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Đơn vị đầu ngành về
nghiên cứu, phát triển
VLXD

Viện Vật liệu xây dựng (VLXD)
được thành lập ngày 04/11/1969
(tiền thân là Viện Nghiên cứu khoa
học kỹ thuật và Thiết kế Silicat),
ban đầu với cơ sở vật chất thiếu
thốn, qua gần nửa thế kỷ xây dựng
và phát triển, đến nay Viện VLXD
đã trở thành đơn vị đứng đầu trong
công tác nghiên cứu chính sách,
quy hoạch phát triển VLXD và
khoáng sản làm VLXD, xây dựng hệ
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn,
nghiên cứu khoa học và công
nghệ, kiểm định chất lượng các
loại sản phẩm VLXD và được Nhà
nước, Bộ Xây dựng tin tưởng, giao
trách nhiệm trong nhiều chương
trình và công trình trọng điểm
quốc gia. 

Nhận định về Viện VLXD, Bộ
trưởng Phạm Hồng Hà từng đánh
giá: Viện VLXD là đơn vị nghiên cứu
đứng đầu trong công tác tham mưu
cho Bộ Xây dựng, cơ quan Chính
phủ về phát triển VLXD; luôn thể
hiện là một đơn vị năng động, sáng
tạo, chủ động đưa ra tầm nhìn,
định hướng ngắn hạn và dài hạn,
đồng thời phương thức thực hiện
và quản lý khoa học cũng có nhiều
nét đổi mới… 

Thực tế, với sự quan tâm của
Bộ Xây dựng, hỗ trợ và đầu tư của
Nhà nước, cùng với sự tin cậy của
các DN và cộng tác của các đồng
nghiệp trong và ngoài nước, các
thế hệ cán bộ của Viện VLXD đã
hoàn thành rất nhiều công trình
nghiên cứu bao gồm hơn 120 quy
hoạch và chiến lược phát triển
VLXD cấp quốc gia và địa phương,
hơn 400 tiêu chuẩn và quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia, gần 500 đề tài
khoa học công nghệ cấp Nhà nước
và cấp Bộ cùng nhiều nhiệm vụ
đánh giá tác động môi trường
trong lĩnh vực VLXD... Trong đó,
nhiều công trình nghiên cứu khoa
học đã được ứng dụng trong thực
tế, phát huy hiệu quả và được trao
giải thưởng VIFOTEC, bằng độc
quyền giải pháp hữu ích và bằng
độc quyền sáng chế.

Có thể nói, hầu hết các nhà
máy sản xuất VLXD đầu tiên trong
nước đều có sự tham gia của Viện
VLXD từ các khâu nghiên cứu, thiết
kế đến hướng dẫn và chuyển giao
công nghệ sản xuất. Nhiều sản
phẩm KHCN tiêu biểu đã được
chuyển giao và ứng dụng thành
công vào các công trình trọng điểm
như: Chế tạo phụ gia dẻo hóa cao,

chậm đông kết để ứng dụng trong
công tác thi công bê tông xây dựng
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Tái
chế rác thải sinh hoạt thành dầu
đốt công nghiệp; Ứng dụng xi
măng bền sunphát tại các công
trình trên biển, ven biển và quân
sự thuộc Quần đảo Trường Sa; Ứng
dụng xi măng giếng khoan chủng
loại G tại các giếng khoan dầu khí
ở Việt Nam…

Bên cạnh công tác nghiên cứu
khoa học, Viện cũng tích cực triển
khai các hoạt động dịch vụ khoa
học công nghệ như: Phân tích
kiểm nghiệm; Chứng nhận chất
lượng sản phẩm VLXD; Tư vấn đầu
tư và xây dựng; Đào tạo sinh viên,
cán bộ kỹ thuật và thí nghiệm viên
ngành VLXD;... đạt doanh thu cao
hàng năm.

Để có được những thành tựu
như trên, không thể không nhắc
đến vai trò các đồng chí Viện
trưởng Viện VLXD qua các thời kỳ,
bao gồm: Ông Phan Cầu (1969 -
1974), ông Nguyễn Văn Mẫn (1974
- 1984; 1987 - 1988), ông Ngô Văn
Minh (1984 - 1987), ông Lê Hữu Đỗ
(1988 - 1996), ông Thái Duy Sâm
(1996 - 2010) và ông Lương Đức
Long (2010 - 2018). 

