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THÔNG BÁO 

 
Kính gửi: Cơ quan Công an quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế trên 

toàn quốc.  
Về việc: Tăng cường quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhấp cảnh tại Lào trong 

giai đoạn chống dịch Covid 19. 
 

Cục quản lý xuất nhập cảnh xin thông báo: Hiện nay, dịch viêm phổi cấp do 
virus chủng mới corona hay Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan nghiêm trọng, số người 
lây nhiễm và tử vong vì bệnh dịch nói trên tại nhiều quốc gia tăng lên mỗi ngày. 
Tại Lào cũng đã phát hiện một số người nhiễm virus, có nguy cơ phát sinh lây 
nhiễm trong cả nước. Để tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát 
và chuẩn bị đối phó chống dịch bệnh nói trên, Cục quản lý xuất nhập cảnh ban 
hành các biện pháp quản lý nghiêm ngặt việc ra vào Lào của công dân Lào, ngoại 
kiều, người nước ngoài và người không quốc tịch qua các cửa khẩu quốc tế trong 
cả nước, thực hiện như sau: 
 I. Việc ra-vào CHDCND Lào đối với công dân Lào và ngoại kiểu: 

1. Xuất cảnh: 

- Cho phép xuất cảnh đối với người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ 
chiếu do cơ quan tổ chức quốc tế cấp, đi công tác cần thiết tại nước ngoài theo sự 
phân công của cơ quan tổ chức hữu quan, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc 
quy định của ngành y tế nước sẽ tới. 

- Cá nhân xuất cảnh khỏi Lào vì mục đích vận tải hàng hóa, cho phép xuất 
cảnh không quá 03 người bao gồm cả lái xe và người đi kèm, tuy nhiên phải tuân 
thủ nghiêm túc luật pháp và quy định của ngành y tế đóng tại cửa khẩu xuất phát 
và cửa khẩu nước sẽ tới. 
 - Người đi chữa bệnh, chỉ được phép với trường hợp bệnh khẩn cấp, nhưng 
không quá 04 người bao gồm người đi chữa bệnh. 
 - Không cho phép xuất cảnh đối với cá nhân vì các mục đích: du lịch, thăm 
thân, công việc, kinh doanh không cần thiết vv… 
 - Thực hiện theo Điều 13 của Luật Xuất nhập cảnh và quản lý người nước 
ngoài tại Lào. 



 
II. Việc xuất nhập cảnh của người nước ngoài và người không quốc 

tịch. 
1. Nhập cảnh: 

- Cho phép nhập cảnh đối với cá nhân có hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ 
chiếu do cơ quan tổ chức quốc tế cấp, có công tác cần thiết theo phân công của 
đơn vị mình, tuy nhiên phải thực hiện nghiêm túc quy trình và hướng dẫn của 
ngành y tế đóng tại cửa khẩu nhập cảnh; 

- Không cho phép nhập cảnh vào Lào đối với cá nhân có visa vào Lào bất kể 
loại nào và cá nhân là công dân của các nước miễn visa song phương, đơn 
phương, theo đúng chỉ thị 06/TT, ký ngày 29/3/2020; trừ trường hợp nhập cảnh vì 
mục đích vận tải hàng hóa, hàng tiêu dùng, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu 
khác (không quá 03 người bao gồm cả lái xe và người đi kèm). Giao cơ quan chức 
năng công an quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với ngành hữu quan kiểm tra hàng 
hóa vận tải xuất nhập khẩu và phải có giấy chứng nhận sức khỏe từ cơ quan y tế 
của nước xuất cảnh. Đồng thời, khi nhập cảnh phải thực hiện nghiêm túc quy trình 
và hướng dẫn của ngành y tế đóng tại cửa khẩu. 

- Thực hiện theo Điều 12 của Luật Xuất nhập cảnh và quản lý người nước 
ngoài tại Lào. 

2. Xuất cảnh:  

- Cho phép xuất cảnh đối với người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ 
chiếu do cơ quan tổ chức quốc tế cấp, có công tác cần thiết theo phân công của 
đơn vị mình. Đồng thời, phải phải thực hiện nghiêm túc quy trình và hướng dẫn 
của ngành y tế đóng tại cửa khẩu nhập cảnh; 

- Cho phép cá nhân xuất cảnh khỏi Lào nhưng phải có giấy chứng nhận rút 
công dân về nước từ đại sứ quán, lãnh sự quán của người xuất cảnh, đã được phê 
duyệt từ Bộ Ngoại giao Lào. 

- Thực hiện theo Điều 13 của Luật Xuất nhập cảnh và quản lý người nước 
ngoài tại Lào. 

Thông báo này được áp dụng thay cho thông báo số 661/CXNC ngày 
20/3/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2020 tới 19/4/2020, trường hợp 
thay đổi sẽ có thông báo khác thay thế. 
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