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Tin chính:  
 Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm biện pháp thu ngân sách hiệu quả 

 Năm 2018 ngành thuế Lào thu ngân sách đạt 93.47% kế hoạch 

 Quan chức Lào thừa nhận thống kê lượng khách du lịch nước ngoài những 

năm trước đây đã bị thổi phồng 

 Lào đứng thứ 4 danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền cao nhất thế giới 

 Tỉnh Salavan đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên năm 2019 

 Lào tổ chức hội thảo tham vấn lần 2 dự án thủy điện Pak Lay 

 Lào có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối Internet khu vực 

 Ngày khởi công Cầu Hữu nghị Lào – Thái 5 sẽ dời đến giữa hoặc cuối năm 

2019 

 Mạng Beeline chính thức hợp nhất vào Laotelecom 

 Hội chợ bất động sản lần đầu tiên được tổ chức tại Lào 

 Thị trường chứng khoán Lào đã hoạt động được 8 năm 

 Khai trương công ty liên doanh Lào - Thái Lan về quản lý thủy điện 

 Hội nghị phòng chống ma túy cấp nhà nước Lào – Thái Lan lần thứ 17 

 Cửa hàng khu kinh tế Tôn Phợng, Bò Kẹo không dùng tiền Kíp 

 NORICO bàn giao công trình phục vụ lễ duyệt binh 70 năm ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Lào 

Tin vắn: 

 Chủ tịch nước trao tặng huân chương nhà nước cho Quân đội Nhân dân Lào 

 Đã có 124 doanh nghiệp SME vừa và nhỏ tiếp cận được vốn vay ưu đãi 

 Xảy ra động đất tại Luông Namtha và Phông Xa Ly  

 Công an Bò Kẹo triệt phá vụ án ma túy lớn 

 Hội chợ đồ gỗ Lào lần thứ 5 chính thức diễn ra 

 Lào sẽ lắp đặt 2.800 camera giao thông tại các đô thị lớn 

 Doanh nghiệp Trung Quốc trồng rau sạch tại Viêng ChănXảy ra lũ lớn tại 

tỉnh Phông Xa Lỳ 

 Lào thặng dư thương mại với Trung Quốc  

 Lào thiết lập quan hệ ngoại giao với San Marino 
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Điểm tin báo chí trong nước 

 Nhiều công dân Lào tiếp tục được cấp quốc tịch Việt Nam 

 Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 70 năm thành lập Quân đội Lào 

 Chủ tịch Quốc hội Lào và Việt Nam hội kiến tại Campuchia 

 Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao súng Galil ACE cho Lào 

 Lào đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2019 

 Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào thăm làm việc tại Việt Nam 

 Bắt hai người Lào vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy qua biên giới 

 Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào 

 NXB Chính trị quốc gia tặng sách lý luận chính trị bản tiếng Lào 

 Lào sẽ ngập trong nợ vì dự án đường sắt cao tốc Lào – Trung 
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Tin chính: 

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm biện pháp  

thu ngân sách hiệu quả 

heo Vientiane Times, trong khuân khổ một cuộc họp quán triệt nội dung Hội nghị 

TW 7 khóa X diễn ra ngày 17-18/1/2019  mới đây, Thủ tướng Thonglun Sisulith 

đã yêu cầu các bộ ban ngành khẩn trương thúc đẩy công tác nâng cao nguồn thu ngân 

sách nhằm giải quyết các khó khăn tài chính, tăng cường khả năng quản lý kinh tế vĩ 

mô. Nền kinh tế Lào những năm qua luôn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng khi 

ngân sách liên tục bị thâm hụt, tỷ lệ nợ công tăng cao. Thủ tướng còn yêu cầu các cơ 

quan sớm tìm ra và có biện pháp ngăn chặn bịt các lỗ hổng gây thất thoát ngân sách khi 

công tác trên hai năm qua không đạt hiệu quả. Giải pháp trước mắt trong năm 2019 tới 

đối với công tác thu ngân sách vẫn là triển khai hạ tầng hệ thống điện tử, nhằm tối ưu 

hóa khả năng thu ngân sách, đảm bảo tính minh bạch và nhanh chóng. Tập trung giải 

ngân vào các dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao, xem xét tạm dừng các dự án bị 

kéo dài tiến độ gây lãng phí ngân sách, đồng thời thanh kiểm tra toàn diện tiêu chuẩn kỹ 

thuật các dự án công đang trong tiến độ xây dựng. Thủ tướng cũng yêu cầu tìm các biện 

pháp hợp lý giải quyết vấn đề nợ công, vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh khi chỉ 

số xếp hạng của Lào theo EDB đã bị tụt giảm liên tục trong những năm qua. Đối với 

lĩnh vực ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu NHTW tập trung tạo điều kiện tiếp cận vốn vay 

lãi xuất thấp cho các doanh nghiệp, xử lý các khoản nợ xấu, bổ sung quỹ dự trữ ngoại 

tệ. Bên cạnh đó, cần chuyển hướng nền kinh tế Lào đang phụ thuộc nhiều vào ngành 

điện lực và khoáng sản sang phát triển SME và thúc đây ngành du lịch.  
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Năm 2018 ngành thuế Lào thu ngân sách 

đạt 93.47% kế hoạch 

heo Laoedaily dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nhà nước ông Phuthanuphet 

Xaysombat trong cuộc họp tổng kết ngành thuế ngày 14/1 vừa qua cho biết năm 

2018 mặc dù có chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố trong và ngoài nước, chi 

cục thuế nhiều địa phương vẫn thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, các địa phương 

chưa đạt chỉ tiêu cũng đã ghi nhận có phát triển tích cực ở nhịp độ vừa phải. Năm 2018, 

ngành thuế Lào thu ngân sách đạt 10.842 tỷ Kíp tương đương 93.47% kế hoạch năm 

(11.600 tỷ Kíp), tăng 5.4% so với năm 2017, trong đó Tổng cục thuế thu thuế đạt 6.102 

tỷ Kíp tương đương 90.34% chỉ tiêu, chi cục thuế địa phương thu 4.740 tỷ Kíp, tương 

đương 97.84%.  

Năm 2019, Chính phủ đề ra chỉ tiêu cho ngành thuế là thu thuế đạt 12.320 tỷ Kíp, tăng 

14% so với năm 2018, trong đó thuế các loại 9.419 tỷ Kíp, thu từ lệ phí và chi phí dịch 

vụ đặc thù 712 tỷ Kíp, thu phí chuyên môn và các quỹ đầu tư 1.972 tỷ Kíp, thu thuế đất 

đai 15 tỷ Kíp. Để triển khai, ngành thuế Lào đã đề ra các biện pháp gồm, nâng cao phối 

hợp giữa các cơ quan thuế địa phương và các ban ngành liên quan trong công tác thu 

ngân sách; yêu cầu có ít nhất 10% SME trên toàn quốc thực hiện nghĩa vụ thuế thầu 

công trình qua hệ thống tài khoản, sử dụng phương pháp tính thuế GTGT có thời hạn 

theo Thông báo số 4170/QN. Tiếp tục khảo sát và xác định vị trí các đơn vị doanh 

nghiệp tại 5 quận còn lại của Thủ đô Viêng Chăn, triển khai công tác trên tại các địa 

phương có đủ điều kiện theo chỉ đạo 40/TT. Xây dựng hệ thống dữ liệu ngành thuế 

đồng bộ trên cả nước, trước mắt là Tại thủ đô Viêng Chăn, mở rộng ra các tỉnh; tiếp tục 

tổ chức thực hiện thanh toán thuế đất đai qua hệ thống ngân hàng. 
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Quan chức Lào thừa nhận thống kê  

lượng khách du lịch nước ngoài  

những năm trước đây đã bị thổi phồng 

heo Vientiane Times trong một bài viết ngày 17/1 mới đây cho biết, một quan chức 

Chính phủ khi trả lời phỏng vấn báo chí đã cho biết việc Lào không đạt được 

lượng khách du lịch như kỳ vọng có một phần nguyên nhân đến từ việc số liệu lượng 

khách du lịch những năm trước đây đã bị thổi phồng một cách quá đáng. Vị quan chức 

này khẳng định, lượng người nhập cảnh vào Lào với tư cách du lịch nhưng thực chất là 

lao động bất hợp pháp, dẫn tới việc khi chính quyền triển khai biện pháp kiểm soát lao 

