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THÁNG 10 – GẮN KẾT NGƯỜI BRAVO



Tháng 10/2022, BRAVO kỷ niệm tròn 23 năm thành 
lập, người BRAVO đã cùng nhau có những hoạt 
động vô cùng ý nghĩa và sôi động trong suốt cả 
tháng để chào mừng ngày trọng đại này. Xuyên 
suốt 23 năm xây dựng và phát triển, tài sản lớn 
nhất của BRAVO là trí tuệ của CBNV, là sức mạnh 
của sự đoàn kết, đồng lòng đi theo định hướng, sứ 
mệnh để mang tới sản phẩm – dịch vụ có chất 
lượng, phát triển doanh nghiệp bền vững.

Song song với đó, tháng 10 cũng có một ngày vô 
cùng đặc biệt dành cho “phái đẹp” – Ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10. “Phái đẹp” tại BRAVO hẳn đã có 
một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc với những 
hoạt động chúc mừng tới từ Công ty.

Khép lại một tháng đầy sôi động, hãy cùng chúng 
tôi nhìn lại tháng 10 của BRAVO trong số Nội san 
BRAVO Focus số 82 với chủ đề: THÁNG 10 – GẮN KẾT 
NGƯỜI BRAVO này nhé.

Trân trọng!
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Tài chính kế toán – đầu não của doanh nghiệp, 
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TIN NỔI BẬT THÁNG 10
BRAVO rộn ràng cùng các hoạt động với sinh viên

Tham gia đào tạo ERP cho sinh viên khoa HTTTQL – Học 
viện Ngân hàng. 
Ngày 04/10, BRAVO Hà Nội tham gia chương trình đào 
tạo ERP cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý – 
Học viện Ngân hàng. Buổi đào tạo chuyên đề ERP nằm 
trong chuỗi hoạt động của chương trình đào tạo định kỳ 
gắn kết với doanh nghiệp, được Khoa tổ chức dành cho 
sinh viên trong Khoa có cơ hội tiếp cận thực tiễn.

Tham dự tọa đàm của Viện CNTT, ĐH Tài chính – Ngân 
hàng. 
Ngày 08/10, đại diện BRAVO Hà Nội đã đến tham dự buổi 
Tọa đàm “Đổi mới Chương trình đào tạo chuyên ngành 
Tin ứng dụng đáp ứng yêu cầu nền Kinh tế số, Xã hội số” 
do Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Tài chính - Ngân 
hàng tổ chức. Buổi tọa đàm có sự tham dự của ban lãnh 
đạo Viện CNTT, các thầy/cô trong Viện, cùng đại diện các 
đơn vị lớn trên địa bàn Hà Nội và BRAVO.

BRAVO’s Tour cùng sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý – 
Đại học Thăng Long. 
Ngày 12/10, BRAVO Hà Nội hợp tác cùng Khoa Kinh tế - 
Quản lý, Đại học Thăng Long tổ chức buổi giao lưu và 
tham quan doanh nghiệp. Chương trình diễn ra với mục 
đích mang tới cho các bạn sinh viên một cái nhìn chân 
thực và đầy đủ về hoạt động thực tế của doanh nghiệp 
cũng như hoạt động tuyển dụng hiện nay.

Tham dự Lễ Tổng kết và Gặp mặt tân sinh viên Khoa 
HTTTKT – Học viện Tài chính. 
Ngày 19/10, BRAVO Hà Nội đã tham dự Lễ Tổng kết năm 
học 2021 - 2022 và gặp mặt tân sinh viên khóa 60 – khoa 
Hệ thống Thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính. Tại đây, 
nhiều suất học bổng giá trị đã được đại diện Công ty trao 
tặng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Tổ chức Talkshow Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên 
CNTT – Đại học Duy Tân. 
Ngày 26/10, Talkshow “Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên 
ngành CNTT” do BRAVO kết hợp cùng Khoa Công nghệ 
Thông tin (CNTT), Đại học Duy Tân tổ chức, nhằm chia sẻ 
các kiến thức hữu ích liên quan đến chuyên ngành học, 
vị trí việc làm, cơ hội nghề nghiệp và giao lưu, tư vấn cho 
các sinh viên. 

