa đơn 
cho hơn 1500 doanh nghiệp trên toàn quốc.

10 Trong năm 2011, MISA đã tiến hành 
khởi công xây dựng dự án “Trung tâm 

đào tào nghiệp vụ Kinh tế - Tài chính MISA” 
tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án đầu tư trọng 
điểm của MISA, nhằm xây dựng môi trường 
đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về 
nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

5
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KIM CHÆ NAM

ÑÖA MISA VÖÔÏT QUA
KHUÛNG HOAÛNG

Lữ Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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N ăm 2011 là 
một năm 
đầy khó 
khăn và 
đặt nhiều 

doanh nghiệp VN đứng trước 
các nguy cơ thua lỗ, phá sản do 
sự biến đổi bất thường và liên 
tục của thị trường tài chính và 
nền kinh tế toàn cầu. Hầu hết 
các doanh nghiệp phải điều 
chỉnh mức tăng trưởng về lợi 
nhuận, doanh thu đồng thời 
tìm mọi giải pháp để vượt qua 
khủng hoảng kể cả biện pháp 
cắt giảm nhân sự. 

Định trước những khó khăn 
đó, ngay từ đầu năm 2011, 
tại Hội nghị lãnh đạo cấp 
cao, Ban lãnh đạo MISA đã 
đưa ra quyết sách nhằm duy 
trì sự phát triển bền vững 
của công ty, đồng thời tạo 
tiền đề để MISA phát triển 
lên một tầm mới, khẩu hiệu 
hành động Năng lực - Hiệu 
quả - Phát triển đã được 
đưa ra. Quyết sách đó đã thể 
hiện được những kết quả tốt 
thông qua việc xây dựng các 
biện pháp tổ chức đội ngũ sản 
xuất kinh doanh tốt, với năng 
suất lao động cao gia tăng giá 
trị thặng dư trong sản phẩm 
và dịch vụ. Ban lãnh đạo của 
MISA cho rằng, khủng hoảng 
và khó khăn cũng là cơ hội để 
doanh nghiệp nâng cao vị thế 

của công ty cũng như nâng 
cao chất lượng đội ngũ, đây là 
một quyết sách táo bạo trong 
khi rất nhiều doanh nghiệp 
đang chủ trương thu hẹp sản 
xuất & kinh doanh.

Ứng dụng CMMi để tối ưu 
hóa quy trình sản xuất 
phần mềm

Mô hình CMMi là một khung 
các giải pháp tối ưu cho quá 
trình sản xuất phần mềm. 
Phiên bản CMMi-DEV hiện 
nay mô tả những giải pháp 
tốt nhất trong quá trình kiểm 
soát, đo lường và kiểm tra 
các quy trình phát triển phần 
mềm. Mô hình CMMi không 
tập trung mô tả chính các quá 
trình mà chỉ mô tả đặc điểm 
của các quá trình hiệu quả, 
vì vậy mô hình CMMi đưa 
ra chỉ dẫn cho các công ty để 
họ có thể tự mình phát triển 
hoặc điều chỉnh chính các quá 
trình của doanh nghiệp. 

Với tinh thần tiên phong, 
MISA đã đưa vào ứng dụng 
mô hình CMMi áp dụng vào 
Trung tâm Phát triển phần 
mềm. Hàng loạt các quy trình 
tác nghiệp được ban hành và 
đưa vào áp dụng, tinh thần 
làm việc nghiêm túc và hăng 
say lan khắp trung tâm, các 
sản phẩm phần mềm phát 
hành đúng hạn, những điểm 
chưa phù hợp nhanh chóng 
được khắc phục. CMMi đã 
giúp cho MISA tiết kiệm rất 
nhiều về chi phí sản xuất bởi 
đã giảm bớt được nhiều công 
đoạn dư thừa, độ phức tạp 
trong quá trình sản xuất phần 
mềm. 

Xây dựng Hồ sơ năng lực 
nâng cao chất lượng đội 
ngũ

Năm 2011, được coi là năm 
bản lề đưa MISA từ một công 
ty mô hình vừa chuyển sang 
mô hình một công ty lớn với 

DẤU ẤNDẤU ẤN



TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 20128

DẤU ẤN

mức nhân sự lên trên 1000 
người. Tăng số lượng nhưng 
đồng thời phải đảm bảo chất 
lượng cũng tăng là vấn đề 
được đặc biệt ưu tiên. 

Tháng 01 năm 2011, đội đặc 
nhiệm thuộc phòng Quản trị 
nguồn nhân lực MISA được 
thành lập với mục tiêu xây 
dựng toàn bộ Hồ sơ năng 
lực (HSNL) cho các vị trí 
từ quản lý tới các nhân viên 
của MISA theo mô hình ASK 
(Thái độ - Kỹ năng - Kiến 
thức). Bộ HSNL MISA không 
chỉ hướng vào xây dựng bản 
mô tả công việc cho từng vị 
trí nhân viên và ứng viên, mà 
còn chuẩn hóa các bộ tài liệu 
đào tạo, bộ ngân hàng câu hỏi 
bao gồm: các yêu cầu kiến 
thức, kỹ năng, thái độ cho 
từng vị trí trong MISA. 

Bên cạnh đánh giá HSNL cho 
cán bộ nhân viên toàn MISA, 
các khóa đào tạo nội bộ được 

tổ chức thường xuyên giúp 
cho nhân viên được trang bị 
đầy đủ kiến thức, kỹ năng và 
thái độ phục vụ tốt hơn cho 
công việc của mình, kết quả 
đã cho thấy sự thay đổi đáng 
kể về lượng và chất của nhân 
viên MISA. 

Triệt để áp dụng ISO để 
nâng cao chất lượng 
công việc

Năm 2011, MISA chính thức 
ban hành Chính sách chất 
lượng, theo đó toàn bộ cán 
bộ nhân viên của MISA đẩy 
mạnh việc áp dụng triệt để 
các quy trình ISO trong việc 
quản lý chất lượng công việc 
của toàn MISA. Các quy trình 
đã ban hành được thực hiện 
một cách nghiêm túc, hầu hết 
các phòng ban đều có QA bộ 
phận thường xuyên hỗ trợ và 
kiểm tra đôn đốc cán bộ nhân 
viên trong bộ phận nghiêm 
chỉnh thực hiện các quy trình, 
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quy định của ISO. Hầu hết 
các công việc chồng chéo 
trước đây đã được hạn chế 
một cách tối đa và tiết kiệm 
được cả thời gian và chi phí 
cho sản xuất kinh doanh.

Đặt nền móng cho Phần 
mềm Như Một Dịch Vụ

Tiên phong xu hướng “mây 
hóa” tại VN, năm 2011, MISA 
đã đẩy mạnh triển khai online 
dữ liệu kế toán cho các doanh 
nghiệp ứng dụng phần mềm 
kế toán MISA SME.NET. Đặc 
biệt, tháng 11/2011, MISA đã 
chính thức phát hành Phần 
mềm Quản trị nguồn nhân 
lực MISA HRM.NET 2012, là 
sản phẩm phần mềm quản trị 
nguồn nhân lực đầu tiên của 
VN online hoàn toàn. MISA 
HRM.NET 2012 ra đời với sứ 
mệnh phục vụ công tác quản 
trị nguồn vốn quý giá nhất 
của doanh nghiệp, đó là con 
người. Định hướng tới năm 

2015, toàn bộ sản phẩm phần 
mềm MISA sẽ được phát triển 
theo hướng Phần mềm Như 
Một Dịch Vụ trên nền tảng 
Điện toán đám mây.

Duy trì sự phát triển bền 
vững

Năm 2011, mặc dù có nhiều 
khó khăn nhưng với quyết 
tâm của cán bộ nhân viên và 
định hướng đúng đắn từ Hội 
nghị lãnh đạo cấp cao, MISA 
đã đảm bảo được sự tăng 
trưởng cả về doanh thu và 
nhân lực. Cụ thể:

Về kinh doanh: Doanh thu 
tăng 40%, lợi nhuận ròng cả 
năm của công ty đã tăng 30% 
so với năm 2010. 

Về nhân sự: Năm 2011 nhân 
sự MISA đã tăng thêm 30% 
và năm 2012 MISA dự kiến 
duy trì sự ổn định về số lượng 
và tăng cường về chất lượng 

nhân sự.

Về hạ tầng: MISA đã chính 
thức nhận bàn giao đất tại 
khu công nghiệp Phần mềm 
Quang Trung - Tp.Hồ Chí 
Minh và khởi công xây dựng 
“Trung tâm đào tạo Kinh tế 
- Tài chính MISA” tại tỉnh 
Vĩnh Phúc. Những dự án đầu 
tư của MISA trong năm 2011 
không những thể hiện sự vượt 
khó trong thời kỳ khó khăn 
mà còn tạo tiền đề phát triển 
mạnh mẽ cho MISA trong 
một thời kỳ mới.

Một năm khó khăn đã qua, 
trước mắt toàn thể cán bộ nhân 
viên MISA tiếp tục là những 
thách thức của năm 2012. 
Nhưng với kinh nghiệm, bản 
lĩnh và định hướng phát triển 
đúng đắn, MISA quyết tâm 
hoàn thành mục tiêu đặt ra 
trong năm 2012!

Chúc mừng năm mới!
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Năm 2012 được các chuyên gia dự báo sẽ 
tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh 
tế, là năm có thể coi là “đáy” của cuộc khủng 
hoảng. Trong bối cảnh này, việc xác định 
phương châm hành động của MISA phải 
như thế nào, tinh thần phục vụ của MISA 
với khách hàng trong năm 2012 ra sao là vô 
cùng quan trọng, để đưa công ty MISA vượt 
qua khủng hoảng và phát triển bền vững.

BỨC TRANH KINH TẾ ẢM ĐẠM VÌ KHỦNG 
HOẢNG

Hàng loạt doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp lớn 
đang thiếu vốn, đang hoạt động cầm chừng có thể sẽ 
dẫn đến phá sản. Theo số liệu được công bố của các 
cơ quan hữu quan nhà nước, tính riêng năm 2011, 
có đến hơn 50 ngàn doanh nghiệp Việt Nam phá 
sản và con số thực tế có thể lên đến hàng trăm ngàn 
doanh nghiệp, vì phương thức phá sản của Việt 
Nam có hơi khác các nước. Nhiều doanh nghiệp có 
thể thua lỗ, thực chất là đã ngừng hoạt động, nhưng 
vì sĩ diện mà không công bố. Những doanh nghiệp 
hiện còn tồn tại thì hoạt động vô cùng khó khăn, số 
khách hàng tiềm năng sẽ giảm đi, thị phần bị co lại, 
bản thân nhà nước phải cắt giảm đầu tư công do bội 
chi ngân sách. Có thể nói viễn cảnh kinh tế 2012 là 
vô cùng ảm đạm.

PHÖÔNG CHAÂM VAØ TINH  
        CUÛA MISA   

Lữ Thành Long
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần MISA
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T rong giai đoạn khó khăn này, đối 
với bản thân doanh nghiệp như 
MISA thì việc tổ chức nhân sự 
không khác gì việc tổ chức của 
quân đội trong thời chiến. Theo 

binh pháp Tôn Tử, trong tình huống khó khăn, 
nguy nan, nếu quân đội làm tốt được bốn điều 
sau đây thì không những có thể biến bại thành 
thắng, biến nguy nan thành thuận lợi mà còn có 
thể làm chủ chiến trường. Cụ thể với MISA, làm 
được điều đó chính là làm chủ thương trường, 
làm chủ sự phát triển của mình. Bốn điều đó 
chính là:  Làm chủ ý chí - Làm chủ nhân tâm 
-  Làm chủ nhân lực - Làm chủ sự biến đổi.

Trong năm 2012, không chỉ là Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc, Giám đốc văn phòng mà toàn 
thể những người đứng trong đội ngũ lãnh đạo 
của MISA đều phải thấm nhuần và phải triển 
khai tốt “4 làm chủ” này. Cụ thể hơn, cần hiểu 
“4 làm chủ” như sau:

Làm chủ ý chí

Làm chủ ý chí nghĩa là trong khủng hoảng, khó 
khăn, toàn bộ cán bộ nhân viên (CBNV) MISA 
phải giữ vững được ý chí. Một đội quân, nếu có 
ý chí bằng thép thì không cần đánh đã có thể làm 
cho kẻ thù run sợ. Để đội quân MISA làm được 
điều này thì lãnh đạo MISA phải tiên phong, 
gương mẫu. Bản thân người làm lãnh đạo, quản 

lý phải luôn có tinh thần lạc quan, rắn rỏi để 
cùng anh em vượt khó. Nếu người làm lãnh đạo, 
quản lý mà sợ khó, sợ khổ, không tiên phong đi 
đầu thì khó có thể giữ vững ý chí của toàn quân 
được.

Làm chủ nhân tâm

Làm chủ về nhân tâm tức là đội quân đó không 
được run sợ hay lùi bước trước những khó khăn 
cụ thể. Để có được điều này thì những lãnh đạo, 
quản lý của MISA phải gần gũi anh em, phải 
hiểu được khó khăn của anh em, phải tham gia, 
chung lưng đấu cật cùng anh em để giải quyết 
khó khăn. MISA đã có rất nhiều cơ chế khoán, 
rất nhiều chính sách, phương cách để giúp cho 
nhân viên tự lập, nhưng điều đó không có nghĩa 
là để nhân viên tự xoay sở. Ngược lại, lãnh đạo 
phải cùng nhau sát cánh, khích lệ, động viên để 
anh em không lùi bước, không bỏ cuộc.

Làm chủ nhân lực

Mặc dù khủng hoảng có thể làm cho các doanh 
nghiệp ngừng phát triển, nhưng nó cũng tạo ra 
cơ hội cho các doanh nghiệp khác vươn lên, mà 
để vươn lên được thì cần có sự đảm bảo nhân lực 
cả về số lượng và chất lượng. Chúng ta sẽ phải 
tăng số lượng để chiếm lĩnh thị trường, phải tăng 
chất lượng vì chất lượng quyết định tính hiệu 
quả. Nếu làm những việc không có hiệu quả, 

  THAÀN HAØNH ÑOÄNG 
  NAÊM 2012

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG NĂM 2012: 
TẬN DỤNG CƠ HỘI, VƯỢT KHỦNG HOẢNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ
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thua lỗ hoặc không có lãi thì chúng ta không thể 
cầm cự qua khủng hoảng được. 

Công tác nâng cao chất lượng của đội ngũ trong 
suốt năm 2011 được CBNV MISA làm rất tốt. 
Các cấp quản lý, lãnh đạo của MISA đã tập 
trung để xây dựng và thấu hiểu Hồ sơ năng lực, 
tập trung xây dựng được các giáo trình, giáo án 
đào tạo cho nhân viên. Tuy nhiên, việc này mới 
dừng ở khối đại trà như kinh doanh, tư vấn, phát 
triển phần mềm. Do đó, trong năm nay, chúng 
ta không những phải hoàn thiện Hồ sơ năng lực 
cho toàn hệ thống mà còn phải liên tục cải tiến 
những giáo trình, giáo án cho phù hợp và hiệu 
quả hơn với công tác kinh doanh. 

Một đội quân muốn bất khả chiến bại thì đầu tiên 
phải là đội quân có năng lực hùng dũng, phải là 
đội quân không ngại khó, không lùi bước trước 
những khó khăn cụ thể. Tôi tin chắc rằng đội 

quân MISA nếu có ý chí kiên cường, vững vàng 
thì hoàn toàn có thể vượt qua khủng hoảng một 
cách ngoạn mục.

Làm chủ sự biến đổi

Yếu tố thứ tư “Làm chủ sự biến đổi” mới chính là 
khởi nguồn cho việc tận dụng khủng hoảng như 
một cơ hội để phát triển. Vạn vật trong xã hội 
đều thay đổi theo thời gian, bản thân con người 
cũng thay đổi theo thời gian, các cơ hội cũng 
thay đổi theo thời gian. Việc hàng vạn doanh 
nghiệp phá sản không có nghĩa là xã hội sẽ sụp 
đổ, mà điều đó có nghĩa là sẽ có hàng loạt các 
cơ hội cho các doanh nghiệp mới phát triển hơn, 
cho doanh nghiệp nhỏ phát triển lớn hơn. Bản 
thân mỗi người làm lãnh đạo của MISA phải liên 
tục thay đổi tinh thần, có những đề xuất sáng tạo, 
hiến kế, hiến mưu, dựa trên cơ sở sự thay đổi 
của thị trường, sự thay đổi của công nghệ, sự 
thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội mới có thể 
tận dụng thời cơ để biến khủng hoảng thành cơ 
hội. Nếu chúng ta không nhận thức được thời cơ,  
không nhận thấy được sự thay đổi của vạn vật 
xung quanh thì điều đó cũng có nghĩa là chúng 
ta đã bỏ qua cơ hội phát triển của chính mình. 

Trên đây là “4 làm chủ”, giúp MISA không chỉ 
vượt qua khủng hoảng mà còn có thể tận dụng 
khủng hoảng như một cơ hội để phát triển. Bốn 
điều này trong thực tế MISA cũng đã làm, chỉ 
có điều chưa được thống kê thành một lý thuyết 
toàn diện mà thôi. Năm 2012 sẽ là năm MISA lấy 
“4 làm chủ” làm ngọn đuốc soi sáng trong mọi 
hoạt động, toàn bộ cán bộ lãnh đạo trong công 
ty phải thấm nhuần và giác ngộ “4 làm chủ” này.

LÀM CHỦ Ý CHÍ

LÀM CHỦ NHÂN TÂM

LÀM CHỦ NHÂN LỰC

LÀM CHỦ SỰ BIẾN ĐỔI
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Trào lưu Điện toán đám mây trong những năm qua 
được thông tin sôi nổi trên các phương tiện truyền 
thông, được bàn thảo rộng rãi trong nhiều hội nghị 
về CNTT, riêng với MISA thì xu hướng này đã thể 
hiện ra bằng sản phẩm cụ thể. Trong tháng 11/2011 
vừa qua, MISA đã chính thức phát hành Phần mềm 
Quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 
dựa trên nền tảng phần mềm như dịch vụ và theo xu 
hướng Điện toán đám mây. Bằng việc này, MISA 
đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam 
phát triển thành công phần mềm dịch vụ.

Trong năm 2012, MISA sẽ tiếp tục triển khai phần 
mềm như một dịch vụ đối với phần mềm Kế toán, 
phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng và hàng 
loạt các sản phẩm khác. Xu hướng này kéo theo 
sự thay đổi hoàn toàn phương cách phục vụ khách 
hàng của MISA. Nếu như trước đây, khi mua sản 
phẩm phần mềm đóng gói của MISA, khách hàng 
có trong tay một sản phẩm rất cụ thể. Khách hàng 
sẽ tự cài đặt, tự phục vụ và MISA chỉ tư vấn, hỗ 
trợ trong quá trình sử dụng là xem như hoàn thành 
trách nhiệm. Nếu khách hàng có yêu cầu phát triển, 
thay đổi tính năng hay MISA muốn đổi công nghệ 
hoặc cần bổ sung để sản phẩm hoàn thiện hơn thì 
lại tiếp tục phát triển và đóng gói phiên bản  mới. 
Nhưng ngày nay, với phần mềm dịch vụ thì tất cả 
những điều đó phải thay đổi. MISA sẽ thay đổi 
cách thức và tinh thần phục vụ khách hàng. Đã là 
dịch vụ thì bất kể khi nào khách hàng có yêu cầu là 
chúng ta phải đáp ứng ngay, thậm chí đáp ứng vô 
điều kiện, đáp ứng một cách nhanh nhất, đáp ứng 
một cách tốt nhất. Khách hàng sẽ không bao giờ 
quan tâm sản phẩm của MISA có bao nhiêu tính 

năng, đã cập nhật công nghệ mới chưa, họ chỉ quan 
tâm đến một điều duy nhất là sản phẩm có đáp ứng 
nhu cầu hay không, có đáng tin cậy không và MISA 
phục vụ có nhiệt tình hay không?

Như vậy, toàn bộ anh em MISA từ Ban lãnh đạo 
đến nhân viên lập trình, nhân viên kinh doanh, nhân 
viên tư vấn... phải phục vụ trên tinh thần lấy sự hài 
lòng của khách hàng làm thước đo. Cụ thể hơn, sự 
hài lòng của khách hàng được đưa ra bằng 3 tiêu chí 
căn bản, đó là:

• Hệ thống của MISA phải tin cậy.

• Dịch vụ của MISA phải tiện ích, đáp ứng 
được mọi nhu cầu của khách hàng.

• Đội ngũ MISA phải luôn phục vụ khách 
hàng một cách tận tình.

Vậy, Tin cậy - Tiện ích - Tận tình chính là khẩu 
hiệu hành động, là tinh thần phục vụ của MISA 
trong suốt năm 2012 và các năm tiếp theo. 

Tôi hy vọng trong năm 2012, mọi thành viên MISA 
sẽ thấm nhuần nhiệm vụ, thấm nhuần giá trị cốt 
lõi cần mang lại cho khách hàng để cùng nhau xây 
dựng một MISA với một hình ảnh mới. Không phải 
MISA là doanh nghiệp số 1 trong việc cung cấp 
phần mềm đóng gói nữa mà MISA là đơn vị số 1 
cung cấp dịch vụ phần mềm Tin cậy - Tiện ích - 
Tận tình cho khách hàng. 

Kính chúc năm mới sức khỏe, an khang và thịnh 
vượng!

TINH THẦN PHỤC VỤ CHO NĂM 2012:
TIN CẬY - TIỆN ÍCH - TẬN TÌNH

1900 58 88 11
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Internet đang là một phần tất yếu của 
cuộc sống, mọi hoạt động hàng ngày của 
chúng ta ngày càng phụ thuộc nhiều hơn 
vào Internet. Chiến lược sản phẩm và 
dịch vụ của MISA trong những năm tới 
là chuyển toàn bộ sang nền tảng Phần 
mềm Như Một Dịch Vụ (Software As A 
Service), là một trong những loại hình 
dịch vụ của mô hình Điện toán đám mây - 
một định nghĩa mới nói về việc ứng dụng 
CNTT trong kỷ nguyên Internet. Vậy Điện 
toán đám mây (Cloud Computing) là gì? 
MISA sẽ phát triển các phần mềm và dịch 
vụ gì trên nền tảng này trong thời gian 
tới? Phần mềm Như Một Dịch Vụ mang 
lại lợi ích thế nào cho khách hàng?

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là 
gì?

Điện toán đám mây là một khái niệm để chỉ việc 
cung cấp tính toán, khai thác phần mềm (PM), 
truy cập dữ liệu và các dịch vụ lưu trữ thông qua 
Internet mà không yêu cầu người dùng phải biết 
xem cấu hình và vị trí của các thiết bị cung cấp 
dịch vụ như thế nào và được đặt ở đâu. Có thể ví 
dịch vụ này giống như việc cung cấp điện lưới, 
người dùng được cung cấp điện mà không quan 
tâm tới các thiết bị và hạ tầng cung cấp điện đó ra 
sao và xuất phát từ nơi nào.

Các dịch vụ trên nền tảng Điện toán đám mây 

CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN 

SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ CUÛA MISA

Nguyễn Xuân Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty CP MISA



TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 2012 15

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

được phân phối thông qua các trung tâm dữ liệu 
(data center) và cung cấp một cổng duy nhất cho 
người dùng truy cập. Các dịch vụ, tùy theo đặc 
điểm kỹ thuật, được phân thành ba dạng như sau: 

Hạ tầng Như Một Dịch Vụ (Infrastructure as a 
Service): Cung cấp sẵn máy chủ và các trang thiết 
bị phần cứng theo yêu cầu để khách hàng có thể 
toàn quyền sử dụng như trang thiết bị của mình. 

Nền tảng Như Một Dịch Vụ (Platform as a Service): 
Cung cấp sẵn hệ điều hành và các PM hệ thống cần 
thiết khác theo yêu cầu để khách hàng cài đặt các 
ứng dụng của mình lên trên đó.

Phần mềm Như Một Dịch Vụ (Software as a 
Service): Đây là thể hiện cao nhất của Điện toán 
đám mây. PM theo yêu cầu của khách hàng đã 
được cài đặt sẵn để chỉ việc sử dụng và được truy 
cập thông qua trình duyệt Web.

Lợi ích đối với khách hàng sử dụng phần 
mềm Như Một Dịch Vụ

Không phải đầu tư chi phí ban đầ u về  hạ tầng máy 
móc và nhân lực: Toàn bộ hạ tầng về mạng và máy 
chủ, PM hệ thống và việc cài đặt, quản trị đều do 
nhà cung cấp dịch vụ PM thực hiện. Khách hàng 
chỉ phải trả phí thuê dịch vụ là có thể sử dụng được 
ngay PM.

Không phụ  thuộ c và o thiế t bị  và  vị  trí  đị a lý : Do 
PM và dữ liệu đều được đặt trên Internet, sử dụng 
trình duyệt Web để chạy PM, người dùng có thể 
truy cập từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào từ nhiều loại 
thiết bị đầu cuối khác nhau như PC, laptop, máy 
tính bảng (tablet) hay điện thoại thông minh (smart 

phone).

Không cầ n phả i đầ u tư về  nguồ n nhân lự c quả n lý  
và duy trì hệ  thố ng: PM được cung cấp theo dạng 
dịch vụ, nên khách hàng sẽ luôn được sử dụng 
những phiên bản PM mới nhất mà không phải lo 
việc nâng cấp hay cập nhật các bản vá lỗi vì toàn 
bộ đã có nhà cung cấp dịch vụ PM thực hiện.

Khả  năng an toàn và bả o mậ t đượ c cải thiệ n do 
sự  tậ p trung về  dữ  liệ u: Lưu trữ và bảo mật dữ 
liệu là vấn đề sống còn đối với dịch vụ Điện toán 
đám mây. Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ 
và bảo vệ tại trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn cao 
hơn rất nhiều so với việc doanh nghiệp tự lưu trữ, 
bảo quản.

Chiến lược phát triển các dịch vụ phần 
mềm phục vụ doanh nghiệp

Bất cứ doanh nghiệp (DN) nào cũng đều có các 
hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với các nghiệp 

TRONG KYÛ NGUYEÂN TRONG KYÛ NGUYEÂN 
CLOUD COMPUTINGCLOUD COMPUTING
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hành tác 
nghiệp
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Phần mềm 
quản lý quy 
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Phần mềm 
quản lý sản 

xuất

Phần mềm 
quản trị quan 

hệ khách hàng

Phần mềm 
quản trị nguồn 

nhân lực

Hệ thống phần 
mềm bảo vệ an 
ninh, an toàn 

dữ liệu
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vụ như tài chính kế toán, bán hàng, quản trị nguồn 
nhân lực, quản lý sản xuất, quản lý quy trình tác 
nghiệp, Website nội bộ, Email... Với lợi thế của mô 
hình Cloud, các PM nghiệp vụ sẽ dễ dàng được tích 
hợp với trang Web (Portal) Điều hành tác nghiệp 
nội bộ chính của DN. Ban lãnh đạo cũng như mọi 
nhân viên hàng ngày chỉ cần truy cập vào trang 
Điều hành tác nghiệp là sẽ biết được mọi thông tin 
hoạt động tổng thể của DN. Chỉ những nhân viên 
chuyên trách nghiệp vụ (như kế toán, kinh doanh, 
quản trị nguồn nhân lực...) mới cần truy cập trực 
tiếp vào các PM nghiệp vụ để xử lý thông tin.

Hiện nay, MISA đã có các PM Kế toán Doanh 
nghiệp MISA SME, Quản trị Quan hệ Khách hàng 
MISA CRM, Quản trị Nguồn nhân lực MISA 
HRM, và đang phát triển Portal Điều hành tác 
nghiệp (MISA Insight), PM Quản lý Quy trình tác 
nghiệp (MISA Business Process).