động nước thì lượng người nhập cảnh vào Lào xuất hiện xu hướng giảm đáng kể, đồng 

nghĩa các thống kê về lượng khách du lịch vào Lào cũng giảm theo. Theo vị quan chức 

này, người nước ngoài nhập cảnh, ở lại làm việc tại Lào bằng visa du lịch, một mặt 

khiến số lượng khách du lịch thống kê tăng lên, mặt khác lại không giúp gia tăng nguồn 

thu cho ngành du lịch của Lào. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên có ý kiến từ phía chính quyền Lào thừa nhận việc gộp cả số 

liệu người nhập cảnh với mục đích lao động trái phép tại Lào vào thống kê khách du 

lịch nước ngoài đã khiến số con số thu hút khách quốc tế của du lịch Lào trở lên cao 

một cách ấn tượng, khoảng 4 triệu người tương đương 2/3 dân số Lào, không ít người từ 

đó nhầm tưởng về sức mạnh thực sự của ngành du lịch Lào. Mặc dù không đề cập đến 

Việt Nam, nhưng với thừa nhận của vị quan chức nói trên cũng cho thấy những dấu hỏi 

đối với con số khách du lịch Việt Nam đến Lào. Trong các công bố trước đây số khách 

du lịch Việt tới Lào thường đứng thứ 2 sau Thái Lan, giao động ở mức 900.000 người 

một năm, chiếm 23 – 25% tổng lượng khách. Tuy nhiên, đến nay có thể nhìn nhận đây 

là con số hình thức, đã “tế nhị” che sự thật việc phần lớn con số đó là lao động người 

Việt sử dụng visa du lịch để làm việc trái phép tại Lào. Những năm qua khi Lào thắt 

chặt quản lý lao động nước ngoài khiến con số thống kê khách du lịch Việt đến Lào tụt 

giảm liên tục, nhất là 2 năm qua, năm 2016 lượng khách du lịch Việt Nam giảm khoảng 

400.000 người, năm 2017 tỷ lệ khách Việt Nam đến Lào chỉ còn 23% thấp hơn mức 

24% năm 2017. 
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Lào đứng thứ 4 danh sách các nước có nguy cơ  

rửa tiền cao nhất thế giới 

heo Muan.la, dẫn báo cáo thường niên chỉ số chống rửa tiền năm 2018 của Trung 

tâm quốc tế về thu hồi tài sản - International Center For Asset Recovery (ICAR), 

Lào hiện đứng thứ 04 trong danh sách 129 nước có nguy cơ rửa tiền cao nhất thế giới, 

thứ hạng của Lào chỉ đứng sau các nước Afghanistan (thứ 3), Mozambique (thứ 2) và 

Tajikistan (thứ 1). Vị trí này mặc dù có thay đổi so với năm 2017 khi Lào bị xếp thứ 3, 

tuy nhiên chỉ số làm căn cứ xếp hạng của Lào hai năm 2017 và 2018 của Lào không 

thay đổi, vẫn là 8.25.  

Báo cáo của ICAR tổng kết 7 năm qua cho thấy khả năng kiểm soát nguy cơ rửa tiền – 

tài trợ khủng bố của nhiều nước trên thế giới chưa cải thiện hoặc cải thiện khá chậm. 

Năm 2018, có đến 83/129 nước (64%) có chỉ số cao hơn 5.0 (trong khi chỉ số cao nhất 

là 8.30, chỉ số thấp nhất 2.57, chỉ số trung bình 5.63), đồng thời, chỉ có 05 nước (4%) có 

mức cải thiện trên 1 chỉ số. Giai đoạn 2012 – 2018, số lượng quốc gia có mức cải thiện 

trên 1 chỉ số cũng chỉ đạt 21 nước (16%). Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu xuất phát từ 

việc các nước này chưa hoàn thiện hệ thống pháp lý, hạn chế tự do truyền thông báo chí, 

thiếu phương tiện quản lý tài chính, tính minh bạch trong hoạt động tài chính – chính trị 

thấp, nạn buôn bán hàng hóa trái phép còn diễn ra thường xuyên.  

Khối ASEAN cũng là một trong những khu vực đáng lo ngại về tình trạng rửa tiền khi 

có gần nửa số nước thành viên góp mặt vào top 10 danh sách trên, trong đó có: Lào (xếp 

thứ 4 – chỉ số 8.25), Myanmar (thứ 6 – chỉ số 7.50), Campuchia (thứ 7 – chỉ số 7.48) và 

Việt Nam (thứ 10 – chỉ số 7.37). Thứ hạng một số nước còn lại là Thái Lan xếp thứ 31, 

Philippine 43, Indonesia 52, Malaysia 57 và Singapore 97.  
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Tỉnh Salavan đặt mục tiêu tăng trưởng 

 từ 8% trở lên năm 2019 

heo KPL, thông tin từ Hội nghị Đảng bộ tỉnh Salavan lần thứ 9, khóa 8 diễn ra mới 

đây cho biết, năm 2018 vừa qua tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7.67%, tổng giá trị 

GDP đạt 4.082,23 tỷ Kíp, bình quân đầu người hơn 9 triệu Kíp, tương đương 1.143 

USD. Trong đó, ngành nông lâm chiếm tỷ trọng 41.3% GDP, tăng trưởng 4.8%, công 

nghiệm chiếm 21.53%, tăng trưởng 8.24% và dịch vụ chiếm 37.71%, tăng trưởng 10%; 

kim ngạch xuất khẩu đạt 435.17 tỷ Kíp, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra là 

271.35 tỷ Kíp, kim ngạch nhập khẩu đạt 140.13 tỷ Kíp tương đương 78.76% kế hoạch, 

thu ngân sách đạt 189.85 tỷ Kíp tương đương 92.67% kế hoạch, so với kế thu ngân sách 

đã điều chỉnh đạt 87.31%, tương đương 110.29% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân 

sách TW là 53.53 tỷ Kíp đạt 82.44%, thu ngân sách tỉnh 136.32 tỷ Kíp đạt 97.42%, chi 

ngân sách 444.5 tỷ Kíp tương đương 100.85%, so với điều chỉnh chi ngân sách mới đạt 

95.82% tương đương 102.13% so với cùng kỳ. 

Về phương hướng phát triển kinh tế tỉnh Salavan năm 2019 gồm: Phấn đấu mục tiêu 

tăng trưởng GDP tối thiểu 8%, tổng giá trị GDP tăng lên mức 4.801,44 tỷ Kíp, tương 

đương bình quân đầu người trên 11 triệu Kíp/năm. Trong đó, ngành nông lâm tăng 

trưởng  4% chiếm tỉ trọng 37.26%, công nghiệp tăng 9.5% chiếm tỉ trọng 24.25%, dịch 

vụ và thuế nhập khẩu tăng 10.2%, chiếm tỉ trọng 38.49%. Phấn đấu thu ngân sách 

190.31 tỷ Kíp, chi ngân sách ở mức 395.11 tỷ Kíp, kim ngạch xuất khẩu đạt 417,51 tỷ 

Kíp, nhập khẩu 186,81 tỷ Kíp, huy động tiền gửi 121,38 tỷ Kíp và giải ngân cho vay 

80,36 tỷ Kíp.  
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Lào tổ chức hội thảo tham vấn lần 2  

dự án thủy điện Pak Lay 

heo Vientiane Times, ngày 17/1/2019 vừa qua, Ủy hội sông Mê Công _ MRC đã tổ 

chức hội thảo tham vấn dự án thủy điện Pak Lay tại khách sạn Pullman, thành phố 

Luông Pha Bang. Hội nghị nhằm triển khai tiến trình tham vấn bắt buộc đối với các dự 

án thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mê Công, tiến trình đã được bắt đầu 

từ tháng 8/2018 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2019, với lần tham vấn đầu tiên 

được tiến hành cuối năm 2018 và đây là lần tham vấn thứ hai. Cuộc họp lần này có sự 

tham gia của đại diện Chính phủ Lào, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, các đối tác phát 

triển, các ban ngành hữu quan, các nhà đầu tư cùng các đơn vị truyền thông. MRC cũng 

tổ chức trao đổi trực tiếp với các bên không thể tham dự cuộc họp trên nền tảng 

Facebook. Giám đốc điều hành MRC ông An Pich Hatda trong bài phát biểu của mình 

đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phiên tham vấn lần này, các quan điểm của mỗi quốc 

gia thành viên là đóng góp rất giá trị cho công tác của MRC về dự án này. Tuy nhiên, 

ông này cũng dẫn nội dung của Hiệp định Mekong 1995 rằng mọi thành viên của MRC 

sẽ không được quyền phủ quyết bất cứ dự án phát triển thủy điện nào trên dòng 

Mekong. Cũng tại buổi tham vấn này, Vụ phó Vụ Chính sách Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Lào cho biết, Chính phủ Lào đã cam kết thực hiện đúng theo nội dung Hiệp định 

Mekong 1995, tôn trọng, đánh giá cao ý kiến tham vấn đóng góp về dự án Pạc Lai của 

các thành viên MRC, Chính phủ Lào cam kết sẽ sử dụng các nội dung trên vào việc điều 

chỉnh thiết kế đập thủy điện Pạc Lai. 
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Sắt thép Lào gặp khó khăn, đặc biệt trong đối phó 

ảnh hưởng tiêu cực từ dự án đường sắt Lào - Trung 

heo LaoEdaily, thống kê của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Lào cho biết, 

năm 2018 mặc dù nhu cầu xây dựng tăng cao, tuy nhiên thị trường sắt thép và xi 

măng trong nước lại chủ yếu dựa vào nhập khẩu, giá trị nhập khẩu hai mặt hàng này đạt 

494 triệu USD, tăng 9% so với năm 2017. Lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất thép tại 

Lào cho biết, giai đoạn 2014-2017, các dự án đầu tư trong và ngoài nước phần lớn đã 

hoàn thiện khiến lượng tiêu thụ sắt thép không cao, năm 2018 sau sự cố vỡ đập thủy 

điện, Chính phủ đã đình chỉ các dự án xây dựng để tổ chức kiểm tra kỹ thuật toàn diện 

khiến thị trường sắt thép trở lên ảm đạm.  

Kể từ ngày 1/1/2019, lệnh dừng cấp phép nhập khẩu sắt thép và xi măng của Chính phủ 

chính thức có hiệu lực được coi là sẽ hỗ trợ cho cạnh tranh của sản phẩm sắt thép trong 

nước với sản phẩm nhập khẩu, tuy nhiên thách thức đặt ra cho các nhà sản xuất nội địa 

vẫn là bài toán chất lượng, vốn đầu vào quá lớn do nguyên liệu phần lớn là nhập khẩu, 

bên cạnh đó là khó khăn của doanh nghiệp sản xuất sắt thép khi tìm kiếm ngoại tệ để 

nhập khẩu. Trong khi chi phí đầu tư thăm dò khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên cho 

ngành công nghiệp sản xuất sắt thép lại quá lớn, gây trở ngại đối với doanh nghiệp trong 

nước. 

Một khó khăn nữa, là ảnh hưởng tiêu cực từ dự án đường sắt Lào – Trung, khi các loại 

vật liệu cho dự án trong đó có mặt hàng sắt thép được ưu tiên nhập khẩu từ Trung Quốc, 

sắt thép nội địa chỉ cung cấp cho một số hạng mục phụ của dự án đường sắt trên, mặc 

dù giá nhập từ Trung Quốc cao hơn lên đến 6.2 triệu Kíp/ tấn thép, trong khi giá trong 

nước chỉ là 5.8 triệu Kíp/ tấn. Tương lai, khi tuyến đường sắt đi vào vận hành, chi phí 

vận tải rẻ hơn, khả năng trọng tải lớn hơn thì sản phẩm sắt thép Trung Quốc sẽ lấn át 

hoàn toàn sản phẩm trong nước.  

Để khắc phục khó khăn, trước mắt các doanh nghiệp sản xuất sắt thép trong nước đang 

đề nghị Chính phủ đưa ra các biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu sắt thép phế liệu ra 

nước ngoài, để trở thành nguồn bù đắp cho nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ như hiện tại, 

bên cạnh đó tiếp tục khuyến khích các dự án đầu tư sử dụng sắt thép nội địa; có chính 

sách giảm thiểu chi phí đầu tư thăm dò khai thác quặng sắt cho các doanh nghiệp trong 

nước. Hiện nay tại Lào có 8 nhà máy sản xuất thép, đáp ứng được 30-40% nhu cầu sắt 

thép trong nước, có 3 nhà máy quy mô lớn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến đến 

năm 2020 con số đáp ứng được cho thị trường vào khoảng 50-60%. 
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Lào có tiềm năng trở thành trung tâm  

kết nối Internet khu vực 

heo Vientiane Times, dẫn lời phỏng vấn Giám đốc Trung tâm Internet đại chúng 

Lào ông Keovisouk Solaphom cho biết, Lào rất có tiềm năng trở thành điểm kết 

nối Internet của khu vực nhờ vào lợi thế vị trí địa lý là quốc gia nằm ở trung tâm ĐNÁ, 

có biên giới tiếp giáp với 5 quốc gia và không có đường biên giới biển. Bộ Bưu chính 

Viễn thông Lào đang nghiên cứu nghiêm túc dự án biến Lào trở thành điểm kết nối 

Internet đất liền của khu vực nhằm giảm giá dịch vụ và nâng cao chất lượng đường 

truyền Internet cũng như đảm bảo an ninh mạng. Các chuyên gia về Internet trong khu 

vực nhận định rằng tiềm năng của Lào trở thành nơi kết nối mạng của khu vực là rất 

cao, tuy nhiên để trở thành hiện thực, Chính phủ Lào cần có một chính sách thu hút đầu 

tư đủ hấp dẫn và xây dựng được một kế hoạch dài hơi, có thể là mất rất nhiều năm. Việc 

thu hút được các quốc gia trong khu vực đầu tư chia sẻ chi phí xây dựng hạ tầng Internet 

sẽ làm giảm đáng kể giá dịch vụ truy cập Internet đang quá đắt đỏ tại Lào. Đã có nhiều 

ý kiến dư luận về việc Chính phủ Lào cần có chính sách cải thiện vấn đề hạ tầng 

Internet từ lâu, do nhu cầu sử dụng dịch vụ này của người Lào là cực kỳ lớn, các hình 

thức thương mại qua mạng xã hội rất phát triển tại đây, đặc biệt là lượng người dùng 

Facebook rất cao. Tuy nhiên rào cản chi phí data cao, tốc độ truy cập chậm là thách thức 

cho sự phát triển kinh tế công nghệ tại Lào. 
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Ngày khởi công Cầu Hữu nghị Lào – Thái 5 

sẽ dời đến giữa hoặc cuối năm 2019 

heo LaoEdaily, dẫn lời phỏng vấn một thành viên bộ phận tư vấn của Bộ Công 

chính và Vận tải Lào cho biết,  việc khởi công dự án cửa khẩu quốc tế Hữu nghị 5 

(Pạc Xăn – Bưng Can) dự kiến tiến hành vào đầu tháng 3/2019 theo thỏa thuận song 

phương Lào – Thái Lan đạt được hồi tháng 5/2018, sẽ phải dời đến giữa hoặc cuối năm 

2019 do Chính phủ Lào chưa xem xét xong vấn đề ngân sách. Theo vị này, nguyên nhân 

cụ thể là do Cơ quan Hợp tác Phát triển Kinh tế các quốc gia láng giềng (NEDA), tổ 

chức tài chính mà Chính phủ Lào dự kiến vay vốn thực hiện dự án nói trên đã nâng vốn 

góp dự án và quỹ dự phòng 5% lên thêm 80 triệu Bath, thành 1.380 triệu Bath. Cuộc 

họp liên bộ của Chính phủ Lào diễn ra tháng 8/2018  vẫn chưa thống nhất có chấp thuận 

yêu cầu này của NEDA hay không. Này 4-5/1/2019, Bộ Công chính và Vận tải Lào đã 

có kiến nghị Chính phủ có giải pháp thích hợp xử lý việc vay vốn từ NEDA, hiện vẫn 

phải chờ Chính phủ xem xét.  

