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TÓM T�T. Bài báo này gi�i thi�u s� b� v� gi�i pháp mô hình thông tin công trình (BIM), tình hình s� d�ng BIM này trên 

th� gi�i và � Vi�t Nam. Bên c�nh �ó bài báo còn ��a ra nh�ng l�i ích c� b�n c�a vi�c �ng d�ng BIM và �� xu�t nhóm gi�i 

pháp BIM trong các d� án h� t�ng giao thông hi�n nay. 
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ABSTRACT. This article briefly introduces the solutions of BIM model and BIM usage situation in the world and in 
Vietnam. In addition, the article also provides basic benefits of BIM application and proposes BIM solutions in current 
transport infrastructure projects. 
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1. GI�I THI�U 

Hi�n nay cu�c cách m�ng công ngh� 4.0 �ã và �ang có 
nh�ng tác ��ng m�nh m� t�i t�t c� các ngành, các l�nh v�c 
t� kinh t� ��n xã h�i và k� thu�t. Ngành xây d�ng trên th� 
gi�i c�ng nh� t�i Vi�t Nam c�ng v�y. Công ngh� giúp chúng 
ta ti�p c�n d� án t�t h�n, ��a ra nh�ng ph��ng án thi�t k� 
h�p lý h�n và c�ng qu�n lý hi�u qu� h�n. Chính vì v�y c�n 
ph�i bi�t, hi�u và v�n d�ng công ngh� vào ngành xây d�ng 
là nhu c�u c�p bách hi�n nay. 

��i v�i ngành xây d�ng, nhi�u công ngh� m�i �ã ���c 
phát tri�n và �ng d�ng vào công tác thi�t k�, thi công và qu�n 
lý công trình. Trong �ó ���c s� d�ng nhi�u nh�t hi�n nay là 
mô hình thông tin công trình (Building Information Model) 
vi�t t�t là BIM. BIM ���c �ánh giá là công ngh� ch� ��o 
trong h� t�ng giao thông nói riêng và ngành xây d�ng nói 
chung trong t��ng lai. 

� n��c ta hi�n có nhi�u công ty �ang tri�n khai và �ng 
d�ng BIM vào vi�c thi�t k� thi công, tuy nhiên ch� là m�t s� 
ít công ty l�n cho nên BIM ch�a ���c ph� bi�n r�ng rãi. 
Công ngh� này là k�t h�p nh�ng ki�n th�c gi�a chuyên 
ngành xây d�ng h� t�ng v�i công ngh� thông tin nên nh�n 
th�c v� BIM còn r�t khác nhau t� trong n��c cho ��n qu�c 
t�. Mô hình BIM này trong t��ng lai ch�c ch�n s� tr� thành 
ph� bi�n � Vi�t Nam thay th� cho công ngh� truy�n th�ng 
(CAD). Th�m chí n�u các doanh nghi�p t� v�n làm ch� công 
ngh� BIM thì có th� ngh� ��n vi�c thi�t k�, gia công và h�p 
tác �� tham gia trong các d� án qu�c t�. Vì v�y c�n có nh�ng 
nghiên c�u c� th� �� t�ng h�p và ��a �ng d�ng này ��n v�i 
nhi�u ngu�n ti�p nh�n t� sinh viên cho ��n k� s� lành ngh�. 
Vì v�y tác gi� �ã tham gia nghiên c�u v� �� tài “Mô hình 
công ngh� thông tin công trình (BIM) và �� xu�t nhóm gi�i 
pháp BIM cho các d� án h� t�ng giao thông hi�n nay” nh�m 
gi�i thi�u m�t cái nhìn c� b�n v� vi�c �ng d�ng công ngh� 
này vào các d� án giao thông hi�n nay. 

