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TẦM NHÌN

Trở thành một đơn vị tư vấn BIM tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 21.

SỨ MỆNH

Lấy uy tín chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu, Bimteam cam kết mang đến cho khách hàng sự 
phục vụ, tư vấn tận tình về việc áp dụng triển khai BIM đạt các tiêu chuẩn đề ra với chi phí cạnh tranh; 
đồng thời góp phần làm thay đổi văn hóa xây dựng theo thế giới công nghệ 4.0.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MINH BẠCH

Minh bạch trong mọi hoạt động. Quản trị minh bạch, 

hợp tác minh bạch và lợi ịch minh bạch.

CAM KẾT

Luôn chủ động đưa ra giải pháp tốt hơn những gì đã 

cam kết.

SÁNG TẠO

Không ngừng sang tạo, cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

TẬN TÂM

Làm việc với tất cả niềm đam mê, nhiệt 

huyết và tinh thần trách nhiệm cao.

LÀM VIỆC NHÓM

Động viên, khuyến khích cùng nhau 

hướng đến mục tiêu chung.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

+ Tư vấn triển khai, đào tạo áp dụng BIM tại doanh nghiệp và dự án.

Clash
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

+ Tư vấn thiết kế, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp áp dụng BIM.

1 2 5
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

+ Outsource triển khai mô hình BIM các dự án.
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CHÍNH

+ Hoạt động chính tại Thành Phố Hồ Chí Minh, trụ sở 

chính tại số nhà 22-Đường 447-P. Tăng Nhơn Phú A-

Q.9-TPhcm.

+ Luôn sẵn sằn tham gia, hỗ trợ tất cả các dự án trong 

nước và nước ngoài.
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Nhóm đào tạo 

BIM-Tools, Các 

thành viên chính 

từ các đơn vị tư 

vấn thiết kế như 

SLCC, Cofico, 

The BIM, AGC,...

=> Hoạt động chủ 

yếu về mảng đào 

tạo.

2015 2016 2017 2018

Thành lập công ty 

BIM-Team, Các 

thành viên chính từ 

các đơn vị tư vấn 

thiết kế như SLCC, 

Cofico, The BIM,…

=> Hoạt động chủ 

yếu về mảng đào 

tạo và tư vấn thiết 

kế.

Tập trung hoàn thiện hệ 

thống phát triển ứng dụng 

BIM trong thiết kế, thi công.

Kết nối cộng đồng BIM Việt 

Nam, các đơn vị áp dụng 

BIM uy tín tại Việt Nam.

=> Hoạt động chủ yếu về 

mảng đào tạo, tư vấn BIM và 

tư vấn thiết kế.

Tập trung hoàn thiện 

hệ thống phát triển 

ứng dụng BIM trong 

vận hành công trình.

Kết nối kênh pháp lý 

áp dụng BIM tại Việt 

Nam.

=> Hoạt động chủ yếu 

về mảng đào tạo, tư 

vấn BIM và thiết kế.
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Ts. Nguyễn Sỹ Hùng – Cố vấn cấp cao

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế, 03 năm kinh

nghiệm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình và 05 năm trong lĩnh vực tư

vấn giám sát. Với thâm niên 07 năm công tác giảng dạy xây dựng, giảng dạy các

môn tư vấn giám sát, kết cầu nền và móng,...

Ths. Lê Minh Cảnh– Giám đốc

Có hơn 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai áp dụng BIM, 02 năm kinh

nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng và 03 năm trong lĩnh vực nhà thầu thi 

công. Với thâm niên 05 năm công tác giảng dạy các môn tin học ứng dụng trong lĩnh

vực xây dựng.

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

NHÂN SỰ
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Ks. Bùi Tuấn Anh – Trưởng nhóm M&E, phụ trách hệ thống  
Phòng cháy chữa cháy.

Có 8 năm kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công các hệ thống phòng cháy chữa
cháy, cấp thoát nước bằng CAD. 

