
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  209 /QĐ-UBND Lào Cai, ngày   23   tháng 01 năm 2009 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khẩu phụ  

trên biên giới tỉnh Lào Cai 
________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Hiệp định tạm thời giữa Chính phủ Cộng hoà XHCN Việt Nam 
và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về việc giải quyết công việc trên 
vùng biên giới hai nước ký ngày 07/11/1991; 

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ - CP, ngày 14 tháng 3 năm 2005 của 
Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 181/2005/TT - BQP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ - CP của Chính phủ về 
quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Biên bản Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai, Việt Nam và 
Đoàn đại biểu Chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ký ngày 7/6/2000; 

Căn cứ văn bản số 8393/VPCP-NC ngày 5/12/2008 của Văn phòng Chính 
phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Qui hoạch 
các cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai; 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào 
Cai tại Tờ trình số 42/TTr- BCHBP ngày 09/01/2009; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Nay xác định các lối đi truyền thống thành các cửa khẩu phụ, 
phạm vi qui hoạch các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cụ thể 
như sau: 

 1. Cặp lối đi truyền thống Hóa Chư Phùng, Việt Nam – Seo Pả Chư, 
Trung Quốc 

 - Tên cửa khẩu: Cửa khẩu phụ Hóa Chư Phùng 

 - Vị trí cửa khẩu: Thuộc xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

 - Qui mô: Cửa khẩu phụ 
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 Tổng diện tích đất qui hoạch khu vực cửa khẩu 2,6ha, gồm các khu chức 
năng:  

 + Đất khu Trạm kiểm soát Biên phòng: diện tích 0,44ha, cách biên giới            
( Bến Mảng) 535m 

 + Đất khu vực bốt gác Biên phòng: diện tích 0,01 ha 

 + Đất khu vực dừng đỗ phương tiện, bãi hàng hóa tiếp giáp sông Chảy 
biên giới: diện tích 0,36 ha 

 + Đất khác: diện tích 1,79 ha 

 2. Cặp lối đi truyền thống Lồ Cô Chin, Việt Nam – Lao Kha, Trung Quốc 

 - Tên cửa khẩu: Cửa khẩu phụ Lồ Cô Chin 

 - Vị trí cửa khẩu: Thuộc xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

 - Qui mô: Cửa khẩu phụ 

 Tổng diện tích đất qui hoạch khu vực cửa khẩu 1,65ha, gồm các khu chức 
năng:  

 + Đất khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng (đã có): diện tích 0,42 ha 

 + Đất khu vực dừng đỗ phương tiện, bãi hàng hóa: diện tích 0,43ha 

 + Đất khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng: diện tích 0,105 ha 

 + Đất bốt gác Biên phòng: diện tích 0,01 ha 

 + Đất khác: diện tích 0,685ha 

 3. Cặp lối đi truyền thống Bản Vược, Việt Nam – Sa Pả, Trung Quốc 

 - Tên cửa khẩu: Cửa khẩu phụ Bản Vược 

 - Vị trí cửa khẩu: Thuộc xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

 - Qui mô: Cửa khẩu phụ 

 Tổng diện tích đất qui hoạch khu vực cửa khẩu 2,2342 ha, gồm các khu 
chức:  

 + Đất khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng: diện tích 0,12ha 

 + Đất khu vực bốt gác Biên phòng: diện tích 0,006 ha 

 + Đất khu vực Chi cục Hải quan Bát Xát: diện tích 0,5377 ha 

 + Đất khu vực dừng đỗ phương tiện, bãi hàng hóa: diện tích 0,5291 ha, 
bố trí tại 03 khu vực: 

 Khu vực 1: Cách Trạm kiểm soát Biên phòng khoảng 20m về hướng Tây 
Nam: diện tích 0,2087 ha 

 Khu vực 2: Cách Trạm kiểm soát Biên phòng khoảng 50m về hướng 
Đông Nam, diện tích 0,1671 ha 
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 Khu vực 3: Cách Trạm kiểm soát Biên phòng khoảng 100m về hướng 
Bắc: diện tích 0,1533 ha 

 - Đất khác: diện tích 1,0414 ha 

 4. Cặp lối đi truyền thống Ý Tý, Việt Nam – Ma Ngan Tý, Trung Quốc 

 - Tên cửa khẩu: Cửa khẩu phụ Ý Tý 

 - Vị trí cửa khẩu: Thuộc xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

 - Qui mô: Cửa khẩu phụ 

 Tổng diện tích đất qui hoạch khu vực cửa khẩu 1,3257 ha, gồm các khu 
chức năng: 

 + Đất khu Trạm kiểm soát Biên phòng: diện tích 0,215ha 

 + Đất khu vực bốt gác Biên phòng: diện tích 0,006 ha 

 + Đất khu vực chợ biên giới và dừng đỗ phương tiện: diện tích 0,3949 ha 

 + Đất khác: diện tích 0,2843 ha.   

+ Đất giao thông: 0,4255 ha  

 Điều 2. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì, phối 
hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện: Bát Xát, 
Mường Khương, Si Ma Cai hoàn thiện hồ sơ, công bố qui hoạch để các tổ chức, 
cá nhân liên quan biết, thực hiện. 

 Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên 
phòng tỉnh Lào Cai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Công 
an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng; Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện: Bát Xát, Si Ma Cai, Mường 
Khương; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

Đã ký 

 
 

                  Nguyễn Hữu Vạn 

 

 


