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Nói đến “Đèo Mây”, người ta 

thường hay nhắc đến đèo Ô 

Quý Hồ trên Quốc lộ 4D nối 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu có 

độ cao đỉnh đèo gần 2000m 

mà ít ai biết đến còn có đèo 

Mây nữa nối huyện Bát Xát, 

Lào Cai với huyện Phong 

Thổ, Lai Châu có độ cao đỉnh 

đèo 2131m. 

Ngày 23/6/2003, Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải đã có 

Quyết định số 1815/QĐ-

GTVT về việc nghiên cứu lập 

Quy hoạch phát triển hệ 

thống đường ra biên giới, 

đường hành lang biên giới và 

các tuyến đường tuần tra 

biên giới Việt Trung đến năm 

2010. Theo quyết định này, 

Tổng công ty TVTK GTVT là 

đơn vị được giao nhiệm vụ 

lập Quy hoạch trên.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT 

Ngô Thịnh Đức tại Thông báo 

số 371/TB-BGTVT ngày 

15/7/2005 về việc “TEDI tổ 

chức kiểm tra thực địa đoạn 

tuyến Pa So – Phong Thổ – 

Bát Xát, lập báo cáo Bộ trước 

khi Lãnh đạo tổ chức đi thị sát 

hiện trường cùng Ban Chỉ đạo 

Tây Bắc”, Tổng công ty TVTK 

GTVT đã thành lập Đoàn công 

tác do tôi là Trưởng đoàn đi thị 

sát đoạn tuyến nêu trên. Tham 

gia Đoàn công tác có Kỹ sư 

Ngô Đức Mậu – Chuyên viên 

Văn phòng Dự án và 2 cán bộ 

của Sở GTVT Lào Cai. Trước 

khi lên đường, Tổng công ty đã 

có văn bản gửi Sở GTVT Lào 

Cai, đề nghị Sở liên hệ với các 

địa phương (huyện, xã, thôn/ 

bản) có tuyến đi qua để giúp 

đỡ Đoàn công tác hoàn thành 

nhiệm vụ.  

Ngày 26/7/2005 chúng tôi đi từ 

Hà Nội lên thành phố Lào Cai. 

5 giờ sáng ngày 27/7 Đoàn 

công tác xuất phát từ thành 

phố Lào Cai, theo tỉnh lộ 155 đi 

Bản Vược, qua Mường Vi đến 

Mường Hum.  

 

 
TL155 đến Mường Hum 

Hµnh tr×nh qua ®Ìo m©y 

 KS. ĐOÀN ĐỨC CƯỜNG 
 Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

   

 

   

                                   
 

 

Đèo 
Mây 
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Mường Hum 

Mường Hum là trung tâm của 

cả khu vực cụm xã gồm 8 xã 

nằm ở phía Tây Bắc huyện Bát 

Xát. Trải qua nhiều biến động 

lịch sử, Mường Hum luôn giữ 

vai trò thủ phủ của vùng Tây 

Bắc Lào Cai. Cách Bản Vược - 

trung tâm huyện lỵ cũ của Bát 

Xát có 24km, nhưng Mường 

Hum khá biệt lập với bên 

ngoài, do địa bàn xã nằm lọt 

trong thung lũng, bốn phía vây 

quanh là núi non điệp trùng, 

muốn vào Mường Hum phải 

vượt qua nhiều đoạn đèo dốc, 

đoạn nào cũng xứng danh là 

“cổng trời”. Tới Mường Hum 

khoảng gần 8 giờ sáng, Đoàn 

công tác dừng chân để ăn 

sáng rồi tiếp tục đến Dền Sáng 

và từ đây Đoàn bắt đầu hành 

trình đi bộ qua đèo Mây. 

 

Chuẩn bị đi bộ qua đèo 

 

Đường mòn tới chân đèo 

 

 

10 giờ sáng chúng tôi tới bản 

Nhìu Cồ San thuộc xã Sàng 

Ma Sáo, huyện Bát Xát. Bản 

nằm dưới chân đèo Mây và từ 

đây đã có thể nhìn rõ đỉnh đèo. 

Cũng bắt đầu từ bản Nhìu Cồ 

San, đường đi càng ngày cáng 

khó khăn. Con đường đá để đi 

bộ qua đèo do người Pháp 

khởi công xây dựng từ đầu thế 

kỷ 20 đã  bị cỏ cây che lấp, cây 

cối đổ ngổn ngang. 

 

Đường đá lên đèo Mây 

 

Nước chảy dọc theo lối mòn 

Đèo Mây nhìn từ bản Nhìu Cồ San 

BảnNhìu Cồ San 
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12 giờ trưa, hai cán bộ của Sở 

GTVT Lào Cai còn trẻ nên vẫn 

còn đủ sức khỏe để leo đèo, 

còn anh Mậu và tôi đã bắt đầu 

thấy chân bị co cứng, đi lên rất 

vất vả. Tới 4 giờ chiều, chúng 

tôi mới tới đỉnh đèo. 

