
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-KHTC           Ninh Thuận, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v tập huấn hỗ trợ phần mềm 

quản lý thư viện, thiết bị (MISA 

EMIS). 

 

 

 

 

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, Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”. 

Nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng phần mềm Quản lý Thư viện, Thiết bị 

(MISA EMIS); Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ 

chức lớp tập huấn, cụ thể như sau: 

I. Đối tượng tham gia 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Cán bộ phụ trách thiết bị, thư viện các đơn vị 

trực thuộc. 

II. Thời gian, hình thức tập huấn 

- Thời gian: Từ ngày 21 – 24/6/2022 (Buổi sáng 8h00 - 11h00, chiều 13h30 

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

- Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua Zoom.  

  + ID Zoom: 346 320 9615 

  + Link tải bộ cài Zoom: https://mily.vn/taizoom 

III. Chương trình các lớp tập huấn 

1. Lớp 1: Phần mềm Quản lý thư viện (MISA EMIS). 

2. Lớp 2: Phần mềm Quản lý thiết bị (MISA EMIS). 

IV. Công tác chuẩn bị   

1. Tham gia nhóm zalo tập huấn. 

- Quản lý thiết bị: https://zalo.me/g/ancmey311 

- Quản lý thư viện: https://zalo.me/g/uxlzuh680 

2. Đối với các cơ sở giáo dục 

 Chuẩn bị máy tính xách tay có kết nối Internet, hoặc máy tính để bàn có kết 

nối loa (ưu tiên máy tính xách tay, có loa và webcam). 

-  Đối với cán bộ quản lý thư viện: Chuẩn bị danh sách các đầu sách tại trường 

(thời điểm cuối năm 2021). 

https://mily.vn/taizoom
https://zalo.me/g/ancmey311
https://zalo.me/g/uxlzuh680
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-  Đối với cán bộ quản lý thiết bị: Danh sách các loại thiết bị tại trường (thời 

điểm cuối năm 2021). 

3. Đối với Công ty CP  Misa: Đề nghị cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp tập huấn, 

hướng dẫn theo nội dung và thời gian nêu trên. 

Kính đề nghị thủ trưởng cử cán bộ tham gia  theo đúng thành phần, thời 

gian nêu trên để khóa tập huấn đạt hiệu quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cty CP Phẩn mềm Misa; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, LTMH,TrBC). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

 Lê Bá Phương 
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