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Tin chính:  
 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Lào, hội đàm 

song phương ký kết 9 văn kiện hợp tác 

 Hội nghị thường kỳ Chính phủ tháng 2/2019 xem xét vấn đề quy hoạch Thủ đô 

Viêng Chăn và hiệu quả tô nhượng đất 

 Hội nghị tổng kết công tác ngành Công chính và Vận tải Lào năm 2018 

 Ngân hàng LDB hợp tác cùng LNCCI nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Dự án thủy điện Xelanong I bắt đầu di dân đến khu tái định cư 

 LTC đạt doanh thu gần 2.000 tỷ Kíp trong năm 2018 

 Hội nghị tổng kết công tác thanh kiểm tra Thủ đô Viêng Chăn năm 2018 

 Hội chợ công nghệ thông tin – Lao ICT EXPO 2019 sẽ diễn ra vào trung tuần 

tháng 3 

 Nguy cơ tái bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Lào 

 Lào bổ sung quy định về hôn nhân với người nước ngoài 

 Quốc tế kêu gọi Thái Lan giúp đỡ Lào cải thiện kết nối địa lý trong khu vực 

 Lào -  Mỹ hợp tác cung cấp vốn cho phát triển lĩnh vực hàng không tại Lào 

 Lào- Mỹ hợp tác xây dựng webside của Lào về quản lí sở hữu trí tuệ 

 Hoya Nhật Bản đầu tư 300 triệu USD xây dựng nhà máy thiết bị ổ cứng tại Lào 

 Trung Quốc tài trợ 4,5 triệu USD cho Lào năm 2019 thông qua quỹ Lan 

Thương – Mê Công  

 Thủ đô Viêng Chăn tăng cường quản lý dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, giải trí 

 Quận Pakngem chú trọng chuyển đổi sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa 

 Bảo hiểm Lạn Xạng phối hợp tặng hơn 4.500 xuất bảo hiểm tai nạn cho người 

dân hai bản của tỉnh Champasack 

Tin vắn: 

 Việt Nam giúp đỡ, viện trợ Lào hơn 850 tỷ kíp từ 2016 – 2018 

 Lào – Việt Nam tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác ngành điện 

 Lào dành ưu đãi thuế một số lĩnh vực được khuyến khích  

 Lào bảo tàng nghệ thuật Lào qua các thời kỳ tại thủ đô Viêng Chăn 

 Chuỗi cửa hàng 7-Eleven sắp xuất hiện tại Lào 
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 Lễ hội Voi Xaynhabuly đã bắt đầu ngày 23/2 

 Lào Mỹ tổ chức hội nghị triển khai Hiệp định thương mại đầu tư song phương 

 Chính phủ Lào công bố kết quả tuyển dụng công chức biên chế năm 2019 

 Hội nghị xem xét phát triển 4 tỉnh Viêng Chăn, Bokeo, Bolikhamxay và 

Khammuan theo chương trình 030 

 Úc hỗ trợ Lào cải cách thương mại 

 Các nước Jamaica, Na Uy, Bahrain có Đại sứ mới tại Lào 

 Ngoại trưởng Lào, Campuchia gặp gỡ giải quyết tranh chấp lãnh thổ 

 Lào có khả năng sẽ mua tiêm kích Trung Quốc mạnh ngang Su-30 

 Lào tiếp tục tăng số lượng máy bay Yak-130 từ Nga 

Điểm tin báo chí trong nước:  

 Đổ xô sang Lào, Thái Lan mưu sinh 

 Triển vọng phát triển kinh tế Lào 

 Lào trao tặng huân huy chương và bằng khen cho Bộ Công an Việt Nam 

 Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali của Vinachem “đắp chiếu” bên Lào 

 Tổng giám đốc Đài TNVN thăm làm việc tại Lào 
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Tin chính: 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức 

Lào, hội đàm song phương ký kết 9 văn kiện hợp tác 

heo TTXVN, Sáng 24/2, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thủ 

đô Viêng Chăn, thăm hữu nghị chính thức Lào theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ 

tịch Lào Bounnnhang Vorachith. Sau lễ đón tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 

Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiến hành cuộc hội 

đàm.  

Tại buổi hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị 

chính thức Lào, nhấn mạnh chuyến thăm một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu 

nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà 

nước và nhân dân hai nước, đồng thời là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân Lào đang nỗ 

lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước 

Lào tươi đẹp, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhân dân Lào đã dành 

cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sự đón tiếp trọng thị, 

thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai 

Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên khẳng định không ngừng củng cố và 

phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, 

hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, coi đây là quy luật phát triển và nhân 

tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai bên nhất 

trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự 

chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước trên nguyên 

tắc bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời dành ưu tiên, ưu đãi hợp lý cho nhau phù hợp với 

tính chất của quan hệ đặc biệt. 

