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Lĩnh vực Tiêu chuẩn: 

1.  Dự án biên soạn TCVN 7445-1÷2:2004, Xi măng giếng khoan 
chủng loại G. 

Cộng tác viên  

2.  Dự án biên soạn TCVN 7713:2007, Xi măng – Xác định sự thay đổi 
chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunfat. 

Chủ nhiệm dự án  

3.  Dự án biên soạn TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu 
kỹ thuật. 

Chủ nhiệm dự án  

4.  Dự án biên soạn TCVN 8824:2011, Xi măng – Phương pháp xác 
định độ co khô của vữa. 

Chủ nhiệm dự án  

5.  Dự án biên soạn TCVN 8878:2011, Phụ gia công nghệ cho sản 
xuất xi măng. 

Chủ nhiệm dự án  

6.  Dự án biên soạn TCVN 7024:2013, Clanhke xi măng poóc lăng. Chủ nhiệm dự án  

7.  Dự án biên soạn TCVN 10653:2015, Xi măng – Phương pháp xác 
định độ đông cứng sớm bằng dụng cụ Vicat. 

Chủ nhiệm dự án  

8.  Dự án biên soạn TCVN 12003:2018, Xi măng - Phương pháp xác 
định độ nở thanh vữa trong môi trường nước. 

Chủ nhiệm dự án  

9.  Dự án biên soạn TCVN 2682:2020, Xi măng poóc lăng. Chủ nhiệm dự án  

10.  Dự án biên soạn TCVN 6260:2020, Xi măng poóc lăng hỗn hợp. Chủ nhiệm dự án  

11.  Dự án biên soạn TCVN xxxx:2021, Xỉ nhiệt điện cho sản xuất xi măng. Chủ nhiệm dự án  

12.  Dự án biên soạn TCVN xxxx:2021, Cốt liệu nhẹ cho bê tông Chủ nhiệm dự án  

13.  Dự án biên soạn TCVN 4315:2021, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất 
xi măng. 

Cộng tác viên  

14.  Dự án biên soạn TCVN 4316:2021, Xi măng poóc lăng xỉ lò cao. Cộng tác viên  

Lĩnh vực Đề tài, dự án: 

15.  Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của khoáng Sunphô aluminát Canxi 
(C4A3S) đến một số tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng”. 

Chủ nhiệm đề tài 2001 

16.  Đề tài “Nghiên cứu sản xuất xi măng mác cao PC60 để đổi mới 
nâng cấp công nghệ, chất lượng sản phẩm bê tông xây dựng”. 

Cộng tác viên 2001 - 2002 



ThS. Lê Đức Thịnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược phát triển vật liệu xây dựng 

2/5 

TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

17.  Đề tài “Nghiên cứu khả năng chế tạo xi măng đóng rắn đặc biệt 
nhanh, cường độ ban đầu cao”. 

Chủ nhiệm đề tài 2002 - 2003 

18.  Đề tài “Nghiên cứu sản xuất xi măng bền sunphát (chịu mặn) mác 
cao phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng, công nghiệp 
trên biển và ven biển”. 

Cộng tác viên 2002 - 2003 

19.  Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất xi măng ít toả nhiệt sử 
dụng cho công trình bê tông khối  lớn”. 

Cộng tác viên 2004 - 2005 

20.  Dự án “Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện cho sản xuất thử 
nghiệm xi măng poóc lăng hỗn hợp, ít tỏa nhiệt và bền sun phát tại 
Công ty xi măng Holcim Việt Nam”. 

Cộng tác viên 2004 - 2005 

21.  Đề tài “Nghiên cứu khả năng chế tạo xi măng poóc lăng hỗn hợp 
có hàm lượng clanhke thấp trên cơ sở sử dụng xỉ lò cao và tro bay”. 

Chủ nhiệm đề tài 2005 

22.  Dự án “Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng nguyên liệu sản 
xuất xi măng cho dự án cải tạo công nghệ xi măng Phú Thọ”. 

Cộng tác viên 2005 

23.  Dự án “Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại 
Việt Nam”. 

Cộng tác viên 2005 - 2006 

24.  Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống lò quay cho dây 
chuyền xi măng công suất 2500t Clanhke/ngày”. 

Cộng tác viên 2005 - 2007 

25.  Dự án “Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao Nhật Bản cho sản xuất xi 
măng PCB 40 tại Lafarge xi măng”. 

Cộng tác viên 2006 

26.  Dự án “Nghiên cứu, lựa chọn đánh giá chất lượng sơ bộ nguồn 
phụ gia khoáng và nguyên liệu điều chỉnh sắt để sản xuất clanker 
PC50 và xi măng PCB40 cho Dự án Nhà máy xi măng Sông Thao”. 

