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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm học 2020-2021  

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: 
250000 X   

a Cơ sở Điện Biên Phủ 230000 X   

b Cơ sở Ký túc xá 7200 X   

c Cơ sở 133 Lý Thường Kiệt 8372 X   

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu 

khoa học 

Trong đó: 

22445    

a Cơ sở Điện Biên Phủ 15375 X   

b Cơ sở Ký túc xá     

c Cơ sở 133 Lý Thường Kiệt 7070 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 
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... 10 

Tiến hành các thí nghiệm 

thuộc các chuyên ngành kỹ 

thuật. 

Giảng viên và 

sinh viên 1917.4 X   

2 Phòng thực hành...        

3 Xưởng thực tập...        

4 Nhà tập đa năng 01   3182 X   

5 Hội trường 01 Tổ chức hội nghị, hội thảo 
Cán bộ, Giảng 

viên và sinh viên 
    

6 Phòng học 52 Giảng dạy, học tập 
Giảng viên và 

sinh viên 
17087 X   

7 Phòng học đa phương tiện...        

8 Thư viện... 01 Học tập và nghiên cứu 
Cán bộ, Giảng 

viên và sinh viên 
2182 X   

9 Trung tâm học liệu...        

10 Các phòng chức năng khác        

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 02 

2 Số chỗ ngồi đọc 200 

3 Số máy tính của thư viện 6 

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

tạp chí) 
3500 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 01 

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

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 3246m2/1SV 

2 Diện tích sàn/sinh viên 291m2/1SV 

 
 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

KT GIÁM ĐỐC 

P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thị Xuân Dung 
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