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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

• Năm 2018 có tín hiệu tốt cho thị trường BĐS.

• Tăng trưởng thị trường chứng khoán đạt 46%.

➢GDP tăng trưởng 6,8%.

➢Niềm tin gửi tiền vào Bank rất thấp do các vụ lừa đảo.

➢BĐS đang ở giá trị thật, được nhà nước quản lý chặt chẽ. Nên các dự án có pháp lý rõ ràng, đều
hút khách hàng đầu tư và khách hàng mua nhu cầu ở thật. Đặc biệt những dự án được triển khai
bởi những CĐT uy tín, tiềm lực tài chính mạnh. Xây dựng đồng bộ các tiện ích phục vụ nhu cầu ở 
thực của cư dân.

➢Thị trường BĐS Hải phòng năm 2017 như bừng tỉnh sau bao năm ngủ yên. Hàng loạt các ông lớn, 
với những dự án khủng. Đã khiến Hải phòng là điểm hấp dẫn cho các khách hàng đầu tư, cũng
như người dân Hải phòng có cơ hội được tiếp cận những dự án có cảnh quan và môi trường sống
tốt.

- Dự án nhà ở có thể kể đến các dự án của tập đoàn Hoàng Huy, nhắm đến đối tượng khách hàng
bình dân. Dự án Vinhomes imperia của tập đoàn Vingroup, hướng đến khách hàng cao cấp. Điểm
chung của những dự án này laf đều bán rất nhanh. Chứng tỏ nhu cầu của người dân Hải phòng là
rất lớn.

- Dự án nghỉ dưỡng đều có sự góp mặt của các tập đoàn lớn, triển khai ở Đồ Sơn và Cát Bà. Như
tập đoàn Flamingo, tập đoàn FLC, tập đoàn Him lam, tập đoàn Sungroup và tập đoàn BRG.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Theo Báo cáo của UBND TP Hải Phòng năm 2017 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 14,01%, cao nhất từ năm 

1994 đến nay và cao nhất cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3770 USD.



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Cốt lõi của nền kinh tế Hải Phòng là mảng Công nghiệp và Cảng. Với hơn 20 Cụm – Khu công nghiệp tổng quy mô hàng nghìn

ha, đóng góp rất lớn cho thành phố. Lớn nhất phải kể đến Khu công nghiệp Nam Đình Vũ quy mô gần 2000ha.

Sự hiện diện của nhà máy sản xuất ô tô VINFAST của tập đoàn VINGROUP, sẽ là cú hích lớn cho sự phát triển BĐS nói chung và

BĐS nghỉ dưỡng nói riêng của Hải phòng.



HẠ TẦNG GIAO THÔNG

✓ Hệ thống giao thông nội đô hiện đại, một loạt cầu vượt đã được xây dựng tại các nút giao. 

✓ Toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long sẽ thông xe vào cuối năm nay khi Cầu Bạch Đằng hoàn thành vào

tháng 8.2018.

✓ Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện.

✓ Quốc lộ 10, quốc lộ 5 kết nối Hải Phòng với các tỉnh.

✓ Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng sắp nâng cấp thành đường sắt cao tốc.

✓ Sân bay Cát Bi được nâng cấp thành sân bay Quốc tế.



HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Rất nhiều tỉnh thành có sân bay, nhưng quy mô sân bay Quốc tế thì không nhiều, Hải phòng có sân bay Quốc Tế Cát Bi. 

Năm 2017 đã đón hơn 2,3 triệu lượt hành khách. Hiện đang được mở rộng thêm để có thể đón được 6 triệu lượt khách/ 

năm.



HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ cũng rất đồng bộ. Dự kiến cuối năm nay sẽ thông toàn tuyến Cao tốc Hà Nội-Hải

Phòng-Hạ Long, khi cầu Bạch Đằng khánh thành. QL10 và QL5A được nâng cấp mở rộng, kết nối giao thương với các tỉnh như

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh rất thuận lợi.

CẦU BẠCH ĐẰNG
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG
CẦU HOÀNGVĂNTHỤ

Cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) với xã Tân Dương 

(huyện Thủy Nguyên), chiều dài hơn 1,5km. 
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG
CẦUVƯỢTNGUYỄNVĂNLINH

Dự kiến, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh sẽ hoàn thành sau quý II/2019.



DU LỊCH

➢ Hải Phòng với lợi thế về du lịch biển, nổi tiếng như Đồ Sơn và Cát Bà. Đem lại nguồn thu lớn cho tỉnh: Tổng doanh thu ngành

du lịch tăng hơn 13%. Chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ đạt 6000 tỷ đồng.

