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1. Khái quát chung về hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền  Việt Nam 

– Trung Quốc 

1.1. Khái quát chung  

Việt Nam có đường biên giới đất liền dài 4.629 km, trong đó có 234 cửa 

khẩu, lối mở biên giới, bao gồm: 25 cửa khẩu quốc tế; 21 cửa khẩu chính; 76 

cửa khẩu phụ; 112 lối mở biên giới. Hệ thống cửa khẩu là một bộ phận không 

thể tách rời, nằm trên đường biên giới quốc gia, có vị trí quan trọng về quốc 

phòng- an ninh, kinh tế và đối ngoại.  

Đường biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài khoảng 1.449,566 

km (1037,15 km biên giới trên đất liền và 383,914 km biên giới theo sông 

suối), khởi đầu từ điểm ngã ba đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung 

Quốc, kết thúc tại điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải trong vịnh Bắc 

Bộ. Trên toàn tuyến biên giới có 1971 cột mốc. Đường biên giới đi qua 07 

tỉnh của Việt Nam, lần lượt là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao 

Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh (có tổng số 34 huyện, thành phố, thị xã và 

168 xã, thị trấn biên giới). Địa hình dọc theo đường biên giới chủ yếu là núi 

cao hiểm trở đi lại khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt,  mối quan hệ dân tộc, 

thân tộc hai bên biên giới có từ lâu đời.  

Đến nay trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, trong tổng 

số 22 cửa khẩu được ghi nhận tại Hiệp định cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa 

khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 18/11/2009, hai Bên 

đã mở chính thức được 07 cửa khẩu quốc tế (Móng Cái/ Việt Nam - Đông 

Hưng/ Trung Quốc; Hữu Nghị/ Việt Nam - Hữu Nghị Quan/ Trung Quốc; 

Đồng Đăng / Việt Nam - Bằng Tường/ Trung Quốc; Lào Cai/ Việt Nam – Hà 

Khẩu/ Trung Quốc; Kim Thành/ Việt Nam - Bắc Sơn/ Trung Quốc; ga liên 

vận quốc tế Lào Cai/ Việt Nam -  Sơn Yêu/ Trung Quốc; Thanh Thủy/ Việt 

Nam - Thiên Bảo/ Trung Quốc) và 04 cửa khẩu song phương (cửa khẩu 

chính: Tà Lùng/ Việt Nam - Thủy Khẩu/ Trung Quốc; Trà Lĩnh/ Việt Nam - 

Long Bang/ Trung Quốc; Sóc Giang/ Việt Nam - Bình Mãng; Ma Lù Thàng - 

Kim Thủy Hà/ Trung Quốc). Bên cạnh đó còn có 21 cửa khẩu phụ; 47 lối mở 

biên giới (theo cách gọi của phía Việt Nam). Hệ thống cửa khẩu biên giới đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc cơ bản thuận lợi cho người, phương tiện, hàng 

hóa trao đổi, qua lại giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác thương mại qua biên 

giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống dân sinh biên 

giới. Ngoài ra, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến hợp 
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tác đầu tư thúc đẩy kinh tế xã hội tại các khu vực biên giới và mở rộng quan 

hệ hợp tác với các nước có chung biên giới, Chính phủ đã quyết định thành 

lập 11 Khu kinh tế cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc phát 

huy tiềm năng, ưu thế địa phương biên giới, tạo động lực quan trọng phát 

triển kinh tế các tỉnh biên giới, góp phần thay đổi diện mạo khu vực biên 

giới, cửa khẩu. 

Quan hệ hợp tác Việt Nam- Trung Quốc ngày càng củng cố và phát 

triển thuận lợi. Kim ngạch buôn bán qua biên giới, cửa  khẩu không ngừng 

tăng, nhu cầu thông thương qua lại của các địa phương biên giới ngày càng 

tăng cao Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện qua lại biên 

giới, cửa khẩu và phát triển du lịch. Lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam 

tham quan, du lịch ngày càng tăng.  

1.2. Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến cửa khẩu biên giới đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc 

1.2.3. Văn bản pháp lý song phương 

- Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 30/12/1999; 

- Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa ngày 10/10/2006; 

- Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc ký ngày 18/11/2009;  

- Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc ký ngày 18/11/2009; 

- Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc, ký ngày 18/11/2009; 

- Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc 

ký ngày 05/11/2015; 

- Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc 

Luân. 

1.2.4. Văn bản pháp lý của Việt Nam 

- Luật Biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/6/2003; 

- Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia;    

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định 

về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 
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- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 

của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.  

- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy 

chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy 

định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 

2. Phân loại hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung 

Quốc 

Ngày 14 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 

32/2005/NĐ-CP về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; ngày 17 tháng 11 

năm 2005, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 181/TT-BQP hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP. Tiếp đến, để đáp ứng yêu cầu công 

tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền trong tình hình mới, ngày 21/11/2014 

Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP Quy định về quản lý cửa 

khẩu biên giới đất liền thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP và Bộ Quốc 

phòng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP. Đây 

là những văn bản pháp quy quan trọng trong việc xây dựng hệ thống cửa khẩu 

biên giới đất liền, quy định việc mở, nâng cấp cửa khẩu, xác định phạm vi 

khu vực cửa khẩu, quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan quản lý Nhà 

nước tại cửa khẩu làm cơ sở để các ngành chức năng, các địa phương tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Điều 4, Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định cửa khẩu biên giới đất liền 

được chia thành cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), 

cửa khẩu phụ và lối mở biên giới: 

- Cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện của Việt Nam và 

nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở cho người, phương 

tiện Việt Nam và nước láng giềng có chung cửa khẩu xuất cảnh, nhập cảnh; 

hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện Việt Nam và nước láng 

giềng thuộc tỉnh biên giới hai bên xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Lối mở biên giới (đường qua lại chợ biên giới, cặp chợ biên giới; điểm 

thông quan hàng hóa biên giới; đường qua lại tạm thời) được mở cho cư dân 

biên giới hai bên, phương tiện, hàng hóa của cư dân biên giới hai bên qua lại 

và các trường hợp khác nhằm thực hiện chính, sách thương mại biên giới theo 
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quy định của Thủ tướng Chính phủ; hoặc được mở trong trường hợp bất khả 

kháng hay yêu cầu đặc biệt của hai bên biên giới. 

Hiệp định về cửa khẩu và qui chế quản lý cửa khẩu  biên giới trên đất 

liền Việt Nam- Trung Quốc ký ngày 18/11/2009 qui định bao gồm 02 loại 

hình cửa khẩu : Cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu song phương. 

- Cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu được mở cho người, phương tiện giao 

thông vận tải, hàng hóa, vật phẩm của hai Bên và nước thứ ba (khu vực) xuất, 

nhập cảnh qua biên giới. 

- Cửa khẩu song phương là cửa khẩu được mở cho người, phương tiện 

giao thông vận tải, hàng hóa, vật phẩm của hai Bên xuất, nhập cảnh qua biên 

giới. 

Ngoài ra, Hiệp định về cửa khẩu và qui chế quản lý cửa khẩu biên giới 

trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc còn quy định loại hình “ đường qua lại 

tạm thời” do chính quyền cấp tỉnh hai bên thỏa thuận thống nhất mở  trong 

các trường hợp đặc biệt hoặc bất khả kháng, sau khi được sự đồng ý của 

Chính phủ hai nước.   

Thực tế trên tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc tồn tại 

thêm nhiều địa điểm qua lại biên giới là các lối đi truyền thống có từ lâu đời, 

các đường qua lại giữa các cặp chợ biên giới được chính quyền cấp tỉnh hai 

bên thỏa thuận mở theo quy định của Hiệp định tạm thời Việt Nam - Trung 

Quốc 1991 mà Hiệp định về cửa khẩu và qui chế quản lý cửa khẩu biên giới 

trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc không quy định, điều chỉnh. Trong đó có 

nhiều địa điểm có lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập rất lớn 

và có cơ quan quản lý, kiểm soát của hai Bên như Tân Thanh/ Việt Nam - Pò 

Chài/ Trung Quốc, Cốc Nam/ Việt Nam - Lũng Nghịu/ Trung Quốc... 

Như vậy, hiện nay đối với hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc, theo quy định của Hiệp định về cửa khẩu và qui chế quản 

lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc gồm cửa khẩu quốc 

tế, cửa song phương và đường qua lại tạm thời; theo quy định của văn bản 

pháp luật trong nước gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (song phương), 

cửa khẩu phụ và lối mở biên giới. Đối với cửa khẩu quốc tế, cửa song 

phương, giữa điều ước quốc tế và văn bản nội luật có tính tương đồng về nội 

hàm; tuy nhiên, đối với các loại hình cửa khẩu, lối mở biên giới còn lại, giữa 

điều ước quốc tế với văn bản nội luật và thực tiễn chưa đồng nhất về cả tên 

gọi, tính chất, đối tượng qua lại...dẫn đến phát sinh bất cập trong việc áp 

dụng các chính sách quản lý, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông 

qua lại biên giới, cửa khẩu hai Bên. 

