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THÔNG BÁO 

 
Kính gửi: - Bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan các cơ quan tương đương; 

- Đô trưởng Viêng Chăn và Tỉnh trưởng trên cả nước.  
Về việc: Tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng, biện pháp phòng chống, 
kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 trong giai đoạn 02-30/6/2020 

- Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 08/11/2016. 

- Căn cứ báo cáo về tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban chuyên trách 
về phòng chống và giải quyết dịch Covid-19 trong giai đoạn vừa qua và đề xuất biện pháp 
áp dụng sau ngày 01/06/2020 trở đi do Ủy ban trình tại cuộc họp Bộ Chính trị cùng Ban 
chấp hành Trung ương Đảng ngày 27/05/2020. 

- Căn cứ Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng số 23/VPTW ngày 
01/05/2020. 

Văn phòng Thủ tướng chính phủ trân trọng thông báo: Qua việc tổ chức thực hiện 
các biện pháp nới lỏng và phòng chống trong giai đoạn vừa qua. Chúng ta tiếp tục có thể 
kiểm soát được dịch và không có thêm người nhiễm bệnh, đồng thời điều trị khỏi cho 16 
trong tổng số 19 bệnh nhân. Có thể để xã hội, khu vực kinh doanh, doanh nghiệp, dự án và 
nhà máy dần từng bước trở lại cuộc sống và hoạt động dưới điều kiện mới (“Bình thường 
mới”).  

Tuy nhiên, chúng ta không nên thỏa mãn với các thành quả và đánh giá nói trên. 
Trước mắt, chúng ta vẫn đang còn nguy cơ cao tái bùng phát cùng không ít những thách 
thức do tình hình dịch có chuyển biến phức tạp và chưa thể dập tắt được. Vì vậy, việc tiếp 
tục thực hiện biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 là 
cần thiết. Chính phủ quyết định và có chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ủy ban chuyên trách, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan liên 
quan tuyển truyền cho người dân nắm rõ, hiểu đúng về sự nguy hiểm của dịch cũng như 
hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa bằng hình thức cụ thể thông qua phương tiện thông 
tin đại chúng. Đồng thời, chú trọng thực hiện công tác đối phó, chống tin đồn, tin giả, tin 
xấu độc gây hoang mang dư luận. 

2. Chấp thuận việc tiếp tục áp dụng các biện pháp nới lỏng được quy định tại Thông 
báo của Văn phòng Thủ tướng số 580/VPTTg, ban hành ngày 15/05/2020. 



 
3. Chấp thuận nới lỏng việc thực hiện biện pháp được quy định tại Thông báo của 

Văn phòng Thủ tướng số 580/VPTTg, đồng thời nới lỏng thêm một số biện pháp để giảm 
thiểu tối đa tác động đến Kinh tế-Xã hội, tạo điều kiện cho xã hội từng bước tiến vào điều 
kiện sống mới, tuy nhiên vẫn cần phải thực hiện biện pháp phòng ngừa việc lây nhiễm như 
giữ giãn cách tối thiểu 1m trở lên, rửa tay bằng nước sạch dùng xà phòng hoặc dung dịch 
sát khuẩn, sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt và vệ sinh khu vực theo hướng dẫn của Ủy ban 
chuyên trách. Các biện pháp nới lỏng có nội dung cụ thể như sau: 

3.1. Giao Bộ Giáo dục và Thể thao và ban ngành liên quan có trường học hoặc trung 
tâm giáo dục trực thuộc mở lại trường học ở cấp mầm non và mẫu giáo; tiểu học từ lớp 1-4, 
Trung học từ lớp 1-3, 5-6; năm cuối các trường cao đẳng nghề, cao đẳng sư phạm và Đại 
học; các chương trình tập huấn hoặc giáo dục ngắn hạn bắt đầu từ 02/06/2020 trở đi. Các 
cấp học còn lại sẽ mở cửa bắt đầu từ ngày 15/6 trở đi, trong đó đảm bảo giữ khoảng cách 
tối thiểu 1m và đeo khẩu trang, phải chuẩn bị khu vực rửa tay, kiểm tra thân nhiệt và giữ vệ 
sinh dịch tễ tại khu vực đó theo hướng dẫn của Ủy ban chuyên trách. Cụ thể công tác này 
giao Bộ Giáo dục và Thể thao ban hành thêm văn bản hướng dẫn triển khai thực tế; 

3.2. Cho phép tổ chức mọi hoạt động thi đấu thể thao nhưng không cho khán giả vào 
theo dõi . 

3.3. Cho phép mở lại chợ đêm, hàng ăn-uống (không phải quán bia, rượu và đồ uống 
có cồn để tụ tập đông đúc) đã được cấp phép đúng theo quy định và rạp phim, nhưng phải 
thực hiện theo biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh như giữ khoảng cách 1m trở lên, rửa 
tay bằng nước sạch dùng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sử dụng khẩu trang, đo thân 
nhiệt và vệ sinh khu vực theo hướng dẫn của Ủy ban chuyên trách. 

