
BIMTEAM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BIM DOANH NGHIỆP MẪU 

 

BIMTEAM-GROUP Ngày ban hành:12-08-2015 Trang 1/23 

 

I. GIAI ĐOẠN 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, TƯ VẤN, HỖ TRỢ: 
 

+ Thời gian thực hiện: 8 tuần 

 

+ Nội dung như sau: 

 

Nội Dung Thời Gian Phương thức thực hiện Sản phẩm 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ) 

Ghi chú 

- Giới thiệu về BIM, các nội 

dung cốt lõi của BIM 
2 buổi 

 

- Trình chiếu, giới thiệu các 

nội dung 

- Giới thiệu các dự án mẫu 

- Giải đáp các thắc mắc 

Kiến thức của nhân viên 

cty về BIM 
 

 

- Tư vấn về giải pháp sử 

dụng BIM-Tools 

- Tư vấn về hệ thống phần 

cứng (máy tính, Server, bảo 

mật,…) 

4 buổi  

Thảo luận với ban điều 

hành, dựa trên nhu cầu 

công ty ở các giai đoạn phát 

triển, đưa ra bảng danh 

sách các ứng dụng cần 

đầu tư, lý do, phân tích hiệu 

quả mang lại và kinh phí 

thực hiện. 

+ Bảng liệt kê cấu hình 

máy tính, ghi chú đánh 

giá và ứng dụng cho các 

dạng mô hình BIM 

+ Bảng liệt kê loại server 

và chi phí đầu tư ở các 

giai đoạn của cty 

+ Bảng liệt kê các giải 

pháp tăng cường bảo 

mật 
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- Tư vấn về chiến lược áp 

dụng BIM 
5 buổi 

Thảo luận ban điều hành, 

dựa trên thực lực, định 

hướng công ty, số lượng 

nhân sự, trình độ chuyên 

môn, phân tích đưa ra các 

bảng thống kê các chiến 

lược áp dụng cho từng giai 

đoạn phát triển của công ty  

Bảng liệt kê các chiến 

lược phát triển BIM ở 

các giai đoạn, gắn với 

khoản thời gian nhất 

định và sản phẩm đạt 

được cụ thể 
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+ Chi tiết như sau: 

A. CÁC YÊU CẦU ÁP DỤNG BIM TẠI DOANH NGHIỆP: 

1. Tổ chức, xây dựng hệ thống vận hành BIM: 
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2. Hội tụ đủ yếu tố áp dụng BIM: 
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3. Hiểu rõ bản chất của việc áp dụng BIM: 
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B. MÔ HÌNH ÁP DỤNG BIM ĐỀ XUẤT TẠI TẬP ĐOÀN: 

 

Stt Nội Dung Ưu Nhược 

1 

Xây dựng cty con chuyên 

triển khai áp dụng BIM hỗ trợ, 

phối hợp các công ty thành 

viên để áp dụng BIM trong dự 

án. 

Dễ dàng phối hợp, quản lý 

vì thông tin tập trung 

 

 

 

 

 

Dàn trải trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi lực 

lượng chuyên môn cao 

2 

Chuyên môn hóa áp dụng 

BIM theo chức năng của các 

công ty con. (Tư vấn quản lý 

dự án, tư vấn thiết kế, thi 

công, vận hành công trình…)  

 

Tập trung vào lĩnh vực 

mạnh của công ty nên sẽ 

phát huy tối đa được ưu thế 

triển khai áp dụng BIM tại 

lĩnh vực của mình 

Khó khăn về khâu phối hợp, quản lý 

3 

Outsource ra các đơn vị tư vấn 

BIM chuyên nghiệp 

Chi phí đầu tư áp dụng 

BIM thấp, chỉ tập trung vào 

đội ngũ quản lý tại tập đoàn 

Phụ thuộc vào các đơn vị bên ngoài, 

không phát triển mạnh được việc áp dụng 

BIM tại các công ty con 
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B. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ BIM ĐỀ XUẤT TẠI TẬP ĐOÀN: 
 

+ Phương án 1: Cty con chuyên triển khai áp dụng BIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ tổ chức tham khảo (TC: 30 nhân sự)  
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+ Phương án 2: Chuyên môn hóa áp dụng BIM theo chức năng của các công ty con 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ tổ chức tham khảo (TC: 25 nhân sự) 

 

+ Phương án 2: Chuyên môn hóa áp dụng BIM theo chức năng của các công ty con 

 

 

 

Sơ đồ tổ chức tham khảo (TC: 8 nhân sự) 
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C. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG BIM: 

 

 

Stt Nội Dung Ưu Nhược Ghi chú 

1 

Đào tạo kỹ năng, kiến thức cho nhân chủ 

chốt và sau đó các nhân sự này triển khai 

áp dụng tại tập đoàn 

 

 

Chi phí cho việc đào tạo 

được giảm thiểu, phát 

huy được năng lực cá 

nhân của  

 

 

 

Phụ thuộc nhiều vào nhân 

sự chủ chốt. 

