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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học,  

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 - 2022 

 

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 
 643.630 X      

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 52.129   X     

b 
Phân hiệu tại phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, Bình Dương 
 576.195  X     

c 
Khu đất K23 nằm trên đường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 
15.306     X   

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học 
57.852 X      

  Trong đó:         

a Trụ sở chính  51.992  X     

b 
Cơ sở  tại phường Thới Hòa, thị xã Bến 

Cát, Bình Dương 
5.860        

c 
Khu đất K23 nằm trên đường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 
     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 (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Phòng thí 

nghiệm... 
57   6.808 X   

2 
Phòng thực hành, 

xưởng thực tập 
60   6.122 X   

3 Xưởng thực tập... 60   6.122 X   

4 Nhà tập đa năng 1   1.230 X   

5 Hội trường 2   1.798 X   

6 Phòng học... 175      22.849  X     

7 Phòng học đa  17     1.482 X     



phương tiện... 

8 Thư viện... 1     1.980  X     

9 
Trung tâm học 

liệu... 
1     1.980  X     

10 Khu luyện tập  11      22.073 X     

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  5 

2 Số chỗ ngồi đọc  472 

3 Số máy tính của thư viện 46 (1) 

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

thư viện (đầu sách, tạp chí) 
54.000 (2)  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 82 (3) 

Ghi chú: 

(1): Tổng máy tính 46 trong đó có 35 máy phục vụ sinh viên tra cứu. 

(2):  Tổng đầu tài liệu, trong đó: 

- Tài liệu dạng giấy: 24.000 

- Tài liệu điện tử:  30.000 

- Sơ sở dữ liệu: 16 

(3): Thư viện liên kết chia thành các dạng: 

- Liên kết qua Thư viện số (CSDL Tailieu.vn) là 78, 

- Liên kết dùng chung tài nguyên điện tử là 2 (ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Hùng Vương 

tỉnh Phú Thọ) 

- Liên kết dạng tra cứu thư mục và nhập khẩu biểu ghi thư mục qua cổng Z39.5 là 2 (TVQH 

Mỹ, ĐH Bang Arizona). 

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

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 40 m2/SV 

2 Diện tích sàn/sinh viên 3,6 m2/SV 

  

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 



 


