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
- Khu Clubhouse Vườn Tùng: Cơ bản đã hoàn thành xong nhà câu lạc bộ; dự kiến đến
giữa tháng 12 sẽ hoàn thành xong sân tennis và sàn gỗ xung quanh khu bể bơi.
- Khu Clubhouse Vườn Mai: Hiện đang bắt đầu triển khai công tác hoàn thiện. Mặt bằng
sân tennis đã được bàn giao cho nhà thầu để triển khai thi công.

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: Cảnh quan, cây xanh các công viên của các dãy Phố Trúc đã hoàn thiện, đang
tiến hành hoàn thành lắp đặt các thiết bị như các nhà sàn, ghế ngoài trời, vui chơi trẻ em…

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH
Dịch vụ tiện ích
- Công viên Mùa Hạ (1A-04): Toàn bộ công viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các
thiết bị vui chơi trẻ em, cắm trại, picnic… như lều trại, thảm trải, xe đạp thể thao, xe đạp
đôi, xe đạp nhỏ dành cho trẻ em…đã được trang bị đầy đủ để phục vụ cư dân và du khách.
Với khung cảnh yên bình và tràn ngập sắc xanh thiên nhiên, nơi đây đã trở thành một điểm
đến vui chơi dã ngoại thú vị cho các gia đình.
- Khu công viên vườn ươm (1B-03): Đã hoàn thành việc trồng rau sạch. Khu công viên
này dự kiến triển khai hoạt động theo mô hình: các gia đình sẽ tự chọn giống rau quả và
chăm sóc theo quy trình trồng rau sạch hữu cơ. Đến đây các em nhỏ sẽ được trải nghiệm
việc trồng và chăm sóc rau, cây xanh, bồi đắp tình yêu thiên nhiên, môi trường…
- Khu công viên vui chơi và thể thao (1B-02): Đã hoàn thiện san lấp mặt bằng và
chuyển sang thi công hệ thống công viên và thể thao ngoài trời, dự kiến xây dựng thêm 2
sân bóng đá. Nhà đầu tư khu vui chơi trong nhà cho trẻ em với quy mô hơn 3.000m2 dự
kiến triển khai thi công trong tháng 12.
Dịch vụ tiện ích tại chung cư Rừng Cọ:
- Cửa hàng giặt là của Công ty CP Đầu tư du lịch và Dịch vụ Aha sẽ sớm đi vào hoạt động
tại tầng 1 tháp E phục vụ nhu cầu của cư dân Rừng Cọ. Như vậy bên cạnh trường mầm non
Sơn Ca, lớp dạy nhạc Newstar, Salon tóc Lan Phương… các dịch vụ tiện ích khác phục vụ
nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cho cư dân đang dần được triển khai, hoàn thiện.