Sau Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Bounnhang Vorachith đã chứng kiến Lễ ký kết 09 văn kiện hợp tác giữa một số bộ, 

ngành của hai nước, gồm có: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 

2019-2020. Hiệp định về Hợp tác Phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào. Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc xây dựng và khai thác tuyến 

đường sắt Vũng Áng-Vientiane. Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào trong lĩnh vực về 

ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Biên bản bàn giao-tiếp nhận công 

T 
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trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển 

kinh tế-xã hội và giám sát tài nguyên môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam và Bộ Nội vụ Lào. Biên bản Thỏa thuận triển khai dự án đầu tư, đổi mới về thiết bị 

công nghệ cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào, giữa Đài Tiếng nói Việt Nam nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào. Biên bản bàn giao-tiếp nhận dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 

nông nghiệp tỉnh Houaphan giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thỏa thuận triển khai dự án sửa chữa, nâng 

cấp khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng vang, huyện Noong Bốc, tỉnh 

Khammouane, giữa Ban phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane, nước Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Biên bản bàn giao-tiếp nhận dự án Tăng cường năng lực Nghiên cứu và Triển 

khai Công nghệ cho Viện Khoa học Quốc gia Lào, giữa Viện khoa học Quốc gia Lào và 

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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Hội nghị thường kỳ Chính phủ tháng 2/2019 xem xét vấn đề quy 

hoạch Thủ đô Viêng Chăn và hiệu quả tô nhượng đất 

heo Vientian Times và Vientiane Mai, ngày 20/2 vừa qua tại Phủ Thủ tướng, ông 

Chaleun Nhiapaohe Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phát ngôn viên Chính phủ 

Lào đã thông báo kết quả Hội nghị thường kỳ Chính phủ tháng 2/2019 diễn ra trong các 

ngày 19-20/2, theo đó qua hội nghị này, Chính phủ đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng 

như:  Quy hoạch đô thị Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2030, kết quả kiểm tra các dự án thuê 

– chuyển nhượng đất công trên phạm vi toàn quốc, dự thảo luật Đất đai sửa đổi bổ sung, 

việc ra chỉ thị về quỹ phát triển khoa học và công nghệ sửa đổi bổ sung, xem xét báo cáo 

tiến độ tổ chức thực hiện 10 giải pháp trong hoạt động kinh doanh tại Lào, về tiến độ công 

tác thu ngân sách qua giải pháp công nghệ cao, kế hoạch trọng tâm phát triển nông thôn và 

mở rộng đầu tư. 

Với việc xem xét báo cáo quy hoạch đô thị thủ đô Viêng Chăn, hội nghị cơ bản nhất trí về 

mặt nguyên tắc, Chính phủ chỉ đạo các ban ngành liên quan tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi, bổ 

sung như cần thực hiện đúng với thực tế bản kế hoạch quy hoạch đô thị thủ đô, xem xét lại 

các hạng mục đã và đang được quy hoạch trên địa bàn để sớm tìm ra, ngăn chặn sai phạm 

(nếu có) theo quy định đề ra trong luật quy hoạch. Việc quy hoạch thủ đô không nên chú 

trọng vào các công trình có quy mô quá lớn, tập trung mở rộng đô thị gần với các tỉnh lân 

cận, tập trung quy hoạch các khu phát triển vùng nông nghiệp, khu bảo tồn, trụ sở các cơ 

quan tổ chức, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp… 

Liên quan vấn đề hiệu quả tô nhượng đất của các dự án đầu tư đang được dư luận quan 

tâm, thông tin từ phía Chính phủ cho biết, theo báo cáo mới nhất, có tổng cộng 81.879 Ha 

đất tô nhượng thuộc 201 dự án không được sử dụng theo đúng kế hoạch. Vì vậy trong 

động thái mới nhất, Chính phủ Lào sẽ cho phép cơ quan chức năng thu hồi ngay lập tức 

giấy phép đầu tư nếu nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ. Ngoài ra, để 

đảm bảo cho việc sử dụng đất công đúng quy định pháp luật, cũng như tạo điều kiện cho 

phía Bộ Tài chính thu thuế quyền sử dụng đất được chính xác, Chính phủ đã chỉ đạo cho 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ lưỡng diện tích đất được sử dụng trước khi bàn 

giao cho phía nhà đầu tư. Chính phủ cũng yêu cầu các ban ngành chính quyền cả cấp TW 

và địa phương giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất làm ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường, do thời gian gần đây có nhiều phản ánh và dư luận liên quan đến vấn đề trên. Liên 

quan đến vấn đề đất đai, một số dự thảo quy hoạch tổng thể về phát triển đất công cũng 

được một số địa phương trình lên Chính phủ xem xét thông qua. 
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Hội nghị tổng kết công tác ngành Công chính  

và Vận tải Lào năm 2018 

heo Vientiane Mai, Hội nghị Đảng bộ Bộ Công chính và Vận tải Lào đã diễn ra từ 

ngày 31/1-1/2/2019 dưới sự chủ trì của ông Bunchanh Sinthavong - Bộ trưởng Công 

chính và Vận tải, cùng sự tham dự của lãnh đạo cục, các ban ngành liên quan. 