Phần mềm quản lý Quy trình tác nghiệp (MISA 
Business Process): là hệ thống hỗ trợ thực hiện 
các quy trình tác nghiệp tại DN, tốt nhất đối với 
các tổ chức đã xây dựng và triển khai ISO/CMMi 
hoặc tương đương. PM sẽ giúp đảm bảo thực hiện 
đúng quy trình công việc, giảm thiểu việc sử dụng 
giấy tờ, đi lại trình ký, theo dõi cũng như lưu trữ hồ 
sơ, nâng cao hiệu quả làm việc.

Với các PM còn lại như Quản lý sản xuất, Quản lý 
công việc/ Dự án, Hệ thống PM bảo vệ an ninh an 
toàn dữ liệu, Email..., MISA sẽ lựa chọn các PM 
của các đối tác khác và thực hiện việc tích hợp vào 
Portal Điều hành tác nghiệp.

Chiến lược phát triển các dịch vụ phần 
mềm phục vụ khối Hành chính sự nghiệp

Đối với một cơ quan, tổ chức thuộc khối Hành 
chính sự nghiệp, mô hình hệ thống dịch vụ PM 
cũng tương tự như hệ thống của DN, chỉ khác ở chỗ 
các PM nghiệp vụ sẽ là PM Kế toán Hành chính sự 
nghiệp, Kế toán Chủ đầu tư hay Kế toán Xã (đối 
với cơ quan xã/phường), Quản lý cán bộ (Quản trị 

nguồn nhân lực) sẽ do MISA tự phát triển.

Với các PM còn lại như PM Quản lý Công văn, 
PM dịch vụ Hành chính công (như đăng ký cấp 
phép xây dựng, nhà đất), Hệ thống Email..., MISA 
sẽ lựa chọn các PM của các đối tác khác và thực 
hiện việc tích hợp vào Portal Điều hành tác nghiệp. 

Chiến lược phát triển các dịch vụ phần 
mềm phục vụ cộng đồng

Với Internet, PM và dịch vụ không chỉ phục vụ 
nhu cầu của các DN hay tổ chức mà còn có thể 
đáp ứng nhu cầu cho từng hộ gia đình, từng người 
dân. Việt Nam với dân số gần 90 triệu, là một thị 
trường rất lớn và đầy tiềm năng. Tận dụng thế 
mạnh về công nghệ cũng như số lượng khách hàng 
lớn trong ngành Giáo dục, Y tế, Thuế và Bảo hiểm, 
MISA sẽ tập trung vào phát triển và/hoặc khai thác 
các PM và dịch vụ sau đây:

Quản lý Trường học: Với mô hình Cloud, PM 
quản lý trường học sẽ phục vụ nhiều đối tượng hơn 
so với PM truyền thống. Các đối tượng sử dụng 
dịch vụ sẽ là: Nhà trường (gồm giáo viên, cán bộ 
quản lý), học sinh và phụ huynh học sinh. Thông 
qua Internet, PM sẽ là cầu nối giữa gia đình và 
nhà trường, hàng ngày phụ huynh có thể xem sổ 
ghi đầu bài của lớp, sổ liên lạc hay học bạ của con 
mình, được nhà trường thông báo về các sự kiện 
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hành tác 
nghiệp

Phần mềm 
kế toán chủ 
đầu tư

Phần mềm hành 
chính công

Hệ thống 
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Phần mềm 
quản lý 

công văn

Phần mềm 
quản lý quy 

trình tác 
nghiệp

Phần mềm 
kế toán xã

Phần mềm kế 
toán HCSN

Phần mềm 
quản lý cán bộ
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cũng như tình hình học tập của con cái mình thông 
qua Email hay tin nhắn… Phụ huynh cũng có thể 
trao đổi thông tin với giáo viên, ban giám hiệu nhà 
trường hay giữa chính các phụ huynh với nhau…  

Quản lý Bệnh viện: Tương tự như PM Quản lý 
Nhà trường, ngoài đối tượng sử dụng truyền thống 
là bác sĩ và cán bộ bệnh viện, với mô hình Cloud, 
bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân cũng có thể 
sử dụng dịch vụ PM để biết được bệnh tình của 
mình, hay trao đổi thông tin, xin tư vấn của bác sĩ. 
Mặt khác, khi bệnh nhân chuyển sang khám chữa 
bệnh ở bệnh viện khác cũng dùng hệ thống của 
MISA thì hồ sơ cũng được chuyển theo để theo 
dõi tiếp.

Quản lý Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp: 
Dành cho các đơn vị sử dụng lao động phải đóng 
bảo hiểm cho người lao động hàng tháng. Thông 
qua PM Online này, hàng tháng các đơn vị sử dụng 
lao động sẽ khai báo thông tin về các loại bảo hiểm 
phải đóng với cơ quan bảo hiểm mà không cần 
phải đến trực tiếp. (Tương tự như việc khai báo 
thuế qua mạng hiện nay đã được cơ quan thuế triển 
khai khá hiệu quả.)

Quản lý Thuế thu nhập cá nhân: Hệ thống này 
cho phép mỗi cá nhân khai báo các khoản thu nhập 
của mình và giúp tính toán mức thuế cần phải nộp 
hàng tháng, lập các biểu mẫu theo quy định và gửi 

Online đến Cục thuế hay đại lý thuế. Cuối năm hệ 
thống sẽ tính toán mức thuế phải nộp hay được 
hoàn lại, giúp cá nhân quyết toán với cơ quan thuế 
theo quy định.

Hệ thống Thông tin Phục vụ Cộng đồng sẽ là 
cầu nối, điểm truy cập duy nhất của công dân 
đến các dịch vụ khác kết nối vào. Một người dân 
đăng nhập vào hệ thống này sẽ thấy được hết các 
thông tin mới nhất được tập hợp từ các hệ thống 
mà người đó tham gia, như là bệnh nhân trong hệ 
thống Quản lý Bệnh viện, là phụ huynh trong hệ 
thống Quản lý Trường học, là người đóng thuế 
trong hệ thống Quản lý thuế TNCN... Các PM 
này sẽ do MISA tự phát triển hoặc tự lựa chọn các 
giải pháp của đối tác để bản địa hóa và triển khai. 
Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được tích hợp thêm 
với các hệ thống thông tin khác như Quản lý công 
dân (căn cước, hộ khẩu hộ tịch...), Quản lý điện, 
nước... của Chính phủ hoặc các nhà cung cấp dịch 
vụ tương ứng.

Lời kết

Các PM được triển khai dưới dạng dịch vụ trên 
nền tảng Điện toán đám mây tạo ra một hệ thống 
PM có tính liên kết rất mật thiết với nhau và ở 
phạm vi rộng lớn mà PM truyền thống không thể 
làm được. Ngoài giá trị mà PM/dịch vụ mang lại, 
khi đã có một lượng người dùng đủ lớn, ta có thể 
khai thác được rất nhiều dịch vụ khác trên đó như 
quảng cáo và bán kèm các dịch vụ khác, tạo ra một 
hệ sinh thái (ecosystem) không chỉ MISA mà các 
đối tác khác cũng sẽ cùng chia sẻ, khai thác các giá 
trị gia tăng dựa trên đó. Là DN tiên phong cung 
cấp các dịch vụ PM Điện toán đám mây, toàn  thể 
cán bộ và nhân viên MISA sẽ hết sức nỗ lực để có 
thể mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng 
và cộng đồng xứng đáng với tôn chỉ: Hệ thống 
TIN CẬY - Dịch vụ TIỆN ÍCH - Phục vụ TẬN 
TÌNH.

Nhân dịp Xuân mới, xin chúc bạn đọc Tre làng 
một năm mới hạnh phúc và thành công!
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vụ cộng đồng

Quản lý 
bệnh viện

Quản lý điện

Quản lý 
công dân

Quản lý thuế 
thu nhập cá 

nhân
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XH, Y tế, TN 
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MISA - TUOÅI 17MISA - TUOÅI 17

Đinh Thị Thuý - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu

“Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, phép so sánh hết sức trực quan 
muốn nói lên sức mạnh của những chàng trai cô gái ở độ 
tuổi 17, họ có một sức khỏe phi thường và rất đáng khâm 
phục. Năm 2011, MISA tròn 17 tuổi, ở đó không có cô gái 
chàng trai nào 17 tuổi nhưng sức mạnh của tập thể MISA 
của một thương hiệu MISA tròn 17 năm cũng mạnh mẽ 
phi thường như thế. Năm 2011 qua đi với bao khó khăn 
thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung, của Việt 
Nam nói riêng, đã có không ít các doanh nghiệp phải đầu 
hàng, phá sản, rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng 
khó khăn không thể tăng trưởng, phát triển được. Nhưng 
MISA vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng doanh số 
40%, nhân sự tăng 30% so với năm 2010. Không những 
thế mà sự phát triển của MISA lại hướng đến sự ổn định 
và bền vững. Người MISA càng về cuối năm lại càng 
hừng hực khí thế, cảm xúc càng trào dâng khi chiến thắng 
được khó khăn và chiến thắng được chính mình. Thật tự 
hào, vinh dự và kiêu hãnh biết bao! 
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Bí kíp của sức mạnh MISA

Sau nhiều năm cống hiến tại MISA tôi đã luôn suy 
ngẫm: Điều gì đã làm nên một MISA kỳ diệu như 
vậy?

Câu trả lời thật không đơn giản, bởi có được điều 
đó phải là sự hội tụ của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, 
nếu xét kết quả của năm 2011, điều thấy rõ nhất 
để giúp MISA vượt qua được khó khăn, thực hiện 
được mục tiêu “Năng lực - Hiệu quả - Phát triển” 
đó chính là 3 yếu tố quan trọng: Con người, Quy 
trình và Công nghệ.

Về Con người: Ai cũng biết được một tổ chức thành 
công trước tiên phải có người lãnh đạo, người quản 
lý giỏi, và MISA đã may mắn có được người thủ 
lĩnh thực sự giỏi, biết nhìn xa trông rộng, biết biến 
thách thức thành cơ hội, biết vận dụng Binh pháp 
Tôn Tử vào công tác quản trị, đó chính là Chủ tịch 
HĐQT Lữ Thành Long. Hãy nhìn vào sự phát triển 
của MISA, nhìn vào đội ngũ của MISA, nhìn vào 
số lượng khách hàng, nhìn vào những giá trị cộng 
đồng mà MISA mang lại thì sẽ thấy được “TÂM - 
TẦM - TÀI”  của anh. 

Điều quan trọng hơn là anh đã tạo ra một đội ngũ 
cán bộ quản lý, đội ngũ nhân viên dưới quyền 
đều thấm nhuần tư tưởng, tinh thần “Hết mình vì 
một MISA phát triển”. Lý do để các nhân tài đều 
quy tụ dưới ngọn cờ MISA bởi vì MISA đã tạo 
cho họ “Một môi trường năng động, thân thiện và 
chuyên nghiệp”; giúp họ đạt được “Mục tiêu thu 
nhập khi có cơ chế chi trả theo năng lực và đóng 
góp của bản thân”; “Ai cũng có cơ hội thăng tiến, 
phấn đấu đạt ở vị trí cao hơn”. Tôi tin chắc rằng 
những ai đã gặp, làm việc, giao lưu với cán bộ 
nhân viên (CBNV) MISA, thì dù là khách hàng 
hay đối tác, đại lý, cộng tác viên hay kể cả nhà 
cung cấp, đối thủ cạnh tranh cũng đều có chung 
một cảm nhận về người MISA “trẻ trung, năng 
động và nhiệt huyết”. Điều đó đã góp phần quan 
trọng cho sự thành công và phát triển MISA như 
ngày hôm nay.

Về Quy trình: Có thể nói năm 2011 là năm bản lề 
cho việc triển khai áp dụng các quy trình đi vào 
thực tiễn. Các quy trình ISO, CMMi không còn 
khô cứng như trên giấy tờ mà nó đã thực sự hiện 
hữu trong công việc hàng ngày tại công ty. Nhờ 
đó mà bất cứ nhân viên nào, người quản lý nào 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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cũng đều trả lời được các câu hỏi: Việc này đã 
có quy trình chưa? Quy trình đó được thực hiện 
như thế nào? Muốn tra cứu các quy trình thì xem 
ở đâu?... Ai cũng hiểu được chức năng, nhiệm vụ 
của bộ phận mình. Ai cũng biết được công việc 
của mình có vai trò quan trọng như thế nào và 
hoàn toàn làm chủ được kế hoạch công việc, thậm 
chí có thể biết được mình có trễ hạn hay không? 
Trễ trong bao lâu? Lý do vì sao trễ hạn?...

Với công ty nhỏ, số lượng nhân viên còn ít thì 
việc có hay không có quy trình cũng không phải 
là vấn đề lớn vì các thành viên vẫn còn có thể 
cùng nhau chỉ bảo, giúp đỡ nhau. Nhưng, với 
một công ty có quy mô lớn, số lượng hàng trăm 
nhân viên mà không có quy trình hướng dẫn sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và tiến độ hoàn 
thành công việc. Do đó, việc triển khai áp dụng 
vào thực tế các quy trình ISO, CMMi đã giúp cho 
MISA tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí 
đào tạo, huấn luyện hướng dẫn nhân viên thực 
hiện theo đúng tinh thần, quy định của người 
quản lý, lãnh đạo. Tất cả các quy trình đều được 
do chính cán bộ quản lý cao nhất, trưởng bộ phận 
trực tiếp xây dựng, dựa trên kinh nghiệm thực tế 
của họ và tham khảo ý kiến của nhiều người, cuối 
cùng là được Ban ISO và Ban Tổng Giám đốc phê 
duyệt trước khi ban hành. Để đảm bảo các quy 
trình được áp dụng hiệu quả, trong quá trình triển 

khai áp dụng, nếu thấy chưa phù 
hợp, quy trình sẽ được cải tiến 
cho phù hợp với thực tế.

Về Công nghệ: Điều đặc biệt 
và cũng là điều may mắn cho 
những ai làm việc tại các công 
ty về CNTT là ở đó tất cả mọi 
người đều phải làm và được làm 
việc với sự trợ giúp của các phần 
mềm ứng dụng. Ở MISA đã phát 
huy rất tốt yếu tố này. Các phần 
mềm ứng dụng đã giúp cho người 
MISA thực hiện và quản lý công 
việc đạt hiệu quả bất ngờ, đôi 
khi ngoài cả sức tưởng tượng 
của những người không làm việc 
trong lĩnh vực CNTT.



TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 2012 21

MISA đang ứng dụng phần 
mềm Kế toán MISA SME.NET 
để kiểm soát tài chính hiệu quả, 
sát sao và thường xuyên hơn. 
Đội ngũ kinh doanh MISA ứng 
dụng phần mềm Quản trị quan 
hệ khách hàng MISA CRM.

NET để quản lý thông tin khách hàng, đối 
tác, các cơ hội bán hàng. Hoạt động quản 
trị nguồn nhân lực có Phần mềm Quản trị 
nguồn nhân lực MISA HRM.NET hỗ trợ, 
giúp cho cán bộ quản trị nguồn nhân lực 
tác nghiệp hàng ngày, giúp cho người lãnh 
đạo, nhà quản lý có số liệu thống kê phân 
tích sự biến động của nhân sự, đánh giá chất 
lượng nhân sự..., giúp cho nhân viên tự cập 
nhật thông tin về bản thân, tham gia vào 

quá trình đánh giá, quản trị nhân sự của công ty. 
Kể cả đối với ứng viên, phần mềm MISA HRM.
NET cũng hỗ trợ họ tự nộp đơn qua mạng, tự biết 
được yêu cầu của vị trí tuyển dụng, tự biết được 
kết quả phỏng vấn trực tuyến mà không cần đến 
trực tiếp tại MISA.

Ngoài ra, MISA còn ứng dụng rất nhiều công cụ 
phần mềm khác để phục vụ công việc tác nghiệp 
hàng ngày của CBNV: Từ trang tin nội bộ cập nhật 
tin tức và thông báo cho nhân viên hàng ngày; các 
trang chứa tài liệu tra cứu quy trình ISO; trang đào 

tạo nội bộ trực tuyến MISA Elearning. Tất cả đều 
phải có công cụ bằng phần mềm hỗ trợ cho nhân 
viên, cho người quản lý, lãnh đạo. Nếu không có 
các công cụ này chúng tôi không thể thực hiện, 
hoàn thành cả một núi công việc khổng lồ trong 
công tác điều hành quản lý cũng như trong công 
việc thực hiện hàng ngày của nhân viên. Và điều 
quan trọng nữa là, nếu không có công cụ phần 
mềm phục vụ cho công tác truyền thông thì mọi 
thông tin điều hành, chỉ đạo của Ban lãnh đạo 
Công ty sẽ không được cập nhật, cung cấp kịp 
thời cho toàn thể CBNV để trăm người như một 
đều có thể thực hiện ngay cùng một thông điệp.

Lời kết

MISA vẫn đang ở chặng đường đầu trên con 
đường phát triển, còn rất nhiều khó khăn, chông 
gai phía trước. Tập thể CBNV MISA quyết tâm, 
quyết chí, đồng lòng để có thể “ Làm chủ ý chí, 
nhân tâm, nhân lực và sự biến đổi”, tiếp tục đưa 
MISA ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Để 
thực hiện được điều đó không chỉ bằng nội lực 
của MISA mà còn rất cần sự tin tưởng, ủng hộ của 
các khách hàng, đối tác, đại lý, cộng tác viên của 
MISA trên khắp mọi miền đất nước. 

Nhân dịp Xuân 2012 xin kính chúc độc giả Tre 
làng một năm mới An khang - Thịnh vượng!
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Doanh nghiệp (DN) hay bất kỳ 
tổ chức nào cũng được cấu tạo 
bởi các thành viên là con người 
hay nguồn nhân lực của nó. 
Với sự thay đổi nhanh chóng 

của môi trường kinh doanh và mức độ cạnh 
tranh ngày càng khốc liệt, vai trò của yếu tố 
con người trong DN đang ngày càng được nhấn 
mạnh. Từ đó việc Tìm kiếm, Quản lý, Sử dụng 
và Khai thác, Phát huy tiềm năng nguồn nhân 
lực càng trở nên quan trọng trong Kinh doanh 
và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Từ 01/01/2011 MISA đã áp dụng Mô hình Quản trị 

nguồn nhân lực (QTNNL) hiện đại và coi bộ phận 
QTNNL là cầu nối giữa Ban lãnh đạo (BLĐ) và 
nhân viên, là dịch vụ - One Contact. QTNNL đã 
thay thế hoàn toàn khái niệm Hành chính - Nhân 
sự (chủ yếu tập trung vào các hoạt động hành chính 
liên quan đến vấn đề tổ chức nhân sự trong DN). 

Tất cả các Văn phòng/Trung tâm của MISA trên 
toàn quốc đều có những cán bộ QTNNL chuyên 
trách phục vụ cho các công tác: Tuyển dụng, Đào 
tạo, Đánh giá, Hồ sơ năng lực, Lương thưởng, Phúc 
lợi, Quản lý thời gian, Công tác phí, Quản lý tài sản, 
Tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm - Miễn nhiệm - Thuyên 
chuyển)...

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhân viên

Hồ sơ năng lực được xây dựng thông qua việc mô 
tả đầy đủ 03 yếu tố: Thái độ - Kỹ Năng - Kiến thức 
ứng với mỗi vị trí công việc trong công ty. Thái độ 
xác định tư chất hoặc cách hành xử mà mỗi cán 
bộ nhân viên (CBNV) cần có để đảm đương tốt vị 
trí công việc. Kỹ năng giúp chỉ ra các kỹ năng cần 

thiết mỗi CBNV cần phải có để có thể thực hiện 
tốt các công việc được giao ở vị trí công việc của 
mình. Kiến thức nền tảng giúp mỗi CBNV có thể 
tiếp thu được các kiến thức hiện tại và tương lai để 
phát triển cùng tổ chức. Với việc chỉ ra đầy đủ và 
chính xác: Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức cho mỗi 
vị trí công việc, có thể nói rằng Hồ sơ năng lực 
chính là yếu tố hạt nhân cho mọi hoạt động của 

NĂM 2011, CÔNG TÁC QTNNL TẠI MISA ĐÃ TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH VÀO CÁC CÔNG 
TÁC SAU:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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công tác QTNNL. Và hiện tại Hồ sơ năng lực đã 
được hoàn thiện cho tất cả các vị trí trên toàn công 
ty, một số bộ phận quan trọng có số lượng nhân 
viên đông đã được ưu tiên đánh giá theo Hồ sơ 
năng lực sớm: Khối Kinh doanh, Tư vấn, Phát triển 
sản phẩm.... Qua Hồ sơ năng lực mỗi CBNV sẽ 
xác định rõ hơn mình cần gì, thiếu gì... cho lộ trình 
công danh, lộ trình thăng tiến của mình.

Đào tạo đội ngũ

Trên thực tế các hoạt động về đào tạo của MISA từ 
trước tới nay mới chỉ chú trọng nhiều vào việc đào 
tạo đầu vào cho nhân viên mới và đào tạo nhân viên 
cũ một số kỹ năng để giải quyết các vấn đề bất cập 
nảy sinh trong công việc chứ chưa có một chiến 
lược đào tạo lâu dài để thực hiện hàng năm. Để 
tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ một cách chuyên 
nghiệp cần đánh giá năng lực thực tế của mỗi cá 
nhân so với Hồ sơ năng lực của MISA để chỉ ra một 
cách cụ thể là những cá nhân nào còn thiếu các kỹ 
năng cụ thể nào, kiến thức nền tảng gì, tố chất nào 
để từ đó lên kế hoạch đào tạo. Có những kỹ năng, 
tố chất, kiến thức cá nhân bắt buộc phải tự học, tự 
rèn luyện, số khác MISA phải tiến hành các khóa 
học để trang bị cho họ. Ngoài ra cũng căn cứ vào 
Hồ sơ năng lực, bộ phận QTNNL có thể tiến hành 
tổ chức các khóa đào tạo và trang bị kiến thức cho 
cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt hay những CBNV 
có nhu cầu thăng tiến. Trong năm 2011 công tác 
đào tạo đội ngũ được đẩy mạnh và phát triển rõ rệt: 

Nhà nhà đào tạo, người người đào tạo, từ cán bộ 
quản lý đến nhân viên tự đóng cửa đào tạo, từ đó bổ 
túc và trang bị những kiến thức, kỹ năng còn thiếu 
để hoàn thành tốt công việc được giao.

Tìm kiếm và phát triển nhân tài

Để phát triển được đội ngũ lên đến 2500 người, 
MISA cần rất nhiều các nhân tài về quản lý cũng 
như chuyên môn. Việc tìm kiếm nhân tài không 
phải chỉ là công việc quảng cáo, thu hút, lôi cuốn 
những người có tài bên ngoài MISA về làm việc 
và cống hiến tại MISA mà phải tìm kiếm và phát 
hiện trong bản thân đội ngũ cán bộ hiện thời của 
MISA, và đây là phương cách hiệu quả nhất. Bộ 
phận QTNNL phải là công cụ đắc lực giúp BLĐ 
công ty phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài theo 
một lộ trình công danh rõ ràng. Căn cứ vào Hồ sơ 
năng lực của MISA để giúp các nhân tài từng bước, 
từng bước tự rèn luyện và được trang bị đầy đủ các 
kỹ năng, tố chất cần thiết cho vị trí công việc cao 
hơn. Điều đó được thể hiện trong năm vừa qua, 
nhiều CBNV tại MISA được cất nhắc lên vị trí cao 
hơn, và MISA cũng chủ động được trong việc điều 
chuyển nhân sự hay thay thế các vị trí quản lý trong 
tổ chức.

Xây dựng cơ chế đánh giá năng lực và 
chính sách đãi ngộ

Việc đánh giá năng lực luôn phải đi kèm với chính 
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1. Tiếp tục hoàn thiện và rà soát toàn bộ tài liệu 
đào tạo và đánh giá các kiến thức, kỹ năng trên 
toàn hệ thống nhằm mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ 
CBNV.

2. Tập trung vào đào tạo và phát triển đội ngũ 
nhằm duy trì, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực trong tổ chức, là điều kiện tiên quyết để 
MISA có thể đứng vững và thắng lợi trong môi 
trường cạnh tranh.

3. Xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp 
với năng lực, năng suất nhân viên và có tính cạnh 
tranh trên thị trường.

4. Duy trì môi trường làm việc tốt: Mọi chính 
sách đều chỉ tốt trong một không gian, thời gian 
và đối tượng cụ thể, điều đó có nghĩa là một chính 
sách của công ty được ban hành có thể rất tốt đối 

với năm nay nhưng lại có thể trở thành rào cản 
trong vài năm tới. Bộ phận QTNNL phải là một 
công cụ tốt để thu thập các phản hồi của anh chị 
em về các bất cập, mong muốn của chính sách và 
kiến nghị, tư vấn cho BLĐ kịp thời điều chỉnh, 
khắc phục.

Hiện nay, vấn đề nguồn nhân lực đang là “Nút 
thắt cổ chai” đối với rất nhiều DN. Hy vọng bộ 
phận QTNNL của MISA trong thời gian tới sẽ trở 
nên ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, luôn 
phục vụ tận tình và kịp thời nhu cầu của CBNV 
để góp sức vào sự phồn thịnh và phát triển của 
công ty, xóa tan vấn đề “Nút thắt cổ chai” mà các 
DN đang gặp phải.

Chúc cho công ty MISA thân yêu của chúng ta 
tiếp tục tăng trưởng và phát triển hùng mạnh như 
ước mơ của tất cả con người MISA hôm nay!

sách đãi ngộ thích hợp. Công tác đánh giá năng 
lực được chia làm hai phần riêng biệt là: Năng lực 
và Năng suất. Đánh giá năng lực của một CBNV 
là việc đánh giá xem nhân viên đó có những kiến 
thức, kỹ năng gì và ở mức độ như thế nào so với 
yêu cầu được mô tả trong Hồ sơ năng lực của vị trí 
đó. Đánh giá năng suất của một cán bộ là việc cân, 
đong, đo, đếm năng suất lao động thông qua các 
chỉ số như: Thời gian, Doanh số, Công việc, Dự 
án,…Bên cạnh việc xây dựng cơ chế đánh giá năng 
lực, bộ phận QTNNL còn chú trọng tới việc xây 
dựng, theo dõi và thực hiện hàng loạt các chương 
trình phúc lợi cho CBNV trong công ty nhằm tạo ra 
một môi trường làm việc mang tính cạnh tranh cao 
trên thị trường: Tổ chức sinh nhật, Nghỉ mát, Thăm 
hỏi ốm đau, Hiếu, Hỉ...

Xây dựng Quy trình làm việc chuyên nghiệp

Bắt đầu từ tháng 3/2011, MISA quyết tâm triển 
khai ISO và đồng nghĩa với việc đó là hàng loạt các 

Quy trình tác nghiệp và làm việc được triển khai 
nhằm giúp CBNV thực hiện công việc một cách 
có trình tự, khoa học và hiệu quả hơn. Bộ phận 
QTNNL là bộ phận đi tiên phong với 15 Quy trình 
QTNNL. Có Quy trình nên mọi công tác liên quan 
đến QTNNL được thực hiện một cách bài bản, 
khoa học hơn.

Triển khai sử dụng phần mềm MISA HRM 
.NET trên toàn hệ thống 

Ngay từ đầu năm bộ phận QTNNL trên toàn quốc 
đã triển khai áp dụng phần mềm MISA HRM.NET,  
Phần mềm HRM đã giúp cho cán bộ QTNNL giảm 
thiểu việc lưu trữ giấy tờ, hồ sơ cũng như trong 
việc tra cứu thông tin nhân viên, xuất báo cáo theo 
yêu cầu, quản lý thời gian tự động, báo cáo nộp cho 
cơ quan bảo hiểm một cách nhanh chóng, thuận 
tiện. Hy vọng với phần mềm QTNNL hiện đại và 
tiên tiến sẽ giúp cho bộ phận QTNNL sử dụng hiệu 
quả và tiết kiệm tối đa nhất nguồn nhân lực.

