LỜI NÓI ĐẦU
Tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tròn 60 tuổi. Trong 60 năm
qua, cùng với sự phát triển của Đất nước, Nhà trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, được
Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Hiện nay, Trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội là trường trọng điểm quốc gia, một trong những trường Đại học Kỹ thuật hàng
đầu của Việt Nam.
Viện Kỹ thuật Hóa học (tiền thân là Khoa Hóa - Thực phẩm, một trong những Khoa
được thành lập đầu tiên vào năm 1956) có bề dày lịch sử gắn liền với sự lớn mạnh của
Trường và sự nghiệp phát triển của Đất nước. Viện Kỹ thuật Hóa học ngày nay là một trong
những đơn vị đào tạo, nghiên cứu về kỹ thuật hóa học hàng đầu của Việt Nam, được đánh
giá và công nhận cả trong và ngoài nước.
Chúng ta rất tự hào trong 60 năm qua, các thế hệ Thầy Cô giáo, Cán bộ viên chức, Sinh
viên Viện Kỹ thuật Hóa học đã và đang đóng góp, cống hiến để viết tiếp vào những trang sử
vẻ vang của Trường. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội, cũng là 60 năm thành lập Viện Kỹ thuật Hóa học, Đảng ủy - Ban lãnh đạo - Công đoàn
tổ chức biên tập và in cuốn “Viện Kỹ thuật Hóa học 60 năm xây dựng và phát triển”. Đây là
cuốn tư liệu ghi lại khái quát những chặng đường lịch sử Hình thành - Xây dựng - Trưởng
thành - Phát triển về mọi mặt hoạt động của Viện và các Bộ môn. Cuốn tư liệu là sự đóng
góp công sức, trí tuệ của tập thể trong toàn Viện. Hy vọng rằng đây sẽ là món quà đầy ý
nghĩa cho các thế hệ về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và Viện.
Cuốn tư liệu được biên tập từ những thông tin đóng góp của tập thể và cá nhân, các tư
liệu của Trường và của Viện qua các thời kỳ. Mặc dù Ban Biên tập đã rất cố gắng nhưng do
thời gian sưu tập có hạn, chắc chắn nhiều thông tin còn chưa đầy đủ. Ban Biên tập rất mong
sự cảm thông của các thế hệ Thầy Cô, Cán bộ viên chức, Sinh viên và các bạn.
Xin chân thành cám ơn.

BAN BIÊN TẬP
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VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
1956 - 2016

I. NHỮNG NĂM ĐẦU HÌNH THÀNH VÀ XÂY DỰNG KHOA (1956-1965)

Tháng 7/1956, Khoa Hoá - Thực phẩm là một trong những Khoa được thành
lập đầu tiên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Những cán bộ giảng dạy đầu
tiên của Khoa là những Thầy Cô tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm. Đó là các
Thầy Đào Quý Chiệu, Phạm Ngọc Thanh, Trần Văn Sinh, Kiều Dinh, Phạm Quốc
Thăng sau đó là Thầy Phạm Đồng Điện thuộc Khoá lưu học sinh Việt Nam đầu tiên
ở Liên Xô về. Tiếp đó là các Thầy Lê Chúc, Hoàng Trọng Yêm, Lê Mậu Quyền,
Nguyễn Đình Chi, Trần Bính, Nguyễn Trọng Biểu, Nguyễn Hoa Toàn, Nguyễn Văn
Ích, Hồ Hữu Phương, Lê Văn Nhương, Lê Ngọc Tú, Lê Ngọc Chương, Cù Thành
Long. Những cán bộ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu đầu tiên là các đồng chí
Hoàng Văn Thư, Trần Đăng Nghi. Đội ngũ cán bộ đầu tiên chính là những lực
lượng nòng cốt trong giảng dạy đồng thời cũng là những người đặt nền móng xây
dựng chương trình đào tạo, bài giảng cho Sinh viên Khoá 1 và những Khoá tiếp
theo.
Ngày 15/10/1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ
khai giảng Khoá 1, Khoa Hoá - Thực phẩm có 184 Sinh viên. Từ đó ngày 15/10
hàng năm đã trở thành ngày Hội truyền thống của các thế hệ Cán bộ, Sinh viên của
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Khoa Hóa - Thực phẩm.
Năm 1957, 1958, Trường và Khoa tiếp tục tuyển sinh các Khoá 2,3 và đến
năm 1959, Sinh viên Khoá 1 đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập tại Trường.
Số Sinh viên Khoá 1 giữ lại Trường được chia làm hai bộ phận. Một bộ phận được
gửi đi đào tạo chuyển tiếp tại Liên Xô gồm các Thầy KS. Phạm Hữu Đỉnh,
GS.TSKH. La Văn Bình, GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu, PGS. Đỗ Văn Bá, GS.TS.
Đào Văn Tường, Hà Chu Chử, Trần Xoa, PGS. Nguyễn Trọng Khuông, PGS. Đỗ
Văn Đài, PGS. Nguyễn Thế Dân, Nguyễn Vĩnh Trị, PGS. Bùi Văn Chén, PGS.
Huỳnh Đức Minh, Trần Minh, Phạm Ngọc Anh, Vương Ngọc Thanh, TS. Nguyễn
Văn Thanh. Một bộ phận ở lại Trường gồm các Thầy Cô: Lê Thức, Đặng Văn
Luyến, Hoàng Bảo Diễm, Nguyễn Đăng Hùng, Trần Công Khanh, Trần Quang
Thảo, Trương Ngọc Liên, Phạm Thị Tuyết, Đinh Văn Hoan, Phạm Kỳ. Đội ngũ cán
bộ giảng dạy của Khoa thực sự được tăng cường sau các Khoá 2, 3, 4 và một số cán
bộ tốt nghiệp ở nước ngoài về nước.
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Trong giai đoạn từ 1956-1965, về mặt tổ chức, Khoa từ một Tổ Hoá đã hình
thành các Bộ môn cơ bản, cơ sở và chuyên ngành: Hoá lý, Hoá Phân tích, Hoá Hữu
cơ, Hoá Vô cơ - Đại cương, Máy hoá - Hoá công, Kỹ thuật Vô cơ - Silicat, Kỹ thuật
các chất Hữu cơ. Phòng thí nghiệm đầu tiên của Khoa được đặt tại nhà A (khu
Đông Dương Học Xá cũ nay thuộc phường Bách Khoa).
Nhiệm vụ cơ bản của Khoa trong những năm đầu là đào tạo. Việc xây dựng
chương trình đào tạo, bài giảng, giáo trình, bài thí nghiệm cũng như tổ chức các Bộ
môn đều theo mô hình đào tạo và chương trình của các trường Đại học thuộc Liên
Xô, Trung Quốc và Đông Âu. Mặc dù số cán bộ biết tiếng Nga, Trung còn ít nhưng
với tinh thần làm việc tập thể, hăng say vượt khó, các Thầy, Cô đã vừa làm vừa học
để không chỉ biên soạn đề cương, bài giảng các môn học cơ bản mà còn cả những
môn kỹ thuật cơ sở, chuyên ngành đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đào tạo
cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học của nước ta.
Bên cạnh việc mở rộng quy mô đào tạo hệ chính quy, Khoa còn tham giam đào
tạo nhiều Khoá đào tạo hệ tại chức, mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ của các cơ quan
Trung ương và Hà Nội.
Cùng với việc giảng dạy và học tập, Thầy và trò của Khoa cũng đã tham gia
nhiều hoạt động như tham gia lao động tại công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng Hải, đường Cổ Ngư, hồ Bảy Mẫu, phong trào thi đua hai tốt, phong trào xây dựng
tổ đội lao động Xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải tiến nội dung chương trình đào tạo
theo phương châm: cơ bản, hiện đại và Việt Nam. Những hoạt động trên đã mang
lại những hiệu quả trong công tác đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội, tình cảm
Thầy trò ngày càng gắn bó và nâng cao dần chất lượng đào tạo của Khoa.
Năm học 1964-1965, năm học cuối của giai đoạn này kết thúc trong cao trào
thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt” đồng thời cũng là năm
học kết thúc chặng đường đầu tiên trong quá trình xây dựng và phát triển của Khoa
(1956-1965). Những thành tựu, kết quả ban đầu là hết sức tự hào, đánh dấu sự
trưởng thành của Khoa trong việc xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất cũng như ý thức
trách nhiệm của Thầy và trò để có đầy đủ niềm tin bước vào giai đoạn mới: giai
đoạn chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn gian khổ nhưng rất vẻ vang của Đất nước
và Dân tộc.