Dự án cửa khẩu Hữu nghị 5 Pạc Xăn – Bưng Can, dự kiến được xây dựng trên diện tích 

78 Ha (bao gồm cầu đường và các công trình trong khu vực hải quan hai bên), ngoài ra 

cũng quy hoạch thêm 109 ha để phát triển các dự tư nhân đi kèm. Vị trí cầu Hữu nghị sẽ 

đặt tại địa phận bản Kuaiudom, cách tỉnh lỵ Bolikhamxay theo hướng Bắc đại lộ 13 

Nam khoảng 10km và từ đại lộ đến bờ sông Mekong khoảng 2.5 km. Tổng giá trị dự án 

xây dựng cầu Hữu nghị là 3.930 triệu Bath, tương đương hơn 1000 tỷ Kíp. Trong đó, dự 

án phía Thái Lan trị giá 1.340 triệu Bath, công trình hải quan 610 triệu Bath, chi phí thi 

công cầu 680 triệu Bath, tổng giá trị 2.630 triệu Bath tương đương 680 tỷ Kíp. Dự án về 

phía Lào trị giá 1.300 triệu Bath tương đượng 340 tỷ Kíp, trong đó 370 triệu Bath để thi 

công đường vào, 440 triệu xây dựng hải quan và 490 triệu Bath thi công cầu. Biểu 

tượng được chọn đặt tại khuôn viên bãi cỏ cửa khẩu là 3 con sao la, một giống thú quý 

hiếm sinh sống tại vùng núi Bolikhamxay, biểu tượng trên cổng chào sẽ là mô hình tháp 

Phabat Phonsan. 
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Mạng Beeline chính thức hợp nhất vào Laotelecom 

heo LaoEdaily, 16/1 lễ ký kết hợp nhất nhà mạng Beeline vào Laotelecomm  đã 

diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Chính phủ Lào, Thứ trưởng Tài chính ông 

Sila Viengkeo, Trưởng ban giao dịch cổ phần công ty Vimpelcom Lao, Tổng giám đốc 

Laotelecom ông Thavone Somsakun. Trước đó, trong phiên đấu giá ngày 19/11/2018, 

Laotelecom đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty Vimplecom chủ quản mạng Beeline 

với mức giá 42 triệu USD. Như vậy, kể từ tháng 1/2019, các khách hàng sử dụng dịch 

vụ viễn thông Beeline (sim đầu 7) có thể hoạt động trong vùng phủ sóng của nhà mạng 

Laotelecom (sim đầu 5). 

Laotelecom là đơn vị viễn thông hoạt động tại Lào từ năm 1996, đến nay có tổng cộng 

hơn 3.5 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ có dây và không dây. Năm 2011, Laotelecom 

đã trờ thành nhà mạng đầu tiên tại Lào và thứ 2 tại Đông Nam Á (chỉ sau Singapore) 

chính thức cung cấp dịch vụ Data 4G, đến năm 2017, Laotelecom tiếp tục cung cấp hạ 

tầng 4.5G và mở rộng tầm phủ sóng di động ra toàn quốc Lào. 

Vimpelcom Lao Co., Ltd tiền thân là Millicom Lao Co., Ltd (Tigo) là đơn vị chủ quản 

của nhà mạng viễn thông Beeline hoạt động từ 9/3/2011 tại Lào. Đến tháng 9/2017, 

Beeline có mạng lưới viễn thông công nghệ GPON phủ sóng 11 tỉnh tại Lào với 

260.000 thuê bao di động và 2.200 điểm dịch vụ Internet fiber. Tháng 10/2017 sau khi 

được sự chấp thuận của công ty mẹ từ Hà Lan, Vimpelcom đã đồng ý để chính phủ Lào 

mua lại 78% cổ phần với giá trị 22 triệu USD. 
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Hội chợ bất động sản lần  

đầu tiên được tổ chức tại Lào 

heo truyền thông Lào, mgày 15/1 vừa qua, tại khách sạn Donchan Place đã diễn ra 

buổi họp báo giới thiệu sự kiện Hội chợ bất động sản 2019 – Laorealestate.la 

Home Expo 2019, theo đó đây là lần đầu tiên một hội chợ lĩnh vực bất động sản được tổ 

chức tại Lào. 

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, Laorealestate.la Home Expo 2019 sẽ do trang web 

bán hàng trực tuyến hàng đầu tại Lào là Yula.la và Laorealestate.la phối hợp với Phòng 

Công nghiệp và Thương mại quốc gia Lào thực hiện. Hội chợ sẽ diễn ra ngày 1-

2/3/2019, tại địa điểm khách sạn Donchan Palace, Thủ đô Viêng Chăn. Hội chợ sẽ có 40 

gian hàng trưng bày, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bất động sản hàng 

đầu tại Lào như các nhà đầu tư, nhà thầu, tư vấn kiến trúc-xây dựng, nhà môi giới, trung 

tâm giao dịch bất động sản, các ngân hàng tín dụng bất động sản, các công ty bảo hiểm, 

công ty luật và các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài. Hội chợ dự kiến sẽ thu hút 

3.000 lượt khách tham quan.Trong khuôn khổ hội chợ, cũng sẽ diễn ra các buổi tòa đàm 

xoay quanh hơn 20 chủ đề về bất động sản, như chia sẻ thông tin tình hình phát triển bất 

động sản tại Lào, phổ biến thông tin pháp lý, phân tích thị trường, giới thiệu giải pháp 

giao dịch, chuyển nhượng nhà đất tại Lào. 
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Thị trường chứng khoán Lào  

đã hoạt động được 8 năm 

heo LaoEdaily, Thị trường chứng khoán Lào bắt đầu mở cửa dịch vụ nhận niêm 

yết cổ phiếu từ ngày 10/10/2010, chính thức trở thành trung tâm giao dịch, thanh 

toán và ký gửi cổ phiếu lần đầu tiên vào ngày 11/1/2011. Qua 8 năm hoạt động đến hiện 

tại thị trường chứng khoán Lào có 10 doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu, với tổng giá trị 

10.344 tỷ Kíp, huy động vốn đạt 6.400 tỷ Kíp, giá trị giao dịch hơn 344 tỷ Kíp. Hiện 

nay sàn giao dịch chứng khoán Lào là nơi giao dịch công trái Chính phủ từ năm 2019, 

qua đó dự kiến nâng cao tổng số tài khoản cổ phiếu lên 14.048 tài khoản. 

Để kích thích sàn chứng khoán phát triển, nâng cao tính thanh khoản, tạo môi trường 

đầu tư thuận lợi, nhanh chóng, nhân dịp kỷ niệm 8 năm hoạt động, sàn chứng khoán 

Lào đã công bố những cải cách, nâng cấp về cơ chế giao dịch cổ phiếu, như mở rộng 

thời gian giao dịch từ khung giờ 8h30-11h30 thành 8h30-15h, kỳ vọng sẽ tăng thêm 

40% giá trị thanh khoản, tăng thêm các lệnh giao dịch như lệnh giới hạn, lệnh thị 

trường, điều kiện đặt lệnh và lệnh đặt trước, điều chỉnh đơn vị giá mới. Các điều chỉnh 

có hiệu lực từ ngày 11/1/2019 trở đi. 
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Khai trương công ty liên doanh Lào - Thái Lan  

về quản lý thủy điện 

heo Vientiane Mai, ngày 11/1/2019 tại khách sạn Lao Plaza, Thủ đô Viêng Chăn 

đã diễn ra lễ ra khai trương ra mắt Công ty E&E Engineering and Service. Buổi lễ 

có sự tham dự của Chánh văn phòng Bộ Năng lượng và Mỏ ông Daovong Phonekeo, 

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Lào ông Xatxavanh Sakhonesin, Tổng giám 

đốc Công ty Điện lực Lào (EDL) bà Lattana Pathumvan.  

