ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2358 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 9 năm 2018

V/v tập huấn hỗ trợ phần
mềm kế toán, quản lý tài
sản và triển khai phàn mềm
quản lý thư viện.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.
- Các trường THCS và Tiểu học thuộc huyện.
Thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính
quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ;
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật những quy định mới
của Thông tư, cũng như những tính năng mới trên phần mềm MISA. Bên cạnh
đó hỗ trợ công tác hoàn thiện sổ sách kế toán, kết chuyển số liệu sang năm tài
chính 2019. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Công
ty cổ phần MISA tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung: Tập huấn hỗ trợ phần mềm kế toán MIMOSA.NET 2019,
phần mềm quản lý tài sản và triển khai phần mềm quản lý thư viện.
2. Thời gian: 02 ngày (ngày 25 và 26/9/2018)
- Buổi sáng: Từ 8 giờ – 11 giờ 30 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ.
3. Địa điểm: Tại Trường THCS Ma Lâm.
4.Thành phần tham dự: Kế toán, bộ phận quản lý tài sản, thư viện.
* Lưu ý:
- Khi đi tập huấn mang theo:
+ Dữ liệu kế toán, file excel QLTS.VN (dành cho tập huấn hỗ trợ phần
mềm kế toán và phần mềm quản lý tài sản)
+ Danh sách sách, sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát…(dành cho tập huấn
phần mềm quản lý thư viện).
- Đối với kinh phí trang bị phần mềm quản lý thư viện: Sẽ được cân đối
trong năm 2019.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Hiệu trưởng các đơn vị trường
học thuộc huyện chỉ đạo cán bộ phụ trách tham gia lớp tập huấn theo đúng thời
gian nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài chính – KH ;
- Phòng Giáo dục & ĐT ;
- Lưu: VT, KT.
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