II. NHỮNG NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1975)

Năm 1965, đế quốc Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam và ngày càng mở rộng
chiến tranh leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc. Để duy trì được công tác đào tạo
cán bộ kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Đảng và Nhà nước
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đã chủ trương chuyển hướng công tác giáo dục trước tình hình và nhiệm vụ mới:
“Trong tình hình mới, phải gắn chặt hơn nữa việc học tập giảng dạy và mọi hoạt
động của nhà trường với đời sống, với sản xuất và chiến đấu… Đồng thời cần đảm
bảo an toàn, sức khoẻ cho Sinh viên trong học tập, trong tham gia sản xuất và phục
vụ chiến đấu”. Thực hiện chủ trương này, mùa hè năm 1965 đại bộ phận Cán bộ và
Sinh viên của Trường và Khoa cùng với hàng trăm tấn thiết bị, đồ dùng học tập đã
thực hiện cuộc hành quân lịch sử rời Hà Nội (khu A) lên nơi sơ tán Lạng Sơn (khu
C). Tại nơi sơ tán, Khoa Hoá có bí danh là H1 và những địa danh Na Sầm, Lũng
Vài, Kốc Muống, Pò Mận, Phiêng Mò, Bản Pẻn, cùng với dòng sông Kỳ Cùng là
những cái tên không thể nào quên đối với nhiều thế hệ Thầy và trò Khoa Hoá. Bộ
phận cán bộ ở Hà Nội đã trực chiến bám trụ tại Trường để bảo vệ cơ sở vật chất,
đồng thời sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ Trường, bảo vệ Thủ đô
trên các trận địa pháo phòng không 12.7 ly, 14.5 ly.
Để đảm bảo điều kiện giảng dạy học tập ở khu sơ tán, bên cạnh việc vận
chuyển tài liệu, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm từ Hà Nội lên, Thầy và trò đã lên rừng
lấy tre, nứa, cỏ tranh về làm lán nhà ở, xây dựng lớp học, phòng thí nghiệm, tổ chức
chăn nuôi, trồng rau, sắn để cải thiện đời sống.
Trong hoàn cảnh sơ tán khó khăn, gian khổ nhưng công tác đào tạo vẫn không
ngừng phát triển nhanh và rộng cả về đội ngũ cán bộ cũng như quy mô tuyển sinh,
ngoài các Khoá 8, 9, 10, 11, Khoa tiếp tục tuyển sinh các Khoá 12, 13. Bên cạnh hệ
đào tạo dài hạn còn có cả hệ ngắn hạn, hệ chuyên tu, tại chức và hệ dự bị đại học.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo đảm bảo trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng
duy trì chất lượng đào tạo Sinh viên, nhiều Thầy Cô giáo vai đeo hòm dụng cụ và
hoá chất trèo đèo lội suối đến tận bản hướng dẫn Sinh viên làm thí nghiệm để khắc
phục tình trạng học chay. Một số lớn cán bộ tốt nghiệp đại học, trên đại học từ Liên
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em về trong thời gian này bổ sung vào đội ngũ
cán bộ giảng dạy của Khoa đã hỗ trợ đắc lực trong công tác giảng dạy. Các Thầy Cô
ở các Bộ môn Công nghệ không ngại gian khổ hy sinh, dưới làn bom đạn oanh kích
của máy bay Mỹ vẫn đưa Sinh viên năm cuối đi thực tập và phục vụ sản xuất tại các
nhà máy, xí nghiệp trung ương và địa phương và vào tuyến lửa khu IV. Trong thời
kỳ này, với tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, Khoa đã đạt nhiều kết quả trong
công tác chuyên môn, trong đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, làm nền tảng cho
phát triển Khoa sau này.
Năm 1967, trước yêu cầu phát triển của ngành Đại học, Bộ môn Thực phẩm
tách ra cùng với một số ngành Dệt may… thành lập phân hiệu Công nghiệp nhẹ sau
là Trường Đại học Công nghiệp nhẹ. Ngày 31/3/1968 đế quốc Mỹ buộc phải ngừng
ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và 01/11/1968 phải ngừng đánh phá miền Bắc. Trước
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tình hình mới, đầu năm 1969 Trường quyết định từng bước chuyển dần từ khu C về
đồng bằng và Hà Nội. Thầy và trò của Khoa lại khẩn trương vừa vận chuyển vật tư
thiết bị vừa tạo dựng cơ sở học tập và tổ chức đời sống tại Văn Giang - Hưng Yên
một thời gian ngắn. Đến cuối năm học, Khoa Hoá là một trong 2 Khoa cuối cùng
của Trường mới rút hết Cán bộ, Sinh viên về Hà Nội.
Vừa ổn định công tác đời sống, học tập chưa đầy 2 năm thì năm 1971 miền
Bắc bị thiên tai nặng nề, toàn thể Cán bộ, Sinh viên của Khoa cùng với Trường
tham gia chống lũ lụt, hàn khẩu quãng đê Cống thôn trên sông Đuống và phục hồi
các trang thiết bị ngập nước. Phòng thí nghiệm, phòng làm việc các Bộ môn trở
thành nơi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc. Công tác giảng dạy đào tạo vừa
mới bắt đầu trở lại thì tháng 4/1972 đế quốc Mỹ tiếp tục đánh phá lại miền Bắc và
ném bom dữ dội Thủ đô Hà Nội. Khoa Hoá lại một lần nữa phải sơ tán đến huyện
Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây sau đó đến huyện Hiệp Hoà, tỉnh Hà Bắc (cũ). Thầy và trò
lại tự xây dựng lớp học, phòng thí nghiệm để tiếp tục giảng dạy, học tập chuẩn bị
lực lượng cán bộ cho ngày chiến thắng và đến đầu năm 1973 khi hiệp định Pari
được ký kết, Khoa mới trở lại Hà Nội làm việc cho đến ngày chiến thắng 30/4/1975.
Đối với Thầy và trò Khoa Hoá, cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi hoàn toàn đã
khép lại một giai đoạn vô cùng khó khăn gian khổ và khốc liệt nhưng cũng hết sức
hào hùng. Trong 10 năm đó, bằng sự nỗ lực vượt bậc quá khả năng của mình, Khoa
vẫn không ngừng trưởng thành về chất lượng dạy và học. Nhiều phong trào và các
hoạt động đi vào chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy, đào tạo
tiêu biểu là phong trào vừa học, vừa làm, tham gia nghiên cứu Khoa học phục vụ
sản xuất và chiến đấu, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao nhằm phát
triển Khoa trong những năm sau này.
Với phong trào vừa học vừa làm, Thầy và trò đã đi vào tuyến lửa khu IV dưới
làn bom đạn của địch để xây dựng các lò thủ công sản xuất các sản phẩm gốm sứ
đáp ứng nhu cầu cho nhân dân địa phương; Thầy và trò đã bám sát các nhà máy, xí
nghiệp, từ đó đã nảy sinh nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất.
Trong công tác đào tạo, Khoa đã có nhiều cố gắng biên soạn, cải tiến giáo trình
giảng dạy để phù hợp với thực tế Việt Nam đồng thời tổ chức thảo luận về mục tiêu
đào tạo kỹ sư Hóa học. Nhằm trang bị kiến thức cơ bản và kỹ thuật cơ sở cho người
kỹ sư, Khoa đã xây dựng các Bộ môn Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở mạnh,
tách các Bộ môn chuyên môn theo chuyên ngành.
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho sản xuất và chiến đấu đã thực
hiện thành công như sản xuất than hoạt tính, chất phát quang (kết hợp với Cục Hoá
học, Bộ Quốc phòng), lò sản xuất gốm sứ thủ công, xi măng lò đứng, phân lân nung
chảy, mạ nhôm, chế tạo trụ áp điện Liên Xô cùng loại sau khi đã thử tại hiện
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trường, đề tài “Chế tạo van khớp nối đường ống dẫn xăng dầu bằng bạc grafit” được
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tặng Bằng khen.
Nhằm xây dựng đội ngũ có trình độ cao, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về
nhân lực nhưng Khoa đã cử nhiều cán bộ đi học tại nước ngoài. Đội ngũ cán bộ này
sau đã trở thành những Giáo sư, Tiến sĩ, Tiến sĩ Khoa học, những cán bộ chủ chốt
về chuyên môn và quản lý không những của Khoa, của Trường cũng như các cơ
quan Khoa học, Giáo dục của cả nước.
Cũng không thể quên trong thời gian đó, hàng trăm Cán bộ, Sinh viên của
Khoa đã tham gia quân đội, thanh niên xung phong và chiến đấu ở mọi chiến
trường. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt của mình
cho ngày chiến thắng. Chúng ta vô cùng tự hào, luôn tưởng nhớ đến các đồng chí đó
như Thầy Nguyễn Văn Báu, cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhiên liệu, Nguyễn Đình
Lương cán bộ Bộ môn Công nghệ Vật liệu Silicat, Nguyễn Văn Lợi cán bộ Bộ môn
Hóa Vô cơ - Đại cương đã hy sinh vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ.
Vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc kháng chiến chống Mỹ, với những
thành tựu đạt được trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, mở rộng
quy mô đào tạo, gắn liền công tác đào tạo với thực tế sản xuất, chiến đấu, nghiên
cứu khoa học, giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo Thầy và trò Khoa Hoá vững
tin bước sang giai đoạn mới với sự phát triển mới.