BRAVO Open Day tại TP. HCM
BRAVO Open Day – sự kiện thuộc chuỗi hoạt động hướng 
đến sinh viên do BRAVO tổ chức thường niên, nhằm mang 
đến cơ hội trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Năm 
nay, BRAVO Open Day 2022 tiếp tục được tổ chức thành 
công vào ngày 29/10 tại văn phòng BRAVO HCM, thu hút 
sự tham gia của đông đảo sinh viên ngành Công nghệ 
thông tin (CNTT), ĐH Tài chính – Marketing (UFM).
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Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại BRAVO 3 miền

Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày lễ kỷ niệm lớn nhằm tôn 
vinh phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20/10 hàng năm ở 
Việt Nam. 
Tại BRAVO những ngày này, không khí văn phòng trở nên 
hân hoan rộn ràng hơn khi các chị em phụ nữ nhận được 
nhiều sự quan tâm đặc biệt từ công ty. Nhiều hoạt động 
ý nghĩa đã được diễn ra tại văn phòng BRAVO cả ba miền 
nhằm gửi gắm những tình cảm đặc biệt dành tới các 
CBNV nữ.
 

BRAVO đồng hành gieo mầm ước mơ cho trẻ em khó khăn tại Bình Phước
Sáng ngày 10/10, đại diện BRAVO HCM cùng Chi đoàn 
Văn phòng B2, Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ Truyền thông 
- Phòng Kế hoạch Tài chính (Đoàn Thanh niên Cơ quan 
TTXVN khu vực phía Nam) phối hợp cùng Ban giám hiệu 
trường Tiểu học và THCS Nghĩa Bình tổ chức chương 
trình “Gieo mầm ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn” tại điểm trường Tiểu học Bình Hòa, xã Nghĩa Bình, 
huyện Bù Đăng (Bình Phước). Đây là một trong những 
chương trình thiết thực nhằm chăm lo các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa.

Tưng bừng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 23 năm thành lập BRAVO
Ngày 18/10/2022, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO chính thức bước sang tuổi 23, đánh dấu hành trình phát triển với 
nhiều thành tựu đáng tự hào, và khát khao “MẠNH MẼ VƯƠN XA” hơn nữa trong tương lai.

Chuyến du lịch mừng sinh nhật BRAVO năm nay, BRAVO 
HN lựa chọn Sông Hồng Resort làm nơi nghỉ dưỡng cho 
CBNV cùng gia đình cũng như tổ chức đêm Gala sinh 
nhật công ty. Với BRAVO HCM, chuyến đi năm nay các 
thành viên đã có cơ hội trải nghiệm và khám phá Mỹ Tho 
– Bến Tre, hai địa phương có cảnh quan thiên nhiên thơ 
mộng và mang những nét đặt trưng văn hóa của sông 
nước miệt vườn Miền Tây. Với BRAVO Đà Nẵng, vì ảnh 
hưởng nghiệm trọng của thiên tai lũ lụt miền Trung 
trong những ngày qua nên chuyến du lịch kỷ niệm sinh 
nhật công ty sẽ dời sang một ngày không xa. 

Sáng ngày 18/10 – ngày sinh nhật BRAVO tròn 23 tuổi 
(18/10/1999 – 18/10/2022), buổi Lễ kỷ niệm 23 năm 
thành lập Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đã được 
diễn ra trang trọng, ấm cúng tại cả 3 miền với nhiều hoạt 
động ý nghĩa.
Cũng tại chương trình, giải thưởng của cuộc thi “Duyên 
dáng BRAVO” do Công ty phát động nhằm hướng tới kỷ 
niệm 23 năm thành lập công ty và chào mừng Ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10 cũng được tổng kết và trao giải. 

BRAVO Hà Nội và BRAVO HCM: Chuyến du lịch quen 
thuộc cùng Đêm Gala đáng nhớ

Các hoạt động chào mừng tại văn phòng 3 miền trong 
ngày 18/10

BRAVO Đà Nẵng sôi động với giao hữu bóng đá nội bộ
Ngày 18/10, nhằm kỷ niệm 23 năm thành lập công ty, giải 
bóng đá nội bộ tại văn phòng BRAVO Đà Nẵng đã được tổ 
chức thành công với sự tham gia hào hứng của tất cả các 
thành viên. Với mục đích phát triển và đẩy mạnh phong 
trào rèn luyện thể dục thể thao trong công ty, giải bóng 
cũng là dịp để các thành viên từ nhiều phòng ban giao 
lưu học hỏi lẫn nhau, từ đó góp phần nâng cao tinh thần 
đoàn kết, gắn bó tập thể.



