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Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau dây gọi là “ các Bên ký kết” );
Căn cứ Hiệp định tạo điều kiện thuận lợ i cho phương tiện cơ giới đường bộ
qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 23 tháng 4 năm
2009 tại Hà Nội (sau đây gọi là "Hiệp định");
đã thỏa thuận như sau:
Chương I

ĐẢNG KÝ VÀ KÝ HIỆU PHÂN BIỆT QUOC GIA CỦA PHƯƠNG TIỆN
Điều 1. Nghĩa vụ đăng ký
Phương tiện cơ giới đường bộ (gọi tắt là phương tiện) sử dụng trong vận tải
đường bộ qua lại giữa hai nước được đăng ký tại một Bên ký kết phù hợp với
các quy định trong Nghị định thư này.
Điều 2. Sử dụng chữ số và ngôn ngữ
Giấy đăng ký và biển đăng ký của phương tiện, những thông tin chi tiết được
ghi bằng tiếng Anh (bằng chữ viết hoa hoặc chừ thường) và chữ sổ Á rập.
Việc sử dụng tiếng Anh và các chữ sô A rập không ngăn câm việc sử dụng
đồng thời ngôn ngữ quôc gia.
Điều 3: Giấy đăng ký phương tiện
M ọi phương tiện khi tham gia vận tải giữa hai nước phải có Giẩy đăng ký
phương tiện hợp lệ do cơ quan có thâm quyên của Bên ký kêt có phương tiện
câp và phải có các nội dung sau:1
1. Thông tin cơ bản
a. Tiêu đê: Giấy đăng ký phương tiện;
b. Tên của cơ quan cấp;
c. Chứng thực (ký tên/đóng dâu);
d. Ngày cấp giấy đăng ký phương tiện.

2. Các chỉ tiết đăng ký
a. Số đăng ký;
b. Ngày đăng ký lần đầu;
c. Thời hạn có hiệu lực nếu không phải là giẩy đăng ký vô thời hạn.
3. Đặc điểm của chủ sở hữu/người đăng ký
a. Họ và tên;
b. Địa chỉ.
4. Các chi tiết về phương tiện
a. Loại phương tiện: xe tải, xe buýt, xe chở khách...
b. Thân xe:
b. 1 Tên/ nhãn hiệu của nhà sản xuât;
b.2 Kiểu/ mã hiệu (nếu có);
b.3 Màu sơn (K ý hiệu R AL);
b.4 Năm sản xuất (nếu có);
b.5 Kích thước toàn bộ: D ài....... m; R ộ n g .........m; Cao.........m;
b.6 Số khung;
b.7 Tổng số trục;
b.8 Khối lượng rỗng (tự trọng của xe) (đôi với xe tải hoặc xe
buýt);
b. 9 Tải trọng (đối với xe tải): Hàng hoá :...kg; (đối với xe
khách ): số chỗ n g ồ i:.......đứng;......... nằm.
c. Động cơ:
c. 1 Tên động cơ (nếu khác với thân xe);
C.2 Dung tích;
C.3 Công suất;
c.4 SỐ se rỉ.
Điều 4: Biến đăng ký phương tiện
M ọi phương tiện tham gia vận tải qua lại biên giới phải biểu thị số đăng ký
trên tấm biến phang đặt thẳng đứng gan cố định tại phía trước và phía sau
phương tiện và vuông góc với mặt cất dọc giữa xe, có the đọc được từ khoảng
cách 35 - 40 mét. Bề mặt của tấm biển có the bang chất liệu phản quang. Rơ
moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc tôi thiêu phải mang biên đăng kv ở phía sau.
Điều 5: Ký hiệu phân biệt quốc gia
K ý hiệu phân biệt quốc gia bao gồm từ 01 đến 03 ký tự bằng chữ hoa Latinh,
chữ có chiêu cao tối thiếu 0,08 mét và nét chừ có bê rộng tôi thiêu là 0,01 mét.
Các chừ có màu đen trên một biến nền trang có dạng hình elíp với trục chính
(trục dài) nam ngang.

K ý hiệu phân biệt quốc gia cho phương tiện của từng nước như sau:
- Việt Nam: VN
- Lào: LA O
K ý hiệu phân biệt quốc gia được gan tên kính xe phía trước góc trên phía tay
phải của người lái xe.
Điều 6. Công nhận lẫn nhau
M ỗi Bên ký kết công nhận biển đăng ký phương tiện, giấy đăng ký phương
tiện, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cúa phương tiện và/
hoặc tem kiêm định, giấy phép ỉ ái xe và giấy phép liên vận do cơ quan có
thẩm quyền của Bên ký kết kia cẩp.
Chương II

