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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1900/SGDĐT-KHTC
V/v: tập huấn hỗ trợ phần mềm
Quản lý Khoản thu, Hóa đơn điện tử
và ứng dụng SISAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số CV-MISABMT/2020/529 ngày 06/10/2020 của Công ty cổ phần MISA – Văn phòng đại diện
tại Buôn Ma Thuột về việc Đề xuất tập huấn hỗ trợ phần mềm Quản lý Khoản thu,
Hóa đơn điện tử và hướng dẫn kích hoat ứng dựng SISAP cho các đơn vị trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
Nhằm hỗ trợ các đơn vị giải quyết các vướng mắc trên phần mềm các khoản
thu và Hóa đơn điện tử . Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty Cổ
phần MISA – VPĐD tại Buôn Ma Thuột tổ chức tập huấn hỗ trợ phần mềm phần
mềm Quản lý Khoản thu, Hóa đơn điện tử và hướng dẫn kích hoạt ứng dựng
SISAP với nội dung như sau:
1. Thời gian tập huấn:
Thời gian chuẩn bị: Trước 01 ngày tập huấn cán bộ MISA sẽ liên hệ đơn vị
add Zalo, Cài và hướng dẫn Zoom;
Thời gian chính thức: ( Danh sách đính kèm)
 Khối Trung học phổ thông: Từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2020
 Khối Mẫu giáo – Mầm non: Từ ngày 27/10 đến ngày 28/10/2020
 Khối Trung học cơ sở: Từ ngày 29/10 đến ngày 30/10/2020
 Khối Tiểu học: Từ ngày 02/11 đến ngày 03/11/2020
2. Nội dung tập huấn: hỗ trợ phần mềm QLTH.VN – nghiệp vụ quản lý
khoản thu và hóa đơn điện tử, Hướng dẫn kích hoạt tài khoản ứng dụng chia sẻ thông
tin nhà trường – phụ huynh SISAP
3. Hình thức tập huấn: Tập huấn Online qua công cụ Zoom
4. Địa điểm tập huấn: Các đơn vị ngồi tại đơn vị/Máy tính để đăng nhập vào
phòng học trực tuyến qua Zoom
5. Thành phần tham gia: Kế toán, thủ quỹ các trường. (Danh sách chi tiết
từng trường kèm theo)

6. Kinh phí tập huấn: Miễn phí
7. Yêu cầu đối với kế toán:
 Máy tính để bàn có tai nghe hoặc laptop có kết nối internet (Ưu tiên dùng
Laptop có sẵn loa, mic và webcam);
 Sử dụng Internet FTTH (cáp quang) để đảm bảo chất lượng Internet tốt nhất,
trường hợp không có Internet FTTH thì ưu tiên kết nối bằng di động 4G, 3G;
 Dữ liệu phục vụ tập huấn: Danh sách học sinh, danh sách miễn giảm, danh
sách lớp, danh sách các khoản thu tại trường.
 Test đăng nhập vào phòng họp trực tuyến trước khi đào tạo 1 ngày.
Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị dự toán trực thuộc Sở và các đơn
vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP MISA (thực hiện)
- Lưu VT, KHTC.
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