 

2. S� B� V� MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH 
(BIM)  

2.1 Khái ni�m v� BIM  

Thu�t ng� BIM t�n t�i trong ngành xây d�ng trong m�t 
th�i gian khá lâu; trong khi r�t nhi�u quan ni�m cho r�ng ch� 
“B” trong BIM là Building hi�u theo ngh�a công trình xây 
d�ng thì th�c t� ch� “Building” s� ���c hi�u theo ph��ng 
di�n r�ng h�n bao g�m: các công trình nhà, ���ng xá và h� 
t�ng giao thông… 

Công ngh� BIM phát tri�n d�a trên n�n t�ng công ngh� 
s� là gi�i pháp c�c k� quan tr�ng trong cu�c cách m�ng công 
ngh� 4.0 ��i v�i ngành xây d�ng � Vi�t Nam ta.  

Theo hãng Autodesk ��nh ngh�a v� BIM nh� sau: “BIM 
là m�t ti�n trình liên quan ��n vi�c t�o l�p và s� d�ng mô 
hình 3D thông minh �� thông tin và truy�n thông v� các 
quy�t ��nh c�a d� án. Vi�c thi�t k�, di�n h�a, mô ph�ng và 
h�p tác ���c th�c hi�n b�i các công c� BIM cho phép t�t c� 
các bên liên quan hi�u rõ h�n v� d� án trong su�t vòng ��i 
c�a nó. BIM giúp cho vi�c ��t m�c tiêu c�a d� án d� dàng 
h�n”. [2] 

T�i Anh BIM ���c ��nh ngh�a nh� sau: “BIM ���c hình 
thành b�i các công ngh� k� thu�t s� là m�t ph��ng th�c c�ng 
tác chung, t�o nên hi�u qu� cao nh�t trong thi�t k�, xây d�ng 
và v�n hành công trình. BIM ��a các d� li�u c�a m�t công 
trình vào mô hình 3D chung trên máy tính và s� d�ng mô 
hình này �� qu�n lý hi�u qu� thông tin trong vòng ��i c�a d� 
án t� lúc hình thành ý t��ng ban ��u cho ��n khi v�n 
hành.”[3] 

Còn � M� BIM ���c U� ban Tiêu chu�n BIM ��nh ngh�a 
nh� sau: "Mô hình thông tin công trình - BIM là s� s� hóa 
các thu�c tính và ch�c n�ng c�a công trình. Chia s� các thông 
tin c�a công trình, là c� s� �áng tin c�y cho các quy�t ��nh 
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trong su�t vòng ��i c�a m�t d� án t� ý t��ng cho ��n khi 
thay th� nó".[3]  

 

Hình 1. Mô hình BIM  

Tóm l�i, cho dù ��nh ngh�a v� BIM � m�i n��c khác 
nhau, tuy nhiên m�c �ích c�a BIM là thu th�p, l�u tr� và khai 
thác thông tin d� li�u liên quan trong vòng ��i c�a c� công 
trình. Ví d�: Trong thi�t k� h� t�ng giao thông thì m�t mô 
hình bao g�m: c�u, ���ng, c�ng, c�c tiêu, bi�n báo, v�ch k� 
���ng, h� lan, ���ng �ng k� thu�t… Trên c� s� �ó t�t c� các 
báo cáo k� thu�t, b�n v�, b�ng bi�u…��u ���c s� d�ng trong 
ngu�n d� li�u �y và khi m�t trong nh�ng thành ph�n �ó thay 
��i (ch�ng h�n tim tuy�n, ���ng �� ho�c m�t c�t ngang �i�n 
hình…) thì t�t c� các d� li�u kèm theo c�ng thay ��i cùng và 
t� ��ng c�p nh�t chính xác nh�ng thay ��i �y � t�ng chi ti�t 
nh�. 

��c bi�t h�n n�a khi mô hình này ���c k�t h�p thêm m�t 
ph�n v� d� toán và t� ch�c thi công lúc �ó ta có ���c mô 
hình 5D.  

