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Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022 

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết  Thuê  

1 

Tổng diện tích đất cơ sở 

đào tạo quản lý sử dụng 

Trong đó: 

             

122.142  
x     

a Trụ sở chính 
             

122.142  
x     

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

2 

Tổng diện tích sàn xây 

dựng phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 

Trong đó: 

               

41.150  
x     

a Trụ sở chính 
               

41.150  
x     

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa 

năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu    

                                                                

ST

T 
Tên 

Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng thí 

nghiệm 
43 

Dùng cho HV, SV 

làm các bài thí 

nghiệm Hóa, Sinh 

SV, HV, 

NCS 
1.788 x     

2 
Phòng 

thực hành 
23 

Dùng cho HV, SV 

làm các bài thực hành 

các môn học  như Kỹ 

thuật điện, Kỹ thuật 

SV, HV, 

NCS 
1.579 x     

BIỂU MẪU 21 BIỂU MẪU 19 



 

 

ST

T 
Tên 

Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

điện tử, tin học, máy 

tính, đàn,  mỹ thuật… 

3 
Xưởng 

thực tập 
1 

Dùng để nghiên cứu 

về nấm và vi sinh vật 
Cán bộ, SV 35       

4 
Nhà tập đa 

năng 
2 

Dùng cho GV, HV, 

SV học tập và rèn 

luyện các môn như 

cầu lâu, bóng bàn, thể 

dục nhịp điệu… 

GV, HV, 

SV 
1718,8 x     

5 
Hội 

trường 
2 

Dùng sử dụng chung 

tổ chức các Hội nghị, 

Hội thảo… 

GV, HV, 

SV 
935 x     

6 Phòng học 96 Giảng dạy, học tập 
GV, HV, 

SV 
6350,16 x     

7 

Phòng học 

đa phương 

tiện 

2 

Phục vụ học trực 

tuyến và tổ chức 

truyền hình trực 

tuyến giảng dạy từ 

các trường phổ thông 

về.  

GV, HV, 

SV 
102,96 x     

8 Thư viện 9 

Nơi tra cứu tài liệu, 

nguồn lực thông tin 

đáp ứng nhu cầu 

giảng dạy, học tập, 

nghiên cứu của GV, 

HV, SV 

HV, SV 950 x     

9 
Trung tâm 

học liệu 
4 Nơi sản xuất học liệu 

GV, HV, 

SV 
178 x     

10 

Các phòng 

chức năng 

khác 

612 

Phòng làm việc; 

Phòng ở CB, SV; 

SVĐ, đường chạy, 

khán đài, Kho chứa… 

GV, CV 
32448,7

84 
x     

 



 

 
C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, ebook, CSDL điện tử)  

STT Tên Số lượng 

1 

Số phòng đọc: 

+ Tổng hợp 

+ Báo, tạp chí 

+ Hán ngữ 

+ Đa phương tiện 

+ 02 phòng Tự học  

6 

2 Số chỗ ngồi đọc 425 

3 Số máy tính của thư viện 75 

4 Nguồn tài nguyên thông tin 
 

 

4.1. Số đầu sách 16,371 

4.2. Số đầu tạp chí 302 

4.3. Số e-book 9144 

4.4. Số CSDL điện tử 6 

5 Số Thư viện điện tử kết nối 1 

 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 
 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 13,178 

2 Diện tích sàn/sinh viên 4,440 

 

                                                                        Hà Nội, ngày     tháng 06 năm 2022. 

HIỆU TRƯỞNG 

 


