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XÂY DựNG CẢU ĐƯỜNG 'bộ  GUA sông  hòng 
THUỘC KHU Vực BIÊN GIỚI LÀO CAI - HÀ KHẢU

Đe thúc đẩy và phát triển mổi quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung 
Quốc, đáp ứng nhu cầu ngày một gia tãng cùa vận tái hành khách và hàng hoả qua lại 
giữa hai nước vả lạo diều kiện thuận lợi cho sự qua lại cửa nhân dân giữa hai tĩnh biên 
p.iới, trên nguyên tãc bình dăng, củng có lợi, Chính phủ Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là hai Bên) củng 
thoà thuận kỷ Hiệp dính vể xây dựng cẩu đường bô qua sông Hồng thuộc khu vực biên 
giới Lảo Cai - Hà Khẩu (sau đây gọi tắỉ ỉả cẩu) theo các điều khoàn như sau:

ĐIẺU1
Quy đinh chung

L Địa diềm xây dựng cẩu:

Ị.t. Địa điểm xây dựng cầu tại phía Việt Nam: nàm trong khu thương mại Kim 
Thành, thành phố Lào Cai, trục tim cẩu dược xác định theo tọa độ mốc tương ứng với 
hai hệ tọa độ cùa hai nưởc như sau:

Theo hệ tọa độ GP5 của Việt nam:
i. Điểm mốc cúa phía Việt Nam (Mốc T4)

Tọa độ theo phương X -  2492442.864 
Toa độ theo phương Y = 391000.775

ii Điểm mổc cùa phía Trung Quốc {Mốc T2)
- Tọa độ theo phương^x = 2492640.849
- Tọa độ theo phương Y = 391038.953 - !

1.2. Địa điểm xây dựng cẩu tại phía Trưng Quốc: nẳm trong khu mới Bấc Sơn, 
huyện Hả Khẩu, trục tim cầu được xác định theo tọa độ mốc tương ứng với hai hệ tọa 
dộ cùa hai nước như sau:

Theo hệ tọa độ kiến trúc xây dựng dô thị Trung Quốc (trẽn cơ sờ của mạng GPS):
1. Đỉểm mốc cúa phia Việt Nam (Mốc T4)

Tọa độ theo phương X = 2491976.543 
Tọa độ theo phương Y = 497229.986

ii. Điểm mổc của phía Trung Quốc (Mốc T2)
- Tọa độ theo phương X = 2492194.526
- Tọa dộ theo phương Y = 497268.174



2 Cơ quan chù quản cùa mỗi Bên:

2.1 Phía Viột Nam ỉả Bộ Giao thông vận lài mrớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Vict Nam,

2 2 Phía Trung Quốc là Bộ Giao thông nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

3 Đơn vị được giao thi công, bảo dưỡng, quản lý cầu cùa mỗi Bên:

3 1 Phía Việt Nam là Sờ Giao thông vận tải tinh Lào Cai,

3 2 Phía Trung Quốc lả Ty Giao thông tinh Vân Nam.

ĐIẺU 2
Xãy dựng và quản ỉý

1. Việc xây dựng cẩu không dược lảm thay đoi hướng dòng chảy, không làm thu hẹp 
lòng sõng tại khư vực cầu; không lảm thay doi đườnp biên giởi hiện tại giữa hai 
nước, không lốm ành hưởng đến công tác phan giới, căm môc của hai nước vả phải 
bảo đảm an toàn cho các công trình kiến trúc vinh cửu sẵn có ven hai bờ sông, đảm 
bảo yêu cầu về thông thuyền và giữ gìn môi tnrờng sinh thái của đòng sông và đảm 
bào những yếu tổ an toàn khác.

2. Cẩu do hai Bẽn cùng xây dựng. Sau khi xâỵ dựng, hai Bên thống nhất lẩy đường 
chia đều nhịp chinh vuông gỏc với trục tim câu lảm ranh giởi cùa cãu. Phân câu cùa 
Bên nào là tải sàn của Bên đó và do Bên đỏ tự tiển hành duy tu, bảo dưỡng và quản
lỷ.

3. Đường chia đều nhịp chỉnh vuông góc với trục tim cẩu được xác định tại vị trỉ một 
phẩn hai ( ỉ /2) khoảng cách cùa mép ngoải hai đỉnh kè đã có tại bờ sông mỗi Bên 
(khoảng cách được hai bên thống nhất là 194,02 m). Đường chia đểu nhịp chính 
vuông gỏc với trục tim cẩu chỉ lả đường ranh giới phân định để quản lỷ sau khi cẩu 
xây dựng xong và không Bên nào được lây đỏ lảm căn cứ đê xác định biên giới.

r

ĐIÈU3
Quy mõ xây dựng

1 Cẩu được xây dựng bằng bê tòng dự ứng lực gồm 5 nhíp dầm liên ỉục, bổ trí theo sơ 
dồ 38+56-*-92+56+38m, trụ cầu nhịp chính hỉnh chữ V.