 

Trên đỉnh đèo Mây 

 

2 cán bộ của Sở GTVT Lào Cai 

Bắt đầu từ 5 giờ chiều trời đổ 
mưa to và tới 6 giờ chiều thì trời 
đã tối. Trời mưa nặng hạt nên 
đèn pin cũng chỉ chiếu sáng 
được ngay xung quanh từng 
người. Khi chân bị co cứng, lên 
đèo đã vất vả nhưng xuống đèo 
càng khó khăn hơn nhiều. Hai 
cán bộ của Sở GTVT Lào Cai 
phải đeo hộ ba lô cho anh Mậu 
và tôi. Tới 8 giờ tối thì hai chân 
đã bị căng cứng, tôi phải bò 
xuống đèo bằng tay. 

Gần 10 giờ đêm chúng tôi 
xuống tới chân đèo. Nằm dưới 
chân đèo là bản Sàng Ma Pho, 
xã Sìn Súi Hồ, huyện Phong 
Thổ. Trưởng bản Lý A Dế phải 
ra chân đèo để cõng tôi vào 
nhà. Đi bộ 14 tiếng đồng hồ vất 
vả nhưng cả đêm tôi cũng 
không ngủ được dù  vợ chồng 
Trưởng bản đã nhường chiếc 
giường duy nhất trong nhà cho 
anh Mậu và tôi. 

 
Vợ chồng Trưởng bản Lý A Dế 

 
Dân bản Sàng Ma Pho 

7 giờ 30 phút sáng 28/7/2005 
chúng tôi tạm biệt Trưởng bản 
Lý A Dế để tiếp tục hành trình 
tới trung tâm xã Sìn Súi Hồ. 
Sìn Súi Hồ là một xã vùng sâu, 
vùng xa của huyện Phong Thổ 
có đường biên giới với Trung 
Quốc và là một xã có thế mạnh 
về trồng cây thảo quả. Trên địa 
bàn này chỉ có khoảng gần 600 
hộ dân thuộc 2 dân tộc Mông 
và Dao sinh sống tại 11 bản. 
Do địa hình chia cắt, núi cao 
hiểm trở nên việc triển khai xây 
dựng các tuyến đường giao 
thông rất khó khăn, nhất là các 
tuyến đường liên bản. Chúng 
tôi vẫn phải tiếp tục đi bộ, vượt 
qua khoảng 12Km đèo dốc, 
qua bản Chảng Phàng và tới 3 
giờ chiều chúng tôi mới tới trụ 
sở Ủy ban nhân dân xã tại bản 
Trung Hồ. Ở đây còn có Trạm 
kiểm soát của đồn Biên phòng 
Nậm Xe và chúng tôi phải xuất 
trình giấy tờ về chuyến đi trước 
khi vào trụ sở Ủy ban nhân 
dân xã. Do đã được tỉnh Lào 
Cai thông báo trước về lịch 
trình của Đoàn công tác nên 
các cán bộ của xã đã đón tiếp 
chúng tôi rất nhiệt tình. Chủ 
tịch xã Chang A Dua và Phó 
Chủ tịch xã Tần Diếu Kin đã 
chờ chúng tôi từ trưa đến tận 3 

giờ chiều để cùng ăn cơm và 
tại đây chúng tôi đã kết thúc 
hành trình đi bộ qua đèo Mây, 
tiếp tục đi thị sát đoạn tuyến 
đến Pa So bằng ô tô. 

 
Đường từ bản ra UBND xã Sìn Súi Hồ 

 
Lịch trực ban  

của cán bộ xã Sìn Súi Hồ 

Hành trình qua đèo Mây khá vất 
vả nhưng chuyến đi đã để lại 
trong tôi những ký ức khó quên 
trong cuộc đời làm công tác 
khảo sát, thiết kế của mình.  

Cuối năm 2006, Tổng công ty 

TVTK GTVT đã hoàn thành Quy 

hoạch phát triển hệ thống 

đường ra biên giới, đường hành 

lang biên giới Việt - Trung. Ngày 

08/5/2007, bằng Quyết định số 

567/QĐ-TTg Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt Quy hoạch nói 

trên với chiều dài toàn tuyến 

đường hành lang biên giới từ 

cửa khẩu Bắc Luân (Móng Cái, 

Quảng Ninh) đến Leng Su Sin 

(Mường Nhé, Điện Biên) 

khoảng 1297Km, trong đó có 

đoạn tuyến từ Bát Xát (tỉnh Lào 

Cai) đến thị trấn Mường So (tỉnh 

Lai Châu) qua đèo Mây; các 

đường ra biên giới gồm 38 

tuyến với tổng chiều dài khoảng 

571Km và các tuyến đường nối 

từ đường hành lang biên giới tới 

đường tuần tra biên giới gồm 93 

tuyến với tổng chiều dài khoảng 

1260Km. 

 


