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Chung cư, biệt thự4 trung tâm dữ liệu

3 nguồn điện

mạch vòng *

20 Tòa nhà văn 

phòng  

Hệ thống 

cáp quang

1 trung tâm ươm tạo

6 điểm dịch 

vụ ngân hàng

6 trường đại học, cao

đẳng

27 nhà hàng, café, quán

ăn

23 bãi đậu xe

21.831 người học tập, làm việc

165 doanh nghiệp

1 trung tâm hỗ 

trợ kinh doanh

1 trường mầm non

1 phòng khám y tế

Trung tâm hội nghị, 

R&D labs

4 sân bóng đá, bóng

chuyền

1 Viện nghiên cứu công 

nghệ

1 khu thực nghiệm ứng

dụng CNTT trong nông

nghiệp

38.000m2

diện tích cây 

xanh

Hệ thống nước thải

2 cửa hàng tiện ích

Giới thiệu tổng quan



Giới thiệu tổng quan
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STEAM là gì?

STEAM là:

• Science: Khoa học

• Technology: Công nghệ

• Engineering: Kỹ thuật

• Arts: Nghê ̣ thuật

• Mathematics: Toán học



Lợi ích 
của 

STEAM

Nguồn: eurosteamprojec



Tìm kiếm tài năng:

• Ký kết Quy chế phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM để hỗ trợ các hoạt động phát triển tin học, sáng tạo

• Tài trợ Giải thưởng Sáng tạo cho Cuộc thi lập trình Makerthon lần 2 năm 2018” của Thành Đoàn với chủ đề
“Ứng dụng trong lĩnh vực Giao thông” ; Giải thưởng Sáng tạo cho Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CIC của
Đại học Quốc Gia TP.HCM, Robot Dancing, …

Giáo dục STEM tại QTSC



Các hoạt động định hướng nghề nghiệp:

- Trung tâm ISC-Quang Trung đào tạo
sinh viên năm cuối hoặc mới ra 
trường, tổ chức được 12 khóa học với
hơn 600 sinh viên theo học.

- Chương trình “Máy tính cũ – Tri thức
mới”  

- Trung bình mỗi năm khoảng 10 đoàn 
sinh viên trong và ngoài nước với
khoảng 700 sinh viên, học viên các
khóa MBA

- “Tài liệu những điều cần biết về nghề
CNTT” giúp các em học sinh tìm hiểu
về ngành CNTT và định hướng nghề
nghiệp cho tương lai.



Ươm mầm tài năng trẻ:

• Cuộc thi Robothon Việt Nam 2014 cấp
toàn quốc với chủ đề Quản lý rác thải đô
thị thu hút 62 đội tham gia với 186 học
sinh đến từ Hà Nội, TP.HCM và Đà
Nẵng.

• 7 năm liên tục cuộc thi “Vui chơi Robot –
Học tốt Pascal” từ 2012 – 2019: Mỗi
năm cuộc thi thu hút khoảng 50 trường 
THPT, THCS tại TPHCM và các tỉnh lân
cận với gần 450 đội thi.

• 11 lần Hội thi Tin học trẻ thành phố từ
(2010 – 2020): Mỗi năm thu hút khoảng
600 – 700 học sinh, sinh viên từ 24 
quận/huyện tham gia.

• 9 trại hè Công nghệ thông tin (từ 2012 –
2019) SaigonTech IT Bootcamp cho
những bạn trẻ từ độ tuổi 14 - 17 (lớp 9 -
12). Mỗi năm thu hút khoảng 100 bạn
học sinh tham gia.



Hệ sinh thái phục vụ IR 4.0

Giáo dục STEM tại QTSC

Khu thực nghiệm ứng dụng CNTT trong

nông nghiệp

QTSC R&D Labs Bảo tàng và Thư viện số

Nhà thuốc công nghệ STEAMZONE

Điều hành nội khu



Giáo dục STEM tại QTSC

Hệ sinh thái phục vụ IR 4.0
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Giới thiệu khu 
STEAMZONE

• Triển khai từ 7/2020

• Đối tượng: Học sinh từ bậc mầm non 
đến bậc trung học phổ thông

• Các lĩnh vực đào tạo STEAM: ẩm thực; 
cơ khí kỹ thuật; kiến trúc xây dựng; lập
trình; nông nghiệp công nghệ cao; thời
trang, toán học; trí tuệ nhân tạo

• Trở thành một mô hình mẫu để nghiên
cứu, học tập và chia sẻ



Giới thiệu khu STEAMZONE

Khu vinaponics – nông nghiệp sạch: dùng để hướng dẫn

trẻ ứng dụng khoa khọc vào thực hành trồng cây, dự báo

thời tiết, năng lượng sạch, xử lý nước thải…

Khu Studio: dùng để tạo ra các bài giảng hướng dẫn online

Khu Showroom – Trưng bày các sản phẩm, thiết bị kết hợp

trình chiếu công nghệ VR

Khu robotics – giúp trẻ tiếp cận, chế tạo, lắp ráp robot, cách

viết một chương trình điều khiển robot đơn giản



Giới thiệu khu 
STEAMZONE
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Định hướng STEAME

Khuyến khích tiếp tục triển khai đầy đủ các hoạt động bổ

trợ trong mô hình STEAM, đặc biệt là liên quan đến A 

(Arts - nghệ thuật), 



Định hướng STEAME

E
Vườn ươm

Cộng đồng doanh nghiệp

R&D labs

Hạ tầng công nghệ

Trường, Viện

TT Nghiên cứu




