Dự án Trung tâm hội nghị Quốc gia

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam nằm số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội và được coi là tổ
hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ đô, đây sẽ là nơi tổ chức các đại hội, hội nghị của Đảng
Cộng sản Việt Nam, hội nghị quốc tế, các hoạt động chính trị, thương mại mang tính quốc gia
và quốc tế. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2004 và hoàn thành sau 22
tháng thi công.

Tòa nhà chính là khối nhà 5 tầng, cao trên 50m.

Phòng họp chính tại tầng 2 tòa nhà với diện tích 4.256 m² có sức chứa 3.800 chỗ ngồi. Đây là
phòng họp được thiết kế với hệ thống sân khấu đa chức năng, được trang bị tới 3 màn hình máy
chiếu phù hợp với các loại hình nghệ thuật. Phòng họp này có thể chia thành hai không gian
riêng biệt bằng hệ thống vách ngăn tự động đáp ứng các yêu cầu phục vụ các hoạt động khác.

Phòng khánh tiết nằm tại tầng 1 tòa nhà có diện tích 2.100 m². Phòng khánh tiết có hệ thống
sân khấu để phục vụ cho các buổi biểu diễn nghệ thuật, có thể tự động chia làm hai không gian
riêng biệt.

2 phòng họp nguyên thủ được trang bị hệ thống micro, tai nghe nhiều thứ tiếng.

24 phòng họp nhỏ, mỗi phòng họp nhỏ, nếu cần có thể phân làm 3 phòng, tức là có thể có tới
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72 phòng họp loại nhỏ hơn nữa.

Trung tâm báo chí và truyền hình ở đây có 3 phòng riêng biệt dành cho truyền hình, phát thanh
và báo viết.

Phong khánh tiết có hai bức Hạ Long đỏ và Hạ Long vàng bằng sơn mài nằm ở hai bức tường
đối xứng nhau của phòng khánh tiết. Đây được coi là những bức tranh sơn màu lớn nhất thế
giới[cần dẫn nguồn]; kích cỡ 4,2 m, dài 33 m. Bức Hạ Long làm bằng vàng; Hạ long đỏ được
làm bằng chất liệu son trai truyền thống [4].

Trung tâm hội nghị quốc gia còn được trang trí bởi 12 bức trang khổ lớn, hầu hết là sơn mài,
trong đó có bức Thiếu nữ trong vườn của Nguyễn Gia Trí và Chùa Thầy của Hoàng Tích Chù
(chép từ tranh gốc theo khổ 2,4.-2,5 m) và 60 bức tranh khác loại.

3 bãi đỗ xe nổi và hệ thống ga-ra ngầm với sức chứa gần 1.100 ôtô các loại, riêng hệ thống
gara ngầm là hơn 500 xe.

Một sân đỗ trực thăng lên thẳng, hệ thống sân khấu ngoài trời. Ngoài hệ thống điện lưới quốc
gia, tại đây còn có hệ thống cung cấp điện dự phòng và nguồn pin năng lượng mặt trời để sưởi
ấm toàn bộ tòa nhà và dự phòng trong trường hợp khẩn cấp.

Quảng trường phía trước rộng gần 10.000 m² với cây xanh, thảm cỏ, hệ thống hồ điều hòa khí
hậu, và 30 bức tượng đá
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• Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

• Địa điểm: Đường Phạm Hùng - Hà Nội

• Quy mô: Công trình cao hơn 50 m, gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi trên diện tích 60.000 m2

• Nội dung công việc thực hiện: Xây dựng lưới tọa độ, độ cao và quan trắc chuyển dịch công
trình

cua nhua loi thep , cua nhua cao cap , cua thuy luc , xay
dung dan dung
,
vach kinh mat dung
,
vach kinh cuong luc
,
cua nhua gia hop ly nhat
,
cua composite
,
da hat trang tri
dieu hoa , dieu hoa panasonic , dieu hoa daikin , dieu hoa lg , d
ieu hoa
,
dieu hoa
,
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cho thue xe tu lai , cho thue xe tu lai ha noi , thue xe tu lai , xe
tu lai
,
gia re hang ngay
,
thiet ke trang web
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