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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN VIỆN KHCNXD MIỀN NAM  

1. Tên giao dịch: 

     -     Phân viện KHCN XD Miền Nam - South Branch of Institute for Building Science and Technology – IBST/S 

- Trụ sở chính : 20/5B, QL13, KP3, P.Hiệp Bình Phước,  Q.Thủ Đức, Tp.HCM. 

- Điện thoại : 08.3727 0166 ; 08.3727 0092 Fax: 08.7270167; 

- Email  : ttmnam@hcm.vnn.vn; phanvienmiennam@ibst.vn ;Website: http://www.ibsts.vn; 

2. Ng©n hµng giao dÞch:  

   -   Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánhTP. Hå ChÝ Minh. 

   -   Tµi kho¶n : 10201000088170 

3. M· sè thuÕ : 0100408233001 

Chøc n¨ng: 

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng 

- Sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật liệu, hóa phẩm, thiết bị công nghệ, thí nghiệm  và thiết bị sản 
xuất vật liệu trong lĩnh vực xây dựng. Biên soạn tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công trình và VLXD 

- Tư vấn các dịch vụ kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và xây dựng chuyên nghành:  

+. Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng công trình, kiểm định chat lượng xác định nguyên nhân và 
thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố công trình 

+. Lập quy hoạch chi tiết, thiết kế, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp 
và các công trình trung tu di tích và kiếm trúc cổ 

+. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc, vật liệu xây dựng, nền móng công trình  

+. Lập dự án đầu tư, khảo sát địa kỹ thuật, môi trường, Lập bản đồ và hệ thống mốc lưới khống chế mặt bằng, cao 
độ. Quan trắc biến dạng và chuyển dịch công trình 

+. Phổ biến thông tin, đào tạo, bồi dưỡng , tập huấn về KH&CN và tiêu chuẩn xây dựng. 

Cơ cấu tổ chức 

- Phân viện KHCNXD Miền Nam có 01 Giám đốc, 01 Phó GĐ và các Phòng ban trực thuộc. 

- Các đơn vị trực thuôc Phân viện KHCN XD Miền Nam  

1- Phòng Tổng hợp; 

2- Phòng Kỹ thuật nền móng; 

3- Phòng Tư vấn thiết kế & XD; 

4- Phòng Vật liệu xây dựng; 

5- Phòng Phát triển công nghệ xây dựng; 

6-Phòng Quản lý dự án – Tư vấn giám sát;  

7- Phòng Thí nghiệm tổng hợp (LAS-XD 30). 