YÊU CÀU ĐỎI VỚI PHƯƠNG TIỆN
Điều 7. Yêu cầu chung
1. Các phương tiện thương mại và phi thương mại đủ điều kiện theo quy định
cúa Hiệp định và N ghị định thư này được phép hoạt động qua lại giữa Việt
Nam và Lào qua các cặp cửa khẩu quy định tại Điều 30 Nghị định thư này.
2. Phương tiện vận tải được tạm nhập - tái xuất vào mỗi Bôn ký kểt được phép
lưu hành trong thời hạn 30 ngày và được phép gia hạn một lần với thời gian
không quá 10 ngày trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do khách quan.
Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện gặp sự cố chịu trách nhiệm
gia hạn. Việc tái xuất không phụ thuộc vào cửa khấu tạm nhập.
3. Phương tiện hoạt động vận tải thương mại được cấp giấy phép liên vận
gồm:
a. Vận tải hành khách theo tuyến cố định;
b. Vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch;
c. Vận tải hàng hoá;
d. Vận tải tự phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao
gồm vận tải phục vụ các công trình, dự án, hoạt động kinh doanh mà doanh
nghiệp thực hiện.
4. Phương tiện vận tải phi thương mại được cấp giấy phép liên vận gồm:
a. Phương tiện đi công vụ, đi công tác;
b. Phương tiện của cá nhân đi việc riêng: là loại xe ô tô chở người dưới
09 (chín) chỗ, xe pic-k-up;
c. Phương tiện của các cơ quan ngoại giao và to chức quốc tế;
d. Xe cứu hoá, cứu thương, cứu hộ, xe thực hiện sứ mệnh nhân đạo.
5. Phương tiện vận tải đường bộ nêu trong Nghị định thư này là loại xe có hệ
thống tay lái năm phía bên trái theo chiều xe chạy.
6. Phương tiện thương mại phải có niên hạn sử dụng phù hợp với quy định
pháp luật của moi Bên ký kết.
7. Phương tiện cơ giới qua lại biên giới phải có bảo hiếm trách nhiệm dân sự
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bắt buộc đối với bên thứ ba phù hợp với ỉuật pháp và các quy định của Nước
sở tại.
Điều 8: Yêu cầu về giấy tò’
1. Các giấy tờ còn giá trị sau đây sẽ phải luôn được mang theo phương tiện
khi thực hiện hoạt động vận tải gồm:
a. Đối với phương tiện vận tải hành khách:
a. 1. Giấy đãng ký phương tiện;
a.2. Sổ chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
a.3. Giấy phép liên vận;
a.4. Danh sách hành khách: Đối với xe chạy tuyên cô định phải có
xác nhận của Ben xe; đối với xe vận chuyến hành khách theo hợp
đồng, xe vận chuyến khách đu lịch phải có xác nhận của đơn vị kinh
doanh vận tải;
a.5. Giấy bảo hiếm trách nhiệm dân sự bat buộc đối với bên thứ ba;
a.6. Giấy bảo hiểm hành khách;
a. 7. Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất.
b. Đối với phương tiện vận tải hàng hoá:
b. 1. Giấy đăng ký phương tiện;
b.2. Sổ chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
b.3. Giấy phép liên vận;
b.4. Vận đơn;
b.5. Tờ khai hải quan đôi với hàng hoá;
b.6. Giấy bảo hiếm trách nhiệm dân sự băt buộc đôi với bên thứ ba;
b.7. Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuât;
b. 8. Giấy chứng nhận kiếm dịch động, thực vật (nếu vận chuyển
hàng nông sản).
c. Đôi với phương tiện khác:
c. l. Giấy đăng ký phương tiện;
C . 2 . Sổ chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
C . 3 . Giấy phép liên vận;
C . 4 . Giấy bảo hiếm trách nhiệm dân sự băt buộc đỗi với bên thứ ba;
C . 5 . Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất.
2. Toàn bộ giây tờ nêu trên cùng bản dịch tiêng Anh hoặc bản dịch tiêng quôc
gia của Nước đến có chứng thực, phải luôn được mang theo khi ở trên lành
thô của Bên ký kết kia đe trình cho các cơ quan hữu quan khi được yêu câu.
Điều 9. Giấy phép Hên vận
1. M ọi phương tiện đăng ký tại một Bên khi đi vào lãnh thổ của Bên kia phải
có giấy phép liên vận do cơ quan có thấm quyền của Bên có phương tiện cấp.
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2. Đối với phương tiện vận tải theo tuvên cô định, cư quan câp phép phải ghi
rõ tên các cặp cửa khẩu, điểm đi, điếm đến và tuyển đường vận tải nơi
phương tiện được phép hoạt động.
3. Đối với phương tiện cá nhân đi việc riêng, cơ quan cấp phép phải ghi rõ họ
tên, địa chỉ cá nhân đó.
4. Hai bên ký kết sẽ thông báo cho nhau danh sách doanh nghiệp tham gia
hoạt động vận tải thương mại. Trường hợp cơ quan có thấm quyền của Bên ký
kết này không chấp thuận cho doanh nghiệp hoặc phương tiện của Bên ký kêt
kia tham gia hoạt động vận tải qua ỉại biên giới phải thông báo lý do bằng văn
bản.
5. Vận tải khách du lịch chỉ được thực hiện qua các cặp cửa khẩu quốc tế.
Điều 10. Mầu giấy phép liên vận
1. Giây phép liên vận gôm: (a) Sô Giây phép liên vận và (b) phù hiệu gán trên
phương tiện vận tải liên vận. Giấy phép liên vận được in thành hai thứ tiếng:
tiếng Anh và tiếng quốc gia (tiếng Việt hoặc Lào). Giấy phép và phù hiệu của
Bên ký kết nào thì in ngôn ngữ quốc gia của Bên ký kết đó ở trên và tiếng
Anh ở dưới. Giấy phép liên vận sẽ tuân thủ theo mẫu quy định tại Phụ lục
đính kèm.
2. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được qua
lại nhiêu lần có giá trị 01 năm kê từ ngày câp. Thời hạn giây phép liên vận
câp cho xe vận tái hành khách theo hợp đông và vận tải khách du lịch cũng có
thế theo thời gian chuyến đi hoặc thời gian của chuyến du lịch nhưng không
vượt quá 30 ngày.
3. Thời hạn của giấy phép liên vận câp cho phương tiện phi thương mại là 30
ngày kể từ ngày cấp, riêng thời hạn giấy phép liên vận cấp cho phương tiện đi
công vụ, phương tiện của các cơ quan ngoại giao, tô chức quôc tê có thê có
theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt quá 01 năm.
Chuông ĨTI

