
THOẢ THUẦN
VỀ NHĨNG nguyên  t Ẳc  Cơ  b ả n  

GIẢI QUYẾT VẨM ĐỂ BIÊN GIỚI LÂNII THổ
giữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
và

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG Ho a

Theo thoả thuận của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước đã đươc ghi nhân 
trong các "Thông cáo chung" ngày 10 tháng 11 năm 1991 và ngày 04 tháng 12 
năm 1992 giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Đoàn Đại biểu Chính phủ 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn dạí biểu Chính phủ nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã Ihoả thuận trong khỉ giải quyết cac vấn đề 
biên giới lãnh thổ, hai bẽn sẽ tuân thủ những nguyên tắc (lưới đây*

I. NGƯVÊN TẮC C ơ BẢN

1. Thông qua thương lượng giải quyết hoà bình các vấh đề biên giới lãnh 
thổ giữa hai nước, nhằm xây dựng đường biên giới Vjột Nam - Trung Quốc 
thành biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và 
láng giềng thân thiện giữa hai nước trên cơ sở 5 nguyên tắc* tôn trong chủ 
quyến và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạrn lẫn nhau không can 
thiệp vào công việc nội bọ của nhau, bình đẵng, cùng cỏ lơi và cùng tổn tai hoà 
bình.

2. Hai bôn đổng ý sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán sớm giải quyết các 
vấn đề biên giới, lãnh thổ bao gổm trôn biển và trên btị, Trong quá trình từng 
bước giải quyết vấn để này, xuất phát từ tình hình thựi tế  hai bôn thoả thu ân 
trưởc mắt tập trung giải quyết vân đề biên giới trOn bộ và vịnh Bắc Bô đổng 
thời tiếp tục đàm phán về các vân đé liên quan trên b#n để đi đến môt giải 
phấp cơ bản, lâu dài. Trong khi đàm phán giải quyết v& đề hai bên đểu không 
tiến hành các hoạt động làm phức tạp thôm tranh chấp, knông dùng vũ lưc hoăc 
đe doạ dùng vũ lực.

3. Hai bên căn cứ vào tiêu chuản và nguyên lắc J]ật pháp quốc tế đươc 
công nhận và tham khảo thực tiễn quốc tế để giải quyé vân đề biên giới 
lành thổ.
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II. VỂ VẨM ĐỂ BIÊN GIỚI TRÊN BỘ

1. Hai bẽn đổng ý, căn cứ vào Công ước hoạch định biên giới ký giữa 
Trung Quốc và Pháp ngày 26 tháng 6 nãm 1887 và Công ước bổ sung Công ước 
hoạch định biên giới ngày 20 thâng 6 năm 1895 cùng các vãn kiện vồ bản đồ 
hoạch định và cắm mốc biên giới kèm theo đã được Công ước và Cồng ước bổ 
sung nói trên xác nhận hoặc qui định, cũng như các mốc quốc giới cấm theo quỉ 
định, đối chiếu xác định lại toàn bộ đường biên giới trẽn bộ giữa hai nước Việt 
Nam - Trung Quốc.

Để tiện cho việc tiến hành công tác đối chiếu đường biôn giới, vị trí mốc 
quốc giới, phía Trung quốc sẽ cung cáp cho phía Việt Nam bản đổ địa hình khu 
vực biên giới Với tỉ lệ 1/50.000. Hai bôn sẽ căn cứ vào đó để vẽ đường biên giới 
theo chỏ trương của mình và sớm trao đổi cho nhau.

2. Trong quá trình đối chiếu xác định hướng đi của đường biên giới, và 
vị trí mốc qúốc giới đối với những đoạn biên giới và vị trí mốc quốc giới,sau 
khi đã đối chiếu xác định nhiều lần mà vẫn không đi đến nhất trí vé đường biên 
giới thì hai bôn sẽ cùng nhau khảo sát thực địa, suy tính đến mọi tình hình tồn 
tại trong khu vực, với tinh thần thông cảm và nhân nhượng lăn nhau, thương 
lượng hữu nghị để tìm giải pháp công bằng hợp lý.

3. Sau khi hai bên đối chiếu xác định lại đường biên giới, phàm những 
vùng do bất cứ bên nào quản lý vượt quá đường biên giới, về nguyên tắc cần trả 
lại cho bên kia không điều kiện. Đối với một số vùng cá biệt, để tiện cho việc 
quản lỷ biôn giới, hai bên có thể thông qua thương lượng hữu nghị điều chỉnh 
thích hợp theo tinh thần thông cảm và nhân nhượng lăn nhau, công bằng hợp lý.

4. Đối với những đoạn biôn giới đi theo sôn^suối hai bên đổng ý sẽ tính 
đến mọi tình hình Yà tham khảo tập quán quốc tế, thồng qua thương lượng hữu 
nghị để giải quyết.

5. Trong quá trình giải quyết vấn đề biên giởi trôn bộ giữa Việt nam và 
Trung Quốc, hai bôn cam kết nghiôm chỉnh tôn trọng "Hiệp định tạm thời giải 
quyết công việc trôn vùng biên giới hai nước giữa ơ iính  phủ Công hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa" kỷ ngày 7 
tháng 11 năm 1991.

6. Hai bôn nhất trí, lập nhóm công tác liên hợp về biên giới trôn bộ trực 
thuộc đoàn đại biểu Chính phủ hai nước để đối chiếu và xác định đường biCn 
giới. Sau khi giải quyết xong các vấn đế vùng đất tranh chấp, hai bôn cùng nhau
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dự thảo Hiệp ước biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi Hiẹp ước biôn giới 
này được Đạĩ diện toàn quyền hai nước ký chính thức và bắt đầu có hiệu lực, 
hal Bôn sẽ thành lập ựỹ ban liên hợp khảo sát biên giới với số dại biểu bằng 
nhau, và căn cứ vào qui định cỏa Hiệp ước bỉên giới M ệt Nam - Trung Quốc, 
hai bên cùng nhau khảo sát biên giới và cấm các mốc quốc giới mới, dự thẫo 
Nghị đinh thư biên giới, vẽ bẫn đổ tường tận theo Hiệp ước biên giới, rổi trình 
Đạl diện Chính phủ hai nưởc ký kết.

III. VỂ VẨN ĐỂ PHÂN ĐỊNH (DELIMITATION) VỊNH BẮC b ộ

1. Hai bôn đồng ý sẽ áp dụng Luật biển quốc tế  và tham khảo thực tiẽn 
quốc tế, để tiến hành đàm phán phân định (delimitation) vịnh Bắc Bộ.

2. Nhằm đạt thoả thuận về phân định vịnh Bắc Bộ, hai Bên cần theo 
nguyên tấc công bằng và tính đến mọi họàn cảnh hữu quan trong vịnh Bắc Bộ 
để đi đến một giải pháp công bằng.

3. Hai bôn đổng ý, sau khi xác định nguyên tắc phẫn định vịnh Bắc Bộ, 
hai bèn sẽ sớm thành lập nhóm công tác liên hợp phan định (delimitation) vịnh 
Bấc Bộ trực thuộc đoàn đại biểu Chính phủ hai nước để bàn về phạm vi, nội 
dung, cơ sỏ luật pháp, các hoàn cảnh hữu quan và phương pháp phan định 
nhằm xác định dường biên giới của hai nước trong vịnh Bắc Bộ, dự thảo Hiệp 
định phân định (delimitation) vịnh Bắc Bộ, trình Đại diện toàn quyền hai nưởc -

Thoẫ thuận này ký tại Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1993, thành hai 
bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, cả hai văn bẫn đẻu cố giá trị 
như nhau.

ký kết.
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