2.2 Tình hình s� d�ng BIM trên th� gi�i và trong n��c  

   Chính vì l�i ích l�n c�a BIM mà các n��c trên th� gi�i 
��u �ang ��y m�nh công ngh� này v�i k� v�ng nâng cao nh�t 
n�ng su�t trong ngành xây d�ng. H�u h�t chính ph� c�a các 
n��c �ng d�ng công ngh� này ��u nh�n th�y s� c�n thi�t c�a 
nó nên �ã thành l�p ngay các t� ch�c phát tri�n BIM nh�m 
nghiên c�u, ��a ra các tiêu chu�n và ban hành c� m�t l� trình 
cho vi�c áp d�ng BIM cho qu�c gia c�a mình. 

 

Hình 2. S� b� s� d�ng mô hình BIM t�i các n��c Châu Âu [8] 

T�i M� b�t ��u t� n�m 2008 �ã thành l�p H�i ��ng d� án 
BIM (United States™ Project Committee) v�i m�c �ích thúc 
��y s� phát tri�n c�a BIM và công b� tiêu chu�n qu�c gia v� 
BIM. ��n t�i nay tiêu chu�n này �ã ���c áp d�ng ��i trà và 
ngày m�t hoàn thi�n h�n v�i phiên b�n 3 ���c hi�u ch�nh và 
áp d�ng. 

T�i Anh, t�i m�c tiêu d�n ��u v� công ngh� BIM nên �ã 
luôn t�o �i�u ki�n cho các công ty v� BIM ���c tham gia 
trong các d� án b�t ��u t� n�m 2012. Hi�n nay BIM ���c s� 
d�ng chp t�t c� các d� án ��u t� công trong n��c. 

T�i Hà Lan và �an M�ch chính ph� �ã yêu c�u s� d�ng 
BIM trong t�t c� các l�nh v�c ��u t� công. � Pháp và Nga, 
b�t ��u t� 2014 Chính ph� �ã ��y m�nh vi�c áp d�ng BIM 
b�t bu�c ��i v�i các d� án v�i có ��u t� ngân sách 20 tri�u 
euro. 

 

Hình 3. S� b� s� d�ng mô hình BIM t�i các n��c Châu Á [8] 

� Nh�t B�n, �ng d�ng BIM r�t s�m nên vào n�m 2016 
�ã ban hành h��ng d�n v� BIM trong công trình dân d�ng 
nhà � và h� t�ng giao thông. 

T�i Singapore, t� n�m 2012 c�ng �ã ban hành có tiêu 
chu�n qu�c gia và c� l� trình �ng d�ng BIM. C�n c� vào �ó 
�� công b� tiêu chu�n v� h��ng d�n �ng d�ng BIM c� th� � 
các giai �o�n trong m�t d� án. ��c bi�t, t� ch�c nhi�u các 
to� �àm, h�i th�o, ��a các ph�n m�m v� BIM vào trong gi�ng 
d�y, t� ch�c các cu�c thi cho sinh viên � các tr��ng trong c� 
n��c.  

Bên c�nh n��c ta, Trung Qu�c �ã có b� tiêu chu�n qu�c 
gia v� BIM t� n�m 2008 và thành l�p c�ng thông tin �i�n t� 
v� BIM trong ngành Xây d�ng. Các tr��ng ��i h�c �ã b�t 
��u ��a các ch��ng trình h�c s� d�ng ph�n m�m BIM vào 
gi�ng d�y, t�i 2012 �ã có th� �ào t�o trình �� th�c s� chuyên 
ngành v� BIM � m�t s� tr��ng. 

T�i Hàn Qu�c, Phillipines và Indonesia c�ng b�t ��u xây 
d�ng l� trình BIM t� 2012. Nghiên c�u b�t bu�c áp d�ng cho 
các d� án v� ���ng cao t�c và các công trình công; Còn t�i 
New Zealand �ã áp d�ng BIM t� tháng 2 n�m 2014. 