TẠM NHẬP VÀ TÁI XUẤT PHƯƠNG TIỆN c ơ GIỚI
Điều 11. Các khoản thuế, cấm và hạn chế nhập
M ỗi Bên cam kết cho phép tạm nhập vào trong lãnh thô của mình phương tiện
được đăng ký ở Bên kia mà không phải nộp thuế, phí nhập khẩu và không bị
cấm hay bât kỳ hạn chê nào; phải tái xuât và tuân thủ các điêu kiện khác quy
định trong Nghị định thư này.
Điều 12. M ở rộng cho các hạng mục khác
Phụ tùng, đô nghê và các vật dụng khác hợp thành các thiêt bị thông thường
của phương tiện và nhiên liệu chứa trong các bình nhiên liệu thông
thường/nguyên gôc và dâu nhờn với khôi lượng cân thiêt đê sử dụng 15
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chuyến đi và các thiết bị cần thiết đế bảo dưỡng và bộ phận thay thê đê sửa
chữa phương tiện cũng được điều chỉnh theo chế độ tương tự. Những hạng
mục này cần được khai báo hải quan và được miễn thuế.
Điều 13. Tái xuất
1. Phương tiện cơ giới tạm nhập vào Bên kia phải được tái xuất nguyên trạng,
trừ hao mòn và hỏng hóc thông thường, trong phạm vi thời gian cho phép;
nếu không có lý do chính đáng, phương tiện cơ giới sẽ bị coi như nhập khâu
bất hợp pháp vào Bèn ký kết kia và phải bị xử lý bang (các) biện pháp phù
hợp theo luật pháp và các quy định quốc gia của Bên ký kết kia.
2. Nhừng phụ tùng chưa sử dụng hoặc bị hỏng của phương tiện tạm nhập phải
mang ra khởi Bên ký kết kia.
3. Phương tiện tạm nhập đó bị hư hỏng nặng trong một tai nạn sẽ không phải
tái xuât, với điêu kiện:
a. Đã thanh toán các khoản thuế và phí nhập khau;
b. Phương tiện đã bị hủy bỏ và được cơ quan có thẩm quyền Bên ký kêt
kia chấp thuận;
c. Phương tiện được tiêu huỷ dưới sự giám sát của Cơ quan có thâm
quyền của Bên ký kết kia bằng chi phí của người ỉàm thủ tục tạm nhập
phương tiện và bất cứ phụ tùng nào còn sử dụng được phải tái xuất hoặc trả
thuế và phí nhập khẩu.
Điều 14. Bằng chứng của việc tạm nhập - tái xuất
Bằng chứng của việc tạm nhập và tái xuẩt phương tiện cơ giới đường bộ được
ghi bằng Tờ khai hải quan tạm nhập - tái xuất phương tiện khi qua trạm kiếm
soát biên giới.
Đối với xe chở khách (kể cả khách du lịch) khi qua cửa khẩu lái xe phải xuất
trình bảng kê danh sách hành khách đi theo xe cho cơ quan Nhà nước có thâm
quyên tại cửa khâu.
Đối với xe chở hàng hoá, lái xe phải xuất trình bảng kê khai hàng hoá chở
trên xe cho cơ quan Nhà nước có thâm quyên tại cửa khâu.
Chuông IV

YÊU CÀU ĐÓI VỚI NGƯỜI QUA LẠI BIÊN GIỚI
Điều 15. Giấy tò' cua người qua lại biên giới
Lái xe và người qua lại biên giới phải mang theo các loại giây tờ sau:
1. Đôi với lái xe
a. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu do Nước mình cẩp theo
yêu cầu;
b. Giấy phép lái xe quốc gỉa (hoặc quốc tế) còn giá trị;
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c.
Bản sao Hợp đồng lao động (có giá trị 01 năm trở lên) với đơn vị có tư
cách pháp nhân tại Nước có phương tiện được đăng ký hoặc thẻ tạm trú hoặc
chứng minh thư ngoại giao trong trường hợp hộ chiêu của lái xe và giây đăng
ký phương tiện không do cùng một Bên ký kêt câp.
2. Đổi với hành khách và nhân viên phục vụ
Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyên của
người mang hộ chiếu cấp và thị thực do cơ quan có thâm quyên của nước đên
cap (trừ trường hợp được miễn thị thực).
Điều 16. Kiềm tra y tế đối với người
1. Điều khoản chung: M ồi bên ký kết sẽ áp dụng luật và các quy định quốc
gia phù hợp với “ Quy định y tế quốc tế” của Tô chức Y tế Thế giới (WHO).
2. Nguyên tắc: Không kiểm tra y tế đối với những trường hợp sau:
a. Người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch bệnh trưyên nhiêm thuộc danh
mục các bệnh phải kiểm dịch theo quy định của W HO nhưng có giấy chứng
nhận tiêm chủng và các biện pháp dự phòng quôc tê;
b. Người không đến từ hoặc đi qua những khu vực có dịch bệnh truyên
nhiễm thuộc danh mục các bệnh phải kiếm dịch theo quy định của WHO;
c. Không có nhũng triệu chứng biêu hiện của các bệnh truyên nhiêm câp
tính gây nguy hiểm cho sức khoẻ cộng đồng.
3. Kiểm tra y tế sẽ được phép trong các trường hợp sau:
a. Người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch bệnh truyền nhiễm thuộc danh
mục các bệnh phải kiểm dịch theo quy định của W HO nhưng không có giấy
chứng nhận tiêm chủng và các biện pháp dự phòng quôc tê;
b. Người đến từ hoặc đi qua những khu vực có bệnh dịch;
c. Người có những triệu chứng biểu hiện của các bệnh truyền nhiễm cấp
tính gây nguy hiêm cho sức khoẻ cộng đông.
4. Xử lý khi phát hiện những người bị măc bệnh truyên nhiêm
Khi phát hiện có người bị mắc bệnh truyền nhiễm, cơ quan chức năng hữu
quan:
a. Có thể từ chối nhập cảnh lãnh thố hoặc khước từ cá nhân người nước
ngoài nếu tình trạng súc khoe vẫn cho phép họ trở về;
b. Bắt buộc áp dụng biện pháp tiêm chủng hoặc các biện pháp dự phòng
phù hợp khác theo quy định của WHO;
c. Neu tình trạng sức khoẻ không cho phép người đó đi lại, thi thực hiện
chăm sóc và điều trị y tế phù hợp trong vùng cách ly/ kiếm dịch đối với cá
nhân đó;
d. Phải thông báo kịp thời tới WHO thông qua các kênh phù hợp theo các
quy định hiện hành.
Điều 17. Kiểm tra vệ sinh dịch tễ đối vói hành lý cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền của hai bên ký kết sẽ thực hiện các quy định về kiểm
tra vệ sinh dịch tễ đoi với hành lý cá nhân theo pháp luật của mỗi Bên ký kêt
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và các điều ước quốc tế mà hai Bên tham gia.
Chương V

