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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 
 

(TPHCM – ngày 28-12-2017) Trong chương trình “Họp Mặt Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp 

Cuối Năm 2017” diễn ra chiều ngày 28-12-2017, Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp 

Phần mềm Quang Trung hay còn gọi là Vườn ươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang 

Trung - QTSC Incubator đã trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 2 doanh nghiệp khởi 

nghiệp: Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Phát Triển - PTSOFT JSC và Công ty Giải pháp 

VMT - VMT Solutions; đồng thời phần trình bày ý tưởng (pitching) giữa các doanh 

nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư cũng đã được diễn ra. 

 

Thành lập năm 2005 và đi vào hoạt động từ năm 2008, Công ty TNHH Ươm tạo Doanh 

nghiệp Phần mềm Quang Trung - QTSC Incubator với sứ mệnh xây dựng một trung tâm 

ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ 

- công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi 

nghiệp. QTSC Incubator là vườn ươm hoạt động theo luật doanh nghiệp và là một công ty 

phi lợi nhuận. 

 

Từ 2008 đến nay, vườn ươm đã ươm tạo hơn 20 Doanh nghiệp phần mềm và có rất nhiều các 

doanh nghiệp thành công như BTM, DMG, SYMBIO, SOLID LINE, VMT, PTSoft…. 

 Số lượng doanh nghiệp được ươm tạo từ khi thành lập: 62 DN 

 Số lượng doanh nghiệp tốt nghiệp: 15 DN 

 Số lượng doanh nghiệp đang ươm tạo: 42 DN 

 Số lượng doanh nghiệp gọi vốn thành công: 3 DN 

Có 1 DN phần mềm đã có VP tại thung lũng Silicon USA. 

 Đánh giá các kết quả đã đạt được so với các mục tiêu, chiến lược của đơn vị: Ươm tạo 

thành công từ 70% đến 80% các DN vào vườn ươm. 

 Kết quả đạt được 95% so với chỉ tiêu đề ra trong chiến lược của Vườn Ươm. 
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Kết quả trong năm 2017: 

 Trong năm 2017, VU đã gặp gỡ, tiếp xúc, thẩm định… cho gần 30 nhóm ý tưởng khởi 

nghiệp và DNKN đổi mới công nghệ 

 Chọn lựa, tư vấn và giới thiệu 10 DNKN và nhóm ý tưởng khả thi cho chương trình 

SpeedUp của Sở kHCN 

 Có 03 DN và nhóm ý tưởng lọt vào vòng xem xét cấp vốn và đã có 01 DN được đồng 

ý cấp 500tr, 02 DN đang trong thời gian thử thách (chạy thử để có kết quả ban đầu) 

sau đó sẽ quay lại bảo vệ trước hội đồng 

 Hỗ trợ thành lập được 02 DNKN từ các nhóm ý tưởng sau thời gian tư vấn 

 

Mục tiêu của QTSC INCUBATOR (Năm 2018) 

Tuyển chọn những giải pháp/ sản phẩm/ Doanh nghiệp phù hợp với xu hướng thị trường, nhu 

cầu của xã hội, chức năng của QTSC để ươm tạo 

- Tập trung ươm tạo đúng thành phần, đúng mục tiêu/ định hướng mảng/ngành doanh nghiệp 

cần ươm/phát triển: ươm tạo được khoảng 03 doanh nghiệp mới. 

- Tạo ra ít nhất 40 việc làm mới;  

- Hỗ trợ thương mại hoá ít nhất 1 ý tưởng kinh doanh trở lên. 

- Tìm kiếm, hỗ trợ, giới thiệu được khoảng 10 doanh nghiệp cho Hội đồng chuyên gia Sở 

KHCN thẩm định, phê duyệt theo chương trình hỗ trợ ươm tạo của thành phố, trong đó đạt 

được 30% thành công. 

 

 

Hiện nay, QTSC Incubator chính thức trở thành thành viên của chương trình và điểm 

tiếp nhận các dự án khởi nghiệp của chương trình Hỗ trợ Đổi mới sáng tại và Khởi 

nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (SpeedUP) của Sở Khoa học và Công nghệ TP; Thành viên 

Thường trực Câu lạc bộ ươm tạo DN TPHCM (HIN) và là thành viên của Ban Điều hành Hệ 

sinh thái khởi nghiệp ICT TPHCM 

 

Tham gia "vườn ươm", các doanh nghiệp sẽ được cung cấp các tiện ích gồm:  

+  Không gian làm việc, trang thiết bị, các tiện ích dùng chung như phòng họp, hội thảo, đào 

tạo, phòng video conference, phòng thoại và các chuỗi dịch vụ phát triển DN 

+  Quy trình sản xuất phần mềm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ kỹ năng chuyên môn 

cho DN như quản lý DN, tư vấn nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trợ 

giúp pháp lý, tuyển dụng lao động, liên kết tài chính, doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến kinh 

doanh, thực hiện những hợp đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong nước và gia công xuất 

khẩu; hỗ trợ tìm nguồn tài chính đầu tư cho các dự án phát triển. 

