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MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

01

02

03

Đáp ứng xu thế phát triển của cả nước nói chung và các

khu công nghiệp nói riêng về việc phát triển khu công

nghiệp thành hình mẫu khu công nghiệp thông minh

Phục vụ cho các đơn vị chủ đầu tư quản lý hạ tầng khu

công nghiệp trong việc xây dựng, phát triển và hiện đại

hóa khu công nghiệp

Giúp các doanh nghiệp, các nhà máy trong các khu

công nghiệp tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ phục

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh



Các đơn vị quản lý khu công nghiệp / chủ đầu tư các khu

công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM.

Các doanh nghiệp/ nhà máy đang hoạt động trong khu

công nghiệp có nhu cầu ứng dụng giải pháp CNTT, nhu

cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và sản xuất

kinh doanh.

Các doanh nghiệp ngoài khu có nhu cầu ứng dụng giải

pháp CNTT theo các chủ đề chương trình.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các doanh nghiệp CNTT, doanh nghiệp cung cấp giải

pháp, dịch vụ phù hợp cho 3 đối tượng tham dự trên.



KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

01 30/07/2020

02 05/08/2020

03 12/08/2020

04

Hội thảo dành cho các đơn vị quản lý/ 

chủ đầu tư các KCN, KCX tại TP.HCM

Hội thảo dành cho các nhà máy/ doanh

nghiệp đang hoạt động trong các KCN,

KCX tại TP.HCM và các doanh nghiệp

ngoài khu có nhu cầu ứng dụng giải

pháp CNTT theo các chủ đề chương

trình

* Chương trình sau đó sẽ được mở rộng tổ chức ra nhiều tỉnh thành

phía nam như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu... 

26/08/2020

Đồng tổ chức

Phối hợp tổ chức



Danh mục các giải pháp dự kiến trình bày

Nhóm giải pháp dành cho đơn vị

quản lý/ chủ đầu tư KCN/KCX

Nhóm giải pháp dành cho DN, nhà

máy trong KCN/KCX

 Hệ thống quản lý camera thông minh (VMS)

 Hệ thống giám sát bảo vệ thông minh (MiGuard)

 Hệ thống quan trắc không khí

 Hệ thống quản lý, chia sẻ, bảo mật tài liệu

 Hệ thống tiếp nhận và theo dõi xử lý các phản

ánh của khách hàng (call center)

 Hệ thống quản lý camera thông minh (VMS)

 Hệ thống quản lý, chia sẻ, bảo mật tài liệu

 Số hóa quy trình sản xuất nhà máy

 Tự động hóa giám sát quy trình sản xuất

 Hệ thống nhận diện - thanh toán VinaID

 Phần mềm Văn Phòng Điện Tử

DANH MỤC GIẢI PHÁP



DANH MỤC GIẢI PHÁP

Danh mục các giải pháp triển lãm

Nhóm giải pháp demo tại khu vực gian hàng

 Hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai ứng dụng cho Đô thị thông minh

 Hệ thống số hóa và quản lý hạ tầng trên nền bản đồ số

 Nền tảng tích hợp quản lý, giám sát hoạt động trực tuyến các hệ thống công nghệ thông tin

 Hệ thống wifi marketing / Hệ thống quản lý nội dung số

 Hệ thống văn phòng / nhà thông minh - Smart office / smart home

 Phần mềm Quản lý tài liệu (DocEye) / Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin (IONE)

 Hệ thống đào tạo trực tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo 4.0 (Wspeaking)

 Hệ thống họp trực tuyến (Suremeet)

 Phần mềm tài chính kế toán Online – FAST

 Giải pháp tối ưu quản trị doanh nghiệp sản xuất NetSuiteERP - BTM Global

 Hệ thống wifi Mesh – NexusTech



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH *

Phiên 1: Ngày 30/07/2020 (Thứ năm)

+ Địa điểm: Văn phòng Hepza, 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q1, TP.HCM

+ Số lượng khách tham dự: 40 – 50 khách mời

Thời gian Chương trình

8g30 – 9g00 Đón khách

9g00 – 9g10 Giới thiệu chương trình - Phát biểu khai mạc

9g10 – 9g30
Mô hình đô thị thông minh ứng dụng cho khu công nghiệp và kinh nghiệm triển khai 

thực tiễn tại Khu CVPM Quang Trung

9g30 – 9g50
Một số giải pháp Quan trắc môi trường tự động cho KCN, KCX thông minh

Giám sát an ninh: Nỗi lo chưa bao giờ hết

9g50 – 10g10 Số hóa và thực tiễn ứng dụng trong doanh nghiệp 

10g10 – 10g30 Tiệc trà nhẹ

10g30 – 10g45 Giới thiệu hệ thống thẻ nhận diện và thanh toán không tiền mặt

10g45 – 11g00 Các ứng dụng chuyển đổi số phục vụ hoạt động doanh nghiệp

11g00 – 11g30 Tọa đàm – Q&A

11g30 Phát biểu bế mạc – Kết thúc chương trình – Tặng quà khách tham dự



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH *

Thời gian Địa điểm (dự kiến) Đối tượng tham dự

Phiên 2: 

