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Khai trương từ ngày 26/09/2020, đến nay, sau 1 năm đi vào hoạt 
động, Công viên Sáng tạo TMA (TIP) đã phát triển vượt bậc và đạt 
được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 

Không chỉ nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng quốc tế 
trong các dự án phát triển phần mềm, TIP còn thành lập Innovation 
Lab, mở rộng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tăng cường hợp tác 
với các trường đại học lân cận và nỗ lực nâng cao chất lượng môi 
trường làm việc cho toàn thể nhân viên.  



1. THÊM NHIỀU DỰ ÁN - TĂNG TRƯỞNG GẤP 3

Sau 1 năm đi vào hoạt động, 
Công viên Sáng tạo TMA (TIP) 
đã phát triển đội ngũ gần 250 kỹ 
sư, hoàn thành nhiều dự án cho 
các khách hàng từ 15 quốc gia 
trên thế giới như Mỹ, Canada, 
Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… 

250 15
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KHÁCH HÀNG

Không chỉ sản xuất phần mềm, TIP chú trọng ứng 
dụng công nghệ 4.0 trong việc nghiên cứu, phát 
triển ra các sản phẩm, giải pháp đột phá trong 
nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, 
công nghiệp, năng lượng… và góp phần phòng 
chống dịch Covid-19. 

10 dự án R&D về Data Science, AI, IoT và các sản 
phẩm mới đã được thực hiện, khẳng định sự đầu 
tư nghiêm túc của TIP vào mục tiêu nghiên cứu, 
phát triển sản phẩm. 
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Lộ trình phát triển nhân lực của TIP trong 5 năm



2. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

3. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Với tổng diện tích lên đến hơn 15 ha tại Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn,  Công viên 
Sáng tạo TMA được xây dựng bao gồm:   

 Trung tâm Phần mềm

 Trung tâm Nghiên cứu

 Trung tâm Sáng tạo và Làng tôi

Ngoài Trung tâm Phần mềm đã đi vào hoạt động, Trung tâm Nghiên cứu, Trung tâm 
Sáng tạo, Làng tôi cùng các công trình bổ trợ cũng sắp hoàn thiện, dự kiến khai 
trương và đi vào hoạt động từ quý 4 năm nay. 

TRUNG TÂM PHẦN MỀM LÀNG TÔI VÀ SUỐI NGỌC LỆ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUNG TÂM SÁNG TẠO
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Với mục tiêu đạt 1000 kỹ sư vào cuối năm 2025, ngoài việc đầu tư lớn về hạ tầng, TIP 
đã hợp tác, ký MoU với 14 trường đại học (ĐH) trong khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên, như ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây Nguyên, ĐH Phạm Văn Đồng, các đại học từ 
Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên về đào tạo nhân lực, thực tập và nghiên cứu 
khoa học… để nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực dồi dào, 
bền vững.



Rất nhiều chuyến kiến tập đã được TIP và các trường tổ chức để không những các 
bạn sinh viên mà còn học sinh THPT có thể mục sở thị môi trường làm việc tại TIP. Hơn 
300 sinh viên từ đại học Quy Nhơn, đại học Nha Trang, trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn… đã đến tham quan, tìm hiểu TIP. Nhiều chương trình hội thảo hấp dẫn cũng đã 
diễn ra ngay tại nơi các bạn đang theo học, tiêu biểu có seminar tour đến các trường 
ĐH tại Đà Nẵng, Huế. Nhân đây, hàng chục suất học bổng cũng đã được trao đến 
các bạn sinh viên vượt khó học giỏi.  

Song song với đó, TIP đã mở nhiều khóa thực 
tập và 5 chương trình đào tạo công nghệ 
miễn phí cho sinh viên tốt nghiệp các trường 
đại học – cao đẳng ngành CNTT, Toán, Điện 
- điện tử, Kỹ thuật - công nghệ… để tạo cơ 
hội cho các bạn trẻ đam mê công nghệ và 
tăng số lượng nhân lực trình độ cao. 3 khóa 
thực tập với gần 160 sinh viên tốt nghiệp đã 
được tổ chức, trong số này có rất nhiều bạn 
đã gia nhập TIP.

Tham gia TIP, các bạn còn được tham gia rất 
nhiều khóa đào tạo nội bộ về chuyên môn, 
kỹ năng mềm và tiếng Anh để tăng cường 
kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả công 
việc. 20 khóa học đã được tổ chức cho 
hàng trăm nhân viên từ 09/2020 đến nay.  



4. HOẠT ĐỘNG CSR VÀ NGOẠI KHÓA
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CHỐNG DỊCH

TIP cũng rất chú trọng các hoạt động xã hội, thiện nguyện và môi trường. Đông 
đảo các thành viên TIP đều nhiệt tình tham gia phong trào hiến máu, các chuyến 
đi từ thiện, dọn dẹp môi trường biển. Đặc biệt, tháng 8/2021, khi dịch Covid-19 có 
nhiều diễn biến phức tạp tại Bình Định, TIP đã gửi nhiều phần quà thiết thực với 
tổng giá trị gần 140 triệu đồng đến các trung tâm y tế tỉnh Bình Định và Phú Yên, 
nơi các y bác sĩ tuyến đầu đang ra sức chống dịch. Các hoạt động này vừa 
mang lại những giá trị tươi đẹp cho xã hội, vừa góp phần đem lại cho mình niềm 
vui, sự lạc quan để cùng chung tay vượt qua đại dịch.

Và dù dịch Covid- 19 có khiến hoạt động vui chơi, giải trí của các thành viên gặp 
khó khăn thì tranh thủ thời gian tình hình dịch được kiểm soát, các thành viên TIP 
đã kịp thực hiện một số hoạt động thể thao, những chuyến đi ngắn, cắm trại, 
team building cùng nhau, qua đó giải tỏa căng thẳng và thêm phần gắn kết. Giải 
bóng đá thường niên TMA Binh Dinh Futsal League cũng thu hút hơn 100 cầu thủ 
và cổ động viên.

Được coi là một dự án điển hình, dự án mẫu để mở đường cho tỉnh Bình Định thu 
hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo bước đột phá mới để phát triển 
công nghệ cao, Công viên Sáng tạo TMA (TIP) đang góp phần hiện thực hóa mục 
tiêu đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm sản xuất phần mềm, nghiên cứu và phát 
triển công nghệ 4.0 hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

HÃY CÙNG CHÚC CHO CÔNG VIÊN SÁNG TẠO TMA NGÀY CÀNG LỚN MẠNH, 
VƯƠN XA HƠN NỮA TRONG THỜI GIAN TỚI! 