Hội nghị đã xem xét báo cáo tổng kết công tác ngành công chính vận tải năm 2018, cụ thể 

đối với công tác bảo trì - thi công các tuyến đường bộ trọng yếu, Bộ đã chỉ đạo thực hiện 

hoàn thiện nhiều dự án như tuyến đường Huyện Anuvong- Huyện Thathom; tuyến đường 

từ Phuhuaxang-Aotai, huyện Anuvong, tỉnh Xaysombun, công trình cầu vượt sông 

Xekong; dự án tu bổ đường 9 đợt 2; dự án cầu Nawmnhon, Longcheng đạt tiến độ 

87.31%; dự án đường tại bản Nanokkhum, huyện Thulakhom – bản Naxay, huyện 

Pakngeum đạt tiến độ 91.25%; dự án tuyến đường Hongsa-Xiengmen giai đoạn 1 đạt tiến 

độ 86%, giai đoạn 2 đạt 91%; dự án đường 6A Hanglong-Sopbau đạt 98%; dự án tuyến 

đường Xăm tạy-Thalau đạt 96% và dự án ngã ba Naxang-Thongthu đạt 98%. Đối với dự 

án đường sắt Lào – Trung ( Bo Tên – Thủ đô Viêng Chăn) đến nay đạt tiến độ 55.69%, 

trong đó có 126.544 m của tổng số 69 đường hầm, xây dựng 143 cầu, tổng chiều dài đặt 

trụ cầu 213.041 m. Công tác đến bù giải phóng mặt bằng qua 8 đợt có tổng trị giá 851.53 

tỷ Kíp. Năm 2018 Bộ CCVT cũng đã triển khai khảo sát dự án kết nối đường sắt Lào – 

Thái giai đoạn 2 làm cơ sở lên kế hoạch ngân sách đền bù giải phóng mặt bằng với tiến độ 

thực hiện 95%. Hoàn thành phiên đấu giá chọn đơn vị tư vấn khảo sát tính khả thi của dự 

án đường sắt Thủ đô Viêng Chăn – Thakhek- Mụ Gia – Vũng Áng là liên doanh Tư vấn 

Dohwa – KRTC – Sambo. 

Về kế hoạch công tác 2019, ngành Công chính Vận tải sẽ tiếp tục thi công và bảo trì các 

tuyến giao thông chính, các tuyến quốc lộ, tuyến đường chiến lược kết nối đô thị trong 

nước, các tuyến đường phục vụ sản xuất, công tác quốc phòng - an ninh, tuyến giao thông 

đi vào các khu phát triển trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thi công hoàn thiện các 

hạng mục cầu đường theo đúng tiến độ. 
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Ngân hàng LDB hợp tác cùng LNCCI nhằm tăng cường khả năng 

tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

heo Vientiane Mai, mới đây Ngân hàng phát triển Lào (LDB) và Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Lào (LNCCI) đã đạt được thỏa thuận việc tạo điều kiện thuận lợi để  

doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Lào có thể tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng nguồn 

vốn vay của LDB. Thỏa thuận trên là một phần của MOU đã được hai bên ký kết hồi 

tháng 5/2018. Trước đó, hai bên cũng đã tổ chức một số hoạt động chung như hội thảo chủ 

đề “Tiếp cận nguồn vốn”, tổ chức các hội nghị tiếp xúc đối thoại với SMEs tại thủ đô 

Viêng Chăn và Luông Pha Bang, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tương tự ra 

các địa phương khác trên cả nước.  

Triển khai thỏa thuận mới đạt được, LDB sẽ dành thời gian thứ 4 hàng tuần để tiếp xúc các 

doanh nghiệp SMEs có nhu cầu vay vốn, thời gian trao đổi với mỗi doanh nghiệp tối đa là 

1h30 phút. Các doanh nghiệp đến tham khảo thông tin vay vốn sẽ được cán bộ của LDB 

hoặc LNCCI tư vấn về cách thức tiếp cận nguồn vốn, thị trường, thương mại, thiết lập tài 

khoản.  