 3. Thực trạng cơ sở hạ tầng và công tác quy hoạch, xây dựng phát 

triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc 



 5 

Những năm qua, các địa phương biên giới đã quan tâm đầu tư xây dựng 

hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền, như xây dựng nhà kiểm soát liên hợp, 

cổng cửa khẩu (quốc môn), hình thành phân khu chức năng trong khu vực cửa 

khẩu như: Khu vực thực hiện thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động 

xuất, nhập của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu (hệ 

thống Ba-ri-e kiểm soát, Nhà kiểm soát liên hợp, Khu vực cách ly kiểm dịch 

y tế và xử lý y tế, Khu vực làm thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với phương 

tiện, hàng hóa xuất, nhập, Khu vực kho, bến bãi tập kết hàng chờ xuất khẩu, 

nhập khẩu; kho trung chuyển hàng hóa, Khu vực đón trả tầu (đối với cửa 

khẩu đường sắt), cầu cảng, khu vực neo đậu đối với phương tiện thủy đang 

chờ làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (đối với cửa khẩu biên giới 

đường thủy nội địa); khu vực làm việc của cơ quan nhà nước liên quan (nơi 

làm việc của Ban Quản lý cửa khẩu và các cơ quan: Vận tải, Ngân hàng, Kho 

bạc và các cơ quan liên quan khác, khu vực dành cho các hoạt động dịch vụ, 

thương mại, cửa hàng kinh doanh miễn thuế; kinh doanh hàng hóa, siêu thị, 

trung tâm thương mại, dịch vụ bưu chính, du lịch, khu vực bãi xe, bến đậu, 

khu phi thuế quan, khu vực dịch vụ, thương mại khác, khu vực cấm và các 

khu vực khác thuộc phạm vi khu vực cửa khẩu theo quy định của Nghị định 

112/2014/NĐ-CP. Điển hình như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị/ Lạng Sơn, Ma 

Lù Thàng/ Lai Châu. 

Tuy nhiên, do hiện nay ta chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể phát 

triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, việc mở, 

nâng cấp cửa khẩu thời gian qua chủ yếu chỉ căn cứ vào điều kiện tự nhiên, 

khả năng hợp tác và nhu cầu phát triển của từng cặp tỉnh biên giới và có sự 

lệch pha về nhu cầu trong công tác mở và nâng cấp cửa khẩu giữa Việt Nam 

và Trung Quốc; nhiều địa phương chưa xây dựng quy hoạch hệ  thống cửa 

khẩu của từng tỉnh; đối với từng cửa khẩu hầu hết chưa có qui hoạch trước, 

nên tình trạng dân cư sinh sống trong khu vực cửa khẩu nhiều, rất khó khăn 

cho việc xác định phạm vi khu vực cửa khẩu (nhất là đối với cửa khẩu phụ, 

lối mở biên giới) và chuẩn hóa các khu chức năng theo quy định. 

Một số công trình cổng cửa khẩu đã có những nghiên cứu tìm tòi tính 

biểu tượng dân tộc nhưng còn sơ sài, chưa thống nhất, mang tính “tự phát” ở 

mỗi địa phương (do điều kiện kinh tế, đặc điểm địa hình, đặc thù văn hóa của 

địa phương và nước đối diện…), khó nhận thấy được những dấu ấn, nét điển 

hình của văn hóa dân tộc; một số nhà kiểm soát liên hợp tại cửa khẩu đã xây 

dựng trước, chưa tính toán bố trí các cơ quan chức năng theo qui trình dây 

chuyền kiểm soát (không phù hợp với qui định tại Điều 14 Nghị định 

112/2014/NĐ-CP) nên rất khó điều chỉnh, phát sinh bất hợp lý về công năng 

sử dụng; tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, nhà 

kiểm soát liên hợp, quốc môn và nơi làm việc cho còn chậm và thiếu  đồng 

bộ; hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trong khu vực cửa khẩu chưa theo qui 

định; trang bị phương tiện đầu tư cho các lực lượng chuyên ngành làm nhiệm 
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vụ tại cửa khẩu (Biên phòng, Kiểm dịch, Hải quan) chưa tương xứng với yêu 

cầu nhiệm vụ đặt ra.  

Mặt khác, một số nhà kiểm soát liên hợp còn bất hợp lý về công năng sử 

dụng nên việc bố trí dây chuyền kiểm soát của các lực lượng chức năng trong 

làm thủ tục cho người, phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại cửa khẩu không phù hợp, gây ùn tắc  nhất là vào giờ cao điểm khi 

