
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI  



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 - Công tác bê tông phần thân 

- Tháp 1A: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu 

- Tháp 2A: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu 

- Tháp 3A: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu 

Block B - Công tác bê tông phần thân 

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

- Tháp B2: Hoàn thành công tác bê tông phần Block C(3): 

Block C - Công tác bê tông phần thân 

- Tháp C1: Công tác bê tông phần thân - Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu 

- Tháp C2: Công tác bê tông phần thân - Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu 

- Tháp C3: Công tác bê tông phần thân - Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu 

Block D - Công tác hoàn thiện 

- Tháp D1: 

Trát ngoài: hoàn thành 99% - khu vực vận thăng đang thi công 

Trát trong: hoàn thành 98%    

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành  

Bả Matit trong nhà: 95% đang thi công tầng 17-25 

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

Sơn trong nhà (sơn lót): Cơ bản xong  lớp 1; Sơn phủ lớp 2: đang thi công T5-9 

Chống thấm: Hoàn thành 60%; xong tầng 18; đang làm tầng 19 

Cán nền: Hoàn thành 80% – xong tầng 23 Ốp Lát ( tường / sàn) Hoàn thành 60% 

- Tháp D2: 

Trát ngoài – Cơ bản  hoàn thành  

Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành 

Bả Ma tít  trong nhà: Cơ bản đã hoàn thành 

Sơn ngoài ( sơn lót) – Cơ bản đã hoàn thành 

Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành tầng 16          

Sơn phủ lớp 2: đang thi công T5-9 

Chống thấm: Hoàn thành 65%; xong tầng 17, đang làm tầng 18 

Cán nền: Hoàn thành 85% – đang thi công tầng 22 

Ốp Lát ( tường / sàn) Hoàn thành 50% –  đang làm tầng 12 

- Tháp D3: 



Trát ngoài – Cơ bản  hoàn thành  

Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành  

BBả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành Bả Ma tít  trong nhà: Cơ bản đã hoàn thành 

Sơn ngoài ( sơn lót) – Cơ bản đã hoàn thành  

Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành tầng 13 

Sơn phủ lớp 2:  Đang thi công T6-9 

Chống thấm: Hoàn thành 66%; đang thi công tầng 18 

Cán nền: Hoàn thành 80% – đang thi công tầng 21  

(Ốp Lát (Ttường / sàn) Hoàn thành 40% –  đang làm tầng 11 

Block E - Công tác hoàn thiện 

- Tháp E1: 

Trát ngoài – Cơ bản  hoàn thành  

Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành 98% 

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành 

Bả Matit trong nhà: 98% đang thi công tầng 15-18 

Sơn ngoài ( sơn lót) – 98% Hoàn thành tầng 2-T19 

Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành từ tầng 2 – 11 đang thi công tầng 12-17 

Chống thấm: Hoàn thành 45%; xong tầng 17 

Cán nền: Hoàn thành 50% – đang thi công tầng 15-16  

Ốp Lát ( tường / sàn) Hoàn thành 35% –  đang làm tầng 10 

- Tháp E2: 

Trát ngoài – Cơ bản hoàn thành 

Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành 

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành 

Bả matit  trong nhà: 85% - Hoàn thành tầng 19 

Sơn ngoài ( sơn lót) 90% – Hoàn thành tầng 2-T25 

Sơn trong nhà (sơn lót)-60% -  Hoàn thành từ tầng 2 tầng 19 

Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 70% đang thi công tầng 19 

Chống thấm: Hoàn thành 50%; xong tầng 16 đang thi công tầng 17-18 

Cán nền: Hoàn thành 50% – đang thi công tầng 17-19 

Ốp Lát (tường / sàn) Hoàn thành 38% –  đang làm tầng 11-13 

 

 

 

 

 



 