Mọi thông tin cần tham khảo có thể liên hệ qua trung tâm dịch vụ các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ LNCCI SME Service Center, số điện thoại: 021 4162667, 020 59548789, 020 

99165564. Hoặc Email: psonevongxay@gmail.com; smeservicecenter.laos@gmail.com. 

Hợp tác giữa LDB và LNCCI một phần trong dự án thúc đẩy SMEs của Cơ quan Hợp tác 

Quốc tế Nhật Bản (JICA). Đây là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp SMEs, bao 

gồm cả các doanh nghiệp của cộng đồng Việt kiều tại Lào trong việc tiếp cận vốn phục vụ 

đầu tư, kinh doanh. SMEs đang nhận dược nhiều sự quan tâm từ Chính phủ Lào với sự hỗ 

trợ của quốc tế nhằm thúc đẩy SMEs trở thành động lực phát triển chủ yếu của kinh tế 

Lào.  
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Dự án thủy điện Xelanong I bắt đầu di dân đến khu tái định cư 

heo báo chí Lào, dự án thủy điện Xelanong I trên địa bàn huyện Phin, cách ranh giới 

huyện Nong, tỉnh Savannakhet 10km về hướng Đông đang được gấp rút triển khai 

theo tiến độ đã đề ra. Công tác di dời người dân hai bản bị ảnh hưởng đến khu tái định cư 

được bắt đầu thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2019 tới. 

Theo thông tin từ dự án, ảnh hưởng của công trình đến dân cư và diện tích đất đai trên địa 

bàn huyện cụ thể bao gồm 88 hộ gia đình, 394 nhân khẩu và 53.67 Ha diện tích nương rẫy, 

vườn cây ăn quả, ao cá và cây trồng khác. 

Khu tái định cư được chủ dự án xây dựng cách vị trí ban đầu khoảng 9 km, mỗi gia đình 

nhận được 800m2 đất xây dựng, có đầy đủ 88 căn nhà mới với đầy đủ điện, nước sạch, 

diện tích sàn từ 40 đến 120 m2, nhà làm bằng gỗ trụ bê tông, lợp mái tôn, dự kiến hoàn 

thành trong cuối tháng 3 tới. Ngoài ra, chủ dự án còn hỗ trợ người dân xử lý đất canh tác 

nông nghiệp với 3 Ha cho mỗi hộ dân . Điện, đường, trường, trạm và nhà văn hóa cũng 

đang được gấp rút hoàn thiện sớm phục vụ nhu cầu người dân. 

Dự án thủy điện Xelanong I hoàn thiện sẽ trở thành đập thủy điện lớn nhất của tỉnh 

Savannakhet, đập có độ cao 120m, tổng vốn đầu tư xây dựng 160 triệu USD, khả năng sản 

xuất điện năng 22 nghìn kV, dự kiến hoàn thành và chính thức hoạt động trong năm 2020. 
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LTC đạt doanh thu gần 2.000 tỷ Kíp trong năm 2018 

heo Vientiane Mai, Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công ty Viễn thông 

Lào - Lao Telecom (LTC) đã diễn ra ngày 13/2 vừa qua, Hội nghị có sự tham dự của 

Tổng giám đốc LTC ông Thavone Somsakun, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào ông 

Thansamai Kommasith và giám đốc chi nhánh các tỉnh thành trên toàn quốc.  

Thông tin từ hội nghị cho biết, năm 2018, LTC đã đầu tư tổng cộng 60 triệu USD để mở 

rộng mạng lưới dịch vụ viễn thông của mình. Hiện nay, LTC có 6.653 trạm di động 2G, 

3G, 4G và 4.5G. Sóng di động LTC bao phủ toàn bộ 18 tỉnh thành, 148 huyện và hơn 

8.500 hộ gia đình, tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ là hơn 1.4 triệu thuê bao. Doanh 

thu trước thuế là 1.868,7 tỷ Kíp, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm 2017. Lãi thuần đạt 322.7 

tỷ Kíp, nộp ngân sách nhà nước 541.5 tỷ Kíp ( tương đương 34.6% tổng doanh thu năm 

2018 của LTC). Năm 2019, LTC phấn đấu sẽ tăng số thuê bao thêm 149.706 người dùng 

và doanh thu đạt 1.974,1 tỷ Kíp, tương đương với chỉ tiêu tăng 6.3% so với năm 2018, dự 

kiến doanh thu thuần đạt 391.2 tỷ Kíp, tăng 19.8%, nộp thuế các loại 579.5 tỷ Kíp tương 

đương 28.6% tổng doanh thu. Tiếp tục bảo trì, mở rộng mạng lưới dịch vụ, đặc biệt là dịch 

vụ Internet, nâng cao tốc độ và chất lượng truy cập. 