đến giờ mở cửa khẩu; chất lượng về kiến trúc hệ thống cửa khẩu biên giới của 

ta hiện nay còn nhiều hạn chế, thiếu thống nhất, 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cửa khẩu đã được từng bước quan tâm, đầu 

tư; chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cửa khẩu đã 

được quy định rõ ràng; công tác kiểm tra, kiểm soát đã được thực hiện trên 

dây chuyền thống nhất, thủ tục giải quyết lưu thông qua lại cửa khẩu ngày 

càng thuận lợi thông thoáng, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập cảnh, 

xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của các địa phương trong cả nước…Tuy nhiên, về tổng thể, cơ sở 

hạ tầng cửa khẩu biên giới đất liền trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc còn 

nhiều hạn chế, trừ một số cửa khẩu được quy hoạch, đầu tư xây dựng mới 

tương đối tốt, còn lại hầu hết các cửa khẩu trên tuyến đều chưa được đầu tư 

đúng mức, cơ sở vật chất của cửa khẩu như: Nhà làm việc, hệ thống bến bãi, 

kho tàng nhỏ hẹp, trang thiết bị, viễn thông, điện nước thiếu đồng bộ, hệ 

thống giao thông nhiều tuyến đã xuống cấp...  

Nguyên nhân của những tồn tại trên là: 

Do đặc điểm đường biên giới đất liền dài, địa bàn rộng, địa hình có nơi 

rất hiểm trở, đi lại khó khăn, các chính sách hỗ trợ cho tập thể, cá nhân tham 

gia làm công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP (trước kia là Nghị định 32/2005/NĐ-CP) của Chính phủ 

cho cán bộ, đồng báo các xã biên giới vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó 

khăn, bất cập và hạn chế. Do đặc điểm địa lý, địa hình các khu vực cửa khẩu 

(nhất là hệ thống cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ) thường ở vị trí xa trung tâm, 

giao thông không thuận lợi, địa hình phức tạp, dân cư sống xen kẽ… khó 

khăn cho công tác quy hoạch và xây dựng. Điều kiện kinh tế của các địa 

phương còn khó khăn nên việc bố trí quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu vực cửa khẩu chưa triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Ý thức trách nhiệm 

của cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện biên 

giới trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển  khai thực hiện Nghị định 

số 112/2014/NĐ-CP (trước kia là Nghị định 32/2005/NĐ-CP) của Chính phủ 

cho quần chúng nhân dân còn chưa thật sâu sát, còn mang tính hình thức. Ý 

thức về quốc gia, quốc giới và công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh 

biên giới quốc gia của đồng bào các dân tộc có nơi còn giản đơn, có hạn chế 

nhất định. 
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Quá trình xây dựng, phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên 

tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc gắn liền và phụ thuộc vào quá trình 

đàm phán, ổn định đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; một thời gian dài 

trước khi Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký kết các điều ước 

về biên giới ( Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc ký ngày 18/11/2009; Hiệp định về quy chế quản lý biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 18/11/2009; Hiệp định về 

cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, ký ngày 18/11/2009 ) nên hai Bên chưa thống nhất về tên gọi, 

loại hình, trình tự, thủ tục mở nâng cấp cửa khẩu biên giới. Một số địa 

phương do phải điều chỉnh qui hoạch khu kinh tế cửa khẩu, chưa triển khai 

tiến hành phân giới cắm mốc nên Ủy ban nhân dân tỉnh phải xem xét điều 

chỉnh phạm vi khu vực cửa khẩu nên chưa báo cáo trình Chính phủ quyế t 

định phạm vi khu vực cửa khẩu của tỉnh. Đa số các cửa khẩu phụ nằm trên 

địa bàn khu vực biên giới vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, điều 

kiện địa hình tự nhiên phức tạp, có khu vực cửa khẩu nằm xen kẽ trong khu 

vực dân cư, hoặc nằm ven theo các trục lộ liên huyện, liên tỉnh nên khó khăn 

trong việc xác định được phạm vi khu vực cửa khẩu và vị trí cắm biển báo.  

Công tác tham mưu của các Sở, ngành chức năng của tỉnh cho Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP (trước kia là Nghị định 32/2005/NĐ-CP) của 

Chính phủ chưa tích cực, chủ động, còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp 

giữa các Sở, ban ngành của tỉnh trong việc tổ chức lực lượng đi khảo sát xác 

định phạm vi khu vực cửa khẩu ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, chất 

lượng chưa cao. 

Một số địa phương trong quá trình quy hoạch cửa khẩu chưa tính toán 

đến các yêu cầu bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng nên khi 

triển khai quy hoạch còn nhiều bất cập tác động không nhỏ  trong việc triển 

khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP (trước kia là Nghị định 32/2005/NĐ-CP) 

của Chính phủ.  

