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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

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

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

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 cơ sở đào tạo quản lý sử dụng 

Trong đó: 
36.682    

a 
Trụ sở chính: Km10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
20.903 x 0 0 

b Cơ sở 2: Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15.778 x 0 0 

2 

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

khoa học 

Trong đó: 

57.320    

a Trụ sở chính tại Hà Nội 41.761 x 0 0 

b Cơ sở 2 tại Vĩnh Phúc 15.559 x 0 0 

 

  



B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, trung 

tâm học liệu 

STT 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 6 Nghiên cứu, giảng dạy 
Sinh viên, 

giảng viên 
1.354 x 0 0 

2 
Phòng thực hành (nghề xây 

dựng) 
4 

Thực hành nghề xây 

dựng 
Sinh viên 820 x 0 0 

3 
Xưởng thực tập (Xưởng kiến 

trúc, mỹ thuật, điêu khắc…) 
50 

Học chuyên ngành kiến 

trúc, mỹ thuật công 

nghiệp, điêu khắc 

Sinh viên, 

giảng viên 
3.654 x 0 0 

4 Nhà tập đa năng 1 

Tập thể thao, phục vụ các 

hoạt động văn hoá văn 

nghệ,  hội trường lớn 

Sinh viên, 

giảng viên, cán 

bộ, nhân viên... 

1.834 x 0 0 

5 Hội trường 1 Họp, học tập, hội thảo… Toàn trường 329 x 0 0 

6 Phòng học 105 Học tập Sinh viên 7.081 x 0 0 

7 

Phòng học đa phương tiện 

(phòng học ngoại ngữ + tin 

học) 

12 Giảng dạy, học tập Sinh viên,  1.483 x 0 0 

8 Thư viện 2 Nghiên cứu 
Sinh viên, 

giảng viên 
1.626 x 0 0 

9 
Trung tâm học liệu (phòng 

studio học trực tuyến) 
2 Giảng dạy trực tuyến Giảng viên 108 x 0 0 

10 Các phòng chức năng khác 204   13.005    

10.1 Nhà làm việc hiệu bộ 70 

Nhà làm việc của ban 

lãnh đạo; các phòng, ban, 

khoa… 

Cán bộ công 

nhân viên 
6.172 x 0 0 

10.2 
Nhà làm việc các Viện, 

trung tâm  
16 Các viện, TT nghiên cứu 

Cán bộ, giảng 

viên… 
1.500 x 0 0 

10.3 Ký túc xá sinh viên 118 Khu ở nội trú sinh viên Sinh viên 5.333 x 0 0 

  



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 150 

3 Số máy tính của thư viện 30 

4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 223.212 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường  03 

 

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

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 1,914 

2 Diện tích sàn/sinh viên 4,55 

 