NHIỆM VỤ CHÍNH ĐẶT RA CHO BỘ PHẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NĂM 2012
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Nguyên Hoa (Ghi)

2012 được dự báo tiếp tục là năm nhiều thách thức. 
Các văn phòng, trung tâm kinh doanh của MISA đã 
kiên cường vượt qua năm 2011 cam go để chứng 
tỏ bản lĩnh và sự vững vàng của mình với mức tăng 
trưởng bình quân 40%. Đây là chỉ số tăng trưởng 
đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp. Đối đầu 
với 2012, các Văn phòng, trung tâm sẽ làm gì? Hãy 
cùng Tre làng Nhâm Thìn 2012 chia sẻ những dự 
định của các vị thủ lĩnh văn phòng đại diện và các 
trung tâm kinh doanh của MISA trên toàn quốc.
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Năm 2012, với quyết tâm “biến khủng hoảng thành cơ hội”, MISA 
Tp.HCM đặt ra các mục tiêu tăng trưởng 40% và kỳ vọng tăng trưởng 
50%, cụ thể như sau:

Về đội ngũ: Cần tinh về chất, đủ về lượng, duy trì và nâng cao năng 
lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo từ cấp cơ sở đến cấp cao nhất và 
dự kiến nhân sự tăng trong năm là 30%. Ngoài ra, VP tiếp tục duy trì 
thường xuyên các hoạt động đào tạo nội bộ thông qua các câu lạc bộ 
nhằm cải thiện các kênh chia sẻ từ các lãnh đạo cho nhân viên; đồng 
thời tạo môi trường làm việc thân thiện thông qua các sinh hoạt cộng 
đồng, vừa nâng cao năng lực vừa có thể cùng nhau chia sẻ kế hoạch 
làm việc một cách gần gũi. BLĐ VP cũng chú trọng xây dựng đội ngũ 
kế thừa, đi kèm là các chính sách động viên nhân viên thường xuyên.

Về kinh doanh: MISA Tp.HCM sẽ tập trung phát triển thị trường cho 
các dòng sản phẩm online với mục tiêu doanh thu phải chiếm 20% 
trên tổng doanh số; Bình định thị phần các dòng sản phẩm HCSN, 
tỷ trọng doanh số dự kiến chiếm 40% trên tổng doanh số, chiếm lĩnh 
60% thị phần của dòng sản phẩm này trên thị trường phụ trách.

Đỗ Hồng Quang - Giám đốc MISA Tp.HCM

Năm 2012, bên cạnh việc bảo trì, nâng cấp các sản phẩm hiện có, 
Trung tâm Phát triển Phần mềm (TT PTPM) sẽ tập trung phát triển 
dòng sản phẩm phần mềm trên nền Điện toán đám mây cho các khách 
hàng khối doanh nghiệp. Dòng sản phẩm này bao gồm: phần mềm 
Quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET, phần mềm Kế toán doanh 
nghiệp MISA SME.NET, phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng 
MISA CRM.NET; không chỉ giới hạn ở môi trường sử dụng trên máy 
tính nối mạng Internet mà còn đáp ứng một số nhu cầu sử dụng trên 
máy tính bảng (tablet) và smart phone. 

Để hoàn thành được kế hoạch trên, TT PTPM sẽ tập trung vào công 
tác duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, chuyên nghiệp hóa 
hoạt động Nghiên cứu & Phát triển. TT cũng đưa ra tôn chỉ hành động 
là “Phát triển phần mềm bằng cả tâm hồn” nhằm định hướng cho 
CBNV TT không ngừng đặt mình vào vị trí của người sử dụng, đưa 
ra các thiết kế thực sự hợp lý, tiện dụng cho người dùng.

Dương Thị Minh - Phó GĐ thường trực TT PTPM
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Hồ Đức Hùng - Giám đốc TT KD HCSN, MISA Tp.HCM
Song song với việc phát triển thị trường mới, việc chăm sóc và hỗ trợ 
khách hàng đã triển khai, thông qua các giải pháp công nghệ tư vấn, hỗ 
trợ khách hàng tiên tiến như: Phim đào tạo trực tuyến, TeamViewer, 
Call Center, Email… cũng là nhiệm vụ thiết yếu giúp ổn định thị 
trường của TT KD HCSN MISA Tp.HCM trong năm 2012.

TT tiếp tục tuyển dụng và đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân 
viên để không ngừng đáp ứng đòi hỏi ngày một cao của công việc 
thông qua việc góp ý hoàn thiện Hồ sơ năng lực các vị trí, hội thảo 
chia sẻ kinh nghiệm, bố trí nhân viên phù hợp với năng lực, tạo cơ 
chế, chính sách để nhân viên phát huy hết năng lực, gửi đi đào tạo 
bên ngoài. Ngoài ra, theo chủ trương toàn công ty, TT sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh và giám sát nghiêm túc việc áp dụng các quy trình ISO nhằm 
nâng cao hiệu quả công việc.

Để đạt được mục tiêu doanh số trong năm 2012, BLĐ TT chú trọng xây 
dựng và phát triển đội ngũ nhân sự mà trước tiên là đội ngũ lãnh đạo. 
Đối với đội ngũ nhân viên, TT đẩy mạnh đào tạo, nâng cao khả năng xúc 
tiến dự án, khả năng đào tạo và hỗ trợ khách hàng, giúp khách hàng, đối 
tác hài lòng nhất.

TT tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt các quy trình làm việc đã được ban 
hành để tác nghiệp chuyên nghiệp hơn, mang lại kết quả công việc tốt 
hơn. Đồng thời, TT sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao 
lưu, dã ngoại cho các CBNV nhằm tạo động lực và cơ hội để các anh, chị 
em hiểu nhau, đoàn kết và làm việc ăn ý hơn.

Lê Hồng Quang - Giám đốc TT KD HCSN, MISA Hà Nội

Phạm Văn An - Giám đốc TT KDDN, MISA Hà Nội

Năm 2012 chắc chắn sẽ là một năm bận rộn với TT KDDN của MISA 
Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm của TT sẽ 
là ổn định thị trường, đẩy mạnh triển khai hai sản phẩm chiến lược là 
MISA SME.NET 2012 và phần mềm Quản trị nguồn nhân lực MISA 
HRM.NET 2012, chú trọng hơn cho công tác tư vấn hỗ trợ khách 
hàng, đặc biệt trong mảng phần mềm dịch vụ. Để đạt được mục tiêu 
thì bên cạnh công tác bán hàng, việc cải tiến quy trình làm việc, nâng 
cao năng lực đội ngũ là nhiệm vụ trọng yếu. TT sẽ tiếp tục triển khai 
áp dụng ISO và Hồ sơ năng lực nhằm tăng hiệu quả công việc.

TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 201228
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Dù mới đi vào hoạt động được hơn một năm với sự hỗ trợ rất lớn từ 
BLĐ song năm 2012, Văn phòng MISA Cần Thơ sẽ tách hoạt động 
và hạch toán hoàn toàn độc lập. Hiện nay, văn phòng đang trong giai 
đoạn quá độ để chuẩn bị về mặt nhân sự lẫn hạ tầng để thực hiện kế 
hoạch này.

Mục tiêu trong năm 2012, MISA Cần Thơ sẽ đẩy mạnh xúc tiến để 
chiếm lĩnh thị trường vùng Đồng bằng SCL trong hai mảng kinh 
doanh HCSN và DN, hoàn thành chỉ tiêu doanh số mà Tổng công ty 
giao xuống. Với sự đồng lòng của toàn thể BLĐ và cán bộ nhân viên 
văn phòng, chúng tôi rất tự tin để chinh phục thành công!

Trần Thị Xuân - Phó GĐ thường trực MISA Cần Thơ

Năm 2012, MISA Đà Nẵng tiếp tục đảm bảo tốc độ tăng trưởng như 
mục tiêu của BLĐ đã đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tập trung cho 
việc phát triển bền vững thông qua việc thực hiện áp dụng quy trình 
ISO và nâng cao chất lượng và năng suất của đội ngũ CBNV. Tạo 
ra một môi trường năng động, chuyên nghiệp “đáng sống và làm 
việc” tại Tp.Đà Nẵng xinh đẹp.

MISA Đà Nẵng luôn tâm niệm và cố gắng thực hiện việc đem 
những sản phẩm, dịch vụ CNTT tốt nhất của MISA đến cho người 
dùng tại các tỉnh miền Trung, để MISA sẽ luôn là phần mềm Phổ 
biến nhất, có dịch vụ phần mềm Tin cậy - Tiện ích - Tận tình nhất.

Nguyễn Trần Hiếu - Giám đốc MISA Đà Nẵng

Việc ứng dụng CNTT nói chung và phần mềm kế toán, phần mềm 
quản lý nói riêng đã và đang được các đơn vị khu vực Tây Nguyên rất 
quan tâm. Năm 2012, dù nền kinh tế vẫn chưa bớt những khó khăn 
chung song MISA BMT quyết tâm giữ vững tỉ lệ tăng trưởng 40% trở 
lên. Tỉ lệ này tương ứng số lượng khách hàng tăng theo từ 30% đến 
35%, đặc biệt là khối KDDN, bởi trong năm 2012, MISA sẽ có những 
sản phẩm tiên phong về công nghệ, đáp ứng tất cả những yêu cầu của 
DN. Chúng tôi sẽ dành nhiều hơn cho hoạt động truyền thông có phối 
hợp với cơ quan Thuế, Hiệp hội nhằm giúp các DN dễ dàng tiếp cận 
và ứng dụng sản phẩm mới của MISA.

Đối với khối HCSN, xã/phường, MISA BMT sẽ đẩy mạnh công tác 
hỗ trợ nhằm tối ưu hóa công tác tổng hợp dữ liệu từ các đơn vị hạch 
toán để công tác ứng dụng CNTT thực sự mang lại hiệu quả trên diện 
rộng cho các địa phương và các sở ban ngành.

Vũ Trí Thức - Giám đốc MISA Buôn Ma Thuột



TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 201230

TIẾNG VỌNG MISA

Kinh tế thế giới 
cũng như của 
Việt Nam đang ở 
vào giai đoạn khó 
khăn, nhiều biến 

động, và năm 2012 tới đây cũng 
sẽ là một năm đầy thách thức. 
Để vượt qua những thách thức, 
những khó khăn đó thì các doanh 
nghiệp (DN) cũng như các đơn 
vị quản lý nhà nước cùng phải 
chung sức, sáng tạo, tận dụng 
tiềm năng, cơ hội sẵn có, nâng 
cao hiệu quả quản lý và điều 
hành, trong đó việc ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) 
trong công tác quản lý có vai trò 
hết sức quan trọng. 

Tuy nhiên, để các đơn vị ứng 
dụng hiệu quả lại rất cần đến nỗ 
lực của các DN CNTT. Trong 
giai đoạn nền kinh tế có nhiều 
thách thức hiện nay thì hơn lúc 
nào hết, rất cần những DN như 

MISA nỗ lực hơn nữa, tiếp tục 
tiên phong định hướng ứng dụng 
CNTT nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý cho các cơ quan Hành 
chính sự nghiệp (HCSN), DN, 
xã/phường. 

Trong năm qua MISA đã duy trì 
được những chính sách hỗ trợ 
cho DN như miễn phí phần mềm 
kế toán hỗ trợ tự in hóa đơn trong 
giai đoạn đầu triển khai Nghị 
định 51/2010/NĐ-CP, miễn phí 
phần mềm tự in hóa đơn, phần 
mềm kế toán cho DN mới thành 
lập... Đây là những chính sách 
rất đáng khuyến khích, vừa góp 
phần thúc đẩy thực thi quy định 
của nhà nước đồng thời hỗ trợ 
DN ứng dụng CNTT, tăng hiệu 
quả kinh doanh. 

Tôi cũng rất ấn tượng về đội ngũ 
lãnh đạo, quản lý của MISA: rất 
trẻ về tuổi đời, năng động, sáng 

tạo và có nhiều thành công được 
ghi nhận. Trong những năm qua, 
cùng với các DN CNTT, MISA 
đã có những đóng góp đáng kể 
đối với sự phát triển của ngành. 
Trước tiên là việc tự động hóa 
công tác kế toán thủ công bằng 
phần mềm, sau đó là việc liên tục 
cập nhật cơ chế, chính sách, chế 
độ kế toán mới vào phần mềm để 
cung cấp cho các đơn vị sử dụng. 
Để làm được điều này, chứng tỏ 
cán bộ MISA không những phải 
giỏi về công nghệ mà còn phải 
rất rành chuyên môn, nghiệp vụ 
về Kế toán, Tài chính. Bởi, đặc 
thù của ngành Tài chính Kế toán, 
nếu không giỏi chuyên môn 
nghiệp vụ, vững về chế độ, quy 
định thì không thể làm tốt được.

Chúc cho MISA bước sang năm 
mới tiếp tục phát triển và đóng 
góp nhiều hơn nữa cho sự phát 
triển của ngành Tài chính!

Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính

“RAÁT CAÀN NHÖÕNG “RAÁT CAÀN NHÖÕNG 
DOANH NGHIEÄP NHÖ MISA”DOANH NGHIEÄP NHÖ MISA”
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Qua kinh 
n g h i ệ m 
quản lý và 
tham gia 
hội thảo, 

tập huấn đào tạo, hướng dẫn 
chính sách mới cho các đơn vị 
kế toán nhà nước, kế toán doanh 
nghiệp, tôi thấy MISA làm tốt 3 
điểm sau:

Thứ nhất, trong nhiều năm qua 
MISA đã luôn nghiên cứu, cập 
nhật đầy đủ và kịp thời các nội 
dung cơ bản và các quy định có 
bổ sung, sửa đổi của chế độ kế 
toán doanh nghiệp, chế độ kế 
toán hành chính sự nghiệp và 
chế độ kế toán ngân sách xã.... 
để xây dựng và không ngừng 
hoàn thiện các phần mềm kế 
toán của mình. Các phần mềm 
kế toán MISA không những cập 
nhật kịp thời các chế độ, quy 
định mới của Bộ Tài chính mà 

còn giải quyết được các yêu 
cầu thực tế phát sinh của doanh 
nghiệp, như đáp ứng hệ thống 
báo cáo quản trị, thường xuyên 
cập nhật các tính năng mới...

Thứ hai, MISA đã xây dựng 
được một đội ngũ cán bộ triển 
khai rộng khắp trên 63 tỉnh 
thành, liên tục có những khóa 
đào tạo, tập huấn tại địa phương 
nhằm hỗ trợ đơn vị sử dụng tốt 
phần mềm. Hệ thống đại lý, 
cộng tác viên mà công ty xây 
dựng cũng là đội ngũ hỗ trợ rất 
tốt, giúp triển khai, tư vấn và hỗ 
trợ giải quyết các vấn đề phát 
sinh tại đơn vị. MISA cũng được 
ghi nhận là đơn vị có hệ thống 
nhân viên tư vấn hỗ trợ khách 
hàng mạnh và chuyên nghiệp. 
Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy 
rất nhiều đơn vị phản ánh đang 
sử dụng phần mềm kế toán của 
MISA và có những phản hồi rất 

tốt về sự hữu ích của phần mềm. 
Đây là một thành công rất đáng 
tự hào của các bạn!

Thứ ba điểm rất đáng ghi nhận 
là MISA biết lắng nghe những 
phản ánh thực tế của các đơn vị 
sử dụng phần mềm, ghi nhận và 
điều chỉnh kịp thời trong phần 
mềm. Đồng thời, cũng từ những 
ghi nhận thực tế đó, và thông qua 
các diễn đàn, các hiệp hội, CLB 
chuyên môn, công ty đã rất tích 
cực tham gia với Bộ Tài chính 
trong công tác xây dựng chính 
sách, điều chỉnh và bổ sung sửa 
đổi chính sách cho sát với thực 
tiễn hơn. Chúng tôi đánh giá 
cao những hoạt động bên lề như 
vậy của doanh nghiệp. 

Chúc cho MISA tiếp tục giữ 
vững sự tin tưởng của khách 
hàng vào phần mềm kế toán 
MISA!

Để giảm bớt khối lượng công tác kế toán và cung cấp 
đầy đủ thông tin, kịp thời phục vụ công tác điều hành, 
quản lý của Ban lãnh đạo các doanh nghiệp và các 
đơn vị kế toán nhà nước, việc triển khai kế toán máy 
là xu hướng tất yếu, khách quan trong xu thế hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Hà Thị Ngọc Hà 
- Phó vụ trưởng, Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính

ÑEÁN ÑAÂU CUÕNG THAÁY 
PHAÀN MEÀM MISA
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Việc triển khai thành 
công Nghị định 51/2010/
NĐ-CP  trong thực tế có 

sự tham gia tích cực của 
các công ty CNTT trong 
việc cung cấp các phần 
mềm hỗ trợ in hóa đơn. 
Phóng viên Tre làng đã 
có cuộc trò chuyện với 

bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ 
tịch Hội tư vấn Thuế Việt 

Nam về vai trò của các 
DN CNTT trong việc hỗ 

trợ ngành Thuế triển khai 
nghị định này.

Ngọc Mai (Ghi)

Phóng viên (PV): Bà nhận định 
như thế nào về những thay đổi do 
Nghị định 51/2010/NĐ-CP mang 
lại cho công tác của ngành Thuế 
năm qua, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Cúc: Việc trao 
quyền tự quyết sử dụng hóa đơn 
cho doanh nghiệp (DN) theo 
Nghị định 51/2010/NĐ-CP là 
một thay đổi quan trọng của công 
tác quản lý thuế của ngành Tài 
chính nói chung và của Tổng 
cục Thuế nói riêng. Trước đây 
phần lớn DN đều mua hóa đơn 
của cơ quan Thuế. Cơ chế này 
không những mất khá nhiều thời 
gian, mà còn phát sinh nạn mua 

bán, sử dụng hóa đơn “đỏ”. Quy 
định mới về hóa đơn áp dụng từ 
01/01/2011 đã tạo thuận lợi cho 
DN, trao quyền chủ động cho họ 
trong việc in, quản lý, sử dụng 
hóa đơn đồng thời tăng cường ý 
thức tuân thủ pháp luật và tính 
chịu trách nhiệm của DN trong 
lĩnh vực hóa đơn chứng từ và 
giảm thiểu sử dụng hóa đơn bất 
hợp pháp. Công tác sự vụ trong 
quản lý ấn chỉ của ngành Thuế đã 
giảm nhiều, cán bộ thuế tập trung 
nhân lực để tăng cường công tác 
tuyên truyền hỗ trợ, thanh tra, 
kiểm tra... Do vậy, Ngân hàng 
thế giới đã nhận xét thay đổi này 
là bước đột phá trong cải cách 

MISA GOÙP PHAÀN HIEÄN THÖÏC HOAÙ
NGHÒ ÑÒNH 51/2010/NÑ-CP

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam
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thủ tục hành chính thuế của Việt 
Nam.

PV:  Vậy theo bà, trong việc thực 
thi Nghị định 51/2010/NĐ-CP, 
các doanh nghiệp CNTT có vai 
trò như thế nào? Bà có đánh giá 
thế nào về phần mềm của MISA 
hỗ trợ doanh nghiệp trong công 
tác này, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Cúc: Áp dụng 
cơ chế quản lý hóa đơn mới, đòi 
hỏi phải có phần mềm tương ứng. 
Cơ quan Thuế không thể đủ điều 
kiện, nguồn lực để xây dựng, sản 
xuất các phần mềm này mà phải 
dựa vào các DN. Các DN CNTT 

Việt Nam đã góp phần rất quan 
trọng trong việc triển khai Nghị 
định 51/2010/NĐ-CP, kịp thời 
thiết kế, xây dựng phần mềm in 
hóa đơn đảm bảo yêu cầu ngay 
khi Nghị định có hiệu lực thi 
hành.

MISA là DN CNTT uy tín và cũng 
là 1 trong 4 đơn vị đầu tiên được 
Tổng cục Thuế tin cậy, thẩm định 
phần mềm kế toán MISA SME.
NET đủ điều kiện đáp ứng Nghị 
định 51/2010/NĐ-CP.  Ngoài các 
ưu điểm được khách hàng đánh 
giá về việc đáp ứng chuyên môn 
thì phần mềm MISA luôn được 
đánh giá đáp ứng rất nhanh chóng 

và kịp thời các thay đổi về chính 
sách, chế độ kế toán của nhà 
nước. Ngoài ra, tôi cũng đánh giá 
rất cao tính luôn tiên phong trong 
các ứng dụng tiên tiến của MISA 
như việc tích hợp và sử dụng Chữ 
ký số giúp DN kê khai và nộp 
thuế qua mạng. MISA cũng rất 
tích cực tổ chức cũng như tham 
gia tổ chức các hội thảo giải đáp 
các vướng mắc về Thuế cho các 
DN. Hoạt động này đã góp phần 
trong việc đưa các chính sách 
Thuế đi vào đời sống DN. 

PV: Cảm ơn bà về những ý kiến 
quý giá trên! Chúc bà năm mới 
sức khỏe và thành công!

Quen con gaùi phaàn meàmQuen con gaùi phaàn meàm
Thạch Ngọc Thùy Dương - TT PTPM

Quen con gái làm phần mềm khổ lắm

Suốt ngày em chỉ biết đến code thôi

Nếu có lỗi là em đòi debug

Hơi trễ giờ, em liền nhấn F5

Quen con gái làm phần mềm khổ lắm

Muốn cầm tay, em bảo: Test cases đây

Anh cứ run function đi đã nhé

Pass rồi em sẽ có scenario

Quen con gái làm phần mềm khổ lắm

Thổ lộ lòng: mình yêu nhau nhé em

Em lừ mắt: Thông tư nào ấy nhỉ?

Em phải chờ Quyết định mới thông qua.

Quen con gái làm phần mềm khổ lắm

Nhưng ẩn chứa không biết bao điều hay

Ai không tin xin mời lên tầng chín

Tới MISA, hỏi Phát triển phần mềm.
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TAÂM SÖÏ ÑAÀU XUAÂN GÖÛI MISA

Là một đại biểu Quốc 
hội và thành viên của 
Ủy ban Khoa học 
Công nghệ (KHCN), 
tôi rất quan tâm đến 

sự phát triển của KHCN nói 
chung và công nghệ phần mềm 
nói riêng, đặc biệt là trong giai 
đoạn nền kinh tế đất nước đang 
hội nhập ngày càng sâu hơn vào 
nền kinh tế thế giới. 

Ứng dụng Công nghệ thông tin 
(CNTT) là một xu thế tất yếu. 
Vấn đề đặt ra là làm sao để ngày 
càng có nhiều các sản phẩm 
CNTT thương hiệu Việt dành 
riêng cho người Việt. Đặc biệt, 
trong lĩnh vực Tài chính Kế toán, 
vốn là lĩnh vực rất linh hoạt, năng 
động, liên tục biến đổi và đòi hỏi 
sự chính xác cao thì CNTT đóng 
vai trò rất quan trọng. Trong kỳ 
họp vừa qua, trên diễn đàn Quốc 
hội, các đại biểu đã thảo luận rất 
nhiều việc tái cấu trúc hệ thống 
Tài chính, Ngân hàng. Theo tôi, 
để làm việc này thành công thì 
cũng cần sự tham gia và hỗ trợ 
rất lớn từ các doanh nghiệp làm 
phần mềm  trong việc xây dựng 

và triển khai ứng dụng CNTT 
cho ngành Tài chính, Ngân hàng. 

Tôi được biết đến Công ty Cổ 
phần MISA từ lâu khi MISA 
bắt đầu triển khai phần mềm kế 
toán cho ngành Giáo dục tại tỉnh 
Hải Dương. MISA là một công 
ty phần mềm có thương hiệu tại 
Việt Nam, đặc biệt phần mềm 
kế toán MISA đang được các cơ 
quan, doanh nghiệp ứng dụng 
rộng rãi trên toàn quốc. Tại Hải 
Dương, nhiều cơ quan, doanh  
nghiệp đang ứng dụng phần 
mềm MISA mang lại hiệu quả 
cao và có phản ánh tốt về MISA. 

Tiếp xúc với MISA tôi thấy 
MISA đã tập hợp được một đội 
ngũ cán bộ nhân viên rất trẻ, tài 

năng và nhiệt tình. Thông qua 
bản tin Tre làng MISA hàng 
tháng, tôi thấy MISA đã xây 
dựng một văn hóa doanh nghiệp 
rất tốt. Qua bản tin này, khách 
hàng, đối tác có thể cập nhật tình 
hình hoạt động và phát triển của 
công ty, từ đó mà có sự tin tưởng 
để hợp tác bền chặt hơn. Tôi hy 
vọng trong những năm tới, phần 
mềm MISA tiếp tục được ứng 
dụng rộng rãi hơn để nâng cao 
hiệu quả công việc. 

Sang năm mới 2012, chúc Ban 
lãnh đạo và toàn thể các nhân 
viên Công ty Cổ phần MISA dồi 
dào sức khỏe và có nhiều đóng 
góp hơn nữa cho sự phát triển 
của KHCN nói chung và lĩnh 
vực phần mềm nói riêng!

Phạm Xuân Thăng - Trưởng ban Tuyên giáo, Đại biểu 
Quốc hội khóa XIII, tỉnh Hải Dương

Đoàn đại biểu QH tỉnh Hải Dương do ông Bùi Thanh Quyến (Thứ 5 từ trái qua) - Bí thư 
Tỉnh ủy làm trưởng đoàn gặp gỡ BLĐ Công ty CP MISA; ông Phạm Xuân Thăng (Thứ 3 
từ trái qua)
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TOÂI HOAØN TOAØN TIN CAÄY
SAÛN PHAÅM CUÛA MISA

Tôn Nữ Quý Hoàng - Kế toán Công ty TNHH Tiến Thu, Đà Nẵng

Ñ am mê với nghề Kế toán, mong muốn 
tìm cho mình  một công cụ hỗ trợ đắc 
lực trong công việc tôi đã lang thang trên 
Internet, vào trang website www.misa.
com.vn và tìm hiểu phần mềm kế toán 

của MISA. Làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân nên 
tôi mong muốn sẽ tìm được một phần mềm có nhiều tính 
năng, giao diện đẹp, dễ dùng và đặc biệt cập nhật Thông 
tư, chính sách mới của Tổng cục Thuế... Thật vui vì tôi đã 
tìm được MISA SME - Phần mềm kế toán đáp ứng đầy đủ 
những yêu cầu của tôi.

Là công ty chuyên kinh doanh xe máy lớn nhất Đà Nẵng, 
Công ty TNHH Tiến Thu hằng ngày có rất nhiều giao dịch, 
rất nhiều số liệu nhưng với phần mềm MISA SME.NET 
2010 các nhân viên kế toán trong văn phòng cũng như bản 
thân tôi đã được hỗ trợ rất nhiều. Chúng tôi rất ưng ý với 
một số tính năng của phần mềm MISA SME như: Xuất 
chứng từ ra Excel; Hỗ trợ nhanh chóng công việc tìm kiếm 
khác... nói chung là rất tiện lợi.

Sau một thời gian sử dụng phần mềm của MISA (2008 – 
2011) tôi cũng rất hài lòng với thái độ phục vụ tận tình của 
nhân viên MISA. Tuy sản phẩm đã hết thời gian bảo hành 
nhưng công ty chúng tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ, tư vấn 
từ phía MISA khi có yêu cầu. Đây là điều mà tôi rất thích 
và ấn tượng.

Hiện nay, công việc kế toán của tôi đã trở nên đơn giản 
hơn, dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Cảm ơn phần mềm MISA 
SME, cảm ơn MISA đã mang đến cho tôi một sản phẩm tốt, 
một dịch vụ tận tình.