Công ty E&E đi vào hoạt động sẽ cung cấp dịch vụ quản lý sản xuất điện, bảo dưỡng 

đập thủy điện Nặm Thơn 1 (có công suất lắp đặt 650MW, dự kiến hoàn thành năm 

2022) và một số đập thủy điện khác. Công ty cũng cung cấp dịch vụ vận hành, bảo 

dưỡng các nhà máy điện và nhà máy công nghiệp trên toàn quốc Lào, ngoài ra công ty 

cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa cơ khí quy mô nhỏ đến lớn, dịch vụ đào tạo nghề. Công 

ty E&E thành lập ngày 15/11/2018, nằm trên đại lộ Hữu nghị Lào - Thái, bản 

Thongkang, Quận Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn, vốn điều lệ 8 tỷ kíp  tương ứng với 

100 nghìn cổ phần, do Công ty EDL – Gen O&M trực thuộc EDL liên doanh Công ty 

ESCO của Thái Lan thành lập với tỷ lệ góp vốn 60% và 40%. 
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Hội nghị phòng chống ma túy cấp nhà nước  

Lào – Thái Lan lần thứ 17 

heo Matichon.th, Hội nghị song phương Lào Thái về hợp tác phòng chống ma túy 

lần thứ 17 ( Thailand – Lao PDR Bilateral Meeting on Drug Control Cooperation) 

đã diễn ra tại Khách sạn The St.Regis Bangkok, thủ đô Băng Cốc, Thái Lan trong 2 

ngày 10-11/01/2019 dưới sự chủ trì của Tướng Prajin Junthong, Bộ Trưởng Tư pháp 

Thái Lan và Thứ trưởng An ninh Lào Somvang Thammasith cùng sự tham gia của ban 

ngành liên quan 2 nước.  

Qua hội nghị lần này, hai bên thống nhất nội dung hợp tác “ Mekong an toàn” giai đoạn 

4 năm 2019-2022, tăng tính hiệu quả trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, trinh sát 

và phối hợp tuần tra đường thủy ở cả cấp TW và địa phương. Thống nhất mở rộng phạm 

vi hoạt động chống ma túy của lực lượng quân đội , cụ thể sẽ cho phép lực lượng quân 

đội Lào-Thái phối hợp hoạt động tại 3 khu vực biên giới trọng điểm thuộc lãnh thổ hai 

nước bao gồm: Tỉnh Bokeo, Lào với tỉnh Xiengrai, Thái Lan. Tỉnh Viêng Chăn, quận 

Săng thong Thủ đô Viêng Chăn, Lào với tỉnh Ley, tỉnh Nongkhai, Thái Lan. Tỉnh Khăm 

Muôn, Lào và tỉnh NakhonPhanom, Thái Lan. Bên cạnh đó, Lào và Thái Lan còn thống 

nhất thông qua dự án giảm thiểu diện tích trồng cần sa tại Lào. Trước mắt sẽ chọn bản 

Udomxay, huyện Viengthong tỉnh Bolikhamxay là địa phương đầu tiên triển khai dự án, 

cụ thể Trung tâm Phân tích và phát triển trung du miền núi Thái Lan sẽ hỗ trợ trực tiếp 

cho Lào về mặt nhân lực, tư vấn và giới thiệu cho người dân phá bỏ diện tích cần sa, 

chuyển hướng các mô hình nông nghiệp và định hướng sản xuất nông sản cung cấp cho 

thị trường. 
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NORICO bàn giao công trình phục vụ lễ duyệt binh 

70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào 

heo Vientiane Mai, ngày 16/1/2019 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào đã diễn ra lễ bàn 

giao công trình nâng cấp, xây dựng mới của Học viện Quốc phòng Kommadam 

nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 

Lào 20/1/2019 tới đây. Lễ bàn giao diễn ra giữa Bộ Quốc phòng Lào vào Tập đoàn 

Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORICO), có sự chứng kiến của Bộ Trưởng 

Quốc phòng, Đại tướng Chansamone Channhalath.  

Học viện Quốc phòng Kommadam sẽ là nơi diễn ra sự kiện lễ kỷ niệm 70 năm ngày 

thành lập Quân đội Nhân dân Lào ngày 20/1/2019. Dự án nâng cấp học viện 

Kommadam được khởi công tháng 12/2017 và hoàn thiện vào tháng 12/2018 với hai 

hạng mục chính bao gồm: công tác công binh, xây dưng bãi đậu xe của khách, bãi đậu 

xe hai bên sân chính, xây dựng 2 bãi cỏ, sân duyệt binh, đường vào doanh trại, sân xe 

chờ… và nâng cấp lại hệ thống đường cung cấp và thoát nước. Công tác xây dựng gồm 

có: xây sân trung tâm và hàng ghế dự khán, xây dựng cột cờ, xây khu vệ sinh, hội 

trường, xây nhà bảo vệ, kho quân dụng…Dự án do NORICO hỗ trợ Bộ Quốc phòng 

Lào thực hiện và do NORICO trực tiếp thi công.  

Những năm gần đây NORICO có hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Lào, là đối tác 

cung cấp nhiều loại vũ khí cho nỗ lực hiện đại hóa quân sự Lào, các vũ khí này sẽ được 

ra mắt công chúng trong lễ duyệt binh 20/1/2019. Ngoài ra, NORINCO cũng là đối tác 

cung cấp tín dụng 200 triệu USD, đồng thời là nhà thầu thực hiện dự án mở rộng phát 

triển thị xã tỉnh Phongsaly được bắt đầu từ năm 2010, dự kiến hoàn thành năm 2020 

nhưng đến nay mới thực hiện được một phần nhỏ.  
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Cửa hàng khu kinh tế Tôn Phợng, Bò Kẹo  

không dùng tiền Kíp 

heo Lao Post, ngày 20/12/2018 tại Casino Đòn 20 thuộc đặc khu kinh tế huyện 

Tộn Pheng, tỉnh Bò Kẹo đã xảy ra sự việc hai khách du lịch người Lào không mua 

được đồ ăn tại một cửa hàng KFC vì nhân viên từ chối giao dịch bằng tiền Kíp, chỉ nhận 

Bath hoặc Nhân Dân Tệ, không dừng lại ở đó trên toàn bộ phạm vi chợ mua bán hàng 

hóa tại đặc khu kinh tế này cũng không chấp nhận giao dịch bằng tiền Kíp Lào. Vụ việc 

đã gây chú ý trên nhiều mạng xã hội của Lào, gây ra phản ứng bất bình của người dân 

cho rằng đồng tiền của Lào bị xem nhẹ, cần phải được xử lý.  