Việc đầu tư kinh phí cho việc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện 

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP (trước kia là Nghị định 32/2005/NĐ-CP) của 

Chính phủ chưa được cấp ủy, chính quyền địa phương của một số địa phương 

quan tâm đúng mức nên công tác triển khai thực hiện của một số cơ quan, ban 

ngành còn chậm, thiếu đồng bộ và có hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, quá 

trình tổ chức thực hiện khảo sát xác định các cửa khẩu biên giới phải trải qua 

nhiều khâu, nhiều công đoạn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành do đó gặp 

không ít khó khăn trong công tác phối hợp, hiệp đồng. Nhận thức của một số 

ngành về Nghị định số 112/2014/NĐ-CP (trước kia là Nghị định 

32/2005/NĐ-CP) của Chính phủ còn chưa rõ ràng nên vẫn chưa có sự thống 

nhất cao trong việc bố trí các cơ quan nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu. 
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Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông khu vực cửa 

khẩu, Nhà kiểm soát liên hợp, quốc môn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu.  

4. Quy định về cơ quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành, công tác 

kiểm soát, hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh và hoạt động của ngƣời, 

phƣơng tiện tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc 

4.1. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu 

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định 112/2014/NĐ-CP, cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu là các cơ quan thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với người, 

phương tiện, hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu; bao gồm: Biên 

phòng; Hải quan; Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật).  

4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành tại cửa khẩu biên giới đất liền (Điều 6 Nghị định 112/2014/NĐ-CP):  

4.2.1. Bộ đội Biên phòng cửa khẩu: 

- Tham mưu cho Bộ Quốc phòng thực hiện nội dung quản lý nhà nước 

đối với cửa khẩu biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại 

cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám 

sát hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện; hoạt động quản 

lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; phòng chống tội phạm, giữ gìn an  

ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện công tác đối ngoại quân sự, 

đối ngoại biên phòng; 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa 

khẩu biên giới; đảm bảo an ninh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, 

chống buôn lậu và gian lận thương mại; 

- Thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực, cấp chứng nhận tạm 

trú theo quy định pháp luật. 

4.2.2. Cơ quan Hải quan cửa khẩu: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện thủ tục xuất khẩu, 

nhập khẩu đối với hàng hóa tại cửa khẩu biên giới; phòng, chống hoạt động 

vận chuyển, buôn bán hàng hóa thuộc danh mục cấm, buôn lậu, gian lận 

thương mại; thực hiện kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật. 
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4.2.3. Cơ quan kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật): Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu giải quyết những 

vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm dịch, phòng dịch tại cửa khẩu biên giới.  

4.3. Dây chuyền kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song 

phương) (Điều 14 Nghị định 112/2014/NĐ-CP): 

4.3.1. Đối với người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu: 

- Cửa xuất: Hải quan - Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Biên phòng; 

- Cửa nhập: Biên phòng - Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Hải 

quan. 

4.3.2. Trong trường hợp có dịch bệnh, dây chuyền kiểm tra, kiểm soát, 

giám sát đối với người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu bố trí như sau: 

- Cửa xuất: Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Hải quan - Biên phòng; 

- Cửa nhập: Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Biên phòng - Hải 

quan. 

4.4. Quy định về người, phương tiện được phép ra, vào hoạt động tại 

cửa khẩu biên giới đất liền 

4.4.1. Những người được ra, vào khu vực cửa khẩu: 

- Hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; 

- Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức của các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành và cơ quan nhà nước liên quan có trụ sở hoặc văn phòng 

làm việc trong khu vực cửa khẩu; 

- Nhân viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại 

trong khu vực cửa khẩu; 

- Người điều khiển, người làm việc trên phương tiện chuyên chở hàng 

hóa, hành khách xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh;  

- Chủ hàng, người kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra vào  khu 

vực cửa khẩu thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;  

- Người đến làm việc với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ 

quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng làm việc trong khu vực cửa khẩu;  
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- Người đến khám, chữa bệnh (trường hợp trong khu vực cửa khẩu có 

khu vực y tế dành cho khám, chữa bệnh); 

- Ngoài những trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 

này, những người ra, vào khu vực cửa khẩu với mục đích thăm quan, đón tiễn 

hoặc mục đích khác phải được phép và chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 

hướng dẫn của Đồn Biên phòng cửa khẩu. 

4.4.1.2. Những người được tạm trú trong khu vực cửa khẩu:  

- Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức của các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành và cơ quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng  làm việc 

trong khu vực cửa khẩu; 

- Nhân viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương 

mại trong khu vực cửa khẩu; 

- Người Việt Nam, người nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khẩu vì 

lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất, nhập đối với người, phương tiện, hàng 

hóa hoặc những người lưu lại trong khu vực cửa khẩu vì lý do hợp pháp khác, 

thì phải đăng ký tạm trú và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Trạm Biên 

phòng cửa khẩu. 

4.4.1.3. Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực  

cửa khẩu phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải hoạt động 

theo đúng lĩnh vực quy định trong giấy phép . 

