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CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Hòa bình  Độc lập  Dân chủ  Thống nhất  Thịnh vượng 

 

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG Số 838/VPTTg  

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 7/8/2020 

 

THÔNG BÁO 

 

Kính gửi: - Các Bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan tương đương. 

- Đô trưởng Vientiane và các Tỉnh trưởng trên cả nước 

 

Về việc: Chỉ đạo bổ sung về việc tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp nới 

lỏng, phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch bệnh Covid-

19. 

 

 - 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 báo cáo tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ, kiểm soát, ngăn chặn và 

giải quyết dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn vừa qua; 

 - Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thảo luận về biện pháp 

nới lỏng với Việt Nam và Trung Quốc ngày 05/08/2020. 

 

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ xin trân trọng thông báo để (Ông/Bà) nắm được 

như sau: Hiện nay, nhận thấy nguy cơ và thách thức có thể bùng phát dịch Covid-19 trở lại 

do tình hình lây lan trong khu vực và trên thế giới tiếp tục tăng cao. Vì vậy, rất cần thiết 

phải tiếp tục tăng cường thêm một số biện pháp nghiêm ngặt hơn trước nhằm phòng chống 

không để dịch Covid-19 xuất hiện lại tại Lào, giao Ủy ban đặc trách phòng chống Covid-

19, ban ngành có liên quan và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp đã 

được quy định trong thông báo của Văn phòng Thủ tướng số 806/VpTTg, ngày 29/07/2020 

và chú trọng thêm các công tác sau: 

1. Giao Bộ An ninh phối hợp với Ủy ban đặc trách địa phương tăng cường kiểm tra 

nghiêm ngặt người xuất-nhập cảnh, trường hợp phát hiện người nhập cảnh trái phép cần 

đưa đi xét nghiệm và cách lý tại trung tâm do nhà nước quy định, đồng thời tiến hành biện 

pháp theo quy định Pháp luật. Bên cạnh đó, tiến hành công khai rộng rãi danh tính người 

nhập cảnh trái phép; 

2. Giao Bộ An ninh phối hợp với Thủ đô Vientiane, các tỉnh trên cả nước và thành 

phần liên quan theo dõi và kiểm tra các tụ điểm giải trí và quán karaoke được Chính phủ 

yêu cầu tạm thời đóng cửa, nếu kiểm tra phát hiện vi phạm và không thực hiện theo Chỉ thị 



 

 

của Chính phủ cần tiến hành nhắc nhở và xử phạt. Nếu tiếp tục tái phạm cần tiếp hành xóa 

bỏ giấy phép kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp theo quy định; 

3. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban đặc trách và thành phần liên quan tiếp 

tục chuẩn bị triển khai “làn xanh” (thủ tục nhanh) đối với Việt Nam và Trung Quốc; 

4. Giao Ủy ban đặc trách, cơ quan chính quyền địa phương các cấp và thành phần 

liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thông tin đại chúng và phổ biến nhận thức về 

sự nguy hiểm và rủi ro từ sự lây lan dịch bệnh Covid-19 đợt mới cho người dân, đồng thời 

chủ động và có ý thức trong việc thực hiện biện pháp phòng chống và kiểm soát sự lây lan 

của dịch bệnh này theo hướng dẫn của Ủy ban đặc trách ban hành trong từng giai đoạn để 

bảo vệ bản thân, xã hội và đất nước được an toàn trước Covd-19. Bên cạnh đó cần tuyên 

truyền và phổ biến rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban đặc trách để toàn xã hội 

nhận thức và nắm được; 

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. 

 

BỘ TRƯỞNG 

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG 

(Đã ký và đóng dấu) 
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