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Được phát triển bởi:

Nine South estates đang hoàn thiện từng ngày. Sự chỉn chu của dự án thể hiện ngay từ khi quý khách vừa bước chân 
vào cổng dự án, thái độ chuyên nghiệp của đội ngũ bảo vệ, vệ sinh, nhân viên tư vấn… đã làm cho khách hàng vô 
cùng hài lòng. 

Với mong muốn đem lại cho khách hàng những trải nghiệm thực tế và trọn vẹn nhất về không gian sống chất lượng 
cao cùng tiện ích vượt trội, ngày 11/09/2016 vừa qua tại dự án Nine South estates, Tập đoàn VinaCapital tổ chức 
chương trình "TRI ÂN KHÁCH HÀNG". Thông qua sự kiện này, Chủ đầu tư VinaCapital trân trọng gửi đến Quý khách 
hàng lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin tưởng lựa chọn dự án Nine South estates là nơi an cư, nơi đầu tư lý tưởng.

Cũng trong dịp này, Chủ đầu tư cũng chính thức mở bán các căn biệt thự ven sông, khu vực đẹp nhất dự án.

 Hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản ngoài nhà cho tất  
 cả các khu vực còn lại. Cho đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng toàn  
 bộ công việc và đáp ứng được tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà sẽ  
 được hoàn thiện sơ bộ vào quý 4 năm 2016;

 Nền móng: Đã hoàn tất công tác đóng cọc cho các khu vực 1C, 1D, 2A, 2B, 2C1, 3A1 và 3B1. Nhà thầu đang tiếp  
 tục triển khai đóng cọc cho các khu vực còn lại. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác cọc của dự án sẽ được hoàn tất  
 trong năm 2016;

 Nhà / Biệt thự: 

- Khu vực 1C và 1D: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng 62 căn nhà tại các khu vực 1C và 1D. Hiện tại nhà thầu  
 đã thi công xong toàn bộ hệ thống dầm, cột và sàn cho tầng 2 và đang tiến hành đổ bê tông cho tầng áp mái  
 cũng như tô trát và xây tường gạch bao quanh nhà; 

- Các khu vực khác: nhà thầu đang triển khai thi công đài móng, bể ngầm và sàn tầng trệt cho nhà tại các khu 
 vực 3A1 và 3B1; 

 Hệ thống kè dọc sông Tôm và rạch nhánh ở phía Bắc dự án: Nhà thầu đã hoàn tất công tác cọc thử và đang  
 tiến hành thi công đóng cọc đại trà với 85% tổng số cọc đã được đóng. Dự kiến, tường bờ kè và các hạng mục  
 còn lại sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới để đảm bảo toàn bộ bờ kè được hoàn thành trong năm 2016  
 theo như kế hoạch; 

 Cảnh quan: Cảnh quan khu vực bờ sông khu vực 4B bao gồm lối đi bộ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng... đã được  
 hoàn tất và đưa vào phục vụ từ đầu tháng 9 năm 2016. Cảnh quan các khu vực còn lại của dự án đang được lên  
 phương án thiết kế và thi công, đảm bảo hoàn tất trước khi bàn giao nhà cho khách hàng.

 Công tác đấu thầu: chủ đầu tư cũng đã hoàn tất công tác đấu thầu cho gói thầu thi công 153 căn nhà còn lại 
 của dự án bao gồm 26 căn biệt thự ven sông và nhà câu lạc bộ số 2. Đơn vị được Chủ đầu tư tin tưởng trao cho  
 gói thầu quan trọng này là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thuộc tập đoàn xây dựng Coteccons Group,  
 tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam. Với sự chuyên nghiệp và năng lực hàng đầu của mình, Ricons đang 
 khẩn trương huy động máy móc nhân lực để triển khai thi công tại dự án trong thời gian ngắn nhất;

 Công tác quản lý chất lượng: Với uy tín của Chủ đầu tư Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, VinaCapital luôn  
 cam  kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Ngoài  
 chuyên gia người nước ngoài tham gia quản lý chất lượng trên công trường ngay từ đầu dự án là ông Andrew  
 London với vai trò giám đốc dự án, VinaCapital cũng đã bổ nhiệm thêm ông Ian Lee Harper. Ông Ian sẽ làm việc  
 với vai trò giám đốc xây dựng cấp cao từ giữa tháng 9 năm 2016. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc, trong  
 đó có gần 20 năm quản lý các dự án nhà ở, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, ông Ian sẽ là sự
 bổ sung nhân sự quan trọng, đảm bảo cho chất lượng cũng như tiến độ của dự án đáp ứng được cam kết của  
 Chủ đầu tư với khách hàng.