III. NHỮNG NĂM SAU CHIẾN TRANH VÀ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1975 đến 2006)

Giai đoạn 1975-1995
Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Tổ quốc thống nhất, cả nước bước vào
một giai đoạn mới: giai đoạn xây dựng và phát triển. Trong thời điểm lịch sử đó,
Khoa Hoá cũng bước sang một trang mới với những nhiệm vụ to lớn hơn, nặng nề
hơn, nhiều thử thách hơn nhưng cũng vẻ vang hơn.
Trong thời gian này, đội ngũ cán bộ của Khoa đông về số lượng và mạnh về
chất lượng nhưng theo yêu cầu chung, Khoa phải chia sẻ một bộ phận cán bộ quản
lý và cán bộ giảng dạy có năng lực chuyên môn, có bản lĩnh chính trị để tham gia
xây dựng các Trường Đại học phía Nam. Hàng chục cán bộ của Khoa trong đó đại
bộ phận là cán bộ miền Nam tập kết có vinh dự được giao nhiệm vụ này để vào
giảng dạy và xây dựng ngành Hoá tại các Trường Đại học Huế, Đà Nẵng, Bách
Khoa Hồ Chí Minh, Kỹ thuật Thủ Đức, Cần Thơ. Ngoài ra, nhiều Thầy Cô còn vào
thỉnh giảng, hướng dẫn tốt nghiệp ở các Trường Đại học phía Nam. Cùng với sự
giúp đỡ hiệu quả cho các Trường Đại học ở Miền Nam, Khoa nhanh chóng ổn định
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mọi mặt hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tài liệu giáo
trình để nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các loại hình đào tạo, tiếp tục củng
cố, nâng cấp các phòng thí nghiệm do Liên Xô trang bị lại.
Để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, Khoa tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo ở
nước ngoài đồng thời nhiều cán bộ đã học sau đại học, làm nghiên cứu sinh trong
nước. Năm 1980, Thầy Trần Minh Hoàng và Bùi Long Biên là những cán bộ giảng
dạy đầu tiên của Khoa bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ); và
năm 1991 Thầy Từ Văn Mặc là cán bộ đầu tiên của Khoa bảo vệ thành công luận án
Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ Khoa học) tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Một số Phòng thí nghiệm chuyên đề đã được thành lập trong thời gian này như
Phòng thí nghiệm chuyên đề Silic (1976), Nguyên tố hiếm và Phóng xạ (1973),
Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Vô cơ (1990).
Tháng 10/1977, Khoa mở thêm một số ngành mới đầu tiên ở Việt Nam: Công
nghệ khai thác muối biển, Công nghệ In và Gia công Ấn phẩm, và Bộ môn
Xenluloza & Giấy của Khoa Kỹ thuật Thực phẩm Trường Đại học Công nghiệp nhẹ
nhập vào Bộ môn Công nghiệp Hoá học của Khoa.
Về tổ chức lúc này, Khoa có 14 Bộ môn: Hóa lý, Hoá Hữu cơ Cơ bản, Hoá
Phân tích, Hoá Vô cơ - Đại cương, Máy & Thiết bị công nghiệp hoá chất, Nguyên
lý Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ Hoá học (Hoá công), Kỹ thuật các chất Vô
cơ, Kỹ thuật Điện hoá học, Kỹ thuật Vật liệu Silicat, Kỹ thuật Vật liệu Cao phân tử,
Kỹ thuật Tổng hợp Hữu cơ, Kỹ thuật Nhiên liệu, Công nghiệp Hóa học, Xây dựng
Công nghiệp. Năm 1991, Trường thực hiện phương thức quản lý mới là bầu Chủ
nhiệm Khoa. Thầy Đỗ Văn Bá là Chủ nhiệm Khoa được bầu đầu tiên.
Năm 1984, thành lập Khoa Hoá - Thực phẩm trên cơ sở từ Khoa Hóa và Khoa
Công nghiệp Thực phẩm gồm 6 Bộ môn lớn: Bộ môn Hoá cơ bản (gồm Hoá lý, Hoá
Phân tích, Hoá Vô cơ - Đại cương), Bộ môn Quá trình - Thiết bị công nghệ hoá học
(gồm Hoá công, Công nghiệp Hoá học, Máy hoá chất, Máy Thực phẩm), Bộ môn
Kỹ thuật các chất Vô cơ (gồm Xây dựng công nghiệp, Kỹ thuật các chất Vô cơ,
Điện hoá, Kỹ thuật Silicat), Bộ môn Kỹ thuật các chất Hữu cơ (gồm Tổng hợp Hữu
cơ, Hữu cơ Cơ bản, Cao phân tử, Nhiên liệu), Bộ môn Hoá sinh - Vi sinh, Bộ môn
Công nghệ Thực phẩm.
Năm 1986, Nhà trường tiến hành chuyển đổi từ hệ thống quản lý 3 cấp Trường
- Khoa - Bộ môn sang hệ thống quản lý 2 cấp: Trường - Bộ môn lớn. Khoa Hoá Thực phẩm tách thành 6 Khoa nhỏ: Khoa Hoá cơ bản (gồm 3 Bộ môn Hoá lý, Hoá
Phân tích, Hoá Vô cơ - đại cương), Khoa Kỹ thuật các hợp chất hữu cơ (gồm 4 Bộ
môn Tổng hợp hữu cơ, Cao phân tử, Nhiên liệu, Hữu cơ cơ bản), Khoa Công nghệ
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Vật liệu vô cơ - Điện hoá, Khoa Silicat và Xây dựng Công nghiệp, Khoa Quá trình Thiết bị Công nghệ Hoá học - Thực phẩm (gồm Bộ môn Quá trình - Thiết bị và
Máy hoá chất), Khoa Công nghệ Thực phẩm.
Năm 1987, Bộ môn Cao phân tử tách ra thành lập Trung tâm Nghiên cứu Vật
liệu Polyme - Compozit.
Trong giai đoạn này, Khoa đã được sắp xếp lại cơ cấu ngành nghề theo hướng
đào tạo ngành rộng, thực hiện quy trình đào tạo 2 giai đoạn đại cương và chuyên
ngành. Quy mô và địa bàn đào tạo ngày càng mở rộng cho cả hệ chính quy và tại
chức. Những trạm tại chức ở các tỉnh, nhà máy thu hút nhiều cán bộ quản lý, kỹ
thuật tham gia học tập như nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bỉm Sơn, Xi
măng Thanh Ba, nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, Phân đạm Hà Bắc, Hóa chất
Việt Trì... Cũng trong thời gian này Khoa đã mở thêm loại hình đào tạo mới: Cử
nhân Cao đẳng kỹ thuật.
Một số cán bộ giảng dạy còn chuẩn bị tốt ngoại ngữ để làm nhiệm vụ chuyên
gia tại các nước Châu Phi như Algiêri, Madagasca, Công gô, Angola ...
Công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất cũng được đẩy mạnh. Trong
thời gian này, nhiều dây chuyền công nghệ như chưng cất tinh dầu hương nhu, sản
xuất than hoạt tính, xi măng lò đứng, sản xuất phèn nhôm, bột màu gốm, cồn, rượu
được chuyển giao cho các cơ sở sản xuất. Chỉ trong 5 năm từ 1991-1995 các cán bộ
trong Khoa đã tham gia và chủ trì 23 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 33
đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đề tài chất mạ bóng BK1 được tặng Huy
chương Bạc tại triển lãm Kinh tế quốc dân năm 1994 và Bằng “Lao động sáng tạo”.
Mặc dù trong tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn do
hậu quả của nhiều năm chiến tranh cũng như phương thức quản lý bao cấp nhưng
các cấp lãnh đạo của Khoa đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chế độ chính
sách, hỗ trợ đời sống khó khăn cán bộ cũng như Sinh viên, tiếp tục đưa Khoa ổn
định và đạt những kết quả to lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Với thành tích
đạt được nhiều cán bộ được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen các cấp.
GS. Phạm Đồng Điện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
(NGND), 14 cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGUT).
Giai đoạn 1995 - 2006
Để đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đổi mới, phấn đấu xây dựng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trở thành “Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực với một số
ngành mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến”, Nhà trường đã chuyển cơ chế quản lý 2 cấp
về 3 cấp. Từ 6 Khoa được sắp xếp lại thành Khoa Công nghệ Hoá học - Thực phẩm
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- Sinh học với 220 cán bộ viên chức gồm 15 Bộ môn: Hoá lý, Hoá Hữu cơ, Hoá
Phân tích, Hoá Vô cơ - Đại cương, Công nghệ Vô cơ, Công nghệ Vật liệu Silicat,
Công nghệ Điện hoá & Bảo vệ Kim loại, Máy hoá & Máy thực phẩm, Quá trình &
Thiết bị Công nghệ Hoá - Thực phẩm, Công nghệ Hoá học, Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu, Xây dựng Công nghiệp, Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Công nghệ
Lương thực Thực phẩm, Công nghệ Thực phẩm Nhiệt đới. Sau khi nhanh chóng ổn
định tổ chức, Khoa đã có nhiều hoạt động khởi sắc đi lên trong thời kỳ Đất nước đổi
mới.
Về công tác đào tạo, Khoa tiếp tục mở rộng quy mô các hệ đào tạo chính quy,
tại chức, cao đẳng và sau đại học. Từ 1995-1998, số Sinh viên chính quy là 1.200,
Sinh viên hệ Cao đẳng là 1.100, Học viên cao học là 77, Nghiên cứu sinh là 30.
Cũng trong thời gian này Khoa đã mở hệ đào tạo đại học liên kết với Trường Đại
học Sư phạm Quy Nhơn. Đã mở thêm một số ngành mới, môn học mới như Kỹ sư
Công nghệ Hoá lý, Môn Tin học ứng dụng trong Hoá học, tiếng Anh chuyên ngành.
Để nâng cao chất lượng đào tạo ngoài việc tăng cường thiết bị, cơ sở vật chất cho
các Bộ môn, nâng cấp các Phòng thí nghiệm đã tổ chức 3 hội thảo: Đào tạo kỹ sư
Công nghệ Hoá học - Công nghệ Thực phẩm trong thời kỳ đổi mới, Giảng dạy Hoá
đại cương trong các trường Kỹ thuật, Dầu khí Việt Nam hiện tại và tương lai với sự
tham gia của nhiều nhà khoa học, các doanh nghiệp và cán bộ quản lý. Từ đó nâng
cao được uy tín của Khoa cũng như tạo mối quan hệ hợp tác với cơ sở sản xuất,
doanh nghiệp. Chương trình đào tạo đại học, sau đại học cũng đã được rà soát lại
nội dung và thời lượng để xây dựng được Bộ đề cương các môn học cho các mã
ngành đào tạo. Nhiều giáo trình, bài giảng đã được biên soạn mới.
Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng được đẩy mạnh.
Trong thời gian từ năm 1995-1998 đã có 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường,
20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.
Một số đề tài như Gốm y sinh được giải thưởng VIFOTEC. Phong trào nghiên cứu
khoa học của Sinh viên được tiến hành đều đặn và đoạt nhiều giải cấp Trường, cấp
Bộ. Các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Nhà
trường đánh giá cao đặc biệt là phong trào văn nghệ, thể thao.
Một điểm nổi bật trong giai đoạn này là công tác hợp tác quốc tế được quan
tâm đúng mức. Lần đầu tiên Khoa đã nhận được sự tài trợ của Vương Quốc Bỉ với
dự án VLIR trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm khối Hoá cơ
bản và nhiều cán bộ trong Khoa đã sang Bỉ trao đổi chuyên môn, học tập và đào tạo
Tiến sĩ. Đây cũng là những tiền đề cho sự hợp tác quốc tế phát triển trong những
năm tiếp theo.
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Năm 1995, từ Khoa tách ra thành lập 2 Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu Ăn
mòn và Bảo vệ Kim loại, Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường (sau chuyển
thành Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường).
Năm 1999, do yêu cầu phát triển mới, 3 Bộ môn Thực phẩm của Khoa Công
nghệ Hoá học - Thực phẩm - Sinh học cùng với Trung tâm Công nghệ Sinh học
thành lập Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. Tháng 7/1999 thành
lập Khoa Công nghệ Hoá học gồm 12 Bộ môn: Hoá lý, Hoá Hữu cơ, Hoá phân tích,
Hoá Vô cơ - Đại cương, Máy & Thiết bị Hoá chất - Dầu khí, Quá trình - Thiết bị
Công nghệ Hoá học & Thực phẩm, Công nghệ Vô cơ & In, Công nghệ Vật liệu
Silicat, Công nghệ Điện hoá & Bảo vệ Kim loại, Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu,
Công nghệ Hoá học, Xây dựng Công nghiệp.
Năm 2003, do yêu cầu phát triển, Khoa đã giải thể Bộ môn Công nghệ Hóa
học, thành lập Bộ môn Công nghệ In, đến năm 2006 tách nhóm Xenluloza - Giấy và
nhóm Hóa dược - Hóa chất Bảo vệ thực vật từ Bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hóa
dầu để thành lập các Bộ môn độc lập.
Trong giai đoạn này, công tác đào tạo đã phát triển về quy mô, loại hình đào
tạo cũng như về số lượng. Hàng năm, Khoa quản lý khoảng 1.800 Sinh viên hệ đại
học chính quy, ngoài ra còn đào tạo các hệ cao đẳng, tại chức, hệ đào tạo liên kết
với 11 mã ngành trong đó có một số ngành mới là Công nghệ Hoá dược và Hoá
chất Bảo vệ Thực vật. Khoa trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo Sau đại
học, năm 2005 Khoa có 290 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh. Hàng năm, Khoa
đều vượt gấp đôi định mức khối lượng giờ chuẩn. Cũng trong thời gian này bằng trí
tuệ của các Thầy Cô giáo đã xây dựng chương trình khung đào tạo Đại học áp dụng
từ K48 và triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Mối quan
hệ hợp tác Quốc tế cũng được mở rộng với các nước như Vương quốc Bỉ, Nhật,
Hàn Quốc, Đức, Liên bang Nga, Cộng hoà Áo, Hà Lan cũng như với các nước
trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều cán bộ trẻ của Khoa đã sang các nước này làm
nghiên cứu sinh, thực tập khoa học. Năm 2005, lần đầu tiên Khoa tổ chức thành
công Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật Hoá học (RSCE) với sự tham gia của các nhà
khoa học từ 16 nước với 288 báo cáo khoa học, để lại ấn lượng tốt đẹp cho bạn bè
quốc tế. Ngoài ra, Khoa cũng đã tổ chức đào tạo ngành Công nghệ Hoá học với
Trường Đại học Magdeburg (CHLB Đức) theo chương trình hợp tác quốc tế (ITP).
Mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu,
trường đại học trong nước cũng như với công ty, doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh
và hiệu quả.
Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã đạt nhiều thành
tích và phát triển mạnh, đồng đều ở các Bộ môn. Hầu hết cán bộ trẻ trong Khoa đều
10

