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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ  NHIÊN 

 

THÔNG BÁO                                                                                                                             
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

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 

 27.440 v     

  Trong đó:        

a 
Trụ sở chính (334 Nguyễn Trãi , Thanh 
Xuân, Hà Nội) 

16.466  v     

b Phân hiệu (19 Lê Thánh Tông) 8.883  v     

c Cơ sở 2 tại Tam Đảo  2140 v     

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

 42.397 v     

  Trong đó:        

a 
Trụ sở chính (334 Nguyễn Trãi , Thanh 
Xuân, Hà Nội) 

 28.560 v     

b Phân hiệu (19 Lê Thánh Tông) 6.303  v     

c Cơ sở 2 tại Tam Đảo  7.533 v     

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... 

 168      8880  v     

2 
Phòng thực 
hành... 

              

3 
Xưởng thực 
tập... 

 01      50  v     

4 
Nhà tập đa 
năng 

 01 
 Các hoạt động 
mitting và thể 

Cán bộ 
và sinh 

 420,8  v     



 
2 

thao: thể dục, cầu 
long, bóng bàn, 
nhảy, … và các sự 
kiện văn hóa, 
truyền thông ngoài 
trời,…  

viên Nhà 
trường   

5 Hội trường 01 

Các hoạt động 
mitting, khai 
giảng,hội thảo, hội 
nghị, đại hội  và 
các sự kiện văn 
hóa, truyền 
thông,… Ngoài ra, 
còn là giảng 
đường lớn cho các 
lớp, khóa đào tạo  

Cán bộ 
và sinh 

viên Nhà 
trường  

253,8   v     

6 Phòng học... 147       7405  v     

7 
Phòng học đa 
phương tiện... 

              

8 Thư viện...        425  v     

9 
Trung tâm 
học liệu... 

              

10 
Các phòng 
chức năng 
khác 

              

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

STT Tỷ lệ Số liệu 

1 Diện tích đất/sinh viên 6.06m2/sinh viên 

2 Diện tích sàn/sinh viên 9.36m2/sinh viên 

  

  

 


