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THƯ MỜI 

Kính giử: Quý khách mời 

Viện Công nghệ HaUI (HaUI Institute of Technology - HIT) là đơn vị nghiên cứu, phát 
triển và chuyển giao trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhiệm vụ chính của Viện 
là đề xuất và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu đa lĩnh vực: Công nghệ Cơ khí - Tự động 
hoá, Công nghệ Điện - Điện tử - Năng lượng, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công 
nghệ Hoá học và Môi trường, Công nghệ Sinh học và Chế biến thực phẩm; hợp tác với các tổ 
chức KHCN trong và ngoài nước nhằm xây dựng chiến lược phát triển KHCN theo định hướng 
của Nhà trường, trao đổi học thuật, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KHCN và chuyển giao 
kết quả nghiên cứu tới các đơn vị có nhu cầu; cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực tư vấn, 
đánh giá, kiểm định, thẩm định khoa học công nghệ; tổ chức các hoạt động đào tạo và chuyển 
giao công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh đó, Viện đóng vai trò liên kết 
và hỗ trợ các nguồn lực KHCN của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho mục tiêu phát 
triển chung của Nhà trường. 

Tham & Wong M&E (Việt Nam) là công ty thuộc tập đoàn Menber of Meinhardt Group 
MEINHARDT có nhu cầu tuyển chọn và đào tạo Bim Revit đối tượng là các sinh viên năm thứ 
4 hoặc mới ra trường. Đơn vị tài trợ về kinh phí là tập đoàn MEINHARDT. Để khóa học được 
diễn ra đạt chất lượng và sự hợp tác phát triển bền vững giữa Viện HaUI và Tập đoàn 
Heinhardt- Singapore chúng tôi trân trọng kính mời quý khách tới dự buổi hội thảo đào tạo 
chuyên sâu Bim Revit cho tập đoan xây dựng Thamwong Meihardt-Singapore và khóa đào tạo 
miễn phí từ tập đoàn như sau:  

Thời gian: 9h sáng ngày 22/11/2019  

Thành phần:  

1. Tập đoàn Thamwang 
2. Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á 
3. Trường Đại học công nghiệp Hà Nội - Viện Công nghệ HaUI 
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4. Các trường đại học có giảng viên và sinh viên quan tâm tới lĩnh vực Bim revit gồm: Đại 
học Bách khoa, Đại học xây dựng, Đại học điện lực…. 

      Địa điểm: Tổ chức tại hội trường Tầng 4, nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Đơn vị tổ chức: Viện Công nghệ HaUI 

Đơn vị tài trợ chính: Tập đoàn Thamwang 

Nội dung workshop như sau: 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN VỊ THỰC 
HIỆN 

GHI 
CHÚ 

1 Khai mạc 10 phút (9h-9h10) Viện công nghệ 
HaUI 

 

2 Giới thiệu về tập đoàn Thamwang 20 phút (9h10- 9h30) Công ty Thamwang  
3 Nhu cầu về Bim revit của công ty 20 phút (9h30-9h50) Công ty Thamwang  
4 Giới thiệu về đơn vị đào tạo 10 phút (9h50- 10h) Công ty Thamwang  
 Giải lao 10h -10h30  

5 Giới thiệu đào tạo và nhu cầu về 
Bim revit trong nước và trên thế 

giới 

20 phút (10h30 – 10h50) Viện công nghệ 
HaUI 

 

6 Trao đổi giữa sinh viên và khách 
mời 

40 phút (10h50 -11h30) Sinh viên và khách 
mời 

 

7 Bế mạc 11h 30   

 