Gặp cô nàng “Nhân sự” Duyên dáng của BRAVO HCM
Hướng tới Kỷ niệm 23 năm thành lập công ty và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, BRAVO phát động cuộc thi 
“Duyên dáng BRAVO”, là sân chơi cho chị em phụ nữ BRAVO được thể hiện nét duyên dáng, tự tin khẳng định bản thân 
và cũng là dịp để tôn vinh người phụ nữ BRAVO với những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của công ty trong suốt 
23 năm qua. Đã có rất nhiều bài dự thi chất lượng từ 3 miền gửi về cho cuộc thi. Trong số báo này, chúng ta sẽ cùng trò 
chuyện với gương mặt “Duyên dáng BRAVO” đã ẵm giải trong cuộc thi nhé:

“Trên đời này, ngoài sinh tử ra, mọi thứ đều là chuyện nhỏ.”

Với vị trí là một cán bộ Nhân sự, ngoài việc góp một phần nhỏ tạo nên mội trường làm việc tốt để mọi người yên tâm công 
tác thì việc tuyển dụng được nhiều “nhân tài” cho công ty là một niềm vui rất lớn. “Trong suốt quá trình làm việc ở BRAVO, 
vì tính chất công việc là “làm việc với con người” nên luôn mang đến cho mình những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ 
cũng như nhiều bài học đáng quý. Nhưng với mình, kỷ niệm đáng nhớ trong năm vừa qua là trong 1 tháng Sứ đã tuyển được 
hơn 10 nhân sự cho vị trí tuyển dụng của công ty, điều này cũng đem lại niềm vui và động lực cho Sứ mỗi ngày.”
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Huỳnh Thị Ngọc Sứ - Phòng Quản lý Tổng hợp BRAVO HCM - Giải nhì cuộc thi Duyên dáng BRAVO.

Bén duyên và gắn bó với BRAVO đến giờ cũng 
đã hơn 3 năm, Với Ngọc Sứ, được làm công 
tác Nhân sự trong 1 công ty phần mềm có rất 
nhiều thuận lợi: “Khả năng xử lý thông tin, 
tra cứu, lưu trữ hồ sơ một cách nhanh 
chóng. Bên cạnh đó môi trường làm việc trẻ 
nhiều nhân sự giúp Sứ giao tiếp và tương tác 
trong công việc với nhiều người”.

Nếu được chọn một “Duyên dáng BRAVO” không chỉ là trên ảnh mà còn ở bên ngoài thì chắc hẳn ở BRAVO HCM, nhiều 
người cũng sẽ bình chọn cho Ngọc Sứ. Làm da trắng, gương mặt bầu bĩnh trẻ trung và nụ cười tỏa nắng chính là những 
điểm khiến người đối diện thiện cảm về cô Nhân sự này của BRAVO HCM. “Ban đầu với tham gia cuộc thi là hưởng ứng 
phong trào của Ban tổ chức công ty phát động và nhìn thấy được nhiều chị em cả 3 miền Bắc -Trung – Nam cùng tham gia, 
với số lượng like và share nhiều như vậy không nghĩ là mình đạt giải nhì cuộc thi. Cảm xúc chen chút bất ngờ, hồi hộp lắm. 
Nhân đây cũng cám ơn các anh chị em đồng nghiệp trong công ty, bạn bè của Sứ đã yêu thích bài dự thi của Sứ. Hy vọng là 
chị em chúng ta sẽ luôn trẻ trung, xinh đẹp, yêu đời và đặc biệt luôn tự tin vào chính bản thân mình nhé.” Ngọc Sứ chia sẻ. 

