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Giới thiệu

Các dấu ấn

quan trọng

Những con số

ấn tượng

Định vị thương

hiệu QTSC

• Khu CNTT tập trung đầu tiên

của Việt Nam

• QTSC hướng đến hình mẫu 

đô thị xanh, thông minh với 

nhiều lĩnh vực chức năng: 

sản xuất phần mềm, đào tạo 
CNTT, lưu trú, giải trí, v.v.

• Ngôi nhà chung cho các

doanh nghiệp thành công



2001 20162009 2018

2005 2015 2017

21 Doanh nghiệp 
và 250 nhân viên

Vườn Ươm 
Doanh Nghiệp 
Phần Mềm 
Quang Trung

Khu CNTT tập
trung đầu tiên
của Việt Nam

5 doanh nghiệp có 
trên 1.000 nhân sự

Các dấu ấn quan trọng

Thành lập 

chuỗi QTSC

Thành lập khu thực

nghiệm ứng dụng

CNTT trong nông

nghiệp

• Thành lập khu QTSC 
R&D QTSC 1

• 157 doanh nghiệp 

và 20.755 người



Giới thiệu

• Khu CNTT tập trung đầu tiên

của Việt Nam

• QTSC hướng đến hình mẫu 

đô thị xanh, thông minh với 

nhiều lĩnh vực chức năng: 

sản xuất phần mềm, đào tạo 
CNTT, lưu trú, giải trí, v.v.
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Các dấu ấn
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ấn tượng

Định vị thương

hiệu QTSC



Những con số ấn tượng

18
Năm

9
Labs

7
Trung tâm

đào tạo

160
Doanh nghiệp

5 doanh 

nghiệp có trên 
1.000 nhân sự

20,755 
Người

43
ha

90%
Tỷ lệ lấp đầy

20
Cao ốc văn

phòng



Các dấu ấn

quan trọng

Những con số

ấn tượng

Định vị thương

hiệu QTSC

• Khu CNTT tập trung đầu tiên

của Việt Nam

• QTSC hướng đến hình mẫu 

đô thị xanh, thông minh với 

nhiều lĩnh vực chức năng: 

sản xuất phần mềm, đào tạo 
CNTT, lưu trú, giải trí, v.v.

• Ngôi nhà chung cho các

doanh nghiệp thành công

Giới thiệu



Định vị thương hiệu QTSC
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Hệ sinh thái QTSC (Ecosystem)

Các hoạt
động hỗ

trợ doanh
nghiệp

Môi trường 
kinh doanh

thuận lợi Dịch vụ tiện

ích



Môi trường kinh doanh thuận lợi

Dịch vụ 1 cửa

Dịch vụ một cửa là một

trong những dịch vụ cốt lõi

của QTSC. Dịch vụ này

miễn phí và hỗ trợ tất cả

các doanh nghiệp hoàn

thành thủ tục hành chính và

tạo môi trường kinh doanh

thoải mái cho các doanh

nghiệp hoạt động tại QTSC.



Môi trường kinh doanh thuận lợi

Chính sách ưu đãi thuế

0 năm Năm 4 Năm 13 Năm 15

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) = 10%

*: Dự án mới

0%

Thuế VAT và thuế tạm nhập thiết bị

Thuế VAT cho sản phẩm phần mềm

Thuế xuất khẩu phần mềm



Môi trường kinh doanh thuận lợi

Nhân lực chất lượng

7 trung tâm đào tạo

1 
IT Solution Workforce 

Center (ISC-Quang Trung)

