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 92% khối lượng xây ngoài. Công tác trát ngoài đang được
đẩy nhanh tiến độ.
- 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:
+ Khu vực hành lang các tầng, thang máy, sảnh tầng 1… đã cơ bản hoàn thành.
+ Các công tác hoàn thiện nội thất đang được khẩn trương đẩy mạnh hoàn thành và chuẩn
bị vệ sinh công nghiệp.
+ Các công trình tiện ích như bể bơi, sân tennis, sân cầu lông, đường nội bộ… đạt 70%.
- Công tác cơ điện:
+ Đang tiến hành công tác kiểm tra, đấu nối, rà soát toàn bộ 2 tháp D, E.
+ Đường nước sạch từ hạ tầng đã được đấu nối vào các bể nước của 2 tháp.
+ Công tác cơ điện cơ bản hoàn thành.
+ Lắp đặt các thiết bị vệ sinh, điều hòa, thiết bị điện phòng khách, phòng ngủ đạt 90%.
+ Các thang máy đã được kiểm định và đi vào hoạt động.
Vihajico đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để bàn giao những căn hộ đầu tiên cho khách hàng
vào đầu tháng 1/2013. Hiện tại, công ty đã nhân được rất nhiều thư xác nhận bàn giao nhà
của khách hàng.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI
- Khu Clubhouse Vườn Tùng: Đã hoàn thành cảnh quan toàn khu vực, nhà câu lạc bộ, sàn
gỗ xung quanh khu bể bơi; sân tennis đang chờ thời tiết thuận lợi để tiến hành công tác
sơn, hoàn thiện 100%.
- Khu Clubhouse Vườn Mai: Bể bơi đã xong kết cấu, đang tiến hành công tác hoàn thiện.
Sân tennis đang được triển khai theo đúng tiến độ, dự kiến cuối tháng 1 cơ bản hoàn thành
hàng rào và thiết kế nền sân; ngay khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành công tác sơn để hoàn
thiện 100%.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH
- Phố Trúc: Bên cạnh nhà hàng Cây Cau, Gà lên mâm, Hồn Việt, Quilts & Art, Wood &
More, Wonder & Wood, Nội thất Italy, Vpresso Café, … Café Link, Fat Panda Restaurant sẽ
sớm đi vào hoạt động để phục vụ cư dân.
- Công viên Mùa Hạ (1A-04) với mô hình phục vụ vui chơi trẻ em, picnic, dã ngoại, cắm
trại… đã đi vào hoạt động và thu hút rất đông cư dân và khách tham quan; ở đây cũng đã
diễn ra sự kiện EcoSunday 4 với chủ đề “Mùa Noel ấm áp” hôm 23/12 vừa qua với lượng
khách lên đến hơn 3.000 người . Khu công viên vườn ươm (1B-03) với mô hình trồng rau
sạch - là một trong những nguồn cung cấp rau sạch an toàn cho cư dân khu đô thị và là môi
trường giáo dục rất tốt cho trẻ em về thiên nhiên, môi trường lao động.
- Khu vui chơi trẻ em Kolorado trong nhà và ngoài trời được xây dựng trên diện tích
2500 m2 tại Công viên Mùa Hạ đã tiến hành lễ động thổ vào ngày 27/12/2012- hứa hẹn sẽ
là một trong những điểm đến ưa thích nhất của trẻ em.
Dịch vụ tiện ích tại chung cư Rừng Cọ:
- Rừng Cọ hiện đã có trường mầm non Sơn Ca, lớp dạy nhạc Newstar, Salon tóc Lan
Phương, Cửa hàng giặt là của Công ty CP Đầu tư du lịch và Dịch vụ Aha và sắp tới siêu thị
trên diện tích 800m2 sẽ đi vào hoạt động. Như vậy, các dịch vụ tiện ích đang đi vào hoàn
thiện phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cho cư dân.
Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm - Ecopark
- Block A,B,C,D đang được thi công phần móng, sân thể thao đang tiến hành công tác san
mặt bằng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1/2012. Dự kiến đến tháng 6/2013 sẽ hoàn
thành xây dựng toàn bộ trường.
Đường nối nút giao cầu Thanh Trì với Khu đô thị Ecopark
- Đoạn đường dài 4,2km nối nút giao cầu Thanh Trì vào khu đô thị Ecopark cuối tháng
12/2012 sẽ thông xe. Như vậy, giao thông từ Hà Nội đến khu đô thị đã trở nên thuận lợi hơn
rất nhiều.

