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Tin chính:  
 Tổng kết công tác khuyến khích, quản lý đầu tư Lào năm 2018 

 Thu ngân sách năm 2018 của Lào không đạt kế hoạch 

 Chính phủ Lào đặt mục tiêu giảm 20% chi tiêu hành chính công năm 2019 

 Tuyến cao tốc Lao ITECC– Đông Mak Khai sắp được khởi công 

 Số lượng sổ đỏ được cấp trên toàn quốc năm 2018 tăng 31% 

 Xuất khẩu gỗ của Lào có nhiều tiến triển tích cực 

 Chính phủ Lào cần 2.000 tỷ kíp để hoàn thành xây dựng đê điều 

 Lào sẽ chi đặc biệt 58 triệu USD để khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2018 

 Nhiều địa phương của Lào tăng cường kiểm soát nạn mua bán thú rừng, lâm 

sản cấm 

 Thủ đô Viêng Chăn gặp khó khăn trong xử lý rác sinh hoạt 

 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Khăm Muồn năm 2018 

 Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào 

Tin vắn: 

 Tỉnh Viêng Chăn tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 8.2% 

 Tình hình phát triển tôn giáo tỉnh Khăm Muồn 

 Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, Ắt Tạ Pư thu ngân sách vượt chỉ tiêu 

 Ông Chummaly Xaynhasone đi thăm Sư đoàn bộ binh 2 

 Sạ Văn Nạ Khệt bị nhắc nhở vì thu ngân sách còn yếu 

 Phẫu thuật nụ cười miễn phí tại Viêng Chăn và Chăm Pa Sắc 

 Tỉnh Phông Xa Lỳ xem xét lại một số dự án đầu tư trong và ngoài nước 

 Xảy ra lũ lớn tại tỉnh Phông Xa Lỳ 

 Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Kasemrat International sắp được xây dựng 

 Giá xăng tiếp tục giảm 

 Toàn quốc hoàn thành gieo trồng vụ chiêm đạt 19% 

 Hội chợ ẩm thực Lào diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn cuối tháng một 

 Campuchia chờ đồng thuận của Lào để đối chiếu bản đồ 1/50.000 của Pháp 

 Lãnh đạo Quảng Trị thăm và làm việc với tỉnh Sa La Văn 

 Lào trao trả 191 đối tượng lừa đảo viễn thông cho Trung Quốc 
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 Quỹ toàn cầu hóa Saemaul SGF của Hàn Quốc hỗ trợ phát triển cho Lào 

 Hợp tác Lào – Áo đạt nhiều thành tựu 

Điểm tin báo chí trong nước 

 Việt Nam tham vấn lần 2 về dự án thủy điện Pak Lay 

 Tổng Kiểm toán Lào đến thăm Tập đoàn Nam Cường 

 Lào trả lại xe tăng T-34 cũ đổi lấy máy bay Yak-130 của Nga 

 Đầu tư nông nghiệp sang Lào tiềm ẩn nhiều rủi ro 

 Bàn giao bộ phim về lịch sử Quân đội nhân dân Lào 

 Thống đốc Ngân hàng TW Lào thăm Việt Nam 

 Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào thăm Việt Nam 

 Việt Nam viện trợ 300 tấn lúa giống cho Lào khôi phục sản xuất sau thiên tai 

 Hộ chiếu Việt Nam ít quyền lực hơn hộ chiếu Lào 
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Tin chính: 

Tổng kết công tác khuyến khích, quản lý đầu tư  

của Lào năm 2018 

heo KPL, ngày 9/1 Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ủy ban khuyến khích 

và Quản lý đầu tư cấp TW và địa phương đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, 

dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Sonxay Siphandon, Chủ tịch Ủy ban Khuyến khích 

và Quản lý đầu tư cấp TW, hội nghị còn có sự tham gia của của Bộ trưởng Kế hoạch và 

Đầu tư ông Suphan Keomixay, Bộ trưởng Công thương bà Khemmany Pholsena và đại 

diện các ban ngành liên quan.  

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Khamlien 

Phonsena cho biết, mặc dù khuyến khích đầu tư tư nhân trong và ngoài nước được xác 

định là trọng tâm ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội Lào, là 1 trong 4 nguồn vốn đầu 

tư chính của Lào, với mục tiêu chiếm khoảng 50% tổng giá trị đầu tư, ở mức 2.4 tỷ 

USD/năm theo chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lần thứ 8. Tuy nhiên, năm 

2018 vừa qua đầu tư tư nhân cho thấy mức tăng chậm, cả nước có tổng cộng 43 dự án tô 

nhượng mới, trong đó có 14 dự án về điện lực, đã ký kết 10 hợp đồng MOU, 2 dự án ở 

giai đoạn PDA, 2 hợp đồng tô nhượng; có 15 dự án khoáng sản mới, với 12 hợp đồng 

tìn kiếm thăm dò, 3 dự án khai thác chế biến; có 5 dự án lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 

3 dự án đã ký MOU, 2 hợp đồng tô nhượng; có 9 dự án về dịch vụ, trong đó có đã ký 1 

hợp đồng MOU cảng hàng không, ký 5 hợp đồng MOU về du lịch, ký 1 hợp đồng MOU 

dự án đường cao tốc, 1 dự án lọc hóa dầu, 1 dự án cao tốc CA. 

Về công tác khuyến khích, quản lý đầu tư vào các đặc khu kinh tế, đến nay, có tổng số 

593 doanh nghiệp đã đầu tư, thành lập công ty tại các khu kinh tế, trong đó có 89 doanh 

nghiệp trong nước, 474 doanh nghiệp nước ngoài, 29 doanh nghiệp liên doanh. Đặc khu 

kinh tế nhận thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư nhất là Tam giác vàng với 147 

doanh nghiệp, đặc khu Sạ Văn - Sê Nô với 117 doanh nghiệp, khu phức hợp Xaysettha 

có 48 doanh nghiệp, khu Công nghiệp thương mại Viêng Chăn Non Thong có 47 doanh 

nghiệp, đặc khu Chăm pa sắc có 33 doanh nghiệp, cácc khu kinh tế khác thu hút tổng 

cộng 73 doanh nghiệp. 

Về mục tiêu năm 2019, Chính phủ Lào đề ra kế hoạch tăng trưởng GDP trên 6.5%, 

trong đó thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước dự kiến đạt 23.086,13 tỷ Kíp, 

chiếm 52.06% tổng giá trị đầu tư, tương đương 13.95% GDP. 
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Thu ngân sách năm 2018 của Lào  

không đạt kế hoạch 

heo Vientiane Mai, thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác năm của Bộ Tài chính 

diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 7-8/1 vừa qua cho biết: Năm 2018, 

thu ngân sách của Lào chỉ đạt 95.45% kế hoạch, riêng thu trong nước đạt 100.34%, chi 

ngân sách đạt 97.11% kế hoạch, thâm hụt ngân sách ở mức 4.96%, cao hơn mức mà 

Quốc hội cho phép là 4.92% GDP, từ đó nhìn chung công tác thu – chi ngân sách của 

Lào năm 2018 đã không đạt chỉ tiêu đề ra. Lý giải nguyên nhân, Bộ trưởng Somdy 

Duangdy cho biết, là do những vấn đề đã tồn tại nhiều năm nên cần thêm thời gian để 

tái cơ cấu, thêm vào đó tình hình khu vực và quốc tế cũng không thuận lợi đối với nhiều 

nước, trong đó có cả các nước đối tác chính của Lào, tình hình tài chính thế giới biến 

động như lãi suất các tổ chức tài chính quốc tế tăng cao, giá dầu có mức dao động lớn 

làm vốn đầu tư đầu vào sản xuất cũng tăng theo.  

