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BÁO CÁO 

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

năm học 2022-2023 

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 cơ sở đào tạo quản lý 

sử dụng. Trong đó: 
110.763    

a 
Trụ sở chính xã Tiền Phong, Mê Linh, 

Hà Nội  
109.563 x   

b 
Cơ sở đào tạo 136 Phạm Văn Đồng, 

Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
500   x 

c 
Cơ sở đào tạo 31 Dịch Vọng Hậu, Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
700 x   

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong 

đó: 

12.100    

a Trụ sở chính (đang xây dựng)     

b Cơ sở 31 Dịch Vọng Hậu 7.000 x   

c Cơ sở 136 Phạm Văn Đồng 5.100   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 

TT 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.  Nhà tập đa năng    600    

2.  

Hội trường, phòng 

học lớn trên 200 

chỗ 

1   300    

3.  
Phòng học từ 100 – 

200 chỗ 

21   3.000    

4.  
Phòng học từ 50 – 

100 chỗ 

42   2.940    

5.  
Phòng học đa 

phương tiện... 

02   200    
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TT 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 

6.  Thư viện... 02   600    

7.  Trung tâm học liệu...        

8.  
Các phòng chức 

năng khác 

   2.800    

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 

TT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 02 

2 Số chỗ ngồi đọc 20 bộ bàn ghế 

3 Số máy tính của thư viện 05 bộ máy, 3 máy chủ, 

2 máy tính phục vụ 

công việc 

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

sách, tạp chí) 

E-book: 5175, sách: 

901 

(2018 bản), giaó trình 

117 

(10952 bản), sách 

QCA: 711 (1319 bản) , 

sách Ngoại Ngữ: 

31(41bản), NCKH: 38, 

CD, DVD:83, LA, LV: 

2052 

bản, Tạp chi Khoa học 

TCNH 5 số: 500 cuốn , 

Nội san sinh viên 5 số: 

500 cuốn. 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 1 trang thư viên số 

chính và link liên kết 

76 thư viện số của 76 

trường ĐH khác. 

Link: 

http://fbu.tailieu.vn/ 

Khoảng 1,200.000 

luận văn, tài liệu, sách, 

giáo trình, chuyên 

ngành, ebook tham 

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

TT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 110.763/3.951= 28 

2 Diện tích sàn/sinh viên 12.100/3.951=3,0 

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ánh 


