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THÔNG BÁO 

 
Kính gửi: Các đơn vị quản lý xuất-nhập cảnh, Phòng An ninh, Ban chỉ huy An 

ninh thủ đô, các tỉnh và các trạm kiểm soát xuất-nhập cảnh cửa khẩu 
quốc tế trên cả nước.  

Về việc: Tiếp tục thực hiện biện pháp và hướng dẫn bổ sung về công tác quản 
lý xuất-nhập cảnh CHDCND Lào để phòng chống Covid-19. 

 

- Căn cứ Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 29/3/2020 
về việc tăng cường biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan, kiểm soát và chuẩn 
bị toàn diện để chống Covid-19 và Thông báo số 524/VPTTg của Văn phòng Thủ 
tướng, ban hành ngày 01/5/2020 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp 
bảo vệ, kiểm soát, phòng chống và giải quyết sự lây lan của dịch Covid-19; 

- Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ An ninh, số 084/BAN, ban hành ngày 
03/2/2020 về việc tổ chức và hoạt động của Cục quản lý xuất-nhập cảnh. 

- Căn cứ chỉ đạo của Tổng Cục An ninh cũng như Bộ An ninh ngày 
04/5/2020. 
 Cục quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo để(Ông/Bà) được nắm rõ: 
nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý xuất nhập-cảnh 
CHDCND Lào để đạt kết quả tốt cần thực hiện như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện thông báo số 703/CXNC, ban hành ngày 
30/03/2020về việc tăng cường quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập-cảnh CHDCND 
Lào trong giai đoạn chống dịch bệnh Covid-19; đối với chuyên gia, kỹ thuật viên, 
lao động của dự án xây dựng đường sắt, đường cao tốc, các dự án quan trọng và cần 
thiết có thể xuất nhập cảnh CHDCND Lào nhưng phải thông qua sự cho phép của 
Ủy ban chuyên trách Trung ương, Bộ ngoại giao và phải thực hiện theo hướng dẫn 
của Ngành Y tế và các quy định liên quan của quốc gia chuẩn bị xuất-nhập cảnh. 

2. Nghiêm cấm không được phạt quá hạn lưu trú đối với người nước ngoài 
và người không có quốc tịch được phép xuất cảnh CHDCND Lào trong giai đoạn 
này; 

3. Giao các cơ quan quản lý xuất-nhập cảnh thuộc phòng An ninh, ban chỉ 
huy An ninh tỉnh trên cả nước gia hạn lưu trú cho người nước ngoài và người không 



 
có quốc tịch đang sinh sống tại tỉnh mình quản lý, trong đó, các loại phí nghĩa vụ, 
dịch vụ theo quy định liên quan được tính kể từ ngày 04/05/2020 trở đi; 

4. Cấm không phạt và truy thu lệ phí đối với những người quá hạn lưu trú từ 
ngày 29/03 - 04/05/2020, và thực hiện gia hạn theo điều 3 của thông báo này. 

Vì vậy, xin thông báo tới (Ông/Bà) nắm được và tổ chức thực hiện nghiêm 
chỉnh theo thông báo này, nếu có sự thay đổi sẽ được thông báo sau. 
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