4.4.2. Phương tiện được phép ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực 

cửa khẩu: 

- Phương tiện vận chuyển người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng  hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa tại các kho, bãi 

hàng hóa trong khu vực cửa khẩu; 

- Phương tiện là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức đến 

làm việc tại cửa khẩu hoặc phương tiện của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công 

chức làm việc tại cửa khẩu; 

- Phương tiện của Việt Nam, nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khẩu 

vì lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất, nhập đối với phương tiện, hàng hóa thì 

phải đăng ký lưu trú và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Trạm Biên 

phòng cửa khẩu; 
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- Phương tiện ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực cửa khẩu phải có 

đầy đủ giấy tờ hợp lệ, phù hợp với mục đích hoạt động tại cửa khẩu.  

4.4.3. Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ  quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát tổ chức, 

cá nhân, phương tiện của Việt Nam và nước ngoài hoạt động tại khu vực cửa 

khẩu theo quy định của Nghị định này, quy định pháp luật liên quan và điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4.5. Quy định về giấy tờ của người, phương tiện xuất nhập cảnh qua 

cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc 

Căn cứ quy định của các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu Việt 

Nam – Trung Quốc và quy định pháp luật hiện hành về xuất, nhập cảnh, 

người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam 

– Trung Quốc phải có các loại giấy tờ sau: 

4.5.1. Đối với người 

4.5.1.2. Công dân Việt Nam 

- Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế, cửa 

khẩu chính (song phương) phải có một trong các loại giấy tờ sau:  

+ Hộ chiếu ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông (gọi 

chung là hộ chiếu); 

+ Hộ chiếu thuyền viên; Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành 

nhập xuất cảnh; Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; Giấy thông 

hành hồi hương; Giấy thông hành;  

+ Các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu phụ phải có 

một trong các loại giấy tờ sau: 

+ Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy 

thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; Giấy thông hành hồi hương; Giấy 

thông hành;  

+ Các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Cư dân biên giới Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua lối mở biên giới 

sử dụng giấy tờ phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  

4.5.1.3. Người nước ngoài 
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- Người nước thứ 3 nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế phải có 

hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp lệ và thị thực do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trường hợp được miễn thị 

thực theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên hoặc do Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân quốc 

gia đó hoặc theo quy định khác của pháp luật Việt Nam về miễn thị thực).  

- Công dân Trung Quốc nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế, 

cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 

trị đi lại quốc tế hợp lệ và thị thực (đối với hộ chiếu phổ thông) hoặc giấy 

thông hành biên giới (đối với cư dân vùng biên giới Trung Quốc).  

- Các giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh khác theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với nước có chung 

biên giới. 

- Công dân tỉnh biên giới, huyện biên giới, cư dân biên giới Trung 

Quốc nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu phụ phải có một trong các loại giấy 

tờ sau: 

+ Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng 

biên giới  

+ Các giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh khác theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với nước có chung 

biên giới. 

- Công dân Trung Quốc xuất, nhập qua lối mở biên giới sử dụng giấy tờ 

phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế  mà Việt 

Nam đã ký kết với nước có chung biên giới. 

4.5.2. Đối với phương tiện 

4.5.2.1. Phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế 

về vận tải đường bộ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên, phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành tại cửa khẩu. phải có các loại giấy tờ sau: 

- Giấy đăng ký phương tiện; 

- Giấy phép liên vận, giấy phép vận tải; 

- Giấy phép vận chuyển hành khách (đối với phương tiện vận chuyển 

hành khách); 

- Giấy tờ về thủ tục hàng hóa (đối với phương tiện vận chuyển hàng 

hóa); 

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;  
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- Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ phương tiện; 

- Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo quy định 

của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

4.5.2.2. Người điều khiển phương tiện phải có các loại giấy tờ như đối 

với người xuất nhập cảnh và Giấy phép điều khiển phương tiện 

5. Các trƣờng hợp hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên 

giới tại cửa khẩu biên giới đất liền và thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng 

các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới đất liền  

5.1. Các trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên 

giới tại cửa khẩu biên giới đất liền 

Việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu 

biên giới đất liền thực hiện trong các trường hợp vì lý do quốc phòng, an 

ninh, thiên tai, phòng chống dịch bệnh, lý do đặc biệt khác hoặc theo đề nghị 

của nước láng giềng. 

5.2. Thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên 

giới tại cửa khẩu biên giới đất liền 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động  

qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng 

các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) 

theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh không quá 24 giờ và 

phải báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ. 

- Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định hạn chế hoặc tạm 

dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song 

phương) không quá 06 giờ; tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không quá 12 

giờ và phải báo cáo ngay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các 

hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không quá 06 

giờ và phải báo cáo ngay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện biên giới. 

