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THÔNG BÁO 

 
Kính gửi: - Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan ngang Bộ. 

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

Về việc: Gia hạn và hướng dẫn bổ sung về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của 
Thủ tướng chính phủ số 06/TTg, ban hành ngày 29/03/2020 về việc 
tăng cường biện pháp ngăn chặn, chống lây lan, kiểm soát và chuẩn bị 
toàn diện chống Covid-19. 

 

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban chuyên trách về phòng chống Covid-19 tại cuộc 

họp rút kinh nghiệm và đánh giá công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng số 

06/TTg, ban hành ngày 29/03/2020. 

- Căn cứ phương hướng chỉ đạo của Thủ tướng ngày 15/04/2020. 
 

Văn phòng Thủ tướng trân trọng thông báo: qua giai đoạn tổ chức thực hiện Chỉ 

thị 06/TTg của Thủ tướng về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn, chống lây lan, kiểm 

soát và chuẩn bị toàn diện chống Covid-19 vừa qua, nhận thấy Ủy ban chuyên trách, các 

ban ngành liên quan, thủ đô Viêng Chăn cùng các tỉnh trên cả nước đã chú trọng và dồn 

toàn lực vào việc tổ chức Chỉ thị 06/TTg để đạt được hiệu quả tốt, mọi người dân trong 

toàn xã hội ở mọi cấp, đã tham gia và có trách nhiệm với bản thân, xây dựng thành phong 

trào thiết thực, các tổ chức quốc tế và nước ngoài cũng đã đánh giá cao CHDCND Lào khi 

có những biện pháp ứng phó hiệu quả ngay từ đầu và có thể kiểm soát dịch không lây lan 

rộng. 

Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo của Ủy ban chuyên trách về phòng chống Covid-19, 

tình hình lây lan của dịch tại nước ngoài vẫn đang tiếp tục gia tăng và Lào vẫn đang có 

nguy cơ cao với các thách thức không nhỏ. Vì vậy, chính phủ quyết định ra các chỉ đạo 



 

sau đây: 

 1. Đồng ý việc gia hạn thời gian tổ chức thực hiện (đúng và nghiêm ngặt) Chỉ thị 

06/TTg của thủ tướng chính phủ, ban hành ngày 29/03/2020, các quy định pháp luật, 

hướng dẫn, thông báo của Ủy ban chuyên trách về phòng chống Covid-19, Văn phòng 

Thủ tướng và các ban ngành liên quan đã ban hành thêm 14 ngày cho đến ngày 

03/05/2020. Nếu có điều chỉnh sẽ được chính phủ thông báo sau. 

2. Liên quan đến thời điểm mở cửa trường học, cần tiếp tục chờ việc đánh giá tình 

hình lây lan của dịch sau khi gia hạn thời gian thực hiện Chỉ thị 06/TTg thêm 14 ngày, sau 

đó giao Bộ Giáo dục và Thể thao họp bàn chi tiết với Ủy ban chuyên trách, từ đó đề xuất 

chính phủ xem xét và chấp thuận thời gian nào có thể mở lại trường học các cấp để đảm 

bảo sẽ không có nguy cơ nhiễm bệnh, tạo niềm tin và sự yên tâm cho học sinh cũng như 

phụ huynh. 

3. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ và trực ban của cán bộ công chức, tiếp tục áp 

dụng việc giới hạn về số lượng cán bộ đến trực cơ quan như thời gian vừa qua, tổ chức 

chia và hoán đổi kíp trực, người không thực hiện trực tại cơ quan thì làm việc tại nhà 

thông qua điện thoại và hệ thống trực tuyến. nghiêm cấm lợi dụng để đi làm việc cá nhân 

trong giờ hành chính nhằm đảm bảo việc thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ mà cơ quan giao 

phó. 

4. Yêu cầu tiếp tục tăng cường chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp được quy định 

trong Chỉ thị 06/TTg, tuy nhiên nhận thấy trong giai đoạn qua, đang còn một số thành 

phần vẫn chưa thực hiện tốt quy định (ở mức chấp nhận được),  như: 

 - Biện pháp hạn cấm ra khỏi nhà hoặc nơi cư trú, cấm di chuyển đến khu vực có 

nguy cơ nhiễm bệnh. Chỉ cho phép người dân ra ngoài đối với hoạt động sản xuất nông 

nghiệp nhưng phải nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương để tránh 

nguy cơ nhiễm bệnh. 

 - Biện pháp cấm tụ tập quá 10 người trở lên và cấm tổ chức mọi hình thức sự kiện. 

 5. Giao Ủy ban chuyên trách, các ban ngành liên quan, thủ đô Viêng Chăn và các 

tỉnh trên cả nước đặc biệt chú trọng việc tổ chức thực hiện các biện pháp quan trong được 

đề cập trọng Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng chính phủ, thông báo hướng dẫn bổ sung 

trong việc triển khai Chỉ thị 06/TTg, số 461/VpTTg, ban hành ngày 08/04/2020 và công 

văn hướng dẫn của Ủy ban chuyên trách và các ban ngành liên quan đã ban hành trong 



 

giai đoạn vừa qua như: công tác quản lý giá hàng hóa; khuyến khích sản xuất hàng nông 

sản, đặc biệt là lương thực; công tác vận tải hàng hóa xuyên biên giới và vận tải liên tỉnh, 

liên huyện; công tác quản lý lao động trở về từ nước ngoài và công tác tuyên truyền, phổ 

biến thông tin để chống và đẩy lùi tin giả, tin đồn, và tin xấu, độc. 

 6. Việc việc tiếp nhận viện trợ quốc tế, giao Ủy ban chuyên trách và các ban 

ngành liên quan tiếp tực tổ chức thực hiện theo hướng chỉ đạo của chính phủ được đề cập 

trong điều 6 Thông báo của Văn phòng Thủ tướng số 461/VpTTg, ban hành ngày 

08/04/2020 trên cơ sở nhu cầu thực tế của đất nước. 

 7. Chấp thuận cho phép áp dụng chính sách, biện pháp có liên quan đến hoạt 

động của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án hoặc hoạt động thiết yếu nhằm làm 

giảm tác động của việc gia hạn thời gian thực hiện Chỉ thị 06/TTg đến nền kinh tế Lào, 

nhưng cần phải thực hiện trên cơ sở đảm bảo không để xảy ra nguy cơ nhiễm bệnh. Vì 

vậy, giao cho cả 2 Ủy ban chuyên trách và các ban ngành liên quan gấp rút phối hợp, quy 

định các điều kiện và biện pháp phòng ngừa rủi ro, sau đó ban hành công văn hướng dẫn 

chi tiết. Đối với chính sách thực tế, cần tổ chức kiểm tra thực tế từng trường hợp, nếu 

trường hợp nào thực hiện đúng theo điều kiện và biện pháp đã ban hành thì cho phép hoạt 

động. 

 8. Chấp thuận cho phép thực hiện chính sách tiền hỗ trợ cán bộ y tế, lực lượng 

quốc phòng-an ninh và cán bộ nhà nước đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid- 19 

phù hợp với quy định để khích lệ tinh thần lực lượng cán bộ nói trên. 

Trân trọng thông báo (Ông/Bà) nắm rõ và thực hiện theo nội dung quy định trên. 
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