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Tòa nhà dầu khí Nghệ An gồm hai tòa tháp đôi mỗi tháp cao 27 tầng. Trong đó một tháp
được xây dựng làm căn hộ cao cấp, tháp còn lại sử dụng làm văn phòng cho thuê. Phần
đế công trình cao 4 tầng chung cho cả hai tòa tháp được sử dụng làm trung tâm thương
mại, khu vui chơi giải trí.

Công trình có 2 tầng hầm sử dụng làm nơi để ôtô, xe máy. Đây là công trình dân dụng có quy
mô lớn nhất hiện nay tại khu vực Bắc miền Trung, tọa lạc tại một vị trí được coi là Trung tâm
của thành phố Vinh.
Tòa nhà Dầu khí Nghệ An nằm trên khu đất gần 5.100 m2, diện tích xây dựng khoảng 3.500
m2, với mật độ 69%. Công trình gồm hai tòa tháp, mỗi tháp 27 tầng, với tổng chiều cao 85 m.
Trong đó, một tháp được xây dựng làm căn hộ cao cấp, tháp còn lại sử dụng làm văn phòng
cho thuê. Phần đế công trình cao 4 tầng chung cho cả hai tòa tháp được sử dụng làm trung
tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. Công trình có hai tầng hầm sử dụng làm nơi để ôtô, xe
máy. Tổng diện tích sàn không kể tầng hầm là khoảng 54.000 m2.

Phối cảnh công trình
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Đây là công trình dân dụng có quy mô lớn nhất hiện nay tại khu vực bắc miền Trung, tọa lạc tại
một vị trí được coi là trung tâm của thành phố Vinh. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết
kế Xây dựng Việt Nam (CDC) thiết kế. Nhà thầu chính là Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu
khí Việt Nam.

Chủ đầu tư
Công
:
ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT).
Đơn vị thiết kế
:Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC).
Tổng thầu xây lắp
:Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Tổng mức đầu tư
:600 tỷ đồng.
Thời gian khởi công : 27/03/2008 Thời gian thi công 36 tháng.

Các thông số chính của công trình:

-

Chiều cao tòa nhà: 85,0 m.
Diện tích khu đất: 5081,10 m2.
Diện tích Xây dựng: 3508,70 m2.
Tổng diện tích sàn cả 2 tầng hầm: 6668,0 m2.
Tổng diện tích sàn (không kể 2 tầng hầm): 54.028,70 m2.
Mật độ Xây dựng: 69%.

Công trình đã khởi công ngày 27/3 và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng.
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