2. Cao độ mạt cầu tại vị trí hợp long được xác dịnh ỉả 99,61 m (theo hệ cao độ dự án), 
chiều rộng toàn bộ cùa cẩu lả 21,5 mét.
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ĐIẺƯ 4
Thiết kể và thi côìỉg

ỉ , Hai Bên thống nhất, Tổ chuyên ẸÌa kỹ thuật liên ỉiợp tiến hành công lác chuẩn bị 
trong thời kỳ đầu (sau đây gọi tắt là “Tổ chuyên gia”) phụ trách việc bàn bạc và 
thong nhất về tiêu chuẩn kỹ íhupt, hoàn thánh việc thiết kể công trình cầu chỉnh, vả 
mồi Bên tự hoàn thảnh việc thiết kế công trình đưcmg dẫn cìĩa mình.

Truớc khi thi công cầu, phương ản thiết kế về tổ chưc thi công của các Bên phải 
đươc Tổ chuyên gia bàn bạc, thống nhất.

3. Cẩu do hai Đcn cùng đẩu lư xây dựng.

4. Phẩn cầu tinh tử điềm giũa cẩu vể phỉa bờ sông cùa mỗi Bên, cũng như đường dần 
vào cầu vả các cdng trinh liên tỊuan củã mỗi Bên sể do Bên đó tự dâm nhận việc xây 
dựng đúng theo phương án thiết kế đẩ được To chuyên gia hoàn thành và được phê 
duyét, dồng thời phài đàm bảo phủ hợp vứi tiến độ xây dựng chung.

5. Đẻt hợp long của nhịp chỉnh của cầu sẽ do phía Trung Quốc đảm nhận thỉ công, 
phía Việt Nam chịu trách nhiệm giám sầt.

ĐIÈU5
Kiiỉb phì xây dựng

1. Kinh phí xây dựng cầu kể từ đốt hợp long vể phía bở của mỗi Bên, đường dẫn vào 
cầu và các hạng mục công trinh liên quan do mỗi Bên đảm nhận.

2. Mồi Bên đàm nhận 50% kinh phi xây dựng đổt hợp long của nhịp giữa của cầu. Dự 
toán công trinh do hai Bên cùng thầm định.

ĐỈỀV 6
Trao đổi và thống nhất

*

ỉ Vi có su khác nhau trong tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng, haí Bên đồng ỷ su đụng 
những biên bàn hội đàm và tiêu chuân kỹ thuật cỏ lịên quan đã được Tô chuyên gia 
bàn bac và thống nhất đễ lảm cơ sờ cho việc thiết kể và thi công cầu.

2. Thiểt kế tổng thế cùa cẩu sẽ do Tổ chuyên gia thoà thuận, thông nhât.

3 Trong quá trinh thiết kế vả xây dựng cầu, các vẩn đề kỹ thuật cũng như các vấn đề 
liên quan khác do Tổ chuyên gia cùng bàn bạc, thống nhât và phải được trình iên cơ 
quan có thẳm quyền nêu tại Điểu 1 của Hiệp định này hoặc cơ quan được úy quyen 
xem xét, phê duyệt.

3



ĐIẺU 7
Đơn giản hoá tìiù lục

Nhằm tạo thuận lợi cho việc xây dựng cầu, dàng thời với việc ký kết Hiệp đinh 
này, hai Bẽn cùng kỳ két Nghị định thư giữa Chinh phù Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phù Cộng hoà Nhân dàn Trung Hoa về việc đơn giàn hoá thú tục qua lại 
cho nhân viên, phương tiện giao thông, vật liệu xây dựng, thiêl bị thi công tại cừa khâu 
Lảo Cai - Hà Khẩu dề cùng xây dựng cầu đưừng bộ qua sông Hông trên biên giới. 
Nghị dính thư là môt vãn bản không thể tách rời cúa Hiệp định này,

DIẺƯ8
Sử dụng và quíĩn lý

Biện pháp sừ dụnạ, quàn ìỳ cũng Tìhu giải quyết các vấn để.có Jiên quan sẽ do 
các cơ quan có thẩm quyền được nêu tại Điểu 1 của Hiệp đinh này bản bạc, thoâ thuận.

Đ1ẺƯ9
Hiệu lực và thời hạn

ỉ. Hiệp định này cỏ hỉệu lực kể từ ngày hai Bên trao đổi công hàm ngoại giao, 
khẳng định đã hoàn tất các thù tục pháp lý cùa mỗi Bên theo quy định đề Hiệp định có 
hiệu lực.

2. Hiệp định này cỏ hiệu lực írong khoáng thời gian nãm năm kể từ ngày có hiệu 
lực, và tự động dưực gia hạn hiệu lực cho các khoảng thời gian năm nẫm tiêp theo. 
Hiêp định này sẽ chấm dửt sau sáu thảng kề lử ngày một Bên thông báo qua đường 
ngoại giao cho Bên kia ỷ định chẩm dứt hiệu ỉực của Hiệp định này.

Lảm tại Lào Cai ngàydổ tháng 2 năm 2006 thảnh hai bản gốc, mỗi bản bằng 
tíểng Việt vâ tiếng Trung, các văn bân có giá trị pháp ỉỷ ngang nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ 
CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA 

VĨỆT NAM

THAY MẶT CHÍNIỊ PHỦ 
CỘNG HÔÀ NHAN*DÂN 

TRUNG HOA