Đối với kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ trưởng Somdy Duangdy cho biết,  

Chính phủ sẽ phấn đấu giải quyết các khó khăn về ngân sách theo hướng đổi mới, tích 

cực cải cách cơ chế quản lí tài chính công, hiện đại hóa bộ máy. Quốc hội đặt chỉ tiêu 

tăng trưởng kinh tế quốc gia năm 2019 ít nhất từ 6.7% trở lên, tương đương mức GDP 

là 165.475 tỷ Kíp. Trong đó, phấn đấu thu vào ngân sách đạt 26.305,29 tỷ Kíp, tức 

khoảng 16% của GDP, thu ngân sách nội địa đạt 24.240 tỷ Kíp, tương đương với 

24.65% GDP. Chi  ngân sách không quá 33.394,07 tỷ Kíp, tương đương với 20.18% 

GDP, dự kiến thâm ngân sách khoảng 7.088,78 tỷ Kíp, tương đương với 4.28% GDP. 

Mức thâm hụt trên là khá cao, vì vậy yêu cầu cần tìm các biện pháp thu hút vốn đầu tư 

tư nhân trong và ngoài nước đủ để đáp bù đắp thâm hụt nói trên. 
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Chính phủ Lào đặt mục tiêu giảm 20% chi tiêu  

hành chính công năm 2019 

heo Lao Phatthana, dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính tại cuộc họp tổng kết công tác 

ngành tài chính năm 2018, khi đề cập đến kế hoạch tài chính năm 2019 cho biết, 

Chính phủ sẽ tập trung giải ngân những lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, y tế và 

nghiên cứu khoa học một cách hợp lý. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 09/TT về tiết kiệm chi 

tiêu ngân sách nhà nước một cách hiệu quả, bên cạnh đó sẽ khuyến khích chính quyền 

địa phương tiết kiệm các chi tiêu thường xuyên như: thiết bị văn phòng, điện, nước, 

điện thoại, sửa chữa, chi phí đi lại, tổ chức liên hoan. Với các biện pháp này, Bộ Tài 

chính hy vọng sẽ cắt giảm được 20%  các chi tiêu công với năm 2018.  

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết về công tác trọng tâm khác của ngành này trong 

năm 2019 gồm, kiểm tra rà soát lại các dự án đầu tư công, ưu tiên đầu tư vào các dự án 

thiết yếu và khả năng mang lại hiệu quả cao. Giảm số lượng dự án không cần thiết và 

không hiệu quả. Tiếp tục  cải cách toàn diện công tác tài chính theo hướng vững mạnh 

bằng việc củng cố cơ chế quản lý thu, chi để theo hướng hiện đại hóa, tại các địa 

phương có đủ điều kiện cần nhanh chóng triển khai hệ thống thanh toán thuế quan hoàn 

toàn qua hệ thống ngân hàng nhằm tạo sự minh bạch, nâng cao tính trách nhiệm, đạo 

đức của cán bộ ngành thuế. Tiếp tục củng cố các cửa khẩu quốc tế, của khẩu quốc gia đi 

vào hệ thống, củng cố bộ máy, cơ chế quản lý và giám sát theo hướng tinh gọn, tập 

quyền. 
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Tuyến cao tốc Lao ITECC– Đông Mak Khai  

sắp được khởi công 

heo Vientiane Times, báo cáo của do Giám đốc Sở Công chính và Vận tải Thủ đô 

Viêng Chăn ông Detsongkham Thammavong trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng 

nhân dân khóa 1 của Thủ đô diễn ra mới đây cho biết, tuyến cao tốc nối trung tâm 

Viêng Chăn đã được ấn định sẽ khởi công trong tháng tới, ngay sau khi việc đền bù giải 

phóng mặt bằng hoàn thành. Tuyến cao tốc dài 15,2 km dự kiến sẽ cắt qua 6 bản tại 

quận Xaythany và 12 bản tại quận Xaysettha, có 689 lô đất với diện tích 242.6 ha, 159 

công trình xây dựng và nhiều vườn cây trồng các loại sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án này. 

Quận Xaysettha yêu cầu người dân liên hệ nhận đền bù trước ngày 30/01. 

Dự án do Công ty Xây dựng Nolico, Trung Quốc thực hiện, có trị giá 200 triệu USD, sẽ 

kết nối từ Trung tâm thương mại quốc tế Lao-ITEC, đi qua Trung tâm hội nghị Quốc 

gia cây số 5 thuộc quận Xaysettha với Thà Ngòn, bản Dongmackhai, quận Xaythany. 

Dự án thực hiện theo hình thức BOT, hiện chính quyền và chủ đầu tư đang đàm phán về 

thời hạn, dự kiến ban đầu là 50 năm. Cu thể, tuyến cao tốc được xây dựng bằng bê tông 

cốt thép gồm 3 làn xe chạy,rộng 70m , hành lang đường 40m, tổng chiều rộng 110m. 

Giai đoạn đầu dự án sẽ thi công đoạn đường dài 14.08 km từ Trung tâm thương mại Lào 

ITEC - Chợ Huakhua - Khu chứa nước Dokchampa – Nongnieng - Đại lộ 450 năm - Ga 

tàu - Đại lộ 13 Nam - Đông mak khai.  

Dự án cao tốc Viêng Chăn sẽ chạy song song với đại lộ Kaysone Phomvihan- nơi được 

xem là điểm đen về ùn tắc giao thông, đặc biệt là đoạn chuyển hướng sang đại lộ 13 

Nam xuống các tỉnh phía Nam Lào, các thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày từ đoạn 

ngã tư Dongdok đến ngã tư Phonkheng có tới 43.800 lượt phương tiện lưu thông trên 

đại lộ Kaysone Phomvihan, đáng lo ngại hơn nữa là tại đoạn ngược lại từ ngã tư 

Dongdok đến ngã rẽ DonNun có đến 51.700 phương tiện hoạt động mỗi ngày. Tại giờ 

cao điểm lúc tan tầm, cảnh dồn ứ xe cộ tại các nút thắt luôn là nỗi ám ảnh của người 

tham gia giao thông thủ đô. Theo tính toán, tuyến cao tốc mới có thể đảm bảo cho lưu 

lượng 75.000 phương tiện mỗi ngày, được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn 

giao thông của cửa ngõ Viêng Chăn hiện nay. 
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Số lượng sổ đỏ được cấp trên toàn quốc  

năm 2018 tăng 31% 

heo ABCnews, lãnh đạo Cục Địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào mới 

đây cho biết, năm 2018 cơ quan này đã xác nhận trên cả nước có 131.308 trường 

hợp được cấp sổ đỏ, vượt 31% so với chỉ tiêu đề ra là cấp đăng ký cho 100.000 trường 

hợp. Đối với cả giai đoạn kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020), cơ quan 

này được giao cấp 400.000 sổ đỏ, đến nay đã thực hiện 327.809 sổ, mục tiêu của năm 

2019 là cấp tiếp 120.000 sổ.  

Lý giải nguyên nhân thành tích trên, cơ quan địa chính Lào cho biết, năm vừa qua chính 

quyền các cấp cùng các tổ chức, đối tác nước ngoài đã rất chú trọng vào công tác quản 

lý và cấp quyền sở hữu đất đai, do đây được coi là nguồn thu trực tiếp lớn cho ngân 

sách quốc gia, bên cạnh đó là công tác quản lý đất đai của Lào đã chuyển hướng từ làm 

việc manh mún rải rác về tập trung thành một hệ thống theo cơ chế thống nhất, dẫn đến 

việc thực hiện công tác trên đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Ngoài ra công tác khảo sát đo 

lường đất đã được bổ sung, nâng cấp trang thiết bị kĩ thuật hiện đại. Mặt khác chính 

quyền các địa phương chủ động trong công tác quản lý đất đai đều nhận được thành quả 

tích cực qua các con số khả quan. 