LTC là công ty viễn thông được thành lập năm 1996, liên doanh giữa Chính phủ Lào với 

doanh nghiệp Thái Lan, trong đó Chính phủ Lào giữ 51% cổ phẩn và Công tư nhân đầu tư 

Shenington của Thái Lan giữ 49%, thời hạn hoạt động ban đầu xác định là 25 năm. Năm 

2018, LTC đã gây dấu ấn dư luận với việc đạt được dự án cung cấp dịch vụ viễn thông cho 

đặc khu kinh tế Boten trong thời gian 5 năm. Sự phát triển mạnh mẽ của LTC và ETL 

trong thời gian qua là thách thức to lớn đối với tham vọng dẫn đầu thị trường viễn thông 

Lào của Star Telecom, liên doanh Viettel với đối tác Lào, chủ nhà mạng Unitel vốn không 

xa lạ gì trong cộng đồng người Việt tại Lào. Trong Lễ kỷ niệm 10 năm có mặt tại Lào diễn 

ra tháng 10/2018, Unitel cho biết hiện đơn vị này chiếm tới 54% thị phần viễn thông với 

6.500 trạm phát sóng, có khoảng 3 triệu khách hàng, doanh thu lũy kế đạt 1,35 tỷ USD, 

nộp ngân sách nhà nước Lào 485 triệu USD. 
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Hội nghị tổng kết công tác thanh kiểm tra  

Thủ đô Viêng Chăn năm 2018 

heo Vientiane Mai, Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Thủ 

đô Viêng Chăn đã diễn ra ngày 20/2 tại Trụ sở hành chính Thủ đô Viêng Chăn. 

Thông tin từ hội nghị trên cho biết, đến năm 2018 chính quyền các cấp của Thủ đô Viêng 

Chăn có tổng cộng 1.137 chi bộ đảng với 20.586 đảng viên và có 1.463 đảng viên dự bị. 

Qua kiểm tra, có 216 chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh, có 89 đảng viên bị 

hình thức kỷ luật, trong đó có 27 nữ. 

Công tác thanh tra công đã tổ chức theo dõi, kiểm tra các dự án đầu tư công từ đầu, tiếp 

tục tổ chức thực hiện sắc lệnh về theo dõi, kiểm tra các dự án đầu tư công từ đầu, tổng số 

16 dự án có giá trị đầu tư 71.07 tỷ Kíp. Các dự án bị dánh giá loại F trên địa bàn thủ đô có 

tổng 65 dự án giá trị 1.583,14 tỷ Kíp. Qua kiểm tra đánh giá dự án cấp Bộ có 55 dự án, cấp 

thủ đô 10 dự án. Sau khi xem xét báo cáo, Thủ đô Viêng Chăn đã chấp thuận dừng triển 

khai 11 dự án, dừng đầu tư vào 6 dự án được phát hiện có thêm dự án ngoài ngân sách 

công, thu lại 18.4 tỷ Kíp từ 5 dự án đã được xử lý. 

Cơ quan chức năng thủ đô Viêng Chăn qua kiểm tra phát hiện 9 trường hợp khai thác, vận 

chuyển gỗ trái phép, thu giữ 157.970 mét khối gỗ các loại, bán đấu giá thành công 10.648 

m3 trị giá 69,7 triệu Kíp. Kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của 162 cơ sở chế biến gỗ, ra 

lệnh dừng hoạt động 32 nhà máy gỗ và kiểm tra 111 cơ sở kinh doanh gỗ thành phẩm, thu 

giữ 39.59 m3 gỗ và 105 thiết bị máy móc. 

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, trong 21 mục tiêu bị kiểm tra, phát hiện 5 

trường hợp tham nhũng, làm thất thoát 2.19 tỷ Kíp giá trị của 3.866 m2 đất công, kiểm tra 

công tác của 9 trường hợp, kiểm tra quy chế của 6 cơ quan nhà nước và kiểm tra trường 

hợp đề nghị giải quyết tranh chấp đất công của 1 cơ quan nhà nước. Các trường hợp thanh 

kiểm tra trên phần lớn dựa trên cơ sở phản ánh của người dân. Ngoài ra, đối với công tác 

kê khai tài sản đợt 2, chính quyền yêu cầu kê khai tài sản đối với 12.212 cán bộ công chức. 

