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 Hạ tầng kỹ thuật: 100% khối lượng công tác Hạ tầng kỹ thuật cơ bản ngoài nhà cho tất cả các khu vực còn lại như hệ thống điện ngầm, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc... đã  
 hoàn thành và được Sở Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh đồng ý nghiệm thu. Các công tác hoàn thiện cuối cùng như đổ bê tông lối đi bộ, đường vào nhà, ram dốc, lắp đặt tủ điện phân  
 phối… đã được hoàn tất cho toàn bộ dự án;

 Nền móng: Toàn bộ công tác cọc cho nhà và biệt thự đã được thi công xong và bàn giao cho nhà thầu xây dựng để triển khai các công tác tiếp theo;

 Nhà / Biệt thự: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐẾN ĐẦU THÁNG 2/ 2018

Công trường dự án Nine South Estates vô cùng nhộn nhịp. Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu xây dựng đang hối hả hoàn thiện các khâu cuối cùng để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Cho 
đến thời điểm hiện tại các nhà thầu đã hoàn thành và bàn giao hơn 300 biệt thự cho Chủ đầu tư. Đã có hơn 80% khách hàng mua nhà đã nhận nhà. Trong đó, 60% khách hàng tiến hành thi 
công nội thất và hơn 10 gia đình đã chính thức về sinh sống tại dự án. Đến đầu tháng 2 năm 2018, các hạng mục công việc chính đã và đang hoàn thành như sau:

- Biệt thự mẫu ven sông đã được nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thuộc tập đoàn xây dựng Coteccons Group thi công xong và mở cửa đón khách tham quan từ tháng 
   6 năm 2017;
- Ricons cũng đang xây dựng Khu tiện ích số 2 và hồ bơi ven sông, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 3 năm 2018;
- Nhà tại các khu vực 1C và 1D: đã đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đang tiến hành bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 9 năm 2017;
- Nhà tại các khu vực 2C1, 3A1 và 3B1: đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đang bàn giao cho khách hàng từ tháng 10 năm 2017;
- Nhà tại các khu vực 1A, 1B, 2A1, 2A2 và 2B1: đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đang bàn giao cho khách hàng từ tháng 11 năm 2017;
- Nhà tại khu vực 2B2: đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đang bàn giao cho khách hàng từ tháng 12 năm 2017;
- Nhà tại các khu vực 2C2, 3A2, 3B2: đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đang bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 1 năm 2018;
- Biệt thự hướng sông 4A, 4B và 4C: Đang tiếp tục tiến hành các khâu hoàn thiện cuối cùng như sơn ngoại thất, lắp đặt cửa và vách kính, vệ sinh trước khi bàn giao ;

Hệ thống kè dọc sông Tôm và rạch nhánh ở phía Bắc dự án: Kè rạch nhánh ở phía Bắc đã thi công xong. Hơn 90% chiều dài kè rạch Tôm đã hoàn tất với tổng chiều dài khoảng 456 mét. 
Nhà thầu đang tích cực triển thi công các phân đoạn còn lại và sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2018; 
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Khu biệt thự ven sông tháng 1/ 2018 Khu biệt thự ven sông tháng 2/ 2018

Khu biệt thự ven sông tháng 1/ 2018 Khu biệt thự ven sông tháng 2/ 2018
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Club House ven sông tháng 1/ 2018 Club House ven sông tháng 2/ 2018

Bờ kè dọc sông 1/ 2018 Bờ kè dọc sông 2/ 2018
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 Hồ điều tiết và Trạm xử lý nước thải: Hồ điều tiết đã thi công xong. Toàn bộ công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Trạm xử lý nước thải đã hoàn tất. Công tác chạy thử thành công và  
 trạm xử lý nước thải đã được đưa vào vận hành từ cuối tháng 10 năm 2017;

  
 

Công viên ven sông

Công viên ven sông

Công viên ven sông

Công viên ven sông

Cảnh quan: Cảnh quan các khu vực nội khu đã hoàn tất. Cảnh quan các công viên ven sông đang được gấp rút triển khai để hoàn thành vào đầu quý 1 năm 2018;
Cảnh quan khu công viên ven sông dãy biệt thự 4A và 4B đã hoàn thành 70% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, giai đoạn cuối cùng của khu công viên ven sông thuộc dãy biệt thự 
4C và khu tiện ích hướng sông đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4/2018.
các khu vực nội khu đã hoàn tất. Cảnh quan các công viên ven sông đang được gấp rút triển khai để hoàn thành vào đầu quý 1 năm 2018;



CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
ĐẾN ĐẦU THÁNG 2 NĂM 2018 

H   tiết và T ạm  lý nước thải: Hồ  tiết đã thi công xong. Toàn bộ công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Trạm xử lý nước thải đã hoàn tất. Công tác chạy thử thành công và  
 tr vào vận hành từ cuối tháng 10 năm 2017;
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