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Số: 145/PT-QTTB Trà Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2013 

 

 

PHIẾU TRÌNH XIN Ý KIẾN 
Về việc đặt lại tên các tòa nhà, phòng thuộc Trường Đại học Trà Vinh 

 

 

Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh. 
 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế, và số lượng các công trình xây dựng tại Trường Đại 

học Trà Vinh; 

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể Trường Đại học Trà Vinh; 
 

Để tạo thuận lợi trong công tác quản lý, tìm kiếm các tòa nhà; Phòng làm việc, học 

tập,… cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tin học hóa quản lý các công trình 

kiến trúc trong toàn trường. 

Phòng Quản trị - Thiết bị kính trình xin ý kiến của Ban Giám hiệu về việc đặt lại 

tên gọi các tòa nhà; Phòng làm việc, học tập,… tại Trường Đại học Trà Vinh như sau: 

I.  Nguyên tắc đặt tên: 
 

-  Căn cứ vào quy hoạch tổng thể từng khu; 
 

-  Tên phòng bao gồm: 01 ký tự (A-Z), 05 số (0-9) và 01 dấu “.” theo quy tắc sau: 
 

Stt ký tự 1 2 3 4 5 6 7 

Diễn giải Tên tòa nhà Số hiệu 
 

tòa nhà 

Số hiệu 
 

khu 

Dấu “.” Tầng 
 

của  tòa 

nhà 

Số thứ tự 
 

phòng thuộc 

mỗi tầng 

 
 

Ví du: Phòng có tên A21.304 có nghĩa là phòng thuộc tòa nhà A2, khu 1, tầng 3 

của tòa nhà A2, số phòng là 04; Tương tự ta có phòng A12.401: tòa A1, khu 2, tầng 4, 

số phòng 01. 

-  Với cách định danh như trên ta có: 
 

+ Số tòa nhà/mỗi khu: 26 x 9=234 tòa nhà. 
 

+ Mỗi tòa nhà: có 9 tầng (nếu sử dụng số 0 – tầng trệt thì có 10 tầng), và mỗi 

tầng chúng ta có 99 phòng. 



Từ đó suy ra số phòng quản lý ở mỗi khu có thể là: 
 

26 x 9 x 9 x 99=208.494 phòng 
 

Do đó, chúng ta có thể sử dụng cách định danh này trong một thời gian dài cho 

mỗi khu, rất thuận lợi cho công tác quản lý, tìm kiếm một phòng nào đó khi có tên 

phòng. 

II. Cách thực hiện việc đặt lại tên các tòa nhà, phòng: 
 

1. Các công trình mới: áp dụng cách đặt tên mới khi đưa vào sử dụng; 
 

2. Các công trình đã đưa vào sử dụng: vẫn giữ tên cũ, thay thế toàn bộ trên phần 

mềm quản lý (Edusoft, Phần mềm quản lý tài sản), và thay thế thực tế theo từng giai 

đoạn nhằm tiết kiệm chi phí. Thông báo sự thay đổi tên gọi tòa nhà, phòng đến toàn 

thể cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh đang tham gia công tác, nghiên cứu, học tập 

tại trường trên các Website, Email, phát thanh, sơ đồ bố trí. 

III. Qui đổi cách đặt tên mới với các tòa nhà tại Khu I (đính kèm bảng danh mục) 
 

Kính trình xin ý kiến của Ban Giám hiệu xem xét chấp thuận! 
 

 

Ban Giám hiệu 
(đã ký) 

 
 
 
 
 

 
Phạm Tiết Khánh 

 
 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị trực thuộc trường; 
- Lưu: QTTB. 

Phòng Quản trị - Thiết bị 
(đã ký) 

 
 
 
 
 

 
Lê Văn Phol 



Danh mục quy đổi cách đặt tên các tòa nhà tại khu I 
Cách đặt tên dựa theo trục giao thông chính vào khu I, và phân bố tên gọi như 

sau: (các Khu II, III, IV;các Chi nhánh tương tự) 
Stt Tên tòa nhà Tên gọi mới Ghi chú 