tham gia nghiên cứu khoa học và chủ trì đề tài cấp Trường. Trong 8 năm từ 1999 2006, Khoa có 38 đề tài nghiên cứu cơ bản Nhà nước, 3 đề tài khoa học công nghệ
Nhà nước, 6 đề tài Ươm tạo công nghệ, 7 đề tài VLIR - HUT, 30 đề tài cấp Bộ. Hội
nghị Hoá học toàn quốc, Hội nghị Hoá học Á - Âu đã có 33 công trình được đăng
báo. Đã tổ chức 2 hội nghị nghiên cứu khoa học cán bộ trẻ. Nhiều đề tài nghiên cứu
khoa học đã gắn kết việc nghiên cứu lý thuyết và thực tế, phục vụ đắc lực cho đào
tạo và sản xuất. Một số đề tài được giải Nhất VIFOTEC, Huy chương Vàng
TECHMART, nhiều đề tài đã được chuyển giao như dây chuyền sản xuất vật liệu
chứa zeolit 3.000 tấn/năm trong Quảng Bình, Cần Thơ, sản xuất chất keo tụ xử lý
nước áp dụng cho Công ty phân Đạm Hà Bắc, sản xuất keo dán urefomandehit…
Cùng với công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các nhà khoa học
trong Khoa còn tham gia tư vấn kỹ thuật thẩm định các dự án Quốc gia như dự án
lọc hóa dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Đạm Phú Mỹ, phân bón Đình Vũ... được các Bộ,
Ngành đánh giá cao.
Phong trào nghiên cứu khoa học của Sinh viên được đẩy mạnh, Tuần nghiên
cứu khoa học Sinh viên được tiến hành đều đặn hàng năm. Nhiều Sinh viên của
Khoa đã đoạt giải Nhất cấp Trường, cấp Bộ đặc biệt có 2 đề tài được giải Nhất giải
thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ VIFOTEC và 1 Huy chương Vàng của tổ
chức sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO. Đội tuyển Olympic Hoá học tham dự thi toàn
quốc đã đoạt nhiều giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân và năm 2006 đoạt giải Nhất toàn
đoàn.
Để thực hiện chủ trương của Nhà trường “Chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi
mới, tận dụng mọi nguồn lực, tạo điều kiện, tiền đề cho quá trình hiện đại hoá nhà
trường” Khoa đã chủ động trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Phòng
thí nghiệm Ứng dụng tin học trong công nghệ Hoá học đã hoàn thành, Phòng thí
nghiệm Công nghệ Lọc hoá dầu & Vật liệu xúc tác là phòng thí nghiệm đầu tư tập
trung với trang thiết bị hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học,
sau đại học cũng như hỗ trợ hiệu quả cho các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ.
IV. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (2006 - nay)
Để Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trở thành Đại học nghiên cứu, đào tạo đa
ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ quốc tế, một trung tâm nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật hiện đại, hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới; là địa chỉ đầu tư và hợp tác
tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội, với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức, các
doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa
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- hiện đại hóa đất nước; Trường đã xây dựng đề án “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát
triển Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006-2030” và đã được Bộ Giáo dục &
Đào tạo phê duyệt với mục tiêu: “Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khai
thác hiệu quả mọi nguồn lực, chủ động trong tiến trình tự chủ, tiếp tục đẩy nhanh quá trình
hiện đại hóa, chuẩn hóa, hội nhập quốc tế, khẳng định và phát huy vị thế Trường trọng điểm
về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế”.
Thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển của đề án quy hoạch, tháng 12 năm 2010,
Nhà trường đã quyết định thành lập Viện Kỹ thuật Hóa học trên cơ sở Khoa Công nghệ Hóa
học cũng như phân cấp tự chủ từng phần cho Viện tiến tới cơ chế tự chủ hoàn toàn. Như vậy,
nội dung đề án cũng chính là những định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng và phát
triển Viện Kỹ thuật Hóa học về mọi mặt.
Với vai trò quản lý và tự chủ rộng hơn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, thiết bị và
tài chính, Viện đã nhanh chóng ổn định về tổ chức cũng như cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý
từ cấp Viện đến 14 Bộ môn và 1 Phòng Thí nghiệm đầu tư tập trung. Công tác điều hành
quản lý giữa Viện, Bộ môn, Thầy Cô giáo và Sinh viên được phối hợp qua hệ thống quản lý
hành chính của Trường, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cũng như hệ thống đảm
bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
Về công tác đào tạo, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, của người học và tiến tới
hội nhập quốc tế, năm 2009 Viện đã xây dựng mới toàn bộ chương trình đào tạo theo hệ
thống tín chỉ sau đó sửa đổi, bổ sung vào năm 2012 - 2013 bao gồm các ngành Kỹ thuật Hóa
học (đào tạo cử nhân, kỹ sư); ngành Hóa học (đào tạo cử nhân); ngành Kỹ thuật In và
Truyền thông (đào tạo cử nhân, kỹ sư); ngành Kỹ thuật Công nghệ Hóa học (đào tạo cử
nhân). Trong đó ngành Kỹ thuật Hóa học gồm 10 chuyên ngành: Công nghệ Hóa lý, Quá
trình Thiết bị Công nghệ Hóa học, Máy & Thiết bị hóa chất dầu khí, Công nghệ Các chất Vô
cơ, Công nghệ Vật liệu Silicat, Công nghệ Điện hóa & Bảo vệ Kim loại, Công nghệ Hữu cơ
& Hóa dầu, Công nghệ Hóa dược & Hóa chất Bảo vệ thực vật, Công nghệ Giấy và
Xenluloza, Công nghệ Polyme và Compozit. Ngoài ra, Viện còn có chương trình đào tạo kỹ
sư tài năng Công nghệ Hữu cơ & Hóa dầu. Viện cũng đã xây dựng 5 chương trình đào tạo
sau đại học gồm chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học, thạc sĩ kỹ thuật và chương trình đào
tạo tiến sĩ với 4 mã ngành cho 7 chuyên ngành.
Để đáp ứng nhu cầu xã hội, năm 2008 Viện đã xây dựng chương trình cử nhân hóa học
do 4 Bộ môn Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa Vô cơ - đại cương, Hóa Hữu cơ chủ trì biên soạn
đề cương chi tiết đồng thời cũng là các Bộ môn quản ngành. Đây là chương trình đào tạo
những cử nhân hóa học có kiến thức chuyên sâu về hóa cơ bản cũng như có những kiến thức
cần thiết về kỹ thuật, công nghệ hóa học. Sau 4 năm học Sinh viên sẽ làm luận án tốt nghiệp
tại 4 Bộ môn hóa cơ bản và có thể làm tiếp luận văn thạc sĩ khoa học hoặc có thể làm việc tại
các viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp cũng như tham gia xây dựng các dự án
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nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp trong lĩnh vực hóa học. Năm 2010, hệ cử nhân hóa học đã
tuyển sinh Khóa đầu tiên (K55) và đến nay 2016 đã có 5 khóa Sinh viên với số lượng từ 40 –
50 Sinh viên/ Khóa.
Tất cả chương trình đào tạo của Viện đều được biên soạn theo hướng đổi mới, hội nhập
quốc tế, chú trọng tính thiết thực của chương trình và năng lực người học đồng thời có tính
mềm dẻo, liên thông cao, phát huy tối đa khả năng của Sinh viên, nâng cao chất lượng đào
tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Viện cũng đã quan tâm đến việc biên soạn các bài giảng,
giáo trình, tài liệu điện tử và nâng cấp, đầu tư mới các phòng thí nghiệm, các trang thiết bị
hiện đại, phát huy năng lực của Phòng Thí nghiệm tập trung Hóa dầu & Vật liệu Xúc tác cho
đào tạo đại học, sau đại học.
Cùng với việc tuyển sinh qua các kỳ thi chính thức, Viện đã mở rộng việc đào tạo sau
đại học cho các doanh nghiệp ngành dầu khí, Tổng Công ty Viglacera, Tổng Công ty Xi
măng Việt Nam, Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, Trường Cao đẳng nghề Dầu khí,
Phú Thọ, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện, Trường Đại học Công nghiệp
