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V/v tập huấn hỗ trợ phần mềm 

MISA. 

 

 

 

Kính gửi:  

               - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP; 

               - Các đơn vị trực thuộc Sở.      

 

Căn cứ Quyết định 749/QĐ-TTg ký ngày 03/6/2021 của Thủ tướng chính 

phủ về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

Căn cứ vào tình hình nhu cầu quản lý nâng cao công tác chuyên môn, sử 

dụng phần mềm Quản lý Ngân sách (MISA Buamas), Quản lý tiền lương (MISA 

SalaGov), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần MISA tổ chức 

lớp tập huấn, cụ thể như sau: 

I. Đối tượng tham gia 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuyên viên phòng KHTC, Tổ CNTT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Kế toán, cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo, kế toán, 

cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện các đơn vị trực thuộc. 

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tập huấn 

- Thời gian: Từ ngày 07 – 10/6/2022 (Buổi sáng 8h00 - 11h00, chiều 13h30 - 

16h30), sẽ có điều chỉnh theo tiến độ của mỗi lớp; 

- Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, số 18 Lê Hồng Phong, TP 

Phan Rang – Tháp Chàm; 

- Hình thức tập huấn: Trực tiếp.  

III. Chương trình các lớp tập huấn 

1. Lớp 1: Phần mềm (Tính lương) MISA SalaGov, Phần mềm (lập dự toán) 

MISA Bumas. 

2. Lớp 2: Sẽ kết hợp sau lớp 1 (Nếu có nội dung phát sinh)  

IV. Công tác chuẩn bị   

1. Đối với các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo 

- Cá nhân mang theo máy tính xách tay có kết nối Internet. 

- Đối với cán bộ kế toán: Mang theo bảng dự toán ngân sách của đơn vị năm 

2022; Bảng lương tháng 6/2022 và mẫu Bảng lương 09. 

- Đối với cán bộ quản lý thư viện: Mang theo danh sách chi tiết đầu sách tại 

trường (thời điểm cuối năm 2021). 

- Đối với cán bộ quản lý thiết bị: Mang theo danh sách chi tiết các loại thiết bị 
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tại trường (thời điểm cuối năm 2021). 

2. Đối với Công ty CP Misa: Đề nghị cử cán bộ, kỹ thuật liên quan đến trực 

tiếp tạp huấn, hướng dẫn theo kế hoạch trên. 

* Công văn này thay thế cho Công văn số 1238/SGDĐT-KHTC ngày 06 

tháng   6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Để khóa tập huấn đạt hiệu quả tốt, đề nghị thủ trưởng cử cán bộ tham gia  

theo đúng thành phần, địa điểm và thời gian nêu trên. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cty CP Phẩn mềm Misa; 

- Tổ CNTT thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, LTMH, TrBC). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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