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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chính sách và biện pháp giảm thiểu tác động từ sự lây lan của dịch 
Covid-19 đến kinh tế Lào 

 

Điều 1: Chấp thuận thực hiện các chính sách và biện pháp giảm thiểu tác động từ 
sự lây lan của dịch Covid-19 đến kinh tế Lào như sau: 

1.1   Chính sách: 

1)  Cho phép thực hiện chính sách miễn Thuế lương đối với người lao động bao 
gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân có thu nhập dưới 5 triệu LAK trở xuống trong thời 
gian 3 tháng (4-5-6/2020); 

2)  Cho phép thực hiện chính sách miễn Thuế thu nhập của doanh nghiệp siêu 
nhỏ theo quy định tại điều 29, khoản 2 của Luật thuế thu nhập số 67/NA, ngày 18/6/2019 
trong thời gian 3 tháng (4-5-6/2020); 

3)  Miễn thuế quan và các loại phí nghĩa vụ khi nhập khẩu các mặt hàng sử dụng 
cho mục đích phòng, chống sự lây lan và chuẩn bị ứng phó với dịch covid-19 như: khẩu 
trang, nước rửa tay, thiết bị y tế… Giao Bộ Công thương phối hợp với Bộ Y tế lập danh 
mục hàng hóa chi tiết cần phải nhập khẩu theo diện miễn thuế và phí để Bộ Tài chính 
triển khai; 

4)  Hoãn việc thanh toán thuế nghĩa vụ đối với doanh nghiệp du lịch trong thời 
gian 3 tháng, kể từ tháng 4/2020 trở đi. Giao Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch là trung 
tâm, phối hợp với cơ quan hữu quan lập danh mục chi tiết các loại hình kinh doanh nằm 
trong diện được hoãn nộp thuế nói trên; 

5)  Gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động thường niên 
năm 2019 của doanh nghiệp từ 31/3/2020 thành 30/4/2020; 

6)  Gia hạn thời gian thanh toán phí đường bộ hàng năm từ 31/3/2020 thành 
30/4/2020; 

7)  Cho phép nghiên cứu điều chỉnh giảm giá điện và giãn thời gian thu phí điện, 
nước đối với khu vực dân sinh và doanh nghiệp; 

8)  Chấp thuận cho Ngân hàng Trung ương Lào thực hiện giảm lãi suất cơ bản 
và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với Ngân hàng thương mại phù hợp với tình hình thực 
tế; 



 
9)  Chấp thuận cho Ngân hàng Trung ương Lào áp dụng chính sách tín dụng cho 

Ngân hàng thương mại để giải quyết tác động lây lan của dịch Covid-19 như: chính sách 
hoãn thu nợ gốc và lãi suất, giảm tỷ lệ lãi suất, cung cấp gói tín dụng mới cho doanh 
nghiệp, điều chỉnh cơ cấu nợ, phân cấp nợ… theo quy định số 238/BOL ra ngày 
26/3/2020;  

10)  Hoãn thời hạn thanh toán các loại phí nghĩa vụ đóng góp xã hội bắt buộc 
đối với doanh nghiệp bị tác động bởi dịch covid-19 trong 3 tháng (4-5-6/2020). 

1.2   Biện pháp: 

1) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là trung tâm, phối hợp với các bên liên quan 
tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chỉ số tăng trưởng GDP và các chỉ số dự báo kinh tế vĩ 
mô quan trọng trong năm 2020 theo hướng phù hợp với tình hình thực tế và tiếp tục 
nghiên cứu, đánh giá tác động mới cho đến thời điểm diễn ra Phiên họp thường kỳ quốc 
hội khóa 8 lần thứ 9; 

2) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng 
Trung ương Lào và các bên liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ ổn định kinh tế vĩ mô 
như: quản lý giá hàng hóa; quản lý tỷ giá hối đoái; thu ngân sách và xử lý nợ; thúc đẩy 
các dự án đầu tư quy mô lớn tiếp tục triển hai theo kế hoạch và tiếp tục tạo điều kiện, thu 
hút thêm đầu tư tư nhân; 

