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ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 
 

Họ và tên: Nguyễn Minh Quỳnh 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng - Viện Vật liệu xây dựng 

 

TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

1.  Nghiên cứu chế tạo men cho gạch gốm lát nền Cộng tác viên 
chính 

1998 

2.  Nghiên cứu công nghệ chế tạo men in hoa và lớp chống 

dính cho gạch gốm lát nền 
Cộng tác viên 

chính 
1999 

3.  Dự án sản xuất thử nghiệm và đưa vào áp dụng 250 tấn 

men cho gạch gốm lát nền 
Thư ký đề tài 2002 - 2004 

4.  Dự án tiêu chuẩn: Sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật Chủ trì 2004 

5.  Nghiên cứu công nghệ sản xuất bi nghiền, tấm lót gốm oxyt 

nhôm bằng phương pháp tạo hình ép đẳng tĩnh dùng cho 

công nghiệp gốm sứ 

Chủ trì 2005 - 2006 

6.  Nghiên cứu công nghệ tuyển lọc cao lanh sử dụng trong 

công nghiệp gốm sứ 
Cộng tác viên 

chính 
2005 

7.  DATC: Gạch Terazzo Chủ trì 2006 

8.  Dự án điều tra thực trạng và định hướng sử dụng nguyên 

liệu để sản xuất gốm sứ 
Cộng tác viên 

chính 
2006 

9.  Nghiên cứu xử lý đất đồi Lai Châu để sản xuất gạch nung 

trong lò tuy nen 
Cộng tác viên 2007 - 2008 

10.  Nghiên cứu công nghệ sử dụng phế thải tro nhiệt điện để 

sản xuất gạch nung 
Cộng tác viên 2007 

11.  Nghiên cứu chế tạo men nano có tác dụng kháng khuẩn 

ứng dụng cho gạch gốm ốp lát 
Chủ trì 2009 - 2010 

12.  Nghiên cứu chế tạo men có độ cứng và độ chịu mài cao 

ứng dụng cho gốm sứ xây dựng 
Thư ký đề tài 2008 - 2009 

13.  Nghiên cứu chế tạo thủy tinh trang trí kiến trúc Cộng tác viên 2007 - 2008 

14.  Dự án Chương trình gạch không nung Cộng tác viên 2008 

15.  DATC: Kính xây dựng – Kính chống đạn Chủ trì 2010 

16.  DATC: Kính xây dựng – kính tôi nhiệt Chủ trì 2011 
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TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

17.  DATC: Kính xây dựng – Xác định hệ số truyền nhiệt U Chủ trì 2011 

18.  Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công 

nghiệp gốm sứ và đá ốp lát ở Việt Nam - Chủ trì 
Chủ trì 2012 - 2014 

19.  “Đào tạo thí nghiệm viên nâng cao” và “Đào tạo lại một số 

phép thử thông thường”  - Đề án 1511 
Chủ trì  2014 - 2015 

20.  Nghiên cứu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 

vực VLXD  
Cộng tác viên 2018 - 2019 

21.  Soát xét QCVN 16:2017  Cộng tác viên 
chính 

2019 

22.  Nghiên cứu, rà soát các TCVN, QCVN lĩnh vực VLXD  Cộng tác viên 
chính 

2019 

 

>> Các đề tài trên đã được Hội đồng xét đề tài cơ quan cấp cơ cở, cấp Bộ công nhận và 
cho áp dụng.  

 