YÊU CẢU ĐÓI VỚI NGƯỜI VẬN TẢI
Điều 18. Giấy phép hoạt động vận tải quốc tế
1. Chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật
Việt Nam và Lào đủ các điêu kiện theo quy định tại Điêu 19 được câp giây
phép vận tải đường bộ quốc tế để hoạt động vận tải thương mại giữa Việt
Nam và Lào.
2. Mầu giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế do cơ quan có thâm
quyền của mỗi bên ký kêt quy định.
Điều 19. Tiêu chí cấp giấy phép hoạt động vận tải đưòng hộ quốc tế
Các doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện sau đây được c-âp giây phép
hoạt động vận tải đường bộ quốc tế:
1. Có đãng ký kinh doanh hoạt động vận tải đường bộ
2. Năng lực hoạt động
a. Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong hoạt động vận tải nội địa tại
nước mình;
b. Đối với vận tải hành khách tuyến cố định, phải có đủ số lượng phương
tiện phù hợp với phương án kinh doanh trên tuyên.
3. Năng lực chuyên môn
Bên ký kết cua người vận tải phải làm rõ và khăng định năng lực của người
vận tải trong việc quản lý kinh tế, cung úng dịch vụ có chât lượng, cạnh tranh
lành mạnh và vận hành an toàn doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Nham mục
đích này, Bên ký kết của người vận tải sẽ yêu cầu người vận tải phải có năng
lực trong các lĩnh vực sau đây:
a. Các vấn đề về pháp lý liên quan đến kinh doanh vận tải đường bộ (ví
dụ như hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý của người vận tái, luật doanh nghiệp, luật
kê toán, luật lao động, luật thuê);
b. Quản lý hoạt động vận tải (tính toán chi phí và giá thành, biện pháp
thanh toán và cấp tài chính, quy định về giá, bảo hiểm, môi giới vận tải, kỹ
năng quản lý, tiếp thị);
c. Các điều kiện và yêu cầu về khả năng tiếp cận thị trường nếu có (ví dụ
tiếp cận chuyên môn, chúng tù vận tải, cạnh tranh bình đắng/chống phá giá);
d. Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hoạt động vận tải (kích cỡ và trọng
lượng phương tiện, lựa chọn phương tiện, bảo dưỡng phương tiện, xếp dỡ
hàng hoá, vận tải hàng nguy hiếm và hàng mau hỏng, các nguyên tắc bảo vệ
môi trường trong giao thông đường bộ);
đ. A n toàn đường bộ (như các quy tăc đường bộ, an toàn giao thông
đường bộ, phòng chống và giảm thiểu tai nạn đường bộ).
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Điều 20. Giá cước vận tải
1. Đối với các dịch vụ vận tải hành khách không theo tuyển cố định và vận tải
hàng hóa, giá cước vận tải sẽ do thị trường tự do xác định nhung phải thông
nhất giữa người vận tải và người thuê vận tải.
2. Đối với các dịch vụ vận tải hành khách theo tuyên cô định, các doanh
nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên tuyến của các Bên ký kết có ỉiên quan sẽ
thỏa thuận giá dịch vụ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý tuyên đê
thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã cố tình không thực hiện đúng
giá cước đã thống nhất thì cơ quan quản lý tuyến của hai Bên sẽ cùng thống
nhất để yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động trên tuyên.
Điều 21. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của Người vận tải đối với hành
khách.
Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách phải mua bảo hiếm
hành khách và công bổ múc bảo hiểm hành khách trên vé hoặc trên hợp đồng
vận chuyển.
Chương VI

VẬN CHUYẾN NGƯỜI QUA LẠI BIÊN GIỚI
Điều 22. Các định nghĩa
1. Vận tải hành khách theo tuyến cố định là hoạt động kinh doanh vận tái
hành khách có bến đi, bến đến, các điểm dừng đỗ theo hành trình và lịch trình
nhất định.
2. Vận lái hành khách theo hợp đồng là hoạt động kinh doanh vận tải hành
khách bằng ô tô không theo tuyến cố định được thực hiện theo yêu cầu về lịch
trình và hành trình của người họp đồng vận chuyển.
3. Vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải hành khách theo
tuyến du lịch, chương trinh du lịch và diêm du lịch.
Điều 23. Vận tải hành khách theo tuyến cố định
1. Tuyến vận tải hành khách phải xuất phát tại bến xe của một Bên ký kết và
kết thúc tại bến xe của Bên ký kết kia. Các bến xe phải đạt tiêu chuẩn do cơ
quan có thẩm quyền của hai Bên quy định.
2. Việc mờ tuyến vận tải hành khách cố định, chấp thuận cho doanh nghiệp,
hợp tác xà và phương tiện khai thác trên tuyến, tổ chức hoạt động của tuyến...
do cơ quan có thâm quyền của hai Bên thông nhât quyêt định. Cơ quan quản
lý tuyến ghi rõ phương tiện, doanh nghiệp, họp tác xã hoạt động, hành trình,
lịch trình trong văn bản châp thuận của mình đê doanh nghiệp, hợp tác xã
thực hiện.
3. M ỗi chuyên xe phải có danh sách hành khách đi trên xe. Doanh nghiệp vận
tải liệt kê danh sách hành khách trước khi xuât bên đê Ben xe xác nhận; lái xe
và nhân viên phục vụ trên xe phải ghi đầy đủ danh sách hành khách bố s
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dọc đường. Danh sách hành khách được cung cấp cho các cơ quan có liên
quan kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và các cơ quan có liên quan khác khi
được yêu câu. Mâu danh sách hành khách do cơ quan Nhà nước có thâm
quyền của hai Bên phát hành và thông báo cho nhau biết đê thuận tiện kiêm
tra, kiêm soát.
4. M ỗi hành khách được phép mang theo một kiện hành lý miễn cước có khôi
lượng tới 20 kg và với kích thước hợp lý. Người vận tái có the thu cước đối
với hành lý phụ trội. Giá cước tuỳ thuộc vào tuyến đường, nhưng không vượt
quá 2% giá vé đủ chặng của hành khách cho một (01) kg phụ trội.
5. Vé hành khách và đại lý bán vé hành khách
a. Vé hành khách bao gồm thông tin tối thiểu sau đây bằng ngôn ngữ
quốc gia và bằng tiếng Anh: điếm xuất phát và đích đến; ngày hành trình hoặc
thời hạn có hiệu lực của vé; giá vé; bảo hiêm; thông báo về chê độ trách
nhiệm của Người vận tải.... Vé phải ghi tên, số hộ chiếu của mỗi hành khách;
b. Việc tổ chức các đại lý bán vé của các doanh nghiệp, hợp tác xâ thực
hiện theo quy định pháp luật của mỗi Bên ký kết.
Điều 24. Vận tải hành khách theo hợp đồng
Khi vận tải hành khách theo hợp đồng qua lại biên giới giữa hai Bên phải có:
1. Hợp đồng vận chuyển được in song ngừ bằng ngôn ngũ' quốc gia (tiếng
Việt hoặc tiếng Lào) và bằng tiếng Anh bao gồm các thông tin sau:
a. Tên và địa chỉ của người vận tải;
b. Điểm xuất phát và điểm đến; các điểm dùng nghỉ trên hành trình;
c. Thời gian của chuyến đi;
d. Giá vận chuyển;
đ. M ột số quy định hoặc luật về trách nhiệm pháp lý của các bên tham
gia trong quá trình vận tải.
2. Danh sách hành khách
Phương tiện khi vận tải khách phải có danh sách hành khách đi trên xe do
người thuê vận chuyến lập trước khi khởi hành; Danh sách hành khách được
cung cấp cho các cơ quan có liên quan đê kiêm tra, kiêm soát tại cửa khâu và
các cơ quan có liên quan khác khi được yêu cầu. Mầu danh sách hành khách
do cơ quan Nhà nước có thâm quyền của hai Bên ký kêt quy định và thông
báo cho nhau biết để thuận tiện kiểm tra, kiểm soát.
Điều 25. Vận chuyển khách du lịch
Khi vận tải khách du lịch qua lại biên giới giữa hai Bên phải đảm báo các nội
dung sau :
1. Phương tiện vận tải khách du lịch phải đáp ứng tôi thiêu tiêu chuân vê an
toàn kỳ thuật, bảo vệ môi trường, chất lượng dịch vụ và được cấp biển hiệu
riêng theo mau thống nhât quy định của Cơ quan có thâm quyên của môi bên
ký kết.
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2. Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận
tải khách du lịch có chuyên môn, sức khoẻ phù hợp, được bôi dưỡng vê
nghiệp vụ du lịch.
3. Có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoé và tài sản của khách du
lịch trong quá trình vận tải; mua bảo hiêm hành khách cho khách du lịch theo
phương tiện vận tải.
4. Có chương trình du lịch do công ty du lịch của một Bên ký kêt xây dựng
kèm theo danh sách hành khách để xuất trình cho các cơ quan kiểm tra, kiểm
soát tại cửa khâu và các cơ quan có liên quan khác khi được yêu câu. Mâu
danh sách hành khách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của hai Bên ký
kêt quy định và thông báo cho nhau biêt đê thuận tiện kiêm tra, kiêm soát.
Chương VII

