
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SGTVT-QLVT,PT&NL      Kon Tum, ngày       tháng 7 năm 2020 
 

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. 
 
 

  

 

      Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận trên địa bàn tỉnh. 

 
 

 Thực hiện Văn bản số 2501/UBND-NC-k  ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum 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 Giao thông vận tải tỉnh 

Kon Tum thông báo: 

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 của 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 các hoạt động xuất nhập cảnh của cá 

nhân từ ngày 01/7 đến 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 qua cửa khẩu quốc tế 

tiếp tục được thực hiện như các thông báo trước đây. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
  - Như trên; 

  - Tổng cục ĐBVN (b/c); 

  - Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh KonTum; 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Thanh tra Sở (th/h); 

  - Cổng thông tin điện tử của Sở; 

  - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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