
I. Ảnh trụ sở: 
 

 
 

II. Thông tin chung: 
Trụ sở: Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung 

Trung tâm thí nghiệm tổng hợp về kiểm định chất lượng vật liệu và 
công trình xây dựng miền Trung (LAS-XD 578) 

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế 
Điện thoại: 0543.830126  Fax: 0543.830126 

Email: pvmt.ibst@gmail.com 
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
 

Nghiên cứu khoa học, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn, ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và bảo tồn trùng tu di tích; 

Sản xuất, cung ứng vật liệu hiệu quả cho xây dựng công trình và trùng tu di 
tích, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm xây dựng; 

Triển khai dịch vụ kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật và xây dựng chuyên ngành bao gồm: Lập quy hoạch bảo tồn di tích, dự án đầu 
tư; Khảo sát hiện trạng kỹ thuật, địa chất, địa hình, môi trường; Lập bản đồ hệ thống 
mốc, lưới trắc địa; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng công trình 
xây dựng; Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra 
dự toán và tổng dự toán, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; 
Tư vấn đánh giá tác động môi trường; Thí nghiệm vật liệu, đất đá, nền móng và kết 
cấu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định các thiết bị đo 
đạc, thí nghiệm, xây dựng; Kiểm tra chất lượng nước, môi trường, vật liệu phòng 
chống cháy nổ; Xác định nguyên nhân và thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố công 
trình; 

Thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình, trùng tu, bảo tồn công 
trình di tích và kiến trúc cổ, đồ gia dụng mộc mỹ nghệ, trang trí nội thất...; 

Phổ biến thông tin, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về khoa 
học công nghệ xây dựng và bảo tồn trùng tu di tích. 
III. Đường dây nóng: 



- Số điện thoại đơn vị (giải quyết các vấn đề chung): 
+ KS. Lê Văn Quảng - Phó Giám đốc phụ trách (0914.023142). 
+ Phụ trách kế toán (0543.600120). 
+ Phòng Tổng hợp (0543.830815). 

- Bộ phận trực tiếp cung cấp dịch vụ cụ thể (thí nghiệm, kiểm định): 
+ ThS. KS. Nguyễn Xuân Thiện - Trưởng phòng Thí nghiệm LAS-XD 578 

(0914.051391). 