Trong cuộc sống, ngoài những lúc thuận lợi thì còn có rất nhiều những khó khăn, thách thức. Việc vững tin, kiên cường sẽ 
giúp cho mỗi chúng ta dễ dàng vượt qua được mọi thứ. Ngọc Sứ cũng có cho mình được một phương châm sống rất hay để 
vượt qua mọi chuyện dễ dàng hơn đó là

Bên cạnh công việc, Ngọc Sứ cũng 
được đồng nghiệp, bạn bè biết đến là 
một người vợ đảm, người mẹ với một 
bé trai vô cùng đáng yêu. “Trước đây 
ngoài công việc ra thì vào cuối tuần 
Sứ thích gặp gỡ bạn bè cùng nhau 
tâm sự đủ thứ chuyện về loài chim 
biển, đi du lịch và thỉnh thoảng tổ 
chức buổi BBQ nho nhỏ cùng bạn bè. 
Bây giờ thì dành nhiều thời gian cho 
gia đình nhỏ của mình hơn.” Chúc 
cho gia đình nhỏ của Sứ luôn ngập 
tràn tiếng cười. 

Với những nguồn năng lượng sống tích cực, Ngọc Sứ đã đang và sẽ luôn góp một phần không nhỏ giúp cho môi 
trường làm việc của BRAVO HCM ngày càng tuyệt vời hơn.



Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng công ty, mình đã có 
thêm những trải nghiệm thú vị, được hòa mình vào bầu 
không khí hân hoan, đầy hào hứng của cá nhân mình nói 
riêng và cả BRAVO Đà Nẵng nói chung, tất cả đã quây 
quần lại bên nhau để cắt chiếc bánh sinh nhật, trong 
không khí thật hạnh phúc và đầy tự hào. Buổi sinh nhật 
là dịp để nhìn lại những thành tựu, đồng thời tri ân sự 
cống hiến của toàn thể nhân viên. 

Người ta hay nói, trong cuộc sống mỗi người luôn song 
hành tình yêu và công việc, nhưng ở đây lại có một tình 
yêu đặc biệt được hòa quyện cả công việc đó là tình cảm 
yêu thương, chan hòa, thân thiết giữa những người đồng 
nghiệp dành cho nhau như trong một gia đình. Mình thực 
sự đã cảm nhận được tình yêu đó mỗi ngày khi làm việc ở 
BRAVO.

Thật may mắn khi có thể cùng anh chị em đón sinh nhật 
tuổi 23 của BRAVO, một cảm xúc như được dự bữa tiệc 
sinh nhật của chính bản thân mình vậy!

Ở đây có những anh, chị đã gắn bó với BRAVO ngay từ khi 
mới thành lập, có người gắn bó được vài năm hay thậm chí 
có những người chỉ mới gặp BRAVO được vài tháng như 
mình, nhưng ở đây mình không chỉ được học hỏi, đúc rút 
nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc mà còn trong 
cả cuộc sống. Các anh chị đi trước luôn sẵn sàng chia sẻ, 
từng bước dẫn dắt giúp mình sớm làm quen với công việc 
tại đây, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau, dù là 
công việc hay đời sống. 

BRAVO 23 năm – Em 23 tuổi. Năm 2022 đặc biệt hơn mọi 
năm bởi đây là năm mà mình đón tuổi 23, tuổi của sự 
nhiệt huyết, tuổi của sự đam mê và cả những khát khao 
mãnh liệt. Đặc biệt hơn thế vì đây cũng chính là năm 
BRAVO tròn 23 tuổi kể từ khi thành lập. Được gặp BRAVO 
vào đúng khoảng thời gian này với mình thật sự ý nghĩa, 
phải nói đây là năm đầy sự biến động của mình, sự thay 
đổi lớn nhất phải kể đến đó là khi bước chân vào ngôi 
nhà mang tên “BRAVO”. Không phải vô tình mà chúng ta 
biết đến nhau vào thời điểm này đâu nhỉ, mình nghĩ là 
“duyên” cả đấy.

Toàn bộ ý tưởng sinh nhật, từ văn nghệ cho đến trò chơi 
đều do anh chị em tự tay đầu tư, chuẩn bị hết sức chu 
đáo, đây cũng là dịp để các thành viên có cơ hội để gắn 
bó, gần gũi với nhau hơn đặc biệt là đối với những thành 
viên mới như mình. 

