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1. Năm thành lập
Tách ra từ Bộ môn Hoá kỹ thuật, Bộ môn được thành lập năm 1962 với tên
gọi Bộ môn Vô cơ - Silicat. Trải qua nhiều biến đổi về mặt tổ chức, Bộ môn có
các tên gọi khác nhau vào mỗi thời kỳ: Bộ môn Vô cơ - Silicat - Điện hóa, Khoa
Kỹ thuật Vô cơ - Điện hóa - Môi trường, Bộ môn Vô cơ - Phân bón, Bộ môn
Công nghệ Vô cơ và In. Từ năm 2003 đến nay Bộ môn có tên “Bộ môn Công
nghệ các chất Vô cơ”.
2. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ
TT

Thời kỳ

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

1

1962 - 1964 PGS. Võ Liên

KS. Nguyễn Văn Ích

2

1964 - 1967 KS. Phạm Hữu Đỉnh

PGS. Nguyễn Hoa Toàn

3

1967 - 1974 PGS. Nguyễn Hoa Toàn

PGS.TS. Nguyễn An

4

1974 - 1986 GS. TSKH La Văn Bình

PGS.TS. Nguyễn Thanh Thuyết

5

1986 - 1988 TS. Ngô Cảnh Tuân

PGS.TS Nguyễn An

6

1988 - 1992 PGS. Nguyễn Hoa Toàn

PGS.TS Nguyễn An

7

1992 - 2003 GS. TSKH La Văn Bình

GVC. Đỗ Bình

8

2003 -2014

PGS. TS. Lê Xuân Thành PGS.TS. Lê Thị Mai Hương

9

2014 - nay

PGS. TS. La Thế Vinh

TS. Bùi Thị Vân Anh

3. Số cán bộ hiện nay và số cán bộ đã công tác tại Bộ môn
Số cán bộ hiện nay
1. TS. Bùi Thị Vân Anh

6. KS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

2. TS. Nguyễn Quang Bắc

7. ThS. Huỳnh Thu Sương

3. CN. Nguyễn Thế Dương

8. PGS.TS. Lê Xuân Thành

4. ThS. Nguyễn Nguyên Ngọc

9. PGS.TS. La Thế Vinh

5. ThS. Quách Thị Phượng
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Số cán bộ đã công tác tại Bộ môn
1. PGS. TS. Nguyễn An

