
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) 

- Tháp A: đã hoàn thành cốt pha vách tầng 11. Đang chuẩn bị nghiệm thu cốt pha dầm sàn 

tầng 12 và đang đổ bê tông cầu thang tầng 9. 

- Tháp B: Đổ xong bê tông cột vách tầng 11 và bê tông sàn dầm tầng 12. Đã hoàn thành bê 

tông cầu thang tầng 11. 

- Tháp C: Đã hoàn thành bê tông cột vách tầng 13. Đang dựng cốt pha sàn dầm tầng 14. 

Đã hoàn thành bê tông cầu thang tầng 7.  

- Tháp D: Đang thi công phòng kỹ thuật và lõi cầu thàng. Đang xây dựng tường trong căn 

hộ từ tầng 18- 19. Đã hoàn thành bê tông cầu thang tầng 22. Đang trát ngoài từ tầng 2 đến 

tầng 13.  

- Tháp E: Đã hoàn thành bê tông cột vách tầng 22 và bê tông sàn dầm tầng 23. Đổ xong bê 

tông cầu thang tầng 22. Đang xây tường trong căn hộ từ tầng 9 đến tầng 16. Đang trát 

ngoài từ tầng 2 đến tấng 13. Đang đổ bê tông cốt pha cột và vách còn lại tại Khu để xe 

Block T5 (tháp E). 

 

 

 

 

 

 



 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI 

- Khu biệt thự Vườn Mai (Dự án 1B01): Đã và đang hoàn thiện các căn biệt thự bàn giao đợt 

đầu, theo kế hoạch trong năm 2011. 

- Khu biệt thự vườn Tùng (Dự án 1A02): Đã bàn giao một số căn biệt thự cho khách hàng 

vào ngày 8/10/2011. Hiện tại, dự án đang đẩy mạnh công tác hoàn thiện bàn giao các căn 

biệt thự theo kế hoạch trong năm 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

- Dãy A có 27 căn: Đã khai trương căn mẫu vào ngày 8/10/2011. Hiện tại đang phát triển 

mạnh mẽ kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị đưa một số căn vào hoạt động, triển khai căn đầu 

hồi, lắp đặt các thiết bị nâng cấp vỉa hè phía trước. 

- Các dãy B,C,D gồm 81 căn đang được tiếp tục đẩy mạnh thi công; đặc biệt công tác xây 

tường và hoàn thiện bên trong nhà. 

 

 