Chúc MISA ngày càng thành công và có nhiều khách hàng 
thân thiết!
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PHAÀN MEÀM TOÁT 
ÑOÄI NGUÕ CHUYEÂN NGHIEÄP

Phóng viên

Ông Ngô Sỹ Lợi - GĐ Công ty TNHH Quảng cáo, In bao Bì 
Sơn Tùng, Cần Thơ

Có một điều tôi phải công nhận là Công ty CP MISA rất chuyên 
nghiệp, dám làm, dám đầu tư và điều cốt lõi là MISA đã tập hợp 
được các thành viên rất có trách nhiệm, chịu học hỏi, có tính khiêm 
tốn và quý trọng khách hàng.

Ông Huỳnh Anh Khoa - Trưởng phòng kiêm Kế toán 
trưởng, Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ

Sau một thời gian sử dụng phần mềm của MISA tôi chỉ có thể nói 
rằng “Phần mềm tốt, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp”. Không chỉ 
giỏi về chuyên môn, các bạn cũng thể hiện được lòng nhiệt tình và 
tính kiên nhẫn với các khách hàng vốn chặt chẽ và khó tính (dân kế 
toán mà). Các bạn đã giúp chúng tôi hiểu được ý nghĩa, sức mạnh 
của việc ứng dụng phần mềm kế toán và thật sự yên tâm, tự tin với 
công việc của mình.

Ông Nguyễn Trọng Vinh - Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

Càng làm việc tôi càng thấy thích MISA hơn. MISA có đội ngũ 
nhân viên chuyên nghiệp: Chuyên môn giỏi, thân thiện, dễ gần, 
nhiệt tình hỗ trợ mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng. Tôi rất yên 
tâm khi làm việc với nhân viên MISA lâu hơn nữa.

Chuyên nghiệp, nhiệt tình, giỏi giang là những nhận xét của hầu hết khách hàng 
khi tiếp xúc, làm việc với đội ngũ cán bộ, nhân viên MISA. Ngoài chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ thì chất lượng nguồn nhân lực cũng chính là niềm tự hào MISA! 
Hãy cùng Tre làng chia sẻ một số cảm nghĩ, nhận xét của khách hàng, đối tác về 
đội ngũ nhân viên MISA.
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MISA MISA NGAØY AÁY - BAÂY GIÔØ...NGAØY AÁY - BAÂY GIÔØ...

Bùi Trắc Dân - Phó phòng TC KH, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

An tượng đầu tiên và cũng không 
thể phai nhòa trong lần đầu 
tiên tôi đến với MISA chính là 
phong cách làm việc của người 
MISA, theo tôi, đó chính là nét 

văn hóa đặc thù nhất của MISA mà không phải 
doanh nghiệp nào cũng có được. Các bạn làm 
việc rất cẩn thận, chuyên nghiệp, tận tình mà 
lại thân thiện. Đó cũng là một trong số những 
lý do quan trọng, thuyết phục tôi chọn sử dụng 
phần mềm của MISA ngay trong lần đầu tiên 
đó.

Tôi có cơ hội tới thăm MISA đôi lần, được gặp 
Ban lãnh đạo của công ty. Sau những lần giao 
lưu đó tôi nhận thấy ở người MISA, từ các cấp 
lãnh đạo cho đến tất cả cán bộ, nhân viên đều 
rất thân thiện, gần gũi. 

Người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất có 
lẽ là chị Thúy. Cách đây 7 năm, khi đó mới chỉ 
là Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, cho 
tới bây giờ, khi đã là “sếp” cấp Tổng chị vẫn 
luôn nghiêm túc trong công việc, lăn lộn, nhiệt 

tình và khiêm tốn (thời đó tôi chỉ biết gọi cho 
chị mỗi khi vướng mắc và lần nào cũng nhận 
được tư vấn thoả đáng), 7 năm qua theo dõi sự 
lớn mạnh của công ty qua Tre làng tôi biết bây 
giờ chị Thúy đã là lãnh đạo cấp Tổng và là nữ 
doanh nhân thành đạt. Tôi rất khâm phục chị, 
khâm phục công ty MISA - một tập thể đoàn 
kết, trẻ trung và nghị lực.

Bây giờ Sở tôi đã thành Sở Văn hoá - Thể thao 
và Du lịch rồi. Những lần tập huấn sau này tiếp 
xúc và trao đổi với CBNV của MISA đoàn kế 
toán của Sở nói riêng và những người sử dụng 
phần mềm kế toán MISA tại Hải Dương nói 
chung đã học được rất nhiều điều ở MISA, về 
các ứng xử rất văn hoá trong giao tiếp, nhiệt 
tình trong công việc, tự tin trong cuộc sống và 
yêu nghề. Tất cả những đức tính đó phải chăng 
họ được ảnh hưởng từ bà Phó tổng của công ty? 

Nhân dịp năm mới, qua Tre làng chúc chị Thúy 
và công ty sức khoẻ, thành đạt và vẫn luôn giữ 
vững được nét văn hóa đặc trưng tuyệt vời đó 
của mình!
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ÑAÀU TÖÑAÀU TÖ
   CHO TÖÔNG LAI   CHO TÖÔNG LAI

Một doanh nghiệp 
mạnh không chỉ là 

doanh nghiệp có doanh 
thu cao, một doanh 

nghiệp mạnh là doanh 
nghiệp nhận thức 

rõ và thể hiện được 
trách nhiệm của mình 
với cộng đồng, xã hội 

nhằm thúc đẩy sự 
phát triển. Trong nhiều 
hoạt động hỗ trợ cộng 
đồng, MISA đã chọn 

cách đầu tư, hỗ trợ cho 
giáo dục đào tạo thực 

tiễn, bởi hơn ai hết, 
MISA thấu hiểu những 

giá trị mà hoạt động 
giáo dục, đào tạo gắn 
với thực tiễn đem lại 

cho sự phát triển trong 
tương lai của những 

học sinh, sinh viên Việt 
Nam.

Năm 2011 ghi dấu ấn những thành công của công tác hợp tác đào 
tạo của MISA với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch hợp tác 
đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học trên toàn 
quốc. Trong năm qua đã có thêm 116 trường đưa phần mềm MISA 
vào phục vụ công tác giảng dạy, nâng tổng số trường ứng dụng phần 
mềm MISA vào giảng dạy lên con số 354 trường. MISA đã phát 
triển hẳn một đội ngũ cán bộ thường trực, chăm lo cho hoạt động 
hợp tác đào tạo này. 

Bên cạnh việc xúc tiến, hỗ trợ các trường đưa phần mềm vào giảng 
dạy, MISA cùng đội ngũ cán bộ PTKD tham gia tích cực vào các 
hoạt động trao học bổng, giao lưu, tài trợ các sự kiện, cuộc thi dành 
cho sinh viên tại các trường. Các chương trình hội thảo giới thiệu 
chương trình hợp tác đào tạo cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong 
công tác giảng dạy phần mềm tại các trường mà MISA tổ chức đã 
thu hút sự tham gia đông đảo của các giảng viên, giáo viên. Trong 
năm 2012 tới đây, bên cạnh việc đưa phần mềm kế toán vào giảng 
dạy, MISA còn đẩy mạnh triển khai phần mềm Quản trị nguồn nhân 
lực MISA HRM.NET ứng dụng trong đào tạo cho sinh viên có khối 
ngành liên quan. Song song với đó, hệ thống giáo trình, bài giảng, 
bài tập thực hành cũng đang được MISA phối hợp cùng các giảng 
viên, chuyên gia về Quản trị nguồn nhân lực gấp rút triển khai.

Với tôn chỉ, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, MISA đang 
nỗ lực góp phần vào xây đắp thành công cho hàng ngàn sinh viên 
Việt Nam.

Hồ Sen

CÔNG TÁC HỢP TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2011

• Số trường đưa phần mềm MISA vào giảng dạy: 354
• Số sinh viên đã được cấp giấy chứng nhận: 7.200
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Ông Trần Hường - Phó Vụ trưởng, 
Phó giám đốc - Cơ quan đại diện Bộ 
GD&ĐT tại TP. HCM

Công ty MISA tài trợ phần mềm kế toán, xây 
dựng và cung cấp giáo trình và đào tạo miễn 
phí cho giảng viên nhằm giúp các trường 
đưa vào dạy thực hành ngay trên phần mềm 
kế toán hiện đang được sử dụng rộng rãi tại 
các doanh nghiệp. Chương trình này cũng 
giúp cho sinh viên tiếp cận với công việc 
thực tế ngay khi còn học. MISA cũng tham 
gia tài trợ các cuộc thi sinh viên tài năng, 
tặng học bổng cho các sinh viên có thành 
tích xuất sắc trong học tập. Tôi hoàn toàn 
ủng hộ chương trình này và mong rằng sắp 
tới sẽ có nhiều trường được hỗ trợ từ chương 
trình của Công ty CP MISA.

Thầy Nguyễn Ngọc Trường - Hiệu 
trưởng trường CĐ Bắc Hà chia sẻ 
tại Hội nghị giới thiệu phần mềm 
QTNNL MISA HRM.NET 2012

Tới tham dự hội thảo là một điều may mắn 
đối với tôi. Tôi đã lĩnh hội được rất nhiều 
điều quý báu. Tôi đánh giá cao phần mềm 
MISA HRM.NET 2012 và quyết định sẽ 
triển khai ngay phần mềm này vào công 
tác giảng dạy chuyên ngành Quản trị nguồn 
nhân lực.

Cô Nguyễn Thị Kim Chi - Phó chủ 
nhiệm bộ môn QLXH, Trường ĐH 
KH-XH&NV chia sẻ tại Hội nghị giới 
thiệu phần mềm QTNNL MISA HRM.
NET 2012

Áp dụng CNTT vào chuyên ngành QTNNNL 
là một yếu tố cần thiết. Tôi đánh giá cao 
phần giáo trình mà MISA cung cấp có nhiều 
bài tập thực hành cho sinh viên được lấy 
chính từ những vấn đề mà doanh nghiệp 
đang gặp phải.

TIẾNG VỌNG MISATIẾNG VỌNG MISA
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ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM NHAÂN SÖÏ ONLINE 

Xu hướng đám mây và cái lợi của phần mềm online

Ngày 11/11/2011, Công ty Cổ phần MISA đã công bố chính thức phát 
hành Phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012. 
Đây là phần mềm chạy hoàn toàn trên nền tảng Web. Việc phát hành 
MISA HRM.NET 2012 đã giúp định vị MISA trên bản đồ những 
doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tiên phong trong xu hướng Điện 
toán đám mây đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.

Không cần cài đặt, không cần quan tâm đến việc bảo trì, nâng cấp 
sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng, không cần sắm server, không 
cần nhân sự quản trị hệ thống, rất đơn giản, tổ chức chỉ cần có kết 
nối Internet, thì ở mọi lúc, mọi nơi đều có thể sử dụng MISA HRM.
NET 2012. Đây là những tiện ích mà công nghệ Điện toán đám mây 
đã thuyết phục được người dùng khi tham gia vào xu hướng này. Tổ 
chức sẽ tiết kiệm được chi phí đồng thời có thể kiểm soát và quản trị 
nguồn nhân lực bằng công cụ hiện đại, theo quy trình tiên tiến của 
thế giới. 

Nguyên Hoa

 SÖÏ ONLINE

DOANH DOANH 
NGHIEÄP NGHIEÄP 
LÔÏI GÌ?LÔÏI GÌ?
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Công cụ tác nghiệp tự động của cán bộ 
nhân sự

MISA HRM.NET 2012 là công cụ tác nghiệp hàng 
ngày cho các nhân viên quản trị nguồn nhân lực 
của tổ chức từ việc lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp 
nhận hồ sơ ứng viên trực tuyến, tuyển dụng cán 
bộ, quản lý hồ sơ, quản lý lương, thưởng, phúc lợi, 
thuế, bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật, sự cố, nghỉ 
phép đến việc đào tạo, chúc mừng sinh nhật, chúc 
mừng kết hôn, nhắc việc, gửi email hàng loạt… 
tới từng cán bộ nhân viên. Với công cụ này, toàn 
bộ hồ sơ các thành viên của tổ chức đều được lưu 
trữ trên phần mềm, các thông tin được bố trí và 
quản lý tập trung, rất dễ dàng tra cứu, dễ dàng cập 
nhật thông tin dù cho tổ chức có đến hàng ngàn 
nhân sự. 

“MISA HRM.NET là một phần mềm rất ưu 
việt, sử dụng online, hệ thống phân quyền rất 
tốt, từ đơn vị nhỏ đến đơn vị lớn nên lãnh đạo 
có thể cập nhật tình hình nhân sự, biến động 
nhân sự rất kịp thời. Các phân hệ đầy đủ chức 
năng của hệ thống nhân sự hiện đại, từ quản 
trị, đào tạo, tiền lương, lộ trình thăng tiến của 
nhân viên. Tôi rất hài lòng về phần mềm này”.

Ông Trần Quang Huy - Giám đốc nhân 
sự Tập đoàn Austdoor

“MISA HRM. NET 2012 là một phần mềm có 
nhiều tính ưu việt so với các phần mềm khác 
trong nước và nước ngoài mà tôi đã dùng thử 
và nghiên cứu. Điểm khác biệt của phần mềm 
MISA HRM.NET 2012 là hoàn toàn online, 
không cần phải cài đặt, bảo trì, đặc biệt là rất 
tiết kiệm chi phí. Phần mềm có tính năng kết 
nối với các sàn giao dịch việc làm, các ứng 
viên có thể ứng tuyển online”.

Bà Phan Lê Mỹ Hạnh - Chuyên gia tư 
vấn Nhân sự độc lập

TIẾNG VỌNG MISATIẾNG VỌNG MISA
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Hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý

MISA HRM.NET 2012 cho phép nhà quản lý, 
lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi và nắm 
được tình hình nhân sự của đơn vị dưới mọi 
góc độ nhờ vào hệ thống báo cáo trực quan, khả 
năng phân quyền theo dõi thông tin, từ thông 
tin về lương, thưởng, bảo hiểm của nhân viên, 
các báo cáo liên quan đến đánh giá năng lực cho 
đến lộ trình thăng tiến của mỗi người. Chỉ cần 
đăng nhập vào hệ thống, nhà quản lý có thể thấy 
ngay biểu đồ biến động nhân sự, các báo cáo 
đánh giá năng lực của nhân viên, các kế hoạch 
đào tạo, tuyển dụng… Từ đó, lãnh đạo doanh 
nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quan nhất, chính xác 
nhất về tình hình nhân sự để có thể đưa ra các 
quyết định điều chỉnh đúng đắn, kịp thời. 

Kho hồ sơ cá nhân toàn diện của nhân 
viên

Không chỉ có cán bộ quản trị nhân sự và nhà 
quản lý mới ứng dụng được phần mềm MISA 
HRM.NET 2012 mà ngay cả chính các cán bộ, 
nhân viên có thể tự động cập nhật các thông 
tin cá nhân và theo dõi được các thông số về 
lương, thưởng, bảo hiểm, đãi ngộ mà mình được 
hưởng. Từ phần mềm này, nhân viên còn có thể 
theo dõi và đăng ký các khóa đào tạo, gửi các 
yêu cầu, đề xuất đào tạo, nộp đơn xin nghỉ phép, 
đăng ký chương trình phúc lợi. Tiện ích này 
giúp giảm tải công việc nhập liệu cho cán bộ 
quản trị nguồn nhân lực và nhân viên sẽ an tâm 
hơn khi có thể biết được lộ trình phát triển của 
mình trong công ty.

Hỗ trợ ứng viên ứng tuyển online

Tuyển dụng online đang là xu thế tất yếu nếu 

doanh nghiệp muốn thu hút được đông đảo ứng 
viên tham gia tuyển dụng. MISA HRM.NET 
2012 có thể hỗ trợ toàn diện cho đơn vị trong 
hoạt động này khi có thể kết nối với các sàn 
giao dịch việc làm, Website tuyển dụng. Ứng 
viên chỉ cần đăng ký thông tin, nhấn nút nộp 
hồ sơ thì mọi trường thông tin sẽ được tự động 
cập nhật trên hệ thống MISA HRM.NET 2012. 
Ứng viên cũng có thể truy nhập hệ thống để biết 
được vị trí mình ứng tuyển cần các điều kiện chi 
tiết như thế nào và theo dõi thông tin của đợt 
tuyển dụng mà mình tham gia.

05 phút cho việc đăng ký sử dụng

Tại địa chỉ www.misahrm.vn, người dùng chỉ 
mất chưa đầy 5 phút để có thể gửi bản đăng ký 
sử dụng tới nhà cung cấp dịch vụ MISA. Sau 
khi điền đầy đủ thông tin đăng ký và gửi tới 
hệ thống MISA HRM.NET, khách hàng sẽ nhận 
được Email thông báo kích hoạt tài khoản và có 
thể sử dụng ngay phần mềm với lượng nhập liệu 
lên tới 30 hồ sơ. Chỉ khi số bản ghi hồ sơ vượt 
quá 30 hồ sơ thì mới phải trả phí sử dụng hàng 
tháng cho nhà cung cấp.
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“MISA HRM.NET 2012 không thuần túy là 
một ứng dụng Web, đây là ứng dụng chạy trên 
nền tảng Silverlight của Microsoft. Công nghệ 
Silverlight của Microsoft cho phép người 
dùng cảm nhận giống hệt như đang sử dụng 
ứng dụng Desktop. Tuy nhiên, người dùng 
không cần phải cài đặt, không cần phải nâng 
cấp. Khi nhà cung cấp phát triển phần mềm 
người dùng sẽ tự động được nâng cấp bản mới 
nhất. Giao diện của MISA HRM.NET 2012 
rất dễ dùng, bất kì ai không phải chuyên về 
CNTT cũng có thể thao tác được”. 

“Hệ thống quản trị nguồn nhân lực của MISA hiện 
đang chạy trên nền tảng Điện toán đám mây của 
Trung tâm dữ liệu Viettel - IDC. Việc hợp tác giữa 
Trung tâm dữ liệu Viettel - IDC và MISA sẽ đảm 
bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất, đường truyền tốt nhất 
mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng khi sử dụng 
phần mềm của MISA. Người dùng có thể an tâm về 
tính bảo mật khi dùng phần mềm của MISA. Hiện 
tại, Viettel đã có chứng chỉ cao nhất về độ bảo mật 
an toàn thông tin, chứng chỉ ISO 27001, hệ thống 
máy chủ đạt tiêu chuẩn Tier 3 - tiêu chuẩn cao nhất 
hiện nay để đánh giá một trung tâm dữ liệu”.

Ông Trịnh Minh Cường - Phụ trách 
công nghệ phần mềm Microsoft tại 
Việt Nam

Ông Lê Đức Hoàng - Giám đốc Công ty 
TNHH Viettel - IDC

TIẾNG VỌNG MISATIẾNG VỌNG MISA
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TOÂI ÑAÕ “THAØNH COÂNG” VÔÙI MISATOÂI ÑAÕ “THAØNH COÂNG” VÔÙI MISA  

TÖØ KHI CHÖA LAØ NGÖÔØI MISATÖØ KHI CHÖA LAØ NGÖÔØI MISA

Tôi thật sự có duyên với MISA! Tôi đã được tiếp cận 
với MISA từ khi còn đi học, đó là năm cuối của tôi tại 
Trường Cao đẳng xây dựng số 2, trường tôi đã ứng dụng 
phần mềm MISA vào giảng dạy bộ môn kế toán máy và 
cho sinh viên kế toán thực hành vào năm cuối của khóa 

học. Khóa của tôi là khóa đầu tiên đưa vào ứng dụng thực hành bộ 
môn về phần mềm này.

Hồi đó, tôi được thực hành phần mềm MISA SME phiên bản 7.9. So 
với các môn học khác thì đây là môn mà chúng tôi được thực hành 
nhiều nên tôi cảm thấy mới mẻ và thú vị. Mặc dù vậy, có quá nhiều 
thứ tác động trước khi ra trường, nào bạn bè, trường lớp, nào thi cử, 
bài vở… nên môn học này cũng không làm tôi quá chú ý. Điều làm 
tôi nhớ nhất về môn học này là giảng viên phụ trách môn kế toán thực 
hành của chúng tôi lúc đó chính là cô Xuân Thu - Trưởng khoa Kinh 
tế. Vì là khóa đầu tiên ứng dụng nên cô rất lo chúng tôi không hiểu, 
không nắm được phần mềm, nên cô đã cho chúng tôi thực hành rất 
nhiều trong giờ học và cả bổ sung tiết học ngoài giờ. Có lẽ nhờ vậy 
mà  kết quả đạt được là tất cả chúng tôi đã vượt qua môn này với kết 
quả cao, phải nói là ngoài sự mong đợi của cô. Vui quá nên ngay sau 
khi có kết quả chúng tôi đã mời cô đi ăn mừng thành tích mà cô - trò 
chúng tôi vừa đạt được. Hôm sau cả lớp... nghèo lun (sinh viên mà, 
hì hì...).

Sau khi ra trường, tôi đã phỏng vấn ứng tuyển vào MISA và thành 
công đầu tiên đã đến với tôi vì tôi có ưu thế là đã được đào tạo qua 
phần mềm MISA tại trường. Tôi đã được lựa chọn giữa nhiều ứng 
viên khác. Và tôi “lọt vào Gia đình MISA”. 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết - MISA Tp.HCM
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Làm việc tại MISA với vị 
trí là một chuyên viên phát 
triển kinh doanh, nhiệm vụ 
đầu tiên của tôi là phải làm 
sao thực hành thành thạo 
trên phần mềm MISA SME.
NET 2010. Cũng bởi đã được 
thực hành MISA SME 7.9 
nên việc nắm bắt phần mềm 
MISA phiên bản mới đối với 
tôi chẳng mấy khó khăn. Đặc 
biệt, với công việc của tôi là 
phụ trách mảng Hợp tác đào 
tạo với các trường Đại học, 
Cao đẳng, THCN, các Trung 
tâm dạy nghề, nên tôi hiểu 
rõ hơn sứ mệnh của việc đưa 
phần mềm MISA vào trường 
học giúp học sinh - sinh viên 
thực hành. Tôi có thể dễ dàng 
hơn trao đổi với giảng viên 
các trường để MISA đưa phần 
mềm phục vụ công tác giảng 
dạy, công việc vì thế mà thuận 
lợi hơn rất nhiều.

Tôi khá hài lòng với công việc 
hiện tại vì đây là công việc 
phù hợp với tôi. Mỗi người có 
một thước đo thành công khác 
nhau, và đối với bản thân tôi 
- như thế cũng đã ít nhiều 
thành công. Nhưng hơn thế, 
tôi còn muốn vươn xa hơn, 
thành công hơn và cống hiến 
cho MISA nhiều hơn nữa để 
tất cả các Trường, Trung tâm, 
Công ty có đào tạo kế toán ở 
khu vực phía Nam đều biết 
đến phần mềm kế toán MISA 
và đưa phần mềm MISA vào 
ứng dụng giảng dạy một cách 
hiệu quả nhất!

Chị Nguyễn Thị Mai Hương - Kế toán 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 
Nguyễn Kim, Hà Nội.

Nhờ được học về phần mềm MISA nên khi 
ra trường, tôi khá thuận lợi khi đi xin việc. 
Thực tế là nhà tuyển dụng thường ưu tiên cho 
những ứng viên biết sử dụng một phần mềm 
kế toán nào đó. Do các phần mềm kế toán chỉ 
khác nhau về giao diện, còn các tính năng khá 
tương tự nhau nên khi đã sử dụng thành thạo 
phần mềm MISA thì tôi không bị bỡ ngỡ khi 
tiếp xúc với các phần mềm khác. Những kinh 
nghiệm sử dụng phần mềm MISA đã giúp ích 
rất nhiều trong công việc của tôi hiện giờ.

Chị Nguyễn Thị Yến - Doanh nghiệp tư 
nhân Lai Vu, Hải Dương.

Khi còn đi học, tôi đã được làm quen và thực 
hành sử dụng phần mềm kế toán MISA. Chính 
vì thế, tôi cũng nắm khá chắc về phần mềm. 
Hiện nay, công ty tôi cũng đang sử dụng phần 
mềm MISA SME.NET 2010. Điều này giúp 
tôi tránh được những bỡ ngỡ ban đầu khi dùng 
phần mềm. Tôi có thể làm được hết các bước 
nhập kho, xuất kho hay ngân hàng... mà không 
gặp phải vướng mắc gì. Nhờ đó, tôi tiết kiệm 
được nhiều thời gian học sử dụng phần mềm 
và sếp cũng tin tưởng hơn.

Chị Đinh Thị Hường - Doanh nghiệp 
Hữu Bình, Bắc Ninh.

Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở vị 
trí kế toán. Trước đây tôi đã từng được học về 
phần mềm kế toán máy của MISA, hiện giờ 
công ty tôi cũng dùng phần mềm MISA nên tôi  
cảm thấy rất thích thú với phần mềm và công 
việc. Bên cạnh đó, nhờ nắm bắt được phần 
mềm từ trước nên việc sử dụng phần mềm 
cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
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TIẾNG VỌNG MISA

CA KHUÙC MISA 

KHIEÁN TOÂI TREÛ LAÏI

Bùi Trắc Dân - Phó phòng TC - KH Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Hải Dương

Mỗi khi cài phần mềm kế toán cho các đơn vị, tôi đều nhắc cán bộ 
kế toán của đơn vị đó hãy mở bài hát của MISA lên để nghe người 
MISA hát về ngành sản xuất phần mềm kế toán của họ như thế nào, 
để cảm, để yêu nghề kế toán của mình nhiều hơn. Các bạn không 
phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng các bạn thể hiện bài hát bằng tất 
cả niềm say mê như các bạn say mê nghề nghiệp vậy. Các bạn hát 
những bài hát về MISA với giai điệu lúc bay bổng ở Tây nguyên, 
lúc lại mượt mà như bước chân và lời tư vấn cho khách hàng. Tôi là 
người làm công tác kế toán, không có nhiều hiểu biết chuyên môn 
về âm nhạc, tôi chỉ cảm thấy rằng làm việc, tiếp xúc và đặc biệt là 
khi nghe người MISA hát khiến muốn trở lại với tuổi 18, 20 để được 
vô tư, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết như các bạn. Chúc cho MISA 
làm ăn phát đạt như lời bài hát:

“Chung một niềm tin sáng như SAO KHUÊ,

Tre làng đứng đó để phần mềm bay lên. 

Thương hiệu của ta xứng danh MISA, 

Con đường đi tới rạng ngời bao la.”

MISA là một trong số rất hiếm doanh nghiệp sở hữu gần 20 
tác phẩm âm nhạc viết cho riêng mình,  nào là Chung một con 
đường, Chúng tôi là MISA, Tre làng MISA, Tình yêu MISA, Tự 

hào MISA...  Những tiếng hát, lời ca của người MISA không chỉ 
được cất lên trong những dịp hội hè, văn hóa văn nghệ của 

công ty mà còn được vang lên như một “ MISA ca” trong mọi 
hoạt động đào tạo nội bộ hay sự kiện đặc biệt của công ty. Các 
ca khúc MISA không chỉ được thể hiện trong công ty mà còn là 

cách thức để người MISA giao lưu với bên ngoài, thể hiện được 
bản sắc văn hóa rất riêng của mình. 

Bích Ngọc
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Chị Phạm Thị Kim Anh - Kế toán, Trường Tiểu học Tân 
Nghĩa 2, Hàm Tân, Bình Thuận 

Tôi đã từng tham gia một số đợt Hội thảo, Tập huấn của MISA, 
mỗi lần như vậy tôi lại được nghe những bài hát của MISA. Lúc 
đầu, tôi cũng chẳng mấy để ý nhưng sau nghe đi nghe lại cũng thấy 
ngồ ngộ, tất nhiên câu từ thì mình không thể nghe qua là nhớ được, 
nhưng tôi thích và ấn tượng nét văn hóa doanh nghiệp rất “riêng” ấy 
của MISA. Gần đây nghe bài hát “Chúng tôi là MISA” tôi rất thích.

