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THÔNG BÁO 

 
Kính gửi: Giám đốc Sở Công chính và Vận tải thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh 

trên cả nước. 
 

Về việc: Cách thức giải quyết việc vận tải hàng hóa tại thủ đô Viêng Chăn và 
các tỉnh. 

 

 - Căn cứ 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 quyết định về việc phân chia trách nhiệm nội bộ của Ủy ban chuyên 
trách về phòng chống Covid-19 số 023, ban hành ngày 06/04/2020; 
Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Công chính và Vận tải số 266/CCVT, ban hành ngày 
11/04/2020; 
 - Căn cứ chỉ đạo của Trưởng ban kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
vận tải hàng hóa trong nước và xuất-nhập khẩu ngày 15/04/2020. 
 

Cục Vận tải, Bộ Công chính và Vận tải xin thông báo: thông qua việc tổ chức thực 
hiện Hướng dẫn của Bộ Công chính và Vận tải số 266/CCVT, ban hành ngày 11/04/2020, 
nhận thấy đã có thể giải quyết ở mức tương đối tốt vấn đề vận tải hàng hóa trong nước và 
xuất nhập khẩu tại Lào, có thể phòng ngừa được nguy cơ lây lan của dịch, giúp doanh 
nghiệp vận tải tại Lào được hưởng nhiều lợi ích, có thể giải quyết được vấn đề xe vận tải 
nước ngoài trống hàng vào nhận hàng tại Lào, tạo cơ hội thúc đẩy, khuyến khích, tạo việc 
làm và tập hợp củng cố lực lượng xe vận tải trong nước vững mạnh hơn trước. Tuy nhiên, 
theo tình hình thực tế cho thấy lượng xe vận tải và xe chuyên ở một số lĩnh vực đặc thù 
của Lào đang còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, khiến các doanh nghiệp 
đề xuất cách giải quyết vấn đề bằng việc thuê xe vận tải của nước ngoài, nhưng cách thức 
bốc dỡ và chuyển đổi đầu kéo/mooc phù hợp với quy định và kỹ thuật. Vì vậy, để tiếp tục 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải trong nước, trên cơ sở tạo tính vững 
mạnh cho thương mại nội địa, Cục Vận tải thông báo đến các Sở Công chính và Vận tải 
thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh và doanh nghiệp vận tải, chuyển phát hàng hóa thực hiện nội 
dung sau: 



 
1. Giao Sở Công chính và Vận tải thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh trên cả nước thúc 

đẩy doanh nghiệp vận tải và dịch vụ vận tải hàng hóa của CHDCND Lào phát động và tập 
hợp lực lượng vận tải để chuẩn bị hỗ trợ đầy đủ và hiệu quả cho việc xuất-nhập khẩu hàng 
hóa của Lào; 

2. Yêu cầu công ty vận tải hàng hóa của CHDCND Lào được sử dụng xe vận tải 
nước ngoài thông qua hình thức thuê để giải quyết trong giai đoạn khủng hoảng, tuy 
nhiên chỉ được phép sử dụng tài xế Lào và phải làm thủ tục bảo lãnh với Cục Hải quan 
trong việc tạm nhập xe tải, đầu kéo và thùng container để có thể theo dõi và kiểm tra; 

3. Trong giai đoạn cấp bách hiện tại, có thể lập văn bản bảo lãnh với Cục Hải quan 
trước để nhập xe vận tải hàng hóa, sau đó tiến hành thủ tục nhập khẩu đúng theo luật 
pháp và quy định của CHDCND Lào để hủy bỏ văn bản bảo lãnh ban đầu; 

4. Cho phép tháo dỡ container hoặc thay đổi đầu kéo/mooc để vận chuyển và nhận 
hàng tại CHDCND Lào; 

5. Công ty tiến hành hoạt động vận tải, chuyển phát hàng hóa, tháo dỡ, thay đổi đầu 
kéo/mooc mà thuê xe nước ngoài để vận tải hàng hóa quốc tế và xuyên biên giới chỉ có 
thể là Công ty đã đăng ký doanh nghiệp và được cấp phép tiến hành kinh doanh vận tải 
và chuyển phát hàng hóa tại CHDCND Lào. 

Vậy, xin thông báo (Ông/Bà) để phổi hợp với các bên liên quan tổ chức thực hiện 
quy định trên đây được kết quả tốt. 

 
Nơi nhận: 
- UBCT về phòng chống Covid-19 cấp TW   
- UBCT về phòng chống Covid-19 thủ đô 
Viêng Chăn và các tỉnh   
- Các cửa khẩu quốc tế trên cả nước   
- Cục Hải quan, Bộ Tài chính   
- Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào   
- Hiệp hội vận tải và chuyển phát hàng hóa 
quốc tế tại Lào (LITFA) 
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CỤC TRƯỞNG 
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