Công tác quản lý đất đai của Lào thừa nhận còn những hạn chế, tồn tại như việc triển 

khai phổ biến chính sách về quản lý đất đai đến nhiều địa phương vẫn có tiến độ chậm, 

việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý và sử dụng đất vẫn chưa nghiêm chỉnh, 

mối liên hệ giữa TW và địa phương trong công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều kẽ hở, 

chưa nhất quán và liền mạch, đặc biệt là việc cung cấp thông tin dữ liệu quản lý đất đai 

còn chậm, độ chính xác chưa cao. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tiếp tục sát sao với công tác quản lý đất đai, nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp tháo gỡ 

vướng mắc, điều chỉnh bổ sung hoặc xây dựng khung pháp lý mới để công tác quản lý 

đất đai phù hợp với tình hình thực tế. 
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Xuất khẩu gỗ của Lào có nhiều tiến triển tích cực 

heo Vientiane Times, số liệu mới đây của Bộ Công thương Lào về xuất khẩu gỗ 

của Lào cho biết, năm 2018 khi cho biết 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. Giải thích về kết quả khả quan trên, một quan chức 

Lào cho rằng,  nguyên nhân là do sự cải tiến cả về kỹ thuật và tay nghề cũng như nâng 

cấp môi trường làm việc của các đơn vị sản xuất và chế biến gỗ. Tính đến ngày 

19/12/2018, toàn quốc có 1.113 nhà máy gỗ, 141 xưởng gỗ gia đình. Trong đó đã có 1 

số nhà máy hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, tổ chức phát triển công 

nghiệp LHQ UNIDO nhằm tiếp nhận các công nghệ sản xuất hiện đại, cắt giảm chi phí 

sản xuất và nâng cao tay nghề lao động. Mặc dù chỉ thị 15/TT chỉ cho phép khai thác tối 

đa 200 nghìn m3 gỗ tự nhiên một năm, gây lo ngại việc không đủ nguyên liệu cho 

ngành gỗ của Lào, tuy nhiên năm vừa qua nhiều sản phẩm gỗ xuất khẩu của Lào đã 

được chuyển sang sử dụng gỗ từ cây trồng. Chủ tịch hiệp hội đồ gỗ Lào Khamphay 

Somsana cho biết, nước này vẫn đủ gỗ thô làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản 

xuất và chế biến gỗ trong nước do gỗ từ các dự án trồng rừng và dự án phát triển khác 

đã đủ đáp ứng nhu cầu của các địa phương. 

Đây được xem là những dấu hiệu tích cực việc Lào thực hiện chỉ thị 15/TT của Thủ 

tướng Thonglun Sisulith ban hành năm 2016, theo đó Chính phủ nghiêm cấm xuất khẩu 

gỗ thô ra nước ngoài, khuyến khích sản xuất gỗ thành phẩm ngay tại trong nước. Từ đó, 

yêu cầu các cơ sở sản xuất và chế biến sản phẩm gỗ khai báo các nguồn nguyên liệu rõ 

ràng minh bạch, nghiêm cấm sử dụng gỗ khai thác bất hợp pháp vào sản xuất. Năm 

2018, thực hiện chỉ thị 15/TT, chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa 989 nhà 

máy sản xuất gỗ hoạt động trái phép, đình chỉ 1.211 cơ sở sản xuất hộ gia đình, các sai 

phạm chủ yếu là hoạt động không có giấy phép, hoạt động trong các khu vực rừng đặc 

dụng, cơ sở sản xuất không đáp ứng được các tiêu chuẩn ngành. 
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Chính phủ Lào cần 2.000 tỷ kíp  

để hoàn thành xây dựng đê điều 

heo báo KTTM, dẫn phát biểu của Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào ông 

Bounchan Sinthavong tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 8 cho biết, kể từ năm 2010, 

Chính phủ Lào bắt đầu triển khai dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở tuyến sông dọc 

biên giới, đến nay còn hơn 128km kè bờ của hai tuyến sông Mekong và sông Nam 

Huong cần phải hoàn thành, với tổng mức kinh phí dự kiến là 2.000 tỷ kíp, dự án hoàn 

tất kỳ vọng sẽ kiểm soát được nước lũ trên 12m. Ngoài nguốn vốn tự túc, Chính phủ 

Lào cũng nhận được sự hỗ trợ từ các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế để thực 

hiện các dự án xây dựng đê tại Thủ đô Viengchan, thành phố Pakxe, huyện 

Phonthoong/tỉnh Champasak, thành phố Kayson Phomvihan/tỉnh Savannakhet, tỉnh 

Khammuan, Bolikhamxay và Bokeo. Đối với 128,93 km bờ sông tiềm ẩn nguy cơ sạt lở 

cao cần nhanh chóng giải quyết có, 03 điểm được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2019 

– 2020, các điểm còn lại sẽ thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.  

Theo thống kê của Bộ Công chính và Vận tải Lào, Ủy ban biên giới quốc gia của Lào, 

tuyến sông biên giới của Lào có chiều dài khoảng 1.100 km, trong đó sông Mekong 

chiếm chiều dài 953 km, sông Nam Huong 147 km. Những năm gần đây vấn đề lũ lụt, 

thiên tai tại Lào xảy ra phổ biến và khó lường, tháng 08/2018 một đợt lụt lội nghiêm 

trọng kéo dài đã xảy ra tại Thủ đô Viêng Chăn, mới đây nhất ngày 08/01/2019 mưa gây 

sạt lở, lũ lụt đã diễn ra tại tỉnh Phông Xa Lỳ cuốn đi 06 ngôi nhà của người dân, hiện 

chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. 
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Lào sẽ chi đặc biệt 58 triệu USD để khắc phục  

hậu quả lũ lụt năm 2018 

heo Vientiane Times, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch – tài chính 

năm 2018 và phương hướng năm 2019 diễn ra từ ngày 07 – 08/01/2019, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư xác nhận Chính phủ Lào đã phê duyệt khoản ngân sách đặc biệt trị giá 

500 tỷ Kíp (khoảng 58 triệu USD) nhằm phục vụ sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại do 

tác động của thiên tai, lũ lụt trong năm 2018. Thông tin từ Hội nghị cho biết, năm tình 

trạng lũ lụt xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại nghiêm trọng lên hệ thống cầu, đường 

và các hạng mục quan trọng khác ở nhiều tỉnh của Lào. Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy 

chi phí thiệt hại trực tiếp rơi vào khoảng 147 triệu USD, về lâu dài có thể khiến ngành 

sản xuất thất thu hơn 500 triệu USD. Phía chính quyền Lào cho biết, Ngân sách cho 

công tác khắc phục lũ lụt đã sẵn sàng, Bộ Công chính và Vận tải,  Bộ Nông Lâm là hai 

cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện khoản ngân sách đặc biệt này, hiện tại hai cơ quan trên 

chưa cung cấp chi tiết danh sách những con đường, cây cầu sẽ được sửa chữa bằng 

nguồn ngân sách khắc phục lũ lụt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng 

dẫn việc sử dụng khoản ngân sách trên cho các ban ngành có liên quan, trong đó, có quy 

định ngân sách chỉ được chi vào việc sửa chữa và khắc phục cơ sở hạ tầng đã đi vào 

hoạt động. Các hạng mục đang trong quá trình thi công không phải là đối tượng của 

khoản ngân sách này, tuy nhiên, các chủ đầu tư vẫn có thể đề nghị điều chỉnh lại dự án 

của mình nếu hoạt động thi công chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.   
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Nhiều địa phương của Lào tăng cường kiểm soát 

nạn mua bán thú rừng, lâm sản cấm 

heo Laophattana, tuần qua Cục Kiểm lâm Lào đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Bokeo và nhóm công tác đại diện Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên WWF 

xuống kiểm tra việc mua bán trái phép thú rừng, lâm sản tại khu Danthin, huyện 

Huaixai, Tonpherng và đặc biệt là Đặc khu kinh tế tam giác vàng, tỉnh Bokeo. Qua kiểm 

tra 5 điểm hoạt động kinh doanh, ban liên ngành đã phát hiện và thu giữ 87 Kg cá thể 

thú rừng và 1.850 Kg lâm sản các loại. Các chủ cơ sở kinh doanh thừa nhận chuyển số 

hàng trên ra tiêu thụ ở nước ngoài. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai 

thanh tra và xử lý sai phạm tại các khu vực nóng về buôn bán thú rừng và lâm sản địa 

phương. 