24. PGS. Võ Liên

2. GVC. Đỗ Bình

25. Trần Thanh Long *

3. TS. Trịnh Thái Bình

26. KS. Nguyễn Quốc Minh *

4. GS. TSKH. La Văn Bình

27. TS. Hương Trần Phương Nam

5. Đỗ Thị Bính *

28. KS. Thái Thị Nguyệt **

6. PGS.TSKH. Thái Bá Cầu

29. Ngô Chân Phương *

7. GVC. Bùi Song Châu

30. Nguyễn Tố Phương *

8. GS.TS. Đặng Kim Chi

31. Nguyễn Hữu Quý *

9. GVC. Trần Chí

32. Ngô Quyền *

10.Tô Văn Chiến **

33. TSKH. Phạm Ngọc Tiên

11. Ngô Văn Cường **

34. GVC. Nguyễn Trí Thành

12. KS. Phạm Hữu Đỉnh

35. PGS.TS. Trần Văn Thắng

13. TS. Trịnh Trường Giang

36. CBGD. Cao Ngọc Thi

14. Đặng Quang Giao *

37. GS.TS. Phạm Văn Thiêm

15. TS. Võ Trí Hào

38. PGS. Nguyễn Thanh Thuyết

16.TS. Trần Thị Hiền

39. PGS. Nguyễn Hoa Toàn

17. Nguyễn Văn Hiền **

40. TS. Khuất Minh Tú

18. TS. Đặng Xuân Hoàng

41. TS. Ngô Cảnh Tuân

19. Phạm Thị Huy *

42. Nguyễn Thị Ánh Tuyết **

20. PGS. TS. Lê Thị Mai Hương

43. GVC. Lê Thị Tuyết

21. KS. Nguyễn Văn Ích

44. KS. Trần Viết Vượng **

22. KS. Trần Bích Khanh **

45. Nguyễn Thị Yến **

23. Nguyễn Thị Kỳ *
*
**

Cán bộ Xưởng Oxy
Cán bộ Phục vụ giảng dạy

4. Nhiệm vụ chuyên môn
4.1. Công tác Đào tạo
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Trong những ngày mới thành lập, đội ngũ cán bộ chỉ có 3 người. Nhiệm vụ
chính của giai đoạn này là dạy một số môn đại cương về công nghiệp hoá học, tổ
chức thực tập tại các xí nghiệp. Sau khi một số thầy các khóa 1, 2, 3 được giữ lại
làm cán bộ giảng dạy đã nâng tổng số cán bộ lên 9 người. Bên cạnh công tác
giảng dạy, Bộ môn đã xây dựng được một phòng thí nghiệm với phương tiện thô
sơ và một văn phòng bộ môn tại khu nhà cấp 4. Cho tới khóa 3, Bộ môn về cơ
bản đã xây dựng được một chương trình đào tạo hoàn chỉnh với đầy đủ các
khâu: lên lớp, thí nghiệm, thực hành, nghiên cứu khoa học, thực tập, thiết kế và
nghiên cứu tốt nghiệp.
Thời kỳ 1964 - 1975: Chiến tranh chống Mỹ nổ ra, công tác đào tạo phải
cơ động - lúc tập trung ở Hà Nội, lúc phân tán về các địa phương. Các huyện
như Phú Xuyên (Hà Nội), Hiệp Hòa (Bắc Giang), Thuận Thành (Bắc Ninh) hoặc
một số xí nghiệp như Kim khí Thăng Long, Hóa chất Đức Giang… đã tạo điều
kiện tốt cho Thầy trò an toàn trong đào tạo. Trong giai đoạn này, Bộ môn đã
hoàn chỉnh các môn học chuyên ngành đồng thời đã hình thành nhóm nguyên tố
hiếm và phóng xạ, chuẩn bị cán bộ đi đào tạo về bảo vệ môi trường, tạo tiền đề
cho việc tham gia xây dựng Trung tâm, rồi Viện Khoa học và Công nghệ Môi
trường ngày nay.
Về chương trình đào tạo: Đã hình thành các môn kỹ thuật cơ sở, bên cạnh các
môn công nghệ, tạo tiền đề nâng cao kiến thức cơ bản cho sinh viên như: Nhiệt
động Kỹ thuật, Cân bằng pha, Động học và Thiết bị phản ứng. Mặc dù bị chiến
tranh và liên tục phải sơ tán nhưng Bộ môn cũng đã biên soạn và in được một số
giáo trình quan trọng phục vụ đào tạo như: Azot, Động hóa và Thiết bị, Kỹ thuật
sản xuất phân khoáng, Công nghệ axit sunfuric…
Năm 1975: Hòa bình lặp lại, Bộ môn xây dựng Phòng thí nghiệm chuyên
đề “Nguyên tố hiếm và phóng xạ”, thành lập “Trung tâm nghiên cứu Công nghệ
và Vật liệu vô cơ”, khôi phục đào tạo ngành Công nghệ In, một số giảng viên
của Bộ môn tham gia xây dựng đơn vị mới: Bộ môn Công nghiệp Hoá học, Viện
Khoa học và Công nghệ Môi trường.
Thời kỳ 1975-1990: Trong cuộc khủng khoảng kinh tế của đất nước, bị
cấm vận và nguồn viện trợ từ bên ngoài cạn kiệt, kinh phí cho đào tạo, nghiên
cứu khoa học, cũng như để duy trì cuộc sống cho cán bộ hạn hẹp. Một loạt cán
bộ có trình độ của Bộ môn cũng như của Trường phải rời đất nước để đi chuyên
gia - thực chất là để kiếm điều kiện kinh tế ở châu Phi, châu Mỹ la tinh. Trong
tình hình ấy, Bộ môn vẫn cử cán bộ đi đào tạo bậc trên đại học ở nước ngoài, bộ
phận ở nhà tiếp tục phấn đấu giữ vững ổn định quy mô chất lượng đào tạo.
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Thời kỳ sau 1990 đến nay:
Nhờ đổi mới, nền kinh tế đất nước phát triển, khả năng hội nhập mở ra
triển vọng lớn, đời sống được nâng cao, cán bộ đi học, đi chuyên gia đã trở về.
Trừ một số được điều động đi cơ quan khác, Bộ môn khác của Trường, lực
lượng còn lại đã vững mạnh và có trình độ cao. Tuy nhiên vào khoảng những
năm 2000, phần lớn số cán bộ được đào tạo có trình độ cao đều đến tuổi nghỉ
hưu và đã để lại một khoảng trống về cán bộ rất lớn. Bộ môn đã liên tục tuyển
dụng các cán bộ trẻ là những sinh viên ưu tú, các tiến sĩ được đào tạo đúng
chuyên ngành ở trong và ngoài nước về làm cán bộ giảng dạy và tạo điều kiện
thuận lợi để các cán bộ có điều kiện tiếp tục được đào tạo, nâng cao trình độ.
Đến nay về cơ bản số cán bộ giảng dạy đã ổn định, phát huy tốt về chuyên môn.
Về chương trình đào tạo đại học đã được mở rộng và nâng cao theo hướng