Còn � Vi�t Nam ta, m�c dù ch�a ph�i là m�t qu�c gia 
phát tri�n � trình �� cao nh�ng các nhà qu�n lý �ã nh�n th�y 
các l�i ích mà BIM s� �em l�i do �ó �ng d�ng BIM �ã ���c 
��a vào pháp lý nh�: “Lu�t Xây d�ng s�a ��i 2014” t�i �i�u 
4 và �i�u 66 �ã yêu c�u áp d�ng “Mô hình thông tin công 
trình” trong toàn b� vòng ��i c�a d� án xây d�ng; Ngh� ��nh 
32/2015/NÐ-CP c�ng �ã ��a ra chi ti�t cho vi�c tính toán chi 
phí v� BIM trong giá thành d� án. ��c bi�t quy�t ��nh s� 
2500/Q�-TTg vào tháng 1/2017, phê duy�t �� án áp 
d�ng BIM vào ho�t ��ng xây d�ng và qu�n lý công trình xây 
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d�ng. B�t ��u l� trình th�c hi�n g�m các giai �o�n c� th� 
nh� sau: 

B�ng 1. L� trình th�c hi�n BIM theo chính ph� 

  

V�i l�nh v�c h� t�ng giao thông ���ng b�, B� Giao thông 
v�n t�i c�ng �ã t� ch�c nhi�u h�i th�o v� BIM ��ng th�i m�i 
các t� v�n qu�c t� có uy tín �� ti�n hành thí �i�m áp d�ng 
BIM cho các d� án l�n. Hi�n t�i �ã có m�t s� công ty �i ��u 
v� công ngh� này nh�: VNCC, Coteccons, Hòa Bình, VTCO, 
Tedi (C� B�c và Nam), … nh� �ó �ã nâng cao ���c hi�u qu� 
trong thi�t k� và thi công. 

3. NH�NG L�I ÍCH C�A VI�C �NG D�NG BIM 
TRONG NGÀNH XÂY D�NG  

3.1 ��i v�i Ch� ��u t�  

- D� hình dung và ��a ra các quy�t ��nh: Ch� ��u t� có cái 
nhìn tr�c quan trong các ph��ng án do các thông tin ���c 
tích h�p s�n khi s� d�ng BIM t� �ó d� hình dung và ��a ra 
các quy�t ��nh cho d� án m�t cách nhanh chóng. 

- Ti�t ki�m th�i gian: Vi�c áp d�ng BIM giúp ch� ��u t� 
gi�m th�i gian mà trong thi công ng�ng x� lý nh�ng xung 
��t gi�a ph�n thi�t k� và thi công. 

- Hi�u qu� cao trong vi�c v�n hành: Trong quá trình v�n 
hành, phân tích và s� d�ng d� án c�a ch� ��u t� ���c th�c 
hi�n m�t cách nhanh chóng và k�p th�i. 

3.2 ��i v�i ��n v� thi�t k� 

- Tr�c quan hóa: Thông qua vi�c mô ph�ng hình �nh b�ng 
3D d� dàng truy�n t�i ý t��ng c�a mình ��n các thành viên 
khác trong d� án c�ng nh� ch� ��u t� giúp m�i ng��i hi�u 
rõ v� d� án. ��ng th�i giúp ch� ��u t� d� dàng l�a ch�n 
ph��ng án. 

- T�ng ch�t l��ng, hi�u su�t thi�t k�: Khi áp d�ng BIM 
n�ng su�t t�ng lên, ch�t l��ng thi�t k� t�t h�n nh� có s� ph�i 
h�p ��ng th�i gi�a các thành viên trong d� án. Gi�m �áng 
k� xung ��t gi�a thi�t k� và khi thi công. 

- Rút ng�n th�i gian bóc tách  kh�i l��ng, d� toán: Vi�c 
bóc tách kh�i l��ng và l�p d� toán th�c hi�n m�t cách nhanh 
và chính xác ��ng th�i d� ���c c�p nh�t và thay ��i theo 
t�ng th�i �i�m. 