Trong khi đó theo Vientiane Times, ngày 22-30/12/2018, Tổng cục kiểm lâm Lào đã 

phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Luang Prabang xuống kiểm tra các cửa hàng trong 

địa bàn thành phố như cửa hàng Walkman, LaoBlossom và Achun. Qua kiểm tra đã 

phát hiện cửa hàng Walkman bày bán 3.484 sản phẩm nghi làm  từ ngà voi có tổng khối 

lượng 78.64 kg, việc giám định cho thấy có 73.8kg là ngà voi thật, ngoài ra còn có 1 cặp 

sừng động vật hoãng dã nguồn gốc Châu Phi. Tại cửa hàng Achun phát hiện 936 sản 

phẩm nghi là ngà voi với cân nặng 25.5kg, qua giám định có 24.99kg là ngà voi thật, 

còn lại là 1 sừng hươu nặng 3.1kg . Cửa hàng LaoBlossom phát hiện 96 sản phẩm nghi 

là ngà voi, qua giám định có 1.3kg là ngà voi thật. Các chủ cửa hàng sau đó đã bị bắt 

giữ để tiến hành truy tố hình sự. 

Còn theo Lao Phatthana, trong 1 tháng vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Sả lạ văn đã thu 

giữ gỗ khai thác và mua bán trái phép (gỗ bảo tồn cấp 1,2,3) được hơn 12.400 m3. Tỉnh 

U đôm xay, thủ đô Viêng Chăn, Sạ Văn Nạ Khệt và Ắt tạ pư cũng thu giữ được hơn 23 

m3, thu giữ 1 phương tiện, phối hợp với các cơ quan chức năng khác tổ chức theo dõi 

và triệt phá 29 vụ ( 18 vụ mua bán gỗ trái phép, 11 vụ mua bán lâm sản, thú rừng), thu 

giữ 134 kg cá thể thú rừng và nhiều loại lâm sản. Phạt và cảnh cáo các đối tượng vi 

phạm. 
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Thủ đô Viêng Chăn gặp khó khăn trong xử lý  

rác sinh hoạt 

heo KTTM, dẫn thông tin từ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Phòng 

Quản lý đô thị Thủ đô Viêng Chăn cho biết, ước tính mỗi ngày thủ đô Viêng Chăn 

thải ra khoảng 300-350 tấn rác, khả năng thu gom và xử lý thực tế của khu xử lý rác thải 

Km 32 chỉ đạt 200-250 tấn/ngày. Số rác còn lại phần lớn là do người dân tự ý xử lý 

bằng nhiều cách mà trong đó chủ yếu là sai quy định như vứt rác tại nơi công cộng, đổ 

rác xuống sông, đốt hoặc chôn… làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan và vệ sinh môi 

trường. Việc thu gom rác thải của Thủ đô gặp nhiều khó khăn, do người dân và nhiều 

khu dân cư chưa chủ động tiếp cận dịch vụ thu gom rác của chính quyền, xảy ra tình 

trạng tự ý đổ rác tại các nơi vắng vẻ, mặt khác khả năng thu gom và xử lý rác thải của 

thủ đô Viêng Chăn vẫn chưa đáp ứng được lượng số lượng rác trên thực tế đang tăng 

nhanh từng ngày.  

Phương hướng xử lý vấn đề thu gom rác của Thủ đô Viêng Chăn năm 2019 vẫn là sử 

dụng các biện pháp đặt thêm nhiều thùng rác công cộng, tuyên truyền và vận động 

người dân sử dụng các loại vật liệu tái chế, cải thiện hệ thống thu gom và vận chuyển 

rác, nâng cấp dây chuyền công nghệ của khu xử lý rác Km 32, tiếp tục kêu gọi người 

dân sử dụng dịch vụ thu gom rác với mức tăng bình quân 10%/ năm, khuyến khích việc 

phân loại rác thải, thực hiện chế biến rác hữu cơ thành khí đốt sinh hoạt tại tất cả các địa 

phương của thủ đô Viêng Chăn.  
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Tình hình phát triển kinh tế  

tỉnh Khăm Muồn năm 2018 
heo KPL, thông tin từ hội nghị tổng kết công tác tổ chức thực hiện kế hoạch kinh 

tế - xã hội năm 2018 của tỉnh Khăm Muồn diễn ra mới đây cho biết, năm 2018 tình 

hình chung của tỉnh ổn định về chính trị, an ninh - trật tự an toàn xã hội được duy trì, 

kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nền tảng kinh tế 

có những thay đổi tích cực, ngành nông nghiệp và lâm nghiệp có bước phát triển mới. 

Cụ thể, năm vừa qua kinh tế của tỉnh Khăm Muồn tăng trưởng ở mức 6,56%, tổng giá 

trị GDP đạt 7.437 tỷ Kíp. Trong đó, ngành nông lâm đạt 1.210 tỷ Kíp,  chiếm  16.27%, 

ngành công nghiệp đạt 3.366 tỷ Kip chiếm 48.90%, ngành dịch vụ đạt 2.340 tỷ Kíp 

chiếm 31.47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,8 triệu Kíp tương đương 2.121 

USD/người/năm, tăng 21 USD/người/năm so với năm ngoái. 

Về phương hướng hoạt động trong năm 2019, tỉnh Khăm Muồn tiếp tục thực hiện mục 

tiêu chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 (năm 2016-2020), 

duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn đinh và bền vững, quản lý sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên, chuyển đổi mô hình phát triển phù hợp với tiềm năng và lợi thế của 

tỉnh Khăm Muôn trong hợp tác liên kết  khu vực và quốc tế. 
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Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ  

Việt Nam-Lào 

heo TTXVN, ngày 6/1/2019 tại Hà Nội, đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên 

Chính phủ Việt Nam-Lào do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ 

tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì, tham dự Kỳ họp có đại diện 

lãnh đạo 30 bộ, ngành, địa phương của hai nước.  

Hai bên hài lòng kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2018, 

đánh giá quan hệ chính trị-đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng-an 

ninh ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật 

tự an toàn xã hội của mỗi nước; hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực, hơn 400 dự 

án của doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD tiếp tục đóng 

góp cho ngân sách và phát triển kinh tế-xã hội của Lào, kim ngạch thương mại hai chiều 

năm 2018 đạt trên 1 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2017, một số dự án kết nối giao 

thông chiến lược đang được tích cực triển khai; hợp tác giáo dục đào tạo được đẩy 

mạnh, số lượng học bổng của Việt Nam cho Lào ngày càng tăng, đưa tổng số lưu học 

sinh Lào tại Việt Nam lên hơn 14.200 người 

Hai bên nhất trí phương hướng hợp tác năm 2019, tập trung tiếp tục tăng cường hợp tác 

về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng 

chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; nâng cao tính kết nối và bổ trợ 

giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng; phối hợp rà soát, 

cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận 

lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 

2019 tăng ít nhất 10%; tiếp tục ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hợp tác 

giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thí điểm đưa các nội dung công trình lịch 

sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các trường học hai nước; tiếp tục 

thúc đẩy trao đổi, hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã 

hội, thông tin truyền thông, thể thao, y tế, nội vụ, tư pháp... 

Sau Kỳ họp, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký sáu văn kiện hợp tác gồm: (i) Thỏa 

thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2019; (ii) 

Biên bản Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính 

phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; (iii) Thỏa thuận tài trợ 300 tấn hạt giống lúa của 

Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào; (iv) Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giáo dục 

năm 2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; (v) 

Biên bản bàn giao - tiếp nhận Dự án Đài phát thanh phát hình tại tỉnh Savanakhet, Lào; 

(vi) Biên bản bàn giao tiếp nhận Dự án khoa tiếng Việt tại Đại học Suphanouvong và 

Đại học Champasak, ký túc xá lưu học sinh nước ngoài tại Đại học Quốc gia Lào và 

Trường Trung học Phổ thông hữu nghị Lào-Việt Nam giai đoạn 2.  