Việt Trì, Trường Đại học Tân Trào… Số lượng Sinh viên và Học viên cao học, Nghiên cứu
sinh của Viện được ổn định hàng năm. Hiện nay, Viện đang quản lý trên 2.000 Sinh viên hệ
chính quy, 150 Học viên cao học, 90 Nghiên cứu sinh, trong đó có 8 Sinh viên, Học viên
Quốc tế.
Có thể khẳng định việc xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và áp dụng
một số mô hình đào tạo mới: cử nhân công nghệ, cử nhân kỹ thuật, thạc sĩ khoa học, thạc sĩ
kỹ thuật chính là sự đổi mới giáo dục theo chuẩn mực hội nhập cũng như phù hợp với điều
kiện kinh tế và yêu cầu đội ngũ nhân lực có trình độ cao của đất nước đồng thời khẳng định
sự quyết tâm, cố gắng của đội ngũ Thầy Cô giáo trong biên soạn, xây dựng chương trình, bài
thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Viện.
Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là thế mạnh của Khoa trước đây
cũng được phát triển mạnh trong giai đoạn này. Ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp
Trường, cấp Bộ, nhiều Thầy Cô còn tham gia làm chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước cũng như
Nghị định thư và hợp tác quốc tế (gồm các nước: Áo, Đức, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, các
đề tài VLIR - Vương quốc Bỉ, dự án ESCANBER hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật
Nagaoka - Nhật Bản…). Chỉ từ 2011 -2016, Viện đã thực hiện 22 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề
tài Nghị định thư & HTQT, 38 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Thành phố, 97 đề tài cấp Trường
và nhiều đề tài, dự án với nước ngoài với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Nghiên cứu khoa học
đã hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học với kết quả trong 5 năm gần
đây là 1069 kỹ sư cử nhân, 414 thạc sỹ, 73 tiến sỹ đã tốt nghiệp; công bố 168 bài báo quốc tế
ISI và 579 bài báo quốc gia ISSN.
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Nhiều cán bộ của Viện bằng khả năng chuyên môn và sự năng động đã tham gia hợp
tác nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học ở khu vực và thế giới. Năm 2007 - 2010, Cô
Lê Minh Thắng (Bộ môn Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu) đã thực hiện đề tài nghiên cứu về xúc
tác oxi hóa hidrocacbon với Trường Đại học kỹ thuật Đan Mạch do DANIDA - Đan Mạch
tài trợ với tổng kinh phí 170.000 USD. Kết quả đề tài đã được phía Đan Mạch đánh giá cao
với việc công bố 4 bài báo Quốc tế, đào tạo 1 Thạc sĩ, 1 Tiến sĩ trong đó Tiến sĩ Nguyễn Thị
Hà Hạnh (Phòng thí nghiệm Công nghệ Lọc hóa dầu và Vật liệu xúc tác hấp phụ) là nghiên
cứu sinh ở Viện đã bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh có sự tham gia của các Giáo sư Đan
Mạch trong Hội đồng chấm luận án. Cũng năm 2009, Cô Lê Minh Thắng đã tham gia đề tài
nghiên cứu về xúc tác chuyển hóa khí thải xe máy với Trường Đại học Ghent do VLIR
(Vương quốc Bỉ) tài trợ với kinh phí 290.000 EURO. Đề tài cũng đã công bố được 4 bài báo
Quốc tế và 2 Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh có sự tham gia của
Giáo sư Trường Đại học Ghent trong Hội đồng. Ngoài ra, còn có Cô Nguyễn Kim Ngà (Bộ
môn Hóa Vô cơ - Đại cương) tham gia đề tài nghiên cứu với Ý về vật liệu y sinh, Cô Phạm
Thanh Huyền (Bộ môn Hữu cơ - Hóa dầu) cũng đã có những hợp tác, trao đổi nghiên cứu
với Trường Đại học Trento (Ý), Đại học Kỹ thuật Valencia (Tây Ban Nha), với Trường Đại
học Newcastle (Anh) trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến. Kết quả của sự hợp tác nghiên cứu là
công bố được các bài báo quốc tế và đào tạo được Học viên cao học, Nghiên cứu sinh…
Bên cạnh các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, nhiều cán bộ của Viện đã tham gia
các dự án sản xuất, chuyển giao công nghệ như: Dự án sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt - BKV
của Thầy La Thế Vinh (Bộ môn Công nghệ các chất Vô cơ) với kinh phí 3 tỷ đồng. Sản
phẩm sơn vô cơ chịu được nhiệt độ đến 1000 °C đã được thương mại hóa, được các doanh
nghiệp đánh giá cao và nhận được Cup vàng TECHMART năm 2009, 2015; Thầy Phan
Trung Nghĩa (Bộ môn Hóa Vô cơ - Đại cương) đã tham gia và chủ trì dự án ESCANBER
(Dự án tạo lập hệ thống vòng khí thải cacbon với cao su thiên nhiên) thực hiện từ năm 2011
đến 2016 do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA viện trợ với kinh phí gần 7 triệu USD.
Dự án đã phối hợp nghiên cứu khoa học và công nghệ với Trường Đại học Nagaoka (Nhật
Bản). Từ dự án này đã đào tạo được nhiều Sinh viên chuyên ngành, Thạc sĩ, Tiến sĩ và cán
bộ nghiên cứu về lĩnh vực cao su cũng như tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cải tạo công
nghệ cho một số công ty sản xuất sản phẩm cao su. Kết quả lớn nhất của dự án là xây dựng
được Phòng thí nghiệm chuyên sâu nghiên cứu về cao su và thành lập Trung tâm Khoa học
và Công nghệ Cao su.
Và đặc biệt, để phát huy nội lực, vươn tầm quốc tế, tiếp theo việc tổ chức thành công
hội nghị quốc tế RSCE năm 2005, tháng 11 năm 2015, Viện Kỹ thuật Hóa học đã chủ trì tổ
chức thành công kết hợp chung 3 hội nghị: Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật Hóa học
AUN/SEED-Net (RCChE) lần thứ 3, Hội nghị Hóa học toàn quốc (VNCC) lần thứ 7 và Hội
nghị Kỹ thuật Công nghệ Hóa học toàn quốc (VNCEC) lần thứ 2. Đây là hội nghị có quy mô
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lớn với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong nước, các doanh nghiệp và 70 khách quốc
tế với hơn 200 bài báo, báo cáo khoa học chất lượng cao và gây được tiếng vang trong giới
khoa học cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa học, kỹ thuật hóa học.
Việc tổ chức thành công hội nghị khẳng định trình độ chuyên môn của các Thầy Cô trong xu
hướng hội nhập quốc tế cũng như tạo cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học với
doanh nghiệp, với các trường đại học quốc tế ở khu vực và châu lục, nâng cao uy tín của
Viện với bạn bè quốc tế và trong nước.
Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã và đang là động lực nâng
cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thông qua thực tế
sản xuất công nghiệp.
Một đặc điểm của giai đoạn này là sự trẻ hóa đội ngũ cán bộ viên chức. Với sự nghỉ
hưu của hầu hết các Nhà giáo lão thành, Viện đã kịp thời bổ sung, thay thế bởi các Thầy, Cô
trẻ tuổi đầy tâm huyết. Hiện Viện có 167 cán bộ viên chức với độ tuổi trung bình dưới 40
nhưng có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản và hầu như đều có thời gian học tập,
làm việc tại các nước có nền khoa học, giáo dục tiên tiến như Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ, Áo, Nhật,
Hàn Quốc, Đức… với 1 NGUT, 2 GS, 21 PGS, 68 TS, 33 ThS. NCS và 28 ThS...
Với năng lực chuyên môn, nhiệt huyết và gắn bó với Viện, Trường, các Thầy Cô giáo
trẻ đã dần đảm đương mọi hoạt động của Viện từ công tác quản lý đến giảng dạy đại học,
sau đại học và nghiên cứu khoa học. Nhiều Thầy Cô trẻ nhận học hàm PGS ở độ tuổi dưới
40. Cô Nguyễn Khánh Diệu Hồng (Bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu) là người trẻ nhất
ở Việt Nam được nhận học hàm PGS năm 2012. Bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm và
sáng tạo, thế hệ các Thầy Cô giáo trẻ đã làm cho nhiều hoạt động của Viện khởi sắc và hứa
hẹn nhiều kết quả tốt đẹp.
Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động các phong trào của các tổ
chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên cũng hết sức phong phú, sôi nổi.