Anh Trần Tuấn Khoa - Phòng TC-KH Huyện Hương Sơn, 
Hà Tĩnh

Mỗi bài hát do các bạn kinh doanh của MISA  thể hiện rất tuyệt vời, 
đúng như tinh thần nhiệt tình, máu lửa của người MISA. Đây đúng 
là nét văn hóa rất đặc biệt của MISA. Mỗi khi nghe các bạn MISA 
thể hiện bài hát của công ty, tôi có thể cảm thấy được sự trẻ trung, 
nhiệt huyết đặc biệt là sự tận tâm, yêu công việc và công ty của các 
bạn MISA trong đó.

TIẾNG VỌNG MISATIẾNG VỌNG MISA

“Nghe bài hát 
MISA để yêu nghề 
kế toán của mình 
hơn...”
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TIẾNG VỌNG MISA

TÖ VAÁN MISA 
LUOÂN LAØM TOÂI AN TAÂM

Lê Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng Công ty CP Hà Nam, Tp.Buôn Ma Thuột

Trong một lần đến 
thăm công ty của 
bạn, tôi đã hoàn 
toàn bị ấn tượng 
bởi phần mềm kế 

toán mà bạn tôi đang dùng. Nghe 
cô bạn bảo dùng phần mềm này 
tốt, có nhiều tính năng hữu ích, 
bản tính tò mò và cũng mong 
muốn tìm kiếm một giải pháp 
cho công việc dễ dàng hơn, 
ngay hôm sau tôi đã liên hệ với 
MISA Buôn Ma Thuột và được 
nhận bản dùng thử MISA SME.
NET 7.6. Sau một thời gian dùng 
thử phần mềm, tôi đã quyết định 
chọn phần mềm SME của MISA 
cho công việc kế toán của mình.

Cũng lúc này, thời điểm làm 
quyết toán cuối năm cũng đã 
đến, tôi hoàn toàn bị lúng túng 
với phần mềm kế toán mới và 
đống chứng từ. Thời gian tôi phải 
nộp báo cáo chỉ còn tính bằng 
giờ, lúc đó  đã 19 giờ tối, tôi nghĩ 
ngay đến những nhân viên của 
MISA. Tôi đắn đo mãi mới liều 
bấm số điện thoại gọi nhân viên 
MISA thử xem sao, mỗi tiếng 
chuông điện thoại đổ tôi lại thầm 
nghĩ, chắc giờ này họ không tư 
vấn nữa. Bỗng có tiếng a lô từ 
đầu dây bên kia, tôi mừng hơn 
bắt được vàng, vội trình bày vấn 

đề của mình. Anh nhân viên ấy 
rất nhiệt tình hướng dẫn tôi, chỉ 
cặn kẽ, cái này phải làm sao, cái 
kia giải quyết như thế nào. Cách 
nói chuyện của anh nhân viên đó 
rất nhẹ nhàng, cuốn hút mà am 
hiểu phần mềm và nghiệp vụ kế 
toán khiến tôi rất tin tưởng… 
Loay hoay với đống chứng từ số 
liệu đến 21 giờ tối thì công việc 
cũng hoàn tất, tôi thở phào nhẹ 
nhõm ngày mai có thể nộp báo 
cáo rồi. 

Không kịp hỏi tên người nhân 
viên ấy, mãi sau này tôi mới biết 
người “nhân viên” nhiệt tình ấy 
hiện tại đang là GĐ VP MISA 
Buôn Ma Thuột - anh Vũ Trí 
Thức. Trong suốt những năm tôi 
sử dụng phần mềm của MISA, 
không phải lúc nào anh Thức 
cũng hỗ trợ tôi, nhưng điều tôi 

nhận thấy rằng không chỉ GĐ VP 
mà tất cả các anh chị em MISA, 
khi tôi gọi điện nhờ tư vấn, tất 
cả họ đều nhiệt tình hướng dẫn, 
chuyên môn vững, thái độ nhiệt 
tình là những gì tôi cảm nhận 
được từ MISA.

Hơn 5 năm làm kế toán, gắn 
bó với MISA tôi càng yêu mến 
người bạn này. Tôi rất yên tâm 
với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng 
của MISA, những nhân viên 
tư vấn của MISA luôn làm tôi 
cảm thấy an tâm đồng hành với 
MISA. Đúng cuộc gặp gỡ MISA 
là cái duyên với tôi. 

Nhân dịp năm mới Chúc phần 
mềm MISA SME.NET luôn là 
người bạn thân thiết không chỉ 
với tôi mà còn với tất cả các bạn 
kế toán khác.
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TIẾNG VỌNG MISATIẾNG VỌNG MISA

Lưu Tiến Chung - Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

Có ai là kế toán

Mà không đoán MISA,

Đến khi mười sáu tuổi

Đã tiến chặng đường xa!

Bởi sản phẩm thăng hoa

Trên thị trường đất Việt

Từ lâu ai cũng biết,

Từng nghe tiếng MISA

Vì những tháng năm qua

Đồng hành với mọi nhà

Vượt qua bao bão táp

Đâu khó có MISA!

 ***

Kế toán có câu ca:

MISA thật thân thiết

Luôn tràn đầy nhiệt huyết

Năng động và quyết tâm

Thầy lặng lẽ gieo mầm

Trò âm thầm vượt khó

Bắt đầu từ cái nhỏ

Nhưng chí hướng thật to

Vì ngày mai ấm no

Mỗi sản phẩm ra lò

Đều dành cho cuộc sống

Khiến bao người rung động

Trước vai sắt chân đồng

Của hồng, chuyên sức trẻ

Đang vươn lên mạnh mẽ

Từ lý lẽ: MISA!

 ***

Từ khi có MISA

Phần mềm phổ biến nhất

Tôi yêu nghề tha thiết

Kế toán đâu có khó

Làm là biết ngay mà!

 ***

Yêu biết mấy MISA!

Khoa học và trí tuệ

Từ những tháng ngày qua

Luôn xông pha tiến bước

Sẽ còn mãi bay xa!

MISA ÑAÁT VIEÄTMISA ÑAÁT VIEÄT



TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 201250

MISA KÝ SỰ

GÖÔNG MAËT MISA  

Với người MISA, năm 2011 đã qua đi với thật nhiều xúc cảm. Một năm với nhiều khó 
khăn, thử thách nhưng cũng đầy những trái ngọt của thành công. Rất nhiều nhóm, 
phòng ban đã hoàn thành kế hoạch, các quy trình làm việc dần hoàn thiện, năng 
lực chuyên môn của cá nhân được cải thiện và văn hóa MISA thêm đậm đà, đa màu 
sắc. Trong thành công ấy của tập thể, không thể không nhìn thấy những đóng góp 
của những cá nhân xuất sắc, đã nỗ lực hết mình vì thành quả chung của công ty. 
Hãy cùng Tre làng “điểm danh” các gương mặt MISA tiêu biểu 2011 và cùng nghe 
họ chia sẻ về bí quyết thành công, về dự định trong năm mới và những mục tiêu 
nghề nghiệp của họ.

Chị Đỗ Quỳnh Anh - Phó phòng, TT KD HCSN, MISA HN 

Tính đến thời điểm đầu tháng 11/2011 Phòng Athena đã vượt kế 
hoạch doanh số của năm 2011. Kết quả này chính là sự cố gắng nỗ 
lực của toàn thể thành viên phòng Athena. Công tác kế hoạch năm 
2011 của Phòng đã được xây dựng rất tốt và sát với thực tế nên đã 
thúc đẩy việc hoàn thành sớm và hứa hẹn sẽ vượt mức kế hoạch đã 
đề ra bằng một con số ấn tượng.

Phóng viên (Tổng hợp)

Chị Nguyễn Thị Hải Vân - QLBH, TT KD DN, MISA HN

Năm 2012, tôi ấp ủ nhiều mục tiêu, kế hoạch cho công việc của 
mình và sẽ cố gắng đạt được điều đó. Với cương vị là quản lý bán 
hàng tôi sẽ làm tốt công tác quản lý nhân viên của mình trong việc 
nâng cao nghiệp vụ, đoàn kết, thống nhất để đạt mục tiêu chung của 
Khu vực cũng như kế hoạch Công ty đề ra.
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  TIEÂU BIEÅU 2011

Anh Đỗ Đức Hạnh - TT KDDN, MISA HN

Theo tôi, đối với người làm kinh doanh bí quyết để có doanh số 
cao là: Chăm chỉ + Máu kiếm tiền.  Năm mới Nhâm Thìn 2012, xin 
chúc anh em kinh doanh MISA sẽ có nhiều doanh số và lợi nhuận. 
Chúc MISA năm mới nhiều thắng lợi mới.

Chị Lưu Cẩm Nhung - TV&HT KH, TT KDDN MISA HN

Qua một năm làm việc ở MISA, được tiếp xúc với nhiều khách 
hàng nên kiến thức, kĩ năng và cách ứng xử của tôi cũng được trau 
dồi, bản thân tôi tự thấy đã trưởng thành lên rất nhiều. Cảm ơn anh 
Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng đã tận tình giúp đỡ, các bạn 
đồng nghiệp đã cùng tôi trải qua những mùa quyết toán vất vả. 

MISA KÝ SỰMISA KÝ SỰ
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MISA KÝ SỰ

Chị Mai Thị Thắm - Trưởng nhóm, TT KD HCSN, MISA 
HN

Bên cạnh kế hoạch “Thêm thành viên mới cho gia đình” (hì hì), 
mình vẫn tiếp tục đặt ra mục tiêu để hoàn thành tốt công việc 
ở từng giai đoạn, tiếp tục xây dựng môi trường nhóm làm việc 
hiệu quả, góp phần vào việc phát triển và phổ biến phần mềm 
MISA tới nhiều khách hàng, đối tác hơn nữa. 

Anh Đào Xuân Thắng - TV&HTKH, TT KD HCSN, MISA 
HN

Thực sự vui mừng và mong muốn được cống hiến nhiều hơn 
nữa để đóng góp sức mình vào mục tiêu của Phòng TV&HTKH 
với 95% khách hàng hài lòng và sự phát triển bền vững của 
MISA. Chúc Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên MISA một năm 
mới nhiều thành công mới!

Chị Bùi Thị Thu - TT KD HCSN, MISA HN

Với tôi, kinh nghiệm thành công là sự đam mê, có trách nhiệm 
và nhiệt tình trong công việc, đồng thời phải đoàn kết và biết 
phối hợp với anh, chị em trong nhóm. Năm mới xin được gửi 
lời chúc sức khỏe và gặt hái nhiều thành công tới toàn thể BLĐ 
công ty và quý độc giả, chúc cho sự phát triển phồn thịnh của 
MISA.

Chị Hoàng Lan Anh - PTKD, MISA HN

Với một năm phấn đấu không ngừng và được sự ủng hộ rất lớn 
từ đồng nghiệp, tôi cùng PTKD MISA HN đã hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu đặt ra, cùng các chiến sĩ kinh doanh đi trên mọi 
mặt trận, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

Chị Nguyễn Phạm Khánh My - Trưởng nhóm TV&HTKH, 
TT KD HCSN, MISA Tp.HCM

Ra trường và làm việc tại MISA với tôi giống như là duyên phận 
vậy. Làm việc ở MISA tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong 
cuộc sống: tự tin thể hiện bản thân mình hơn và biết quan tâm, 
chia sẻ với mọi người nhiều hơn, sống tự lập hơn. Đối với tôi 
Thành công = Đam mê + Nhiệt huyết + Không ngại khó + Ham 
học hỏi + Hành động
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Anh Phạm Văn Phương - Trưởng phòng, TT KD 
HCSN, MISA Tp.HCM 

Có thể nói khởi đầu năm 2011 thật nhiều khó khăn và thách 
thức nhưng nó cũng như một phép thử của cá nhân tôi. Bằng 
sự đoàn kết, thực hiện sự quán triệt của cấp trên một cách nhịp 
nhàng, tôi và tập thể phòng Pacifi c đã thành công và kết quả 
kinh doanh đã như một minh chứng cho sự nỗ lực đó. 

Chị Lê Thị Lệ Hằng - QLBH, TT KDDN, MISA Tp.HCM

Năm 2011 có nhiều thay đổi với tôi, từ việc quản lý mô hình 
4 - 5 người lên 10 người, từ việc làm chi tiết chuyển qua tổng 
thể, từ việc chỉ triển khai kế hoạch chuyển qua hoạch định kế 
hoạch. Dù năm mới hay năm cũ tôi sẽ luôn quyết tâm hoàn 
thành mục tiêu và tận tâm, tận sức cống hiến hết mình để không 
hối tiếc trong tương lai.

Chị Hồ Thị Đa Lan - Trưởng nhóm, TT KD HCSN, MISA 
Tp.HCM

Niềm vui đến với tôi vào những tháng cuối năm 2011, trong 
tuần 1 tháng 11 nhóm của tôi đã hoàn thành kế hoạch doanh số 
đăng ký. Sự thành công của nhóm và cá nhân tôi không thể có 
được nếu thiếu sự đoàn kết của tập thể TT KD HCSN, sự chỉ 
đạo sát sao của BLĐ. Xin cảm ơn BLĐ, cảm ơn những người 
đã luôn sát cánh bên tôi, giúp đỡ tôi. 

Anh Lê Xuân Chương - TT KDDN, MISA Tp.HCM

Nhiều khi tôi nghĩ mình đã làm hết năng suất, nhưng khi nhìn 
lại thấy mình chưa tận dụng, khai thác được tối đa những cơ 
hội đã có, cứ mỗi lần như vậy tôi lại suy nghĩ và rút ra cho bản 
thân một bài học. Cảm ơn tất cả các chiến hữu ở Trung tâm 
KDDN đã luôn sát cánh hỗ trợ, tin tưởng và ủng hộ tôi. 

Chị Văn Thị Thúy Ngà - TT KD HCSN, MISA Tp.HCM

Mục tiêu trong năm 2012 của tôi là cùng với anh em trong 
nhóm chiếm lĩnh tất cả thị trường mà nhóm quản lý, nhóm sẽ 
không chỉ vượt kế hoạch doanh số năm mà còn vượt thật cao, 
để không hổ danh là “ Đàn cá mập” của TT KD HCSN. Năm 
2012, tôi cũng sẽ cố gắng để lại được là gương mặt tiêu biểu 
MISA và ứng cử viên của Giải Gấu Vàng 2012. 
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Chị Phạm Thị Hải Yến - TV&HTKH, TT KDDN, MISA 
Tp.HCM

Trong năm 2011, tôi hài lòng với những gì mình cố gắng 
và thành tích đã được công ty ghi nhận. Năm 2012 tôi sẽ cố 
gắng nhiều hơn nữa trong công việc, nâng cao kỹ năng hỗ 
trợ khách hàng cho nhân viên mới và ứng cử lên chức vụ cao 
hơn để phát huy hết khả năng của mình.

Anh Ngô Tấn Tiến - QLBH, Phòng KDDN, MISA ĐNG

Trong năm 2012 tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đội ngũ nhân viên 
của mình trở thành đội ngũ làm việc đoàn kết, tinh thần đồng 
đội chiến đấu cao. Và một điều quan trọng nữa là tiếp tục 
khai thác các mối quan hệ có thể xúc tiến kinh doanh, nhất 
định phải đạt được chỉ tiêu doanh số 2012 của Công ty.

Anh Dương Văn Hiệp - Phòng  KD HCSN, MISA ĐNG

Nhìn lại một năm đã đi qua, chỉ mới góp được một chút công 
sức cho Văn phòng, tôi cũng chưa thật sự hài lòng với những 
gì mình đã đạt được. Tôi muốn nhiều hơn nữa trong năm sắp 
tới. Mục tiêu của tôi chỉ có một thôi: đóng góp nhiều hơn 
nữa, doanh số luôn tăng lên hết mức có thể, chiến đấu và 
chiến đấu.

Anh Vũ Xuân Hiếu - Trưởng nhóm KD HCSN, MISA 
BMT

Việc tôi tâm đắc nhất trong năm 2011 là xây dựng được đội 
ngũ nhân viên nhóm Hercules ổn định, có tinh thần đoàn kết, 
vững nghiệp vụ, kỹ năng, “máu chiến” trong kinh doanh... 
Ngay từ bây giờ tôi đang tiến hành làm việc với các đối tác 
trên thị trường để có ngay doanh số khi bước sang năm 2012. 

Chị Lê Thị Thìn - Phòng KD HCSN, MISA BMT

Tôi rất hài lòng với những gì mình đã làm được trong năm 
vừa qua, doanh số công nợ, tác nghiệp với các anh chị... tất 
cả đều khiến tôi thấy rất hài lòng. Tôi sẽ cố gắng đạt doanh 
số năm 2012, làm hài lòng mọi khách hàng, tác nghiệp thật 
tốt với các đồng nghiệp, và sẽ cố gắng để đứng lớp hỗ trợ 
các đơn vị tốt hơn nữa.
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Chị Tô Minh Phương - Trưởng nhóm, Phòng KD 
HCSN, MISA CTH

Thực sự tôi rất bất ngờ và vinh dự khi được là Gương mặt 
MISA tiêu biểu 2011. Tôi tự hứa với bản thân mình phải quyết 
tâm cố gắng nhiều hơn nữa. Sang năm mới 2012, tôi sẽ hoàn 
thành mục tiêu doanh số và cố gắng phát huy  tố chất “người 
MISA” của mình nhiều hơn nữa để đưa MISA Cần Thơ ngày 
càng phát triển cùng với các Văn phòng khác. 

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - KD HCSN, MISA CTH

Năm 2012, tôi sẽ cố gắng dùng kinh nghiệm của bản thân, cũng 
như học hỏi thêm kỹ năng để đưa sản phẩm MISA đến gần hơn 
nữa với khách hàng. Năm vừa qua, tôi và các anh em MISA 
CTH đã được truyền đạt về chính sách chất lượng của MISA. 
Đây sẽ là kim chỉ nam giúp tôi và anh em MISA CTH mang 
đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ với chất lượng ngày 
càng tốt hơn. 

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Quản lý dự án, TT PTPM

Trong năm qua tôi đã có những cố gắng vượt bậc trong công tác 
lập kế hoạch, giám sát, quản lý, nghiên cứu công nghệ, thành 
tích lớn nhất là cho ra đời một sản phẩm thân thiện, dễ dùng 
đúng như Slogan của đội dự án “HRM - Dập tắt mọi nghi ngờ”.

Anh Dương Ngô Thắng - LTV, TT PTPM

Sang năm mới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao, không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái 
độ của bản thân, sẵn sàng đón nhận các nhiệm vụ mà Ban lãnh 
đạo giao phó. Đồng thời, tôi cũng nỗ lực hết mình góp phần xây 
dựng đội dự án: Vững vàng, Đoàn kết và Trách nhiệm, nghiêm 
chỉnh thực hiện Slogan “Phát hành đúng hạn, vét cạn backlog”. 

Chị Nguyễn Diệu Linh - PTKD, MISA Tổng công ty

Ấn tượng nhiều nhất với MISA đó là môi trường làm việc với 
phong cách chuyên nghiệp, văn hóa phong phú và rất đặc sắc 
đậm chất MISA. Sang năm mới tôi sẽ quyết tâm hơn, chủ động 
và sáng tạo hơn trong công việc, luôn sẵn sàng với nhiệm vụ 
mới được giao.
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HEÄ THOÁNG CHAÁT LÖÔÏNG
MISA

Vì sao doanh nghiệp cần 
ISO?

ISO giúp các doanh nghiệp: 

1. Định hướng để xây dựng hệ 
thống Quản lý chất lượng hiệu 
quả, tiết kiệm chi phí.

2. Đảm bảo khả năng tạo sản phẩm 
tốt, ổn định và đồng đều.

3. Tiếp cận và thừa kế các kinh 
nghiệm quản lý chất lượng tiên 
tiến từ các Tổ chức lớn được đúc 
kết trong các tài liệu tiêu chuẩn 
ISO.

4. Tạo được niềm tin và uy tín 
đối với khách hàng, giúp doanh 
nghiệp tăng thị phần.

5. Tạo động lực và niềm tin cho 
các nhân viên công ty trong quá 
trình tham gia tạo sản phẩm tốt.

ISO 9000 đặc biệt có ý nghĩa khi 
doanh nghiệp có số lượng nhân 
viên từ trên 100 người trở lên.

ISO đến với MISA như thế 
nào?

Từ quyết tâm sắt đá của Ban lãnh 
đạo MISA, ISO đã dần dần được 

hiện thực hóa tại MISA mỗi ngày, 
mỗi giờ.

Người MISA nhắc tới Ban ISO, 
Cây ISO, QA[1], Chuyên gia 
đánh giá ISO, kiểm tra ISO, hồ 
sơ ISO, quy trình ISO, NC[2], … 
như những thuật ngữ quen thuộc 
hàng ngày.

Bắt đầu từ việc đào tạo nhận thức 
ISO, tới công việc nan giải nhất 
là xây dựng hệ thống tài liệu quy 
trình mô tả các quá trình hoạt động 
trong công ty, một công trình lao 
động tập thể khổng lồ, đúc kết 
nhiều năm kinh nghiệm của nhiều 

Bùi Thanh Hương - VP TCT
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[1] QA: Cán bộ đảm bảo chất lượng

[2] NC: Điểm không phù hợp

lãnh đạo và các cán bộ cấp cao. 
Cái này gọi là “Viết ra những gì 
phải làm”.

Có lẽ chưa khi nào người MISA 
tập trung năng lượng cao như 
vậy để cùng hệ thống lại các kinh 
nghiệm, hướng dẫn một cách đầy 
đủ và cụ thể. Từ các loại tài liệu 
đơn lẻ do các bộ phận ban hành, 
ISO đã xâu chuỗi tất cả lại và 
chỉnh sửa để tất cả đều hiểu và làm 
đúng theo một cách. Giờ đây mọi 
hoạt động của cán bộ nhân viên 
đều được nhận diện rõ ràng theo 
chức năng nhiệm vụ, theo quy 
trình, quy định liên quan.

Không chỉ chú trọng vào việc xây 
dựng tài liệu, Lãnh đạo và nhân 
viên MISA còn thể hiện sự cam 
kết mạnh mẽ trong việc quán triệt 
tinh thần “Phải thực hiện những 
gì đã viết”. Với phương châm 
này, việc truyền thông, đào tạo 
thấu hiểu cũng là một công trình 
không kém phần công phu và đòi 
hỏi nhiều sáng tạo của các Lãnh 
đạo cũng như hệ thống truyền 
thông nội bộ của công ty. Từ việc 

áp dụng công cụ hiện đại như hệ 
thống quản lý nội dung quy trình 
dạng Help rất thuận tiện cho việc 
tra cứu mọi lúc mọi nơi, cho tới 
hệ thống Elearning để kiểm tra 
quy trình, tới các hoạt động tuyên 
truyền như hệ thống tin bài đăng 
tải liên tục hoạt động ISO (đã có 
tới hơn 100 bài viết và clip truyền 
thông về ISO tới mọi nhân viên). 
Hệ thống loa phát thanh được tận 
dụng mỗi buổi sáng tuyên truyền 
Chính sách chất lượng, các buổi 
đào tạo, các cuộc thi tìm hiểu, thơ, 
truyện tranh thậm chí cả clip hài 
truyền thông, quảng bá cho ISO 
được các Văn phòng tăng cường 
áp dụng triệt để, miễn sao mỗi 
thành viên đều thấu hiểu thực sự 
trước khi áp dụng. Thật là một kỳ 
tích khi mà chỉ trong một thời gian 
ngắn mọi nhân viên hầu như đều 
thấu hiểu tốt các quy trình liên 
quan tới mình.

Không những vậy, hệ thống QA 
văn phòng, các Chuyên gia đánh 
giá nội bộ liên tục tổ chức đánh giá 
để kiểm chứng hiệu lực áp dụng hệ 
thống và cải tiến kịp thời các quy 

trình chưa  phù hợp. Việc đánh giá 
này cũng được coi như đóng góp 
lớn trong việc hoàn thiện chu trình 
áp dụng quy trình ISO tại MISA.

ISO sẽ đem gì đến với MISA 
trong năm 2012?

“Hoàn thiện”, chắc chắn là như 
vậy rồi! Với sự nỗ lực không mệt 
mỏi và quyết tâm cao của toàn 
thể nhân viên, tin rằng 2012 sẽ là 
năm MISA có một hệ thống Quản 
lý chất lượng hoàn thiện cả về số 
lượng và chất lượng quy trình lẫn 
chất lượng áp dụng. Không những 
thế các công cụ (phần mềm) hỗ trợ 
cũng sẽ được bổ sung đầy đủ để 
giảm thiểu giấy tờ và tăng cường 
hiệu quả thống kê.

***

“MISA cam kết đem lại cho khách 
hàng sản phẩm và dịch vụ CNTT 
tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu 
về nghiệp vụ với giá thành hợp lý 
nhất”. 

Hy vọng ISO sẽ thực sự là nhân 
tố tích cực đóng góp cho việc hiện 
thực hóa cam kết Chính sách chất 
lượng trên của MISA.

MISA KÝ SỰMISA KÝ SỰ
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Anh Nguyễn Văn Huy - TT KD HCSN, MISA HN

Từ ngày áp dụng ISO, việc phối hợp giữa các phòng ban cũng thuận 
lợi và trôi chảy hơn hẳn, đặc biệt là phối hợp giữa kinh doanh và kế 
toán trong các khâu thanh toán, tạm ứng, cấp phép…, lỗi ở khâu nào 
là biết ngay để điều chỉnh.

Chị Đinh Thị Giang - Phòng HCTH, TT KDDN, MISA HN

ISO giúp phân rõ trách nhiệm ai phải làm gì. Trước đây khi chưa 
có ISO, phòng HCTH vẫn thường bị lẫn giữa một số công việc của 
Hành chính và Quản trị mạng nhưng giờ có ISO rồi, không thể 
“nạnh nhau” được nữa mà hiệu quả công việc thì tăng lên rõ rệt.

Chị Lê Thị Trà Ni - Phòng HCTH, TTKD HCSN, MISA 
Tp.HCM

Từ khi có ISO thì mọi người làm việc theo một quy trình nhất định, 
được thống nhất rõ ràng, rất dễ tra cứu khi cần. Thứ nữa, ISO có 
sẵn rất nhiều biểu mẫu, mỗi khi cần dùng đến biểu mẫu nào thì cứ 
vào cây ISO mà lấy, không cần phải mất thời gian lập biểu mẫu như 
trước nữa.

Chị Đinh Thị Bảo Châu - TT KDDN, MISA Tp.HCM

Mới vào làm việc ở MISA hơn 3 tháng, nhờ được đào tạo các kiến 
thức về ISO, đặc biệt là tất cả các quy trình đã có sẵn trên cây ISO 
trên insight nên những nhân viên mới như tôi có thể dễ dàng nắm 
bắt các quy trình, cách thức làm việc, từ đó có thể làm đúng mọi 
việc ngay từ đầu.

Chị Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng HCTH, MISA HN

Với hệ thống các quy trình, quy định, các hướng dẫn rất chi tiết và 
đầy đủ cho từng bộ phận, từng mảng công việc được đăng trên cây 
ISO đã giúp cho các Quản lý phòng hướng dẫn, đào tạo nhân viên 
làm đúng, làm đủ đỡ tốn thời gian công sức mà lại đạt hiệu quả cao. 
Thay vì phải hướng dẫn tỉ mỉ, thì nhân viên đều có thể tự vào tìm 
đọc để phục vụ công việc.
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Cho moät ngaøy gioù muøaCho moät ngaøy gioù muøa
Thạch Ngọc Thùy Dương - TT PTPM

Hà Nội sáng nay bỗng trở mình gọi rét 

Gió mùa về len lỏi giữa những hàng cây 

Hồi ức vang lên với kỉ niệm vơi đầy 

Anh nói yêu em một ngày năm xưa ấy 

Mình yêu nhau giản đơn, anh có thấy? 