T 
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Tin vắn:  

Tỉnh Viêng Chăn tăng trưởng GDP  

năm 2018 đạt 8.2% 

heo KPL, ngày 9-10/1 đã diễn ra Hội nghị Đảng bộ tỉnh Viêng Chăn lần thứ 8 

khóa 5 dưới sự chủ trì  của ông Vidong Saynhason, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh 

Viêng Chăn. Thông tin từ hội nghị cho biết, năm 2018 tỉnh Viêng Chăn có mức tăng 

trưởng GDP đạt 8.2%, tổng GDP đạt 7.085 tỷ Kíp, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 

triệu Kíp tương đương 1.858 USD/người/năm. Năm 2018, tỉnh có tỷ lệ nhập học tại cấp 

tiểu học đạt 99%, cấp THCS đạt 95%, cấp THPT đạt 66%, hiện nay đã phổ cập THCS 

hoàn toàn tại 8 huyện, có 342 hộ gia đình văn hóa, số hộ sử dụng nước sạch đạt 85%, số 

hộ sử dụng vệ sinh tự hoại đạt 78%. Hiện tỉnh có 208 bản phát triển, còn 9 bản nghèo, 

số hộ trong diện nghèo còn 930 hộ, tương đương 1.13% tổng số hộ trên toàn tỉnh. 

 

Tình hình phát triển tôn giáo tỉnh Khăm Muồn 

heo KPL, thông tin từ hội nghị tổng kết công tác của Mặt trận Lào xây dựng đất 

nước tỉnh Khăm Muôn diễn ra ngày 8/1 cho biết: tỉnh Khăm muôn có dân số 

423.133 người, trong đó có 92.12% theo Phật giáo, 2.35% theo công giáo, còn lại có tín 

ngưỡng thờ tổ tiên. Cả tỉnh có 374 chùa phật giáo với 544 đại đức, 660 tăng chúng, về 

Công giáo có 21 nhà thờ, 1 giám mục và 6 linh mục, 8 cha sứ, 41 sơ. Các tổ chức tôn 

giáo hoạt động tín ngưỡng đúng theo quy định pháp luật, các giáo điều giáo pháp dựa 

trên tinh thần bảo vệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao tính đoàn kết giữa 

những người theo tôn giáo khác nhau. 

 

Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, Ắt Tạ Pư  

thu ngân sách vượt chỉ tiêu 

heo ABCnews, trả lời phỏng vấn báo chí lãnh đạo cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, 

huyện Phu Vông tỉnh Ăt tạ pư cho biết, tính đến hết năm 2018 cửa khẩu này đã thu 

ngân sách hơn 24.5 tỷ Kíp ( vượt 3,16% so với chỉ tiêu đề ra là 23.8 tỷ Kíp), trong đó 

thu từ việc phạt, bán hàng thu giữ là 4.5 tỷ Kíp, thu thuế nhập khẩu nhiên liệu 3.6 tỷ 

Kíp, thuế với hàng tiêu dùng 2.4 tỷ Kíp, phí xuất nhập cảnh 1.5 tỷ Kíp. Chỉ tiêu năm 

2019 của cửa khẩu Phu Cưa là thu ngân sách đạt 22.4 tỷ Kíp, trong đó thu phí xuất nhập 

cảnh 7 tỷ Kíp, nhiên liệu 6.5 tỷ Kíp, hàng tiêu dùng 2.6 tỷ Kíp.  

T 

T 
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Ông Chummaly Xaynhasone đi thăm  

Sư đoàn bộ binh 2 

heo KPL, ngày 04/01, Thượng tướng Chummaly Xaynhasone, nguyên Tổng bí 

thư, nguyên Chủ tịch nước đã có chuyến thăm, gặp gỡ các sỹ quan, chiến sĩ thuộc 

Sư đoàn bộ binh 2. Tham gia cuộc gặp còn có Tỉnh trưởng Xaynhabuly ông 

Phongsavanh Sitthivong và Thiếu tướng Phanseng Bunphan, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 

bộ binh 2. Trong buổi gặp, ông Chummaly phát biểu chỉ rõ vai trò quan trọng của sư 

đoàn 2 là bảo vệ độc lập chủ quyền và xây dựng phát triển đất nước theo định hướng 

chủ nghĩa xã hội, động viên tập thể sỹ quan chỉ huy và chiến sĩ sư đoàn 2 cần chú trọng 

giữ gìn và phát huy truyền thống, xây dựng nền tảng cơ sở chính trị vững mạnh gắn với 

công tác “3 xây dựng”, duy trì giúp đỡ nhân dân trong sản xuất. Chú trọng công tác tư 

tưởng chính trị cho tập thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng hệ thống chỉ huy vững mạnh, xây 

dựng tính tự lực tự chủ trong công tác và trong sinh hoạt, giữ gìn và bảo quản khí tài 

quân sự.  

 

Sạ Văn Nạ Khệt bị nhắc nhở vì  

thu ngân sách còn yếu 

heo KPL, dẫn lời báo cáo của lãnh đạo sở Tài chính tỉnh Sạ Văn Nạ Khệt trong 

buổi làm việc với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy diễn ra 

mới đây cho biết, thu ngân sách của tỉnh năm 2018  tính đến ngày 17/12/2018 đạt 1.227 

tỷ kíp tương đương 79.70% kế hoạch năm. Trong đó thu ngân sách TW 652 tỷ Kíp, đạt 

81.29%, thu ngân sách địa phương 574 tỷ Kíp, đạt 77.97% kế hoạch năm. Dự kiến đến 

hết năm 2018 sẽ thu tổng cộng 1.337 tỷ Kíp, tương đương 86.9% kế hoạch năm, tăng 

8.13 tỷ so với cùng kỳ. Cũng trong buổi làm việc, Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền 

tỉnh cần xem xét lại cơ sở thu ngân sách, chú trọng thế mạnh nông nghiệp và công 

nghiệp, đối với lĩnh vực dịch vụ cần chú trọng phát triển du lịch tu bổ các điểm du lịch 

trọng điểm, phải khuyến khích nhân dân sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường 

trong và ngoài nước, đồng thời đánh giá các tác động môi trường, hướng dẫn kỹ thuật 

sử dụng năng lượng điện mặt trời nhằm giảm chi phí điện năng trong vụ chiêm năm 

nay. 
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Phẫu thuật nụ cười miễn phí tại Viêng Chăn và 

Chăm Pa Sắc 

heo VientianeMai, dự án Phẫu thuật nụ cười miễn phí do Bệnh viện Mahosot và 

Đại học Y thủ đô Viêng Chăn phối hợp thực hiện dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn phụ 

nữ Quốc tế WIG và tổ chức Tổ chức cầu nối Hà Lan - Bridge the Gap Foundation 

Netherland, dư kiến sẽ nhận đăng ký phẫu thuật dị tật môi cho công dân Lào ở mọi lứa 

tuổi tại hai điểm là Bệnh viện Mahosot, thủ đô Viêng Chăn và Bệnh viện tỉnh Chăm Pa 

Sắc. Đợt khám và điều trị lần này mỗi trường hợp sẽ nhận được ưu đãi cấp phí đi đường 

và ăn uống cho 1 bệnh nhân và 1 người nhà trong suốt thời gian điều trị. Đăng ký khám 

và điều trị bắt đầu mở vào ngày 13-19/1/2019 tại Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 

Mahosot, thủ đô Viêng Chăn, sau đó 1 tuần vào ngày 20-24/1/2019 sẽ tiếp tục mở đợt 2 

tại Bệnh viện tỉnh Chăm Pa Sắc.  