5.3. Thẩm quyền gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 

động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới đất liền 
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Trước khi hết thời gian hạn chế hoặc tạm dừng việc qua lại biên giới tại 

cửa khẩu biên giới, nếu xét thấy cần tiếp tục hạn chế hoặc tạm dừng thì thực 

hiện như sau: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn thời gian hạn chế 

hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu 

song phương), thời gian gia hạn không quá 24 giờ; 

- Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định gia hạn thời gian 

hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính 

(cửa khẩu song phương) không quá 06 giờ, tại cửa khẩu phụ, lối mở biên 

giới, thời gian gia hạn không quá 12 giờ; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc 

tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, 

thời gian gia hạn không quá 06 giờ. 

6. Lƣu lƣợng xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới đất liền 

Việt Nam – Trung Quốc năm 2016 

- Nhập cảnh: 2.477.989 lượt người/ 78 Quốc tịch. 

- Xuất cảnh: 2.532.342 lượt người/82 Quốc tịch. 

- Nhập cảnh vùng biên giới: 3.947.765 lượt người/02 Quốc tịch. 

- Xuất cảnh vùng biên giới: 4.631.179 lượt người/02 Quốc tịch.  

7. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

7.1. Dự báo tình hình có liên quan 

Những năm tới tình hình thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, xung đột lợi 

ích kinh tế, chính trị giữa các quốc gia và hoạt động của tội phạm khủng bố là 

nguy cơ đe dọa an ninh chung cả thế giới; những nguy cơ bất ổn về an ninh 

tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế- xã hội, đặc biệt là hoạt động thu 

hút đầu tư, thương mại và du lịch. Từ đó càng làm gia tăng hoạt động của các 

loại tội phạm như buôn bán phụ nữ và trẻ em, buôn bán và vận chuyển trái 

phép các chất ma tuý qua biên giới, tiền giả, ngoại tệ, xuất nhập cảnh trái 

phép; buôn lậu và gian lận thương mại ... với nhiều phương thức thủ đoạn  

tinh vi, xảo quyệt và biến hóa khó lường. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương hội nhập với nền kinh tế thế giới, quá 

trình  hợp tác về mọi mặt sẽ phát triển mạnh cả về diện rộng và chiều sâu; 

Hoạt động lưu thông biên giới ngày càng tăng nhanh. Mặt khác, do nhu cầu 

giao lưu quốc tế ngày càng cao nên nhu cầu mở và nâng cấp cửa khẩu để tạo 

điều kiện cho giao lưu quốc tế là tất yếu khách quan, lưu lượng người, ph-

ương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng nhanh. 

Thời gian tới Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy, triển khai mạnh mẽ 
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xây dựng các khu hợp tác biên giới (Đồng Đăng/Lạng Sơn- Bằng 

Tường/Quảng Tây, Móng Cái/Quảng Ninh- Hà Khẩu/Quảng Tây và Kim 

Thành/Lào Cai- Bắc Sơn/Vân Nam). Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng 

và Nhà nước ta với chính sách ưu đãi đặc biệt để có thể thu hút mạnh mẽ vốn 

đầu tư trực tiếp bên ngoài, khơi dậy tiềm năng trong nuớc tạo ra sự phát triển 

cho các vùng kém phát triển cho từng địa phương để phát triển kinh tế- xã 

hội. Từ đó đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với lực lượng Bộ 

đội Biên phòng trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu  

trong giai đoạn mới, phải tích cực đổi mới toàn diện và đòi hỏi phải xây dựng 

và kiện toàn về tổ chức, biên chế quân số, trang bị của lực lượng chuyên 

trách quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ đội Biên phòng theo hướng 

chính quy, chuyên trách và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoàn thành 

nhiệm vụ. 

7.2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền 

7.2.1. Phương hướng 

-  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền sâu rộng Hiệp định về quy 

chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về cửa 

khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc và các văn bản pháp lý song phương liên quan đến các cấp, các ngành 

và quần chúng nhân dân hiểu rõ nội dung cơ bản của Hiệp định và đồng tình 

ủng hộ Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên 

giới quốc gia, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng chống tội 

phạm. Đặc biệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội 

Biên phòng trong triển khai thực hiện Hiệp định. Coi việc triển khai thực hiện 

Hiệp định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.                

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh quá trình triển khai thực hiện 

việc mở chính thức, nâng cấp cửa khẩu, qui hoạch xác định phạm vi khu vực 

cửa khẩu, hoàn thiện các hạng mục công trình, phân khu chức năng theo Nghị 

định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

       - Duy trì thực hiện qui trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu biên 

giới đất liền đảm bảo tuân thủ  theo đúng Luật pháp quốc tế, các Hiệp định, 

Hiệp Nghị đã ký kết, các qui định trong Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, nhà 

kiểm soát liên hợp, quốc môn tương xứng với từng loại cửa khẩu đáp ứng nhu 

cầu giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế. 