Chẳng cầu kì, chẳng khách sáo xa hoa 

Chẳng hoa hồng, chẳng những bản tình ca 

Bởi ánh mắt anh, em thấy mình trong đó 

Em chẳng biết dịu hiền, nhẹ nhàng như gió 

Cũng chẳng kiên cường mạnh mẽ giống nắng kia 

Chẳng long lanh đẹp đẽ tựa sapphire 

Em chỉ là em – với bao điều hay dở 

Chỉ là em với trái tim biết nhớ 

Nhớ tiếng anh cười, nhớ ánh mắt dịu êm 

Nhớ hơi thở anh thật khẽ thật yên 

Nhớ vòng tay anh, ôm em tha thiết 

Đi giữa dòng đời ngược xuôi mải miết 

Đối diện bon chen vất vả đời thường 

Giữa những phút giây mỏi mệt chán chường 

Em biết: Không chỉ có mình em cô độc 

Vì bên em, hiện hữu: Là anh.
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CAÀN THÔ - SAØI GOØN - BAN MEÂ - ÑAØ NAÜNGCAÀN THÔ - SAØI GOØN - 

Ñã nghe về rất 
nhiều miền 
đất với nhiều 
tên gọi từ rất 
lâu, và khi có 

cơ hội được đến đó, hòa mình vào 
cuộc sống ở đó mới thấy rằng câu 
nói “phải hòa vào, tan ra sống hết 
mình thì mới cảm nhận hết được” 
thật chuẩn xác.

Cần Thơ gạo trắng nước 
trong…

Bị ấn tượng bởi các món ăn nơi 
đây bởi nó đặc biệt từ cái tên đến 
chất lượng, từ không gian ăn và 
cả cách thức ăn. Sẽ nhớ món cơm 
bụi của những người lao động ở 
bên đường, sẽ nhớ món cá linh 
chiên cuốn lá cải đắng ăn kèm với 
nước chấm có vị chua cay ngọt 
hay món lẩu cá kèo mà những 
con cá kèo còn tươi nguyên, đang 
giãy trên đĩa được cho vào nồi 
nước dùng đang sôi ùng ục. Sẽ 
nhớ món thịt chuột đồng nước 
ăn ở bến Ninh Kiều vào một buổi 
tối có gió và trăng non - vị của 
nó làm nhớ đến những ký ức của 
thời chăn trâu, cùng đám bạn đi 
bắt chuột về thịt và thui bằng rơm 
khô ở giữa cánh đồng tuổi thơ, thịt 
có mùi thơm đồng ruộng. Sẽ nhớ 
món bún cá Hợp Phố với những 
sợi bún màu tím trong chiếc tô 

đất xen với các cọng giá trắng 
tinh, cùng màu xanh của lá hành 
và màu đỏ của những lát ớt… 

Mà một điều đặc biệt nhất là bão 
giá chưa tràn vào đến mảnh đất 
này.

Sài Gòn

Phải gọi như thế bởi tất cả 
những ai sinh sống là làm việc ở 
Tp.HCM đều gọi nó là Sài Gòn, 
ồn ào, nhiều xe với đủ các tầng 
lớp lao động đa dạng hơn cả Hà 
Nội. Đáp xe về khách sạn khi 
chiều đã chạng vạng. Tìm một 

V2HẢO



TRE LÀNG MISA/ SỐ TẾT NHÂM THÌN 2012 61

MISA KÝ SỰMISA KÝ SỰ

CAÀN THÔ - SAØI GOØN - BAN MEÂ - ÑAØ NAÜNG- BAN MEÂ - ÑAØ NAÜNG

quán cơm vào buổi chiều là một 
điều khó khăn bởi nhận ra rằng tất 
cả những người sinh sống, làm ăn 
ở đây đều đi nhậu vào buổi chiều. 
Lang thang hết cả con đường 9A 
để tìm một quán phở hay bún 
mà vẫn vô vọng. Để rồi, một bát 
Bánh Ướt của hai bố con ông chủ 
bán rong trên chiếc xe đạp cũng 
làm ấm lòng kẻ viễn khách tha 
hương đang rất nhớ một bữa cơm 
gia đình. 

Xe buýt Sài Gòn được sơn màu 
xanh trông rất thân thiện. Ngồi 
trên xe buýt để ngắm Sài Gòn 
qua ô cửa vào một buổi chiều 
mưa cũng không hẳn là quá tệ, 
đi qua Nhà Thờ Đức Bà để thấy 
màu của thời gian in hằn trên màu 
đỏ tươi của gạch và màu rêu sạm 
của đá - một kiến trúc rất độc đáo 
còn lại từ thời Pháp thuộc. Đi qua 
chợ Bến Thành - một biểu tượng 
khác của Sài Gòn - nơi mà ở quán 

cafe vỉa hè, người ta bảo rằng đó 
là chợ Tây. Nhưng điều khiến ta 
phải ngạc nhiên là sự nhiệt tình 
của bác tài xế và bác phụ xe nơi 
đây, có thể sẵn sàng cho một bà 
cụ mang lên xe bao nhiêu là chai 
lọ rồi khi cụ xuống còn mang 
xuống giúp cụ.

Ly Cafe Ban Mê và  sợi lông 
voi

Đến Ban Mê vào một buổi tối, 
hơn một nửa chặng đường của 
chuyến công tác đã hoàn thành, 
nỗi nhớ nhà dường như đã lớn 
hơn rất nhiều… 

Con người Tây Nguyên thật nhiệt 
tình và chu đáo, đến nỗi có tìm 
cách từ chối nếu không khéo 
cũng có thể làm họ phải buồn. 
Là anh Hệ với cặp kính cận dày 
cộm trông trẻ hơn độ tuổi ngoại 
tam tuần của mình, đã chờ đợi ở 

sân bay từ lúc nào, giúp chuyển 
đồ lên ô tô, chở về tận khách sạn. 
Là chị Thảo, em Hiền, em Huệ 
đã đặt trước cơm tối cho cả nhóm 
công tác - bữa cơm đã giúp cho 
nỗi nhớ nhà vơi đi ít nhiều. Và 
bao giờ cũng đưa nhóm về tận 
khách sạn dù sớm hay muộn, bởi 
chị bảo “đó là trách nhiệm của 
chị”.

Bắt đầu có thói quen từ ngày đầu 
tiên bước chân xuống Cần Thơ, 
và sáng nào cũng một ly cafe cho 
đến khi về Sài Gòn. Nhưng cafe ở 
Ban Mê thì lại cả một câu chuyện 
dài mà khi vừa thưởng thức vừa 
nghe về những công đoạn sản 
xuất ra nó, cùng với âm hưởng 
của các bài hát về Tây Nguyên 
mới thấy hết được vị ngon thực 
sự của nó. Ở Ban Mê, mọi nhà 
đều tự xao cafe để uống và bán 
nên vị cafe ở mỗi quán đều rất 
khác nhau. Và đặc biệt nhất có 
thể phải kể tới là cafe Chuông Đá, 
bởi trước khi xao, hạt cafe được 
ủ lên men, nên khi uống có thêm 
một vị chua mà uống vào rồi thì 
say như say rượu.

Ngây ngất suốt ba ngày trong 
cafe Ban Mê, mở rộng lòng mình 
ra để cảm nhận và đón nhận sự 
nhiệt tình từ tấm chân thành như 
một người bạn, như một người 
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anh, người chị hay như một người 
trong gia đình của con người Ban 
Mê, để thấy rằng mình như là một 
phần ở đó từ khi nào, chỉ tiếc là 
không thể ở lâu thêm để có thể 
đón nhận hết… 

Chia tay Ban Mê, chia tay những 
câu chuyện huyền bí về chiếc Kơ 
Pang, ngôi nhà Dài, bộ trang phục 
của người Ê Đê, mang theo một 
sợi lông voi - biểu tượng cho sự 
may mắn, sự phù hộ của núi rừng, 
bảo vệ cho người mang nó khỏi 
mọi ma quỷ, giúp họ luôn khỏe 
mạnh - một tấm bùa hộ mệnh.

Đêm trên thành phố biển Đà 
Nẵng

Điểm kết thúc cuộc hành trình 
của gần hai chục ngày là Đà Nẵng 
- thành phố nổi tiếng với hai cây 
cầu Sông Hàn và Thuận Phước. 
Đà Nẵng thật sạch, bãi biển ở 
đây cứ dài mãi dài mãi, nước 
biển trong xanh và cát thì trắng 

xóa. Khi màn đêm buông xuống, 
thành phố trở nên lung linh với 
muôn ánh đèn đường dọc những 
con phố ven sông Hàn, trên cầu 
Sông Hàn và cầu Thuận Phước. 
Tất cả như sáng rực lên, đủ màu 
sắc, in bóng xuống mặt nước sông 
Hàn, lung linh, rực rỡ. Mọi người 
ở đây bảo rằng nếu lên đỉnh núi 
Sơn Trà nhìn xuống thì mới thấy 
hết được vẻ đẹp thực sự của Đà 
Nẵng. Quyết định hôm sau sẽ đi 
ghi lại những hình ảnh này để giữ 
lại cho riêng mình, nhưng tiếc là 
chỉ thực hiện được một phần ba 
cái ước mơ đó khi chỉ có được 
cầu Sông Hàn, khi vừa đáp chân 
đến đầu cầu Thuận Phước thì đến 
giờ tắt điện trên cầu. Hứa sẽ trở 

lại đây để thực hiện hai phần ba 
cái giấc mơ kia vào một ngày nào 
đó…

***

Còn đọng lại rất nhiều trong ký 
ức, từ những ánh mắt, những nụ 
cười, những câu nói mà các cô gái 
đã dành cho… hay những cái ôm 
khi uống rượu theo kiểu MISA. 
Sẽ nhớ giọng nói dễ thương của 
Cần Thơ… nhớ những cơn mưa 
chiều Sài Gòn dài dằng dặc… 
nhớ sự nhiệt tình và vị cafe Ban 
Mê… và nhớ cả nét đẹp cùng nụ 
cười nhẹ nhàng của em - cô gái 
Đà Nẵng. Tạm biệt và hẹn ngày 
gặp lại!

Anh Vũ Viết Hảo (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên đoàn công tác của PR TCT tới các VP MISA trên toàn quốc
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NHÔÙ CHUYEÁN COÂNG TAÙC ÑAÀU TIEÂN 
ÔÛ MIEÀN TRUNG

N hững câu 
thơ và chất 
giọng nặng 
nặng của 
người con 

gái miền Trung cứ văng vẳng 
trong tôi mỗi khi có dịp hàn 
huyên về các chuyến công tác 
và đặc biệt là chuyến công tác 
ở các tỉnh miền Trung...

Đó là lần đầu tiên đi công tác 
ở Bình Định, đây cũng là lần 
đầu tiên tôi đi xa đến thế, và 
cũng là lần đầu tiên tôi được đi 
xe lửa… Cảm giác lần đầu tiên 
đi xe lửa đã khiến tôi rất tò mò 
và tôi nghĩ mình sẽ không ngủ, 
thức để ngắm cảnh nhưng khi 
đặt chân lên xe là tôi ngủ một 
giấc ngon lành cho tới tận Bình 
Định. 

Tới Bình Định, điều đầu tiên 
tôi thấy là núi và núi, nó khác 
xa với miền Tây quê tôi. Tôi 
về nghỉ tại nhà một anh kế toán 
trưởng Phòng Giáo dục. Tôi 
được những người trong gia 
đình đón tiếp rất nhiệt tình, như 
người bà con trong gia đình đi 
xa lâu ngày mới trở về vậy. 

Sáng hôm sau, cũng như thường 
lệ, tôi bắt đầu với những công 
việc quen thuộc là hướng dẫn 
chương trình kế toán MISA cho 
mọi người. Có một điều đặc biệt 
là ở khóa học này, tất cả kế toán 
đều là nữ, thế là ngoài những 
câu hỏi về phần mềm thì tôi còn 
bị bao quanh với những câu hỏi 
“không chuyên” về những đặc 
trưng của người miền Tây. 

Đến buổi trưa ngày thứ hai, 

tôi được mọi người rủ về nhà 
của một chị kế toán uống nước 
dừa. Vậy là tôi được một bữa 
trưa không ăn cơm mà chỉ uống 
nước dừa và ăn trái cây no nê 
cùng với một vốn kiến thức về 
văn hóa vùng miền. Và điều thú 
vị nhất là ngày cuối cùng của 
khóa học, tôi đã được các chị 
gái truyền một số “bí kíp” võ 
công của người Bình Định. 

Chia tay vùng đất và con người 
Bình Định dễ mến, hiếu khách 
và cũng không kém phần mạnh 
mẽ, kiên cường tôi trở về với 
cuộc sống thường ngày nơi 
thành phố ồn ã. Cảm ơn những 
vần thơ của người con gái Bình 
Định và cảm ơn MISA đã cho 
tôi có những chuyến đi, những 
chuyến trải nghiệm thật đáng 
nhớ của tuổi trẻ.

“Mimosa từ đâu anh đến

Mà ở cạnh em suốt ngày qua

Sao mắt anh nhìn em như thế

Để rồi em đã hiểu tấm lòng anh”

Huỳnh Minh Quang - MISA Tp.HCM
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Haønh trình HRMHaønh trình HRM
Nguyễn Thanh Tùng - TT PTPM Định hướng sản phẩm và 

những khó khăn ngày đầu

Dự án MISA HRM.NET ban 
đầu được khởi động với chỉ 
3 thành viên, không tư vấn 
nghiệp vụ (BA), không kiểm 
soát chất lượng (QA). Với mục 
tiêu tạo ra một sản phẩm tiên 
phong theo hướng phần mềm 
như dịch vụ (SaaS), chúng 
tôi đã bắt tay xây dựng sản 
phẩm trên nền tảng công nghệ 
được lựa chọn lúc bấy giờ là 
DotNetNuke (DNN). Khi đó, 
hầu hết chúng tôi chưa hiểu 
thế nào là nghiệp vụ Quản 
trị nguồn nhân lực (Human 
Resource Management - 
HRM) vì một mặt phải nghiên 
cứu công nghệ, một mặt phải 
tìm hiểu nghiệp vụ, mặt khác 

phải chuẩn bị giáo trình đào 
tạo cho nhân viên mới. Sau 
hai tháng, cả đội dần nhận ra 
những khó khăn khi áp dụng 
công nghệ DNN và một quyết 
sách được BLĐ đưa ra kịp 
thời khi đó là từ bỏ công nghệ 
DNN và chuyển sang sử dụng 
công nghệ Silverlight. Công 
nghệ này cho phép xây dựng 
các ứng dụng trên nền Web có 
giao diện như trên ứng dụng 
Desktop truyền thống (Rich 
Internet Application - RIA).

Bắt tay lại từ đầu, vừa học 
công nghệ vừa tiếp tục trau dồi 
thêm kiến thức nghiệp vụ quản 
trị nguồn nhân lực (QTNNL), 
những “viên gạch” đầu tiên 
cho sản phẩm được đặt lại. Khi 
vấn đề về công nghệ dường 

MISA HRM.NET 2012 
chính thức phát hành, 
đánh dấu một chặng 

đường đầy gian nan để 
xây dựng một sản phẩm 
hoàn toàn mới trên nền 

tảng Điện toán đám mây 
(Cloud Computing). Một 

sản phẩm chứa đựng 
trong đó biết bao công 

sức và trí tuệ của tập thể 
MISA mà chúng tôi vẫn 
thường gọi vui là “Hứa 

Rồi Mà”.
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như đã được giải quyết, nhóm 
lại phải đối mặt với những khó 
khăn về mặt nghiệp vụ. Chúng 
tôi cùng nhau vẽ ra bức tranh 
về QTNNL và thực hiện chúng 
với những băn khoăn nhất 
định.

“Làn gió đổi thay” mang 
tên CMMi

Sáu tháng trôi qua, một sản 
phẩm “long lanh” ra đời nhưng 
không được phê duyệt phát 
hành. Khi mà tất cả vẫn đang 
dao động và phân vân chưa 
hiểu tại sao thì “làn gió đổi 
thay” mang tên CMMi đến và 
chỉ cho chúng tôi thấy được 
những thiếu sót cần phải khắc 
phục ngay:

• Sản phẩm chưa đáp ứng 
các yêu cầu của người dùng: 
Chúng tôi phải xác định và tài 
liệu hóa lại các yêu cầu người 
dùng. Sau đó đào tạo lại cho 

đội dự án để tất cả có cái nhìn 
thống nhất như nhau về nghiệp 
vụ.

• Sản phẩm chưa đáp ứng được 
các yêu cầu về hiệu năng và 
chất lượng: Đội dự án đã phải 
phân tích thiết kế và làm lại 
nhiều phần để đáp ứng các điều 
kiện về chất lượng sản phẩm 
đầu ra của ban CMMi.

• Sản phẩm chưa được thiết kế 
hướng đến người dùng: Từng 
giao diện, từng tính năng của 
sản phẩm sau đó được kiểm 
duyệt và thiết kế lại để đảm 
bảo sao cho đơn giản và dễ 
dùng nhất. 

Nhờ áp dụng CMMi đội dự 
án đã giúp cho sản phẩm ngày 
càng ít lỗi hơn, hoàn thiện hơn 
và tiến tới mục tiêu phát hành 
sớm hơn. Còn chúng tôi càng 
ngày càng cảm thấy mình làm 
việc quy củ hơn, hiệu quả hơn 

và chuyên nghiệp hơn.

Con người tạo nên sản 
phẩm

Khởi đầu với chỉ 3 thành viên 
cho đến ngày phát hành sản 
phẩm con số đó đã tăng lên gấp 
7 lần. Mỗi người một tính, mỗi 
người một sở trường, sở đoản 
làm sao để gắn kết họ lại, phát 
huy được những sở trường, 
hạn chế những sở đoản là một 
bài toán không dễ dàng. Dù 
có lúc bất đồng, có những cãi 
vã, nhưng chúng tôi hiểu mỗi 
người chỉ muốn bảo vệ quan 
điểm của mình và cùng hướng 
tới một mục tiêu chung là sản 
phẩm hoàn thiện. Rồi chỉ ngày 
hôm sau, hiểu ra lại nói cười 
thân thiện và vui vẻ. 

“Hạnh phúc không nằm ở 
đích đến mà nằm trên từng 
chặng đường đi” 

Đội dự án đã đến đích nhưng 
những kỷ niệm đẹp mà chúng 
tôi đã trải qua cùng nhau chắc 
chắn mỗi người sẽ không bao 
giờ quên được. Xin được cảm 
ơn BLĐ và các anh chị em khác 
đã trợ giúp đội dự án trong suốt 
quá trình phát triển sản phẩm 
MISA HRM.NET 2012.

Chúc cho sản phẩm MISA 
HRM.NET 2012 sẽ luôn “Nhân 
đôi sức mạnh nguồn nhân lực” 
ở bất cứ nơi đâu!
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Nhôù ngaøy ñaàu thu
treân ñaát laï

Ngồi trên xe, 
đắm mình 
trong tiếng 
nhạc du 
dương và rồi 

ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 
Giấc ngủ sâu trên xe đã khiến tôi 
đi quá đường. Tỉnh giấc, nhìn 
xung quanh mà không biết mình 
ở nơi nào, hoảng quá hỏi lái xe 
mới biết mình đã ở cách Trường 
Cao đẳng nghề Công nghệ và 
Nông lâm Phú Thọ hàng km. 
Phải làm sao đây? 

Đến trường tuy muộn gần một 
tiếng, các thầy cô giáo ở trường 
vẫn chờ tôi. Nhìn thấy vẻ mặt 
tươi cười của mọi người làm tôi 
ấm lòng. Tôi ngượng ngùng khi 
tất cả mọi người trong khoa - từ 
thầy Đức đã ngoài năm mươi 
đến Lệ Xuân đều gọi tôi  là “cô 
giáo”.

Buổi tối hôm đó, anh Hoàng Linh 
và Lệ Xuân kéo tôi đi tham quan 
trường, gặp gỡ các thầy giáo khoa 
khác. Chúng tôi cùng nhau uống 
trà, trò chuyện và hỏi thăm nhau. 
Tôi được ăn bánh trung thu sớm. 
Tôi trở về phòng và cơn mưa 
bỗng chốc ập đến. Đêm đó tôi đã 
ngủ thật ngon trên mảnh đất lạ. 
Tôi cảm nhận sự bình yên đến lạ 
kỳ...

Công việc triển khai khá vất vả 
bởi hệ thống máy móc của trường 
khó cài, trường lần đầu tiếp xúc 
với phần mềm MISA SME. NET 
và lớp học của tôi có cả khoa Tin 
học và khoa Kế toán học chung 
nhưng tôi vẫn hào hứng. Tôi nhận 
được sự quan tâm rất tận tình của 
các thầy cô giáo nơi đây. Là anh 
Tuấn Anh, người đã cho tôi một 
bữa sáng được mang về từ một 
nơi cách trường 15 km; anh Mạnh 

Hùng, người đã chuẩn bị cho tôi 
tách trà xanh và bánh quy vào giờ 
giải lao; thầy trưởng khoa với lời 
nhắc nhở khi tôi say sưa giảng bài 
mà quên mất thời gian “Cô giáo 
ơi, nghỉ thôi, ta ăn cơm đã...”. 
Ngày đầu làm việc qua đi, để lại 
cho tôi bao ấn tượng sâu sắc, tình 
cảm con người nơi đây thật khiến 
người lạ chẳng muốn rời xa.

Ngày thứ 3, khóa học kết thúc, 
lớp mời tôi dự liên hoan. Lại một 
lần  nữa tôi trở thành “cô giáo” 
trên lĩnh vực mới - hướng dẫn 
uống rượu kiểu MISA. Các thầy 
cô giáo rất hứng khởi với kiểu 
uống rượu này, thậm chí cũng 
muốn “sẽ áp dụng luôn trong các 
dịp liên hoan của khoa”. Có thể 
nói, chưa bao giờ tôi uống nhiều 
thế. Bởi vui, bởi nhiệt tình hay 
bởi tôi quý người Phú Thọ? Lúc 
chia tay, các thầy cô giáo nắm lấy 
tay tôi và nói : Có dịp trở lại Phú 
Thọ, ghé thăm trường nhé!

Tạm biệt mái trường đã tạo nên 
những cảm xúc sâu lắng trong tôi.
Tạm biệt những ngày thu không 
có cúc vàng nở rộ, không có mùi 
hoa sữa ngào ngạt... nhưng chỉ 
cần cơn mưa rào bất chợt đến là 
tôi lại nhớ cảm giác ấy.  Và rồi, 
nhận được tin nhắn “nhớ cô giáo 
MISA...”, sống mũi tôi cay cay...

Hoàng Lan Anh - MISA HN
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…“Máy anh nên… cài lại win”. Đáp lại lời nói nhỏ nhẹ của tôi là 
một sự phản kháng khá quyết liệt của anh. Tuy nhiên, càng nghe 
anh nói tôi lại càng thấy thú vị, cứ thế tôi như bị cuốn vào. Tôi 
lắng nghe những lời anh nói như để cảm nhận một điều gì đó rất 
riêng. Anh dứt lời tôi buột miệng hỏi: “Anh quê ở miền Trung à?” 
Một vài giây im lặng trôi qua, tôi tiếp lời: “Anh có ở gần Quảng 
Nam không? Em ở đó nè. Xin lỗi anh, nãy giờ anh nói gì em không 
nghe rõ lắm vì bận lắng nghe…cảm xúc từ giọng nói của anh. Lâu 
lắm rồi em không được về quê nên em cảm thấy ấm áp vô cùng. 
Cảm ơn anh nhé. Vừa rồi anh đã nói gì có thể nói lại giúp em được 
không? Anh cười, tôi cảm nhận được nụ cười hiền hòa trên gương 
mặt anh dù nghe qua điện thoại và anh bảo: “Anh đã nói gì nhỉ? 
Anh cũng quên mất rồi…”

Quaûng Nam queâ ta ôi!
Phan Thị Thùy Nhung -  MISA Tp.HCM

Hoàng Ngân - Tổng hợp

NHÖÕNG CAÂU CHUYEÄN NHÖÕNG CAÂU CHUYEÄN 

TÖ VAÁN ÑAÙNG NHÔÙTÖ VAÁN ÑAÙNG NHÔÙ
Với cam kết “Mang lại cho khách hàng sản phẩm 
và dịch vụ CNTT tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu về 
nghiệp vụ với giá thành hợp lý nhất” toàn thể cán bộ 
nhân viên MISA đã quyết tâm thực hiện đúng tôn chỉ 
đề ra “Hệ thống TIN CẬY - Dịch vụ TIỆN ÍCH - Phục 
vụ TẬN TÌNH”. Trong đó, bộ phận Tư vấn với vai trò 
là cầu nối, là người gắn kết MISA với khách hàng, là 
người luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để xử 
lý công việc, họ cũng chính là người luôn làm việc 
với một tinh thần “Phục vụ TẬN TÌNH”!
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Chò em mình hueà nheù!

Reng...Reng...

Tôi:  Alô, MISA xin nghe ạ.

Khách hàng: Làm ơn cho gặp 
T, chị ở Công ty A.

Tôi: Chị T hôm nay nghỉ phép, 
chị gặp vấn đề khó khăn em sẽ 
hỗ trợ chị ạ.

Khách hàng: Sửa giúp chị cái 
hóa đơn, sao nó cứ hiện tên 
Công ty ở bên góc trái của hóa 
đơn, chị không muốn nó hiện 
lên.

Tôi liền vào chương trình Team 
Viewer để chỉnh cho chị, nhưng 
đang loay hoay  thì chị liền gọi 
lại.

Khách hàng: Em có biết chỉnh 
không mà cứ lòng vòng trên 
hóa đơn của chị vậy, Công ty có 
người nào giỏi thì chỉnh cho chị 
liền đi, chị đang gấp lắm.

Tôi: Bộ phận tư vấn hôm nay 
chỉ có mình em, chị để em chỉnh 
nhé!

Thật sự trong lòng tôi rất là 
buồn, tôi cảm thấy hình như chị 
không tin tưởng vào khả năng 
làm việc của tôi, mà trong khi 
đó tôi đang tư vấn, hỗ trợ cho 
nhiều khách hàng cùng một lúc, 
làm sao chị hiểu cho mình. Tôi 
quyết tâm làm bằng được và nói 
với chị:

Tôi: Bây giờ chị có tin em 

không, nếu chị tin em thì chị để 
em chỉnh nhé.

Sau một thời gian ngắn, tôi cũng 
đã chỉnh xong hóa đơn cho chị, 
bỗng chị chat qua Team Viewer 
với tôi:

Khách hàng: Chị đang cần gấp 
nên lúc nãy có hơi nóng tính em 
bỏ qua cho chị nhé.

Tôi: Lúc nãy nếu em có lỡ lời gì 
thì chị cũng bỏ qua nhé, hai chị 
em mình huề nhau nhé! (cười)

Thế là từ lúc đó hình như hai chị 
em hiểu nhau hơn, gần gũi hơn. 
Mỗi lần gọi lên tư vấn hai chị 
em lại nói chuyện vui vẻ như là 
quen từ lâu lắm rồi.

Nguyễn Trần Nguyệt Nga - MISA CTH
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Tôi vẫn nhớ chị kế toán ở trường 
mẫu giáo huyện Ea H’leo, vào 
một ngày đẹp trời chị nhờ tôi 

hỗ trợ sử dụng phần mềm qua 
mạng, công tác hỗ trợ qua mạng 
không có mấy khó khăn... 

Vài ngày sau tôi nhận được điện 
thoại của chị và đầu dây bên kia 
bắt đầu nói không ngớt: “Em 
làm gì vào máy của chị mà dữ 
liệu không đúng gì cả, bây giờ 
làm sao mà chị in được, không 
biết bữa trước chị nhờ, bên em 
làm gì mà sai hết rồi.”

