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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

 
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: 
+ Trụ sở chính: 06 Ngô Quyền 
thành phố Huế 
+ Tại Trường Bia:  

74.844,8 
 
 

47.544,8 
 

27.300 

 
 
 

x 
 

x 

  

2 Tổng diện tích sàn xây dựng 
phục vụ đào tạo, nghiên cứu 
khoa học: 
Trong đó: 
+ Trụ sở chính: 06 Ngô Quyền 
thành phố Huế 
+ Tại khu A, đô thị An Vân 
Dương:  
+ Tại Trường Bia: 

66.629 
 
 

 
66.629 

 
 

 
 
 

 
x 

 
 

  

 
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 SL 
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 
 

30 
Nghiên cứu và 

đào tạo 
SV, học 

viên ĐHYD 
2189 30   

2 Phòng thực hành 54 
Nghiên cứu và 

đào tạo 
SV, học 

viên ĐHYD 
3525 54   

3 Xưởng thực tập 1 
Khám chữa 

bệnh và đào tạo 

Nhân dân, 
SV, học 

viên ĐHYD 
16273 1   

4 
Nhà tập đa năng 
(Cơ sở dùng chung 
Đại học Huế) 

1 

đào tạo 

 

 

SV toàn đại 
học huế 

    

5 Hội trường 16 

Hội nghị, hội 
thảo, đào tạo 

 

 

CBVC, sinh 
viên, học 

viên 
1529 3 13  
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Stt Tên SL 
Mục đích sử 

dụng 
Đối tượng 
sử dụng 

Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 
kết 

Thuê 

6 Phòng học 71 đào tạo 
SV, học 

viên ĐHYD 
7020 71   

7 
Phòng học đa 
phương tiện 

2 đào tạo 
SV, học 

viên ĐHYD 
180 2   

8 
Trung tâm Thông tin 
- Thư viện 

1 
Nghiên cứu và 

đào tạo 
SV, học 

viên ĐHYD 
3187 3187   

9 
Trung tâm học liệu 
(Cơ sở dùng chung 
Đại học Huế) 

1 
Nghiên cứu và 

đào tạo 

SV, học 
viên đại học 

huế 
    

10 

Các địa điểm thực 
hành nhà trường liên 
kết: BVTW Huế, BV 
thành phố, BV Mắt, 
BV Tâm thần, BV 
RHM, BV YHCT... 
 

 Đào tạo 
SV, học 

viên 
    

 
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 lượng 

1 Số phòng đọc 3 

2 Số chỗ ngồi đọc 400 

3 Số máy tính của Thư viện 75 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ 
liệu trong Thư viện 

20.156. 

 

Sách ngoại văn 7380 nhan đề với 7.385 bản 

Sách tiếng Việt 17.014 nhan đề với 15. 658 bản 

Tạp chí ngoại văn 141 nhan đề với 8.426 bản 

Tạp chí tiếng Việt 119 nhan đề với 8.367 bản 

E-book 3130 

Luận văn, luận án 7636 

Cơ sở dữ liệu 10 

5 Số Thư viện điện tử liên kết ngoài trường 8 

 
 
 
  



Biiu mdu 19. Cong khai thong tin vi cu sil v~t cluit. 

D. Dif n tich dit, dif n tich san/sinh vien 

1 Di~n tich ddt/sinh vien 74.844,8/7.368 = 10,16 

2 Di~n tich san/sinh vien 66.629/7.368 =9,04 

Lanhd~o 
Phong KHTC - CSVC 

CN. Le Thi Thu HAng 

Thua Thien Hui, ngll;,fj_ thong 07 niim 2021 

Lanh d\!O ~ ==aii.r.. RUONG 
TT Thong tin - Thu vi~ 

ThS. Nguy~n Thi Bich Hing . Nguy~n Vii Qu6c Huy 
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