 

Tỉnh Phông Xa Lỳ xem xét lại một số dự án đầu tư 

trong và ngoài nước 

heo KPL, mới đây Ủy ban khuyến khích và quản lý đầu tư tỉnh Phông Xa Ly đã tổ 

chức cuộc họp nhằm thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận 

lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh, thúc đẩy đầu tư phát triển các dự án 

một cách có hiệu quả. Các dự án được đưa ra xem xét gồm: dự án nâng cấp chất lượng 

truyền hình cáp tại tỉnh lỵ Phông Xa Ly, công ty đầu tư xin được miễn đóng phí quản lý 

dự án do lỗ vốn vì ít người sử dụng dịch vụ khi chỉ có khoảng 100 hộ gia đình đăng ký; 

dự án phát triển cửa khẩu quốc tế Lantun, huyện Nhot U khi công ty Phát triển 

Yiyenxan đề nghị được tiếp tục đầu tư phát triển dự án; dự án quặng đồng núi Taxan, 

huyện Nhot U với việc Công ty Ixixuanglong đề nghị được tiếp tục khai thác quặng 

đồng; dự án tô trồng cao su tại Long Nam Phan, huyện Phông Xa Ly của công ty 

Xixuiyonge,  công ty này xin hủy hợp đồng với lý do đã có công ty khác trồng cao su 

trên diện tích đất được tô nhượng; Dự án thăm dò khai thác than tại bản Sano, huyện 

Buntay của công ty Mede khi công ty này xin trả lại hơn 10 km2 đất tại khu vực thăm 

dò trên. 
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Xảy ra lũ lớn tại tỉnh Phông Xa Lỳ 

heo báo chí Lào, trong hai ngày 7-8/1/2019 đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số 

tỉnh Bắc Lào, đặc biệt là Phông Xa Ly, đỉnh điểm vào lúc 12h30 ngày 08/01/2019, 

lương mưa lớn lên đến 58mm đã gây ra lũ quét lớn tại bản Ngoi Nửa, huyện Bun Nửa 

tỉnh Phông Xa Ly cuốn trôi 6 nhà dân. Hiện vẫn chưa có thông tin xác thực toàn bộ thiệt 

hại mà cơn lũ quét đã gây ra, cơ  quan chức năng đã gấp rút tìm phương án cứu hộ cần 

thiết. Trước đó ít ngày, Cục khí tượng và thủy văn Trung ương Lào đã có cảnh báo mưa 

lớn và sấm chớp tại một số khu vực thuộc tỉnh Phông Xa Ly trong 3 ngày 7-10/1/2019 

và cảnh báo người dân cẩn thận đề phòng trước các yếu tố bất ngờ. 

 

Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Kasemrat 

International sắp được xây dựng 

heo Vientiane Mai, ngày 8/1 tại khách sạn Crown Plaza đã diễn ra lễ ký hợp đồng 

xây dựng Bệnh viện Kasemrat International giữa chủ đầu tư là Công ty Bangkok 

Chain International và nhà thầu Tập đoàn Xây dựng công trình Pasok. Lễ ký có sự 

chứng kiến của Bộ Trưởng Y tế Bunkong Sihavong cùng các ban ngành liên quan. 

Thông tin từ lễ ký cho biết, dự kiến sẽ xây dựng một Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế đặt 

tại bản Đon Nok Khum, quận Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn, trên diện tích 1.92 ha, 

gồm tòa nhà 12 tầng, 144 phòng với 254 giường bệnh. Dự án dự kiến gồm 2 giai đoạn, 

giai đoạn 1 xây dựng và trang trí có trị giá 160 tỷ kíp, sẽ hoàn thành vào năm 2020. 

 

Giá xăng tiếp tục giảm 

heo KTTM, ngày 10/1 Bộ Công thương Lào đã ra thông báo số 28/BCT về việc 

điều chỉnh giá xăng dầu trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 11/01/2019. Theo đó, 

sau kỳ điều chỉnh tại Thủ đô Viêng Chăn giá xăng 91 chỉ sẽ ở mức 9.070 Kíp/lít, giá 

dầu Diesel đã xuống dưới mức 8.000 Kíp khi chỉ còn 7.930 Kíp/lít, giá xăng 95 giảm 

còn 9.880 Kíp/lít. Đây là đợt điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ 3 liên tiếp trong giai đoạn 

cuối năm 2018, được xem là tin tốt dành cho người dân, hy vọng giá xăng giảm sẽ kéo 

thấp giá cả một số mặt hàng và dịch vụ vận tải liên quan.  
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Toàn quốc hoàn thành gieo trồng vụ chiêm đạt 19% 

heo Lao Phatthana, dẫn thông báo của Bộ Nông Lâm cho biết tình hình canh tác vụ 

chiêm 2019 đang có tiến độ tốt, hiện số giống gieo trồng cả nước đã đáp ứng được 

82% tổng chỉ tiêu mùa vụ, gieo trồng được hơn 18 nghìn ha trên tổng diện tích 100 

nghìn Ha. Chỉ tiêu năng suất vụ năm nay là 525.000 tấn. 

 

 

 

Hội chợ ẩm thực Lào diễn ra tại  

Thủ đô Viêng Chăn vào cuối tháng một 

heo FM93, ngày 07/01 Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia phối hợp với 

Hiệp hội nữ doanh nhân Lào đã tổ chức họp báo giới thiệu thông Hội chợ ẩm thực 

Lào thường niên 2019 sẽ được tổ chức trong các ngày từ 23-26/1/2019. Sự kiện được tổ 

chức tại địa điểm Công viên Anuvong (đường bờ sông đối diện chùa Vatchan), với sự 

tham gia 180 gian hàng giới thiệu và bày bán các món ăn truyền thống Lào như phở 

Xiêng Khoảng, lạp chim én Xiêng Khoảng, “mẳm” Sạ Văn Nạ Khệt, mắm cá Pạc Xê, 

gà nướng Na Pông tỉnh Sả la văn…Bên lề hội chợ ẩm thực sẽ diễn ra các hoạt động học 

hỏi, trao đổi kinh nghiệm chế biến ẩm thực truyền thống Lào nhằm giúp cho phụ nữ Lào 

đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực được tiếp cận thị trường và điều chỉnh kỹ thuật 

cho hợp thị hiếu thực khách. Hội chợ ẩm thực Lào là sự kiện thường niên, nhằm khuyến 

khích các đơn vị doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ mở rộng mô hình trồng trọt và chăn 

nuôi và phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thị trường 

hiện nay, bên cạnh đó cũng là dịp giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống 

Lào.  
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Campuchia chờ đồng thuận của Lào để đối chiếu 

bản đồ 1/50.000 của Pháp 

Heo báo chí Lào, Chính phủ Campuchia đang chờ đợi  phản hồi chấp thuận của 

Lào trước khi gửi công văn đến Tổng thống Pháp xin đối chiếu bản đồ 1/50.000 và 

các văn bản liên quan việc xác lập lãnh thổ giữa Lào và Campuchia trước kia, nhằm giải 

quyết triệt để vấn đề tranh chấp lãnh thổ biên giới giữa Lào Campuchia tại Stung Treng 

xảy ra hồi tháng 4/2018 vừa qua. Đây là nội dung trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng 

Campuchia ông Hor Namhong với truyền thông nước này được tiến hành ngày 8/1. 

Trước đó, trong cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Thủ tướng Hunsen và Thủ 

tướng Thonglun Sisulith diễn ra ngày 5-6/12/2018, hai bên đã đồng thuận 3 điều khoản 

chung bao gồm: 1.Không để lực lượng quân đội tại khu vực đang xảy ra tranh chấp, 2. 

Không để người dân sinh sống và hoạt động trong khu vực đang xảy ra tranh chấp, 3. 

Hai bên cùng phối hợp tuần tra đường bộ, đường thủy và đường không tại khu vực trên. 