Chị nói nhanh và có vẻ rất hốt 
hoảng. Tôi nói chị cứ bình tĩnh 
rồi tiếp lời: “Không bao giờ có 
chuyện chúng em làm sai đâu 
chị ạ. Chị cho phép em vào xem 

máy chị để kiểm tra vấn đề nhé”. 

Tôi mở ra thì thấy chị đã thực 
hiện copy fi le không đúng, tôi 
giải thích và hướng dẫn lại, lúc 
này chị mới hiểu ra, chị liền 
cảm ơn và không quên mong 
tôi thông cảm vì chị quá lo lắng. 
Sau một hồi hỏi thăm tôi và em 
bé trong bụng, chị hẹn sẽ mang 
cho tôi mấy con chim cu đất. Tôi 
nói cảm ơn chị và những tưởng 
đó chỉ là ý xã giao. Nhưng ai dè, 
hôm sau, chị mang biếu tôi hai 
con chim cu đất rất to và béo. 
Tôi đã không “làm thịt” mấy chú 
chim mà quyết định để nuôi vì 
đó là quà của khách hàng mà.

“Toâi traû heát cho anh chò!”

Con chim cu ñaát

Đó là kỉ niệm về một đơn vị 
thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông, đơn vị nhỏ, kinh phí 
hạn hẹp, kế toán lại lớn tuổi. 

“Tôi không dùng phần mềm 
nữa, tôi trả hết cho anh chị đấy, 
xuống mang phần mềm về đi, 
tôi gửi  trả hết...” 

Đợi cô nói xong tôi mới nhẹ 
nhàng giải thích tôi gọi điện 
để hỗ trợ cô sử dụng tốt phần 
mềm, chứ không có ý định thúc 
giục cô thanh toán tiền cho 
MISA. Tôi chưa nói xong thì 
cô tắt máy ngay. Sau đó tôi có 
gọi điện cho cô vài lần để mong 

được giúp đỡ cô sử dụng tốt 
phần mềm nhưng không thấy 
cô bắt máy.

Khoảng một tuần sau cô gọi lại 
cho Phòng TV & HT KH MISA 
BMT nhờ hướng dẫn cô hoàn 
thành báo cáo để kịp đi nộp cho 
Phòng Tài chính. Vui vì khách 
hàng đã sử dụng phần mềm của 
MISA, tôi hướng dẫn cô nhập 
xong chứng từ sau đó kiểm tra 
báo cáo giúp cô. Kết quả rất 
tốt, cô cũng rất vui mừng và 
không quên cảm ơn tôi, cảm ơn 
phần mềm của MISA.

Vũ Thị Huế - MISA BMT

Đỗ Thị Thư - MISA BMT
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Tác giả: Lê Tuấn Minh - Bùi Mạnh Linh

Tiết lập xuân năm 
Tân Mão, Long 
Thành Vô Ảnh Lữ 
cho mời Hoàng Lão 
Bá đến gia trang bàn 

binh nghiệp lớn. Bên bàn cờ, thấy 
Long Thành Vô Ảnh Lữ vẻ mặt 
đăm chiêu nghĩ ngợi, Hoàng Lão 
Bá cứ chần chừ mãi rồi mới mạnh 
dạn hỏi:

- Phải chăng hiền huynh có việc gì 
ưu tư? 

Long Thành Vô Ảnh Lữ cất lời: 

- Tối qua, khi xem thiên văn ta 
thấy sao Khuê phạm vào ngôi Thái 
bạch chứng tỏ thời vận năm nay 
không được tốt, bát quái đảo lộn, 
âm dương suy kiệt. Lòng ta không 

khỏi âu lo.

Đẩy mạnh con mã trên bàn cờ,  
Long Thành Vô Ảnh Lữ tiếp lời: 

- MISA bang từ thuở khai thiên, lập 
hội tới giờ đã quy tụ được nhiều 
binh hùng, tướng mạnh. Song để 
chấn hưng thiên hạ, ta cần thêm 
người chữ tốt, viết hay, hòng phò 
trợ ta chép lại những tư tưởng binh 
pháp mà ta đã dày công thu nạp 
lúc bình nhựt, quyển này ta đặt 
là “Hồng Sơn Ngọa Long Binh 
Pháp”.   

Nghe đến đây Hoàng Lão Bá tiếp 
lời:

- Việc sao chép “Hồng Sơn Ngọa 
Long Binh Pháp” thì đệ không 

ngại, chỉ e việc giám sát thực hiện, 
nếu không có tướng tài thì khó 
mà thành. MISA bang xưa nay 
đối nhau bằng “đức” nay muốn 
dùng “Hồng Sơn Ngọa Long Binh 
Pháp” thì phải lấy “pháp” đặt lên 
hàng đầu, đệ lo tướng lĩnh có người 
không thuận.

Long Thành Vô Ảnh Lữ vuốt 
chòm râu nói : 

- Bàn cái “Trí đức” không thể hoà 
đồng với thế tục. Vì vậy theo ta, 
nếu có thể tìm cách làm cho MISA 
bang lớn mạnh thì khi không bắt 
chước phép cũ, nếu có thể làm lợi 
cho thần dân MISA bang thì không 
câu nệ ở lề thói ngày xưa. Đệ yên 
tâm ta sẽ tìm được người trợ giúp 
cho đệ thực hiện phép này. 
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Bàn long hội tướng sĩ một lòng

Tiết trời rằm tháng 
Giêng rét thấu 
xương, tại Đồ Sơn 
Cảnh Sắc người 
dân quanh vùng 

bỗng thấy Thanh Long Viên mấy 
hôm nay náo nhiệt lạ thường, 
người ra, người vào tấp nập, đèn 
đuốc sáng choang. Họ đang đứng 
từ xa thì thầm với nhau “nghe 
đâu MISA bang đang tổ chức đại 
hội !”, bỗng thấy tiếng ầm ầm từ 
xa vọng tới cát bụi bay mù mịt, 
nhìn kỹ ra thì thấy dẫn đầu là Phó 
bang chủ Nhất Tuyệt Kiếm Đanh 
Thúy cưỡi trên con Kỳ Thiên Bất 
Tướng, theo sau Nhất Tuyệt Kiếm 
Đanh Thúy là Ma Quách Văn An 
cưỡi trên con Hắc Kỳ Lân, Nhất 
Trượng Hồng Quang cưỡi con 
Bạch Ngọc Nghê. Đám người 
chưa hết tò mò thì bỗng thấy trên 
không có tiếng rít chói tai, nhìn 
kỹ bóng người cưỡi trên con thần 
điêu dẫn đầu là Phó Bang chủ 
Diệu Thủ Thần Chương, tiếp theo 
là Đà chủ Thiết Diện Quang Phi 
Ảnh, ngay sau là Hùng Lão Thần 
Suy và Hà Mô Huyền Công. Cửa 
Thanh Long Viện bỗng mở ra, 
một nữ hiệp tiếng lảnh lót như 
chuông ngân bước ra tiếp đón, 
nhìn kỹ hóa ra đó là Phó Đà chủ 
Thanh Kình Xung Ngô Hoa nữ 
hiệp được giang hồ mệnh danh là 
thiên hạ đệ nhất Thanh Ma Âm, 

nữ hiệp lên tiếng:

- Kính mời các chư vị vào nghỉ 
ngơi tại Thanh Long Viện, ngày 
mai chúng ta sẽ bắt đầu hội nghị 
tại Thanh Long Đường.

Sáng sớm hôm sau tại Thanh 
Long Đường, mới mờ sáng đã 
chật kín người, Long Thành Vô 
Ảnh Lữ mở lời: 

- Như các chư vị huynh đệ đã 
biết, năm nay thời vận không 
được tốt, giang hồ đại loạn, rất 
nhiều bang hội tan rã. Bọn Phổ 
Ác Bang lợi dụng thời cơ phô 
trương thanh thế liên kết với đám 
giặc cỏ Dã Thú Bang tính kế xâm 
lấn các vùng đất của MISA bang 
ta và các bang hội khác. Nhưng 
nếu quân tướng một lòng, biết tận 
dụng thời cơ thì có thể thống lĩnh 
thiên hạ, tiến ra biển lớn. Nhưng 
xét thấy để làm được việc này, 
Quân tướng trên dưới phải làm 
ngay 4 việc sau:

Thứ nhất: Xây dựng pháp chế 
mới - Người có công thì thưởng, 
có tội thì phạt không phân biệt 
trên dưới, mới cũ.

Thứ hai: Lấy “Hồng Sơn Ngọa 
Long Binh Pháp” làm binh thư 
để huấn luyện quân sĩ.

Thứ ba: Chiêu 
hiền đãi sĩ, tìm kiếm nhân tài.

Thứ tư: Nghiên cứu, tôi rèn binh 
khí mới 

Trong liên tiếp 3 ngày, toàn bộ 
tướng lĩnh MISA đêm quên ngủ, 
ngày quên ăn nhanh chóng xây 
dựng bộ pháp chế và góp ý cho 
bộ binh thư “Hồng Sơn Ngọa 
Long Binh Pháp”. Ngày nào đến 
tận canh 3 các thư phòng vẫn 
sáng rực ánh đèn.  

Đêm cuối cùng trước phiên bế 
mạc Bàn Long hội, sau khi đã 
bàn bạc xong xuôi với Hoàng 
Lão Bá, cùng 2 vị Châu Đà Chủ, 
Long Thành Vô Ảnh Lữ rảo 
bước trong Đào Lệ Viên, những 
mong tìm chút thư thái mà lòng 
vẫn không nguôi đau đáu về 
việc tìm người có đủ sức phò trợ 
Hoàng Lão Bá xây dựng pháp 
chế. Bỗng từ xa, bóng một nữ 
nhi thoăn thoắt tiến lại gần, cất 
lời nhỏ nhẹ:     

- Thưa Bang chủ, có điều gì đã 
khiến người không vui? 

Long Thành Vô Ảnh Lữ bất 
giác nhìn lại, hóa ra đó là Hằng 
Nga Hộ Pháp, một nữ tướng 
trẻ mới gia nhập MISA bang 
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nhưng tư chất thông minh hơn 
người, lại xuất thân từ con nhà 
văn nên được trọng dụng, luôn ở 
kề bên giúp Bang chủ ghi chép 
lại những bí kíp của “Hồng Sơn 
Ngọa Long Binh Pháp”. Hằng 
Nga Hộ Pháp có làn da trắng, đôi 
mắt tinh anh, môi đỏ như son, tóc 
đen như mun, thân hình đẫy đà, 
cao gần thước bảy. 

- Ta vốn muốn xây dựng quân 
binh MISA có kỷ cương, có sách 
lược đàng hoàng, có thể đương 
đầu trước mọi nguy biến. Nhưng 
ta vẫn còn e ngại hầu hết các 
tướng là quan võ, vốn trưởng 
thành từ chiến trận, giờ đây ta 
muốn tuyển chọn hiền tài, bồi 
dưỡng các văn tướng để trở thành 
một đế chế hùng mạnh vươn ra 
khỏi bờ Đông Hải, vươn tới năm 
châu. Mặc dù sách lược thì ta đều 
đã nghĩ tới, nhưng người thực 
hiện thì ta chưa biết tìm ai? 

Hằng Nga Hộ Pháp có chiều suy 

nghĩ lắm, bỗng nàng rạng rỡ nét 
mặt rồi thưa với Long Thành Vô 
Ảnh Lữ:

- Thưa Bang chủ, tiểu thần xin 
tiến cử một người, người này 
có thể sánh ngang với Thương 
Ưởng đời Tần Hiếu Công, hiện 
người này đang ở Vân Sơn Môn, 
nếu Bang chủ lấy lòng mà hậu 
đãi, tiểu thần tin chắc người ấy 
sẽ theo về dưới trướng.

Long Thành Vô Ảnh Lữ mặt 
rạng rỡ hẳn ra:

- Người đó phải chăng là Hồng 
Hương Hoa Nữ, người đã từng 
sang Nhật Nội Ngỏa quyết tâm 
ngộ được Yên Sơn Ổn Pháp?

- Chính người đó, thưa Bang chủ.

Long Thành Vô Ảnh Lữ vuốt 
chòm râu gật gù: 

- Hoàng đệ có Hằng Nga Hộ 

Pháp phò trợ để triển khai “Hồng 
Sơn Ngọa Long Binh Pháp”, giờ 
mà chiêu mộ được Hồng Hương 
Hoa Nữ  giúp triển khai Yên Sơn 
Ổn Pháp có lẽ ta sẽ không phải lo 
lắng gì nhiều... Việc tổ chức xây 
dựng, chế tạo binh khí trong mấy 
tháng gần đây Song Minh Thần 
Nữ, tuy mới về cũng đã dần thi 
thố được nhiều tài năng, an lòng 
binh sĩ. Nghĩ đến đây, Bang chủ 
Long Thành Vô Ảnh Lữ trong 
lòng phấn chấn lạ kỳ.

MISA bang đại hội anh hùng 
kết thúc trong sự hân hoan của 
các tướng lãnh, Hoàng Lão Bá, 
Nhất Tuyệt Kiếm Đanh Thúy, 
Diệu Thủ Thần Chương cùng 
các tướng lãnh chia tay hẹn ngày 
chiến thắng trên biển Đông Hải, 
tụ quân tại Trường Sa, Hoàng Sa 
giải phóng bờ cõi. Long Thành 
Vô Ảnh Lữ, giao cho Hằng Nga 
Hộ Pháp làm thuyết khách để 
mời Hồng Hương Hoa Nữ đến 
giúp việc xây dựng binh pháp 
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MISA bang, đồng thời cử Song 
Minh Thần Nữ và Phó Đà chủ 
Thanh Kình Xung Ngô Hoa cùng 
hơn một trăm thợ sản xuất binh 
khí tối tân nhất phục vụ quân đội 
với sự hỗ trợ của Quang Hoàng 
Uy Nỗ - cháu 80 đời của Cao 
Lỗ. Xưởng chế tạo vũ khí của 
Song Minh Thần Nữ và Phó Đà 
chủ Thanh Kình Xung Ngô Hoa 
ngày đêm đỏ lửa, tiếng rèn, tiếng 

búa chan chát không ngừng để 
trang bị binh khí tối tân cho quân 
đội MISA bang. 

Việc quân cơ do Hoàng Lão Bá 
chỉ huy, nhưng với sự hỗ trợ của 
Bang chủ Long Thành Vô Ảnh 
Lữ và các tướng quân khắp đất 
Nam giúp cho sinh khí trong 
MISA bang hội trở nên mạnh 
mẽ hơn bao giờ hết, nhưng sinh 

khí chưa đủ, quân 
tướng phải tập 
luyện để mong 
một ngày mang 
về chiến thắng. 
Vậy việc xây 
dựng quân đội của 
Long Thành Vô 
Ảnh Lữ và Hoàng 
Lão Bá như thế nào? Xem hồi 
sau sẽ rõ.
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T hấm thoắt 4 tháng 
trôi qua, với sự 
nỗ lực của Hằng 
Nga Hộ Pháp, 
tướng lĩnh MISA 

bang ai nấy đều thông làu 
“Hồng Sơn Ngọa Long Binh 
Pháp”. Nói về Yên Sơn Ổn 
Pháp, trong lần Hồng Hương 
Hoa Nữ thị sát tại Bắc Thành, 
trong lúc luyện tập có một vài 
quân sĩ không tuân theo phép, 
Hồng Hương Hoa Nữ trình lên 
Châu Đà chủ Nhất Tuyệt Kiếm 
Đanh Thúy, Đà chủ sai chém 
đầu làm lệnh ba quân đều khiếp 
sợ răm rắp tuân theo.

Trung tuần tháng 4 năm Tân 
Mão, Bang chủ Long Thành 
Vô Ảnh Lữ cùng Hoàng Lão 
Bá thân hành đến xem duyệt 
binh tại Bắc Thành, xem khắp 
doanh trại và đội ngũ một lượt 

lòng vui khấp khởi khen thầm:

Quân mã ngày trước so với 
ngày nay khác một trời một 
vực. Xưởng vũ khí Song Minh 
Thần Nữ tiếng đục, tiếc chát ra 
sức đóng Sà Minh Ém Chiến 
thuyền, là một binh khí tối tân, 
khi đi dưới đất,  lúc ẩn hiện trên 
mây, khi cần có thể hạ thủy, kẻ 
thù gặp phải loại vũ khí này 
chắc chắn sẽ chẳng biết đường 
nào mà chống đỡ, như thế lo gì 
việc Ðông chinh chẳng thắng.

Tiết thu năm Tân Mão, Hoàng 
Lão Bá họp toàn bộ quân sĩ lại 
để chuẩn bị xuất quân chinh 
phạt vùng biển vốn đang bị 
ngoại bang xâm lấn. Cuộc họp 
có đầy đủ tướng lãnh, Bắc 
có Nhất Tuyệt Kiếm Đanh 
Thúy, Nam có Diệu Thủ Thần 
Chương cùng các tùy tướng 

Hoài IIHoài II
Reøn luyeän tinh voõ moân - Ñoùng thuyeàn ra bieån lôùnReøn luyeän tinh voõ moân - Ñoùng thuyeàn ra bieån lôùn

Đóng bè lớn vượt hà ra bể
Luyện kiếm sắc vượt sóng chém cá Kình
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tham dự, hầu hết các tướng 
lãnh đều mong muốn sớm được 
ra trận, nhưng cũng không ít 
người e ngại: kẻ cho rằng quân 
địch vốn mạnh về đánh thủy, 
lại có tàu chiến tối tân, quân 
MISA bang từ xưa tới nay vốn 
chỉ giỏi đánh trên bộ không có 
chiến thuyền tốt. Ma Quách 
Văn An mặt trầm tư mà rằng:

- Quân ta nếu đánh trên bộ thì 
bọn Phổ Ác Bang có thuyền 
thần công, súng bắn một phát 
chết cả trăm lính, nếu như quân 
ta chỉ vũ khí đánh bộ thì khó 
lòng có thể tiếp cận được tàu 
địch. 

Nghe Mã Quách Văn An nói 
tới đây mọi người ai cũng ồ lên 
kinh ngạc, Nhất Tuyệt Kiếm 
Đanh Thúy vội vã trấn an:

- Các ngươi cứ an tâm, lâu nay 
Bang chủ đã cùng với Song 
Minh Thần Nữ và Thanh Kình 
Xung Ngô Hoa chế tác Sa Mâu 

Ém Khí, thuyền này không chỉ 
đi dưới nước mà có thể bay lên 
trên không, việc đối phó với 
Phổ Ác Bang không khó, chỉ 
cần các người chung sức chung 
lòng thì việc dời non lấp bể há 
chi phải e ngại.

Hoàng Lão Bá lúc này mới mở 
lời: 

- Ta với các ngươi vốn đã từng 
nằm gai nếm mật, việc gì các 
ngươi lo thì ta và Bang chủ 
đều đã lo trước, ta có vợ con, 
các người cũng vậy. Thế nên, 
để không hao tổn quân tướng, 
Bang chủ và ta đã họp bàn rất 
kỹ, không chỉ có Sa Mâu Ém 
Khí thuyền mà còn có nhiều 
binh khí khác sẽ trang bị để 
cách ngươi ra trận mà không 
phải thiếu thốn. 

Tức thì  ba quân tướng sĩ nhất 
loạt một lòng hô lớn 3 tiếng 
MISA làm rung động cả Bắc 
Bộ phủ. 

Ngày Mậu Tuất, năm Tân Mão 
được Bang chủ Long Thành Vô 
Ảnh Lữ lựa chọn làm ngày xuất 
trận, quân MISA bang phía Bắc 
xuôi theo Hồng Hà do Nhất 
Tuyệt Kiếm Đanh Thúy chỉ 
đạo cùng với hai phó tướng Ma 
Quách Văn An và Nhất Trượng 
Hồng Quang chỉ huy. Phía 
Nam, Diệu Thủ Thần Chương 
dẫn theo Thiết Diện Quang Phi 
Ảnh và 50 vạn quân trên 100 
chiến thuyền theo dòng Thị 
Nghè Hắc Giang tiến thẳng qua 
Tân Cảng Quan ra biển. Tại 
Đà Thành, Vô Ảnh Trần Hiếu 
tiến theo sông Hàn ra biển, 
với sự yểm trợ của Ma Thức 
Chư Pông từ Tây Nguyên theo 
đường bộ đổ xuống. Tại Cửu 
Long Giang, Salamah Xuân 
dùng thuyền nhỏ yểm trợ cho 
Diệu Thủ Thần Chương. MISA 
bang tiến quân theo ba hướng 
ra biển, đại chiến sẽ xảy ra 
như thế nào? Lần đầu tiên thủy 
chiến việc thành bại thế nào hồi 
sau sẽ rõ.
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Lại nói chuyện sau 
khi lĩnh ấn thống 
lĩnh đại quân mạn 
Bắc tiến ra biển theo 
đường Sông Hồng. 

Ngay lập tức Đà chủ Đà Bắc Nhất 
Tuyệt Kiếm Đanh Thúy triệu tập 
tướng lĩnh vào hổ trướng. Sau khi 
tướng lĩnh đã ngồi theo thứ tự 
trên dưới. Đà chủ lên tiếng:

- Nay ta nhận lệnh của Bang chủ 
dẫn quân theo dòng Hồng Hà tiến 
ra biển, ngặt nỗi cửa Ba Lạt hiện 
nay do bọn Phổ Ác Bang trấn giữ, 
mặc dù chúng chỉ là đám ô hợp 
nhưng khá thiện chiến và tinh 
nhuệ. Hơn nữa Càn Khôn Phục 
Ma Bang chủ của chúng cũng 
không phải là kẻ tầm thường. Ta 
muốn trận này phải thắng, ai dám 
lĩnh ấn thống lĩnh trong trận này.

Đà chủ nói chưa dứt lời thì Ma 
Quách Văn An, người đang thống 

lãnh Phủ La Thành đã bước ra, 
vòng tay trước mặt, nói một cách 
hiên ngang, khẳng khái:

- Tại hạ tuy bất tài nhưng hưởng 
lộc MISA bang đã nhiều, chưa có 
dịp báo đền. Phen này, nếu Đà 
chủ tin giao, tại hạ quyết phá tan 
bọn Phổ Ác Bang dọn sạch đường 
đưa đại quân tiến ra Đông Hải. 

Văn An dứt lời, Đà chủ mừng rỡ 
nói:

- Ma Quách đại hiệp mà đi trận 
này ta có thể yên tâm chờ tin 
chiến thắng!

Nói xong, Đà chủ rút một lá cờ 
lệnh từ trướng hổ bước xuống 
giao cho Văn An mà rằng:

- Phổ Ác Bang thông thạo thủy 
chiến, binh sĩ tinh nhạy nhưng 
chỉ là đám ô hợp. Ma Quách đại 

hiệp đi phen này, vừa phải phá cái 
uy phong của Phổ Ác Bang, vừa 
phải thu phục lòng người Ba Lạt 
tạo cho đại quân thế vững tiến ra 
biển sau này. Việc trước khó, việc 
sau còn khó hơn. Ma Quách đại 
hiệp phải rất lưu tâm mới được. 

Văn An nhận kỳ lệnh và thưa:

- Tuân lệnh Đà chủ. Tại hạ không 
làm tròn được hai việc ấy sẽ xin 
nộp đầu dưới trướng. Thần Tiễn 
Toái Thạch Vương Bình cũng 
cho rằng, trước đây quân ta vốn 
chỉ nhiều cá nhân hợp sức lại, 
việc đánh giặc chỉ dùng chí khí. 
Nay đã có binh khí, chiến thuyền 
của Song Minh Thần Nữ, ba quân 
được luyện rèn võ công trong 
“Hồng Sơn Ngọa Long Binh 
Pháp”, thì ta há chi sợ kẻ thù Phổ 
Ác Bang. Vương Bình vừa dứt lời 
thì ba quân không ai bảo ai đồng 
thanh hô lớn xin Đà chủ cho đánh 
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Cửa Ba Lạt Nhất Tuyệt Kiếm Đanh Thúy chém đầu tướng giặc

Giả thua trận Diệu Thủ Thần Chương bắt sống mười vạn quân binh
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...đánh...đánh. Tiếng hô ba quân 
làm cho muông thú xung quanh 
khiếp sợ, cây rừng tung lá như 
trong trận cuồng phong.

Văn An liền viết tờ cam đoan để 
lên án thư, vẻ vẫn ung dung, mặt 
không biến sắc sau đó cầm kỳ 
lệnh lui về chỗ cũ.

Ngày Nhâm Tuất, Ma Quách đại 
hiệp cùng gần 50 chiến thuyền 
lớn xuôi dòng Hồng Hà theo 
hướng Tân Đệ Bến để ra biển, hai 
bên bờ đội quân của phó tướng 
Thần Tiễn Toái Thạch Vương 
Bình dùng ngựa tiến theo yểm 
trợ. Từ Hà Thành, Đà chủ cùng 
Nhất Trượng Hồng Quang và đội 
kỵ mã cũng hỏa tốc đến Bạch 
Đằng Bến lấy thuyền theo đường 
biển tiến tới của Ba Lạt. Nhất 
Đao Ngọc Nữ Liên Kiều cho 
quân sĩ chèo thuyền và lấy thêm 
lương thảo chờ nước triều xuống 
thì theo dòng xuôi ra cửa biển. 
Chiều ngày Ất Sửu, đại quân Phổ 
Ác Bang tập trung tại cửa Ba Lạt 
lợi dụng nước lên cho thuyền 
vượt qua cửa Ba Lạt tiến vào đất 
Thái Bình hồ rằng tiến đánh chiến 
thuyền của MISA bang ngay tại 
bến Tân Đệ, đoàn chiến thuyền 
hơn 100 chiến của chúng tiến 
nhanh vào dòng Hồng Hà chẳng 
mấy đã giáp với mũi thuyền của 
Nhất Đao Ngọc Nữ Liên Kiều. 

Vốn là những kẻ đầy kinh nghiệm 
đánh thủy và chiến thuyền tối tân, 
chẳng mấy mà đại quân Phổ Ác 
Bang và tướng tiên phong là Độc 
Long Giáng Ma cho thuyền vừa 
dùng thần công, vừa dùng Phong 

Vũ Công đánh trực diện làm cho 
Ngọc Nữ Liên Kiều phải lùi quân 
vài dặm, được đà Hốt Thành Liệt 
cho thuyền đuổi theo, nhưng 
chúng không ngờ thần công bắn 
vào Chiến thuyền Sa Mâu Ém 
Khí chẳng ăn thua gì, ngược lại 
chúng bị hỏa tiễn mai phục của 
Thần Tiễn Toái Thạch Vương 
Bình bắn từ ba phía khiến cho đội 
hình hoảng loạn phải mở đường 
máu chạy ra biển. 

Lại nói đến đội chiến thuyền Sa 
Mâu Ém Khí của Ngọc Nữ Liên 
Kiều, sau khi chỉnh trang được 
đội hình, cả đoàn đánh ngược lại 
dùng thần công Phu Lịch Công 
Tiễn 2 nòng bắn ngược lại địch, 
khiến cho chúng vốn đã bị vỡ đội 
hình nay không còn một chiếc 
nào còn nguyên vẹn, quân lính 
giặc sợ hãi bỏ thuyền bơi ngược 
lại phía biển, để thoát thân, đến 
cửa Ba Lạt thì bị đại quân của Ma 
Quách đại hiệp bắt sống, toàn bộ 
bức tường chắn cửa sông bị vỡ, 
50 chiến thuyền Sa Mâu Ém Khí 
chạy băng băng ra biển tạo thành 
một cơn sóng thần nhấn chìm 
hơn mười vạn quân của Độc 
Long Giáng Ma đang cầm cự tại 
cửa biển. Ba mũi công gặp nhau 
cũng là lúc Phổ Ác Bang không 
còn lấy một tên lính nào còn sống 
sót, tiếng quân sĩ hò hét mừng vui 
làm vang động cả một vùng trời, 
từ đây Đà chủ lên thuyền hướng 
về Trường Sa để tụ hội với Diệu 
Thủ Thần Chương và Vô Ảnh 
Trần Hiếu như đã hẹn trước.