Ngàn lời muốn nói ngày kỷ niệm
Vạn sự tốt đẹp, vạn an khang
Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm
Niềm tin vững bước theo năm tháng
May mắn, thành công lẫn tiếng xa

Chế Long Vi – Khối Kinh doanh, BRAVO Đà Nẵng

Vậy là kỷ niệm 23 năm thành lập đã khép lại với bao cảm 
xúc, một trang mới được mở ra, hành trang của mỗi thành 
viên lại thêm một dấu ấn khó phai mờ. Xin gửi đến Công ty 
BRAVO lời chúc thành công, chúc công ty bước sang một 
tuổi mới ngày càng phát triển, vững mạnh hơn, thịnh 
vượng hơn.
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Vậy là cũng đã 2 tuần trôi qua từ khi kết thúc 
chuyến hành trình kỷ niệm thành lập công ty 
tuy ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc tại Tiền Giang 
– Bến Tre, cũng là chuyến đi đầu tiên của mình 
với BRAVO thân yêu.

BRAVO ơi! 
Luôn mạnh mẽ và vững vàng như vậy nhé…

Mình vui...
Từ Sài Gòn, sang Tiền Giang, đến khi ghé tham quan các địa điểm rồi về nhận phòng khách sạn tại Bến Tre, mình được 
đi chung với những người chiến hữu thân yêu, rôm rả trò chuyện từ đầu tới cuối. 
Mình vui lắm, một phần vì cũng làm quen được nhiều người bạn mới. 
...mình bất ngờ….
Bất ngờ vì sự gần gũi của đồng nghiệp - những người luôn nghiêm túc và có phần khó tính trong công việc, nhưng 
ngoài đời lại vui vẻ và nhiệt tình đến lạ kỳ. Bất ngờ hơn hết là sự lăn xả của mọi người, khi nhiệt tình “đứng trên bờ” cổ 
vũ các em, các cháu chơi bắt cá.
…một chút tiếc nuối…
Một chút thôi, mình tiếc vì mình chưa thực sự hòa mình vào chuyến đi, bỏ lỡ nhiều trải nghiệm thú vị, bây giờ ngồi nghĩ 
lại, giá mà lúc đó mình chịu lăn xả một tí thì biết đâu lại có nhiều kỷ niệm để ghi nhớ.
…và hụt hẫng.
Sao mà 2 ngày trôi qua nhanh quá, lại phải quay lại với công việc thường ngày, ước gì mình có nhiều thời gian hơn…
Năm nay mình 23, BRAVO cũng vậy, ở độ tuổi này, trong khi mình chỉ mới chập chững bước vào đời, BRAVO nay đã trở 
thành một doanh nghiệp có vị thế nhất định trong mảng ERP của Việt Nam, thật kỳ diệu. Mọi người biết không, gắn bó 
với nơi này dù mới hơn 6 tháng, trong thời gian đó mình chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai sẽ rời khỏi BRAVO, đơn 
giản vì không dám đối diện với cảnh tượng của bản thân khi đang ở một nơi khác, đối diện với việc phải rời xa những 
người đồng nghiệp yêu quý, những người cùng ngồi chung mâm cơm mỗi bữa ăn trưa. 
Hy vọng trong quá trình trưởng thành và phát triển của những năm sau này, mình vẫn tiếp tục được đồng hành 
cùng BRAVO, xin chúc cho BRAVO luôn mạnh mẽ và vững vàng như vậy nhé!

Lê Thị Mỹ Như - Phòng Triển khai 2T3 – BRAVO Hồ Chí Minh
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THÁNG 10 – GẮN KẾT NGƯỜI BRAVO
Tháng 10 là một trong những tháng được mong chờ nhất tại BRAVO bởi hứa hẹn vô cùng nhiều những hoạt động ý 
nghĩa nhằm gắn kết tinh thần làm việc của toàn thể CBNV BRAVO cả nước. 

Một doanh nghiệp lớn mạnh, phát 
triển bền vững không chỉ cung cấp cho 
khách hàng những sản phẩm tốt, tạo 
cho nhân viên mọi trường làm việc lý 
tưởng. Mà doanh nghiệp đó cần chung 
tay cùng cộng đồng trong các hoạt 
động xã hội để góp sức xây dựng đất 
nước.
Tháng 10, BRAVO sôi động với hàng 
loạt chương trình cho sinh viên với 
mong muốn góp phần định hướng 
nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, 
giúp các chuẩn bị hành trang cả về 
kiến thức và kỹ năng trước khi lập 
nghiệp. Bên cạnh đó, BRAVO cũng 
chung tay với các hoạt động thiện 
nguyện ý nghĩa. 

