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Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh 

Tường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

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 2022 - 2023 

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 
 38 500  x   

  Trong đó:       

a Trụ sở chính  38 500  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 
 16 689  x   

  Trong đó:       

a Trụ sở chính  16 689  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...  03 

Thực 

hành thí 
nghiệm  

 Sinh viên  185  x   

2 Phòng thực hành...  09 
Thực 

hành thí 

nghiệm  

 Sinh viên 400   x   

3 Xưởng thực tập...        

4 Nhà tập đa năng 01  
Hoạt 

động TT  
CBGV, 

SV  
 680  x   

5 Hội trường A 01  
Hoạt 

động TT  

CBGV, 

SV  
 300  x   



6 
Phòng học.văn hoá 

đa phương tiện 
 32 

Giảng 

dạy, học 
tập  

GV,SV   4 524  x   

7 
Phòng học Môn 
chung 

 02 
Giảng 

dạy, học 

tập  

GV,SV   800  x   

8 Phòng Máy tính 03 

Giảng 

dạy, học 
tập  

GV,SV   425  x   

9 
Phòng học Ngoại 
ngữ 

02 
Giảng 

dạy, học 

tập  

GV,SV   130  x   

10 Thư viện... 01  
 Phục vụ 

Đào tạo 
GV,SV   900  x   

11 
Các phòng chức 

năng khác 
40 

Điều 

hành 
GV,SV   2 880  x   

12 Ký túc xá sinh viên  02 
Phục vụ 

sinh viên  
 5 850    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 01  

2 Số chỗ ngồi đọc  90 

3 Số máy tính của thư viện  40 

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

 5 420 đầu sách tạp chí 

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 77,0 m2  

2 Diện tích sàn/sinh viên 33,6 m2  

 Bắc Ninh., ngày 29 tháng 6  năm 2022 
HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Nguyễn Hữu Tuyến 

  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T10:54:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh<cdsp.sgddt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