3.4. Các dự án, hoạt động và nhà máy có thể mở trở lại như bình thường, tuy nhiên 
cần thực hiện theo điều kiện và biện pháp phòng ngừa dịch như: rửa tay bằng nước sạch 
dùng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt và vệ sinh khu 
vực theo hướng dẫn của Ủy ban chuyên trách, giao cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn 
chi tiết để tổ chức và triển khai thực tế. 

4. Chấp thuận việc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt một số biện pháp được quy định 
tại Chỉ thị 06/TTg, ban hành ngày 29/3/2020 như sau: 

4.1. Tiếp tục đóng cửa các hoạt động giải trí, karaoke, game, casino. 

4.2. Tiếp tục cấm tổ chức hoạt động tập trung không chính thức, tụ tập và tiệc tùng. 
Cấm tổ chức lễ hội truyền thống mà không thể giữ khoảng cách trên 1m và có nguy cơ lây 
lan dịch bệnh. Hoạt động đám cưới đối với vợ chồng hợp pháp đã có đăng ký kết hôn theo 
quy định cần tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay theo truyền thống trên tinh thần tiết kiệm, đồng thời 
giữ khoảng cách 1m trở lên và đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm bệnh; 

4.3. Tiếp tục đóng cửa khẩu chính, phụ đối với hoạt động xuất-nhập cảnh phổ thông 
và vận tải hàng hóa, ngoại trừ một số cửa khẩu được Chính phủ cho phép vận tải hàng hóa 
qua lại. Tiếp tục đóng cửa hoạt động xuất-nhập cảnh phổ thông, ngoại trừ công dân lào và 
người nước ngoài có nhu cầu cấp thiết ra-vào CHDCND Lào đã được cấp phép bởi Ủy ban 
chuyên trách. Đối với việc vận tải hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế vẫn được diễn ra bình 
thường; 

4.4. Tiếp tục ngừng cấp thị thực cho cá nhân đến từ hoặc quá cảnh các quốc gia có 
dịch Covid-19, ngoại trừ cấp visa cho nhà ngoại giao, chuyên gia, chuyên viên và lao động 
nước ngoài đến Lào thực hiện công tác tại Đại sứ quán, các hoạt động và dự án, tuy nhiên 



 
cần phải thông qua sự xem xét và chấp thuận của Ủy ban chuyên trách. Giao Bộ Ngoại giao 
ban hành các hướng dẫn chi tiết để triển khai thực tế; 

5. Biện pháp tổ chức thực hiện: 

5.1 Biện pháp nới lỏng nói trên là tạm thời, nếu có báo báo về ca nhiễm Covid-19 tại 
một địa phương nào đó của Lào, việc phong tỏa và biện pháp phòng ngừa cũ sẽ được tái áp 
dụng nghiêm ngặt tại tỉnh/thành phố đó. Nếu có từ 2 tỉnh trở lên báo cáo ca nhiễm Covid-
19 mới, mọi biện pháp phòng ngừa trước đó theo Chỉ thị 06/TTg sẽ được tái áp dụng như 
cũ;  

5.2. Giao các Bộ, ngành, cơ quan chính quyền địa phương các cấp kiểm tra lại các 
quy định, hướng dẫn đã ban hành để điều chỉnh cho phù hợp với các biện pháp nới lỏng nêu 
trên và triển khai cụ thể, đảm bảo nhận thức thống nhất trong thực hiện công tác; 

5.3. Giao lực lượng quốc phòng, an ninh, Ủy ban chuyên trách, ban ngành, cơ quan 
chính quyền địa phương và mọi thành phần xã hội cùng chủ động theo dõi, kiểm tra, giữ gìn 
an ninh, trật tự Xã hội, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm ngặt biện pháp được quy định 
tại Thông báo này, đối với trường hợp vi phạm, giao lực lượng chức năng an ninh và lực 
lượng chức năng liên quan tiến hành theo các quy định Pháp luật; 

5.4. Biện pháp được quy định trên đây có hiệu lực từ 02-30/06/2020. Trong triển khai 
thực tế sẽ có đánh giá, xem xét và điều chỉnh thêm cho phù hợp, trường hợp có thay đổi, 
Chính phủ sẽ có Thông báo theo từng giai đoạn. 

Vì vậy, thông báo để (Ông/Bà) nắm được và thực hiện nội dung Thông báo trên. 

 

 
 
Nơi nhận: 
1. Thủ tướng, Phó thủ tướng                       04 bản; 
2. Văn phòng TƯ Đảng                               01 bản; 
3. (Mỗi) thành viên Chính phủ                    01 bản; 
4. (Mỗi) Cơ quan Đảng                                01 bản; 
5. TƯ MT Lào Xây dựng đất nước              01 bản; 
6. (Mỗi) Cơ quan, tổ chức đại chúng           01 bản; 
7. Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào 01 bản; 
8. Lưu VT                                                     01 bản; 

BỘ TRƯỞNG 

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 (Đã ký và đóng dấu) 

Phet PHOMPHIPHAK 
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