
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU 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 - Công tác bê tông phần thân 

- Tháp 1A: Đang hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 24. Hoàn thành đổ bê tông cầu 

thang tầng 22. Kết cấu – hoàn thành 90%.  

- Tháp 2A: Đang làm cốp pha và cốt thép cột vách tầng 21. Đang làm cấp pha cầu thang 

tầng 21. Kết cầu – hoàn thành 91% 

- Tháp 3A: Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 19, đang làm cốp pha cột vách tầng 19. 

Hoàn thành đổ bê tông cầu thang tầng 18. Kết cầu – hoàn thành 83% 

 

Block B - Công tác hoàn thiện 

- Tháp B1 :Hoàn thành công tác bê tông phần thân.  

- Tháp B2: Hoàn thành công tác bê tông phần thân. 

Block C - Công tác bê tông phần thân 

- Tháp C1: Đang đổ bê tông cột vách và cốp pha cầu thang tầng 22. Đang làm cốp pha cột 

vách tầng 22. Kết cấu  hoàn thành 87%     

- Tháp C2: Hoàn thành đổ bê tông cột vách và cầu thang tầng 21. Kết cấu - hoàn thành 

93%. 

- Tháp C3: Đang đổ bê tông  dầm sàn tầng 21. Đang làm cốp pha cầu thang tầng 21. Kết 

cấu- hoàn thành 91% 

Block D – Công tác hoàn thiện 

- Tháp D1:  

Trát ngoài – hoàn thành 96%  

Trát trong – đang làm tầng 10-24 khu vệ sinh 

Sơn ngoài (sơn lót) – hoàn thành tầng 2-25 

Sơn trong (sơn lót) – làm tầng 11-16 

Công tác đóng trần – đang làm tầng 9-11 

Chống thấm – làm tầng 13-14 

Cán nền – xong tầng 17 trừ khu vực vận thăng, đang làm tầng 18-19 

Công tác lát (tường)- đang làm tầng 2-4 

 

- Tháp D2: 

Trát trong – đang làm tầng 10-21 khu vệ sinh 

Sơn ngoài ( sơn lót) – hoàn thành tầng 2-25 

SƠn trong (sơn lót) – đang làm tầng 9-10 

Công tác đóng trần -  đang làm tầng 9-11 

Chống thấm – xong tầng 12, đang làm tầng 13-14 

Cán nền – đang làm tầng 10-1 

 



- Tháp D3: 

Trát ngoài – hoàn thành 96%  

Trát trong – đang làm tầng 10-21 khu vệ sinh 

Sơn ngoài ( sơn lót) – làm xong tầng 2-25 

Sơn trong ( sơn lót)- đang làm tầng 6-9 

Đóng trần – làm tầng 9-11 

Chống thấm –xong tầng 12, đang làm tầng 13-14 

Cán nền – đang làm tầng 10 

 

Block E - Công tác hoàn thiện 

- Tháp E1: 

Công tác xây gạch – xong tầng 20-21 

Trát ngoài – đang làm tầng 14-20 

Trát trong – xong tầng 11, đang làm tầng 12-16 

Sơn ngoài ( sơn lót)- đang làm tầng 3-13 

Sơn trong (sơn lót)- đang làm tầng 2-6 

Chống thấm – xong tầng 7 

Cán nền –  đang làm tầng 3. 4 

 

- Tháp E2: 

Xây gạch – đang làm tầng 20-mái 

Trát ngoài – làm tầng 14-25 

Trát trong – xong tầng 11, đang làm tầng 12-16 

Sơn ngoài ( sơn lót) – đang làm tầng 3-13 

Sơn trong (sơn lót)- đang làm tầng 2-7 

Chống thấm – xong tầng 7, làm tầng 8 

Cán nền – xong tầng 2, làm tầng 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI 

Vườn Tùng: 209 căn, Vườn Mai: 142 căn 

- Số lượng căn biệt thự đã hoàn thành và bàn giao là trên 130 căn 

- Số lượng căn biệt thự đang thi công: 219 căn 

- Khu clubhouse Vườn Tùng: hiện đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Dự kiến sẽ hoàn 

thiện và khai trương vào tháng 9/2012 

- Khu clubhouse Vườn Mai hiện đang hoàn thiện việc phê duyệt thiết kế và lựa chọn nhà 

thầu thi công. Dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2012. 

 

 

 

 

 



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 

-   Hoàn thiện toàn bộ dãy A để chuẩn bị khai trương. Hiện đã có các nhà hàng đi vào hoạt 

động,  mỗi nhà hàng đều có một phong cách rất riêng, rất độc đáo. Đó là Cây Cau , Gà lên 

mâm với các món ăn và cách bày trí thuần Việt, không gian mới lạ theo phong cách “Phố 

trong vườn” yên tĩnh, thanh bình mà vẫn hoàn toàn tiện nghi, thoải mái. Bên cạnh đó, các 

shop như Hà Đông Silk, Art doll, Hồn Việt cũng đã mở cửa phục vụ du khách. 

-   Dãy B, C, D đang hoàn thiện. 

 

 

 

 

 