- T�o nên xu h��ng b�n v�ng v�i môi tr��ng: các nhà thi�t 
k� d� dàng tính toán so sánh v�i tiêu chu�n thi�t k� công trình 
xanh do �ó �ánh giá tính b�n v�ng c�a d� án.  

- T�o tác phong làm vi�c theo nhóm: trong BIM t�t c� d� 
li�u trao ��i hoàn toàn d�a trên internet giúp các nhóm làm 
vi�c khác nhau d� dàng ph�i h�p �� thi�t k�, t�o ra s�n ph�m. 

 

Hình 4. L�i ích c�a BIM trong thi�t k�  

3.3 ��i v�i ��n v� qu�n lý d� án 

- L�p nên m�t k� ho�ch toàn di�n: V�i công ngh� BIM ta 
có th� d� dàng �i�u hành, qu�n lý ��i cho toàn b� c� m�t 
vòng ��i t� ý t��ng cho t�i khi d� b� hoàn toàn. 

- �i�u ph�i và theo dõi công vi�c d� dàng: Nh� vi�c �ng 
d�ng t�t tích h�p ���c nhi�u y�u t�, các ti�n b� công ngh� 
thông tin thông qua các ph�n m�m trong BIM nên d� dàng 
�i�u ph�i theo dõi và giám sát vi�c thi�t k�, thi công thu�n 
l�i nhanh chóng. 

 

Hình 5. D� án Tây Metro c�a thành ph� Espoo, Ph�n Lan [14] 

3.4 ��i v�i ��n v� thi công 

 - H�n ch� sai sót: Nh� BIM mà bên thi công s� h�n ch� 
sai sót t� lúc tri�n khai b�n v� cho ��n khi t� ch�c thi công. 
Nó là c� s� �� nhà th�u b� trí ngu�n l�c, lên ph��ng án thi 
công, t� ch�c và s� d�ng ngu�n nhân l�c hi�n có c�a ��n v� 
thi công. 

- Phát hi�n và d� �oán tr��c các khó kh�n: Ngay t� khi 
ti�p c�n h� s� thi�t k� thì nhà th�u �ã có th� �� ��a ra ngay 
ph��ng án th�c hi�n cho phù h�p nh�t. Thông tin v�: kh�i 
l��ng, thông s� k� thu�t, thu�c tính v�t li�u ���c cung c�p 
ngay trong giai �o�n thi�t k� ban ��u v�i BIM. �i�u này ��c 
bi�t c�n thi�t ��i v�i các d� án có �i�u ki�n thi công khó 
kh�n ho�c �òi h�i yêu c�u k� thu�t cao.[15] 

- Thu�n l�i trong thi công: BIM mô ph�ng mô hình t� 2D 
��n 5D nên d� dàng ch� t�o s�n các chi ti�t. ��c bi�t s� d�ng 
trong l�nh v�c ch� t�o c�u ki�n bê tông �úc s�n trong thi công 
công trình. 
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Hình 6. D� án RV 150 Ring 3, Ulven – Sinsen [14] 

3.5 ��i v�i c� quan qu�n lý nhà n��c 

- Thu�n l�i trong vi�c �ánh giá công trình: Công ngh� BIM 
giúp cho các c� quan qu�n lý có ���c cái nhìn r�t t�ng quan 
và rõ ràng v� s� phù h�p c�a công trình v�i quy ho�ch chung 
và ki�n trúc c�a �ô th�, k� c� vi�c ki�m tra v�i các h�ng m�c 
k� thu�t n�m bên d��i... Chính v�y gi�m ���c th�i gian xét 
duy�t h� s� �� c�p phép d� án. 

- ��ng th�i ph�c v� r�t t�t khi có công tác thanh ki�m tra 
công trình xây d�ng khi có yêu c�u th�m tra. 