Nghe tin chiến thắng của Nhất 
Tuyệt Kiếm Đanh Thúy ở cửa Ba 

Lạt thì Diệu Thủ Thần Chương 
sốt ruột lắm, đã 4 ngày xuất quân 
đến cửa sông Sài Gòn thì cứ ban 
ngày chiến thuyền của Thiết Diện 
Quang Phi Ảnh chiếm được cửa 
biển thì khi triều lên đoàn quân 
của Ngự Vương Long và Ma 
Vương Lão lại đánh vào, thế trận 
giằng co làm cho sức quân mệt 
mỏi, trong khi đó, ở Tây Thành, 
đoàn quân của Samalah Xuân lại 
bị bọn giặc cỏ quấy nhiễu không 
thể hỗ trợ được từ phía biển vào 
giống như thế trận mà Nhất Tuyệt 
Kiếm Đanh Thúy đã thiết lập. 
Vốn là một người có tài mưu 
lược, Diệu Thủ Thần Chương 
cho gọi Đà chủ Thiết Diện Quang 
Phi Ảnh cùng với hai Phó Đà 
chủ là Hùng Lão Thần Suy và 
Hà Mô Huyền Công cùng một 
số tướng lĩnh đến để bàn kế phá 
trận địa của Ngự Long Vương và 
Ma Vương Lão đã bày sẵn ngoài 
biển. Diệu Thủ Thần Chương nói: 
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Nếu quân ta cứ giằng co mãi, ta e 
rằng sức ta có hạn mà giặc thì liên 
kết với nhau, Tây thành nữ vương 
Samalah Xuân thì phải giữ biên 
ải không thể rút quân về hỗ trợ 
được. Vậy nên ta tính phải dùng 
khổ nhục kế giả thua để nhử giặc 
vào sâu bên trong đợi khi triều 
cường rút, ta sẽ ém quân ở Bến 
Cát và đánh chúng ở cửa biển. 
Diệu Thủ Thần Chương giao cho 
Thần Bộ Thanh Hà cầm đầu một 
vạn quân nhân lúc ta đang chiếm 
cửa biển lấy cọc gỗ rừng của Ma 
Thức Chư Pông chuyển từ Tây 
Nguyên xuống đóng dưới lòng 
sông để tạo thành một bãi chông 
khổng lồ phá thuyền giặc. 

Ngày Tân Mùi, Thiết Diện Quang 
Phi Ảnh cùng với đoàn chiến 
thuyền Sa Mâu Ém Khí ra đánh 
khiêu khích với chiến thuyền của 
Ngự Long Vương và Ma Vương 
Lão, mới chỉ chưa đầy một canh 

giờ, Thiết Diện Quang Phi Ảnh 
đã giả thua, được đà quân giặc 
tiến thẳng vào trong sông để truy 
đuổi, Thiết Diện Quang Phi Ảnh 
đợi khi hơn một trăm chiến thuyền 
của chúng lọt qua cửa sông cũng 
là lúc hai bên bờ, Diệu Thủ Thần 
Chương trống chiêng hò hét, hỏa 
tiễn bắn vèo vèo khiến cho chúng 
hoảng loạn, lúc này Thiết Diện 
Quang Phi Ảnh quay lại tấn công 
bằng Sa Mâu Ém Khí, khiến cho 
tướng giặc là Ngự Long Vương 
tức vỡ mật mà chết, Ma Vương 
Lão cho quân rút ra ngoài thì gặp 
phải Hậu Pháp Thần Chông ma 
trận của Hà Mô Huyền Công cản 
lại, Ma Vương Lão sợ quá vội 
dương cờ trắng đầu hàng, Diệu 
Thủ Thần Chương chỉ trong một 
buổi tối đã bắt sống hơn 10 vạn 
quân binh của giặc. Cùng lúc này 
tin thắng sáu vạn quân giặc cỏ của 
Samalah Xuân cũng được tin hỏa 
tốc được khoái mã đưa tới. Vậy 

là chỉ trong 10 ngày hai đại quân 
chính đã chiến thắng oanh liệt. 

Sau chiến thắng ở Bến Cát, đoàn 
quân của Diệu Thủ Thần Chương 
và Thiết Diện Quang Phi Ảnh 
rong buồm tiến thẳng ra Trường 
Sa nơi có Nhất Tuyệt Kiếm Đanh 
Thúy, Ma Quách Văn An và Nhất 
Trượng Hồng Quang đã chờ sẵn.

Ngày Nhâm Thìn, đại quân 
MISA bang gặp gỡ tại Trường 
Sa, giữa cái nắng nóng của biển 
cả ba quân mừng mừng tủi tủi 
ôm chầm lấy nhau. Kể từ khi gây 
dựng cơ nghiệp đến giờ, MISA 
bang mới giành được cả đất, cả 
biển Đại Việt Quốc. Thế mới có 
thơ rằng:

Thiên kỳ sử sáng cùng nhật 
nguyệt

Rạng hữu danh thơm tiếng anh 
hùng! 
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VĂN HÓA - THỂ THAOVĂN HÓA - THỂ THAO

N hững tháng ngày đã trôi qua không bao giờ có thể 
trở lại, có lẽ vì vậy mà những tháng ngày tuổi thơ 
là những miền ký ức đọng lại sâu sắc trong tôi. 
Tuổi thơ của con bé Xí gắn liền với những chị 
em gái, những trò chơi búp bê, đồ hàng, những 

buổi chiều tha thẩn quanh vườn nhặt những bông hoa sầu riêng hít 
hà, còn những ngày Tết đối với năm chị em gái là những hồ i ứ c còn 
đọng mãi không thể nào quên. 

Thời kỳ bao cấp, ba má tôi là những cán bộ nhà nước ra bươn chải 
với đời, làm ăn buôn bán đủ thứ nghề, đời sống cơ cực nhưng với 
gánh nặng gia đình trên vai Ba vẫn lo lắng cho gia đình đầy đủ, có 
thể nói là sung túc hơn mọi người, Má thì hết phụ Ba buôn bán lại bị 
chộn rộn với đàn con nhỏ, lu bù với việc bếp núc nhà cửa.

Tôi còn nhớ những ngày giáp Tết hàng hóa trở nên đắt đỏ, những 
người bận bịu với mùa Tết nhất là những người làm ăn buôn bán, 
công việc của Ba cũng gấp gáp hơn bao giờ hết, hàng tuần chỉ gặp 
Ba hai hoặc ba lần khi Ba về nhà sau những chuyến hàng liên tục 
giữa Sài Gòn và Buôn Ma Thuột. Má ở nhà cũng tất bật lo đủ thứ, 
chỉ có chị Lớn của chúng tôi là hiểu còn bốn đưa nhỏ ngây ngô vẫn 
chỉ biết bàn luận Tết này Má mua bánh kẹo gì, quần áo nào và ngồi 
tính nhẩm xem mình sẽ có được bao nhiêu tiền lì xì.

Tôi thích nhất được ra chợ Tết với Má, Má một tay xách cái giỏ 
còn tay kia nắm tay tôi. Hàng quán trong chợ có sức hấp dẫn kì lạ 
với con nhóc ăn vặ t như tôi, họ trưng bày đủ thứ bánh kẹo với đủ 

Teát cuûa XíTeát cuûa Xí
Đỗ  Thị  Phương An - MISA Buôn Ma Thuộ t

VĂN HÓA - THỂ THAO
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màu sắc lung linh, đủ hình thù với mùi thơm 
ngào ngạt, những bao đựng hạt dưa đỏ chót. 
Má mua nhiều loại bánh kẹo hạt dưa mỗi thứ 
một ít rồi Má bỏ vào cái giỏ đỏ, tôi lại được 
hưởng xái mỗi thứ một ít. Đến hàng nhang 
đèn Má lại đưa tôi xách phụ một ít, cảm 
giác hãnh diện vì được Má tin tưởng giao 
cho mấy thứ đồ quan trọng. Tôi còn nhớ rất 
rõ mùi trầm luôn tỏa hương trong nhà suốt 
nhữ ng ngày Tết, mù i trầ m nhẹ  nhà ng thoang 
thoả ng thơm bay khắ p phò ng khá ch. 

Rồi Má sắm quần áo cho mấy chị em, mỗi 
lần Má dẫn hai đứa đi, chắc mấy bà bán hàng 
ở chợ bất ngờ lắm vì mỗi ngày Má lại đi với 
hai đứa khác nhau. Tôi và em gái luôn được 
Má cho mặc đồ giống nhau, mặc dù nhìn nó 
như là một thằng con trai. Má sắm cho tụi 
tôi ba bộ mặc ba ngày Tết. Khỏi phải nói con 
nhóc điệu như tôi thích đến thế nào, về nhà 
lâu lâu lại lén lấy ra mặc thử xem Tết này 
mình mặc bộ nào trước. 

Sau mỗi đợt hàng Tết Ba về, nhà lại đông vui, 
Má nấu những món Ba thích rồi cả nhà quây 
quần bên nhau, ăn cơm xong Ba hay bắt mấy 
đứa con đấm lưng, hết đấm lưng rồi lại bóp 
chân, đứa nào cũng hồ hởi nhưng được một 
lát mỏi tay ngay, Ba lại dụ: “Đứa nào đấm 
mạnh Ba cho tiền mua kẹo”. Cả đám lố nhố 
tay đập mạnh hơn, hí hửng vì viễn cảnh cầm 
tiền tung tăng ra quán bà Ngọc đầu xóm.

Đêm Giao thừa, trong nhà chỗ nào cũng có 
hoa, hoa trên bàn, hoa dưới đất, hoa trước 

cửa... bánh kẹo đầy bàn, nhà cửa tinh tươm 
vì trước Giao thừa mấy má  con đã è cổ dọn 
dẹp. Má nói đứa nào đi chơi quá Giao thừa 
Má nhốt ở ngoài ráng chịu, nên mấy chị em 
không đứa nào dám đi quá giờ, xem bắn 
pháo bông xong là lo chạy về nhà ngay. 
Mấy chị em xúm xít, qua 12h, Má lôi mấy 
cái phong bao lì xì ra, đứa nào mắt cũng 
sáng rỡ hí hửng cầm phong bao đỏ chót, 
lên giường nằm ngủ mà không thôi bàn 
luận. 

Ba ngày Tết đi chùa, đi thăm họ hàng, hẹn 
bạn đi chơi... nhiều thật nhiều những cái 
để nhớ nhưng tôi vẫn ấn tượng và nhớ mãi 
những ngày giáp Tết, không khí se lạnh 
những ngày Xuân, không khí chuẩn bị rộn 
ràng, ai ai cũng hồ hởi tâm trạng như vui 
hơn vì Mùa Xuân lan tỏa khắp tâm hồn. 

Tết năm nay cũng sắp đến, nhà tôi lại rộn 
ràng, năm nay sẽ đặc biệt hơn những năm 
trước vì  gia đì nh đã  đông thà nh viên hơn, 
năm nay tôi sẽ lần đầu tiên được cầm phong 
bao lì xì ba má, anh chị em chứ không chỉ 
được nhận như mọi năm. Mộ t năm mớ i sắ p 
đế n vớ i nhữ ng dự  đị nh mớ i, xin chú c cho 
mọ i ngườ i luôn vui vẻ , số ng khỏ e và  có  mộ t 
Mù a Xuân ngậ p trà n hạ nh phú c!
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VĂN HÓA - THỂ THAO

Chaát keo gaén keát 

“SIEÂU NHANH - SIEÂU BEÀN”

Hoàng Thu Ngân - PR TCT

Trần Bích Ngọc - TT KD 
HCSN, MISA Tp.HCM

Trong những hoạt động chung của 
công ty tôi thấy Sếp thật gần gũi, 
dường như ranh giới giữa Sếp và 
nhân viên đã được xóa nhòa. Có 
lẽ mọi người sẽ nhớ mãi những 
hình ảnh của Sếp Chương khi sút 
bóng, hay Sếp Quang khi làm thủ 
môn… Thật là tuyệt vời! 

Lê Thanh Huyền - TT KDDN, 
MISA HN

Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng 
khi TT KDDN lần thứ 3 mang về 
chiếc cúp vô địch giải bóng đá 
MISA KV phía Bắc, một mùa 
bóng không thể nào quên, chỉ tiếc 
là 2 mùa giải trước tôi chưa là gấu 
của MISA để có thể tham gia cổ 
vũ cho những trận cầu đỉnh cao.

Trần Thị Mai - PR, TCT

“Nóng bỏng và sôi động” là cảm 
nhận của riêng tôi về Cuộc thi 
MISA’s Got Talent khu vực phía 
Bắc 2011. Tại đây, thí sinh được 
thể hiện tài năng của mình trên 
sân khấu còn các cổ động viên 
được thể hiện tình yêu đồng đội, 
tình đoàn kết.

Năm 2011 ghi dấu tinh thần “Làm hết sức - Chơi hết mình” của MISA. Có 
thể nói đây là một năm ngập “bão” sự kiện văn hóa thể thao của người 
MISA. Nào là MISA Idol, MISA’s Got Talent, MISA Football Club, Giải 
cầu lông MISA... Những hoạt động này chính là chất keo gắn kết “siêu 
nhanh, siêu bền” tất cả các bộ phận, phòng ban. Mỗi sự kiện mang đến 
cho mỗi người MISA những cảm xúc khác nhau, những ấn tượng riêng 
biệt và cả những giây phút thăng hoa…
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Nguyễn Hồng Sơn - TT 
KDDN, MISA HN

Giải bóng đá Durastar năm 2011 
để lại trong tôi ấn tượng rất mạnh 
với đội cổ vũ xinh đẹp và rất “pờ 
rồ” của các cô gái MISA phía 
Bắc. Nhờ vào sự cổ động của các 
bạn mà anh em tuyển thủ chúng 
tôi cảm thấy phấn chấn hơn, đá 
hăng và máu lửa hơn hẳn.

Ngô Thị Ngọc Thúy - HCTH, 
MISA Tp.HCM

Giữa một rừng sự kiện VH - TT 
của MISA HCM, tôi cực kỳ ấn 
tượng với giải bóng đá nữ. Đó 
là một cơ hội để chị em thể hiện 
tài năng của chính mình. Không 
những thế, qua giải đấu này cũng 
đã khẳng định được những gì con 
trai làm được thì con gái cũng làm 
được. Chị em cũng mạnh mẽ, tự 
tin lắm lắm…(mắt long lanh).

Đinh Thị Vân - Trưởng phòng 
TV, TTKD HCSN, MISA HN

Các hoạt động VH-TT của MISA 
từ  trước đến nay đều rất sôi nổi. 
Nhưng ấn tượng nhất với tôi là các 
hoạt động của CLB Phụ nữ - rất 
thú vị và bổ ích. Lần gần đây nhất 
là thảo luận về luật hôn nhân, gia 
đình. Sau buổi đó, tôi cảm thấy tự 
tin hơn vì được trang bị một lượng 
kiến thức kha khá mỗi khi “chém 
gió”. :D

Lê Thị Hoài Thương - TV TT 
KDDN, MISA Tp.HCM

Qua Cuộc thi MISA Idol mình 
thấy người MISA không những 
kinh doanh giỏi, tư vấn khách 
hàng tốt mà còn có một phong 
trào văn hóa văn nghệ rất sôi 
nổi, xuất hiện rất nhiều tài năng 
âm nhạc. Và đây cũng là một sân 
chơi bổ ích, giúp cho mọi người 
vừa thoải mái sau những giờ làm 
việc căng thẳng, vừa được cười, 
hò hét cổ vũ thỏa thích, vừa được 
thưởng thức âm nhạc.

VĂN HÓA - THỂ THAOVĂN HÓA - THỂ THAO
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Chị Đinh Thị Thuý - Phó Tổng giám đốc

Tôi rất tự hào là người Tuổi Rồng, tuy rất vất vả nhưng nghe nhiều 
người nói là người cá tính, mạnh mẽ, tự tin và có nghị lực. Mặc dù vậy, 
tôi cũng không biết bản thân có được như vậy không? Chắc chắn một 
điều là năm 2012 sẽ là một năm vất vả với tôi.

Chị Ngô Thị Thanh Hoa - Phó GĐ, TT PTPM

Nhắc đến Rồng là nhắc đến con vật luôn bay trên trời và thường ở những 
nơi tôn nghiêm, trang trọng (như đình, chùa). Tôi rất thích tuổi con Rồng 
của mình, vì nó luôn có cái vẻ hư hư, thực thực. Tuổi Rồng là tuổi có 
nhiều người thông minh và thành công nữa.

Chị Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng HCTH, MISA HN

Người tuổi Rồng; Rất chiều chồng; Sống thật lòng; Ghét thói lòng vòng. 
:D

NAÊM THÌN NAÊM THÌN 
NGHÍA MAËT NGHÍA MAËT 
NGÖÔØI TUOÅI ROÀNGNGÖÔØI TUOÅI ROÀNG
Nguyễn Ngà

Quyết đoán, mạnh mẽ song cũng không 
kém phần mềm mại là đặc điểm rất dễ nhận 
thấy ở những người sinh năm rồng. Rất 
nhiều người cho rằng người cầm tinh con 
Rồng sẽ là người gặp nhiều may mắn trong 
cuộc sống và mang đại cát đại lợi đến cho 
người thân và gia đình, liệu có đúng như 
vậy không? Chúng ta hãy nghe những con 
rồng của MISA chia sẻ nhé!

VĂN HÓA - THỂ THAO
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VĂN HÓA - THỂ THAOVĂN HÓA - THỂ THAO

Chị Trần Thanh Nga - MISA Đà Nẵng

Rồng là linh vật mang đến sự cát tường, may mắn. Nói đâm mê tín 
nhưng tôi công nhận một điều là tháng nào tôi mở hàng là tháng đó 
Sếp tôi chỉ có lời hoặc hòa vốn thôi. Nên tôi cũng cố gắng mà đưa 
doanh số về đầu tháng cho Sếp mừng.

Chị Huỳnh Cẩm Thúy - MISA Cần thơ

Mỗi năm mọi người đều đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ để thực 
hiện, tôi cũng mong muốn năm Nhâm Thìn sắp tới sẽ gặt hái nhiều 
thành công mới với mục tiêu nho nhỏ là “vượt doanh số mỗi tuần, mỗi 
tháng, mỗi quý của năm ”.hihi......!

Anh Vũ Mộng Kiêm - TT PTPM

Năm tới là năm Nhâm Thìn tôi có dự định tìm kiếm một nửa còn lại 
của mình, năm nay tôi tìm mãi mà không được :), hy vọng năm sau sẽ 
là năm tôi làm được điều đó.

Chị Phan Thị Thanh Lan - MISA Buôn Ma Thuột

Từ nhỏ tôi đã rất thích hình tượng con Rồng, rất đẹp, dũng mãnh và vì 
nó biểu hiện cho sức mạnh và cái thiện. Năm tới tôi sẽ cố gắng và cố 
gắng hơn nữa, hoàn thành kế hoạch doanh số của bản thân góp phần 
vào việc hoàn thành kế hoạch của phòng KDDN.

Chị Nguyễn Thị Mai Giang - MISA HN

Năm tới sẽ là năm tuổi của tôi vì vậy tôi tin là mình sẽ gặp được nhiều 
may mắn và thuận lợi hơn. Đối với nhân viên kinh doanh thì mục tiêu 
trong công việc bao giờ cũng là doanh số rồi. Còn mục tiêu trong cuộc 
sống của tôi thì tất nhiên là tôi sẽ tìm được một nửa của mình rồi. :-)

Anh Đặng Văn Chuyên - Văn phòng TCT

Tôi thấy thích nhất ở Rồng đó là sự huyền bí :D. Từ bé toàn được 
nghe Rồng gắn liền với vua chúa nên cảm thấy tự hào lắm. Tuy giờ 
bớt tự hào rồi nhưng vẫn thấy vui. Mà số tôi có duyên với tuổi Rồng 
(Bố tuổi Rồng, em tuổi Rồng, vợ cũng tuổi Rồng). Mục tiêu của tôi 
thì cũng đơn giản thôi, có thể tóm tắt trong 8 chữ: Gia đình hạnh phúc, 
công việc như ý :).
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Đêm Giao thừa với người Tây Ban Nha

Khi tiếng chuông đầu tiên báo hiệu nửa đêm, cũng là thời khắc 
chuyển qua năm mới, mọi người liền tranh nhau ăn nho. Nếu có 
thể ăn được 12 quả nho trùng với thời điểm 12 tiếng chuông đổ, 
bạn sẽ là người may mắn vì suốt 12 tháng trong năm tất cả mọi 
việc đều đạt như ý muốn.

Nhảy ghế để đón Tết cùng với người Đan Mạch

Rất nhiều người Đan Mạch đón năm mới bằng cách đứng trên 
ghế và cùng nhau nhảy xuống vào thời khắc Giao thừa. Nhảy vào 
tháng 1 được cho là hành động giúp xua đuổi vận xui và mang 
lại may mắn.

Tết tại Mexico

Cũng vào đêm Giao thừa, một số người, đặc biệt là phụ nữ sẽ mặc 
đồ lót màu đỏ - với ý nghĩa năm mới sẽ tìm được tình yêu. Ngoài 
ra, còn một số người sẽ xách vali đi vòng quanh nhà với hy vọng 
sang năm sẽ xuất ngoại. :D

Teát khaép muoân nôiTeát khaép muoân nôi
Sưu tầm

Bạn có biết người dân Ý, người dân Tây Ban Nha đón tết như thế nào không? Nhân dịp  
xuân mới 2012 Tre làng xin giới thiệu với các bạn những phong tục đón Tết kỳ lạ và thú 
vị nhất thế giới. 

HAPPY NEW YEAR 2012
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Người Gana đón Tết

Người Gana có một tục đón Tết 
rất thú vị. Đó là vào lúc nửa đêm 
những ai cãi cọ nhau trong năm 
cũ, đều giải hòa với nhau, xóa đi 
mọi nỗi bực bội. Và theo tục cũ, 
cũng đúng vào lúc nửa đêm, vang 
lên một tiếng thét lớn. Người ta 
cho rằng: cần thét đuổi những gì 
của năm cũ. 

Tết tại Ý

Người Ý chào năm mới theo cách 
rất riêng! Họ ném tất cả những gì 
cũ kĩ ra khỏi phòng qua cửa sổ để 
tạo không gian cho những gì may 
mắn, mới mẻ của một năm mới 
vào phòng.

Ở Hy Lạp

Ngày đón năm mới mọi người ôm 
đá qua cửa nhà mình cầu cho sang 
năm mới được mùa, cầu cho cuộc 
sống năm mới hạnh phúc.

Có một mùa xuân đang đến ở nơi xa

Mang theo mưa phùn ẩm ướt

Em êm ấm trong tà áo đẹp

Như đợi xuân về

Khi đông còn lạnh lẽo những  u mê

Đào đã e ấp trong nụ hồng sắp nhú

Cây vẫn đợi mùa xuân trong nỗi nhớ

Nên mới trút bỏ lá vàng

Nắng đợi mùa chẳng chiếu lúc đông sang

Chim không hót khi mà xuân chưa tới

Bao yêu thương nghe như là rất vội

Cuốn theo dòng thời gian

Sáng sớm nay trời thức giấc mưa phùn

Lá chồi biếc bỗng vươn mình lớn dậy

Như tình yêu anh qua bốn mùa rong ruổi

Gặp mưa xuân nên dừng bước quay về

Cảm ơn mùa đã đánh thức những đam mê!

2
Caûm ôn muøa xuaân

Nguyễn Thị Thanh Hoa - TT PTPM

VĂN HÓA - THỂ THAOVĂN HÓA - THỂ THAO
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GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN

Câu chuyện đêm 30
Đêm 30, cảnh sát trực nhận được cú điện 
thoại của một người đàn ông say rượu: 
- Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc đưa 
tôi về nhà. Tôi không còn biết phương hướng! 
- Nhưng ông đang ở đâu? 
- Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên một con đường. 
- Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem con đường ấy 
có đặc điểm gì? 
- Không rõ là đường số bao nhiêu, nhưng con đường 
này tôi thấy lạ lắm, nó được lát bằng ngói.

Đi hết mấy ngày?
Sáng mồng một Tết, Tí đố Tèo:
- Đố mày từ mặt đất đi tới trời hết mấy ngày?
- Tao không biết, mày có biết không?
- Biết chứ, từ mặt đất lên tới trời hết 3 ngày rưỡi!
- Sao mày biết?
- Nhà nào cũng 23 tháng Chạp thì đưa ông Táo 
về trời, rồi đến 30 tháng Chạp lại rước ông Táo 
xuống lại. Như vậy có phải vừa đi vừa về hết 7 
ngày không nào?

Tán thành
Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen 
em xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu gì 
kẻ say...

Bữa tất niên của chàng độc thân
Anh chàng nọ thì thào với bạn gái chiều 30 Tết:
- Em thích ăn bữa tối Tất niên cùng anh chứ?
- Dạ em rất thích - Cô bạn gái bẽn lẽn.
- Thế hẹn 19h ở nhà em nhé! Em về trước chuẩn bị 
đồ ăn ngon vào!
(Thảo nào đến giờ vẫn độc thân).

Khen hay chọc ngoáy?
Ngày Tết người ta hay bông đùa cho vui, nhưng 
nhiều khi nói không đúng cách lại mất xuân. Câu 
chuyện có thật sau đây là một ví dụ:
Mùng 3 Tết, hai vợ chồng già sang chúc Tết hàng 
xóm, bà vợ diện một chiếc váy bạc sang trọng. Vừa 
gặp nhau, vợ chồng hàng xóm đã bông đùa:
- Ồ, bà mặc váy màu này hợp với mái tóc bạc của 
ông nhà lắm! 
Tức mình, bà vợ vặc lại:
- Còn bà, sao không cởi trần cho rồi! Ông nhà hói 
trụi thế kia còn gì!

NHỊP CẦU MISA
Ban biên tập trân trọng cảm ơn các tác giả đã tham gia cộng 
tác, viết bài và ủng hộ Tre làng trong suốt năm qua. BBT hy 
vọng tiếp tục nhận được sự cổ vũ của các tác giả, các cộng 
tác viên để Tre làng ngày càng phong phú hơn, trở thành 
người bạn không thể thiếu của bạn bè, khách hàng, đối tác 
MISA.

BBT xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp của các 
bạn. Bài và tin gửi về địa chỉ trelang@misa.com.vn
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GIẢI TRÍ - THƯ GIÃNGIẢI TRÍ - THƯ GIÃN

AÛnh vui misa

Chạy đâu cho thoát
Tác giả: Đỗ Thị Phương An, MISA BMT

Penguins
Tác giả: TTKD HCSN, MISA Tp.HCM

Nỗi nhọc nhằn
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thuần, TCT

Đồng cảm
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, MISA Tp.HCM

Kiều nữ và đại gia
Tác giả: nhóm Orion, TT KDDN, MISA Tp.HCM

Ai bảo Thị Nở là xấu? 
Tác giả: Triệu Thị Chinh, MISA HN

Dũng mãnh
Tác giả: Nhóm Orion, TT 

KDDN, MISA Tp.HCM

Đã xong
Tác giả: Phạm 

Văn Nghĩa, TCT

Vinh Ngộ Không
Tác giả: BMLinh, TT PTPM

Đủ chưa cây ơi? 
Tác giả: Lê Thị Thu Trang, 

TTKD HCSN, MISA HN

Thảm hoạ thời trang
Tác giả: Nguyễn Thị Ngà, TCT

Ngon ngon!
Tác giả: TTKD HCSN, MISA Tp.HCM