05/08/2020    

(Thứ tư)

KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận

Đông, Quận 7, TP.HCM

Các DN thuộc các KCN/KCX của khu vực Nam Sài Gòn

gồm: KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước

Các DN khác quan tâm

Phiên 3: 

12/08/2020    

(Thứ tư)

KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B,

Q. Bình Tân, TP. HCM

Các DN thuộc các KCN gồm: Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân

Thới Hiệp, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3, An Hạ, Tân

Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi, Cơ Khí Ô tô, Đông Nam

Các DN khác quan tâm

Phiên 4: 

26/08/2020    

(Thứ tư)

KCX Linh Trung 1, Quốc lộ 1A,

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,

TP.HCM

Các DN thuộc các KCN/KCX gồm: KCN Cát Lái, KCN

Bình Chiểu, KCN Linh Trung 1&2, Tân Phú Trung, Tây

Bắc Củ Chi, Cơ Khí Ô tô, Đông Nam

Các DN khác quan tâm



Phiên 2, 3, 4 (dành cho doanh nghiệp, nhà máy đang hoạt động trong KCN, KCX và các doanh

nghiệp khác quan tâm)

Thời gian Chương trình

8g30 – 9g00 Đón khách

9g00 – 9g10 Giới thiệu chương trình – Phát biểu khai mạc

9g10 – 9g25 Giới thiệu ứng dụng chuyển đổi số phục vụ hoạt động doanh nghiệp

9g25 – 9g40
Giới thiệu và minh (VMS) – Hệ thống giám sát bảo vệ thông minh (MiGuard) – Hệ

thống quản demo hệ thống quản lý camera thông lý, chia sẻ, bảo mật tài liệu

9g40 – 10g00 Giới thiệu giải pháp số hóa nhà máy

10g00 – 10g30 Tiệc trà nhẹ

10g30 – 10g45 Giới thiệu giải pháp tối ưu quản trị doanh nghiệp sản xuất NetSuiteERP

10g45 – 11g00 Giám sát an ninh: Nỗi lo chưa bao giờ hết

11g00 – 11g30 Tọa đàm – Q&A

11g30 Phát biểu bế mạc – Kết thúc chương trình – Tặng quà khách tham dự

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH *

* Nội dung dự kiến, có thể thay đổi tùy theo thực tế



CHI PHÍ THAM GIA

5.000.000 Đ/ gian hàng/ phiên

 01 quầy giới thiệu SP-GP

 Đặt 01 standee của DN tại

gian hàng triển lãm

GIAN HÀNG

15.000.000 Đ/ phiên

 Được tham gia trình bày giải

pháp của DN trong hội thảo

với thời gian tối đa 15 phút

TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP

30.000.000 Đ/ phiên

 Được trình bày giải pháp của DN trong hội thảo

 01 quầy giới thiệu SP-GP

 Được chiếu TVC của nhà tài trợ vào đầu chương trình (2-3 phút)

 Được đặt tài liệu giới thiệu của Nhà tài trợ vào bộ tài liệu chung của

BTC, phát cho khách tham dự.

 Logo của nhà tài trợ trên tất cả các tài liệu, ấn phẩm quảng bá có liên

quan. (bản điện tử và bản cứng)

 Nhận báo cáo kết quả tổ chức sự kiện

NHÀ TÀI TRỢ

1.000.000 Đ/ người/ phiên

Đối với các DN CNTT hoặc các DN

có nhu cầu tham gia giao lưu,

networking với khách hàng tiềm

năng

CHI PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO

MIỄN PHÍ

Đối với các DN/ nhà máy trong

KCN/KCX và các DN có nhu cầu

tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ

CNTT
*Chưa bao gồm VAT



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đối với các đơn vị quản lý/ chủ đầu tư khu công nghiệp, các doanh

nghiệp thuê đất / hạ tầng

- Tiếp cận được các sản phẩm, giải pháp CNTT có thể hỗ trợ tốt cho các

đơn vị trong hoạt động quản lý, vận hành, sản xuất kinh doanh.

- Góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của các khu công nghiệp,

thúc đẩy việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Giúp các đơn vị quản lý/ chủ đầu tư khu công nghiệp từng bước tiến đến

mô hình khu công nghiệp thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh của

đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp tham gia giới thiệu giải pháp

- Nắm bắt cơ hội trong việc giới thiệu các sản phẩm, giải pháp, tiếp cận

các khách hàng tiềm năng.

- Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp ra các khu vực phía nam.

- Mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc gặp gỡ, trao đổi, giao

lưu với các đối tác , tạo ra hệ sinh thái các giải pháp phục vụ khu đô thị

thông minh.



Hotline: (+84) 8888 77 584

(Ms. Tâm Phạm)

Email: tampt@qtsc.com.vn

LIÊN HỆ




