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V/v thông báo chương trình hỗ trợ của 

 Công ty Cổ phần MISA 
 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”, ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số (gọi tắt là Chương trình). Tính đến hiện nay, Chương 

trình đã lựa chọn được 18 nền tảng số xuất sắc tham gia, trong đó có nền tảng kế 

toán dịch vụ MISA ASP của Công ty Cổ phần MISA. 

Ngày 25/7/2021, Cục Tin học hóa nhận được Văn bản số CV-MISA-

HQO/2021/50 ngày 17/7/2021 của Công ty Cổ phần MISA về việc Báo cáo kết 

quả phát triển Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP và đề xuất hỗ trợ truyền thông; 

tại Văn bản này, Công ty Cổ phần MISA đã đề cập đến chương trình tặng miễn 

phí phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán khi tham gia 

Nền tảng ASP trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, 

với mong muốn giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi 

số trong công tác tài chính kế toán nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tuân thủ chế 

độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà nước. 

Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, thành phố biết được thông 

tin và đăng ký nhận hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác tài chính, Cục Tin học 

hóa đề nghị Quý Sở hỗ trợ công tác truyền thông và thông báo cho cộng đồng 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết về chương trình này của Công ty Cổ 

phần MISA (tham khảo và đăng ký tại https://smedx.vn/ hoặc https://asp.misa.vn/). 

Thông tin chi tiết về chương trình đề nghị Quý Sở liên hệ: Bà Bùi Thị Trang, 

Giám đốc phát triển nền tảng MISA ASP, ĐT: 0904.565649.   

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ Quản lý doanh nghiệp (để p/h); 

- Công ty Cổ phần MISA (để t/h); 

- Lưu: VT, CPĐT. 
 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Phú Tiến 
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