
   

 

Số:             /TB-ECOPM 

Ngày: 26/01/2022 

THÔNG BÁO 
 (V/v: Lịch nghỉ và các hoạt động dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022) 

 

Kính gửi: Quý cư dân khu đô thị Ecopark, 

Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý dịch vụ đô thị Ecopark (“Công ty EcoPM”) trân trọng 

gửi lời chào và cảm ơn chân thành về sự ủng hộ của Quý cư dân trong thời gian qua. 

Công ty EcoPM trân trọng thông báo lịch nghỉ và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán 

Nhâm Dần 2022, chi tiết như sau: 

- Tạm dừng các hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu, xây dựng trong các khu vực cư 

dân từ 12h ngày 26/01/2022. Đề nghị Quý cư dân, nhà thầu vệ sinh sạch sẽ công trình trước 

17h00 ngày 26/1/2022. Công trình sẽ dừng hoạt động thi công từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 

09/02/2022; 

- Văn phòng Ban Quản lý vận hành của EcoPM tại các khu vực sẽ đóng cửa từ ngày 

28/01/2022 đến hết ngày 09/02/2022. Các dịch vụ an ninh, kỹ thuật, môi trường, chăm sóc cư 

dân vẫn duy trì, đảm bảo công tác vận hành và tiếp nhận các ý kiến qua số Tổng đài 1900 555 

565 hoặc Hotline 096 2091 515; 

- Khuyến khích cư dân treo cờ Tổ quốc để chào đón Tết Nguyên Đán 2022 tại ban công các 

căn hộ, biệt thự, nhà phố từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (Quý cư dân vui lòng lưu 

ý gán cờ trực tiếp vào ban công và không sử dụng cán treo để đảm bảo an toàn); 

- Thực hiện chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên và huyện Văn 

Giang: Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; thực hiện hiện nghiêm túc thông điệp 

5K của Bộ Y tế; hạn chế di chuyển đến vùng có dịch. Trường hợp Quý cư dân trở lại Ecopark sau 

kỳ nghỉ lễ từ vùng có dịch, vui lòng chủ động khai báo y tế với lễ tân tòa nhà hoặc Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 Ecopark; 

Chúng tôi xin gửi đính kèm thông báo Lịch cung cấp Dịch vụ trong dịp Tết Nguyên 

Đán Nhâm Dần. 

Công ty EcoPM kính chúc Quý cư dân cùng gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc, 

an toàn và luôn tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

                                                                                       CÔNG TY ECOPM 

 

 



   

 

 

 

Lịch cung cấp Dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 

STT Nội dung Thời gian  

1 

Tổng đài CSKH 1900 555 565; 

Dịch vụ an ninh, kỹ thuật bảo trì, vệ 

sinh. 

Trực 24/24h  

2 

Tổng đài CSKH và hỗ trợ Cấp cứu 

1900 8048 của Trung tâm Y tế huyện 

Văn Giang 

Trực 24/24h 

3 Văn phòng điều hành ECOPM  

Nghỉ Tết từ ngày 28/01/2022 (26 tháng 

Chạp) đến hết 09/02/2022 (mùng 09 

tháng Giêng). 

4 
Nhân viên chăm sóc cư dân các Khu 

biệt thự, nhà phố 

Nghỉ Tết từ ngày 31/01/2022 (29 tháng 

Chạp) đến hết 03/02/2022 (mùng 3 

tháng Giêng). 

5 
Nhân viên chăm sóc cư dân khu chung 

cư Westbay, Aquabay. 

Nghỉ Tết từ ngày 31/01/2022 (29 tháng 

Chạp) đến hết 03/02/2022 (mùng 3 

tháng Giêng). 

6 
Nhân viên chăm sóc cư dân khu chung 

cư Rừng Cọ. 

Nghỉ Tết từ ngày 31/01/2022 (29 tháng 

Chạp) đến hết 02/02/2022 (mùng 2 

tháng Giêng). 

8 Công tác thi công trong Khu đô thị 

- Dừng mọi hoạt động thi công, 

vận chuyển vật liệu xây dựng 

của nhà thầu, Chủ đầu tư, Cư dân 

trong Khu đô thị từ ngày 

27/01/2022 (26 tháng Chạp) đến 

hết ngày 09/02/2022 (09 tháng 

Giêng). 

- Các khu vực đang thi công, đề 

nghị cư dân và nhà thầu dọn vệ 

sinh sạch sẽ, quây bạt đúng quy 

định trước ngày 27/01/2022.  

9 Ecobus 

- Ecobus dừng hoạt động ngày từ 

31/01/2022 (29 tháng Chạp) đến 

hết ngày 01/02/2022 (Mùng 1 

Tết). 

- Ecobus hoạt động theo lịch Tết 

từ ngày 02/02/2022 (Mùng 2 Tết) 

đến hết ngày 06/02/2022 (Mùng 



   

STT Nội dung Thời gian  

6 Tết). 

- Ecobus hoạt động bình thường 

từ ngày 07/02/2022 (Mùng 7 

Tết). 

- Lịch hoạt động của Ecobus đính 

kèm 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ref No:                /TB-ECOPM 

Date: Jan, 26th2022 

NOTICE 
(Subject: Residental services during Lunar New Year holidays) 

Dear Ecopark Residents, 

On the occasion of Lunar New Year, ECOPM would like to wish you and your family happy New 

Year. Thank you for your support and cooperation in the past year. 

Due to complicated developments of the Covid-19, ECOPM adjusts some services on the occasion 

of Lunar New Year. Details are as below: 

Number Content Time 

1 
Security, Call Centre 1900 555 565 

Available 24/24h to ensure security & support 

Residents. 

2 
ECOPM offices 

Close from Jan 28th, 2022 to Feb, 09th, 2022 

(inclusive). 

3 Residental service officer of Villas, 

Shophouse 

Day off from Jan 31st, 2022 to Feb 03rd, 2022 

(inclusive). 

4 
Receptionist of Westbay, Aquabay 

Day off from Jan 31st, 2022 to Feb 03rd, 2022 

(inclusive). 

5 
Receptionist of Rung Co 

Day off from Jan 31st, 2022 to Feb 02nd, 2022 

(inclusive). 

6 Club house Close till further notice. 

7 

Construction activities 

All contructions will be closed from Jan 27th, 

2021 to 09th, 2022 (inclusive). Contructions sites 

must be clear and well covered before the 

mentioned date. 

8 

Ecobus 

Ecobus service: Close from Jan 31st, 2022 to Feb 

01st, 2022 (inclusive). 

 Please see Ecobus activity schedule attached! 

 

Please contact Call Centre 1900 555 565, Security Hotline 0936 610 362 and via email: 

dichvudothi@ecopark.com.vn for assistance! 

Wish you and your family a safe and Happy New Year! 

Thank you for your attention! 

Kind regards, 

                                                                                                          ECOPM JSC 
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