    7.2.2. Nhiệm vụ cụ thể 

  - Hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; tập 

trung đẩy nhanh việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định về cửa khẩu và quy chế 
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quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phù hợp với 

thực tiễn, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông tại cửa khẩu.  

 - Hoàn thiện Quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền 

trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc làm cơ sở để các địa phương xây dựng 

quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền từng tỉnh.  

 - Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong 

hoạt động phối hợp quản lý, xây dựng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới 

đất liền hai Bên thông qua việc duy trì, thúc đẩy các cơ chế hợp tác song 

phương như Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Ủy 

ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 

cơ chế thực hiện Hiệp định khung về hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục hải quan 

Trung Quốc. 

- Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu và trang thiết bị kỹ 

thuật phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành tại cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông qua lại biên giới, cửa khẩu.  

 7.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản hệ thống cửa khẩu biên 

giới đất liền 

- Làm tốt công tác tuyên truyền Hiệp định về cửa khẩu và qui chế quản 

lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc cho các cấp, các ngành 

và quần chúng nhân dân hiểu rõ nội dung cơ bản của Hiệp  định bằng cách kết 

hợp tốt giữa giáo dục tập trung với tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng.  

- Tham mưu, báo cáo Chính phủ, Bộ ngành chức năng hoàn thiện hệ 

thống văn bản quản lý nhà nước về cửa khẩu biên giới đất liền như thống nhất 

với phía Trung Quốc thực hiện sửa đổi Hiệp định về cửa khẩu và quy chế 

quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phù hợp với 

tình hình thực tiễn, làm cơ sở pháp lý song phương xây dựng, phát triển hệ 

thống cửa khẩu biên giới đất liền.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn khu vực cửa khẩu, duy trì công tác kiểm soát xuất nhập cảnh 

đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nguyên tắc đi đôi với việc tạo điều kiện thuận 

lợi, thông thoáng cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua biên giới, 

cửa khẩu. 

- Đầu tư trang bị phương tiện phục vụ công tác quản lý, kiểm soát cửa 

khẩu và xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu tinh 

thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

đặt ra trong tình hình mới. 
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8. Kiến nghị, đề xuất: 

8.1. Đề nghị Chính phủ 

 - Chỉ đạo Bộ Ngoại giao: 

+ Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền 

tuyến Việt Nam – Trung Quốc trên cơ sở quy hoạch có định hướng phát triển 

đồng bộ, lâu dài, gắn với tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật vào một số 

vùng, miền, Khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu trong khu vực trọng điểm, 

tránh tràn lan, lãng phí. 

+ Sớm triển khai phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc nghiên 

cứu, sửa đổi Hiệp định cửa khẩu và Qui chế cửa khẩu biên giới đất liền Việt 

Nam- Trung Quốc. 

- Chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công 

an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới có cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 

chính lập, thẩm định quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 

chính, trình Chính phủ phê duyệt và nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết 

kế, xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 

công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn quốc; 

- Chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối ngân sách phân bổ cho Bộ Quốc phòng 

(Bộ đội Biên phòng) và các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền để tổ 

chức thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP 

8.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh 

- Qui hoạch, xây dựng và nâng cấp các cửa khẩu trên tuyến biên giới đất 

liền đảm bảo cho việc bố trí phân luồng xuất nhập cảnh cho người, phương 

tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu lưu thông qua cửa khẩu. 

Quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng Quốc môn, nhà kiểm soát liên hợp, cơ sở 

hạ tầng và hệ thống giao thông khu vực cửa khẩu. Cắm các loại biển báo, 

biển chỉ dẫn theo qui định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ.   

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành của tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, thống 

nhất với chính quyền địa phương nước đối diện, báo cáo Chính phủ để tổ 

chức khai trương, đưa vào hoạt động đối với các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 

chính, phụ đã có quyết định mở, nâng cấp cửa khẩu theo quyết định của 

Chính phủ.  

- Hàng năm tỉnh trích nguồn ngân sách của địa phương giành riêng cho 

việc khảo sát, qui hoạch, xây dựng cửa khẩu, cắm mới và bảo quản sửa chữa 

hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, các khu vực cụ thể qui định về xuất nhập 

cảnh đối với người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu 
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tại cửa khẩu và công tác đảm bảo cho các hoạt động quản lý hành chính tại 

cửa khẩu theo qui định nhằm đảm bảo cho các lực lượng chức năng triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận 

lợi, thông thoáng trong lưu thông biên giới phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế- xã hội của địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế, vừa đảm bảo chủ 

quyền an ninh biên giới quốc gia./. 

 

 

 


