BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/BNG-UBBG

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

V/v phía Lào thông báo tiếp tục đóng các loại cửa khẩu
trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Kính gửi: - Các Bộ: Quốc phòng; Công An; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Giao thông
Vận tải.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.
Tiếp theo công văn số 1473/BNG-UBBG ngày 28/4/2020, Bộ Ngoại giao xin trân trọng
thông báo và đề nghị Quý Cơ quan phối hợp triển khai các công việc liên quan như sau:
1. Bộ Ngoại giao Lào có Công hàm thông báo để thực hiện các biện pháp phòng chống,
kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan, của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Lào quyết định tiếp tục
đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đến ngày 17/5/2020; các phương
tiện vận tải hàng hóa được phép xuất nhập qua các cửa khẩu quốc tế, nhưng phải chấp hành các
quy trình và hướng dẫn tại cửa khẩu quốc tế.
2. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các
cửa khẩu quốc tế với Lào tạo thuận lợi cho phép công dân ta từ Lào nhập cảnh nếu có đủ giấy tờ
hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 như quy định tại các Chỉ thị liên quan của Thủ tướng Chính phủ.
3. Đối với các trường hợp xuất-nhập cảnh khác tại các cửa khẩu đường bộ với Lào, Bộ
Ngoại giao sẽ có hướng dẫn sau trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo
quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.
Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ TLBĐBP (BQP);
- TC Hải quan (BTC);
- Sở Ngoại vụ tỉnh: Điện Biên; Sơn La; Thanh Hóa;
Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa
Thiên Huế; Quảng Nam; Kon Tum;
- Các đơn vị: Vụ CSĐN, Cục Lãnh sự; Vụ ĐNÁ;
- Lưu: HC, UBBG.
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