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: Đang triển khai công tác xây, trát.
- Công tác cơ điện: Các công tác cơ điện đc tiến hành triển khai song song với tiến độ của
nhà thầu xây dựng.
Block D, E:
- Tiến độ xây dựng :
+Các công tác xây, trát, sơn, bả… đã cơ bản hoàn thành, đang tiến hành triển khai các công
việc ở khu vực hành lang, thang máy, sảnh tầng 1, tầng hầm…
+Các công tác hoàn thiện nội thất đang được tiến hành: cửa gỗ, cửa nhựa, tủ...
+Các thiết bị vệ sinh, phòng khách, phòng ngủ đang được triển khai lắp đặt.
+Đang hoàn thiện cảnh quan xung quanh tháp D, E.
+Đang xây dựng các công trình tiện ích như bể bơi, sân tennis…
- Công tác cơ điện:
+Đang triển khai công tác cơ điện tầng 1 đạt 80%, tầng hầm đạt 30%, cảnh quan và đấu
nối cơ sở hạ tầng đang tiến hành đạt 10%.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI
Khu biệt thự Vườn Mai đã đón những cư dân đầu tiên chuyển về đây sinh sống. Hiện
Ecopark vẫn tiếp tục đẩy nhanh thi công và bàn giao những căn biệt thự Vườn Tùng, Vườn
Mai cho khách hàng.
- Khu Clubhouse Vườn Tùng: Chủ đầu tư đã quyết định thay đổi sang nguyên vật liệu
ngoại nhập, cao cấp hơn để nâng cao chất lượng, làm hài lòng khách hàng. Dự kiến cuối
tháng 11/2012 sẽ hoàn thiện toàn bộ sân tennis, nhà câu lạc bộ, bể bơi và các công trình
phụ trợ khác.
- Khu Clubhouse Vườn Mai: Đã làm xong móng nhà chính, tháng 11/2012 sẽ triển khai
đồng bộ thêm các hạng mục phụ trợ khác.

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 A: Đã khai trương với các nhà hàng với phong cách riêng và độc đáo đang hoạt động
hiệu quả như Cây Cau, Gà Lên Mâm, Phở Gánh; cafe Vpresso; các shop như Hồn Việt, Hà
Đông Silk, Quilts & Art, Artdoll… Một số thương hiệu lớn, uy tín như Nội thất Made in Italy,
Siêu thị L’Place…cũng chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Dãy B, C, D: Đã hoàn thiện phần cảnh quan, cây xanh các công viên của các dãy Phố
Trúc. Các thiết bị như ghế ngoài trời, vui chơi trẻ em… sẽ được lắp đặt trong tháng 11/2012.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH
Hạ tầng viễn thông:
Toàn bộ các dịch vụ viễn thông và truyền hình trong phạm vi Giai đoạn 1 của Dự án sẽ do
Viettel cung cấp, bắt đầu từ tháng 10.2012, bao gồm:
- Điện thoại: gồm cố định không dây, cố định có dây cung cấp dịch vụ điện thoại Analog,
IP Phone. Hiện đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ cư dân.
- Truyền hình cáp: cung cấp truyền hình Analog, truyền hình kỹ thuật số, truyền hình IP
Tivi, truyền hình cáp (đáp ứng được khoảng trên 60 kênh). Hiện đã có dịch vụ Next TV;
truyền hình cáp sẽ sẵn sàng phục vụ cư dân vào tháng 12/2012. Khách hàng đã mua gói
Next TV, có nhu cầu đổi sang Truyền hình cáp chỉ phải đóng khoản chênh lệch giữa 2 gói.

- Dịch vụ internet: ADSL2+, FTTH. Hiện đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ cư dân.
Khu vui chơi giải trí:
- Khu công viên cảnh quan (1A-04): Hệ thống vườn hoa, bãi cỏ, đường dạo và hồ cảnh
đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; dành cho các hoạt động picnic, cắm trại, sinh hoạt tập
thể…của cư dân.
- Khu công viên vườn ươm (1B-03): Đang tiến hành trồng rau, hiện đã hoàn thành 80%.
Khu công viên này dự kiến triển khai hoạt động theo mô hình các gia đình chọn giống rau
quả và chăm sóc theo mô hình rau sạch hữu cơ, dạy trẻ em về cách trồng rau; là địa điểm
lý tưởng để tổ chức cắm trại, picnic…
- Khu công viên vui chơi và thể thao (1B-02): Đã hoàn thiện san lấp mặt bằng. Đang
thi công hệ thống công viên và thể thao ngoài trời. Nhà đầu tư khu vui chơi trong nhà cho
trẻ em với quy mô hơn 3000m2 dự kiến triển khai thi công trong tháng 12.