4.  �� XU�T S� D�NG NHÓM GI�I PHÁP BIM CHO 
CÁC D� ÁN H� T�NG GIAO THÔNG HI�N NAY 

4.1 �� xu�t nhóm gi�i pháp BIM cho d� án h� t�ng giao 
thông 

Hi�n nay các công ty v� công ngh� trong thi�t k� l�n nh�: 
Tekla, Autodesk… �ã và �ang d�n ��u trong vi�c nghiên c�u 
và qu�ng bá BIM trên toàn th� gi�i.  

Tuy nhiên � n��c ta hi�n nay v�n ch�a có m�t quan �i�m 
chung nào trong cách ti�p c�n v�n �� khi �ng d�ng BIM hoàn 
ch�nh theo m�t quy trình. Chính vì v�y vi�c h�c h�i các ��ng 
nghi�p �i tr��c �� ���c t� v�n v� công ngh� này �� �ng d�ng 
phù h�p t�ng công trình, t�ng d� án là b��c ��u c�a thành 
công.  

Trong ph�m vi c�a bài báo tác gi� �� xu�t ý t��ng s� 
d�ng nhóm công c� riêng bi�t �� th�c hi�n nh�ng công trình 
h� t�ng giao thông hi�n t�i. 

M�i công c� trong nhóm gi�i pháp này ��u mang tính k� 
th�a, chuy�n ��i d� li�u m�t cách h�p lý và nhanh chóng, 
chính xác. M�i gi�i pháp là m�t ph�n chuyên sâu và riêng 
bi�t trong m�t d� án. 

 

Hình 7. �� xu�t nhóm gi�i pháp BIM trong giai �o�n kh�o sát s� 
b� cho d� án h� t�ng giao thông 

Trong �ó � giai �o�n Kh�o sát s� b� �ng d�ng nhóm ph�n m�m 
Google Earth và Global Mapper trong l�nh v�c b�n �� �� kh�o sát 
��a hình � khu v�c s� b� nh�m lên ph��ng án và d� tính v� kh�i 
l��ng san l�p công trình. M�c �ích báo cáo và trình ph��ng án v�i 
ch� ��u t� công trình trong giai �o�n t� v�n nh�n d� án khi mà vi�c 

�i kh�o sát s� li�u th�c t� không cho phép ho�c không có �� th�i 
gian �� th�c hi�n. 

 

Hình 8. �� xu�t nhóm gi�i pháp BIM cho d� án h� t�ng giao 
thông 

� nhóm gi�i pháp này, s� d�ng các ph�n m�m ch� y�u 
c�a hãng Autodesk nh�:  Infraworks 360 �� mô hình hóa ý 
t��ng và ph��ng án thi�t k� AutoCAD Civil 3D �� mô hình 
và tính toán chi ti�t các h�ng m�c trong công trình, s� d�ng 
Unity �� mô ph�ng quá trình ng��i tham gia s� d�ng công 
trình giao thông và Autodesk Navisworks �� mô hình t�ng 
h�p toàn b� d� án. 

 

Hình 9. Infraworks 360 mô hình hóa m�t cách nhanh chóng d� án 
h� t�ng giao thông 

 

Hình 10. AutoCAD Civil 3D �� thi�t k� chi ti�t các h�ng m�c 

 

Hình 11. Unity 3D Tr�i nghi�m lái xe tr�c ti�p trên tuy�n  
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Hình 12. 3DS MAX: Hoàn thi�n các chi ti�t nh� 

 

Hình 13. Autodesk Navisworks t� ��ng tìm xung ��t gi�a các 
h�ng m�c [15] 

B�ng 2. L�i ích c�a nhóm gi�i pháp [15] 

 

 

 

4.2 Nh�ng khó kh�n khi �ng d�ng BIM hi�n nay   

Tr�i qua quá trình hình thành và phát tri�n � n��c ta t�i 
nay �ã có nhi�u công trình �ng d�ng BIM m�t cách hi�u qu� 
nh�: 