Chủ nhiệm Dự án 2007 

27.  Dự án “Nghiên cứu đánh giá chất lượng mỏ đá vôi Tràng Đà - 
Tuyên Quang làm VLXD cho Công ty Xi măng Tuyên Quang”. 

Chủ nhiệm Dự án 2009 

28.  Dự án “Thẩm tra đề cương và dự toán đề tài nghiên cứu sản xuất 
thử xi măng PC 50 – Nhà máy xi măng Sông Thao”. 

Chủ nhiệm Dự án 2009 

29.  Dự án “Thẩm tra đề cương và dự toán đề tài nghiên cứu sản xuất 
thử xi măng PC 50 – Nhà máy xi măng Sông Thao”. 

Chủ nhiệm Dự án 2010 - 2011 

30.  Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai 
đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030”. 

Cộng tác viên 2010 - 2011 

31.  Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng công nghệ ngành xi măng Việt 
Nam và đề xuất định hướng công nghệ cho giai đoạn đến năm 2030”. 

Cộng tác viên 2011 - 2012 

32.  Dự án “Quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường một số cơ sở sản 
xuất vật liệu xây dựng của ngành và xây dựng báo cáo tác động 
môi trường ngành xây dựng”. 

Cộng tác viên 2011 - 2012 

33.  Dự án “Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải 
chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc 
sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất 
xi măng”. 

Chủ nhiệm Dự án 2012 - 2013 

34.  Dự án “Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tro bay nhà máy Cộng tác viên 2012 - 2013 
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nhiệt điện Quảng Ninh để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp 
thông thường; hỗn hợp bền sun phát và hỗn hợp ít toả nhiệt cho 
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long”. 

35.  Đề tài “Xây dựng hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong các 
cơ sở sản xuất VLXD”. 

Cộng tác viên 2012 - 2013 

36.  Dự án “Điều tra, đánh giá tình trạng tổn thất tài nguyên và suy 
thoái môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến nguyên liệu 
để sản xuất xi măng, gốm sứ, kính xây dựng”. 

Cộng tác viên 2013 - 2014 

37.  Dự án “Điều tra hiện trạng khai thác mỏ, mức độ hoàn nguyên và 
tác động đến môi trường của các mỏ khai thác nguyên liệu phục vụ 
sản xuất VLXD ở Việt Nam”. 

Cộng tác viên 2014 - 2015 

38.  Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện có hàm 
lượng mất khi nung cao làm nguyên liệu sản xuất clanhke xi măng”. 

Cộng tác viên 2014 - 2015 

39.  Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng tấm tường dùng bê tông bọt”. Cộng tác viên 2014 - 2015 

40.  Dự án “Điều tra, khảo sát các nguồn phế thải công nghiệp làm vật 
liệu xây dựng”. 

Cộng tác viên 2014 - 2015 

41.  Nhiệm vụ “Tổng hợp thông tin về tình hình phát triển vật liệu xây 
dựng, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển”. 

Cộng tác viên 2015 

42.  Dự án “Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt 
thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng 
cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam”. 

Cộng tác viên 2015 - 2016 

43.  Nhiệm vụ “Tổng hợp thông tin về năng lực các tổ chức nghiên cứu 
khoa học, tổ chức tư vấn, phát triển ngành vật liệu xây dựng, cơ 
khí xây dựng”. 

Cộng tác viên 2016 

44.  Dự án “Báo cáo dữ liệu đầu vào cho giảm thiểu phát thải khí nhà 
kính nhờ cải thiện quy trình công nghệ sản xuất VLXD - Kế hoạch 
tăng trưởng xanh ngành xây dựng - Chương trình năng lượng 
sạch Usaid Vietnam”. 

Cộng tác viên 2016 

45.  Dự án “Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nguyên liệu để sản 
xuất xi măng cho Dự án xi măng Xuân Thành 12.000 tấn 
clanhke/ngày”. 

Cộng tác viên 2016 

46.  Dự án “Nghiên cứu đánh giá chất lượng và đặc tính công nghệ đá 
vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp mỏ đá vôi khối D – 
Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị”. 

Cộng tác viên 2016 

47.  Dự án “Nghiên cứu đánh giá chất lượng và đặc tính công nghệ đá 
vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp mỏ đá vôi khối D – 
Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị”. 

Cộng tác viên 2016 - 2017 

48.  Đề tài “Xây dựng tiêu chí và quy trình chứng nhận sản phẩm xanh 
cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng”. 