Tháng 10 vừa qua cũng ghi dấu ấn 
với cuộc thi Duyên dáng BRAVO. 
Cuộc thi không chỉ là cơ hội để tôn 
vinh vẻ đẹp, sự duyên dáng của các 
CBNV nữ, mà còn là cơ hội để gắn kết 
tình đồng nghiệp khắp các văn 
phòng khi “1 người đi thi, cả phòng 
cổ vũ”. 
Tất cả các bài thi đều nhận được sự 
ủng hộ, kêu gọi ủng hộ nhiệt tình của 
bạn bè, đồng nghiệp. Tất cả đã tạo 
nên một tháng 10 ý nghĩa cho BRAVO.

Thêm gắn kết giữa người BRAVO là 
thêm tinh thần và động lực cho 
công việc, Người BRAVO sẽ tiếp tục 
kề vai sát cánh, nỗ lực hết mình để 
đưa BRAVO “mạnh mẽ vươn xa”. 

Để có được một BRAVO lớn mạnh với 
tệp khách hàng trải dài trong cả nước 
thì việc đồng lòng – chung sức của tập 
thể CBNV BRAVO Bắc – Trung – Nam là 
điều vô cùng quan trọng. Tuy mỗi miền 
đều có những đặc trưng riêng trong 
văn hóa và cách làm việc, nhưng tựu 
chung lại con người ở đây đều mang 
những đặc điểm rất BRAVO. Tháng 10, 
thành viên BRAVO cả 3 miền lại nô nức 
với hoạt động quen thuộc: thay khung 
Avatar để gửi lời chúc sinh nhật tới 
“anh bạn thân BRAVO”. 

Tháng 10 năm nào BRAVO cũng rộn 
ràng với những hoạt động mừng sinh 
nhật công ty. Đây là lúc người BRAVO 
cùng nhìn lại chặng đường đã qua, 
tổng kết những kết quả đạt được trong 
hiện tại và cùng nhau nhìn về những 
mục tiêu xa hơn trong tương lai. 
Xuyên suốt hành trình 23 năm phát 
triển, BRAVO luôn nỗ lực để xây dựng 
một doanh nghiệp phát triển bền 
vững, theo đuổi sứ mệnh cung cấp 
Giải pháp phần mềm quản trị tổng thể 
doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu 
quả điều hành, quản trị cho các doanh 
nghiệp.
Như Giám đốc công ty - anh Đào Mạnh 
Hùng đã chia sẻ gửi gắm tới toàn thể 
CBNV: “Thành quả có được ngày hôm 
nay chính là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực, 
kiên trì và làm việc không biết mệt mỏi 
của các lớp người BRAVO, những 
người đã và đang chung vai góp sức 
xây dựng ngôi nhà chung BRAVO ngày 
thêm phát triển”. 

Gắn kết quá khứ - hiện tại – tương lai Người BRAVO và trách nhiệm gắn kết 
với các hoạt động xã hội

23 năm BRAVO: gắn kết Bắc – Trung – 
Nam

BRAVO: Gắn kết tình đồng nghiệp
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Phân hệ Quản lý tài chính kế toán của BRAVO và những điểm nổi bật

Ngày nay, việc sử dụng các phần mềm vào quản lý đã 
không còn xa lạ gì với các doanh nghiệp. Nhưng sử dụng 
phần mềm nào và sử dụng ra sao cho hiệu quả thì không 
phải doanh nghiệp nào cũng có cho mình được câu trả 
lời. Để khai thác triệt để số liệu ở tất cả mọi bộ phận 
phòng ban làm cơ sở để Tài chính – Kế toán có thể quản 
lý và lên được những báo cáo một cách đầy đủ, chính 
xác, thì việc sử dụng các hệ thống “quản lý tổng thể 
doanh nghiệp” có phân hệ “Quản lý tài chính kế toán” 
được thiết kế với những tính năng nghiệp vụ đáp ứng bài 
toán đặc thù của doanh nghiệp, là một lựa chọn tối ưu. 

