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Trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh: 20/5B Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 
Trụ sở tại Cần Thơ: số 43A đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ. 
Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học 
công nghệ xây dựng, thực hiện các chức năng: Nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu 
chuẩn, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng; đào tạo, 
hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ xây dựng; kinh doanh và thực hiện 
các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng phù hợp với điều kiện, đặc thù của miền 
Tây. 
Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được 
khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho 
bạc Nhà nước theo ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện 
KHCN Xây dựng và theo quy định của pháp luật. 
Trung tâm có các nhiệm vụ như: Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm các đề tài, 
dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh 
vực xây dựng; Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực 
thuộc ngành Xây dựng được Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng giao; Tổ chức thực hiện 
công tác tư vấn và dịch vụ các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và xây 
dựng chuyên ngành; Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh thiết 
bị công nghệ xây dựng, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, kinh 
doanh các loại vật liệu xây dựng,.... 
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển khai công  nghệ xây dựng miền Tây gồm: Phòng 
Tổng hợp, Phòng Tư vấn xây dựng, Phòng Kiểm định và thí nghiệm công trình. 