Vụ việc cũng phản ánh thực tế tiền ngoại tệ được dùng phổ biến trong giao dịch thương 

mại tại Lào, mặc dù Lào đã có chỉ thị số 150/TT ngày 18/5/2007 về việc quản lý ngoại 

tệ và khuyến khích sử dụng đồng tiền Kíp. Theo điều 2, mục 2.1 chỉ thị này yêu cầu các 

bộ ban ngành TW và Lãnh đạo cấp tỉnh và thủ đô mở rộng tuyên truyền, giáo dục người 

dân về nội dung quy định quản lý ngoại tệ, từ đó nhận thức được tầm quan trọng của 

đồng tiền nước nhà, qua đó tạo thói quen, hành vi sử dụng đồng tiền Kíp, tiến tới hạn 

chế dần cũng như chấm dứt việc giao dịch ngoại tệ bừa bãi tại Lào. Theo mục 2.3 nêu rõ 

việc Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp, đại lý trên toàn quốc phải niêm yết giá sản 

phẩm bằng tiền Kíp. 
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Tin vắn:  

Chủ tịch nước trao tặng huân chương nhà nước cho 

Quân đội Nhân dân Lào 

heo KPL, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào, ngày 

18/1 vừa qua tại hội trường của Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc Phòng đã diễn ra lễ 

trao tặng Huân chương Nhà nước cho Quân đội nhân dân Lào, đây là chiếc Huân 

chương Nhà nước thứ 5 mà quân đội Lào được nhận. Lễ trao tặng có sự có mặt của Chủ 

tịch nước Bunnhang Volachith, Bộ Trưởng quốc phòng Chansamone Channhalath và 

nhiều lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ. Ngoài huy chương nói trên, buổi lễ cũng tiến 

hành trao tặng các huân huy chương cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong 

công tác, đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 2 cho 4 quân chủng và 10 cá nhân, 

Huân chương Anh dũng hạng nhất cho 1 quân chủng, Huân chương Lao động hạng 2 

cho 5 đơn vị và các huân huy chương cùng bằng khen cho nhiều đơn vị và cá nhân khác 

trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

 

Đã có 124 doanh nghiệp SME vừa và nhỏ  

tiếp cận được vốn vay ưu đãi 

heo LaoEdaily, kể từ khi triển khai chính thức chương trình tiếp cận nguồn vốn 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SME A2F năm 2016 đến tháng 10/2018, đã có tổng 

cộng 124 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào tiếp cận tham gia vay tín dụng lãi xuất thấp 

của chương trình này. Trước đó, việc tiếp cận nguồn vốn luôn là trở ngại lớn đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào, khảo sát của WB tiến hành năm 2012 cho thấy chỉ có 

24.7% doanh nghiệp nhỏ nhận được nguồn vốn vay từ ngân hàng, con số với doanh 

nghiệp vừa là 46.7%, đồng thời phần lớn vốn vay mà ngân hàng giải ngân cho SME là 

tín dụng trung hạn theo hình thức quay vòng (1-3 năm) và có lãi xuất cao. Vì vậy để 

khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ năm 2014, chính phủ Lào đã cho 

phép thành lập quỹ SME A2F nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn vay trung và dài hạn 

thông qua hệ thống ngân hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ.  
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Xảy ra động đất tại Luông Namtha và Phông Xa Ly 

áo Vientianetimes dẫn báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào cho biết, 

vào khoảng 5h54 chiều ngày 14/1, tại Phông xa ly đã ghi nhận đợt dư chấn 4.7 độ 

Richter tại vị trí khoảng 5km dưới lòng đất ở làng Ngaineua, huyện Buntai. Trong khi 

đó, theo Trung tâm theo dõi và cảnh báo động đất, Cục khí tượng Thái Lan, vào đầu giờ 

chiều ngày 16/1, tại bản Tintok, huyện Namtha, tỉnh Luông Namtha đã xảy ra động đất 

nhẹ khoảng 4.0 độ Richter. Phía chính quyền địa phương cho biết hai đợt dư chấn trên 

không xảy ra thiệt hại nào về tài sản. 

Công an Bò Kẹo triệt phá vụ án ma túy lớn 

heo Bokeonews, Ngày 13/1, lực lượng chức năng tỉnh Bò Kẹo đã triệt phá đường 

dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn tổng cộng 5.764.000 viên 

ma túy tổng hợp, 180 bánh heroin trọng lượng 72 kg. Đối tượng bị bắt giữ là Xông tho, 

27 tuổi, trú tại bản Tha bu, huyện Năm Bạc tỉnh Luông Pha Bang. Qua điều tra ban đẩu, 

đối tượng này khai nhận đã đồng ý chuyển số ma túy trên cho một thanh niên không rõ 

danh tính trú tại bản Sidonmy, huyện Ton Pheng, tỉnh Bò Kẹo đến giao dịch tại điểm 

chỉ định, nếu trót lọt Xông sẽ nhận được số tiền 200 triệu Kíp. 

 

 

Hội chợ đồ gỗ Lào lần thứ 5 chính thức diễn ra 

heo KTTM, ngày 14/1, Hội chợ thường niên đồ gỗ Lào lần thứ 5 năm 2019 đã diễn 

ra tại trung tâm thương mại LAO ITEC, Thủ đô Viêng Chăn. Hội chợ đồ gỗ Lào 

năm nay thu hút sự tham gia của 195 gian hàng kéo dài đến hết ngày 20/1, tập trung chủ 

yếu vào mảng bán lẻ với mục đích thu hút đẩy mạnh lượng giao dịch. Năm 2018, Lào 

đã xuất khẩu được 64.109 m3 gỗ (tăng 44.38%), tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ 

thành phẩm là hơn 40.335 triệu USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2017, đồng nghĩa 

giá mặt hàng gỗ của Lào trên thị trường thế giới đã tăng gấp 2 lần. 
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KOICA hỗ trợ 2,68 triệu USD để Lào quản lý nước 

lưu vực sông Nặm Ngừm 

heo Vientiane Times, ngày 15/1, tại cuộc họp xem xét dự án quản lý tài nguyên 

nước lưu vực sông Nam Ngưm, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc đã nhất trí 

thỏa thuận sẽ hỗ trợ 2.68 triệu USD để Bộ Năng lượng và Mỏ Lào triển khai dự án nói 

trên. KOICA sẽ hợp tác cùng các đơn vị K-water, Dohwa và Tập đoàn tư vấn kỹ thuật 

Hàn Quốc tham gia thực hiện dự án. Các bên hy vọng, dự án sẽ giúp quản lý tài nguyên 

nước, khắc phục lũ lụt và xử lý vấn đề xung đột lợi ích giữa các đơn vị vận hành 8 đập 

thủy điện do chính phủ Lào hoặc tư nhân xây dựng trên hệ thống sông Nặm Ngừm. Từ 

tháng 4/2016, KOICA đã cử các chuyên gia sang Lào để thực hiện khảo sát thu thập 

thông tin cho dự án đồng thời cũng cung cấp một khoản tài trợ để xây dựng kế hoạch 

tổng thể. Bên cạnh đó cũng tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn tại Hàn Quốc cho cán 

bộ Lào trong giai đoạn 2016-2018. 

Lào sẽ lắp đặt 2.800 camera giao thông  

tại các đô thị lớn 

heo KTTM, mới đây Bộ An ninh Lào đã thông qua kế hoạch lắp đặt thêm 2.800 

camera giao thông tại 4 tỉnh Bolikhamxay, Khăm muôn, Sạ văn nạ khệt và Chăm 

pa sắc. Hiện tại quá trình khảo sát và thiết kế đã được các ban ngành chức năng hoàn 

thiện, dự kiến sẽ lắp đặt xong toàn bộ hệ thống trong 4-5 tháng.Hệ thống giám sát trên 

được Bộ An ninh kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả trong công tác kiểm soát và giải quyết 

các tệ nạn xã hội cũng như tình hình giao thông đang có diễn biến phức tạp trong thời 

gian qua.Năm 2018, cả nước ghi nhận hơn 5 nghìn trường hợp tai nạn giao thông, làm 

chết hơn 1 nghìn người, riêng thủ đô Viêng Chăn đã có đến 1.500 trường hợp, làm chết 

hơn 200 người. 
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Doanh nghiệp Trung Quốc  

trồng rau sạch tại Viêng Chăn 

heo KTTM, ngày 11/1/2019 tại Trung tâm Nông Lâm Thủ đô Viêng Chăn đã diễn 

ra lễ khởi công Dự án sản xuất rau củ quả sạch tại Thủ đô Viêng Chăn, dự án do 

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp May Xieng, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc 

hợp tác với Sở Nông Lâm Thủ đô thực hiện, có tổng giá trị 90 triệu Nhân dân Tệ ( hơn 

13 triệu USD), do phía Trung Quốc đầu tư 100% vốn, thời gian thực hiện trong vòng 09 

năm, áp dụng công nghệ gieo trồng trong nhà kính tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi thí điểm 

triển khai trên 20 – 30 loại rau củ quả trong 05 nhà kính với diện tích 3.000 m2/nhà 

kính, dự án được kỳ vọng sẽ đạt mức thu hoạch khoảng 50.000 kg rau củ quả/nhà 

kính/mùa, đồng thời trở thành nơi nghiên cứu khoa học, tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật 

gieo trồng, chăm sóc các giống cây mới cho cán bộ, học sinh, sinh viên chuyên ngành. 

