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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du 

lịch Thanh Hóa, năm học 2020-2021 
 

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

TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 Tổng diện tích đất của trường 73.380 x   

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

trường. 

Trong đó: 

24.179 x   

2.1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các 

loại, phòng đa năng, phòng làm việc của 

giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

20.416 x   

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu 390 x   

2.3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập 

3773 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 

phòng/giảng 

đường/lab 

Số 

lượng 

Danh mục 

trang thiết bị 

chính 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức  

sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng làm việc 

(nhà A) 
51 

Máy vi tính, 

bàn ghế làm 

việc, máy in, 

tủ các loại... 

CBGV 4.340 4.340   

2 

Phòng học lý 

thuyết (giảng 

đường C) 

31 

Máy chiếu; 

bàn, ghế học 

sinh; âm thanh 

HSSV 5.900 5.900   

3 

Phòng học thực 

hành ( Giảng 

đường B) 

25 

Đàn Piano, 

organ, đàn 

bầu..; máy 

chiếu; bàn, 

ghế học sinh; 

âm thanh 

GV,HSSV 6.090 6.090   
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STT 

Tên 

phòng/giảng 

đường/lab 

Số 

lượng 

Danh mục 

trang thiết bị 

chính 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức  

sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

4 
Trung tâm thực 

hành du lịch 
01 

Bếp các loại, 

tủ lạnh, bát 

đũa, xong... 

GV,HSSV 1.340 1.340   

5 Nhà biểu diễn 01 

Bàn ghế, âm 

thanh, ánh 

sáng, đàn 

Piano, trống 

điện tử.... 

GV,HSSV 2.160 2.160   

6 
Nhà tập thể 

thao 
01 

Bàn bóng bàn, 

cầu lông, bóng 

đá... 

GV,HSSV 514 514   

7 
Sân TDTT 

ngoài trời 
01 

Nền bê tông 

lát sàn nhựa 

chuyên dục; 

dụng cụ tập 

thể thao... 

GV,HSSV 1.575 1.575   

8 Thư viện 01 
 Sách, tài liệu 

nghiên cứu 
 GV,HSSV 390 390   

Tổng 111   24.179 24.179   

 

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 01 

2 Số chỗ ngồi đọc 100 

3 Số máy tính của thư viện 42 

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

thư viện (đầu sách, tạp chí) 
32.505 

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 (73380m2/3883SV) 19,9  

2 Diện tích sàn/sinh viên (24.179m2/3883SV) 6,2 

 

Thanh Hóa,  ngày  03  tháng  11  năm 2020 

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

                                                                                                       (Đã ký) 

 

   

       

      TS. Lê Thanh Hà 
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