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 Vị trí: QTSC Building 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

 Trải qua gần 20 năm, QTSC Building 3 là nơi ghi nhận các cột mốc lịch sử gắn liền với sự hình thành và

phát triển của Công viên phần mềm Quang Trung nói chung và QTSC nói riêng.

 QTSC Museum sẽ trưng bày các kỷ vật, hình ảnh, ghi nhận những chặng đường lịch sử phát triển của

Công viên phần mềm Quang Trung, đồng thời là nơi giới thiệu và triển lãm các giải pháp công nghệ mới

nhằm thu hút giới trẻ đến tham quan, kết hợp giữa tìm hiểu lịch sử và công nghệ hiện đại. 

Giới thiệu chung



Mục tiêu xây dựng QTSC Museum:

 Nhằm ghi nhận các cột mốc lịch sử hình thành, và phát triển của Công viên phần mềm Quang Trung; 

 Đánh dấu những chặng đường từ khi mới thành lập đến những thành công trong hiện tại và định

hướng phát triển trong tương lai.

 Tri ân các bậc tiền bối, ban chỉ đạo thành lập CVPM Quang Trung, các vị lãnh đạo QTSC qua các thời

kỳ, lãnh đạo các doanh nghiệp gắn bó với QTSC trong thời gian dài

 Không gian trưng bày, triển lãm các các kỷ vật, các hình ảnh của QTSC và các doanh nghiệp.

 Giới thiệu và triển lãm các giải pháp công nghệ của QTSC và các DN cũng như các các công nghệ

của tương lai.

 Kiến tạo một không gian hiện đại, thu hút giới trẻ đến tham quan, tìm hiểu kết hợp giữa việc tìm hiểu

lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Giới thiệu chung



 Đối tượng khách tham quan (dự kiến khoảng 5.000 khách/ năm):

 Các đoàn khách nước ngoài thăm quan CVPM Quang Trung: đoàn doanh nghiệp nước ngoài, đoàn

khách từ các lãnh sự quán, hiệp hội quốc tế, các đoàn trường đại học nước ngoài,v.v.

 Các đoàn cán bộ sở ban ngành trong nước, đoàn doanh nghiệp từ các địa phương, đoàn học sinh –

sinh viên đến thăm quan học hỏi

 Các doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung

 Các cá nhân khác quan tâm

Giới thiệu chung



 Tổng diện tích: 220m2, nằm trong khu phức hợp giải trí tại

QTSC Building 3, bao gồm QTSC Museum, Trung tâm đào tạo

STEAM (STEAMZONE), Trung tâm Y tế (Healthcare Clinic), 

Quán cafe (Cafeteria)

 Triển khai xây dựng và hoàn thiện: Quý III – Quý IV/2020

 Chính thức đi vào hoạt động: Quý I/2021

 Tổng kinh phí đầu tư: 5 tỷ đồng (xây dựng cơ bản, lắp đặt nội

thất, thiết bị công nghệ, hệ thống an ninh thông tin – viễn thông, 

chi phí duy tu, tân trang hiện vật,...)

Giới thiệu chung

STEAMZONE

QTSC MUSEUM

HEALTHCARE

CAFETERIA



 Ý tưởng kiến trúc :

 Lĩnh vực CNTT nói chung hay QTSC nói riêng là một trong những nơi thai nghén, ươm mầm cho những

sáng tạo, những công nghệ mới, góp phần cho sự phát triển của một xã hội hiện đại, năng động.

 Chính vì vậy, kiến trúc sư mượn hình tượng của kén tầm hay quả trứng để liên tưởng tới một mầm sống

mới, một hy vọng mới cho thế hệ mới tươi sáng hơn, phát triển hơn. Hình khối kiến trúc được đưa vào dự

án cũng thể hiện sự luôn tươi mới tràn đầy sức sống của các thế hệ trong tập thể QTSC, mang tới cho xã

hội những giá trị vượt bậc.

Giới thiệu chung



HÃY CÙNG THĂM QUAN VÀ TRẢI 

NGHIỆM CÔNG NGHỆ TẠI 

QTSC MUSEUM!



Chụp hình lưu niệm trước bảo tàng

Demo bảo tàng



Khu vực Con đường lịch sử

Demo



Khu vực con đường lịch sử

Demo  

Khu vực trưng bày tư liệu giới thiệu quá

trình hình thành và phát triển QTSC.

Các kỷ vật của QTSC trong 20 năm qua

Tri ân Ban chỉ đạo thành lập CVPM Quang 

Trung và ban lãnh đạo QTSC qua các thời

kỳ



Khu vực con đường lịch sử

Demo  

Album hình ảnh hoạt động, các sự kiện

trong 20 năm, hình ảnh các đoàn lãnh

đạo, các đoàn khách tới thăm QTSC.

