
Cập nhật tiến độ tháng 9.2013  

RỪNG CỌ 

Tháp A, B, C: 

- Tiến độ xây dựng:  Tiếp tục kế hoạch bàn giao đợt 2 đạt 95% ; đợt 3 đạt 85%, các 

đợt bàn giao 4, 5, 6 về cơ bản đã hoàn thiện công tác nề. Dự kiến đến tháng 1 năm 

2014 sẽ hoàn thành bàn giao 06 đợt. Công tác hoàn thiện khu vực tầng trệt đạt 80%. 

Công tác cảnh quan ngoài nhà đạt 70%, đang tiến hành trồng cây toàn bộ khu vực 

phía ngoài tháp A, B, C, dự kiến hoàn thành sơn toàn bộ mặt ngoài 3 tháp vào trung 

tuần tháng 10. 

- Công tác cơ điện: 

+ Các hệ thống cơ điện chính của tầng hầm và tầng 1 hoàn thành 90%.  

+ Các trục chính của hệ thống cấp nước, cứu hỏa, gas, điện nhẹ… đạt 98%. 

+ Dự kiến toàn bộ hệ thống thiết bị của tòa nhà sẽ đi vào vận hành ổn định vào cuối 

tháng 12/2013. 

 



PHỐ TRÚC 

- Tiến độ xây dựng dãy B,C, D đạt trên 90% trong đó: 

+ Công tác sơn bả mặt ngoài đạt 100% 

+ Hệ thống điện, nước đạt 90% 

- Theo kế hoạch dự kiến đến ngày 31/12/2013 hoàn thành xây dựng 100% tiến hành 

bàn giao và đi vào sử dụng 

 



VƯỜN TÙNG – VƯỜN MAI 

- Tăng cường các tiện ích cảnh quan xung quanh khu biệt thự, đa dạng sinh thái thảm 

thực vật, bổ sung thêm cây bóng mát, hoa, và thảm cỏ. 

- Trồng hoa, cỏ và các cây cổ thụ như kè đỏ, mộc đỏ, mộc trắng, đa… xung quanh dự 

án 

 

 



DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 

- Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm – Ecopark: Ngày 4/9/2013 Trường PT Đoàn 

Thị Điểm đã khai giảng khóa đầu tiên. 

+ Kế hoạch xây dựng giai đoạn 1 đã hoàn tất 100%. Ngoài các phòng học được 

xây dựng thoáng mát, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như điều hòa trung tâm, 

máy chiếu, máy tính, các thiết bị dạy học chuyên dụng; trường PT Đoàn Thị Điểm 

Ecopark còn được trang bị các phòng chức năng đa dạng và đầy đủ, bao gồm: thư 

viện, các phòng thí nghiệm Sinh - Lý - Hóa - Công nghệ, phòng học ngoại ngữ, 

phòng tin học, phòng học nhạc, múa - aerobic, phòng học nữ công gia chánh, 

phòng học cơ điện, phòng y tế, khu nghỉ trưa bán trú... 

+ Từ nay đến cuối năm, trường PT Đoàn Thị Điểm – Ecopark điều chỉnh thiết kế, 

hoàn tất các công tác chuẩn bị để dự kiến đầu năm 2014 sẽ tiến hành xây dựng giai 

đoạn 2. 

 



 

 



- Lắp đặt hệ thống Wifi công cộng cho khách hàng tham quan toàn dự án tại các 

khu như: Công viên mùa hạ, Clubhouse Vườn Tùng, Vườn Mai. Dự kiến đầu 

tháng 11 mạng lưới Wifi sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

- Điều chỉnh quy hoạch tăng diện tích xây dựng các tiện ích công cộng, hạ tầng giao 

thông. 

 

 

 