 

Lãnh đạo Quảng Trị thăm và làm việc  

với tỉnh Sa La Văn 

heo KPL, ngày 7-9/1 vừa qua, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư tỉnh 

Phạm Đức Châu dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Sả la văn, tiếp đón đoàn là 

tỉnh trưởng Sisuvan Vongchomsy. Trong buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất 

các biện pháp xử lý các vấn đề tiêu cực phát sinh trên tuyến biên giới chung, giới thiệu 

các tiềm năng thế mạnh để thu hút đầu tư lẫn nhau, đồng thời cam kết tạo điều kiện 

thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc 

biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thương mại, du lịch và dịch vụ. Hai bên 

cũng thống nhất tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị và toàn diện giữa hai 

địa phương.  
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Lào trao trả 191 đối tượng lừa đảo viễn thông  

cho Trung Quốc 

heo ABC News, ngày 11/1 tại sân bay quốc tế Văt Tay, Thủ đô Viêng Chăn đã 

diễn ra Lễ giao nhận 191 đối tượng bị cơ quan chức năng Lào bàn giao cho công 

an Trung quốc dẫn độ về nước để tiến hành truy tố hành vi lừa đảo qua mạng viễn 

thông. Trước đó, công an Lào và Trung Quốc đã phối hợp theo dõi và xác minh hành vi 

trên, qua đó phát hiện nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi sử dụng 

công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, hai bên đã phối hợp triệt 

phá 9 điểm tại thủ đô Viêng Chăn, lực lượng chức năng đã bắt giữ và ra lệnh trục xuất 

tổng cộng 191 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc về nước để xét xử theo quy định 

pháp luật. Lào đang trở thành nơi đứng chân của tội phạm lừa đảo công nghệ đến từ TQ, 

năm 2016, công an Lào đã bắt giữ 42 đối tượng người Trung Quốc và ra lệnh trục xuất 

về nước cũng với tội danh trên. Gần đây nhất, năm 2018 Lào và TQ đã tiến hành 02 đợt 

bàn giao loại tội phạm này từ Lào về Trung Quốc, đợt 1 diễn ra ngày 12/1với 104 đối 

tượng, đợt 2 là ngày 6/12 với 233 đối tượng.  

 

Quỹ toàn cầu hóa Saemaul SGF của Hàn Quốc hỗ 

trợ phát triển cho Lào 

heo Vientiane Times, ngày 9/1 tại Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký hợp đồng tài trợ dự 

án Phát triển bản thí điểm Saemaul, với mục đích thúc đẩy ưu tiên sản xuất hộ gia 

đình, tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương tại 3 bản mục tiêu  Donevangpho, 

Thadeua Singhom và Makhieu thuộc quận Pakngum, thủ đô Viêng Chăn. Ông Lee 

Kyungbok, Đại diện Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul tại Lào cho biết, dự án sẽ hướng nông 

dân địa phương tổ chức hoạt động theo mô hình hợp tác xã, xây dựng tổng kho chứa sản 

phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, Quỹ toàn cầu hóa Saemaul sẽ trực tiếp cử các chuyên gia 

sang Lào để mở các lớp tập huấn cho người dân địa phương. Dự án được triển khai giai 

đoạn đầu (2019-2021), tổ chức đến từ Hàn Quốc sẽ cử chuyên gia sang hướng dẫn kỹ 

thuật canh tác vụ chiêm cho bà con nông dân. Nếu đạt kết quả khả quan, Sở Nông Lâm 

thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục phối hợp với SGF trong các dự án phát triển nông thôn 

tiếp theo. Từ năm 2013, SGF đã triển khai các dự án phát triển nông thôn và xóa đói 

giảm nghèo tại các nước đang phát triển. 
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Hợp tác Lào – Áo đạt nhiều thành tựu 

heo Vientiane Mai, thông tin từ lễ trình quốc thư tân Đại sứ Lào tại Áo ông Sithon 

Chitnhothin diễn ra ngày 7/1 vừa qua cho biết, quan hệ hợp tác song phương tiến 

triển ổn định, chính sách đổi mới kinh tế của Lào đã thu hút chính phủ, doanh nghiệp 

Áo quan tâm nghiên cứu thông tin thị trường Lào để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Giai đoạn 

2014-2018 Áo có tổng cộng 11 dự án phát triển tại Lào, thuộc các lĩnh vực y tế, nông 

nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng giá trị hơn 180 triệu Euro, chủ yếu theo hình 

thức cho vay lãi xuất thấp qua ngân hàng TW Áo. Hiện nay các hỗ trợ phát triển của 

Chính phủ Áo dành cho Lào chủ yếu  trong phạm vi hợp tác Lào EU, trong đó có dự án 

du học bậc cao, hỗ trợ rà phá bom mìn. Giai đoạn 2010-2012, với giá trị đầu tư 450.000, 

Áo đã hỗ trợ Lào trong công tác cứu trợ thiên tai, sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ xây dựng 

làng và trường học SOS. Ngoài ra, Áo còn cung cấp cho Lào một số thiết bị trong các 

dự án thủy điện lớn, hỗ trợ Lào xây dựng trung tâm kiểm soát và điều trị ung thư, tổ 

chức các đợt tập huấn chuyên môn. Lào và Áo xác lập quan hệ ngoại giao vào 

01/09/1967, ĐSQ Lào tại Áo thành lập từ năm 2010, Đại sứ Lào có vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy hợp tác với 4 tổ chức quốc tế UNODC, IAEA, UNIDO, CTBTTO, 

Lào hiện nay có 9 ĐSQ Lào tại các nước EU. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Việt Nam tham vấn lần 2 về  

dự án thủy điện Pak Lay 

heo TTXVN, ngày 7/1/2019 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban 

sông Mekong Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Quốc gia dự án thủy 

điện dòng chính Pak Lay của Lào lần thứ 2. Mục tiêu của hội thảo tham vấn nhằm xem 

xét các hoạt động của công trình thủy điện Pắc-Lay; đồng thời góp ý cho báo cáo đánh 

giá kỹ thuật của Ban thư ký Ủy hội sông Mê Kông quốc tế để lấy ý kiến của các bên 

liên quan đối với Dự án thủy điện Pắc-Lay nói riêng, các công trình dòng chính Mê 

Kông nói chung. Thông tin từ hội thảo cho biết, dựa trên báo cáo đánh giá tác động kinh 

tế - xã hội của chủ đầu tư cung cấp, đại diện Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam cho rằng, 

khoảng 25 triệu người dân sinh sống dọc hành lang sông Mê Kông (5km) từ vị trí công 

trình Pắc-Lay ra đến Biển Đông, có khả năng sẽ chịu tác động tích lũy xuyên biên giới. 

Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 12,5 triệu người bị ảnh hưởng (có cả 

tích cực và tiêu cực) ở mức độ trung bình và thời gian chịu tác động là dài hạn. Chủ đầu 

tư cũng đề ra các biện pháp giảm thiểu tại khu vực công trình như thu hồi đất, tái định 

cư và đền bù cho người dân. Tuy vậy, hiện chủ đầu tư chưa có các biện pháp giảm thiểu 

các tác động xuyên biên giới. Hội thảo qua đó kiến nghị Ủy ban liên hợp Ủy hội sông 

Mê Kông quốc tế xem xét, có ý kiến để chủ đầu tư điều chỉnh phù hợp hơn về mặt thiết 

kế công trình, quá trình xây dựng công trình, theo dõi giám sát các tác động có thể xảy 

ra (giám sát biến động nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn...) và các biện pháp giảm nhẹ 

tác động bất lợi do thủy điện Pắc-Lay. 

Thủy điện Pắc-Lay là công trình thủy điện thứ tư của Lào trong tổng số 11 dự án thủy 

điện dòng chính sông Mê Kông, nằm ở tỉnh Xay-nha-bu-ly, vùng Bắc Lào, cách Đồng 

bằng sông Cửu Long của Việt Nam (biên giới giữa Việt Nam và Campuchia) 1.615 km. 

Chính phủ Lào dự kiến khởi công dự án thủy điện Pắc-Lay vào năm 2022 và hoàn thành 

vào năm 2029. 
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Tổng Kiểm toán Lào đến thăm  

Tập đoàn Nam Cường 

heo Dân Trí, ngày 09/01/2019, đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đoàn Tổng 

Kiểm toán Lào đến thăm Tập đoàn Nam Cường. Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - 

Bà Lê Thị Thúy Ngà chủ trì tiếp đón đoàn Tổng Kiểm toán. Tại buổi gặp gỡ, Tập đoàn 

Nam Cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các dự án BT mà Tập đoàn đã thực hiện. 

Đặc biệt, đoàn Tổng Kiểm toán Lào mời Chủ tịch Lê Thị Thúy Ngà sang thăm và khảo 

sát để đầu tư các dự án tại Lào. Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường sẽ thăm nước Lào trong 

thời gian tới. Theo lời mời của đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào, tới đây Tập đoàn 

Nam Cường sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án tại Lào. 

