
THƯ NGỎ 
 

Thưa các anh chị em kiến trức sư-những người yêu, gắn bó và tâm huyết với nghề. Nếu chúng ta biết 
rằng công việc mà chúng ta  đã, đang và sẽ gắn bó hiện là ngành tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên nhất, 
là ngành đẩy ra môi trường nhiều chất thải độc hại nhất và cũng là ngành có tác động mạnh mẽ nhất 
đến môi trường sống của thế hệ chúng ta và tất nhiên là cả con cháu chúng ta nữa. Thì chắc chắn ai 
cũng sẽ có một câu hỏi: Làm thế nào để khai thác tối thiểu tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tối đa 
những tác động tiêu cực mà vẫn tạo nên một môi trường lành mạnh và phù hợp với thời đại kỹ thuật 
số của chúng ta? Thế giới đã tìm ra một phương pháp phù hợp . đó là BIM .  

BIM  có thể coi là một hệ sinh thái hoàn chỉnh để thực hiện một vòng đời sản phẩm mà chũng ta tạo 
dựng nên. Giống như một cỗ máy mà mọi chi tiết trong đó, mọi bánh răng đều phải thực sự hợp lý và 
hoạt động trơn chu. Công việc thiết kế của chúng ta là một trong những bánh răng quan trọng nhất .  

Và có một diều chắc chắn rằng không sớm thì muộn chúng ta đều phải sử dụng BIM (Đã đưa vào luật 
xây dựng năm 2015) nếu chúng ta muốn tồn tại và tiếp tục phát triển.  

Để hiểu sâu hơn về BIM, chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo mà ở đó mọi vấn đề của ngành chúng ta 
sẽ được phơi bầy một cách hệ thống, được nhìn nhận dưới nhiều vị trí và góc cạnh .  

Các doanh nghiệp luôn loay hoay với những câu hỏi :  

- Làm thế nào để quản lý tốt hơn?  
- Làm thế nào để chất lượng công việc nâng cao? 
- Làm thế nào để hiệu suất công việc tăng lên?  
- Làm thế nào để  chi phí sản xuất giảm đi ? 

Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi cũng có một buổi nói chuyện chuyên sâu về Revit (Revit 
Technical Day), một phần mềm thiết kế lấy BIM làm cơ sở để phát triển.  

Trên quan điểm của đơn vị tổ chức, qua tìm hiểu, phân tích và đánh gía. Chúng tôi cho rằng đây là vấn 
đề thực sự cần thiết đối với cá nhân mỗi kiến trúc sư cũng như các đơn vị hành nghề. Và qua đó để 
thấy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng những ngưới làm nghề chúng ta.  

 

Nguyễn Phước Thiện 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP 

CHIẾN LƯỢC BIM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP TƯ VẤN & XÂY DỰNG 

Nguyễn Phước Thiện 

Thời gian: Thứ Bảy ngày 23.07.2016 

Tổ chức: Kiến Việt, A+G, PYRA 

Địa điểm: TOONG – số 8 Tràng Thi, Hà Nội. 

Chi phí: vé tham dự 1 000,000 VNĐ/ chỗ , chi phí đã bao gồm chỗ ngồi, tài liệu & trà nước, đồ ăn nhẹ. 

Ăn trưa tự túc.  

Chú ý:  

- Chương trình chỉ dành cho các cấp quản lý doanh nghiệp. 

- Chương trình giới hạn 30 chỗ duy nhất.  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

A. Nội dung buổi sáng: BIM và chiến lược tiếp nhận BIM 

1. BIM (Hệ thống thông tin công trình) và những khái niệm cơ bản 

 BIM là gì 

 Làm việc theo BIM 

 Sản phẩm của BIM 

2. Tiếp nhận BIM (Hệ thống thông tin công trình) với Revit 

 Các rào chắn để tiếp nhận Revit theo BIM 

 Chiến lược và chiến thuật 

 Lộ trình 

B. Nội dung buổi chiều: Revit với BIM (Hệ thống thông tin công trình)  

1. Lý thuyết cơ sở của Revit 

 Solution Space 

 IDP với Revit 

2. Vai trò quản lý khi sử dụng Revit theo BIM (Hệ thống thông tin công trình) 

 Quản lý thông tin hình học 

 Quản lý thông tin phi hình học với Naming Convention 

3. Nguyên lý sử dụng Revit 

 Ba nguyên lý cơ bản 

 Một vài nguyên lý khác. 

4. Giải đáp thắc mắc 

 

 

 



 

GIỚI THIỆU 
 

Tóm lược về diễn giả : Nguyễn Phước Thiện 

KIến Trúc Sư  

Giáo viên thỉnh giảng đại học kiến trúc TP HCM 1995-2012 

Nghiên cứ sử dụng Revit từ năm 2006 

Xuất bản giáo trình Revit năm 2008 

Chứng chỉ chuyên gia Revit của Autodesk năm 2010 

Revit training và BIM Consultant từ năm 2013  

Tư vấn chính cho :  

Nhà hát Grant Theatre tại Rabat - Ma Rốc của văn phòng Zaha Hadid 

Changsha Meixihu tại Trung Quốc của văn phòng Zaha Hadid 

Tư vấn chính cho Contecon và Hoà BÌnh - Hai công ty thi công xây dựng lớn tại Việt Nam 

Tư vấn cho các công ty thiết kế: TAD, Hoàng MInh, PME, Sagen, công ty tư vấn công 
trình thuỷ lợi II,  Architect Orange (CA-USA), V3 Studio (OR - USA ) 

Công ty dự toán (QS): Structon ( Úc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


