
HIỆP ỬỚC

XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG BIỂN GIỚI 

GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, 

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ 

NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương qưôc 
Campuchia và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi tắt là ba 
Bên ký kết);

Với mong muôn bảo vệ các lợi ích cơ bản của nhân dân mỗi nước, 
củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị giữa ba nước, tạo lập 
một khu vực ngã ba biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác lâu dài;-

Trên cơ sở những nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc 
lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau;

Đã thống nhất ký Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới 
giữa ba nước như sau:

1. Giao điểm đường biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Vương quôc Campuchia và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào nằm tại điểm giao nhau giữa đường biên giới Việt Nam- Campuchia, 
Việt Nam- Lào và đường biên giới Campuchia - Lào, trên đỉnh núi có độ 
cao ghi trên bản đồ là 1086.

Điêm này cách diêm có độ cao 918 trong lãnh thô nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3,11 km vê phía Đông Nam, cách diêm có độ 
cao 930 trong lãnh thố Vương quôc Campuchia 2,30 km về phía Tây Nam, 
cách điểm có độ cao 905 trong lãnh thổ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào 1,83 km về phía Bắc Tây Bắc (đo trên Bản đồ đính kèm Hiệp ước ngã 
ba đường biên giới Việt Nam - Campuchia - LàoJỷ lệ 1/50.000).
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2. Toạ độ địa lý giao điểm .đường bỉên giới giữa ba nước là 
14°4r09,80” vĩ độ Bắc; 107o33’23,79” kinh độ Đông; Toạ độ vuông góc 
là X — 1625161,02 m; Y = 775331,60 m; độ cao thực tế 1081 m (các số 
liệu trên đo tại thực địa).

3. Giao điểm đường biên giới giữa ba nước được biểu thị bàng một 
dấu chấm tròn màu đỏ là tâm của đường tròn có đường kính 3mm, thể hiện 
vị trí mốc trên Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 được ba Bên ký kết xác nhận. Bản đồ 
này được đính kèm Hiệp ước vả là một bộ phận không thể tách rời của 
Hiệp ước.

1. Ba Bên ký kết thoả thuận cắm một mốc bằng đá Granite tại giao 
điểm đường biên giới giữa ba nước (Bảng đăng ký mốc giới điểm ngã ba 
biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào vả Biên bản cắm mốc ngã ba biên 
giới Việt Nam - Campuchia - Lào đính kèm theo Hiệp ước này).

2. Ba Bên ký kết có nghĩa vụ bảo vệ và áp dụng mọi biện pháp cần 
thiết để phòng tránh việc di dời, làm hư hại và phá huỷ mốc. Không Bên 
nào được đom phưomg thay đồi vị trí, quy cách mốc giới, kể cả việc cắm bất 
kỳ một mốc nào khác.

3. Bất cứ Bên nào phát hiện mốc bị dịch chuyển, bị hư hại hoặc bị 
phá huỷ, phải thông báo kịp thời cho hai Bên ký kết kia. Ba Bên ký kết căn 
cứ vào vị trí chính xác của mốc tại Điều I và quy cách mốc giới quy định 
trong “Bản vẽ thiết kế mốc giới giao điểm đường biên giới Việt Nam - 
Campuchia - Lào” kèm theo Hiệp ước này để tiến hành trùng tu, khôi phục 
nguyên trạng mốc giới và cùng nhau ký biên bản xác nhận.

Hiệp ước này phải được các Bên ký kết phê chuẩn theo quy định 
của pháp luật nước mình và thông báo cho nhau qua đường ngoại giao. 
Hiệp ước sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo cuối cùng.
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Hiệp ước này ký tại thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xẵ hội chủ 
nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 8 năm 2008 thành ba bản, mỗi bản bàng 
tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Lào, cả ba văn bản đều có giá trị như 
nhau. Ba Bên thống nhất làm thêm một văn bản Hiệp ước bằng tiếng Pháp 
để đối chiếu.

ĐẠI DIỆN TOÀN QUYÊN 

Nước Cộng hỏa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam

ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN

Vưomg quốc 
Campuchia

ĐẠI DIỆN TOÀN QUYÊN 

Nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào

3
L



bán  vé thié't ké' móc  giao dié’m di/c3 ng BIÉN GIÓI
BA Nl/ÓC VIÉT NAM - CAMPUCHIA - LÁO

GÜÓC HUY LÁM &ÁNG H0P KIM 
Dl/ÓNG KÍNH 30CM

±0,00

500

150 300 ISO
1.... "T"""

g
(Si

o
ow

VIÉT NAM
od, ’ jot

--------Q-i -
O

a

s

M07
208 200 o

Csj

500

1600

I00  400 10C

r ~  t

208 ] 206

500 500

1600

150 300 150

" t" ....1..

13 2 | |1 3 2

2007
2 08  [ [ 200

500 600 500

1600

y *