Đảng ủy Viện gồm 10 Chi bộ luôn là tập thể vững vàng về ý thức chính trị, mạnh về chuyên
môn, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động về nghiên cứu khoa học, giảng dạy đào tạo.
Đảng ủy Viện luôn chú trọng việc xây dựng lực lượng, kết nạp nhiều Đảng viên trẻ. Với số
lượng 98 Đảng viên (trong tổng số 167 CBCNV), Đảng ủy Viện Kỹ thuật Hóa học có số
Đảng viên nhiều nhất Trường. Hàng năm, Đảng ủy Viện đều được công nhận là Đảng ủy
trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Công đoàn Viện gồm 15 Tổ công đoàn, luôn là một tập thể đoàn kết, gắn bó. Bên cạnh
việc động viên CBVC tham gia tích cực vào công tác giảng dạy đào tạo, nghiên cứu khoa
học, Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, tổ
chức tốt và thường xuyên các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm Phụ nữ Việt Nam, ngày Nhà giáo
Việt Nam, du xuân. Các phong trào văn nghệ, thể thao được mọi người tham gia sôi nổi và
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đã nhận được nhiều giải thưởng. Một hoạt động hết sức có ý nghĩa là tháng 5 năm 2016,
Công đoàn đã tổ chức đoàn cán bộ gồm Đại diện Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện, một số
Thầy Cô trong Chi hội cựu giáo chức và cán bộ trẻ về thăm lại nơi sơ tán cũ Lạng Sơn (Giai
đoạn 1965 – 1969) và Bắc Giang (Hà Bắc cũ – Giai đoạn 1972-1973). Tại Lạng Sơn, đoàn
đã đến thăm xã Quốc Việt với các địa danh ghi đậm những kỷ niệm với nhiều thế hệ Thầy
Cô như Lũng Vài, Kốc Muống, Bình Độ, Piêng Mò, bản Pẻng ...; đường vào H bộ nơi làm
việc của Văn phòng Khoa Hóa bên cạnh dòng sông Kỳ Cùng, cầu Piêng Mò. Những địa
điểm này vẫn còn nguyên vẹn như những ngày sơ tán, tuy nhiên đời sống đồng bào đã ổn
định và đầy đủ hơn nhiều. Tại Bắc Giang, đoàn đã đến xã Mai Trung, nơi các Thầy Cô và
Sinh viên đã giảng dạy và học tập trong những ngày sơ tán năm 1972. Những ngôi nhà nơi
các Thầy Cô đã sống và làm việc nay đã là những ngôi nhà xây nhiều tầng khang trang. Đời
sống của nhân dân đã sung túc hơn rất nhiều. Tại Lạng Sơn và Bắc Giang, đại diện lãnh đạo
Đảng ủy, chính quyền Xã đã đón tiếp đoàn rất nhiệt tình và cùng ôn lại những kỷ niệm xưa.
Chuyến "Hành trình 60 năm" đã để lại sự xúc động, niềm tự hào về thế hệ các Thầy Cô, về
dấu ấn của một thời chống Mỹ cứu nước.
Cùng với Công đoàn, Chi hội cựu giáo chức Viện cũng có những hoạt động rất phong
phú. Được thành lập năm 2008 (trước là CLB cựu CBVC Khoa Công nghệ Hóa học), Chi
hội gồm 148 hội viên là các cán bộ viên chức đã từng công tác tại Khoa và Viện. Ngoài công
tác thăm hỏi, tổ chức mừng thọ, nghỉ dưỡng, Chi hội còn kết hợp với Viện tổ chức những
buổi gặp mặt, giao lưu vào những dịp lễ tết, ngày Nhà giáo Việt Nam, du xuân cũng như
tham gia giảng dạy, soạn giáo trình. Chi hội thực sự là cầu nối giữa các thế hệ cán bộ, các
cựu sinh viên với Viện.
Giữa các tổ chức Công đoàn & Đoàn Thanh niên đã có sự phối hợp chặt chẽ trong các
hoạt động về chuyên môn cũng như các phong trào văn nghệ, thể thao. Từ đó tạo được sự
đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ viên chức trong Viện. Viện đã đạt được nhiều giải thưởng về
văn nghệ, thể thao. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Sinh viên được đẩy mạnh. Tuần
nghiên cứu khoa học Sinh viên được tiến hành đều đặn hàng năm, nhiều Sinh viên của Viện
đã đạt giải nhất cấp Trường, cấp Bộ. Đội tuyển Olympic Hóa học ngoài tham gia ở bảng
dành cho các trường Kỹ thuật Hóa học còn lần đầu tiên tham gia ở bảng dành cho các trường
chuyên hóa và cùng đạt giải cao. Đội ngũ cố vấn học tập đã hỗ trợ tốt cho công tác học tập,
nghiên cứu khoa học của Sinh viên. Nhiều Sinh viên đã được nhận học bổng từ các doanh
nghiệp. Với sự hợp tác tốt của Viện, từ 2010 - 2015, 17 doanh nghiệp, tổ chức đã tài trợ hơn
875 triệu đồng làm học bổng hàng năm cho Sinh viên.
Liên chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên chi hội Sinh viên cũng đã có
nhiều đóng góp vào phong trào của Viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đoàn Trường và
Hội Sinh viên Trường giao cho như các phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học, hoạt
động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tham gia sôi nổi vào phong trào thể thao, văn nghệ, giao
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lưu ngành Hóa của 3 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Đại học Sư phạm Hà Nội - Đại
học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Các hoạt động của Liên chi đoàn, Liên
chi hội Sinh viên đã thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, yêu ngành, yêu nghề
của Sinh viên và được Đoàn, Hội Sinh viên đánh giá cao. Liên tục các năm từ 2006 -2016
đều được Trung ương Đoàn , Thành đoàn tặng bằng khen.
Như vậy, bằng sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, tập thể CBVC Viện Kỹ thuật Hóa học
đã đạt được nhiều kết quả, thành tích tốt đẹp trong giai đoạn đầu của sự đổi mới, thực hiện
cơ chế tự chủ từng phần và tiếp tục đưa đơn vị phát triển bền vững, xứng đáng là địa chỉ tin
cậy trong giảng dạy đào tạo, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực công nghiệp hóa chất của cả
nước.
V. THÀNH TÍCH TRONG 60 NĂM QUA
1. Thành tích chung
1.1. Đảng ủy Viện:
Đảng Bộ Khoa, Viện luôn được công nhận là Đảng Bộ trong sạch vững mạnh.
Đảng ủy Viện đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 3 năm liền (2010
-2012).
1.2. Tập thể Viện:
- 02 Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập thể Bộ môn Hoá Hữu cơ và Bộ
môn Công nghệ Vật liệu Silicat.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tập thể Khoa năm 1999.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Tập thể Khoa năm
2003.
- Cúp vàng Techmart Việt Nam ASEAN + 3 của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng
Tập thể Khoa Công nghệ Hóa học năm 2009.
- Từ năm 2000 đến nay Tập thể CBVC trong Khoa, Viện liên tục đạt danh hiệu
Tập thể Lao động xuất sắc.
1.3. Công đoàn Viện:
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn Khoa
năm 2004.
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Công đoàn Viện năm
2011.
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- Công đoàn Khoa, Viện luôn là Công đoàn vững mạnh xuất sắc đoạt nhiều giải
trong các Hội diễn Văn nghệ truyền thống và các hoạt động thể thao….
1.4. Liên chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện
- Từ năm 2000 đến nay Liên chi đoàn Viện liên tục được TW đoàn TNCS HCM,
Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen. Thành đoàn Hà Nội tặng Liên chi đoàn
Khoa cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Đoàn và phong trào Sinh viên” năm
2003 - 2004.
2 . Thành tích trong Đào tạo, Nghiên cứu khoa học
2.1. Đào tạo đại học
- Đào tạo được trên 12.000 kỹ sư, cử nhân;
- Hiện Viện đang quản lý trên 2.000 Sinh viên hệ đại học chính quy;
- Theo định kỳ, Viện tổ chức cho Sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic Hóa học
cấp Trường, Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc luôn đạt thích cao. Qua các
kỳ thi đã đạt được:
Giải Tập thể: 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải 3 và 01 giải thành tích cao toàn đoàn
Giải cá nhân: 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 11 giải Ba.
2.2. Đào tạo sau đại học
- Thạc sĩ 900
- Tiến sĩ 300
2.3. Nghiên cứu khoa học
- Cán bộ giảng viên chủ trì, tham gia rất nhiều đề tài, dự án các cấp đạt kết quả tốt
và có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, cụ thể:
Đề tài cấp Nhà nước (NCCB & KHCN)