Có 3 năm kinh nghiệm sử dụng mô hình BIM để triển khai bản vẽ thi công các hệ
thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước. Phụ trách phối hợp các hệ thống cơ
điện.

Có kinh nghiệm thực tế tại công trường
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Ks. Võ Long Phi – Phụ trách Hệ thống Điện.

Có 8 năm kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công hệ thống điện, cấp thoát nước bằng
CAD. 

Có 2 năm kinh nghiệm sử dụng mô hình BIM để triển khai bản vẽ thi công hệ thống
điện, cấp thoát nước. Phụ trách phối hợp các hệ thống cơ điện.

Có kinh nghiệm thực tế tại công trường



15

Ks. Hồ Minh Tấn – Phụ trách Hệ thống Thông gió & ĐHKK.

Có 2 năm kinh nghiệm sử dụng mô hình BIM để triển khai bản vẽ thi công các hệ
thống thông gió & điều hòa không khí. Phụ trách phối hợp các hệ thống cơ điện.

Có kinh nghiệm thực tế tại công trường

Ks. Đàm Đức Huy – Phụ trách Cấp thoát nước.

Có 7 năm kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bằng
CAD. 

Có 2 năm kinh nghiệm sử dụng mô hình BIM để triển khai bản vẽ thi công các hệ
thống cấp thoát nước.

Có kinh nghiệm thực tế tại công trường

NHÂN SỰ
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Director

BIM Leader Design Leader R&D Leader

Arch team

Struc team 

MEP Team

Arch team

Struc team 

MEP Team

R&D team

NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Technical Manager



17

www.bimteam.vn

Chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ nhân sự trẻ, chuyên 

nghiệp, giàu tâm huyết với nghề và đặc biệt không 

ngừng tìm tòi học hỏi sáng tạo để tạo nên sự khác biệt, 

những công nghệ đột phá trong xây dựng.

Với phương chăm:

“ Muốn đi nhanh hãy đi một mình 

Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. 

Ngoài nhựng thành viên có kinh nghiệm chủ chốt Cty 

chúng tôi thường xuyên kết nối, học tập từ các đơn vị 

áp dụng BIM hàng đầu trong nước như Cofico, The 

BIM Factory, Hòa Bình, Coteccons, SLCC,… để đem 

đến cho quý khách hàng sự tư vấn tốt nhất.

NGUỒN LỰC
BIM Leader 1 người

Design Leader 1 người

R&D Leader 1 người

BIM-Coordinator 1 người

Kỹ sư BIM 5 người

Kỹ sư thiết kế 4 người

Họa viên BIM 6 người

NHÂN SỰ
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Chủ đầu tư: ACTEAM INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

Địa điểm: TP Đà Lạt-Lâm Đồng

Quy mô: Diện tích đất 1.300 đến 1.600m2

Loại hình dự án: Biệt Thự nghỉ dưỡng

Phạm vi công 

việc:

Outsource thiết kế kết cấu trên mô 

hình BIM. Bóc tách khối lượng bê 

tông, cốt thép, ván khuôn từ mô 

hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Villa Đà Lạt



20

www.bimteam.vn

Chủ đầu tư: Nguyễn Tuyết Chánh

Địa điểm: Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân-

TPhcm

Quy mô: 5 tầng, diện tích mỗi sàn 100m2

Loại hình dự án: Biệt Thự

Phạm vi công 

việc:

Thiết kế kết cấu trên mô hình 

BIM. Bóc tách khối lượng bê 

tông, cốt thép, ván khuôn từ mô 

hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Biệt Thự Phố Tân Bình
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Chủ đầu tư: Thanh Yến Land

Địa điểm: TP Nha Trang

Quy mô: Có tổng diện tích đất dự án: 7.388 

m2, xây dựng 40 tầng nổi, 3 tầng 

hầm.