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUA LẠI BIÊN GIỚI
Điều 26. Quy định chung
1. Phương tiện vận tải đường bộ chuyên chở hàng nguy hiểm hoặc hàng có
trọng tải, kích thước vượt quá quy định, khi vào lãnh thổ của Bên ký kết kia
phải được cơ quan nhà nước có thâm quyên của Bên ký kêt đó câp giây phép
đặc biệt.
2. Các phương tiện vận tải đường bộ có giấy phép đặc biệt vẫn phải kèm theo
Giây phép liên vận.
3. Việc kiếm tra xe quá khô, quá tải chỉ được thực hiện một lân tại cửa khâu
hoặc trạm kiểm tra tải trọng xe nơi gần biên giới nhất. Xe quá tải phải tổ chức
hạ tải tại nơi kiểm tra. Chi phí hạ tải, lưu kho bãi và bảo quản hàng hoá do
chủ phương tiện chi trả.
Điều 27. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá
Hợp đồng vận chuyển do các bên ký kết hợp đồng thống nhất trong đó phải
bao gôm các thông tin sau:
1. Tên, địa chỉ người vận tải, người gửi hàng, người nhận hàng.
2. Các thoả thuận về quá trình vận tải: thời gian nhận hàng, gửi hàng, hành
trình, loại phương tiện...
3. Giá cước.
4. Các điều khoán vê bồi thường hoặc không bôi thường.
Điều 28. Vận đơn
1. Hàng hóa khi vận chuyển trên phương tiện phải có vận đơn theo quy định.
2. Việc thât lạc vận đơn sẽ không ảnh hưởng đên hiệu lực của hợp đông vận
chuyên nếu hợp đồng vận chuyên đó tuân thủ các điều khoản của Hiệp định
và Nghị định thư này.

]. Khi vận chuyên hàng mau hỏng và hàng nguy hiêm các Bên ký kêt phải
tuân thủ quy định Luật pháp của nước mình và các Điều ước quốc tế mà hai
Bên ký kct tham gia.
2. Hàng mau hỏng và hàng nguy hiếm vận chuyến trên phương tiện sẽ được
hưởng cơ chê thông quan ưu tiên qua cửa khâu.
Chương VIII

QUY ĐỊNH CÁC CẶP CỬA KHẨU BIÊN GIỚI, THỦ TỤC VÀ CÁC KHOẢN THU
LIÊN QUAN ĐÉN VẬN TẢI QUA LẠI BIÊN GIỚI
Điều 30. Chỉ định các cặp cửa khẩu
Hai Bên ký kêt thông nhât câp phép liên vận thực hiện Hiệp định qua các cặp
cửa khâu dưới đây:
Lào

Việt Nam
STT

Tên cửa khẩu

1
2
3
4
5
6
7
8

Tây Trang (Điện Điên)
Chiềng Khương (Sơn La)
Loóng Sập (Sơn La )
Na Mèo (Thanh Hoá )
Nậm Cấn (Nghệ An )
Cầu Treo (Ha Tĩnh )
Cha Lo (Quáng Binh )
Lao Bảo (Quàng T r ị )

9

La Lay ( Quãng Trị )

10
11
12
13
14
15

Nam Giang (Quàng Nam)
Bờ Y (KonTum )
Huổi Puốc (Điện Biên )
Hồng Vân (Thùa Thiên Huế )
Tén Tằn (Thanh Hóa}*
A Đớt (Thừa Thiên Huế)*

