TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Coteccons (Việt nam)
Thiết kế cảnh quan: Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam
(AG INGO VIETNAM)
Block A, B, C:
- Tiến độ xây dựng: Hoàn thành 40% khối lượng xây ngoài. Các tầng điển hình đã hoàn
thành xây cả trong và ngoài.
- Công tác cơ điện: Các công tác cơ điện được tiến hành triển khai song song với tiến độ của
nhà thầu xây dựng.
Block D, E:
- Tiến độ xây dựng:
+ Công tác xây dựng cơ bản hoàn thành; khu vực hành lang, thang máy, sảnh tầng 1, tầng
hầm…đang đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối (ốp đá mặt thang máy 90%, lan can sắt
50%…).
+ Các công tác hoàn thiện nội thất đang được tiến hành: cửa đi chính 90%, cửa nhựa 50%,
cửa gỗ, tủ quần áo, vách kính tắm đứng sẽ bắt đầu đi vào hoàn thiện trong tháng 12/2012.
+ Các công trình tiện ích như bể bơi, sân tennis, sân cầu lông, đường nội bộ… đạt 40%,
đảm bảo tiến độ xây dựng.
- Công tác cơ điện:
+Đang triển khai công tác cơ điện tầng 1 đạt 90%, tầng hầm đạt 45%, cảnh quan và đấu
nối cơ sở hạ tầng đang tiến hành đạt 30%.
+ Lắp đặt các thiết bị vệ sinh 50%, thiết bị điện phòng khách, phòng ngủ sẽ được hoàn
thiện trong tháng 12/2012.
+ Thang máy zone D2 và E1 đã bắt đầu đi vào hoạt động.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI
Vườn Tùng Vườn Mai
- Khu Clubhouse Vườn Tùng: Đã hoàn thành 100% các hạng mục nhà câu lạc bộ, bể bơi,
sân tennis và cảnh quan. Đã được bàn giao cho Ban Quản lý Dịch vụ đô thị để đưa vào khai
thác sử dụng.
- Khu Clubhouse Vườn Mai: Đã hoàn thành cảnh quan toàn bộ khu vực; các công tác ốp
lát, sơn bả toàn bộ nhà chính; công tác lắp đặt, ốp lát, sàn gỗ bể bơi. Sân tennis đã trải
thảm và xong hàng rào.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU PHỐ TRÚC
Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA và Công ty CP HTT sáng tạo
- HTTCREATIVE
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA
- Dãy B, C, D: Hoàn thành cảnh quan, cây xanh các công viên của các dãy Phố Trúc. Hai
nhà sàn ở 2 đầu dãy phố B, C đã hoàn thành, chuẩn bị tiến hành thi công nhà sàn thứ 3 đầu
dãy D, phục vụ cho nhu cầu thương mại, dịch vụ và giải trí của cư dân.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH
- Phố Trúc: Ngoài các cửa hàng, café, nhà hàng đang hoạt động hiệu quả tại Phố Trúc;
Café Link, Kitchen Pandara, Café Vpresso mở rộng, Siêu thị thực phẩm L’s Place, Cửa hàng
chăn ga gối đệm Euro Bedding, Trường mầm non Sơn Ca đã đi vào hoạt động phục vụ cư
dân.

- Khu vui chơi trẻ em Kolorado trong nhà và ngoài trời đã được khởi công xây dựng và
đã hoàn thiện công tác nền, móng, cột. Dự kiến khai trương vào dịp 30/4/2013.
- Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm – Ecopark: Block A,B,C,D đã thi công xong phần kết
cấu và hoàn thiện sân thể thao, đảm bảo đúng tiến độ đến tháng 6/2013 sẽ hoàn thành xây
dựng

toàn

bộ

trường

để

tuyển

sinh

vào

năm

học

mới

2013-2014.

- Dịch vụ tiện ích tại Rừng Cọ: đã khá phong phú, bao gồm trường mầm non, lớp dạy
nhạc, salon tóc, cửa hàng giặt là, siêu thị; cửa hàng đồ dùng trẻ em đang nhận mặt bằng
làm nội thất để khai trương hoạt động.