Hơn 185 đề tài

Đề tài cấp Bộ

Gần 300 đề tài

Đề tài cấp Trường

Gần 450 đề tài

Đề tài VLIR-HUT (dự án trường ĐHBK Hà 08
Nội – VQ Bỉ)
Đề tài ươm tạo công nghệ

06

Nghị định thư

6-17 đề tài

Dự án sản xuất thực nghiệm

12 - 14 đề tài
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- Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên: Tổng số báo cáo là 780, trong đó số đề
tài đạt giải thưởng gồm 11 giải VIFOTEC Sinh viên, 31 giải thưởng cấp Bộ, 104
giải thưởng cấp Trường, 1 giải Nhất WIPO, 06 giải tài năng khoa học trẻ....).

3 . Thành tích cá nhân CBVC
- 02 NGND, 21 NGƯT, 63 GS và PGS
- 19 Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba tặng cho các cá nhân.
- 28 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các cá nhân.
- 05 Bằng khen Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng cho 5 tập thể Bộ môn.
- 68 Bằng khen Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng các cá nhân.
- Nhiều cá nhân được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, Huy chương
“Vì sự nghiệp KHCN”. Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công
đoàn”, Huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo”, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”, Bằng
“Lao động sáng tạo”.
- 01 giải Nhất và 02 giải Ba VIFOTEC cho Cán bộ.
- 03 Huy chương vàng TECHMART

19

THAY LỜI KẾT

Một chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Viện Kỹ thuật Hóa học (tiền thân
là Khoa Công nghệ Hóa học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) đã có nhiều sự kiện,
nhiều kỷ niệm gắn bó với các thế hệ Thầy và trò. Cuốn kỷ yếu “Viện Kỹ thuật Hóa học 60
năm xây dựng và phát triển” chỉ ghi lại được một phần những sự kiện lịch sử với biết bao
khó khăn gian khổ nhưng cũng hết sức tự hào của những năm tháng xây dựng và phát triển
đó, đồng thời cũng tôn vinh những công lao to lớn của các thế hệ mở đường đã đặt nền móng
cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ có đức, có tài cho ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
cũng như Viện Kỹ thuật Hóa học hiện nay.
Hy vọng và tin tưởng rằng những thế hệ tiếp theo sẽ trân trọng và phát huy những
thành quả to lớn đã đạt được, tiếp tục phấn đấu xây dựng Viện Kỹ thuật Hóa học ngày càng
phát triển, xứng đáng với truyền thống, với vị thế của Viện, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trường trọng điểm đầu ngành về kỹ thuật,
công nghệ của cả nước.

20

LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
----------------

ĐẢNG ỦY VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

Bí thư Đảng ủy

PGS. TS Trần Thu Hương

Phó Bí thư Đảng ủy

PGS. TS Huỳnh Đăng Chính

Ủy viên

PGS. TS Hoàng Thị Kiều Nguyên

Ủy viên

TS. Vũ Đình Tiến

Ủy viên

TS. Nguyễn Anh Vũ

Ủy viên

ThS. Lê Trọng Huyền

Ủy viên

ThS. Võ Hồng Phương

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

Viện trưởng

PGS. TS Huỳnh Đăng Chính

Phó Viện trưởng

PGS. TS Trần Thu Hương

Phó Viện trưởng

PGS. TS Nguyễn Hồng Liên

Phó Viện trưởng

PGS. TS La Thế Vinh

CÔNG ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

Chủ tịch

ThS. Lê Trọng Huyền

Phó Chủ tịch

ThS. Võ Hồng Phương

LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

Bí thư

TS. Nguyễn Việt Cường

Phó Bí thư

TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

Phó Bí thư

TS. Nghiêm Xuân Sơn
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LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC CÁC THỜI KỲ
----------------

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ HOẶC LIÊN CHI UỶ KHOA

1. KS. Nguyễn Khuê

7. PGS. Cao Hữu Trượng

2. KS. Nguyễn Văn Muôn

8. PGS. Trần Văn Bính

3. KS. Lê Ngọc Hiển

9. PGS. Trần Minh Hoàng

4. KS. Nguyễn Ba

10. GS. La Văn Bình

5. PGS. Lê Mậu Quyền

11. TS. Phạm Xuân Toản

6. PGS. Mai Văn Lề

12. TS. Trần Thị Hiền

CHỦ NHIỆM KHOA

1. GS. Phạm Đồng Điện

5. GS. Hoàng Trọng Yêm

2. KS. Võ Liên

6. PGS. Lê Cộng Hoà

3. PGS. Nguyễn Hoa Toàn

7. PGS. Vũ Đào Thắng

4. PGS. Đỗ Văn Bá

8. TS. Nguyễn Văn Xá

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

1. KS. Nguyễn Khuê

14. PGS. Nguyễn Anh Dũng

2. KS. Phạm Hữu Đỉnh

15. PGS. Hà Thị An

3. KS. Nguyễn Văn Muôn

16. PGS. Nguyễn Văn Thuyết

4. PGS. Lê Chúc

17. PGS. Vũ Đào Thắng

5. PGS. Nguyễn Hoa Toàn

18. PGS. Trần Văn Thắng

6. PGS. Lê Mậu Quyền

19. PGS. Doãn Thái Hoà

7. KS. Nguyễn Phước Minh Lý

20. TS. Nguyễn Văn Xá

8. KS. Nguyễn Ba

21. TS. Tạ Ngọc Đôn

9. GVC. Lê Đức Tri

22. PGS. Huỳnh Đăng Chính

10. PGS. Trần Bính

23. PGS. Trần Thu Hương
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11. PGS. Trần Văn Bính

24. PGS. Nguyễn Hồng Liên

12. TS. Phạm Xuân Toản

25. PGS. La Thế Vinh

13. PGS. Mai Văn Lề
THƯ KÝ CÔNG ĐOÀN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA
1. TSKH. Phạm Ngọc Tiên

6. GS. Hoàng Trọng Yêm

2. PGS. Phạm Xuân Yên

7. PGS. Cao Hữu Trượng

3. KS. Đặng Quốc Biểu

8. GVC. Đỗ Bình

4. PGS. Trần Văn Bính

9. TS. Nguyễn Thị Diệu Vân

5. TS. Nguyễn Văn Thanh

10.Ths. Bùi Thị Tuyết Loan

BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA
1. Trần Chí

9. Hồ Phú Hà

2. Nguyễn Đức Cung

10. Vũ Hồng Thắng

3. Nguyễn Đăng Quang

11. Phạm Thanh Huyền

4. Vũ Đào Thắng

12. Trần Trung Kiên

5. Nguyễn Sỹ Thắng

13. Tạ Ngọc Đôn

6. Nguyễn Mạnh Hậu

14. Mai Thanh Tùng

7. Lê Cộng Hòa

15. Nguyễn Anh Vũ

8. Đỗ Trọng Mùi
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DANH SÁCH NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1. GS. Phạm Đồng Điện
2. GS.TSKH. Hoàng Trọng Yêm
DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1. GS. TSKH. Nguyễn Bin