 

  

T 



             TẠP CHÍ LÀO VIỆT                                                         TUẦN BÁO - SỐ 14-15 

Face:https://www.facebook.com/groups/tapchilaoviet/Email:tapchilaoviet@gmail.com   Phone: 02099655568  

  

Hội chợ công nghệ thông tin – Lao ICT EXPO 2019 sẽ diễn ra vào 

trung tuần tháng 3 

heo Vientiane Mai, ngày 14/2 vừa qua tại khách sạn Crown đã diễn ra buổi lễ họp 

báo công bố việc tổ chức Hội chợ công nghệ thông tin – Lao ICT EXPO 2019, buổi 

lễ do Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào tổ chức dưới sự chủ trì trực tiếp của Bộ trưởng 

Thansamai Kommasith, cùng với đó là sự tham gia của đại diện nhiều ban ngành, cơ sở 

giáo dục và các doanh nghiệp.  

Thông tin từ buổi họp báo cho biết, Lao ICT EXPO 2019 do Bộ Bưu chính và Viễn thông 

phối hợp với Hiệp hội thương mại ICT Lào tổ chức, diễn ra từ ngày 12-16/3/2019 tới đây 

tại địa điểm Trung tâm thương mại Lao ITECC. Lao ICT EXPO 2019 sẽ trưng bày các 

công nghệ kỹ thuật số, bày bán các sản phẩm ICT, phần cứng và phần mềm đến từ 70 gian 

hàng. Ngoài ra, còn có các cuộc hội thảo trao đổi về số hóa, các thành tựu về áp dụng công 

nghệ cao tại các quốc gia, hội thảo mở rộng về áp dụng công nghệ cao tại Lào. Các hội 

nghị chuyên môn như: Quản lý hành chính công bằng công nghệ; An ninh mạng; Công 

nghiệp và thương mại ICT. Thảo luận về cuộc thi Lào ICT 2019 để chọn đại diện đi thi 

ASEAN ICT Award 2019. 

Với Slogan “ Xây dựng và khuyến khích số hóa tại Lào”, Lao ICT EXPO 2019 hướng tới 

việc đưa công nghệ kỹ thuật số vào các lĩnh vực xã hội. Nâng cấp tính hiệu quả của các 

phương pháp cổ điển và tạo xu hướng mới trong các hoạt động xã hội nhằm bắt kịp với tốc 

độ phát triển kỹ thuật số trên thế giới, cụ thể là cách mạng công nghiệp 4.0. Lao ICT 

EXPO 2019 giúp người tham gia có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các lĩnh vực được áp 

dụng công nghệ cao tại Lào và thế giới. Lao ICT EXPO 2019 sẽ là diễn đàn tạo cơ hội cho 

các nhà sản xuất, dịch vụ, người dùng và nhà quản lý được trao đổi thông tin, kinh nghiệm 

áp dụng công nghệ cao vào hoạt động, qua đó tìm kiếm thêm đối tác kinh doanh tiềm 

năng. 
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Nguy cơ tái bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Lào 

heo Vientiane Mai, báo cáo của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế thủ đô 

Viêng Chăn mới đây cho biết, tính từ đầu năm 2019 đến nay, riêng tại Thủ đô Viêng 

Chăn đã ghi nhận 201 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết, gây tử vong 4 người. Tỷ lệ 

nghiêm trọng của bệnh là 2.4%, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tỉnh 

Attapeu đã ghi nhận 274 trường hợp nhiễm bệnh, tỉnh Luongnamtha là 110 trường hợp, 

Champasak có 73 trường hợp, Bolykhamxay có 20 trường hợp, Viêng Chăn có 15 trường 

hợp, Savannakhet có 11 trường hợp, Xekong có 13 trường hợp, Salavan có 10 trường hợp, 

Luongphabang 1 trường hợp, Khammuan 5 trường hợp. Như vậy trong 2 tháng đầu năm, 

tại Lào đã xảy ra tổng cộng 733 trường hợp sốt xuất huyết, gây tử vong 4 người, tỷ lệ 

nghiêm trọng bệnh 0.76%. 

Để đối phó dịch sốt xuất huyết nói trên, tại Thủ đô Viêng Chăn chính quyền và Sở Y tế đã 

ban hành văn bản hướng dẫn số 0001 về chuẩn bị phòng tránh sốt xuất huyết trên địa bàn 9 

quận. Cử đoàn cán bộ khảo sát thực tế, xử lý các điểm xuất hiện dấu hiệu nguồn bệnh, 

tuyên truyền tổ chức thực hiện 5 nguyên tắc phòng chống sốt xuất huyết, kiểm soát các 

vùng ao tù, nước đọng không cho muỗi vằn sinh sôi, xử lý vệ sinh môi trường, tiêu hủy, 

vứt bỏ rác thải có khả năng làm nơi trú ngụ của muỗi vằn, đồng thời khuyến cáo ngươi dân 

