
  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:          /SCT-XNK&MDBG 

V/v thông báo của Chính phủ Lào 

đóng cửa các cặp cửa khẩu chính, 

cửa khẩu phụ và lối mở, đường mòn 

trước tình hình dịch COVID-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày     tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi: Các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh 

 xuất nhập khẩu tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 789/UBND-NC ngày 23/3/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Chính phủ Lào thông báo đóng cửa tất cả các cửa khẩu 

chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. 

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo đến các doanh nghiệp, thương 

nhân kinh doanh xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại biên giới tỉnh Điện 

Biên về nội dung thông báo của Chính phủ Lào như sau: 

- Đóng cửa tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới 

Việt Nam – Lào; cụ thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cặp cửa khẩu chính Huổi 

Puốc – Na Son, cặp cửa khẩu phụ Si Pa Phìn – Huổi Lả và tất cả các lối mở, 

đường mòn biên giới giữa tỉnh Điện Biên với Lào thời gian từ 19/3/2020 đến ngày 

20/4/2020. 

- Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh 

xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại trên địa bàn Tỉnh nắm bắt thực hiện. 

Không đưa hàng lên biên giới và thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập 

khẩu qua cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và đường mòn lối mở trong thời gian từ 

ngày 19/3/2020 cho đến khi có thông báo lại. 

Thông tin liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu và Mậu dịch biên giới, Sở Công 

Thương tỉnh Điện Biên. Địa chỉ Email: phongxuatnhapkhausct@gmail.com, SĐT: 

02153 825 752./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);           

- Lưu: VT, XNK&MDBG.                                                                        

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn 
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