12. PGS. TS. Lê Cộng Hoà

2. GS. TSKH. La Văn Bình

13. PGS. TS. Trần Công Khanh

3. GS. TSKH. Trần Vĩnh Diệu

14. PGS. TS. Trương Ngọc Liên

4. GS. TSKH. Từ Văn Mặc

15. PGS. TS. Huỳnh Đức Minh

5. GS. TS. Đào Văn Tường

16. PGS. TS. Hồ Hữu Phương

6. GS. TSKH. Nguyễn Văn Xuyến

17. PGS. TS. Nguyễn Đăng Quang

7. PGS. TS. Hà Thị An

18. PGS. TS. Lê Mậu Quyền

8. PGS. Trần Bính

19. PGS. TS. Vũ Đào Thắng

9. PGS. TS. Trần Văn Bính

20. PGS. Nguyễn Hoa Toàn

10. PGS. Nguyễn Đình Chi

21. GS.TS Nguyễn Hữu Tùng

11. PGS. Đào Quí Chiệu
DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ HIỆN ĐANG CÔNG TÁC

1. GS. Phan Đình Châu

12. PGS. Nguyễn Kim Ngà

2. GS. Nguyễn Hữu Tùng

13. PGS. Hoàng Thị Kiều Nguyên

3. PGS. Huỳnh Đăng Chính

14. PGS. Lê Minh Thắng

4. PGS. Lê Quang Diễn

15. PGS. Trần Văn Thắng

5. PGS. Tạ Ngọc Đôn

16. PGS. Lê Xuân Thành

6. PGS. Vũ Đình Hoàng

17. PGS. Văn Đình Sơn Thọ

7. PGS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

18. PGS. Hoàng Thị Bích Thủy

8. PGS. Trần Thu Hương

19. PGS. Hoàng Xuân Tiến

9. PGS. Phạm Thanh Huyền

20. PGS. Nguyễn Hữu Trịnh

10. PGS. Trần Trung Kiên

21. PGS. Mai Thanh Tùng

11. PGS. Nguyễn Hồng Liên

22. PGS. La Thế Vinh
23. PGS. Trần Khắc Vũ
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DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ ĐÃ CÔNG TÁC
1. GS. Nguyễn Bin

26. PGS. Nguyễn Hạnh

2. GS. La Văn Bình

27. PGS. Phạm Thị Hạnh

3. GS. Phạm Đồng Điện

28. PGS. Nguyễn Thị Minh Hiền

4. GS. Từ Văn Mặc

29. PGS. Lê Cộng Hoà

5. GS. Phạm Văn Thiêm

30. PGS. Doãn Thái Hoà

6. GS. Đào Văn Tường

31. PGS. Trần Minh Hoàng

7. GS. Nguyễn Văn Xuyến

32. PGS. Nguyễn Đăng Hùng

8. GS. Hoàng Trọng Yêm

33. PGS. Trần Công Khanh

9. PGS. Hà Thị An

34. PGS. Nguyễn Trọng Khuông

10. PGS. Đỗ Văn Bá

35. PGS. Mai Xuân Kỳ

11. PGS. Bùi Long Biên

36. PGS. Trương Ngọc Liên

12. PGS. Ngô Bình

37. PGS. Huỳnh Đức Minh

13. PGS. Trần Bính

38. PGS. Đinh Thị Ngọ

14. PGS. Trần Văn Bính

39. PGS. Trần Văn Niêm

15. PGS. Trần Thị Minh Châu

40. PGS. Đào Xuân Phái

16. PGS. Bùi Văn Chén

41. PGS. Hồ Hữu Phương

17. PGS. Nguyễn Đình Chi

42. PGS. Nguyễn Đăng Quang

18. PGS. Đào Quý Chiệu

43. PGS. Lê Mậu Quyền

19. PGS. Lê Chúc

44. PGS. Nguyễn Thị Thanh

20. PGS. Đỗ Ngọc Cử

45. PGS. Vũ Đào Thắng

21. PGS. Lương Quý Cường

46. PGS. Nguyễn Ngọc Thắng

22. PGS. Nguyễn Thế Dân

47. PGS. Nguyễn Thanh Thuyết

23. PGS. Nguyễn Anh Dũng

48. PGS. Nguyễn Hoa Toàn

24. PGS. Đỗ Văn Đài

49. PGS. Hồ Công Xinh

25. PGS. Văn Đình Đệ

50. PGS. Phạm Xuân Yên
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG
THAM GIA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
1. Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme
2. Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các hợp chất thiên nhiên (INAPRO)
3. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cao su
NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ hiện tại

167

Trong đó:
Nhà giáo ưu tú

01

GS.TS

02

PGS.TS

21

Tiến sĩ

68

Thạc sĩ & NCS

61

Kỹ sư/Cử nhân

15
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ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CGCN
1. Đào tạo Đại học
- Hiện nay, Viện đang quản lý gần 2.000 Sinh viên hệ đại học chính quy cho 12 chuyên
ngành. Trung bình khoảng gần 500 Sinh viên/năm .
- Đào tạo đại học gồm các hệ:
+ Cử nhân : Hóa học, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật In và truyền thông, Công nghệ Kỹ
thuật Hóa học .
+ Kỹ sư : Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật In & Truyền thông .
+ Chương trình đào tạo đặc biệt: Kỹ sư tài năng Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu.

* Các chuyên ngành đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học
1. Công nghệ Hóa lý

Khoa học và công nghệ vật liệu mới, vật liệu xúc tác;
kỹ thuật xử lý môi trường.

2. Máy và thiết bị Công nghiệp Hoá Tính toán, mô phỏng, thiết kế công nghệ và cơ khí các
quá trình và thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất
chất – Dầu khí:
và dầu khí.
3. Quá trình - Thiết bị công nghệ
Hoá học và Thực phẩm (Hóa công)

Quá trình/Thiết bị công nghệ trong công nghiệp hóa học
- thực phẩm, môi trường. Mô phỏng, thiết kế, điều khiển
và tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học, kỹ thuật
môi trường.

4. Công nghệ vật liệu Silicat

Công nghệ các chất kết dính, thuỷ tinh, vật liệu chịu lửa,
gốm sứ và vật liệu silicat đặc biệt.

5. Công nghệ các chất Vô cơ

Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản, phân bón và
các muối vô cơ, vật liệu vô cơ, chế biến khoáng sản.

6. Công nghệ Điện hoá & BVKL

Kỹ thuật chế tạo sản phẩm bằng công nghệ Điện hoá,
nguồn điện hóa học, ăn mòn và bảo vệ kim loại.

7. Công nghệ Hữu cơ & Hoá dầu

Công nghệ hóa dầu, khí, than và nhiên liệu rắn, Công
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nghệ Tổng hợp hữu cơ.
8. Công nghệ Xenluloza và Giấy

Công nghệ bột giấy và giấy. Vật liệu và hóa chất từ
sinh khối Lignoxenluloza.

9. Công nghệ Hoá dược & Hoá chất Hóa học và Công nghệ trong lĩnh vực Hoá dược, Hoá chất
Bảo vệ thực vật; các nguyên liệu sản xuất dược phẩm,
Bảo vệ thực vật
thuốc thú y, hoá chất bảo vệ thực vật.
10. Công nghệ Vật liệu Polyme Compozit

Hoá học và Công nghệ tổng hợp Polyme. Công nghệ
chế tạo vật liệu Polyme Compozit, gia công vật liệu
nhựa, cao su, chất tạo màng sơn.

* Chuyên ngành đào tạo ngành Kỹ thuật In và Truyền thông
Kỹ thuật In

Công nghệ và Thiết bị trong chế bản trước in, in và gia
công sau in, Công nghệ chế tạo vật liệu ngành in, Tổ
chức điều hành hệ thống sản xuất, Tính toán thiết kế
công nghệ sản xuất nhà máy in.

Kỹ thuật đồ họa truyền thông:

Thiết kế đồ họa; kỹ thuật xử lý ảnh, thiết kế trình bày
các sản phẩm truyền thông (sách, báo, bao bì, poster,
website...).

2. Đào tạo sau đại học
- Hình thức đào tạo: Chính quy
+ Cao học (văn bằng: Thạc sĩ)
+ Nghiên cứu sinh (văn bằng: Tiến sĩ)
- Các ngành đào tạo:
+ Tiến sĩ: Hóa Hữu cơ, Hóa Lý thuyết và Hóa lý, Vật liệu cao phân tử và tổ hợp, Kỹ
thuật Hóa học.
+ Thạc sĩ: Hóa học, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Lọc Hóa dầu, Công nghệ Vật liệu
silicat, Kỹ thuật In và Truyền thông.
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CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Nghiên cứu công nghệ chiết tách, bán tổng hợp, tổng hợp các hợp chất có hoạt
tính sinh học từ thiên nhiên. Tổng hợp Hữu cơ- Hóa Dược và Hóa chất bảo vệ
thực vật.
2. Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo, công nghệ sản xuất hóa chất và vật liệu
trong các lĩnh vực công nghiệp dầu khí, hóa chất, năng lượng, xây dựng, điệnđiện tử, môi trường, và y sinh, nông nghiệp;
3. Tính toán, thiết kế máy và thiết bị, mô phỏng cơ chế và quá trình trong Công
nghệ Hóa học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường và Vật liệu tiên tiến.
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VĂN PHÒNG VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
Phòng 214 - nhà C4 - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tel/Fax: +84 (0)4 3 868 0070
sce@hust.edu.vn
//chemeng.hust.edu.vn

1. Ban Lãnh đạo
Viện trưởng

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Trần Thu Hương

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

Phó Viện trưởng

PGS. TS. La Thế Vinh

2. Số cán bộ hiện nay
1

CN. Cao Thị Minh Hải

2

ThS. Đàm Thúy Hằng

3

ThS. Nguyễn Thương Hoài

4

KS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

5

TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

3. Số cán bộ đã công tác
1 Ngô Thị Căn

7 Nguyễn Khuê

2 Trần Văn Trìn

8

3 Phạm Thúy Chuyên

9 Ngô Văn Ký

Đỗ Ngọc Kim

4 Nguyễn Văn Đình

10 Nguyễn Thị Nhâm

5 Lê Ngọc Hiển

11 Nguyễn Văn Tiến

6 Lê Minh Hồng

12 Đỗ văn Xuân
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MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
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