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V/v thông báo chương trình hỗ trợ DN nhỏ 

 và vừa chuyển đổi số trong công tác  

tài chính kế toán 

 

 

  Kính gửi: 

    - Cục thuế tỉnh; 

    - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

    - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

    - Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. 
   

Thực hiện Quyết định 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”; Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 củaBộ Thông tin và 

Truyền thông 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, ngày 06/8/2021 Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

1370/THH-CPĐT ngày 5/8/2021 của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT thông báo về 

chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA. Theo đó MISA sẽ tặng miễn phí 

01 năm tài chính sử dụng phần mềm AMIS Kế toán cho các doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ kế toán của các đối tác tham gia nền tảng MISA ASP.  

Đây là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, mới thành lập chưa có 

bộ máy kế toán thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính kế toán 

nhằm tối ưu chi phí, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà 

nước và đồng thời góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi có phần mềm 

online làm việc từ xa. Đặc biệt sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc bắt buộc phải kê khai 

thuế như doanh nghiệp của hơn 1,6 triệu hộ cá thể theo Thông tư 40/2021/TT-BTC 

của Bộ Tài chính ký ban hành ngày 1/6/2021. 

Để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết được thông tin hữu ích và đăng ký 

nhận hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác tài chính, kế toán, thuế, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ công tác truyền thông, thông báo cho 

cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết về chương trình này của Công 

ty Cổ phần MISA bằng việc làm cụ thể như sau: 



1. Đăng thông tin về chương trình trên kênh truyền thông của Quý cơ quan 

(website, fanpage facebook, chuyên mục liên quan đến chính sách tài chính, thuế 

trên truyền thanh, truyền hình (nếu có)) 

2. Gửi thông báo qua email hoặc tin nhắn SMS, group zalo, viber cho các 

doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, mới thành lập trên địa bàn biết. 

3. Gửi công văn thông báo về nội dung chương trình và đầu mối liên hệ đến 

các doanh nghiệp mới thành lập từ 2020 đến nay. 

4. Có thể tổ chức các hội thảo, hội nghị triển khai nội dung chuyển đổi số cho 

doanh nghiệp và triển khai chương trình này. 

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại website: https://smedx.vn/nen-tang-

so/misa-asp; hoặc https://asp.misa.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với: Bà Bùi Thị Trang 

- Giám đốc phát triển Nền tảng MISA ASP, Công ty Cổ phần MISA, Mobile: 090 

456 5649, email: asp@misa.com.vn  

Rất mong nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin của Quý cơ quan. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, BCVTCNTT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Sỹ 
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