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VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG Số 507/VPTTg 

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 24/4/2020 
 

THÔNG BÁO 
 

Kính gửi: - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban     
chuyên trách về phòng chống dịch Covid-19. 
- Đô trưởng Viêng Chăn và các Tỉnh trưởng trên cả nước. 
 

Về việc: Chuẩn bị trung tâm cách ly người nhập cảnh CHDCND Lào tại thủ 
đô Viêng Chăn và các tỉnh trên cả nước. 

 
  
- Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng chính phủ, ban hành ngày 29/3/2020 

về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn, phòng chống, kiểm soát và chuẩn bị mọi mặt 
để chống dịch Covid-19. 

- Căn cứ Thông báo của Văn phòng Thủ tướng số 481/VPTTg ngày 15/4/2020 
về việc gia hạn thời gian và hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện Chỉ thị 06/TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

- Căn cứ phương hướng chỉ đạo và chấp thuận tại Hội nghị thường kỳ chính 
phủ tháng 4/2020, diễn ra ngày 23/4/2020. 

 
Văn phòng Thủ tướng chính phủ trân trọng thông báo: Để tiếp tục tổ chức thực 

hiện Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 29/3/2020 về việc 
tăng cường biện pháp ngăn chặn, phòng chống, kiểm soát và chuẩn bị mọi mặt để 
chống dịch Covid-19 và để tiếp nhận người nhập cảnh vào CHDCND Lào trong giai 
đoạn bùng phát của dịch Covid-19, Hội nghị chính phủ đã chủ đạo Ủy ban chuyên 
trách, các Bộ liên quan, thủ đô Vientiane và các tỉnh trên phạm vi toàn quốc nhanh 
chóng tổ chức các công tác dưới đây: 

1) Giao thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh gấp rút chuẩn bị địa điểm cách ly 
người nhập cảnh từ nước ngoài và người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 
phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn về địa điểm cách ly do Ủy ban chuyên trách ban 
hành. Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh chịu trách nhiệm về ngân sách sử dụng trong 
việc chuẩn bị địa điểm cách ly (ăn, nghỉ). 

2) Quy định thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak là các nơi tiếp nhận 
người được phép nhập cảnh từ nước ngoài và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết 



 
quả là dương tính (đã nhiễm bệnh) thì ngay lập tức phải chuyển đến điều trị tại bệnh 
viện, nếu kết quả xét nghiệm là âm tính (không nhiễm bệnh) thì thực hiện chế độ cách 
ly và theo dõi triệu chứng trong vòng 14 ngày đối với những người ở thủ đô Viêng 
Chăn và tỉnh Champasak. Người ở tỉnh khác sẽ được chuyển đến cách ly tại điểm cách 
ly của tỉnh đó trong vòng 14 ngày. Nghiêm cấm việc tự cách ly tại nhà. 

3) Giao Ủy ban chuyên trách gấp rút quy định điều kiện và tiêu chuẩn của 
địa điểm cách ly tập trung, tổ chức hướng dẫn cho thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh để 
thống nhất cách thực hiện. 

4) Giao Ủy ban chuyên trách phối hợp với địa phương liên quan nghiên 
cứu chọn các khách sạn làm nơi cách ly và theo dõi triệu chứng đối với chuyên gia và 
người nước ngoài nhập cảnh vào CHDCND Lào, và những người này tự chịu trách 
nhiệm về các chi phí sinh hoạt. 

Vì vậy, xin thông báo để (Ông/Bà) nắm được và triển khai thực hiện nội dung 
thông báo này. Nếu có thay đổi, chính phủ sẽ thông báo sau. 

 

Nơi nhận: 
1. Thủ tướng chính phủ  04 bản; 
2. Văn phòng TƯ Đảng  01 bản; 
3. Thành viên Chính phủ  01 bản/người; 
4. Các cơ quan Đảng  01 bản/cq; 
5. Trung ương Mặt trận   01 bản; 
6. Cơ quan đại chúng  01 bản; 
7. Vụ thanh tra, VPTTg  01 bản; 
8. Vụ nghiên cứu-tổng hợp, VPTTg 01 bản; 
9. Lưu    01 bản; 
 

BỘ TRƯỞNG 
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG 

(Đã ký và đóng dấu) 
Phet PHOMPHIPHAK 

 

    


