
         
BẢNG SỐ 01: QUY MÔ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá  số : 356/TB-CHKQTCR ngày 7 tháng 3 năm 2023) 
 

STT Khu vực kiểm soát Diện tích (m2) 
Chiều cao thực 

hiện (m) 
Khối lượng thực 

hiện (m3) 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 

1 Khu vực nhà ga hành khách T1 10.618 3 31.854 

- Khu vực check in (sảnh công cộng) 2790   

- 
Khu vực kiểm tra hành lý ký gửi (phía sau các 
quầy thủ tục check in)  

473 
  

- Khu vực nhà hàng Burgerking 436   

- Khu vực ga đến (bao gồm phòng AOC) 3020   

- Khu vực kiểm tra ANSC (tầng 2) 797   

- Khu vực ga đi cách ly (tầng 2) 2275   

- Khu vực dọc hành lang boarding 594   

- Khu vực hai cầu ống lồng 103   

- Khu vực cửa ra máy bay số 01 và số 08  130   

- 

Hạ tầng kỹ thuật nhà ga hành khách (gồm: thang 
bộ, thang cuốn, thang máy, cầu dẫn khách, tay vịn, 
thảm trải sàn, Vách là tường lát gạch, đá hoặc ốp 
alu, Vách là khung nhôm/sắt/inox và kính, Tru/cột 
ốp alu ...) 

Toàn bộ   

- 

Trang thiết bị nhà ga hành khách (gồm: Quầy thủ 
tục check in + vách mica chắn giọt bắn, quầy 
boarding + vách mica chắn giọt bắn, ghế ngồi hành 
khách, thùng rác, trang thiết bị nhà vệ sinh, cọc 
phân luồng, thùng thư góp ý, máy lọc nước miễn 
phí…) 

Toàn bộ   



         

STT Khu vực kiểm soát Diện tích (m2) 
Chiều cao thực 

hiện (m) 
Khối lượng thực 

hiện (m3) 

2 Khu vực nhà vệ sinh  649 3 1.947 

2.1 Khu vực nhà vệ sinh trong nhà ga hành khách 603   

- 
Khu vực nhà vệ sinh (sau lưng và cạnh nhà hàng 
Yen Restaurant thuộc sảnh công cộng) 

158  
 

 Nhà vệ sinh 01 107   

 Nhà vệ sinh 02 51   

- Khu vực nhà vệ sinh ga đến quốc nội 221   

 Nhà vệ sinh 03 76   

 Nhà vệ sinh 04 35   

 Nhà vệ sinh 05 110   

- Khu vực nhà vệ sinh ga đi quốc nội 224   

 Nhà vệ sinh 06 78   

 Nhà vệ sinh 07 78   

 Nhà vệ sinh 08 34   

 Nhà vệ sinh 09 34   

2.2 Khu vực nhà vệ sinh ngoài nhà ga hành khách 46  
 

- Nhà vệ sinh 10 (gần nhà trực ANKS cổng 2) 46  
 



         

STT Khu vực kiểm soát Diện tích (m2) 
Chiều cao thực 

hiện (m) 
Khối lượng thực 

hiện (m3) 

3 
Khu vực nhà điều hành văn phòng Cảng (bao 
gồm cả kho hàng hóa) 2.680 3 8.040 

- 
Khu vực nhà điều hành văn phòng Cảng (bao gồm 
cả kho hàng hóa) 

S= 2.680 m2 
Trong đó: 
Diện tích tầng 1:  
1.340 m2 
Diện tích tầng 2: 
1.340 m2 

 
 

 

4 
Khu vực nhà trực kiểm tra an ninh soi chiếu 
cổng 2 

85 3 255 

5 Khu vực nhà trạm nguồn khu bay  2170 3 6.510 

6 
Khu vực nhà để xe ngoại trường, nhà xe cứu 
hỏa 

1015 3 3.045 

7 Khu vực nhà nghỉ CBCNV 153 3 459 

 Tổng khối lượng thực hiện   
 

52.110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