Cộng tác viên 2016 - 2017 

49.  Đề tài “Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất 
tấm lợp amiang xi măng và lộ trình hoàn thiện công nghệ sản xuất, 
giảm tác động tới môi trường, sức khỏe người lao động”. 

Cộng tác viên 2016 - 2017 
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50.  Dự án “Rà soát, xây dựng danh mục và ghi mã số HS đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu VLXD và khoáng sản làm VLXD”. 

Cộng tác viên 2016 - 2017 

51.  Dự án “Nghiên cứu tính chất tro bay để làm phụ gia cho xi măng, 
bê tông , vữa và tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản 
phẩm tro bay phù hợp theo ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH 
Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh” 

Cộng tác viên 2017 

52.  Dự án “Nghiên cứu sử dụng sản phẩm xỉ thép tái chế làm nguyên 
liệu sản xuất VLXD và cốt liệu làm nền móng công trình xây dựng. 
Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm xỉ thép tái 
chế phù hợp theo ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Gang thép 
Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh” 

Cộng tác viên 2017 

53.  Dự án “Nghiên cứu tư vấn  xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 
cho sản phẩm tro đáy và thạch cao FGD theo ISO 9001:2015 cho 
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh”. 

Cộng tác viên 2017 

54.  Dự án “Xây dựng CSDL về chất thải rắn của các ngành công 
nghiệp.Thực trạng sử dụng chất thải công nghiệp trong lĩnh vực 
VLXD, đề xuất cơ chế chính sách tái sử dụng”. 

Cộng tác viên 2017 

55.  Nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất các chủ đề và nội dung nghiên cứu 
KHCN năm 2018 và các năm tiếp theo nhằm thực hiện chiến lược 
phát triển KHCN ngành xây dựng”. 

Cộng tác viên 2017 

56.  Nhiệm vụ “Xây dựng CSDL hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế và các 
nước phát triển (ISO, ASTM) trong lĩnh vực VLXD”. 

Cộng tác viên 2017 

57.  Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, 
nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung”. 

Cộng tác viên 2017 - 2018 

58.  Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai 
đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2035”. 

Cộng tác viên 2017 - 2018 

59.  Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ sản xuất cát nghiền từ đá mạt tại tỉnh Phú Thọ”. 

Cộng tác viên 2017 - 2018 

60.  Dự án “Tư vấn Đánh giá toàn diện dự án nhà máy xi măng và các 
trạm nghiền thuộc Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam”. 

Cộng tác viên 2017 - 2018 

61.  Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm 
VLXD chủ yếu ở Việt Nam đến năm 2025 & định hướng đến năm 
2035”. 

Cộng tác viên 2017 - 2018 

62.  Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến về hoạt động 
thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng”. 

Cộng tác viên 2018 

63.  Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch 
phát triển VLXD do Chính phủ & Bộ Xây dựng phê duyệt. Đề xuất 
cơ chế chính sách quản lý phù hợp với luật quy hoạch”. 

Chủ trì Nhiệm vụ 2018 

64.  Dự án “Nghiên cứu xác định thị phần gạch không nung ở Việt Nam 
giai đoạn từ 2016 đến 2020”. 

Chủ nhiệm Dự án 2018 - 2019 

65.  Nhiệm vụ “Nghiên cứu, khảo sát, viết báo cáo thành tựu và dự báo 
xu thế phát triển công nghệ khai thác mỏ khoáng sản làm nguyên 
liệu sản xuất vật liệu xây dựng trong nước và trên thế giới”. 

Cộng tác viên 2019 
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66.  Nhiệm vụ “Lập thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 
và sử dụng các loại  khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu 
thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Cộng tác viên 2019 - 2020 

67.  Dự án “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 
2021-2030, định hướng đến năm 2050”. 

Cộng tác viên 2019 - 2020 

68.  Đề tài“Nghiên cứu đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao năng suất, 
chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng ở việt nam trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0”. 

Cộng tác viên 2019 - 2020 

69.  Dự án “Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tê, kỹ thuật cho sản 
phẩm Profile, Enchoice® và Enchoice® DZ33”. 

Chủ nhiệm Dự án 2020 

70.  Dự án “Nghiên cứu xây dựng định mức cấp phối sử dụng cát 
nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận”. 

Chủ nhiệm Dự án 2020 

71.  Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu sau khi 
thông quan theo nguyên tắc quản lý rủi ro”. 

Chủ nhiệm Đề tài 2020 - 2021 

72.  Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm đánh giá, giám 
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