 

Lào thặng dư thương mại với Trung Quốc 

heo LaoEdaily, thống kê cho thấy kim ngạch thương mại song phương Lào Trung 

9 tháng đầu năm 2018 đạt 2.42 tỷ USD, tăng 14.9% so với năm 2017, trong đó Lào 

đạt được thặng dư với giá trị thặng gần 500 triệu USD. Cụ thể, nhập khẩu từ Trung 

Quốc của Lào đạt 970 triệu USD, giảm 1.7% so với cùng kỳ 2017, các mặt hàng nhập 

khẩu chính gồm máy móc ngành điện ( 350 triệu USD), hàng hóa công nghệ cao (70 

triệu USD), sắt thép thành phẩm ( 60 triệu USD), phương tiện giao thông ( 30 triệu 

USD); Lào xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.45 tỷ Kíp, tăng 28,8% so với cùng kỳ, các 

sản phẩm chính gồm quặng đồng (230 triệu USD), nội thất gỗ (80 triệu USD), sản phẩm 

nông nghiệp (50 triệu USD), cao su tự nhiên (20 triệu USD), tỷ trọng các mặt hàng 

khoáng sản, gỗ vẫn chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Lào với Trung Quốc. Đồng thời 

với đó, đầu tư của Trung Quốc tại Lào 9 tháng đầu năm 2018 đạt 1.2 tỷ Kíp, tăng 

25.1 % so với cùng kỳ, các dự án đầu tư tập trung vào ngành điện lực, khoáng sản, nông 

lâm, khách sạn và bất động sản. 
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Lào thiết lập quan hệ ngoại giao với San Marino 

heo KPL, ngày 28/9/2018, tại trụ sở LHQ tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao 

ông Salermxay Kommasith đã thay mặt Chính phủ  Lào cùng với Bộ trưởng Ngoại 

giao và Chính trị San Marino ông Nikola Henseyký kết văn bản thiết lập quan hệ ngoại 

giao giữa Lào - San Marino. Hai bên nhất trí lấy ngày 17/12/2018 là ngày chính thức 

thiết lập quan hệ ngoại giao. Động thái này đánh dấu việc quốc gia thứ 141 trên tổng số 

193 quốc gia thành viên LHQ đã có quan hệ ngoại giao với Lào.  
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Nhiều công dân Lào tiếp tục được  

cấp quốc tịch Việt Nam 

heo Dân Trí, ngày 18/1, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao quyết định của 

Chủ tịch nước về việc cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 công dân Lào. Tới đây, tỉnh 

Quảng Bình sẽ cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu và một số giấy tờ khác cho các 

công dân mới này. 18 công dân nói trên là những người có tên trong danh sách người 

Lào và người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới. Danh 

sách này trước đó đã được trình lên Trưởng đoàn đại biểu biên giới của hai nước Việt - 

Lào. Danh sách này còn có 76 người Việt Nam cư trú tại 2 tỉnh Savannakhet và tỉnh 

Khăm Muộn (Lào). 

Liên quan đến chủ đề này, trước đó ngày 12/12 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ trao quyết 

định của Chủ tịch nước cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với 119 người Lào đang sinh 

sống tại xã A Dơi, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.  Theo thống kê, hiện 

vẫn còn gần 700 người Lào di dân tự do và kết hôn không giá thú với người Việt Nam 

muốn được nhập quốc tịch Việt Nam. Tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục hướng dẫn làm các thủ 

tục để nhập quốc tịch trước ngày 30/6/2019. Tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo 

làm các thủ tục tiếp theo như hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các chế độ, chính sách. 

Bên cạnh đó, địa phương cũng có các chính sách về đất đai, nhà ở cũng như các chính 

sách bảo hiểm, phát triển những bản làng văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa đối với 

những người dân mới được nhập quốc tịch Việt Nam nói trên. 
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Chủ tịch Quốc hội Lào và Việt Nam  

hội kiến tại Campuchia 

heo VOV, ngày 15/1, tại Siem Reap, Campuchia, trong thời gian tham gia Hội 

nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF-27, Chủ tịch Quốc hội 

Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc 

hội CHDCND Lào bà Pany Yathotou. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Pany 

Yathotou mong muốn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các địa phương 

của Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội, các cơ quan 

của Quốc hội và HĐND các địa phương của Lào. Trong năm 2018, Ủy ban Đối ngoại 

của Quốc hội hai nước đã phối hợp khảo sát, giám sát tình hình thực hiện Thỏa thuận 

hợp tác cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú 

trong vùng biên giới Việt Nam – Lào. Đánh giá đây là hình thức hợp tác rất hiệu quả 

cần phát huy trong thời gian tới, Chủ tịch Pany Yathotou cũng đề cập đến việc Thủ 

tướng Chính phủ hai nước mới đây đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại song 

phương, vì vậy, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước có thể phối 

hợp tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các cửa khẩu, 

vùng biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu này. 
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Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 

70 năm thành lập Quân đội Lào 

heo TTXVN, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào 

(20/1/1949-20/1-2019), sáng 18/1, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và Tùy 

viên Quốc phòng Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

nước CHXHCN Việt Nam tại Lào làm Trưởng đoàn đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Lào 

ở thủ đô Viêng Chăn để chúc mừng. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân 

Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhiệt liệt chúc mừng những thành công cũng như 

những chiến công hiển hách mà Quân đội nhân dân Lào anh em giành được trong suốt 

70 năm qua. Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Thongloi Silivong cảm ơn 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhân dân Việt 

Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ vô cùng to lớn, trong sáng, chí tình, chí nghĩa cho 

Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào nói chung, đặc biệt là Quân đội Nhân dân 

Lào trong suốt 70 năm qua; bày tỏ vui mừng về những tình cảm ấm áp mà đoàn mang 

đến chúc mừng nhân sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân 

dân Lào; nhấn mạnh, Lào và Việt Nam là hai nước anh em, Quân đội hai nước Lào-Việt 

Nam là hai anh em trong cùng một gia đình, cùng chiến đấu chung một chiến hào, cùng 

nhau chia ngọt sẻ bùi “hạt gạo sẻ đôi, cọng rau chia nửa”. 
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Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao  

súng Galil ACE cho Lào 

heo Soha, ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành bàn giao súng Galil 

ACE do Việt Nam tự sản xuất cho Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp kỷ niệm 70 thành 

lập Quân đội Nhân dân Lào. Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Lào cả hai biến 

thể của súng trường Galil ACE là ACE 31 và ACE 32. Tùy viên quốc phòng Việt Nam 

tại Lào – Đại tá Tào Văn Thái phát biểu tại buổi lễ cho biết, đây là sản phẩm của nền 

công nghiệp quốc phòng tuy rất non trẻ của Việt Nam nhưng lại là loại vũ khí có chất 

lượng tốt và uy lực chiến đấu cao. Là món quà, tấm lòng chân thành của Đảng, Nhà 

nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân 

Lào anh em. Thay mặt cho Bộ Quốc phòng Lào, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội 

Nhân dân Lào - Trung tướng Pasith Thiengthame cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng đã luôn ủng hộ giúp đỡ, 

đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với Quân đội Nhân dân Lào trong suốt 70 năm 

qua. khẳng định, Quân đội Nhân dân Lào luôn đánh giá cao và quan tâm vun đắp quan 

hệ hợp tác với Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quán 

triệt sâu sắc truyền thống và ý nghĩa quan trọng, tinh thần hữu nghị và đoàn kết đặc biệt 

giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung và Quân đội hai nước nói riêng. 
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Lào đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2019 

heo NDĐT, Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 6,7%, cao hơn so 

với năm ngoái là 6,5%, mức tăng trưởng này được coi là cao trong khu vực. Năm 

2018, mặc dù gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, tuy nhiên 

kinh tế vĩ mô Lào tiếp tục giữ được sự ổn định và bền vững. Tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) bình quân đầu người đạt 2.599 USD, cao hơn so với mục tiêu 2.536 USD mà 

