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: Khối lượng xây ngoài đã hoàn thành 100% (trừ các khu vực lắp đặt
vận thăng), khối lượng xây tường trong đạt 50%. Công tác trát ngoài đạt 65%.
- Công tác cơ điện: Các công tác cơ điện được tiến hành triển khai song song với tiến độ
của nhà thầu xây dựng. Hệ thống thang máy đang được đẩy nhanh tiến độ lắp đặt.
- Hệ thống cửa sổ sẽ được đẩy nhanh lắp đặt trong tháng 4; các gói thầu hoàn thiện
khác (cửa gỗ, sàn gỗ, sơn bả, chống thấm,…) đang được đẩy nhanh tiến độ đảm bảo kế
hoạch bàn giao.
Block D, E:
- Tiến độ xây dựng :
+ Công tác hoàn thiện cuối khu vực hành lang các tầng, thang máy, sảnh tầng 1 đã cơ bản
hoàn thành.
+ Các công trình tiện ích như bể bơi, nhà câu lạc bộ, sân tennis, sân cầu lông, đường nội bộ,
cảnh quan cây xanh… đã sẵn sàng đi vào hoạt động.
+ Khu vực hầm đang hoàn thành nốt các công tác sơn kẻ vạch giao thông.
Công tác cơ điện:
+ Hệ thống truyền hình, cáp, internet… đã sẵn sàng phục vụ cư dân.
+ Công tác kiểm tra, đấu nối các hệ thống cơ điện toàn bộ 2 tháp D, E đang trong giai đoạn
hoàn thiện phục vụ cư dân.
Clubhouse Rừng Cọ:
- Nhà điều hành, phòng Gym: đã xây xong phần thô, trát, ống chờ điện nước. Hiện nay
đang tiến hành công tác hoàn thiện.
- Bể bơi: đã hoàn thành công tác ốp lát, đang lắp đặt thiết bị bể bơi.
Tiếp tục công tác bàn giao căn hộ theo đúng cam kết với khách hàng.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI
- Khu Clubhouse Vườn Tùng: Khu công viên giải trí của toàn bộ cư dân Vườn Tùng với
diện tích lên tới 1ha, bao gồm: 2 bể bơi (bể bơi dành cho người lớn và bể bơi dành cho trẻ
em); 2 sân tennis, 3 sân cầu lông; phòng tập Gym; khu tổ chức sự kiện ngoài trời, sauna,
khu nghỉ chân, công viên cây xanh… đã hoàn thiện toàn bộ và đi vào vận hành với chất
lượng dịch vụ đẳng cấp.
- Khu Clubhouse Vườn Mai: Công tác lắp đặt thiết bị, dụng cụ cho bể bơi, nhà câu lạc bộ,
phòng Gym đạt 95%, dự kiến hoàn thành 100% vào giữa tháng 4/2013 . Sân tennis đã
hoàn thành công tác sơn hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động. Sân cầu lông đang hoàn
thiện cảnh quan, cây xanh dự kiến giữa tháng 4/2013 hoàn thành 100%. Toàn bộ khu
Clubhouse sẽ đi vào vận hành trong tháng 4/2013 theo đúng tiến độ.

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
- Tiếp tục bàn giao nhà Phố theo đúng cam kết với khách hàng.
- Dãy B, C, D đang tiếp tục đẩy mạnh cho thuê thương mại với nhiều loại hình kinh doanh
phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống cư dân như ẩm thực, café, các cửa hàng thực phẩm,
văn phòng phẩm…
- 3 nhà sàn đầu phố Trúc dãy B,C,D đang được hoàn thiện để phục vụ nhu cầu ẩm thực,
mua sắm, du lịch của du khách trong và ngoài nước.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & DIỆN TÍCH
- Cửa hàng Vpresso với mặt bằng được mở rộng trên tổng diện tích 440m2 đã chính thức
hoạt động trở lại. Cùng với Café Link, Nhà Xinh, chuỗi cửa hàng tại Phố Trúc đã cung cấp
cho cư dân thêm những lựa chọn mới về mua sắm và giải trí bên cạnh các nhà hàng, café,
minimart… đang hoạt động hiệu quả.
- Công viên Mùa Hạ: Từ khi khai trương,công viên Mùa Hạ là điểm đến vui chơi, dã ngoại…
thường xuyên của cư dân khu đô thị cũng như các vùng lân cận và đặc biệt là nơi tổ chức
các hoạt động ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh, sinh viên các trường trong nội, ngoại
thành Hà Nội và các vùng lân cận.
- Khu vui chơi trẻ em Kolorado trong nhà và ngoài trời dự kiến đến giữa tháng 4.2013
hoàn thiện toàn bộ phần thô và khung khu vui chơi trong nhà, giữa tháng 5.2013 hoàn thiện
phần lắp đặt thiết bị và 1.6.2013 sẽ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm - Ecopark
- Sân thể thao ngoài trời đã hoàn thành trải thảm cỏ và cảnh quan cây xanh, đang tiến
hành lắp gôn. Block A,B,C,D đã xong toàn bộ phần thô, đang tiến hành công tác hoàn thiện.
Công tác lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời và cảnh quan sân vườn chuẩn
bị triển khai.
Trạm xử lý nước sạch
- Trạm xử lý nước sạch với tổng vốn đầu tư gần 2 triệu USD; công suất 3.500 m3/
ngày đêm; đợn vị thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ là Công ty TNHH MTV Giải
pháp và Công nghệ nước Veolia thuộc tập đoàn Veolia Environement của Pháp- tập đoàn
hàng đầu thể giới về các dịch vụ môi trường - đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2012,
phục vụ cấp nước cho cư dân khu đô thị Ecopark. Nước đã được đem đi xét nghiệm và đạt
Quy chuẩn quy định của Bộ y tế.