2
Đại học

2
Cao đẳng

1
Trung tâm
ngoại ngữ

1
Trung cấp



Lợi ích chi phí

Tiết kiệm tới 40% cho chi phí cơ sở hạ tầng

Tiết kiệm tới 50% cho chi phí sinh hoạt

Doanh nghiệp

Nhân sự

Môi trường kinh doanh thuận lợi



Cơ sở hạ tầng

Cao ốc văn phòng

• Grade A

• Grade B

• Grade C

Môi trường kinh doanh thuận lợi



Môi trường kinh doanh thuận lợi

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống viễn thông

• Data center qualified TIER 3

• ISO/IEC 27001-2013

• ISO 9001-2015

• E-GOVERNMENT DATABASE 
Dịch vụ



Môi trường kinh doanh thuận lợi

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống nguồn điện

2

>= 1

Hệ thống điện

Nguồn điện dự
phòng

Kết nối riêng biệt từ nguồn
điện quốc gia

Máy phát điện từng tòa nhà

24/7

Ngầm hóa



HR ClubCEO Club

CTO Club

Môi trường kinh doanh thuận lợi

Cộng đồng CNTT
157 doanh nghiệp

BPO

ITODatacenter



Môi trường kinh doanh thuận lợi

Hoạt động quảng bá

• Sự kiện tổ chức hai năm/lần để quảng bá

ngành ITO / BPO Việt Nam

• Tập hợp các doanh nghiệp gia công phần

mềm Việt Nam và tạo cầu nối hiệu quả giữa

các công ty ITO / BPO Việt Nam với thế giới

• Sự kiện thường niên hàng năm

• Tập hợp các diễn giả quốc tế và địa phương

chia sẻ kinh nghiệm và xu hướng phát triển

ngành CNTT

• Kết nối doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu 

trong lĩnh vực công nghệ cao

• Chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ 4IR trong 

giải quyết các vấn đề hiện tại của Thành phố 

Hồ Chí Minh



Mục tiêu:

- Xây dựng không gian thí nghiệm chung cho

công cộng doanh nghiệp CNTT

- Hỗ trợ các công ty nghiên cứu, ứng dụng.

- Thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu về phòng

thí nghiệm R & D làm việc tại QTS

- Đa dạng hóa lĩnh vực, tạo kết nối, tập đoàn

với các phòng thí nghiệm R & D bên ngoài..

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Môi trường sáng tạo

R&D Labs

Tiêu chí nhóm đối tượng :

Cá nhân, doanh nghiệp (ưu tiên trong nước) có

các hoạt động nghiên cứu phát triển các giải

pháp ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực
công nghệ như:

- Big Data

- IoT

- AI, Robotics

- VR/AR

- Fintech, Block chain



Nhà màng:
Dưa lưới và rau thủy canh

Các hoạt động hỗ trợ doanhnghiệp

Môi trường sáng tạo

Khu thực nghiệm ứng dụng CNTT 

trong nông nghiệp

Container gardening zone:
Tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho

các loại cây trồng khác nhau, cung

cấp ánh sáng dẫn tới sự quang hợp

của cây tùy thuộc vào giai đoạn sinh

trưởng;

Farm bot:
Mô hình tự động từ gieo cây giống

đến khâu thu hoạch, hệ thống sẽ hoạt

động theo các quy trình đã được cài

đặt, tìm và diệt cỏ độc hại.



Các hoạt động hỗ trợ doanhnghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp

• 40 doanh nghiệp ươm tạo
• Đối tượng: Hỗ trợ và nuôi dưỡng các

doanh nghiệp phần mềm trong giai đoạn

đầu khởi nghiệp để vượt qua khó khăn, rủi

ro và thách thức

• Ưu đãi:

 Hỗ trợ địa điểm làm việc

 Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; Quỹ / Nhà

đầu tư;
 Hỗ trợ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các

doanh nghiệp trong và ngoài nước
(B2B / B2C)

 Hỗ trợ truyền thông, xúc tiến / giải

pháp / sản phẩm kinh doanh

Viable 
Business 

Idea

Young 
Company

Ready to 
do 

Business



1 
Bưu
điện

23 Bãi
đỗ xe

120 
Căn hộ

6
Ngân hàng

20
Nhà hàng &

quán cà phê

1
Nhà trẻ

Dịch vụ

tiện ích

Các dịch vụ tiện ích

1
Siêu thị mini
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R&D labs

Tech companies (4.0)

BPO

ITO

Chương trình đào tạo quốc tế

Quỹ đầu tư mạo hiểm Venture capital 

Lĩnh vực thu hút đầu tư
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Moving forward