Màn hình LCD chiếu video clip, hình ảnh

tiêu biểu hoạt động cộng đồng, hoạt động

xúc tiến của QTSC và các doanh nghiệp

nội khu. 



Khu vực con đường lịch sử

Demo  

Bảng thống kê thể hiện sự tăng trưởng và

thay đổi QTSC qua các năm

Bản đồ các thành viên Chuỗi Công viên

phần mềm Quang Trung



Khu vực con đường lịch sử

Demo  

Khu vực trưng bày kỷ vật quý giá



Khu vực con đường lịch sử

Demo  

Sa bàn Công viên phần mềm Quang Trung: 

giới thiệu quy hoạch tổng thể của QTSC, số

lượng doanh nghiệp, số lượng kỹ sư, HS-SV, 

...

Phòng Chiếu phim tư liệu ứng dụng công

nghệ Smart Office

- Tự động mở cửa bằng nhận diện khuôn

mặt hoặc qua app trên điện thoại di động

- Điều khiển ánh sáng tự động, công tắc, 

cửa lùa, tivi… thông qua app



Khu vực con đường lịch sử

Demo  

Màn hình chiếu phim tư liệu, phóng sự, 

video

Trưng bày hệ thống server viễn thông đầu

tiên của QTSC



Khu vực Giới thiệu sản phẩm giải pháp và ứng dụng CNTT

Demo  



Khu vực Giới thiệu sản phẩm giải pháp và ứng dụng CNTT

Demo  

Thiết bị tra cứu thông tin và demo sản

phẩm giải pháp (trên máy tính, trên tablet, 

trên điện thoại di động)

Màn hình LCD phục vụ trình chiếu và

demo các sản phẩm giải pháp của QTSC 

và của doanh nghiệp

Brochure, leaflet của QTSC và các doanh

nghiệp



Các sản phẩm giải pháp và ứng dụng CNTT
- Hệ thống giám sát điều hành khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC IOC)

- Hệ thống quản lý camera thông minh - smart VMS 

- Các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số: QTSC Drive, Hệ thống họp trực tuyến SureMeet, Hệ
thống kiểm soát và theo dõi bảo vệ MiGuards, các giải pháp số hóa dữ liệu...

- Các giải pháp, ứng dụng công nghệ phục vụ lĩnh vực giáo dục, y tế, sản xuất và đời sống

- Các sản phẩm – dịch vụ - giải pháp khác của QTSC, đối tác và DN nội khu

Demo  



Khu vực Giới thiệu và trải nghiệm tương tác các công nghệ mới, 
thư viện số và bán hàng lưu niệm

Demo  



Khu vực Giới thiệu và trải nghiệm tương tác các công nghệ mới

Sách tham khảo và các tài liệu Công 

nghệ thông tin

Các Màn hình tương tác, trình diễn

các công nghệ trình chiếu mới

Quảng bá các sản phẩm công nghệ

mới của các start-ups, hình ảnh các

công nghệ mới, các xu hướng trên

thế giới

Demo  



Các công nghệ sẽ được giới thiệu:

+ Trí tuê nhân tạo (AI/ML)

+ Công nghệ thực tế ảo VR/AR

+ Công nghệ Robot/ Robotics

+ In ấn 3D

+ Hologram/ Mapping 3D

+ Big Data/ Data Analytics

+ Edtech/ Agritech/ Fintech

+ Touch screen

+ LED Fan Display

+ và các công nghệ mới khác

Demo  



Thư viện số và trưng bày vật phẩm lưu niệm

Các vật phẩm thương hiệu của QTSC

Khu vực trải nghiệm công nghệ, đọc

sách, thư giãn

Demo  



Demo  

Video mô phỏng QTSC Museum: Xem tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=IVDrH4XBh88&feature=emb_title


QTSC RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN CÙNG 

CHUNG TAY XÂY DỰNG QTSC MUSEUM

• Đóng góp tư liệu, hình ảnh, kỷ vật quí giá về CVPM Quang Trung trong 20 năm qua

• Đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm giải pháp công nghệ của các DN trong CVPM Quang Trung

• Hỗ trợ các thiết bị, công nghệ để triển khai giải pháp trình chiếu tại QTSC Museum

• Tài trợ kinh phí vận hành cho QTSC Museum

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Thanh Thủy, email thanhthuy@qtsc.com.vn, điện thoại: 

0909135901.

mailto:thanhthuy@qtsc.com.vn