 

2 

Hợp tác chuyển giao công nghệ: 

 

Cùng hợp tác triển khai áp dụng BIM tại các 

dự án mẫu (khoảng 2 dự án) cho đến khi 

đơn vị triển khai áp dụng BIM của tập đoàn.  

 

Làm chủ được công 

nghệ, tạo điều kiện phát 

triển cho các đơn vị 

chuyên trách tại tập 

đoàn 

 Yêu cầu nhân sự phải 

có các kiến thức cơ 

bản về việc sử dụng 

các BIM-Tools 

3 

Outsource ra các đơn vị tư vấn BIM 

 

Đơn vị tư vấn BIM sẽ là đối tác chiến lược 

 

 

 

 

Chi phí công tác hệ 

thống, nhân sự, đào tạo 

được giảm thiếu 

Không làm chủ được công 

nghệ, phụ thuộc vào tư vấn 

bên ngoài 

Phải chuẩn bị nhân sự 

có kiến thức về BIM 

để phối hợp quản lý 

đơn vị tư vấn BIM 
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D. CHI PHÍ VỀ PHẦN MỀM (THAM KHẢO): 
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E. CHI PHÍ VỀ PHẦN CỨNG (THAM KHẢO): 
 Hệ thống máy tính: 

Autodesk Revit 2017 

Performance: Large, complex models 

Operating 

System ¹ 

Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit: 

Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium 

 

Microsoft® Windows® 8.1 64-bit: 

Enterprise, Pro, or Windows 8.1 

 

Microsoft® Windows® 10 64-bit: 

Enterprise, or Pro 

  

CPU Type 

Multi-Core Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU 

speed rating recommended. 

 

Autodesk® Revit® software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic 

rendering operations.  
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Autodesk Revit 2017 

Performance: Large, complex models 

Memory 

16 GB RAM 

 Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 700 MB on disk. This 

estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer 

resources and performance characteristics. 

 Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-

time upgrade process. 

Video Display 
1,920 x 1,200 or higher with true color 

DPI Display Setting: 150% or less 

Video Adapter DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 as recommended by Autodesk. 

Disk Space 
 5 GB free disk space 

 10,000+ RPM (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive 

Media Download or installation from DVD9 or USB key 

Pointing Device MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device 

Browser Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (or later) 

Connectivity Internet connection for license registration and prerequisite component download 

http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware
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+ Chi phí đầu tư giai đoạn này: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội Dung Đầu Tư Chi phí (VNĐ) Giá trị mang lại Ghi chú 

Tư vấn về BIM  

+ Hiểu rõ về các khó khăn, lợi ích khi triển 

khai áp dụng BIM 

+ Lên kế hoạch dự trù về chi phí thực hiện 

+ Lộ trình thực hiện triển khai áp dụng BIM 

 



BIMTEAM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BIM DOANH NGHIỆP MẪU 

 

BIMTEAM-GROUP  Ngày ban hành: Trang 16/23 

 

II. GIAI ĐOẠN 02: CHUẨN BỊ CÁC KIẾN THỨC VỀ BIM-TOOLS (SOFT-WARE) 

+Tổng thời gian thực hiện:  22 tuần 

+ Nội dung chi tiết như sau: 

STT MÔN HỌC NỘI DUNG 
SỐ 

BUỔI 
(1b/3h) 

PHƯƠNG THỨC 
THỰC HIỆN 

KINH PHÍ (VNĐ) 
 

ĐƠN VỊ THAM GIA 

01 

 
Revit căn bản  
(kiến trúc) 

 

Sử dụng phần mềm 
Revit cho công tác 
xây dựng, khai thác 
mô hình BIM (kiến 
thức chung) 

12 Theo Mục I- phần C  
Tư vấn thiết kế, đơn vị  
thi công, Quản lý dự án 

02 

 
Revit nâng cao-01 
(kết cấu) 
 

