
 
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Hòa bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng 

 

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG                                               Số:627/VPTTg  

                                                                          Thủ đô Viêng Chăn, ngày 07/5/2022  

                                                                                                                                              

THÔNG BÁO 

 

        Kính gửi:  - Thủ trưởng các Bộ và cơ quan ngang bộ; 

- Đô trưởng Viêng Chăn và Tỉnh trưởng các tỉnh trên cả nước. 

 

V/v: Ý kiến chỉ đạo về biện pháp xuất - nhập cảnh CHDCND Lào và biện 

pháp nói lỏng trong nước trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. 

  

 - Căn cứ Nghị định về Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng Thủ tướng số: 

574/TTg, ngày 28/9/2021; 

 - Căn cứ thực tế triển khai chính sách xuất - nhập cảnh của các nước trong 

khu vực và trên thế giới; 

- Căn cứ Kết quả tham vấn công chúng về biện pháp xuất - nhập cảnh 

CHDCND Lào giai đoạn dịch bệnh Covid-19; 

- Căn cứ nghiên cứu và đề xuất của Ủy ban chuyên trách phòng chống dịch 

Covid-19. 

Văn phòng Thủ tướng trân trọng truyền đạt quyết định và chỉ đạo của Chính 

phủ Lào để ông/bà được biết và triển khai thực hiện như sau: 

1. Chấp thuận nới lỏng biện pháp (quản lý) xuất - nhập cảnh CHDCND 

Lào như sau: 

1) Mở tất cả các cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất - nhập cảnh của 

công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch; 

2) Cho phép công dân các nước có Hiệp định miễn trừ thị thực cả song 

phương và đơn phương với CHDCND Lào được phép nhập cảnh vào Lào mà 

không cần xin VISA; 

3) Công dân quốc gia không có Hiệp định miễn trừ thị thực với Lào có thể 

xin cấp VISA tại Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự Lào tại nước ngoài hoặc xin qua hệ 

thống thị thực điện tử (E-VISA) hoặc xin VISA tại chỗ tại các cửa khẩu quốc tế; 

4) Công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc 

tịch từ 12 tuổi trở lên chưa có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine cần có xác nhận xét 

nghiệm nhanh Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi rời khỏi quốc gia khởi hành. 

Khi đến Lào không cần xét nghiệm tại sân bay hoặc cửa khẩu đường bộ hoặc 

đường thủy. Người có xác nhận tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh vào Lào như 

bình thường mà không bị yêu cầu xét nghiệm cả từ khi khởi hành hoặc lúc vừa 

nhập cảnh; 



5) Người nước ngoài nhập cảnh vào CHDCND Lào bị mắc Covid-19 tự 

chịu trách nhiệm thanh toán chi phí điều trị, trong đó có thể sử dụng dịch vụ tại 

bệnh viện Nhà nước, bệnh viện tư nhân hoặc tự điều trị tại nơi cư trú theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

2. Cho phép sử dụng các phương tiện vận tải như trước khi có dịch bệnh 

Covid-19, giao Bộ Công chính và Vận tải ban hành hướng dẫn sử dụng phương tiện 

cá nhân, vận tải và lữ hành ra vào Lào phù hợp với Thỏa thuận, Hiệp định song 

phương và đa phương mà CHDCND Lào là thành viên. 

3. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp, các 

thành phần tư nhân chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để cung cấp dịch vụ đón khách du 

lịch, đặc biệt là cải thiện cơ sở, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận tải ... có liên quan 

đến lĩnh vực dịch vụ và du lịch đảm bảo tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng, coi lĩnh 

vực dịch vụ du lịch là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc phục hồi kinh 

tế và cải thiện đời sống người dân. 

4. Chấp thuận mở các tụ điểm giải trí và karaoke, tuy nhiên cần phải chú trọng 

việc thực hiện biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. 

5. Giao Ủy ban chuyên trách phòng chống dịch Covid-19 phối hợp với ngành 

y tế tiếp tục theo dõi và phòng ngừa biến chủng mới của Covid-19 để đảm bảo hiệu 

lực và hiệu quả trong công tác ngăn chặn, kiểm soát, xét nghiệm điều trị. Đồng 

thời, các ngành cần chú trọng triển khai công tác tiêm chủng để đạt được mục tiêu 

đã đề ra. 

6. Triển khai thực hiện các biện pháp được đề cập từ điểm 1 đến điểm 5 trên 

đây kể từ ngày 09/5.  

Vậy thông báo để các ông/bà được biết và triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; 

- Văn phòng TW Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Ban Thư ký Quốc hội; 

- Mặt trận; 

- Các tổ chức Đảng; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Ban lãnh đạo VPTTg; 

- Lưu: 

BỘ TRƯỞNG  

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG 

 (Đã ký và đóng dấu) 

A Lun Xay Sun Nạ Lát 

 

    

 
 