Ông Lương Đức Long - nguyên
Viện trưởng Viện VLXD chia sẻ:
Chúng ta có thể tự hào về sự phát
triển của Viện VLXD. Từ một viện
chỉ nghiên cứu về các vật liệu sil-
icát, ngày nay đối tượng nghiên
cứu của Viện đã được mở rộng ra
cho hầu hết các loại VLXD như: Bê
tông, vật liệu hữu cơ, composite,
vật liệu chống cháy, các loại VLXD
mới, nghiên cứu tái chế, bảo vệ
môi trường, tiết kiệm năng lượng,
hạ tầng kỹ thuật, chế tạo thiết bị
thí nghiệm,… Các nghiên cứu của
Viện, một mặt bám sát nhu cầu
phát triển của thực tiễn trong
nước, mặt khác luôn có những
nghiên cứu bắt kịp xu thế phát
triển chung của thế giới. Đội ngũ
chuyên gia của Viện ngày càng
phát triển, các hoạt động từ
nghiên cứu khoa học đến quản lý
ngày càng mang tính chuyên
nghiệp cao. Khi Nhà nước có chủ
trương chuyển đổi cơ chế hoạt
động của các tổ chức KHCN công
lập, Viện VLXD cũng là một trong
những Viện đi tiên phong và đã
chuyển đổi mô hình hoạt động rất
thành công. Hiện nay, mục tiêu
đang được Viện theo đuổi là nâng
cao năng lực đội ngũ, năng lực
thiết bị và xây dựng một bản sắc
văn hoas riêng cho mình. Chúng ta
có cơ sở và niềm tin về một Viện

VLXD hiện đại, chuyên nghiệp,
đẳng cấp trong tương lai không xa.

Sớm khẳng định đơn vị uy
tín trong khu vực ASEAN,
đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Tháng 3/2018, Viện VLXD có sự
chuyển giao thế hệ lãnh đạo, TS Lê
Trung Thành (nguyên Vụ trưởng
Vụ Khoa học công nghệ và môi
trường) được điều động và bổ
nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng
nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với thuận
lợi là đã nghiên cứu tiến sĩ và sau
tiến sĩ về công nghệ bê tông nhiều
năm tại Vương quốc Anh, hiện nay
đồng thời là Chủ tịch Hội Bê tông
Việt Nam và là đại diện của Việt
Nam tại Liên đoàn Bê tông châu Á
- Asian Concrete Federation, ông
Lê Trung Thành được cho là nhân
tố mới sẽ tiếp tục đưa Viện VLXD
phát triển đi lên.

Tại lễ trao quyết định, Bộ
trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng
Hà cũng đã giao nhiệm vụ cho Viện
trưởng mới Lê Trung Thành nhanh
chóng tiếp cận công việc mới, sớm
có kế hoạch, giải pháp thực hiện
hiệu quả công việc được giao; tiếp
tục đưa Viện VLXD lên tầm vóc
mới, giữ vị trí nòng cốt tham mưu
cho Bộ Xây dựng và Chính phủ các
vấn đề quan trọng liên quan đến
phát triển VLXD.

Nhận định về lĩnh vực VLXD
hiện nay, Viện trưởng Lê Trung
Thành cho biết ngành công nghiệp
VLXD trên thế giới luôn đóng một
vai trò quan trọng, là động lực phát
triển kinh tế - xã hội tại hầu hết
các nước bao gồm cả các nước phát
triển như Mỹ, Tây Ban Nha, Italia,
Nhật Bản… Tại Việt Nam, VLXD đã
và đang được phát triển cả về
chủng loại, số lượng và chất lượng
nhằm đáp ứng ngày càng cao tốc
độ đô thị hóa, phát triển kết cấu
hạ tầng, nhà ở của cả nước. 

Tuy nhiên việc phát triển VLXD
trong những năm gần đây đã có sự
dịch chuyển khá rõ rệt về tiêu chí,
thay vì chỉ đóng vai trò phát triển
kinh tế, tạo công ăn việc làm cho
người lao động, xu thế phát triển
VLXD đã và đang ngày càng tiệm
cận với quan điểm phát triển bền
vững, hài hòa cả ba nhân tố chính
là kinh tế, xã hội và môi trường.
Các nước phát triển đã đi được một
đoạn đường khá dài bằng các
nghiên cứu phát triển và đi kèm là
chính sách quản lý VLXD không sử
dụng hoặc chỉ sử dụng một phần
nguyên liệu lấy trực tiếp từ tài
nguyên thiên nhiên, đồng thời

tăng cao hàm lượng nguyên liệu tái
chế từ phế thải các ngành công
nghiệp, phế thải sinh hoạt. 