Đưírng đến cửa
khẳu
Quốc lộ 279
Đường tỉnh 105
Quốc lộ 43
Quốc lộ 217
Quốc lộ 7
Quốc lộ 8
Quốc lộ 12A
Quốc lộ 9
Đường tỉnh
Tà Rụt - La Lay
Quốc lộ 4 0 - 18
Quốc lộ 49A
TL Hồi Xuân
Quồc lô 49A
r
1" Ị
■"

Pang Hôc ( Phông xà ly)
Bẳn Đán ( Hua phăn )
Pa Hảng (Hua Phăn )
Nậm Xôi (Hua Phan )
Nặm Cắn (XiỄng khoảng )
Nặm Phao (Bo li khăm xay)
Na Phàu (Khăm muôn )
Đen Sa Văn (Sa văn na khẹt)

Đường đen
cửa khau
Quốc lộ 2E
Quốc lộ ÓB
Quốc lộ 6B
Quốc lộ 6A
Quốc lộ 7
Quốc lộ 8
Quốc lộ 12
Quốc lộ 9

La Lay (Sa la văn)

Quốc lộ 15

Đác Ta Oóc ( Sê Kong )
Phu Cưa ( A t ta pư )
Na Son ( Luông Pha Băng )
Cu Tai (Sa La Văn )
Xồm Vàng (Hua Phăn )
Tà Vàng ( Sa La Văn )

Ouốc lô 18B
Quốc lộ 18

Tên cửa khấu

6B
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* Hai cặp cửa khẩu Tén Tằn - Xôm Văng và A Đ ớt - Tà Vàng sẽ thực hiện
sau khi khai trương đi vào hoạt động
Các Bên ký kết trao đối, thỏa thuận danh sách các cặp cửa khẩu mới theo từng
thời điểm và giao Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận
tải Lào thống nhất và công bố các cặp cửa khấu mới được phép vận tải qua lại
biên giới theo từng thời diêm. Việc qua lại của người và phương tiện qua các
cặp cửa khẩu phụ do hai tinh có chung biên giới thỏa thuận.
Điều 31. Thủ tục tại cửa khẩu
Thủ tục thông quan tại cửa khẩu như xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch (y
tế, động vật và thực vật) phải thực hiện theo quy định pháp luật của mỗi Bên,
thông lệ quôc tê và các điêu ước quôc tê mà hai Bên ký kết đã tham gia.

£ !i-í< ý u ^ '
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Điều 32. C ác khoản thu liên quan đến vận tải qua biên giới
1. Các Bôn ký kết có thể thu các khoản thu sau đối với vận tải qua lại biên
giới theo quy định của N ghị định thư này
a. Phí cầu đường: phí được thu trực tiểp cho việc sử dụng các tuyến
đường, cầu, hầm và phà;
b. Lệ phí làm thủ tục hành chính;
c. Các loại thuế, phí tính vào giá nhiên liệu
2. Các Bcn ký kết sẽ không thu các khoản phí và lệ phí khác ngoài các khoản
đã nêu trên
Chương IX

XỬ LÍ VI PHẠM
Điều 33. Quy đinh chung về xử lý vi phạm
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ phương tiện và lái xe vi phạm các quy định
của Hiệp định và Nghị định thư, ngoài việc bị xử lý theo quy định của Luật
pháp quôc gia nơi vi phạm xảy ra, còn bị xử lý theo quy định tại Điều 34.
Điều 34. X ử lý vi phạm
Doanh nghiệp, hợp tác xầ, chủ phương tiện vi phạm các quy định về hoạt
động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa sẽ bị cơ quan có thâm quyền
quản
lý vận tải của Bên ký ket xử lý tùy theo mức độ vi phạm như sau:
1. Nhắc nhờ hoặc cánh cáo bằng văn bản.
2. Thu hoi giấy phép liên vận của phương tiện vi phạm.

3. Từ chối câp phép trong một thời gian hoặc từ chối cấp phép vĩnh viễn.
4. Thu hồi giấy phép vận tải quốc tế.
Hai bên phối hợp trao đoi và cung cấp thông tin cho nhau về phương tiện vỉ
phạm đê xử lý.
Chương X

CÁC ĐIẺU KHOẢN CUÓI CÙNG
Điều 35. Nhóm công tác tạo thuận lọi
1. M ỗi Bên ký kết sẽ thành lập Nhóm công tác tạo thuận lợ i vận tải do Lãnh
đạo Bộ Giao thông vận tải đối với Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Công chính và
Vận tải đôi với Lào làm Trưởng nhóm, có thành viên ỉà các cơ quan có liên
quan đế giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định và
Nghị định thư.
2. N hóm công tác có trách nhiệm giúp các Bên ký kết trong việc chỉ đạo,
phối hợp giừa các B ộ, ngành triển khai thực hiện việc tạo điều kiện thuận
lợ i cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên g iớ i giữa hai nước.
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Điều 36. Co' quan quản lý và cấp phép hoạt động vận tải qua biên giói
1. Cơ quan quản lý
- Phía V iệt Nam: Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, Tổng cục Đường bộ
Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và
các cơ quan có liên quan.
- Phía Lào: Bộ Công chính và Vận tải Lào, Cục Vận tải Lảo, Sở Công
chính và Vận tải các tỉnh, thủ đô và các cơ quan có liên quan.
2. Cơ quan cấp phép
- Phía Việt Nam: Tông cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận
tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Phía Lào: Cục Vận tải Lào hoặc Sở Công chính và Vận tải các tinh, thủ
đô.
3. Hàng năm, cơ quan câp phép và quản lý hoạt động vận tải qua biên giới sẽ
nhóm họp đế bàn bạc đàm phán các vấn đề có liên quan đến vận tải đường bộ
giữa hai nước bao gồm mở các tuyến vận tải mới, tô chức vận tải khách theo
hợp đồng và vận tải hàng hoá, các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận
tải, xử lý vi phạm và các vấn đề khác có liên quan... Thời gian và địa đi êm
tiên hành cuộc họp sẽ được Cơ quan Nhà nước có thâm quyên của hai Bên ký
kêt thoả thuận trao đôi băng văn bản.
Điều 37. Hiệu lue của Nghị đinh thư
1. Nghị định thư này sẽ có hiệu lực sau ba (3) tháng kê từ ngày ký và sẽ châm
dứt hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Hiệp định.
2. Nghị định thư sẽ mặc nhiên tiếp tục có hiệu lực trừ khi một Bên ký kêt có
thông báo bằng vãn bản cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao đề nghị
thay the hoặc bãi bỏ Nghị định thư này.
3. Ke từ khi có hiệu lực, Nghị định thư này là phần không thế tách rời của
Hiệp định.
Điều 38. BỔ sung, sửa đổi Nghị định thư
Nghị định thư này có thể được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị bằng văn bản
của một Bên ký kết. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề
nghị đó, các cơ quan có thâm quyên của hai Bên ký kêt sẽ gặp gỡ đê thảo luận
việc sửa đối, bô sung Nghị định thư.
Điều 39. Tạm đình chỉ thi hành Nghị định thư
M ỗi Bên ký kêt có thê tạm thời đình chỉ thi hành toàn bộ hay một phần Nghị
định thư này với hiệu lực tức thời trong các trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng
đên an toàn và an ninh quôc gia của nước mình. Bên ký kêt đó sỗ thông báo
ngay cho Bên kỷ kết kia về việc tạm đình chỉ thi hành N ghị định thư. Việc
tạm đình chỉ thi hành sẽ châm dứt sau khi bên ký kết đó có thông báo về việc
châm dứt các trường hợp khân câp.
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MẪU PHÙ HIỆU G IẤ Y PHÉP LIÊN VẶN CỦA V IỆT NAM
SỐ(Nr):....................