B�ng 3. M�t s� công trình �ng d�ng BIM � n��c ta trong th�i 
gian qua 

 
 
M�c dù mang l�i nhi�u l�i ích cho vi�c thi�t k�, thi công 

và qu�n lý tuy nhiên vì là m�i �ng d�ng nên hi�n t�i có nhi�u 
thách th�c khi chúng ta s� d�ng BIM nh� sau: 

- Tâm lý ng�i thay ��i, do BIM m�i nên �òi h�i ng��i 
thi�t k� ph�i t� thay ��i trong vi�c áp d�ng quy trình làm 
vi�c m�i không theo quy trình truy�n th�ng. �ó là tr� ng�i 
quan tr�ng nh�t.  
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- Hi�n t�i không có nhi�u ngu�n lao ��ng ph� thông có 
nhi�u ki�n th�c v� BIM �� �áp �ng nên vi�c áp d�ng BIM 
c�ng r�t khó kh�n t� thi�t k� ��n tri�n khai. 

- Kinh phí cho công tác thi�t k� này cao. T� tr��c ��n 
nay kinh phí thi�t k� tuân th� theo các qui ��nh thi�t k� t� 
b�n v� 2D r�i sang 3D riêng l� không có s� k�t n�i chung 
trong m�t mô hình thông tin 4D ho�c 5D nh� hi�n nay.  

- Hi�n t�i ch�a có h� th�ng qui chu�n th�ng nh�t trong 
vi�c trao ��i thông tin liên quan khi �ng d�ng BIM.  

- C�n ph�i có thêm th�i gian �� nghiên c�u và ��a ra 
tiêu chu�n t� c�p qu�c gia cho t�i riêng t�ng ngành. Có ch� 
tài v� vi�c b�t bu�c t�t c� các bên liên quan trong d� án ph�i 
tham gia vào quá trình phát tri�n mô hình BIM. [13] 

5.  K�T LU�N 

Chúng ta c�n xác ��nh rõ vi�c �ng d�ng BIM s� là m�c 
tiêu quan tr�ng và quy�t �inh cho s� phát tri�n c�a ngành 
xây d�ng nói chung và h� t�ng giao thông nói riêng trong 
th�i gian t�i.  

Xác ��nh rõ vai trò c�a BIM là công c� chính cho các d� 
án công trình h� t�ng giao thông hi�n nay và trong t��ng lai. 
Chúng ta c�n xác ��nh ���c nhóm BIM c� th� (nh� xu h��ng 
�� xu�t c�a bài báo) phù h�p cho t�ng khu v�c, ��n v� c�a 
mình mà �ng d�ng �� ��t ��c� hi�u qu� cao nh�t trong t�ng 
d� án.  

Vì là m�t công ngh� tiên ti�n nên �� áp d�ng BIM �òi h�i 
ph�i có ngu�n nhân l�c có trình �� cao ���c �ào t�o bài b�n, 
c�n th�n thì công tác �ng d�ng nó m�i thành công. Do �ó 
nhà n��c c�n t�ng t�c và c�n có m�t l� trình c� th� �� vi�c 
�ng d�ng BIM này vào các công trình ���c hi�u qu�. 

Ngoài ra, trong ch��ng trình �ào t�o c�a các tr��ng ��i 
h�c nh�ng khóa h�c v� BIM c�n ph�i ���c ��a vào, k� c� 
các trung tâm, vi�n nghiên c�u và chuy�n giao công ngh� 
trong ngành xây d�ng.  

��c bi�t khuy�n khích các cá nhân có nhu c�u h�c t�p và 
nghiên c�u v� BIM �� v�n �� này ���c ph� bi�n có nh� v�y 
chúng ta m�i phát tri�n k�p trong th�i ��i hi�n nay. 
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