
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, B, C: 

- Kết cấu: Đã hoàn thành 100% tất cả các tòa tháp. 

- Hoàn thiện:  

+ Nhà thầu cơ điện đang triển khai thi công các hạng mục ống thoát sàn trục kĩ thuật. 

+ Nhà thầu xây dựng đang triển khai xây gạch các tầng điển hình. Công tác xây trát sẽ tiến 

hành ngay trong các tháng tiếp theo. 

Block D, E: Tiến độ chung đạt 90%. 

- Xây dựng:  

+ Cơ bản hoàn thiện trát ngoài, trát trong, bả matit, công tác sơn, đóng trần, chống thấm, 

ốp lát tường/ sàn, công tác bàn đá lavabo.  

+ Các công tác đang triển khai khác: 

Hoàn thành 80% các công tác thang bộ, ốp đá hành lang, thang máy. 

Cửa nhựa, vách nhôm, hút mùi, bếp ga, kính, chậu rửa. 

Tủ bếp, tủ âm tường. 

Cửa thép. 

Sàn gỗ. 

Đặt hàng đồ gia dụng. 

- Cơ điện: Đang triển khai công tác cơ điện tầng 1, tầng hầm và đấu nối cơ sở hạ tầng. 

 

 

 



 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƢỜN TÙNG & VƢỜN MAI 

 

Khu biệt thự Vườn Mai đã đón những cư dân đầu tiên chuyển về đây sinh sống. Hiện 

Ecopark vẫn tiếp tục đẩy nhanh thi công và bàn giao những căn biệt thự Vườn Tùng, Vườn 

Mai cho khách hàng. 

- Khu Clubhouse Vườn Tùng: Đã hoàn thiện phần sân tennis và nhà câu lạc bộ. Đang hoàn 

thiện bể bơi và các công trình phụ trợ khác. 

- Khu Clubhouse Vườn Mai: Đang triển khai thi công câu lạc bộ và bể bơi, sân tennis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Đã khai trương với các nhà hàng với phong cách riêng và độc đáo đang hoạt động 

hiệu quả như Cây Cau, Gà Lên Mâm, Phở Gánh; cafe  Vpresso; các shop như Hồn Việt, Hà 

Đông Silk, Quilts & Art, Artdoll… Một số thương hiệu lớn, uy tín như Nội thất Made in Italy, 

Siêu thị L’Place…cũng chuẩn bị đi vào hoạt động. 

- Dãy B, C, D: Chuẩn bị bàn giao những căn đầu tiên; các công tác thi công đang được đẩy 

mạnh để hoàn thiện toàn bộ vào quý 4 năm 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH 

HẠ TẦNG VIỄN THÔNG 

Toàn bộ các dịch vụ viễn thông và truyền hình trong phạm vi Giai đoạn 1 của Dự án sẽ do 

Viettel cung cấp, bắt đầu từ tháng 10.2012, bao gồm: 

Điện thoại: Gồm cố định không dây, cố định có dây cung cấp điện thoại Analog, IP Phone. 

Truyền hình cáp: Cung cấp truyền hình Analog, truyền hình kỹ thuật số, truyền hình IP TV, 

truyền hình cáp (đáp ứng được khoảng trên 60 kênh). 

Dịch vụ Internet: ADSL2+, FTTH. 

 

KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

Ecopark cũng đang tập trung xây dựng 3 công viên lớn tại các khu vực 1A-04 (2.46 ha); 1B-

02(3.35 ha); 1B-03 (2.77 ha). Đây sẽ là những không gian để tổ chức sự kiện ngoài trời và 

các câu lạc bộ thể thao, sân bóng đá, tennis, hồ điều hòa, vườn hoa, cây cảnh, rau sạch cho 

các gia đình. 

 

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TẠI CHUNG CƢ RỪNG CỌ 

 

Mầm non Sơn Ca được xây dựng trên tổng tiện tích mặt sàn 1.243m2 tại tầng 1 và 2 tháp B 

khu căn hộ Rừng Cọ, trong đó có 870m2 diện tích trong nhà và 373 diện tích ngoài trời. với 

tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu gần 10 tỷ đồng. Sơn Ca sẽ có 20 phòng học với nội thất 

và trang thiết bị chất lượng cao phục vụ từ 250 đến 300 trẻ. Dự kiến QI/2013 sẽ bàn giao 

mặt bằng và 02 tháng sau nhận bàn giao mặt bằng, Sơn Ca sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

 

Lớp dạy nhạc cho thiếu nhi của Công ty Cổ phần Âm nhạc và công nghệ Newstar được mở 

tại tháp A Rừng Cọ. Đây sẽ là một trung tâm đào tạo âm nhạc với nhiều nội dung phong 

phú, trang theiets bị đa dạng và hiện đại như guitar, piano, organ, trống… 

Dự kiến lớp học sẽ khai giảng vào tháng 4 năm 2013 

 

Salon tóc Lan Phương, một salon chuyên về chăm sóc và làm đẹp tóc chuyên nghiệp sẽ đi 

vào kinh doanh tại tháp D Rừng Cọ chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu làm đẹp của cư dân khu 

đô thị. 

Dự kiến salon sẽ khai trương vào tháng 1 năm 2013. 

 



 

 

 