nếu phát hiện biểu hiện triệu chứng của bệnh cần lập tức đến khám và điều trị sớm tại các 

cơ sở y tế gần nhất. 
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Lào bổ sung quy định về hôn nhân với người nước ngoài 

heo Vientianetimes, ngày 28/1 Bộ Nội vụ đã ra thông báo văn bản hướng dẫn chỉ 

đạo các lãnh đạo cơ quan chức năng bổ sung thêm các yêu cầu giấy tờ xác nhận từ 

chính quyền sở tại đối với cá nhân đề nghị được đăng ký kết hôn với công dân Lào. Danh 

mục các giấy tờ cần thiết mới được bổ sung gồm giấy chứng minh khả năng kinh tế của 

người người nước ngoài có nguyện vọng kết hôn với công dân Lào, giấy cam kết sẽ đưa 

vợ/chồng của mình về lại Lào trong trường hợp đã ly hôn, hoặc trường hợp Chính phủ Lào 

yêu cầu công dân của mình trở về nước. 

Các quy định trên được chính quyền Lào ban hành với mục đích bảo đảm quyền lợi cho 

công dân nước mình sau khi có nhiều báo cáo về tình trạng thiệt thòi của công dân Lào khi 

kết hôn với người nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ. Nhiều phụ nữ Lào kết hôn và theo chồng 

nước ngoài về nước đã phản ánh việc bị lạm dụng và hành hạ cả về thể xác cũng như tinh 

thần như bị cưỡng bức lao động, đánh đập… Vì vậy, luật định mới ban hành yêu cầu 

người nước ngoài kết hôn với công dân Lào cần có văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao 

Lào, Ban chỉ huy An ninh tỉnh sở tại và chữ ký xác nhận từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự 

quán nước mình. 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ năm 2018, những năm gần đây Bộ đã cấp phép cho khoảng 

270 trường hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Lào và người nước ngoài. Đồng thời cũng 

ghi nhận các phản ánh về khó khăn trong thủ tục hành chính đối với người nước ngoài 

muốn kết hôn với công dân Lào. Vì vậy, từ năm 2019 trở đi, Chính quyền đã cam kết sẽ 

tạo điều kiện tối đa cho người nước ngoài kết hôn với công dân Lào dễ dàng hơn, đặc biệt 

là trường hợp của người gốc Lào muốn lấy vợ/ chồng mang quốc tịch Lào, bên cạnh đó, 

cũng khuyến khích cho người nước ngoài có trình độ và kiến thức định cư tại Lào khi 

muốn lập gia đình với công dân nước này. 

  

T 
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Quốc tế kêu gọi Thái Lan giúp đỡ Lào  

cải thiện kết nối địa lý trong khu vực 

heo tờ Bangkok Post, bài phỏng vấn chia sẻ phát biểu trong khuôn khổ “Hội nghị 

xác định mục tiêu của Chương trình hành động thập kỷ Vienna” đối với các quốc gia 

không giáp biển giai đoạn 2014-2024. Bà Cameron Fakitamoeloa Utoikamanu, đại diện 

cấp cao của LHQ về phụ trách vấn đề hỗ trợ các quốc gia không giáp biển giải quyết các 

thách thức phát triển đã kêu gọi Thái Lan cần đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp đỡ Lào 

mở rộng kết nối giao thông trong khu vực. 

Bà Cameron cho rằng, Thái Lan và Lào nên tiến hành lập một thỏa thuận song phương, 

trong đó coi Thái Lan trở thành một điểm quá cảnh để Lào kết nối với các quốc gia khác 

trong khu vực Asean. Ngoài lĩnh vực kinh tế, các hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng và kết 

nối CNTT cũng rất khả thi đối với hai quốc gia. 

Hội nghị trên có sự tham gia của các quan chức cấp cao đến từ những quốc gia không giáp 

biển LLDCs, cùng với các quốc gia quá cảnh và các đối tác phát triển cùng bàn bạc về tính 

khả thi và thách thức đối với việc triển khai chương trình hành động Vienna tại Châu Âu 

và Châu Á. 

Bà Utoikamanu cho biết, việc kết nối thông suốt trong khu vực sẽ tạo bước phát triển mới 

cho Lào, có ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu thiên niên kỷ thoát khỏi nhóm các nước kém 

phát triển trong vòng 3 năm với điều kiện Lào giữ được mức tăng trưởng như hiện tại. 

Vì vậy, Thái Lan với vị trí quan trọng, cần có biện pháp giúp Lào cải thiện kết nối giao 

thông và mở rộng hội nhập kinh tế khu vực. 