TRANSPORT
VIET N A M --L A O
Đơn vi(Company):.....................................................................
Agency
Biển đăng ký (Registered N o):................................................
seal)
Giấy phép có giá tri đén (Valid U ntil) :...................................

Cơ quan cấp phép/Issuing
( Ký tên, đóng dấu/Singnature,

•c
•Ç
n

PH Ụ LỤ C
MẪU G IẤ Y PH ÉP LIÊN VÀN
CỦA V IÊT
NAM
•
•

Cộng h òa Xã h ộ i Chú n g h ĩa V iệ t Nam
S o c ia lis t R e p u b lic o f V ie t Nam
c ộ n g hòa xã h ộ i c h ủ n g h ĩa V iệ t N am
S o c ia lis t R e p u lic o f v le t N am

Bộ G iao th ổ n g v ậ n tá i v iệ t N a m đ ề n g h ị
các cơ q u a n h ữ u q u a n cho p h é p p h ư ớ n g
tiệ n vậ n tà i đ ư ờ n g bộ n à y đ i lạ i dễ d àng
và hồ t r ự h o ặ c bào vệ k h i cân t h iế t

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN
VIỆT - LÀO

The M in is try o f T ra n s p o rt o f V iệ t Nam
re q u e s ts a ll th o s e w h o m i t m a y c o n ce rn to
a llo w th e v e h ic le t o p a ss fr e e ly a nd a ffo rd th e
v e h ic le a n y s u c h a s s is ta n c e a n d p ro te c tio n as

V IỆT NAM - LAO
CROSS- B O R D ER
TRANSPORT PER M IT

m a y be n e c e s s a ry

Mặt sau bìa trư ớ c/ Back side

Chi t i ẽ t v ê nhà vận tá í
S ta tu s o f T ra n s p o rt o p e ra to r

T h ô n g tin ctf bản về p h ư ơ n g tiệ n
B a sic d a ta o f th e v e h ic le

Tèn d ơ n v| ( c o m p a n y /o p e r a to r ) :

1, Sô d â n g ký p h ư ơ n g tiệ n
( R e g is tra tio n n u m b e r )

Đ ịa c h i (A d d re s s ):

2. M ộ t SÔ' th ô n g s6 k ỹ th u ậ t :
(T e c h n ic a l d a ta )

( M a n u fa c to ry y e a r)
- N hãn h ié u (M a rk ) : ...........................................................

Ị

Ị Xe tá i

1

Ị Xe k h á c h Ị

1

L ĩn h v ự c h o ạ t d ộ n g v ậ n tá i (T y p e o f tr a n s p o r t
o p e ra tio n ):

Xe kh á c
Sô g iâ y p h é p ( P e r m it n u m b e r) :..................................
N g à y b ế t h an ( D a te o f e x p ir a tio n ) : .........................

- Mảu sơn
(C o lo u r )
- Sô m áy
(E n g in e No )
- Sô k h u n g
( C hassic No )

T ra n g 1

T ra n g 2
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j

PHỤ L Ụ C
G H I CHÚ
N O T IC E S

B IÊ N PH Ò N G - H Á I Q U A N
F O R C U S TO M S - IM IG R A T IO N

S ổ n ày có g iá tr ị m ộ t năm
Thrs b o o k is v a lid fo r o n e y e a r
T ừ ngày: F ro m d a te ... m o n th ..... y e a r
Đ ến ngày: T o date.... m o n th ..... y e a r

______

KÁI QUAN
(CUSTOMS)

Ngãv đí T Ngáy VF.
Departure Arrival
Date
d a te

BIEN PHÓNG
(BORDER CARDS)
Ngày di
Ngày vê
Departure
Arrivai Date
date

Cửa k h á u , v ù n g h o ạ t d ộ n g , n đì đến
B o rd e r, T r a v e lin g area, D e s tìn a tin o n
Cứa k h ấ u ( B o rd e r g a t e ) : ..............................................

V ù n g h o ạ t đ ộn g (T r a v e lin g area]:

N ơi dến ( D e s t in a t io n ) :

N g â y c ấ p (D ate o f is s u e ) ; ............................
I s s u in g A u th o rity
( S ig n a tu re , S tam p )
T rang 3
T ra n g tiẻ p theo
B IẾ N P H Ò N G - H Á I Q U A N
FO R C U S T O M S - IM IG R A T IO N
HAI QUAN
(CUSTOMS)
Ngày di
Departure date

Ngầy vê
Arrival Date

BIÊN P H Ò N G - H Á I Q U A N
FO R C U S TO M S - IM IG R A T IO N

BIẼN PHỎNG
(BORDER GARDS)
Ngày dl
Ngày v3
Departure
Arrival Date
date
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PHỤ LỤ C
Big s

a

u

_____________.

.

.

......................................... ............ .................