3) Giao Bộ Tài chính, các cơ quan cấp bộ có đơn vị thu ngân sách và chính 
quyền địa phương chú trọng công tác thu ngân sách ở mức tối đa cho phép, đặc biệt là 
các đối tượng doanh nghiệp khỏe mạnh và không bị tác động bởi dịch covid-19; 

4) Giao Bộ Tài chính, các cơ quan cấp bộ có đơn vị thu ngân sách và chính 
quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, giảm chi 
ngân sách quản lý hành chính thường xuyên và chi bổ sung, ít nhất là 10% kế hoạch năm 
(nếu có điều kiện); chọn lọc giảm thiểu các khoản chi ngân sách khác như: ngân sách tổ 
chức hội họp, đón khách quốc tế, chi ngân sách cho quỹ nghiên cứu khoa học, chi xây 
dựng, chi chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước, chi mua tài sản công… 
Các khoản tiết kiệm nói trên cần chuyển vào nguồn dự trữ ngân sách nhà nước để phục 
vụ công tác phòng chống dịch covid-19. Chuyển các dự án đầu tư công mới trong năm 
2020 mà Quốc hội đã thông qua (chỉ tính riêng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng) vào danh 
mục chi ngân sách năm 2021. Tiếp tục triển khai thanh tra các dự đầu tư công có giá trị 
vượt thực tế và không có hiệu quả để đề xuất đình chỉ hoặc giảm chi phí xuống; 

5) Nhanh chóng nghiên cứu biện pháp thúc đẩy và khuyến khích sản xuất hàng 
hóa, đặc biệt là sớm triển khai thực tế quỹ khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs); 

6) Nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh và xây dựng cơ sở 
triển khai ngành du lịch sau khi kiểm soát được dịch, nhanh chóng thúc đẩy du lịch nội 
địa và chuẩn bị các biện pháp thu hút khách quốc tế trong mùa du lịch 3 tháng cuối năm 
2020. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường quảng bá, phổ biến cho mọi thành phần xã hội 
hiểu rõ tác động và chung sức giải quyết vấn đề; 

7) Chuẩn bị hệ thống sản xuất và đàm phán với doanh nghiệp nhập khẩu 
khoáng sản của Trung Quốc và các quốc gia khác để chuẩn bị tiếp tục cung cấp khoáng 



 
sản trong bối cảnh các nước đối tác thương mại vừa thông báo thúc đẩy ngành công 
nghiệp sản xuất trở lại, đồng thời, vận động các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các 
nghĩa vụ với chính phủ; 

8) Chú trọng giám sát, kiểm tra sức khỏe và quản lý lao động Lào trở về từ 
nước ngoài, đảm bảo đưa vào hệ thống cách lý 14 ngày, cấp chứng nhận cho lao động đã 
trải qua quá trình theo dõi và kiểm tra sức khỏe trước khi trở lại làm việc; 

9) Chú trọng nghiên cứu và điều chỉnh hoạt động của Hãng hàng không Lào, 
chuẩn bị cho việc tái kinh doanh sau khi sự lây lan của dịch giảm bớt; 

Điều 02: Tổ chức thực hiện: 

2.1 Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tịn Văn hóa và Du 
lịch, Bộ Nông Lâm, Bộ Công chính và Vận tải, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Y tế và các bên liên quan ban hành pháp lệnh chi tiết, hướng dẫn tổ chức 
thực hiện các biện pháp theo quyền, vai trò và nhiệm vụ của từng ngành; 

2.2 Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trung tâm phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ 
Công thương, Ngân hàng Trung ướng và các bên liên quan thúc đẩy, theo dõi và kiểm 
tra công tác tổ chức thực hiện chính sách, biện pháp được quy định tại Nghị định này và 
báo cáo với Thủ tướng chính phủ; 

2.3 Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu chính sách và biện pháp nào không 
phù hợp với tình hình thực tế, giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với bên liên quan 
nghiên cứu, điều chỉnh lại theo từng giai đoạn; 

Điều 03: Các bộ, cơ quan Trung ương, Cơ quan chính quyền địa phương và mọi 
thành phần liên quan cần nắm rõ và hợp tác nhằm tổ chức thực hiện nội dung Nghị định 
này đạt kết quả tốt. 

Điều 04: Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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