Kế toán vốn bằng tiền:
• Xử lý, theo dõi và hạch toán theo nhiều loại tiền như 
VND, USD; Xử lý và theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước 
đáo hạn; Lập và tính lãi các khoản vay hoặc các khoản 
thanh toán quá hạn; So sánh thu/chi giữa kế hoạch và 
thực tế theo khoản mục, bộ phận…
• Báo cáo: Sổ quỹ / Sổ kế toán tiền mặt, Nhật ký thu / chi 
tiền, Sổ tiền gửi.
Kế toán mua hàng:
• “Lập phiếu nhập mua, phiếu bù trừ…” hoặc kế thừa dữ 
liệu từ phân hệ “Quản lý mua hàng” và bổ sung hạch 
toán vào các phiếu sẽ quản lý tốt việc thanh toán công 
nợ với đầy điều kiện tín dụng cho từng nhà cung cấp. 
• Báo cáo: Sổ theo dõi mua, Sổ chi tiết phải trả, Sổ tổng 
hợp phải trả…

09Nghiệp vụ & bài toán khách hàng

Một trong những bộ phận rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp là Tài chính – Kế toán. Làm thế nào để quản lý chặt 
chẽ, chính xác các số liệu ở bộ phận này là điều mà tất cả các nhà quản lý hay lãnh đạo doanh nghiệp đều quan tâm. 

Tài chính kế toán – đầu não của doanh nghiệp, 
quản lý thế nào cho tốt?

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 kéo theo việc “tin 
học hóa” mọi ngóc ngách của đời sống đặc biệt là trong 
lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp 
cũng có nhiều yêu cầu cao hơn cho các phần mềm quản 
lý trong thời đại này, làm sao để vừa đáp ứng tốt các 
nghiệp vụ quản lý vừa phải ứng dụng được các công 
nghệ tiên tiến. 
Phân hệ Quản lý tài chính kế toán – một trong những 
phân hệ cơ bản của hệ thống BRAVO 8R3 (ERP-VN) giúp 
các doanh nghiệp quản lý tốt những số liệu tài chính kế 
toán. 

Phân hệ này là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh 
nghiệp. Từ đó lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời, chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính. Lập hệ thống 
Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế… Những điểm chính của phân hệ này ở phần mềm BRAVO là:

Kế toán bán hàng:
• “Lập hóa đơn, phiếu bù trừ…” hoặc kế thừa dữ liệu từ 
phân hệ “Quản lý bán hàng”, thêm hạch toán vào các 
phiếu sẽ theo dõi chính xác công nợ và đưa ra các dự 
kiến về hạn thu tiền. 
• Báo cáo: Sổ theo dõi hàng bán, Sổ chi tiết phải thu, Sổ 
tổng hợp phải thu…
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Kế toán chủ đầu tư
• Quản lý toàn bộ nghiệp vụ phát sinh thông qua việc khai 
báo “Danh mục công trình” và cập nhật “dự toán, định 
mức công trình và chứng từ phát sinh” hàng ngày liên 
quan đến công trình thông qua các phiếu thu/chi/nhập/ 
xuất/phiếu kế toán…
• Báo cáo: Sổ chi phí đầu tư, Sổ chi phí BQL dự án, Báo cáo 
nguồn vốn…
Kế toán tổng hợp
• Kế thừa dữ liệu từ các phần hành khác và lập phiếu bổ 
sung “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ”, “Nhập phát 
sinh ngoài bảng”, đồng thời khai báo định nghĩa các 
“Danh mục loại giao dịch”, “Danh mục loại”, “Danh mục 
loại tài khoản”, “Loại nghiệp vụ”… cho các phần hành 
khác sử dụng. 
• Báo cáo Tài chính, Sổ kế toán: Bảng cân đối kế toán, Báo 
cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết 
minh báo cáo tài chính,…

Giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ thu/chi các quỹ 
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các dòng tiền ra vào… là 
hoạt động hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Nhờ 
có sự trợ giúp của các hệ thống phần mềm như BRAVO 
8R3 (ERP-VN) mà các doanh nghiệp dễ dàng quản lý 
các số liệu tài chính quan trọng. Từ đó Ban lãnh đạo 
nắm được các thông tin báo cáo quan trọng của doanh 
nghiệp mọi lúc, mọi nơi, để đưa ra được những quyết 
sách phù hợp. 