+ Được hưởng các chế độ hỗ trợ về giá thuê văn phòng và các dịch vụ khác  

+ Hỗ trợ về hạ tầng như: điện, nước, internet, server, máy tính, máy/thiết bị văn phòng, bảo 

vệ, vệ sinh công nghiệp... 
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+ Được hỗ trợ tư vấn phát triển ý tưởng/giải pháp/sản phẩm;  

+ Tư vấn pháp lý; tư vấn thuế/kế toán/tài chính;  

+ Tư vấn thành lập doanh nghiệp/ hỗ trợ thủ tục thành lập DN (với nhóm tiền ươm tạo) 

+ Hỗ trợ tiếp cận các nguồn VỐN; các Quỹ/nhà đầu tư;  

+ Hỗ trợ truyền thông, quảng bá doanh nghiệp/ giải pháp/ sản phẩm  

+ Hỗ trợ cung ứng nhân lực theo nhu cầu 

+ Hỗ trợ đào tạo, chia sẻ thông tin/kiến thức....  

+ Kết nối, tìm cơ hội với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước  

+ Xây dựng, thiết lập và mở rộng mối quan hệ với cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp 

+ Giới thiệu tham dự các cuộc thi/ giải thưởng dành cho ý tưởng/doanh nghiệp khởi nghiệp, 

khởi nghiệp thành công.... 

+ Hoạt động trong một môi trường hiện đại (trong khuôn viên Công viên phần mềm Quang 

Trung), hạ tầng kết nối hoàn hảo, an ninh, thân thiện.... 

+ Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp (nhóm và doanh nghiệp) cùng cơ hội tiếp cận hàng trăm 

doanh nghiệp thành công, hàng ngàn lãnh đạo doanh nghiệp - chục ngàn kỹ sư/ cử nhân/ 

chuyên viên.... ngành CNTT-TT-VT; cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát 

triển doanh nghiệp/ thị trường/ sản phẩm/ giải pháp.... 

  

Một số thông tin về 2 doanh nghiệp khởi nghiệp được trao chứng nhận tốt nghiệp: 

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Phát Triển - PTSOFT JSC là doanh nghiệp Tư vấn triển khai, 

hiệu chỉnh giải pháp phần mềm ptsoft, giải quyết bài toán kinh doanh, bán hàng cho doanh 

nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất, các cửa hàng, tạp hóa, kiots, hộ gia đình kinh doanh 

nhỏ lẻ. 

 

Công ty Giải pháp VMT - VMT Solutions – thành viên của công ty VDE Villa Digital 

Engineering AG là một trong những công ty kiến trúc và xây dựng hàng đầu Thụy Sĩ. Giải 

pháp Mô hình hóa 3D từ công nghệ Scan Laser trong bảo tồn di sản sử dụng công nghệ đo 

đạc hiện đại bằng máy quét laser 3 chiều có được kết quả chính xác của công trình và xử lý 

nó tại văn phòng. Giải pháp cung cấp một khả năng lưu giữ công trình dưới dạng mô hình số, 

phương án ảo hóa chỉnh sửa, phuc dựng, làm cơ sở cho các chuyên gia đánh giá khả thi trước 

lúc thi công thực tế. 

 

Một số thông tin về các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia Trình bày ý tưởng khởi 

nghiệp (pitching) trong chương trình: 

Công ty cổ phần công nghệ Mọi Người Cùng Vui với Mạng xã hội kinh doanh online Azibai 

(Azibai.com) được sử dụng dưới hình thức một ứng dụng chạy trên nền tảng Android và IOS, 

có đầy đủ các tính năng ưu việt nhất giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi các hoạt động kinh 

doanh của mình bao gồm: Hoạt động xây dựng thông tin doanh nghiệp, thông tin hàng hóa, 

dịch vụ; truyền thông, tiếp thị hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng; dựng hệ thống bán hàng 

sỉ và lẻ online; thanh toán trực tuyến và giao nhận hàng hóa. 
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Ứng dụng GO-IXE của Công ty TNHH Công Nghệ Phần mềm Smart Ball là giải pháp công 

nghệ cho việc kết nối các hãng taxi truyền thống, các doanh nghiệp vận tải  với khách hàng. 

Điểm đặc biệt của nền tảng này là nó cho phép các hãng taxi không cần phải xây dựng ứng 

dụng riêng. Ứng dụng gọi xe Việt GO-IXE đã từng đạt giải Nhì cuộc thi ý tưởng Startup 

Wheel 2016 của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Top 18 Startup Viet 2016 của báo 

điện tử VnExpress và lọt Top 100 Shark Tank Việt Nam 2017. 

 

LinkCare của Công ty ConCon Coporation là ứng dụng công nghệ cao hoạt động 24/7 dành 

cho ngành y tế, chia thành 2 phiên bản cho người dùng và đối tác, tạo cầu nối giữa người 

dùng với các dịch vụ chăm sóc y tế, bác sĩ, điều dưỡng và các phòng khám xung quanh một 

cách tiện lợi – nhanh chóng – an toàn – tiết kiệm. 

 

Công ty TNHH Phần Mềm HANA Việt Nam với ứng dụng gọi xe HANA hoạt động trên 

điện thoại và các thiết bị thông minh (hiện đã hỗ trợ nền tảng android, iOS, windows). Là 

đơn vị chuyên cung cấp phần mềm, giải pháp hỗ trợ vận tải theo mô hình kinh tế chia sẻ, sản 

phẩm tương đồng hiện có trên thị trường là Uber, Grab. Ứng dụng HANA giúp bạn gọi xe 

máy, xe hơi, giao hàng… một cách đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm với trải nghiệm khác 

biệt cho mọi quãng đường gần, xa; cả ngày lẫn đêm. 
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