Vì vậy, theo Viện trưởng Lê
Trung Thành, định hướng phát
triển của Viện VLXD trong thời gian
tới phải trở thành một tổ chức
nghiên cứu khoa học công nghệ
đầu ngành về VLXD bắt nhịp với xu
thế phát triển bền vững, hài hòa
về kinh tế, xã hội và môi trường
(bao gồm các nhóm vật liệu xi
măng, bê tông, gốm sứ, thủy tinh,
vật liệu chịu lửa, chống cháy, vật
liệu hữu cơ, tái chế, xử lý môi
trường, tiết kiệm năng lượng,…),
có uy tín trong khu vực ASEAN, có
quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi,
với đội ngũ chuyên gia giỏi về
nghiên cứu khoa học công nghệ,
đào tạo và dịch vụ kỹ thuật.

Viện VLXD sẽ tập trung triển
khai hai loại hình nghiên cứu là
nghiên cứu cơ bản, chiến lược và
nghiên cứu ứng dụng, bao gồm
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn,
quy chuẩn lĩnh vực VLXD; đề xuất
chiến lược phát triển, chính sách
quản lý phát triển VLXD và khoáng
sản làm VLXD và phấn đấu trên

50% các công trình nghiên cứu
khoa học được ứng dụng vào thực
tiễn sản xuất. Các công trình
nghiên cứu được đăng ký độc
quyền sở hữu và công bố trong các
tạp chí có uy tín trong nước và trên
thế giới. Bên cạnh đó, Viện VLXD
sẽ triển khai đào tạo trên đại học
trên cơ sở phối hợp với các cá
nhân, tổ chức có uy tín trong nước
và quốc tế để chủ động đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao cho
xã hội. 

Về chủ trương phát triển cơ sở
vật chất, Viện sẽ tập trung xây
dựng các hệ thống phòng thí
nghiệm kiểm định đạt tiêu chuẩn
quốc gia, quốc tế, có uy tín trong
nước và khu vực ASEAN tại cả ba
cơ sở của Viện tại Hà Nội, Hà Nam
và TP.HCM. Chủ động tạo nguồn
tích luỹ tài chính từ các hoạt động
của Viện để đầu tư phát triển
nguồn nhân lực, thương hiệu,
nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho cán bộ của Viện. Các hoạt
động có thu của Viện sẽ được mở
rộng phạm vi ra nước ngoài.v

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG:

Nghiên cứu, phát triển và đóng góp vào sự
nghiệp 60 năm ngành Xây dựng 
PV

Viện Vật liệu xây dựng là cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia về lĩnh vực
vật liệu xây dựng, có tên quốc tế là Vietnam Institute for Building Materials (viết tắt là
VIBM). Trải qua 49 năm hình thành và phát triển, Viện Vật liệu xây dựng luôn tự hào là
một đơn vị lớn mạnh, năng động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển 60 năm
ngành Xây dựng. 
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PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ
NƯỚC TRAO TẶNG

- 2 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1977 và
1995);

- 2 Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1982 và 1985);
- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1999);
- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2004);
- Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2009);
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2014).
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM (VIFOTEC)
- Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G

(1999);
- Công nghệ sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm (1999);
- Công nghệ sản xuất bê tông chịu lửa ít xi măng (2000);
- Công nghệ sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm kết dính

alumô phốt phát (2000);
- Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo để chế tạo bê tông có

tính công tác cao (2001);
- Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nylon và

chất thải hữu cơ (2004);
- Nghiên cứu công nghệ tái chế nhựa PET phế thải để sản

xuất một số chế phẩm xây dựng (2004);
- Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa không xi măng cho

ngành công nghiệp luyện kim (2012).

Viện trưởng TS.Lê Trung Thành cùng nhóm nghiên cứu thử khả năng
chịu áp lực thủy tĩnh của ống HDPE đường kính lớn.

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG (29/4/1958 - 29/4/2018)