Kế toán kho hàng
• “Lập phiếu nhập / xuất /…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân 
hệ “Quản lý kho” và bổ sung hạch toán để theo dõi số 
lượng và giá trị việc nhập xuất vật tư ở tất cả các khâu, bộ 
phận trong hệ thống sản xuất. 
• Báo cáo: Thẻ kho, Sổ chi tiết vật tư - hàng hóa, Tổng hợp 
Nhập - Xuất - Tồn…
Kế toán tài sản, CCDC
• “Lập phiếu” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý tài 
sản cố định” và bổ sung thêm hạch toán từ đó quản lý và 
theo dõi tài sản từ khi hình thành đến khi thanh lý (nguyên 
giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn, số năm khấu 
hao…). 
• Báo cáo: Sổ tài sản, Thẻ tài sản, Báo cáo khấu hao tài 
sản…
Kế toán sản xuất, giá thành
• “Lập phiếu nhập thành phẩm” hoặc kế thừa dữ liệu từ 
phân hệ “Quản lý sản xuất” và bổ sung thêm hạch toán để 
tập hợp chi phí trên cơ sở đó tính giá thành sản phẩm công 
nghiệp / công trình xây lắp / đơn hàng.
• Báo cáo: Bảng phân bổ tiền lương / nguyên vật liệu / chi 
phí sản xuất chung…
Kế toán thuế, tiền lương
• Quản lý, lập và in hóa đơn bằng phần mềm và kết nối với 
các hệ thống hóa đơn diện tử.
• In Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa 
dịch vụ mua vào/bán ra…
• Kết xuất dữ liệu với các chương trình của Tổng cục thuế 
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Nhằm hướng tới Kỷ niệm 23 năm thành lập công ty và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, BRAVO đã phát 
động cuộc thi ảnh “Duyên dáng BRAVO”. Cuộc thi đã tạo được những hiệu ứng truyền thông rộng rãi khi nhận 
được sự quan tâm của đông đảo CBNV và bạn bè, người thân. Từ đó đã lan tỏa được những thông điệp đẹp, ý nghĩa 
về người phụ nữ nói chung và “phái đẹp BRAVO” nói riêng. Cùng Ban biên tập điểm lại một số thông điệp đó nhé!

Duyên dáng BRAVO 
và những thông điệp được gửi gắm

Em đây làm bạn với Keyboard
Mỗi ngày lọ mọ đôi câu lệnh
Select sự tự tin và sáng tạo
From năng động, nhiệt huyết với đam mê
Update hệ thống mượt mà và êm êm
Return vị thế top 10 công nghệ
Tháng 10, Em đây cũng bon chen
Tạm gác sự khô khan thường ngày
F5 tà áo điệu đà và thướt tha
Cùng Anh – BRAVO đón chào tuổi 23
Tương lai mạnh mẽ cùng vươn xa.

Đỗ Hồng Thủy – Phòng Triển khai 3 – BRAVO HCM

Hôm nay gác việc lập trình
Tập làm thi sĩ đăng hình BRAVO
Triển khai ngày thường khô khan
Lúc cần duyên dáng sẵn sàng F5

Chuông đổ tay nhấc mau mau
Khách hàng thúc giục nhưng luôn mỉm cười
Ngày dài khóe miệng vẫn tươi
Lòng nghe khách nói, rạng ngời mắt ai

Lê Thị Thanh Trúc – Phòng Kỹ thuật 2 – BRAVO ĐN

Nguyễn Thanh Hảo – Phòng Quản lý tổng hợp – BRAVO HN 

“Em sale duyên dáng bán phần mềm

Vận hành xử lý mượt lại êm

Giá cả khỏi lo em cân đối

Dùng ổn mời khách lại mua thêm”

Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Kinh doanh – BRAVO HN 

Nâng cánh tay chào tuổi hai ba

Cùng nhau mạnh mẽ để vươn xa

Tương lai ra tới tầm châu lục

Nức tiếng vang danh khắp mọi nhà.

Lê Thị Hòa_Phòng Kinh doanh_BRAVO HN 

“Cuộc sống không phải bao giờ cũng màu hồng
Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa”

VCHTN Phương Chúc – Phòng Kinh doanh – BRAVO ĐN

“Mỗi cô gái đều đẹp theo cách riêng của họ. 
Đừng tự thay đổi chính bản thân mình, 

thế giới sẽ thay đổi trái tim của nó.”
Trịnh Thúy Mai – Phòng Marketing – BRAVO HN



Nguyễn Thị Vân Hà – Phòng Kinh doanh – BRAVO HN 

“Cuộc sống không phải bao giờ cũng màu hồng
Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa”