Nghị quyết Quốc hội đề ra; tổng thu nhập quốc gia (GNI) theo bình quân đầu người đạt 

2.209 USD, cao hơn so với kế hoạch; tỷ lệ lạm phát ở mức thấp; đầu tư của khu vực nhà 

nước giảm nhẹ so kế hoạch do thiếu vốn ngân sách cũng như viện trợ của nước ngoài có 

xu hướng giảm. Ngoài ra, thu ngân sách năm 2018 chỉ đạt 95,45% kế hoạch đề ra. Về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Lào phấn đấu đạt mục tiêu tăng GDP từ 

6,7% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 2.700 USD, kinh tế vĩ mô được bảo đảm ổn 

định, tiếp tục tập trung khôi phục, củng cố cơ sở hạ tầng bị thiệt hại bởi thiên tai, đồng 

thời, tập trung phát triển khu vực nông thôn, xóa nghèo, phát triển nguồn nhân lực và 

nâng cao tay nghề cho người lao động. Lào đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”, 

theo thống kê năm 2017, Lào có tới 4,7 triệu dân trong độ tuổi lao động, tương đương 

69% dân số. Vì vậy chính phủ Lào đang lên kế hoạch đào tạo nghề và dạy nghề, để 

trong hai năm 2019 và 2020 có thể tạo ra hơn 600 nghìn lao động mới. Ngoài ra, để đạt 

được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra, Lào cần đầu tư vào nền kinh tế trong năm 

2019 khoảng 5 tỷ USD, tương đương 26,8% của GDP.  
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Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào  

thăm làm việc tại Việt Nam 

heo TTXVN, ngày 15/1, đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào – KPL, do Tổng 

giám đốc ông  Sounthone Khanthavong dẫn đầu đã vào thăm diện kiến Phó Chủ 

tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh 

giá cao hợp tác hiệu quả giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Pathet Lào với 

nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan cần đặc 

biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của hai 

nước, cũng như giới thiệu  mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào đến với 

bạn bè quốc tế. Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Sounthone Khanthavong mong 

muốn  tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ của Việt Nam trong việc cung 

cấp học bổng dài hạn đào tạo nguồn nhân lực cho Thông tấn xã Lào. 

Cũng trong khuân khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 18/1, Đoàn Thông 

tấn xã Pathet Lào (KPL) đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi còn có đại 

diện lãnh đạo TTXVN, Phó Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cùng các phòng, ban của 

hãng Thông tấn Quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng 

Quyền tiếp và làm việc với đoàn công tác. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn 

công tác đã tới thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia). 

 

Bắt hai người Lào vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy 

qua biên giới 

Heo Theo NDĐT, vào lúc 22 giờ ngày 17-1, tại khu vực mốc 55, xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng bắt quả 

tang hai đối tượng, gồm: Ly A Súa (SN 1977) và Hùa A Chớ (SN 1988), dân tộc Mông 

cùng trú tại bản Huổi Hông, cụm Pa Lăm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đang vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy. Tang 

vật thu giữ gồm sáu nghìn viên ma túy tổng hợp, ba kg thuốc phiện. 
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Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập  

từ tiếng Việt sang tiếng Lào 

heo TTXVN, ngày 15/1, tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ở thủ đô 

Vientiane, diễn ra Lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm Hồ Chí 

Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Đến thời điểm hiện tại, về cơ 

bản đã dịch xong 15 tập của Hồ Chí Minh toàn tập, đã hoàn thành xuất bản được các tập 

1, 2, 4, 5, 6, 7 và 8, đồng thời tiếp tục biên dịch, hiệu đính, thẩm định, đưa vào xuất bản 

các tập còn lại và dịch “Từ điển Hồ Chí Minh học” theo kế hoạch đã đề ra. Ba cuốn Hồ 

Chí Minh toàn tập được công bố lần này gồm 5, 7 và 8. Trong phát biểu của mình, phó 

giáo sư-tiến sỹ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học 

viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào cảm ơn các bộ ngành liên quan của hai nước 

Việt Nam, Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện dự án dịch 

sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, giúp dự án hoàn thành đúng kế 

hoạch. 

NXB Chính trị quốc gia tặng sách  

lý luận chính trị bản tiếng Lào 

heo TTXVN, sáng 16/1 tại trụ sở Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã diễn ra 

Lễ trao tặng sách lý luận chính trị dịch sang tiếng Lào của Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia Sự thật (Việt Nam) cho Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Số sách mà 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật của Việt Nam trao tặng cho Bộ Thông tin, Văn 

hóa và Du lịch Lào lần này gồm 15 đầu sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam, 

mỗi đầu sách 1.000 bản đã được dịch sang tiếng Lào, phục vụ công tác nghiên cứu, 

tham khảo. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Buangeun 

Saphuvong thay mặt Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào dã bày tỏ cảm ơn Đảng, 

Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ chí tình cho Lào nói 

chung, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào nói riêng. 
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Lào sẽ ngập trong nợ vì dự án  

đường sắt cao tốc Lào – Trung 

heo BizLive, dẫn bài báo mới được Nikkei đăng tải cho biết, nhiều chuyên gia chỉ 

trích rủi ro nợ nần tại Lào tăng cao như dấu hiệu cho thấy Lào đang gặp khó trong 

mối quan hệ với Trung Quốc. Chi phí của dự án đường sắt được chia theo tỷ lệ 7/3, phía 

Trung Quốc chịu 7 còn Lào chịu 3, thế nhưng ngay cả mức này cũng quá nhiều với Lào. 

Chính phủ Lào đã phải vay 480 triệu USD từ Trung Quốc ở mức lãi 2,3%, theo tính 

toán của chính phủ. Theo các nguồn tin địa phương, các khoản vay được thế chấp bằng 

các mỏ tài nguyên ở Lào, tuy nhiên Nikkei chưa thể xác thực được nguồn tin này. 

Tháng 3/2018, Trung tâm phát triển toàn cầu có trụ sở tại Mỹ đã cảnh báo về sự phụ 

thuộc của Lào vào Trung Quốc. Trung tâm nhấn mạnh rằng Lào nằm trong nhóm 8 

nước có tỷ lệ nợ với Trung Quốc cao nhất trong nhóm 68 nước có tham gia vào dự án 

Vành đai & Con đường. Cơ quan này chỉ ra rằng số tiền chi ra cho dự án đường sắt 

tương đương đến một nửa GDP của Lào, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong khi đó cảnh 

báo rằng dự án có thể đe dọa đến khả năng trả nợ của Lào. Lào nằm trong nhóm 8 nước 

có tỷ lệ nợ với Trung Quốc cao nhất trong nhóm 68 nước có tham gia vào dự án Vành 

đai & Con đường, tiền chi ra cho dự án đường sắt tương đương một nửa GDP của Lào. 

Tại Luang Prabang, thành phố phía Bắc nước Lào, công nhân người Trung Quốc đang 

cố gắng làm việc cật lực để có thể xây dựng được một cây cầu vượt qua sông Mê Kông. 

Dự án xây dựng này đã không mang đến nhiều việc làm cho người địa phương như kỳ 

vọng trước đó bởi Trung Quốc tự cử kỹ sư và người lao động sang Lào làm việc. Thế 

nhưng ít nhất, tiền đầu tư Trung Quốc cũng vẫn có lợi cho cộng đồng địa phương. Công 

ty đường sắt Trung Quốc thuê phà, thuê văn phòng và dịch vụ của phòng khám tại địa 

phương để phục vụ cho công nhân xây dựng Trung Quốc. Những chiếc cờ màu da cam 

có thể được nhìn thấy khắp nơi tại thành phố Luang Prabang. 
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