Sử dụng phần mềm 
Revit cho công tác 
xây dựng, khai thác 
mô hình BIM Kết 
cấu 

12 Theo Mục I- phần C  
Tư vấn thiết kế, đơn vị  

thi công 

03 
Revit nâng cao-02 
(MEP) 

Sử dụng phần mềm 
Revit cho công tác 
xây dựng, khai thác 
mô hình BIM MEP 

12 Theo Mục I- phần C  
Tư vấn thiết kế, đơn vị  

thi công 

04 
Revit nâng cao-03 
(Team Work) 
 

 
Tổ chức triển khai 
công việc, làm việc 
nhóm, phân chia mô 
hình, làm việc với 
file trung tâm 
 

6 Theo Mục I- phần C  
Tư vấn thiết kế, đơn vị  

thi công 
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05 

Revit nâng cao-04 
(Family) 
 
 

Nâng cao kỹ năng 
chế tạo các thư viện 
phục vụ công việc: 
Kiến trúc, kết cấu, 
MEP 

12 Theo Mục I- phần C  
Tư vấn thiết kế, đơn vị  

thi công 

06 

 
 
Revit nâng cao -05 
(Khai triển Biện 
pháp thi công) 
 
 

Áp dụng chương 
trình Revit thể hiện 
các biện pháp thi 
công về phần ngầm, 
phần than phục vụ 
công tác triển khai 
thi công và đấu thầu  

12 Theo Mục I- phần C  

 
 

Tư vấn thiết kế, đơn vị  
thi công  

 
 

07 

 
Naviswork 
Manager (Combine 
Mô hình) 
 

Combine mô hình 
BIM các hệ, Review 
kiểm tra xung đột, 
trình chiếu khách 
hàng 

8 Theo Mục I- phần C  
Tư vấn thiết kế, đơn vị  
thi công, Quản lý dự án 

08 BIM360-Docs 
Quản lý, tổ chức cơ 
sở dữ liệu cho dự 
án áp dụng BIM 

4 Theo Mục I- phần C  
Đơn vị  thi công, Quản lý 

dự án 

09 
BIM360-Field 
 

 
Quản lý dự án công 
tác kiểm soát chất 
lượng, an toàn,… 
 

10 Theo Mục I- phần C  
Đơn vị  thi công, Quản lý 

dự án 
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+ Chi phí đầu tư giai đoạn này: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội Dung Đầu Tư Chi phí (VNĐ) Giá trị mang lại Ghi chú 

Hệ thống phần 

mềm (Bim-tools) 
 

Tài sàn, công cụ thực hành áp dụng 

triển khai BIM 

Sử dụng phiên bản dành cho 

học tập đào tạo của Autodesk 

Hệ thống phần 

cứng – Server 
 

Cơ sở môi trường dữ liệu áp dụng BIM, hệ 

thống bảo mật an toàn 
 

Hệ thống phần 

cứng – Máy tính 

 
Tài sản, công cụ triển khai áp dụng BIM 

của Tập đoàn 

 

  

  

Đào tạo  
Kiến thức, kỹ năng triển khai áp dụng các 

BIM Tools 
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III. GIAI ĐOẠN 03: XÂY DỰNG CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, QUI TRÌNH PHỐI HỢP 

CÁC BỘ MÔN, TEMPLATE TRIỂN KHAI: 

+Tổng thời gian thực hiện:  15 tuần 

+ Nội dung chi tiết như sau: 

Nội Dung Thời Gian 
Phương thức thực 

hiện 
Sản phẩm 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ) 

Ghi chú 

Xây dựng Template 

triển khai 
10 Buổi 

Dựa trên yêu cầu 

công việc, phối hợp 

với các Leader BIM 

của công ty cùng nhau 

phát triển xây dựng. 

 3 File revit Template  và các  file mẫu Demo kiến 

trúc, kết cấu, MEP 

 

 

  

Tài liệu hướng dẫn 10 Buổi 

Dựa trên yêu cầu 

công việc, phối hợp 

với các Leader BIM 

của công ty cùng nhau 

phát triển xây dựng. 

 

+ 3 bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình BIM 

theo Template của công ty ở các giai đoạn thiết 

kế.của các bộ môn (kiến trúc, kết cấu, MEP) 

+ Cây thư mục quản lý dự án BIM và tài liệu 

hướng dẫn sử dụng cây thư mục. 

