


Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và xây 
dựng PG
Địa chỉ: Xã An Đồng, An Dương, Hải 
Phòng
Tổng diện tích: 175.000 m²
Mật độ xây dựng: 50%
Loại hình phát triển: Khu đô thị mới

Khu đô thị PG An Đồng có diện tích 
17,5ha, tọa lạc tại địa bàn huyện An 
Dương, TP Hải Phòng, nằm tiếp giáp với 
sông Lạch Tray, cạnh đường quốc lộ 5A. 
PG An Đồng cung cấp các hạng mục 
công trình sau:

Khu nhà ở liên kế mặt phố
Khu nhà ở biệt thự (gồm BT song lập, 

đơn lập và khu biệt thự cao cấp)
Khu nhà ở chung cư
Trường mẫu giáo - nhà trẻ
Trung tâm khám chữa bệnh
Trung tâm thương mại, văn phòng cho 

thuê
Trung tâm ẩm thực và thể thao.





MẶT BẰNG DỰ ÁN
Tổng diện tích xây dựng: 80m2
Diện tích đất: 125 m2
Diện tích sàn sử dụng: 348 m2
Số tầng 4 tầng
Nhà bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và
sân cổng
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TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Tiến độ đặt cọc khu đô thị PG An 
Đồng

Tiến độ HĐĐC Thanh toán

Khi ký HĐĐC 300.000.000

Ký hợp đồng mua bán nhà PG An 
Đồng

Thủ tục Thời gian

Ký hợp đồng đặt cọc
Tại thời điểm đặt 
cọc 
300.000.000/căn

Thanh lý HĐĐC và
ký HĐMB

Đang cập nhật

2. Tiến độ
HĐMB

Thủ tục Thanh toán

Đợt 1
Ký hợp đồng khi đã có
móng

300.000.000 đồng
30% giá bán + 
VAT

Đợt 2 Khi đã xong mái tầng 2
15% giá bán + 
VAT

Đợt 3 Khi đã xong mái tầng 4
15% giá bán + 
VAT

Đợt 4
Khi hoàn thiện xong phần 
xây tường, chát ngoài

15% giá bán + 
VAT

Đợt 5
Ký hợp đồng khi hoàn 
thiện mặt ngoài và sân 
cổng

15% giá bán + 
VAT

Đợt 6
Khi ký biên bản, nghiệm 
thu bàn giao nhà

7% giá bán + VAT

Đợt 7
Khi nhận Giấy chứng nhận 
QSD đất và nhà

7% giá bán + VAT



TIỆN ÍCH KHU ĐÔ THỊ PG AN ĐỒNG

- Trường mầm non - nhà trẻ

- Phòng khám chữa bệnh

- Trung tâm thương mại và văn phòng cho

thuê

- Trung tâm ẩm thực và thể thao

- Công viên cây xanh, đường dạo bộ

- Bảo vệ 24/24

- Hệ thống camera giám sát




