
 

 

BẢN DỊCH Tạp chí Lào Việt 

 

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Hòa bình  Độc lập  Dân chủ  Thống nhất  Thịnh vượng 

 

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG Số 925/VPTTg 

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 31/08/2020 

 

THÔNG BÁO 

 

Kính gửi: - Bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan các cơ quan tương đương; 

- Đô trưởng Viêng Chăn và Tỉnh trưởng trên cả nước.  

Về việc: Tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng, biện pháp phòng chống, 

kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 trong giai đoạn 01-30/9/2020 

- Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 29/16/2020. 

- Căn cứ báo cáo về công tác tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống, kiểm soát, 

ngăn chặn và giải quyết dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn vừa qua. 

- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng ngày 28/08/2020. 

Văn phòng Thủ tướng chính phủ trân trọng thông báo phương hướng chỉ đạo của 

Thủ tướng để (Ông/Bà) nắm được như sau:  

1. Chấp thuận việc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt biện pháp nới lỏng, biện pháp 

phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch bệnh Covid-19 như các biện pháp đã 

thực hiện trong tháng 8/2020, được quy định tại Thông báo số 806/VpTTg, ngày 29/7/2020 

và Thông báo số 838/VpTTg, ngày 7/8/2020, trong đó, đặc biệt là các biện pháp như sau: 

1) Tiếp tục đóng cửa hoạt động tụ điểm giải trí, karaoke và quán game. Giao cơ 

quan chức năng liên quan tiếp tục theo dõi, kiểm tra các tụ điểm giải trí và quán karaoke 

theo các chỉ thị của chính phủ thời gian qua, nếu phát hiện vi phạm cần áp dụng biện pháp 

cảnh cáo, nếu còn tái phạm thì tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh.  

2) Tiếp tục đóng các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống đối với mục 

đích xuất nhập cảnh phổ thông và vận tải hàng hóa, ngoại trừ một số cửa khẩu được chính 

phủ cho phép thực hiện hoạt động vận tải hàng hóa. Đối với các cửa khẩu quốc tế, Lào sẽ 

tiếp tục không cho phép hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông, ngoại trừ công dân Lào và 

người nước ngoài đã được Ủy ban đặc trách cho phép. Ngoài ra, việc vận tải hàng hóa tại 

các cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục được hoạt động bình thường. 

3) Tiếp tục ngừng cấp thị thực (visa) loại du lịch và thăm viếng đối với người di 

chuyển từ hoặc quá cảnh quốc gia đang có dịch Covid-19. Trường hợp nhà ngoại giao, nhân 

viên tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên viên và lao động nước 

ngoài có nhu cầu cấp thiết thì có thể tiến hành làm việc tại Đại sứ quán, các dự án, hoạt động 

nhưng phải thông qua xem xét chấp thuận của Ủy ban đặc trách. 



 

 

4) Tiếp tục ngừng cho phép hoạt động các chuyến bay bán chuyến (charter) đi 

quốc tế, Ủy ban đặc trách sẽ phối hợp với Hàng không quốc gia Lào ban hành biện pháp chi 

tiết để chính phủ xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện 

2. Chấp thuận việc lấy mốc 23h theo nội dung Sắc lệnh 315/CP, ngày 02/10/2017 là 

thời gian đóng cửa nhà hàng, thực hiện đồng bộ trên cả nước. Đối với tình trạng chưa thực 

hiện thống nhất biện pháp phòng chống, kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh tại các nhà hàng 

ở địa phương, giao Ủy ban đặc trách ban hành thêm hướng dẫn cụ thể. 

3. Giao Bộ An ninh phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng nghiêm 

ngặt việc theo dõi, kiểm tra và quản lý người nhập cảnh trái phép không qua cửa khẩu biên 

giới, yêu cầu cách ly bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh. 

4. Giao Ủy ban đặc trách là trung tâm trong việc phối hợp với các bên liên quan tiếp 

tục theo dõi, kiểm tra sát sao việc thực hiện các biện pháp nới lỏng, biện pháp phòng chống, 

kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của các ban ngành và địa phương. 

Trường hợp có vấn đề phát sinh, cần nhanh chóng giải quyết kịp thời, hoặc báo cáo xin ý 

kiến chỉ đạo của Chính phủ nếu cần thiết. 

 

 
 
Nơi nhận: 

1. Thủ tướng, Phó thủ tướng                       04 bản; 

2. Văn phòng TƯ Đảng                               01 bản; 

3. (Mỗi) thành viên Chính phủ                    01 bản; 

4. (Mỗi) Cơ quan Đảng                                01 bản; 

5. TƯ MT Lào Xây dựng đất nước              01 bản; 

6. (Mỗi) Cơ quan, tổ chức đại chúng           01 bản; 

7. Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào 01 bản; 

8. Lưu VT                                                     01 bản; 

BỘ TRƯỞNG 

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 (Đã ký và đóng dấu) 

Phet PHOMPHIPHAK 

  
 


