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Tổng Quan thị trường bất động sản Quảng Bình 

 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT 

ĐỘNG SẢN QUẢNG BÌNH 

Quảng Bình ngày xưa là mảnh đất quê nghèo, gắn liền với những cuộc kháng 

chiến lịch sử khốc liệt, với con trâu, mảnh ruộng và dân cày . 

Quảng Bình ngày nay đang dần "thay da đổi thịt". 

 

Nhiều nhà phố, nhiều công trình dân dụng, nhiều dự án tiềm năng đã và đang được 

xây dựng tại Quảng Bình. 

Du lịch được chọn là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, kéo theo đó là nhiều dự án nghỉ 

dưỡng mọc lên. 

Đầu tư vào các dự án condotel nơi đây sẽ có cơ hội phát triển và tiềm năng sinh lời 

trong tương lai. 
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Quảng Bình 30 năm hình thành và phát triển 

Quảng Bình là mảnh đất lịch sử gắn liền với 2 cuộc kháng chiến cứu quốc chống pháp 

và chống mỹ. 

Dưới sự lãnh đạo của đảng, quân và dân Quảng Bình, mảnh đất của chiến trường 

khốc liệt ngày nào nay đã thay da đổi thịt là thành phố có nền kinh tế phát triển vượt 

bậc. 

 
 

Mới đây Quảng Bình đã có sự kiện lớn kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh 1/7/1989 

_1/7/2019. 

 

Nhân sự kiện này tỉnh quảng bình cũng đã điểm một số thông tin phát triển kinh tế của 

tỉnh. 

+ Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, quy mô nền kinh tế không ngừng được 

nâng lên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 

+ Tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 1989-2019 đạt 8,2%. So với năm 1989, 

quy mô kinh tế năm 2019 tăng 119 lần. 

+ GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần. 

+ trong thời kỳ 2010-2019, ngành du lịch có nhiều khởi sắc và dần trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

+ Thương hiệu du lịch Quảng Bình được khẳng định ở tầm quốc gia, khu vực, là 

điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. 
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Những con số biết nói 

 

Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt đến những con số 

“khủng” vượt quá chỉ tiêu đề ra cho thấy Quảng Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế 

không kém gì các thành phố lớn trên cả nước. 

 Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,32%. 

 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,12%. 

 Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7%. 

 Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 6,71% so với cùng kỳ. 

 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 8.670 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng 

kỳ… 

Vì sao Quảng Bình là điểm sáng đầu tư bất động 
sản nghỉ dưỡng? 

Quảng Bình đang phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch. 

Đây là một điều dễ hiểu vì Quảng Bình sở hữu đầy đủ những yếu tố cần và đủ cho 

ngành dịch vụ đầy tiềm năng này. 

Vị trí địa lý 

Quảng Bình sở hữu vị trí chiến lược với vị trí thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng giao 

thông đồng bộ.  
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Từ Quảng Bình dễ dàng di chuyển đến các tỉnh và thành phố lân cận. 

 

● Phía đông giáp Biển Đông. 

● Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với dãy Trường Sơn là 

biên giới tự nhiên. 

● Phía nam giáp với tỉnh Quảng Trị. 

● Phía bắc Quảng Bình giáp với Hà Tĩnh, với dãy Hoành Sơn là ranh giới tự 

nhiên. 
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● Quảng Bình còn sở hữu các tuyến giao thông huyết mạch quan trọng Bắc – 

Nam Việt Nam chạy qua: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh, Đường sắt Bắc – 

Nam. 

● Ngoài ra, tỉnh này còn có giao thông hàng hải (cảng Hòn La, cảng Gianh) và 

hàng không (sân bay Đồng Hới). 

Thiên nhiên ưu đãi 

Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi cho một bức tranh hùng vĩ, vừa có rừng, vừa có 

biển. 

Hệ thống tham quan du lịch hấp dẫn. Các cảnh quan nơi đây thu hút khách du lịch 

trong cả nước và quốc tế nhờ những cảnh sắc và hệ thống du lịch hiếm có. 

Quảng Bình được mệnh danh là vương quốc hang động với hệ thống các hang động 

lớn nhỏ như: Động Phong Nha được mệnh danh là đệ nhất động, hang Sơn Đoòng 

được mệnh danh là hang động lớn nhất thế giới, động Tiên Sơn, động Thiên 

Đường….. 

 

Ngoài ra Quảng bình còn sở hữu các địa danh du lịch nổi tiếng như: Bãi biển Bảo 

Ninh, biển Nhật Lệ, sông Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy, Vũng Chùa-Đảo Yến, sông Nhật Lệ, 

vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Sông chày-Hang tối…. và gần 100 di tích lịch sử, 

văn hóa và danh thắng nổi tiếng khác. 
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Thị trường bất động sản Quảng Bình 

Thị trường bất động sản Quảng Bình hiện nay đang rất sôi động. Nhiều dự án tại 

Quảng Bình đã và đang được xây dựng, không ít nhà đầu tư chịu chi một khoảng 

không nhỏ để đem về những lô đất đã được đấu thầu trước đó. 

Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy thành phố Đồng Hới đang chiếm tỉ lệ cao nhất về số 

tiền thu được từ nguồn sử dụng đất. Điều này cho thấy thành phố đang là nơi tập 

trung nhiều nhất các dự án bất động sản. 

Tỉ lệ thuận từ việc tiền thu được từ ngân sách tăng lên từ nguồn sử dụng đất là hàng 

loạt các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, khu phức hợp bắt đầu bước vào giai đoạn 

triển khai và xây dựng. 

Ngoài ra Quảng Bình còn có những tiềm năng thúc đẩy phát triển ngành bất động sản 

nghỉ dưỡng như: 

● Cảnh quan thiên nhiên trù phú với nhiều địa danh nổi tiếng. 

● Hệ thống hang động hiếm có thể tìm thấy ở một nơi nào khác. 

● Đường bờ biển kéo dài. 

● Hệ thống giao thông đồng bộ,  thuận lợi di chuyển. 

● Quảng Bình thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, và dự báo 

còn tăng thêm trong thời gian sắp tới. 
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Từ những yếu tố đó Quảng Bình trở thành điểm thu hút đầu tư của các loại hình bất 

động sản nghỉ dưỡng như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự biển 

…. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Quảng Bình cũng đã phê duyệt 19 dự án của các 

nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên đến con số 2.595 tỷ đồng. 

Các dự án đã và đang triển khai tại Quảng Bình 

Thị trường bất động sản Quảng Bình bắt đầu mở ra các dự án đồ sộ, với sự góp mặt 

của các “ông trùm” trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng như VinGroup, FLC, 

Mường Thanh. 

Khu đô thị Bảo Ninh Sunrise 

Dự án nằm ở phía đông thành phố Đồng Hới do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh 

làm chủ đầu tư. 

Quy mô dự án: Bao gồm 107 căn biệt thự, nhà phố xây thô với chiều cao tối đa 3 tầng 

đa dạng các loại  diện tích từ 260m2 - 440m2. 

Diện tích dự án: 55.000m2. 

Khu đô thị Phú Hải Riverside Quảng Bình 

 

Dự án thuộc công ty cổ phần SPM.INVEST làm chủ đầu tư. 

Diện tích dự án: 43.253ha. 

Quy mô dự án: Hơn 800 căn nhà phố liền kề và nhà phố shophouse, biệt thự view 

sông. 

Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort 

 

● Vị trí dự án: Nằm bên bờ sông Nhật Lệ huyền thoại 

● Tổng diện tích: rộng 29 ha. 

● Quy mô dự án: Gồm 5 tòa building. 

● 234 phòng với các cấp hạng tiêu chuẩn. 

● 10 Bungalow có 40 phòng. 

● 12 Villa có 19 phòng nghỉ cao cấp và đầy đủ các dịch vụ tổ chức sự kiện hội 

nghị, hội thảo, nhà hàng, bar và các dịch vụ thể thao giải trí chuyên nghiệp. 
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Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình 

 

Dự án do  tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. 

Tổng diện tích lên tới gần 2.000 ha. 

Quy mô dự án: bao gồm nhiều hạng mục 

● Khách sạn 5 sao 

● Resort bãi biển 5 sao 

● Trung tâm hội nghị quốc tế 

● Chuỗi sân golf liên hoàn 

● Vườn thú Safari 

Royal Landmark Quảng Bình 
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Mới đây công ty TNHH Hoàng Gia Hưng cũng đã nổ một phát súng mang tên Royal 

Landmark Shophouse Quảng Bình. 

 

Diện tích: 10.167m2. 

Quy mô: Bao gồm các căn condotel và shophouse. 

Giỏ hàng mới nhất vừa công bố gần đây của dự án bao gồm 400 căn condotel và 59 

căn shophouse. 

Dự án  Royal Landmark shophouse Quảng Bình được xây dựng trên quỹ đất hiếm hoi 

còn lại nằm cạnh bờ sông Nhật Lệ. 

Có thể nói đây là “trung tâm của trung tâm” thành Phố đồng Hới, là địa điểm thu hút 

được nhiều khách hàng và được nhận định là vị trí vàng trong tương lai. 

Thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Bình đang phát triển mạnh mẽ với 

hàng loạt dự án cũng như các chủ đầu tư lớn nhỏ. 

Mỗi dự án đều có những ưu nhược điểm riêng mà không phải nhà tư vấn nào 

cũng có thể nhìn nhận chính xác. 

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, 

năng động và có chứng chỉ môi giới bất 

động sản, chúng tôi tin tưởng sẽ 

mang lại cho quý nhà đầu tư sự hài 

lòng nhất có thể. 

Đội ngũ nhân viên hơn 5 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bất động sản 

cao cấp. 

Liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn về các dự án condotel tiềm năng 

tại Quảng Bình. 

Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản An Khang (An Khang Real) 

● Địa chỉ: 88 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM 

● Hotline: 0822 6789 33 (Kinh doanh) 

● Email: marketing@ankhangreal.vn 
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