 

Lào trả lại xe tăng T-34 cũ đổi lấy  

máy bay Yak-130 của Nga 

heo TTXVN và Anninhthudo, truyền thông Nga ngày 10/1/2019 cho biết, thực 

hiện thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei 

Shoigu tới Lào hồi tháng 1-2018, mới đây Bộ Quốc phòng Lào đã bàn giao đầy đủ 30 

xe tăng T-34 vẫn trong tình trạng hoạt động tốt cho Quân đội Nga, đổi lại Lào sẽ nhận 

được ba chiếc máy bay huấn luyện-chiến đấu đời mới Yak-130 do Nga sản xuất. Với sự 

kiện này, Lào trở thành quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á, sau Myanmar, sở hữu máy bay 

huấn luyện-chiến đấu Yak-130 của Nga. Xe tăng T-34-85 là mẫu xe tăng huyền thoại 

được coi là một trong những vũ khí nổi bật nhất trên các mặt trận trong Thế chiến thứ 2, 

là một trong những yếu tố làm nên thành công của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của 

Liên Xô. Sau khi trở về Nga, toàn bộ 30 chiếc xe tăng này sẽ được đưa về Moskva để sử 

dụng trong các cuộc duyệt binh chiến thắng và trưng bày trong các bảo tàng. 
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Đầu tư nông nghiệp sang Lào tiềm ẩn nhiều rủi ro 

heo Dân trí, thông tin từ Hội thảo Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước 

ngoài: Các rủi ro và thách thức tuân thủ pháp luật do Trung tâm Con người và 

Thiên nhiên (Pan Nature), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Tổ 

chức Oxfam Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 10/1/2019 cho biết: đầu tư Việt Nam ra 

nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp là ngành kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các rủi ro 

không chỉ là do thiên tai, thời tiết, thị trường, đầu tư nông nghiệp còn tiềm ẩn những rủi 

ro liên quan tới môi trường và xã hội, trở lên rõ rệt hơn khi phần lớn những dự án đầu tư 

nông nghiệp của Việt Nam ra nước ngoài tập trung vào các quốc gia như Lào, 

Campuchia, nơi mà hệ thống đăng ký và quản lý đất đai chưa hoàn thiện tập quán lao 

động thì chưa được định hình rõ nét. Những khác biệt về văn hoá, pháp luật và môi 

trường giữa Việt Nam và các quốc gia tiếp nhận đầu tư này đã dẫn đến các tranh chấp 

ngoài mong muốn, biểu hiện như: đất đai được thu hồi xong và giao cho doanh nghiệp 

rồi, nhưng người dân lại đến đòi đất, đặc biệt là các vùng đất rừng cộng đồng; các nhà 

đầu tư Việt Nam sang không hiểu hết được nên dễ dẫn tới các xung đột; việc trồng cây 

theo phương pháp công nghiệp, phải sử dụng phân bón, chất hoá học, thuốc trừ sâu nên 

sẽ ảnh hưởng tới môi trường gây ra các vụ kiện tụng; cuối cùng là chính sách về lao 

động, tiền lương. Để ứng phó, các bên tổ chức hội thảo giới thiệu bộ tài liệu “Hướng 

dẫn tự nguyện: Giảm thiểu rủi ro về môi trường - xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam 

đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng Mê Kông” để các doanh 

nghiệp nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp.  

 

Bàn giao bộ phim về lịch sử Quân đội nhân dân Lào 

heo TTXVN, ngày 11/1, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào đã diễn ra Lễ bàn giao bộ 

phim về lịch sử Quân đội nhân dân Lào mang tên “70 năm phát triển và vững 

mạnh dưới ngọn cờ của Đảng” , đây là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước 

Việt Nam – Lào. Bộ phim hoàn thành sau 5 tháng sản xuất, được hoàn thành đúng dịp 

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Lào. Cũng tại buổi lễ đã diễn ra 

hoạt động trao quà tặng của đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương 

Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Trường Lý luận 

Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Quà tặng gồm 35 máy tính Dell, 25 máy tính xách 

tay, 35 máy in HP, 25 máy chiếu Viewsonic và 25 màn chiếu 70"x70", để góp phần 

giúp nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. 
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Thống đốc Ngân hàng TW Lào thăm Việt Nam 

heo TTXVN, Thống đốc Ngân hàng TW Lào ông Sonexay Sitphayxay đã sang 

Việt Nam tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam diễn ra sáng 9/1. Cũng trong ngày 9/1, ông Sonexay Sitphayxay đã vào diện 

kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi diện kiến, ông Sonexay Sitphayxay mong 

muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Việt Nam về 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng như vấn đề quản lý ngoại hối, điều hành chính sách tiền tệ, 

tỷ giá. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chỉ đạo ngành Ngân hàng tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng Cộng 

hòa Dân chủ nhân dân Lào, như cử chuyên gia giỏi sang Lào, hỗ trợ, nâng cao trình độ 

cho cán bộ ngành Ngân hàng của Lào. 

Trong khuân khổ chuyến thăm trên, theo Dân Việt, ngày 10/1/2019, ông Sonexay 

Sitphaxay cùng đoàn đã đến thăm Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Tiếp đón đoàn 

có ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc cùng 

các Lãnh đạo của SHB. Thông tin từ buổi tiếp cho biết, Hiện SHB Lào có 1 trụ sở chính 

tại thủ đô Viêng chăn và 2 chi nhánh tại Champasack và Savannakhet. Ước tính đến 

thời điểm 31/12/2018, SHB Lào có vốn điều lệ hơn 400 tỷ LAK, tổng tài sản ước đạt 

gần 1.600 tỷ LAK. Số dư huy động vốn đạt 970 tỷ LAK. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 

gần 800 tỷ LAK. Lợi nhuận trước thuế cả năm ước đạt gần 23 tỷ LAK. 

 

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào thăm Việt Nam 

heo Nhân Dân điện tử, ngày 8-1, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng 

Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã tiếp Đoàn công tác KTNN Lào do bà 

Viengthong Siphandone - Chủ tịch KTNN Lào làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm 

và làm việc tại KTNN Việt Nam. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu 

khẳng định, KTNN Việt Nam luôn ủng hộ và đánh giá cao những kết quả đạt được của 

KTNN Lào với vai trò Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019 và mong muốn 

KTNN Lào ủng hộ KTNN Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-

2021. Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cảm ơn KTNN Lào đã ủng hộ và phối hợp tốt với 

KTNN trong việc tổ chức Đại hội ASOSAI 14 vào tháng 9-2018 tại Việt Nam. 
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Việt Nam viện trợ 300 tấn lúa giống cho Lào khôi 

phục sản xuất sau thiên tai 

heo Nhân Dân điện tử, mới đây tại Quyết định số 18/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam xuất cấp 300 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ 

cho Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Theo đó, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thực hiện việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia và tổ chức vận 

chuyển, bàn giao cho phía bạn Lào theo quy định hiện hành. Trước đó, vào cuối tháng 

7-2018, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định hỗ trợ 

200 nghìn USD cho Chính phủ CHDCND Lào từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 

2018 để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tại 

tỉnh Attapeu. 

 

Hộ chiếu Việt Nam ít quyền lực hơn hộ chiếu Lào 

heo Dân Việt, dẫn thông tin Bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Index 

Passport) của công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley&PartnersCitizens công bố 

ngày 9/1, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 87, sau Lào 1 bậc và Campuchia 3 bậc. Chỉ số 

đánh giá hộ chiếu quyền lực dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế 

(IATA), xem xét 199 hộ chiếu và 227 điểm đến du lịch. Đây là một bảng xếp hạng mức 

độ thông dụng hộ chiếu của các quốc gia trên thế giới, đồng nghĩa với việc cuốn hộ 

chiếu đó có thể giúp người dân nước đó đặt chân tới bao nhiêu nước mà không cần thị 

thực. Trong bảng xếp hạng năm nay, người mang hộ chiếu Việt Nam được miễn thị 

thực tới 51 nước, xếp thứ 87, sau các nước trong khu vực Đông Nam Á là Lào (xếp thứ 

86), Campuchia (84), Philippines (74), Indonesia (72), Thái Lan (68) và Singapore (2). 
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