
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 thi công xong tầng 15 

- Tháp B: Đã thi công hoàn thiện tầng 16 

- Tháp C: Đang dựng cốt pha sàn dầm tầng 18 

- Tháp D: Đang xây dựng tường trong căn hộ tầng 22-23. Các công tác hoàn thiện như lắp 

dây điện, đường ống dẫn, đường ống vệ sinh, cấp thoát nước, đường ống gas và điều hòa 

cũng đang được thực hiện. 

- Tháp E: Đã thi công xong tầng 25; đang thi công xây tường bên trong và ngoài căn hộ từ 

tầng 17 đến tầng 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Hoàn thiện nội thất 27 căn, bãi đỗ xe và nâng cấp vỉa hè phía trước các căn hộ Tại 

đây sẽ có sự xuất hiện của chuỗi các nhà hàng, shop thời trang và hàng loạt các dịch vụ 

khác như: Nhà hàng Lão ngư, Cây Cau, café Phố Trúc, phở 24, Siêu thị L’place, Nội thất Nhà 

Xinh, Gốm nghệ thuật Phan Thanh Sơn, Artdoll, Viet fire Art, Zóe Kids by bee…  

- Dãy B,C,D gồm 81 căn đang trong quá trình hoàn thiện. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI 

- Khu biệt thự Vườn Tùng, Vườn Mai: hiện có 55 căn đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho 

khách hàng. 

- Hiện đang tiếp tục hoàn thiện phần cảnh quan và hồ cảnh quan bên ngoài các căn biệt 

thự. 

- Khu Công viên Club House: Clubhouse của Vườn Tùng có tổng diện tích lên tới 1.1 ha, bao 

gồm bể bơi (1 bể người lớn, 1 bể trẻ em); 2 sân tennis, 3 sân cầu lông, các khu vui chơi, 

khu tổ chức sự kiện ngoài trời, khu nghỉ chân, nhà hàng, jacuzi, sauna… Sau khi hoàn thiện 

và đưa vào sử dụng, nơi đây sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của toàn bộ dân 

cư Vườn Tùng và là một không gian văn hóa cho cộng đồng cư dân Ecopark. Toàn bộ sẽ 

được khởi công vào tháng 2/2012. 



 


