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                    ĐẠI HỌC HUẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              TRƯỜNG DU LỊCH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Cập nhật 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 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 

11.400  X     

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 3.000   X     

b Khu quy hoạch Trường Bia 6.400  X     

c Cơ sở 2 tại: Số 02 Lê Lợi 2.000  X     

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học 

14.684  X     

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 3.895  X      

b Cơ sở 2 tại: Số 02 Lê Lợi 1.480 X     

c Các phòng học tại số 01 Điện Biên Phủ 646    X  

d Trung tâm học liệu  8.663  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 

Biểu 19 
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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 

1. Phòng thí nghiệm               

2. Phòng thực hành 6 

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

180 X      

3. Hội trường 1  

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

 240  X     

4. Phòng học  17 

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

1.321  X     

5. 
Phòng học ( Số 01 
Điện Biên Phủ ) 

6 

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

646   X 

6. 
Phòng học đa 
phương tiện 

1  

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

97   X     

7. Thư viện 4  

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

166   X     

8. Trung tâm học liệu  1 

Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

 8.663    X   
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9. 
Trung tâm năng lực 
vì sự phát triển du 
lịch bền vững 

1 

 Đào tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học  

 Sinh 
viên, học 
viên cao 

học  

 90  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 02 phòng đọc  

2. Số chỗ ngồi đọc 97 

3. Số máy tính của thư viện 18 

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

5,012 đầu sách; 8,796 bản sách in; 
100 tên tạp chí; Giáo trình là 196; 
tài liệu số hóa:1.845; 1,700,531file 

tài liệu điện tử 

5. Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 5 

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

STT Tên Tỷ lệ 

1. Diện tích đất/sinh viên 11.400m2/3186sv  

2. Diện tích sàn/sinh viên 14.684m2/3186sv 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2021   
HIỆU TRƯỞNG 

 

                                  

                         Trần Hữu Tuấn 
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