
  UBND TỈNH TRÀ VINH 
   SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-BCVTCNTT 

V/v phổ biến chương trình hỗ trợ của  

Công ty Cổ phần MISA hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 
 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT 

nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh việc chuyển đổi số góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa 

hoạt động của doanh nghiệp. Tính đến 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. 

 Hiện tại Công ty Cổ phần MISA có 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 (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. 

Thực hiện Công văn số 1370/THH-CPĐT ngày 05/8/2021 của Cục Tin học 

hóa về việc thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA, Sở Thông 

tin và Truyền thông phổ biến đến các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp phổ biến 

Chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA đến các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký nhận hỗ trợ. 

(Chương trình hỗ trợ 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 các doanh nghiệp liên hệ: Bà Bùi Thị Trang, Giám đốc phát triển nền tảng 

MISA ASP, ĐT: 0904,565649)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT DN, Hộ KD, HTX; 

- Cổng TTĐT Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 

 

https://smedx.vn/
https://asp.misa.vn/
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