
CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN 
 

BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT  
TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 
Tên: Trung tâm đào tạo Nhật ngữ ISSHIN  
Địa chỉ: Tòa nhà A5/D21, ngõ 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội.  
• Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng cho người lao động bao gồm:  

- Số lượng phòng học: Gồm 06 phòng học tại tòa nhà, nơi Công ty đóng trụ sở chính. 
Ngoài ra, còn có một phòng họp lớn (tương đương chỗ ngồi cho 150 học viên) sử dụng cho 
các hoạt động chung của Công ty, 1 phòng thư viện và khu vực tự học. 

- Diện tích phòng học: Các phòng có diện tích từ 25m2 đến 40m2. Tổng diện tích mặt 
bằng các phòng học khoảng 450m2. Diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2/học viên,  

- Các điều kiện cơ bản phục vụ học tập của học viên và giảng dạy của giáo viên đáp 
ứng yêu cầu đào tạo ngoại ngữ và thực hành cho học viên, bao gồm: ánh sáng, quạt điện, 
máy điều hòa nhiệt độ, bàn, ghế được trang bị đồng bộ; giáo trình, thiết bị và đồ dùng giảng 
dạy của giáo viên. 

 
• Cơ sở vật chất cho học viên lưu trú: 

- Số lượng phòng nội trú: 09. Học viên lưu trú nội trú tại trụ sở công ty.  
- Phòng nội trú diện tích trung bình 3,5 m2/học viên, không quá 12 học viên/phòng, có 

giường, tủ, bàn ghế, điều hòa, quạt, hệ thống thông gió... tách biệt cho học viên nam và nữ, 
đủ buồng tắm và nhà vệ sinh phù hợp. 

- Khả năng tiếp nhận học viên/khóa đào tạo: Đảm bảo cho 150 học viên/khóa học 
trong vòng tối thiểu 3 tháng. 

 
• Thời hạn thuê cơ sở vật chất: 05 năm (từ 01/12/2022 đến 31/12/2027) 
(Các giấy tờ liên quan về cơ sở vật chất: bảng kê do doanh nghiệp xác nhận về trang thiết 
bị, sơ đồ mặt bằng - gửi kèm theo) 

 
  



BẢNG KÊ 
Cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động 

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học  06 phòng - 

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố 06/06 - 

2 Bình quân lớp/phòng học   01 lớp/phòng 

3 Bình quân học sinh/lớp   20 học sinh/lớp 

III Số điểm trường đào tạo định hướng  01  

IV Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học (m2) 450 m2 
 35 m2/phòng 

1.4 m2/học viên  

2 Phòng ghi danh – phòng giáo viên 01 phòng 40 m2 

3 Diện tích thư viện (m2) 01 phòng 20 m2 

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
   

1 Tủ đựng tài liệu 10  

3 Quạt đứng điện cơ 10  

4 Điều hòa tổng 01  

5 Máy tính xách tay dành cho giảng viên 10  

6 Bảng lớp học 10  

7 Bàn giáo viên 08  

8 Bàn học viên 150  

9 Bảng chỉ dẫn lớp học 07  

10 Hệ thống bảng ghim tài liệu 05  

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn 
vị tính: bộ)  15  

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác    

1 Ti vi 04   

2 Cát xét 10   

3 Đầu Video/đầu đĩa 02   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 02   

5 Máy fax 01   

6 Máy in 02  

7 Máy scan 01  

8 Bàn tiếp khách 01  



9 Hệ thống tổng đài và điện thoại bàn, máy fax 01  

10 Bàn làm việc 20  

11 Máy vi tính 15  

12 Bàn để máy tính 10  

13 Ghế Giám đốc 01  

14 Ghế văn phòng 30  

15 Bàn lễ tân 01   

  

  Nội dung Số lượng phòng, tổng 
diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ 

IX Khu nội trú  450m2  150 học sinh  3.5 m2/học sinh 

  

X Nhà vệ sinh 
Dùng cho giáo viên Dùng cho học viên 

  Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 02 0 06/06 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 
(*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

  Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  

XVII Kết nối internet x  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trung 
tâm x  

XIX Tường rào xây x  

  

  CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

DƯƠNG TUẤN ANH 

 

  
 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2011/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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