Cập nhật tiến độ tháng 11.2013
RỪNG CỌ
Tháp A, B, C:
-

Tiến độ xây dựng: Tiếp tục kế hoạch bàn giao đợt 2 đạt 100% ; đợt 3 đạt 100%, các đợt bàn
giao 4 đạt 95%, đợt 5 đạt 90%, Đợt 6 đã hoàn thiện công tác nề. Dự kiến đến tháng 1 năm
2014 sẽ hoàn thành bàn giao 06 đợt. Công tác hoàn thiện khu vực tầng trệt đạt 95%. Công tác
cảnh quan ngoài nhà đạt 90%, đang tiến hành trồng cây toàn bộ khu vực phía ngoài tháp A, B,
C.

-

Công tác cơ điện:
+ Các hệ thống cơ điện chính của tầng hầm và tầng 1 hoàn thành 98%.
+ Hoàn thành các trục cơ điện chính.
+ Dự kiến toàn bộ hệ thống thiết bị của tòa nhà sẽ đi vào vận hành ổn định vào cuối tháng
12/2013.

PHỐ TRÚC
- Tiếp tục thúc đẩy cho thuê thương mại, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm sạch, đồ gia
dụng, phục vụ nhu cầu của cư dân. Khai trương cửa hàng thực phẩm sạch Mr Cà Chua, nhà
hàng nướng Dạ Trúc.
- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Du ca cuối tuần phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của cư
dân và khách tham quan khu đô thị.
- Tiến hành trang trí, thay đổi diện mạo phố Trúc. Dự kiến đầu tháng 12 không khí Noel sẽ tràn
ngập dãy phố.
- Tiến độ xây dựng dãy B,C, D đạt trên 98% trong đó:
+ Công tác sơn bả mặt ngoài đạt 100%
+ Hệ thống điện, nước đạt 98%

- Theo kế hoạch dự kiến đến ngày 31/12/2013 hoàn thành xây dựng 100% tiến hành bàn giao và
đi vào sử dụng

VƯỜN TÙNG – VƯỜN MAI
Clubhouse Vườn Tùng – Vườn Mai:
- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cùng chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 5*

- Nâng cấp hệ thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh, dự kiến tháng 12 đi vào hoạt động.
- Bổ sung thêm cây bóng mát, hoa, và thảm cỏ.
- Tiến hành trang trí Clubhouse đón Noel. Dự kiến đầu tháng 12 hoàn thành trang trí.

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

-

Trường PT Đoàn Thị Điểm – Ecopark từ nay đến cuối năm, điều chỉnh thiết kế, hoàn tất
các công tác chuẩn bị để dự kiến đầu năm 2014 sẽ tiến hành xây dựng giai đoạn 2.

-

Khu vui chơi trong nhà Kolorado chú trọng đầu tư nâng cấp máy chơi điện tử mới, phục vụ
nhu cầu vui chơi giải trí của khách tham quan.
- Đầy mạnh hoàn thiện đường dẫn lên cầu Bắc Hưng Hải. Dự kiến giữa tháng 1/2014 thông
xe kỹ thuật.
- Nâng cấp hệ thống dụng cụ tập luyện ngoài trời tại Công viên Mùa Hạ bao gồm: dụng cụ
tập đi bộ, tập lưng, bụng, eo… dành cho cư dân.
- Mở rộng Phiên chợ Ecosunday trở thành chợ phiên cuối tuần, cung cấp nguồn thực phẩm
sạch, đồ gia dụng thiết yếu cho cư dân Ecopark và vùng lân cận.

- Đẩy mạnh khai trương 1 loạt hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong tháng 12/2013.
- Điều chỉnh quy hoạch tăng diện tích xây dựng các tiện ích công cộng, hạ tầng giao thông.