Khối tòa nhà A 

1. Khu hiệu bộ A1  

2. Giảng đường 1,2 A2  

3. Các công trình tiếp theo A3,…,A9 Dự phòng 

Khối tòa nhà B 

4. Khoa Kinh tế, luật, ngoại ngữ B1  

5. Dãy B B2  

6. Dãy A B3  

7. Dãy E B4  

8. Khoa Nông nghiệp – Thủy sản B5  

9. Nhà nghỉ chuyên gia B6  

10. Các công trình tiếp theo B7, B8, B9 Dự phòng 

Khối tòa nhà C 

11. Tòa CNTT C1  

12. Điện – Điện lạnh C2  

13. Xưởng cắt gọt C3  

14. Xưởng cơ khí – động lực C4  

15. Khoa Kỹ thuật và công nghệ C5  

16. Nữ công C6  

17. Thư Viện C7  

18. Bộ môn Xây dựng C8  

19. Điện tử viễn thông C9  

Khối tòa nhà D 

20. Các công trình sau Thư viện D1, D2 Dự phòng 

21. Dãy C D3  

22. Trung tâm quốc phòng D4  

23. Các công trình tiếp theo D5, D6 Dự phòng 

24. Trại trồng trọt D7  

25. Trại thủy sản D8  

26. Các công trình tiếp theo D9 Dự phòng 

Khối tòa nhà H, I: dự phòng cho mở rộng 15ha 

Khối tòa nhà F,G: Ký túc xá 

Khối nhà E: 

27. Khối lý thuyết mới E1  

28. Khối lý thuyết thuộc khoa Ngữ văn E2  

29. Khoa Ngữ văn E3  

30. Khoa Y – Dược E4  

31. Viện phát triển nguồn lực E5  

32. Các công trình tiếp theo E6,…,E9 Dự phòng 



 

Danh mục quy đổi cách đặt tên các tòa nhà tại khu II 
  
Stt Tên tòa nhà Tên gọi mới Ghi chú 

Khối tòa nhà A1 

1. 
Trung tâm Victory, Trung tâm CSP, Hội 
trường 

A1  

Khối tòa nhà A2 

2. Khu nhà lý thuyết, phòng máy tính A2  

Khối tòa nhà A3 

3. Nhà khách khu II A3  

Khối tòa nhà A4 

4. Khu Trung tâm Victory mới A4  



Danh mục quy đổi cách đặt tên các tòa nhà tại khu III 
  
Stt Tên tòa nhà Tên gọi mới Ghi chú 

Khối tòa nhà A1 

1. 
Khối Hành chánh Trung tâm đào tạo liên 
kết, phòng học P1 đến P5 và Hội trường 
A 

A1 

 

Khối tòa nhà A2 

2. 
Tổ thiết bi, Khối nhà sau tổ thiết bị, 
phòng 10,11 và Hội trường D, E 

A2  

Khối tòa nhà A3 

3. 
Khối lý thuyết khu III từ phòng P6 đến 
P9 và phòng hội đồng thi 

A3  

Khối tòa nhà A4 

4. 
Khối nhà Trung tâm NIIT và Hội trường 
B, C 

A4  

Khối tòa nhà A5 

5.  Nhà ăn khu III A5  

 Khối tòa nhà A6 

6. Nhà khách khu III A6  



Danh mục quy đổi cách đặt tên các tòa nhà tại khu IV 
  
Stt Tên tòa nhà Tên gọi mới Ghi chú 

Khối tòa nhà A1 

1. 
Khối phòng làm việc Trường Thực hành 
Sư phạm 

A1  

Khối tòa nhà A2 

2. 
Khối phòng học Trường Thực hành Sư 
phạm 

A2  

 Khối tòa nhà A3 

Dãy B
3. Nhà ăn A3  

 Khối tòa nhà A4 

Dãy E
4. Khối khu Hiệu bộ A4  

 Khối tòa nhà A5 

Nhà nghỉ chuyên gia
5.  Giảng đường A5  

Khối tòa nhà A6 

6. Thư viện A6  

 Khối tòa nhà A7 

Điện – Điện lạnh
7. KLF A7  

 Khối tòa nhà B1 

Xưởng cơ khí – động lực
8.  Khu thí nghiệm B1  

 Khối tòa nhà B2, B3, B4 

Nữ công
9. Kí túc xá B2, B3, B4  

 Khối tòa nhà B5 

Bộ môn Xây dựng
10. Nhà ăn Kí túc xá B5  

Khối tòa nhà B6 

11. Nhà thi đấu B6  



 
 