Loại hình dự án: Căn hộ cao cấp

Phạm vi công 

việc:

Outsource thiết kế biện pháp thi 

công, bóc tách khối lượng từ mô 

hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Gold Coast Nha Trang
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Chủ đầu tư: Tổng công ty văn hóa Sài Gòn

Địa điểm: Q.1-Tphcm

Quy mô: Dự án có Quy mô 02 Hầm, 13 

tầng nổi

Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng

Phạm vi công 

việc:

Outsource thiết kế biện pháp thi 

công, bóc tách khối lượng từ mô 

hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TT VĂN HÓA GIẢI TRÍ & VĂN PHÒNG
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Chủ đầu tư: ICUC HOLDINGS, LLC

Địa điểm: Miami-USA

Quy mô: Tổng diện tích đất 1.500 m2; một 

tòa khách sạn 4 tầng

Loại hình dự án: Khách sạn

Phạm vi công 

việc:

Outsource thể hiện phương án kiến 

trúc trình chiếu cho khách hàng từ 

mô hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
New Motel
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Chủ đầu tư: Chị Nga

Địa điểm: Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô: 500m2 sàn

Loại hình dự án: Biệt Thự

Phạm vi công 

việc:

Thiết kế kiến trúc, kết cấu, MEP 

trên mô hình BIM. Triển khai thi 

công, bóc tách khối lượng từ mô 

hình BIM.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Biệt Thự Đồng Nai
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Chủ đầu tư: Phạm Thanh Tòng

Địa điểm: Quận 8, TPhcm

Quy mô: 5 tầng, 500m2 sàn

Loại hình dự án: Nhà phố

Phạm vi công việc: Thiết kế kiến trúc, kết cấu, MEP trên mô hình 

BIM. Triển khai thi công, bóc tách khối lượng 

từ mô hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Nhà ở Gia Đình-Âu Dương Lân-Quận 8
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Chủ đầu tư: Keppel Land

Địa điểm: Quận 1, TPhcm

Quy mô: 6 Hầm, 6 Tầng

Loại hình dự án: Hầm & Trung tâm thương mại

Phạm vi công 

việc:

Triển khai hệ thống Phòng cháy chữa

cháy trên mô hình BIM. Triển khai

thi công, bóc tách khối lượng từ mô

hình BIM.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Saigon Centre Tower
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Chủ đầu tư: Keppel Land

Địa điểm: Quận 2, TPhcm

Quy mô: 35 tầng

Loại hình dự án: Trung tâm thương mại & căn hộ

Phạm vi công

việc:

Triển khai các hệ thống MEP trên mô

hình BIM. Triển khai thi công, bóc

tách khối lượng từ mô hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Tòa nhà Estella Height 2
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Chủ đầu tư: Grand Imperial Saigon Hotel

Địa điểm: Quận 1, TPhcm

Quy mô: Phòng bơm chiller

Loại hình dự án: Nhà hàng, khách sạn

Phạm vi công

việc:

Triển khai phòng bơm chiller trên mô

hình BIM. Triển khai thi công, bóc

tách khối lượng từ mô hình BIM

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Part Hyatt Saigon
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Chủ đầu tư: Ha Do Group

Địa điểm: Quận 10, TPhcm

Quy mô: 3000m2

Loại hình dự án: Văn phòng làm việc

Phạm vi công

việc:

Triển khai các hệ thống MEP trên

mô hình BIM. Triển khai thi công, 

bóc tách khối lượng từ mô hình

BIM.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Khu thương mại 3000m2 – Tòa nhà Ha Do Centrosa



30

www.bimteam.vn

Chủ đầu tư: Nguyễn Quốc Trí

Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa

Quy mô: 3000m2

Loại hình dự án: Nhà ở, Biệt thự

Phạm vi công

việc:

Triển khai các hệ thống MEP trên

mô hình BIM. Triển khai thi công, 

bóc tách khối lượng từ mô hình

BIM.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Villa Nha Trang
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KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC
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Số 22, đường 447, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9-TPHCM
[P] 0973939881  [E] bimteamgroup@gmail.com [W]: www.bimteam.vn

mailto:bimteamgroup@gmail.com