kiến thức cơ sở khoa học và công nghệ vững vàng. Đặc biệt trong những năm
gần đây, Bộ môn đã xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ở bậc đại học
và sau đại học theo học chế tín chỉ với nhiều học phần mới, đáp ứng nhu cầu của
người học cũng như xã hội, được áp dụng kể từ K42 (năm 2009).
4.2. Công tác nghiên cứu Khoa học
Trong giai đoạn 1964-1975, để khắc phục hoàn cảnh khó khăn, thiếu hóa
chất của đất nước trong phong trào xây dựng các cơ sở sản xuất nhỏ, Bộ môn đã
chủ trì các đề tài: sản xuất axitsunfuric theo phương pháp xúc tác, sản xuất axit
nitric từ nitrat, tách Kali từ Trakit, nghiên cứu sản xuất các chất màu, phân
bón… bước đầu kết hợp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.
Đặc biệt phòng thí nghiệm điều chế oxi của Bộ môn không chỉ là nơi học lý
thuyết và thực hành cho sinh viên mà còn là xưởng sản xuất oxy - nitơ phục vụ y
tế trong những năm chiến tranh.
Giai đoạn 1975-1990, trong khi đất nước đang bị cấm vận, kinh tế rất khó
khăn, nhiều thầy cô đã phải đi chuyên gia để kiếm thêm thu nhập. Bộ môn vẫn
tiếp tục duy trì và đảm bảo chất lượng đào tạo đồng thời triển khai một loạt đề
tài thăm dò nhằm tìm ra các công nghệ mới: nghiên cứu khả năng tách Kali từ
Trakit, tổng hợp MgO từ nước biển để giải quyết nguyên liệu cho vật liệu chịu
lửa, chế tạo màng bán thẩm cho diêm tích tách muối, sản xuất bột màu TiO 2 ,
sản xuất Rutin nhân tạo, tổng hợp vật liệu vô cơ mới... Song song với đó,
chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu trong nước ở quy mô
nhỏ cho các địa phương, cung cấp cho xã hội một số sản phẩm quan trọng như:
các loại phèn nhôm (đơn và kép), phèn PAC từ kaolin; các hợp chất màu và
muối gốc crom từ quặng cromit, các kim loại sạch như chì, kẽm được sản xuất
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từ quặng, các muối vô cơ của sắt, đồng, niken… Trong thời kỳ này, các cán bộ
của Bộ môn đã gắn bó với một số xí nghiệp sản xuất lớn như: Supe phốt phát
Lâm Thao, Ắc quy Vĩnh Phú, Phân đạm Hà Bắc, Hóa chất Lạng Sơn, Đất đèn
Tràng Kênh, gạch Đông Triều, gạch Thạch Bàn, Hóa chất Đoàn kết (Thái
Bình)… qua đó tạo sự gắn bó giữa Bộ môn và các cơ sở sản xuất.
Trong thời gian từ 1990 đến nay, mặc dù số cán bộ không đông, đa phần
còn rất trẻ. Tuy nhiên cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học được Bộ
môn rất chú trọng. Các đề tài nghiên cứu liên quan đến vật liệu mới, xử lý môi
trường, phân bón vô cơ, chế biến khoáng sản… đã được thực hiện ở các cấp,
trong đó một số đề tài đã được triển khai vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế
- xã hội. Các nghiên cứu đều được thực hiện trước tiên từ những nghiên cứu cơ
bản sau đó đến nghiên cứu ứng dụng, triển khai sản xuất thử nghiệm và cuối
cùng là sản xuất ở quy mô công nghiệp và thương mại hóa sản phẩm. Dù phải
mất nhiều thời gian, tiền của và sức lực nhưng với truyền thống vốn có cũng như
tinh thần và niềm đam mê khoa học của các Thầy Cô cán bộ trẻ của Bộ môn, các
sản phẩm như: bột màu vô cơ chịu nhiệt, chất phát quang vô cơ, chất keo tụ
HVC, điện cực anot cho bảo vệ kim loại, sơn vô cơ chịu nhiệt - BKV, sơn chống
cháy - BKV, sơn chống gỉ không chứa dung môi hữu cơ, phụ gia chống cháy
APP, gạch không nung được sản xuất từ đất đồi và chất kết dính vô cơ... trong
đó nhiều sản phẩm đã và đang được sản xuất với số lượng lớn, cung cấp cho thị
trường, mang lại giá trị kinh tế cao.
5. Các nhóm nghiên cứu:
Trong giai đoạn hội nhập và cạnh tranh mạnh mẽ, vấn đề đào tạo gắn với
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã được Bộ môn chú trọng. Tuy
số lượng cán bộ không đông nhưng với lòng nhiệt huyết và niềm đam mê khoa
học của các Thầy Cô cán bộ, các nhóm nghiên cứu trẻ của Bộ môn đã được hình
thành như:
- Nhóm nghiên cứu về phân bón hóa học: Phân Đạm, phân Lân, phân
NPK, phân DAP, phân MAP, phân đặc chủng cho cây nông nghiệp và công
nghiệp, phân đa nguyên tố, phân vi lượng, phân bón lá, phân thủy canh…
- Nhóm nghiên cứu về chế biến khoáng sản: Chế biến các loại quặng,
khoáng sản có chứa các nguyên tố vô cơ thành kim loại hoặc các hợp chất của
chúng.
- Nhóm nghiên cứu về muối khoáng: Các muối khoáng vô cơ được sản
xuất nhờ quá trình hòa tách, kết tinh, kết tủa từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên
hoặc tổng hợp sử dụng cho nông nghiệp, công nghiệp và đời sống.
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- Nhóm nghiên cứu về vật liệu mới: Vật liệu màng phủ vô cơ chịu nhiệt,
chống cháy, chịu ăn mòn; vật liệu xây dựng thân thiện môi trường; vật liệu phát
quang; vật liệu làm điện cực bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn; chất kết dính vô cơ;
bột màu vô cơ chịu nhiệt…
6. Thành tích:
6.1. Đào tạo, giảng dạy:
- Hàng năm Bộ môn đào tạo:
+ Sinh viên hệ đại học chính quy

