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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

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 
256.520,6   x     

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 256.520,6   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 
 309.449,9  x     

  Trong đó:         

a Trụ sở chính  309.449,9  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 

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 168  

 Phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học 

 Sinh viên, 

giảng viên 
 15.842 x      

2 Phòng thực hành 35   Phục vụ đào tạo  Sinh viên 7.671  x     

3 Phòng học 288   Phục vụ đào tạo  Sinh viên  23.932 x     

4 
Phòng học đa 

phương tiện 
 04 

 Phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học 

 Sinh viên, 

giảng viên 
822 x      

5 Hội trường  02 

Phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học  

 Sinh viên, 

cán bộ 
 1.810 x      

6 Nhà tập đa năng  01 Phục vụ đào tạo  Sinh viên  4.622  x     

7 Thư viện  01 

Phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học  

 Sinh viên, 

giảng viên 
8.502   x     
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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 

8 Bể bơi  01 

Phục vụ đào tạo, 

rèn luyện sức 

khỏe cán bộ 

 Sinh viên, 

cán bộ 
2.093 x      

9 Sân vận động  04 

Phục vụ đào tạo, 

rèn luyện sức 

khỏe cán bộ 

 Sinh viên, 

cán bộ 
31.587  x      

10 Phòng làm việc  401 

Phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học  

 Sinh viên, 

cán  bộ 
 25.723 x      

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện thử 

của thư viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc, phòng mượn 09 

2 Số chỗ ngồi đọc  1500 

3 Số máy tính của thư viện  228  

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ 

liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 

 

 

 

 Tài liệu in 

 Năm 2021 

Tổng số tên sách 102.294 đầu = 396.505 

cuốn Trong đó : 

- Giáo trình: 3415 đầu = 231.153 cuốn 

- Sách tham khảo T.Việt = 361.20 cuốn  

- Sách Ngoại văn = 127405 cuốn  

- Luận văn = 18436 Cuốn 

- Luận án = 2013 Cuốn  

- Tạp chí T.Việt = 267 tên;  

 Cơ sở dữ liệu   

 CSDL ebook  180.000 tài liệu  

 CSDL đa ngành Proquest Cetral 

25 cơ sở dữ liệu đa ngành trong đó: hơn 

13.000 tạp chí toàn văn, 56.000 luận 

văn, 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, 1.000 

tài liệu hội nghị,  1.300 tờ báo quốc tế 

 CSDL tạp chí Sciencedirect 2879 tạp chí 

 CSDL SAGE 962 tạp chí 

 CSDL IGP 6000 đầu sách 

 Thư viện số Dlib 
42 bải giảng, 855 Luận án, 15003 Luận 

văn, 458 tài liệu OER 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường   

 
Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường là 

không hạn chế. Từ Thư viện TQB bạn đọc có 

Kết nối với 17000 thư viện trên toàn 

thế giới (thành viên của OCLC) 
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STT Tên Số lượng 

thể tra cứu tới các Thư viện số, thư viện điện tử 

khác có địa chỉ  

Thư viện số của trường : Dlib.hust.edu.vn 

  

Kết nối với hơn 100 thư viện Việt Nam 

(thành viên của liên hợp thư viện Việt 

Nam về các các nguồn tin KH&CN 

  

Kết nối với 25 thư viện Việt nam trong 

khối các trường đại học trong câu lạc 

bộ khoa học kỹ thuật 

  

Kết nối với 45 thư viện việt nam trong 

thư viện điện tử dùng chung cho các cơ 

sở đào tạo việt nam 

 

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

 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên (256.520 m2/33.419 SV) 7,68 m2/SV  

2 Diện tích sàn/sinh viên (309.450 m2/33.419 SV) 9,26 m2/SV  

 

 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng 

 