➢ Du lịch thiên nhiên núi rừng và di tích lịch sử:

- Vườn Quốc Gia Cát Bà, Núi Voi, Hải Đăng Đảo Dấu, tuyệt tình cốc.

- Biệt thự Bảo Đại,Bến tầu không số, di tích Tràng Kênh Bạch Đằng. 



THỊ TRƯỜNG BĐS HẢI PHÒNG
I/ Chủ Đầu Tư Và Dự Án Tại Hải Phòng.

1/ VINGROUP:

- Dự án Vinhome Imperia: Quy mô 78.5 ha tại quận Hồng Bàng, thời gian bàn giao từ tháng 3.2018 ( dự án gồm 1600 căn LK, BT, BH, Đất nền)

- Dự án Vinpearl Vũ Yên: Quy mô 870 ha tại Đảo Vũ Yên. Thời gian bàn giao dự kiến 2020 (dự án gồm sân Golf 36 lỗ, cáp treo, BT biển)

- Dự án Vinhome Cầu Rào 2: Quy mô 49,76 ha tại quận Lê Chân, dự kiến bán hàng vào tháng 10/2018 (dự án gồm 1.100 căn LK, BT, BH)

2/ Chủ đầu tư Hoàng Huy:

- Dự án nhà ở thương mại: Hoàng Huy Riverside (5.9 ha với 325 căn BT, LK đang triển khai), dự án Hoàng Huy Mall (3ha, đang san lấp)

- Dự án nhà ở xã hội Pruksa Town, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

- Dự án cải tạo chung cư cũ theo hình thức BT.

3/ Chủ đầu tư Phúc Lộc:

- Dự án NEW HORIZON: Quy mô 11,85 ha, phường Nam Hải, quận Hải An. Dự án đang gặp khó khăn về vấn đề pháp lý và chưa nộp thuế đất.

4/ Chủ đầu tư FLC: 

- Khu phức hợp FLC Đồ Sơn: Quy mô 500 ha, đang triển khai.

5/ Chủ đầu tư BRG:

- Dự án BRG COASTAL CITY: Quy mô 350 ha, tại Đồ Sơn. Sản phẩm đẹp nhưng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sp.

6/ Chủ đầu tư Flamingo:

- Dự án Flamingo Cát Bà: Quy mô 77,8 ha, tại bãi Cát Cò 1,2, Cát Bà, Hải Phòng. Dự án đang triển khai và dự kiến ký HĐMB vào tháng 7.2018.

7/ Chủ đầu tư Sun Group:

- Dự án Sun Cát Bà: Quy mô Siêu dự án tại đảo Cát Bà, đang triển khai.



THỊ TRƯỜNG BĐS HẢI PHÒNG

8/ Chủ đầu tư Him Lam:

- Dự án nghỉ dưỡng đảo Hòn Dáu: Quy mô 100 ha, triển khai từ 2016.

- Dự án Him Lam Hùng Vương: Quy mô 12 ha, tại Phường Hùng Vương Quận Hồng Bàng. Dự án chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại thấp tầng.

9/ Chủ đầu tư Duy Hưng:

- Dự án TTTM & KS cao cấp Duy Hưng: Quy mô gần 9000 m2 tại ngã 5 sân bay Cát Bi, dự án đang bị dừng không triển khai.

10/ Chủ đầu tư CTY CP thương mại Hải Phòng Plaza

- Dự án TTTM Hải Phòng Plaza: Quy mô 1,28 ha tại ngã 5 sân bay Cát Bi. Dự án đã khoan cọc nhồi và hiện là bãi đất hoang cỏ mọc

11/ UBND TP Hải Phòng:

- Dự án KĐT Bắc Sông Cấm: Quy mô 324 ha tại Huyện Thủy Nguyên. Đang san lấp

12/ Chủ đầu tư AGAPE Việt Nam:

- Dự án Water Front City: Quy mô 25,3ha, tại Phường Vĩnh Niệm Quận Lê Chân. Đang triển khai giai đoạn 3 

13/ Chủ đầu tư CTY CP Đầu tư du lịch Quang Minh:

- Dự án KĐT Quang Minh Green City: Quy mô 151ha, tại Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên. Đang triển khai giai đoạn 1 của dự án gồm đất nền và nhà xây
thô.

14/ CĐT Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt-Anh:

- Dự án Làng Việt Kiều: Quy mô 9.2 ha, tại Phường Vĩnh Niệm Quận Lê Chân, đang triển khai.

15/  CĐT Hiệp Phong Việt Nam: 100% vốn nước ngoài.

- Dự án OUR CITY: Quy mô 43 ha, tại Km9 Đường Phạm Văn Đồng Quận Dương Kinh, triển khai từ cuối 2014.





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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TIẾNĐỘ THANHTOÁN

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