+ Bộ tài liệu BIM-Protocol cho công ty (qui định về 

tên, cách thức lưu trữ, đường nét màu sắc,...của 

các cấu kiện trong mô hình BIM) 

+ Bộ tài liệu cấp độ phát triển các các kiện trong 

mô hình BIM (LOD) 

+ Bộ tài liệu xây dựng kế hoạch triển khai BIM cho 

dự án 
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Qui trình triển khai 

công việc 
20 buổi 

Dựa trên yêu cầu 

công việc, phối hợp 

với các Leader BIM 

của công ty cùng nhau 

phát triển xây dựng. 

A. Qui trình tổng thể: 

+ Bộ qui trình phối hợp mô hình BIM kiến trúc, kết 

cấu, MEP ở các giai đoạn thiết kế 

+ Qui trình kiểm soát sự thay đổi khi triển khai 

+ Qui trình kiểm soát chất lượng mô hình BIM 

+ Qui trình lấy thông tin triển khai 

+ Qui trình làm việc nhóm 

+ Qui trình review và kiểm tra sản phẩm hoàn thiện 

+ Qui trình phân bổ và cập nhật dữ liệu từ mô hình 

BIM 

+ Qui trình kiềm tra xung đột trong mô hình BIM 

+ Qui trình xử lý, phối hợp các mô hình BIM nhận 

được từ các sản phầm ngoài hãng Autodesk. 

+ Qui trình bảo trì mô hình BIM 

B. Qui Trình cục bộ: 

+ Kiến trúc: 

1. Qui trình phối hợp Revit và 3Dsmax. 

2. Qui trình phối hợp Revit và Corona. 

3. Qui trình phối hợp Revit và Lumion. 

4. Qui trình phối hợp Revit và Autocad trong triển 

khai chi tiết kiến trúc 

 

+ Kết cấu: 

1. Qui trình phối hợp Revit và Etabs. 

2. Qui trình phối hợp Revit và Robot Structure 

3. Qui trình phối hợp Revit và Autocad trong triển 

khai chi tiết kết cấu 

 

 

 

 



BIMTEAM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BIM DOANH NGHIỆP MẪU 

 

BIMTEAM-GROUP  Ngày ban hành: Trang 21/23 

 

 

+ MEP:  

1. Qui trình phối hợp Revit và Green Building 

Studio. 

2. Qui trình phối hợp Revit và Autocad trong triển 

khai chi tiết MEP. 

 

 

+ Chi phí đầu tư giai đoạn này: 

Nội Dung Đầu Tư Chi phí (VNĐ) Giá trị mang lại Ghi chú 

Chi phí phần cứng   Đã đầu tư ở giai đoạn 2 

Chi phí phần mềm (BIM-Tools) 

 Tài sản, công cụ triển khai áp 

dụng các dự án BIM của Tập 

đoàn 

 

  

  

Đào tạo  
Hệ thống, qui trình triển khai áp 

dụng BIM 
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IV. GIAI ĐOẠN 04: PHỐI HỢP TRIỂN KHAI DỰ ÁN MẪU:  

+ Giai đoạn này có thể thực hiện song song với giai đoạn 3 

+ Thời gian: Tùy theo dự án 

+ Nội dung chi tiết như sau: 

Nội Dung Thời Gian 
Phương thức thực 

hiện 
Sản phẩm 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Ghi 

chú 

Hỗ trợ trong các dự 

án triển khai BIM 

của tập đoàn 

Theo tiến 

độ dự án 

 

+ Tư vấn các giải 

pháp thực hiện  

+ Cử nhân sự trực 

tiếp hỗ trợ 

 

+ Đưa dự án vào guồng triển khai ổn định 

+ Hoàn thành dự án mẫu theo kết quả đặt ra 

 

 

Tùy theo tính chất 

dự án mà có sự 

thỏa thuận của 2 

bên 
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TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾNTRIỂN KHAI TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CHO CÁC GIAI ĐOẠN: 

 

Nội Dung 
Thời 

Gian 
Kinh phí thực hiện (VNĐ) Ghi chú 

Giai đoạn 01 8 tuần   

Giai đoạn 02 22 tuần   

Giai đoạn 03 15 tuần   

Giai đoạn 04 Theo dự 

án 
  

  

TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM TRIỂN KHAI ÁP DỤNG BIM: 

 

Giai đoạn Nội dung Kinh phí thực hiện (VNĐ) Ghi chú 

Giai đoạn 01 Chuẩn bị   

Giai đoạn 02 
Hệ thống server, bảo mật   

Hệ thống máy tính   

Giai đoạn 03 Hệ thống phần mềm   

 


