
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-XD          Lào Cai, ngày      tháng 3  năm 2023. 
    V/v triển khai thực hiện áp dụng mô 

hình thông tin công trình (BIM) trong 
hoạt động xây dựng. 

 

 
 

                            
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Kính gửi: 
 

 
- Các Sở: Giao thông vận tải – Xây dựng, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; 
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Lào Cai; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh; 
- Các Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị xã và thành 

phố Lào Cai 
 
 

                            
 
 

 
 
 

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) 

trong hoạt động xây dựng (sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1) Yêu cầu các sở ngành, đơn vị và các chủ đầu tư nghiên cứu và triển 

khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo 

lộ trình tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ (lưu ý giai đoạn 1: từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công 

trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư 

công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án). 

2) Giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các sở 

ngành, các chủ đầu tư để triển khai áp dụng BIM trong hoạt động đầu tư xây 

dựng tại tỉnh Lào Cai theo đúng lộ trình đã phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-

TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh 

về kế hoạch triển khai, các cơ chế chính sách khuyến khích áp dụng, xây dựng 

hướng dẫn về BIM. 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT. UBND tỉnh; 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT,TH2,4,XD1 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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