30 – 35

+ Thạc sĩ

10 – 15

+ Tiến sĩ

3–5

- Các khóa đào tạo ngắn hạn cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước
Tới nay Bộ môn đã đào tạo khoảng 1.000 Kỹ sư, 80 Thạc sĩ và 15 Tiến sĩ.
6.2. Giáo trình biên soạn: Cho tới nay, Bộ môn đã xuất bản được gần 30 sách
và giáo trình. Các sách và giáo trình hầu hết được xuất bản ở các nhà xuất bản
có uy tín trong nước (Nhà xuất bản Khoa học - Kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại học
và Trung học chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Bách khoa
Hà nội …) góp phần không nhỏ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển
khai sản xuất.
6.3. Nghiên cứu khoa học:
- Đề tài cấp Nhà nước

02

- Đề tài cấp Bộ

10

- Đề tài cấp Trường

20

Trong đó, một số đề tài, dự án đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc
như đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm sơn vô cơ chịu nhiệt. Công
nghệ sản xuất và sản phẩm sơn vô cơ chịu nhiệt - BKV đã nhận được cup vàng
Techmart vào các năm 2009, 2015.
6.4. Danh hiệu cá nhân, tập thể:
- Tập thể Bộ môn được tặng Bằng khen và Cờ thi đua “Tổ Lao động Xã hội chủ
nghĩa” của Thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục - Năm học 1968 - 1969 và 19691970.
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- Danh hiệu cá nhân của các Thầy Cô:
01 Nhà giáo Nhân dân: GS.TSKH La Văn Bình
02 Nhà giáo Ưu tú: GS.TSKH La Văn Bình, PGS. Nguyễn Hoa Toàn
02 Huân chương Lao động hạng nhì
02 Huân chương Lao động hạng ba
04 Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng 3
06 Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất
12 Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục
10 Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
02 Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn
02 Cúp vàng Techmart các năm 2009, 2015 cho Công nghệ và Sản phẩm
Sơn vô cơ chịu nhiệt - BKV
Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Khoa học Công nghệ…đã được trao cho các Thầy Cô của Bộ môn.
7. Ảnh minh họa:

Sinh viên Khoa Hóa (Khóa III) lao động làm
sân vận động Trường Đại học Bách Khoa
Hà Nội (1958 - 1959)

Thầy Đỗ Bình, Trung đội pháo phòng không
12,7 ly tại nóc nhà C1, C9 Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội (1966-1967)
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Sinh viên làm thí nghiệm tại nơi sơ tán

Nhà báo Úc Wilfred Burchett đến viết bài về
Trung đội tự vệ pháo 12,7 ly
của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cán bộ Khoa Vô cơ – Điện Hóa – Môi trường
Năm 1991

Bộ môn Công nghệ các chất Vô cơ và In
Năm 1998

Trong giờ thí nghiệm chuyên ngành
của Sinh viên

Bộ môn Công nghệ các chất vô cơ
Năm 2016

8

Chụp ảnh với các Thầy Cô cựu giáo chức của Bộ môn - Năm 2016

9

