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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2019-2020 

(Kèm theo công văn số        /TĐHHN ngày    tháng   năm 2020 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

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

STT Nội dung 
Diện 

tích (m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 

dụng. 

Trong đó: 

68.858 68.858    

a Trụ sở chính 20.110 20.110    

b Phân hiệu tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa 44.739 44.739    

c 
Cơ sở 2 tại ph  ng   c Th ng – B c T  

 i m –  à Nội 
2.885 2.855    

d 
Trạm th c hành th   v n ph  ng Ph  Di n 

– B c T   i m –  à Nội 
1.154 1.154    

2 

Tổng diện tích sàn xâ  d ng phục vụ đào 

tạo, nghi n c u khoa học 

Trong đó: 

19.772 19.084 688   

a Trụ sở chính 13.204 13.204    

b Phân hiệu tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa 3.061 3.061    

c 
Cơ sở 2 tại ph  ng   c Th ng – B c T  

 i m –  à Nội 
2.681 2.681    

d Trạm th c hành th   v n 265 265    

e  ý t c x  M    nh 688  688   
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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 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích  

sử dụng 

Đối tượng  

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng thí 

nghiệm 
14 

Giảng dạ , 

NC  , th c 

hành cho HSSV 

Giảng vi n, 

sinh viên 986 986    

2 
Phòng 

th c hành 
26 

Giảng dạ , 

NC  , th c 

hành cho HSSV 

Giảng vi n, 

sinh viên 2.431 2.431    

3 
X ởng 

th c tập 
0        

4 
Nhà tập đa 

n ng 
1 

D ng cho SV 

r n lu ện s c 

kh e 

Sinh viên 88  88   

5  ội tr  ng 3 
 ội họp, học tập Giảng vi n, 

sinh viên 
917 917    

6 Phòng học 
164 

Giảng dạ  Sinh viên 13.223 13.223    

7 

Phòng học 

đa ph ơng 

tiện 

3 

Giảng dạ , 

NC  , th c 

hành cho HSSV 

Giảng vi n, 

sinh viên 
309 309    

8 Th  viện 2 

Phục vụ cho 

giảng vi n, học 

sinh nghi n c u 

tài liệu giảng 

dạ , học tập 

Giảng vi n, 

sinh viên 
832 832    

9 
Trung tâm 

học liệu 
0        

10 

Các phòng 

ch c n ng 

khác 

11 

Phục vụ chung 

Sinh viên 688 0 688 
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C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư 

viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số l ợng 

1 Số phòng đọc 02 tại cơ sở chính 

01 tại Phân hiệu 

2 Số chỗ ngồi đọc 200 tại cơ sở chính 

50 tại Phân hiệu 

3 Số m   tính c a th  viện 100 m   tra c u tại cơ sở chính 

25 m   tra c u tại Phân hiệu 

4 Số l ợng đầu s ch, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu 

trong th  viện (đầu s ch, tạp chí) 

 ầu sách:13.225 

 ầu tạp chí: 30 

Ebook: 5.320 

5 Số th  viện điện tử li n kết ngoài tr  ng 01 

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

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh vi n 9.7 m
2
/1sv 

2 Diện tích sàn/sinh vi n 2.8 m
2
/1sv 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Quý Nhân 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020




