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Số:         / STTTT-TTBCXB 

V/v Chính phủ Lào thông báo gia hạn các chính 

sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc 

trong bối cảnh dịch COVID-19 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: 

  - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;    

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

   thị xã và Thành phố Huế. 
 

  Thực hiện Công văn số 2277/BNG-UBBG ngày 07 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các 

loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã và Thành phố Huế thực hiện tuyên truyền theo các 

nội dung sau: 

- Thông tin rộng rãi tới người dân trên địa bàn tỉnh được biết về việc 

Chính phủ Lào quyết định tiếp tục thực hiện việc đóng cửa khẩu chính, cửa khẩu 

phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh cá nhân và việc vận chuyển hàng hóa, 

ngoại trừ trường hợp các cửa khẩu được Chính phủ cho phép; tiếp tục đóng các 

cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 01-

31/7/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu cấp thiết 

xuất nhập cảnh Lào và được Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Lào cho 

phép. Việc vận chuyển hàng hóa tiếp tục được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế 

như các thông báo trước đây.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là khu vực biên giới với 

Lào không vượt biên trái phép, thực hiện tốt các quy định về xuất nhập cảnh, 

xuất nhập khẩu và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và Thành phố Huế chú trọng 

thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Ngoại vụ (ph/hợp); 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (ph/hợp); 

- UBND huyện A Lưới (ph/hợp); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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