
 

UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 
        Số:             /CV-TCKH 
V/v Tập huấn triển khai phần mềm 

misa năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

C n c   u t Ngân sách Nh  nư c ng y  5  6    5; 

C n c  Nghị định số  63    6 NĐ-CP ngày 21/12/   6 của Chính phủ 

quy định chi tiết v  hư ng dẫn thi h nh  u t ngân sách Nh  nư c; Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30/12/   6 của Bộ T i chính hư ng dẫn chi tiết thi 

h nh Nghị định số  63    6 NĐ-CP ngày 21/12/2016; 

C n c  Nghị định 38    9 NĐ-CP quy định m c lương cơ sở đối v i cán 

bộ, công ch c, viên ch c v  lực lượng vũ trang. 

C n c  Nghị định 11/2020 NĐ-CP ng y            quy định về thủ tục 

h nh chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nh  nư c; 

C n c  Thông tư   7    7 TT-BTC Hư ng dẫn chế độ kế toán H nh 

chính sự nghiệp; 

 C n c  Thông tư 77    7 TT-BTC Hư ng dẫn chế độ kế toán ngân sách 

nh  nư c v  hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nh  nư c; 

Để  ng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán. Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện Tủa Chùa phối hợp v i Công ty Cổ phần MISA tổ ch c hội 

nghị t p huấn triển khai phần mềm như sau: 

1. Nội dung tập huấn: 

- Hư ng dẫn các nghiệp vụ l p bảng lương h ng tháng, tính toán lương 

phải trả, các khoản trích nộp theo lương trên phần mềm tính lương. 

- Kết nối, c p nh t dữ liệu lương h ng tháng trên phần mềm kế toán MISA. 

-   p dự toán lương, tổng hợp dự toán lương h ng n m. 

- Tính toán, tổng hợp nhu cầu cải cách tiền lương. 

- Hư ng dẫn quản l  v  in các mẫu biểu lương theo đ ng quy định của Nh  

nư c v  đặc thù quản l  tại địa phương. 

2. Đối tượng tham gia: Kế toán các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện, 

UBND các xã, thị trấn. 

3. Địa điểm tập huấn: Trung tâm GDNN-GDTX 

        4. Thời gian tập huấn: 2 ng y, từ ng y  4    -  5         (Sáng từ 8h   - 

  h  , chiều từ  4h   - 17h00). 

5. Tài liệu chuẩn bị: 



- Thiết bị học t p: Máy tính để b n có tai nghe, có kết nối Internet (Ưu tiên 

dùng Laptop có sẵn loa, mic và webcam). 

- Dữ liệu kế toán từ đầu n m đến nay. 

- T i liệu học t p: Bảng lương h ng tháng để có cơ sở thực h nh nh p liệu 

v  kiểm tra báo cáo trên phần mềm. 

Nh n được Công v n n y, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp, triển 

khai thực hiện đ ng thời gian quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

-  ưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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