Hướng dẩn (Instuction)

Ghi chú (note):

1. Sổ này bao gồm 50 trang cần phái được
giữ sạch sẽ.
This book contains 50 papes excluding the
covers, which should be kept as clean as
possible
2. Khl sổ bi mat hoặc không đọc đưdc vi bất
cứ nguyên nhân gì có thể xấy ra, người giữ
giãy phép phái yêu cầu cãp giãy phép mới tại
cơ quan có thấm quyền cãp phép
When this book get lost or illegible for any
reasons as it may occur the holder should
request the new one at the issuing office
3. So này phải xuất trinh cho cơ quan có
thâm quyền khi được yêu cầu.
This book shall be produced to the
competent authorities upon request
4. Nghiêm cấm việc tẩy xóa, thay đổi các
điêu khoán đã ghi trong sổ này.
It is prohibited to erase, add, or falsify any
terms specified in this book
5. SỐ này chì sử dụng cho phương tiện đã
được ghi trong sổ và phái được gia hạn trước
ngày hết hạn một tháng.
This book shall be used for the specified
vehicle only and shall be renewed before one
month before the expired date.

Khố giấy rộng: 11cm, dài 15cm
Page size 11 cm X 15cm
Bia màu dó (Red) dùng để cap cho tất cả các phương
tiện
Red cover used for vehicles
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Lao People's Democratic Republic
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International Transport Permit

X

■a

X
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n ^ Q D U j f i n w r n i j H a s s it s f o

Ministry of Public Works and Transport
C'l

s iilfo

Ministry of Public Works and Transport

CTl

n jja n a s

J1JJSIJS33

Department of Transport

Department of Transport

tanai No: ___- ____________ / ____

itoj i.'ti N o :__- ______ ______ / ____

International Transport Permit

International Transport Permit

dsiwciati / Type of Vehicle:

dayman / Type of Vehicle:

□

wtist^n-tuuin / Diplomatic Vehicle

I I iinauafoSiufin / Goods Transport Vehicle

EH

S'□ 5 b j]'i ij% io y y o:hij /

□

aciKiJKfo'infJ£iB!,u / Passengers Transport Vehicle

□

a n s iiis m iB ia o B ts o / Tourist Transport Vehicle

International Organization Vehicle
iwnaiüUijDan / Registration Number

r

\

\ _____________

j

ulyoflii'isiSsmiiRlEimci/ Distinguishing Sign

/ Registration Number
——

------------------— — —- v

tS uo au 'ifj^tiria ii^tB ic]/ Distinguishing Sign
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International Transport Permit
(tecwoati / Type of Vehicle: .

International Transport Permit
¡Jscwcian / Type of Vehicle:

□

io n a n iis jT iu / Official Transport Vehicle

I 1 a h s ijS o s h jfh / Goods Transport Vehicle

□

ijfis to u u jifttj / Private Transport Vehice

d

¿ T ia ija :u c if!^ siii / Passengers Transport Vehicle

□

d u g / Others

□

a cia ifS g ijj'io io a a iso / Tourist Transport Vehicle

rantii sugurVo / Registration Number
---------------------------- \

iM iio is u a iiy u / Registration Number

j

coapm nusrsiioatJstifici/ Distinguishing Sign

ttiapm nt)3£tt£i')i.)st!m i/ Distinguishing Sign
■~d
X
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International Transport Permit
■C
r 1
■C
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s u u m u tn & c u ::
v

2.

s m s a n in m iiii:

The Particulars of Vehicle
N a m e o f V e h ic le o w n e r

l.

ajjijmumiifln
T e c h n i c a l D a ta

rls iijtiä u _____________

iitn ______________

Vehicle Category

Brand

id_________ ________
Colour

OmtJLan

fit i“111

öfoiJ

V i11age

Unit

ii^nihi

ufon

Street

Distriet

i n i _____________
Model

___ ___
UL&n *l

Year o f Manufacture

Province

fitTrari ____ ___________ <mi£nt_____ ._____ ;j;j, __________fjlj
Engine Brand

Number o f Cylinders,

CC

K)
-D-

Tinair:iSn

Tina:: sn ii

Telephone

Fax

3.

m i 7 r i t h ^ [ f ] 6ini)m
V a lid U n til

H sm m ia a a a ci: ■no‘ i ' 1 ___

Dimension:

Width

___ ujj ,

__________m i, a y

mm. Length

_________

mm. Height

111

riuiri

Done at

Date

jjjj

mm
toitjditiHariitnti

tjoynrtui:
Steering wheel:
SJJlJtSl.Jt.filJ :

□

G a n 'i
Left

Right

'■injounyiiy ______ navi
Number of Seats

____________________ _____________________________________________

Additional D a ta __________________ ____________________________

(Signature and Seal of issuing Authority)

£

m u n e iu
•»

¿ M n

Extension of validity

Record
n

a398ii Departure

Arrival

□8fitim ïSLîi3oiJm

Valid Until

(i

<
ij C
l

Done at

Date

W
I __________ __ oum

NJ
en

(Signature and Seal oi'lssuing Authority)
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Điều 40. Quan hệ giữa Nghị định thư vói các thỏa thuận quốc tế khác
Nghị định thư này hoặc bất kỳ một hành động nào được thực hiện trong
khuôn khố Nghị định thư này không làm ảnh hưởng đên quyên và nghĩa vụ
của hai Bên ký kêt theo các thỏa thuận hoặc công ước quôc tê hiện hành mà
các Bên ký kết tham gia.
Điều 41. Quan hê giũa phụ luc và Nghị định thư
Phụ lục quy định Mau giấy phép liên vận là một phân không tách rời của
Nghị định thư và có giá trị ràng buộc pháp lý như nhau.
Điều 42. Giải quyết tranh chấp
Bất kỳ tranh chấp nào giữa hai Bên ký kết về việc giải thích hay áp dụng Nghị
định thư này sẽ được giải quyêt thông qua thảo luận, thương lượng thân thiện.
Những người ký tên dưới đây, được Chính phủ hai Bên ủy quyên đã ký Nghị
định thư này.
Nghị định thư này được làm tại Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010 thành hai
bản chính, mỗi bản bằng tiếng V iệt và tiếng Lào. Các văn bản bang tiếng Việt
và tiếng Lào đều có giá trị pháp lý như nhau.
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Bô trưởng Bô Công chính và vân tải