LLDCs là tổ chức gồm 32 thành viên là các quốc gia không giáp biển, chương trình hành 

động Vienna có mục tiêu đưa nhóm các nước trên  hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu bằng 

các biện pháp cải thiện nhiều lĩnh vực ưu tiên như: chính sách vận tải, phát triển và bảo trì 

cơ sở hạ tầng, mở rộng hội nhập thương mại và hợp tác quốc tế, chuyển hướng cơ cấu kinh 

tế và lập các chính sách thực hiện. 

Trải qua giai đoạn nửa nhiệm kỳ, hội nghị tiếp tục tập trung vào các chương trình kiểm 

soát, phát hiện lỗ hổng, khó khăn gặp phải, từ đó đưa ra các khuyến nghị về giải pháp giải 

quyết vấn đề cho các quốc gia thành viên trong vòng nửa nhiệm kỳ còn lại. Cụ thể, một 

tuyên bố chung sẽ được đưa ra vào cuối năm để tổng kết và xác định phương hướng tiếp 

theo của LLDCs 

T 
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Nửa nhiệm kỳ đầu được đánh giá đã đạt được những thành quả nhất định, tuy nhiên vấn đề 

hội nhập và phát triển thương mại vẫn còn nhiều thách thức khó khăn. Các quốc gia không 

giáp biển chỉ đóng góp chưa đến 1% tổng GDP thế giới, tuy nhiên LLDCs vẫn kỳ vọng sẽ 

kết thúc chương trình Vienna với con số 4%. Năm 2016, tăng trưởng GDP của khối 

LLDCs còn -2.8% so với mức -5.6% trong năm 2014. 
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Lào -  Mỹ hợp tác cung cấp vốn cho phát triển lĩnh vực hàng 

không tại Lào 

Theo Vientiane Mai, ngày 20/2 vừa qua tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội thảo trao 

đổi về Công ước Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù 

đối với trang thiết bị tàu bay (Protocol to the Convention on International Interests in 

Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment), thông qua tại Cape Town 

ngày 16 tháng 11 năm 2001. Hội thảo do Đại sứ quán Mỹ tại Lào phối hợp với Cục hàng 

không dân dụng, Bộ Công chính và Vận tải Lào tổ chức, dưới sự tài trợ của hai Công ty 

General Electric và Boeing - Hãng sản xuất may bay lớn nhất thế giới. Hội nghị có sự 

tham dự của lãnh đạo chính phủ Lào, Mỹ, Việt Nam cùng hơn 40 khách mời, trong đó có 

đại diện các hãng hàng không dân dụng từ các quốc gia thành viên của Công ước Cape 

Town như US FAA của Mỹ, các chuyên gia tài chính, kinh tế, luật , các chuyên gia của 

Boeing và General Electric.  

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Mỹ tại Lào bà Rena Bitter cho biết, Công ước Cape town 

đem lại lợi ích cho tất cả các bên, với cơ hội mua hoặc thuê tàu bay với chí phí thấp. Bên 

cạnh đó, nhà sản xuất và cho thuê tàu bay cũng có cơ hội tiếp cận thị trường mới, ít rủi ro. 

Việc ký vào nghị định thư Cape town là sự nỗ lực và hướng đi hoàn toàn đúng đắn đối với 

các quốc gia đang phát triển các dịch vụ hàng không trên cơ sở tiết kiệm chi phí, ngoài ra 

cũng có một phần lợi ích cho sự phát triển ngành du lịch. Các yếu tố trên chính là nguyên 

nhân chấp thuận ký vào nghị định thư Cape town của hơn 70 quốc gia thành viên. Trong 

đó, tại ĐNÁ có Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indonesia. 

Việc Mỹ tổ chức hội thảo nói trên tại Lào cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp nước 

này đối với thị trường hàng không đang phát triển nhanh chóng của Lào, mong muốn tiếp 

cận các hãng hàng không Lào cũng như trong khu vực để hỗ trợ vốn qua đó sẽ bán hoặc 

cho thuê máy bay của Mỹ. Hội thảo, cũng cho thấy những không gian mới để thúc đẩy hợp 

tác giữa Lào và Mỹ trên lĩnh vực kinh tế thay vì chính trị, đối ngoại, viện trợ khắc phục 

hậu quả chiến tranh như trước kia.  
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Lào- Mỹ hợp tác xây dựng webside của Lào về quản lí sở hữu trí 

tuệ 

Theo báo Tự do, ngày 20/2 vừa qua tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã diễn ra 

buổi lễ ra mắt chính thức webside của Lào về quản lý sở hữu trí tuệ. Buổi lễ sự tham dự 

của của Giám đốc dự án USAID LUNA II ông Daniel Patrick; GS Khanlasi Keobunphanh, 

Cục phó Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học và Công nghệ Lào và hơn 70 khách mời. 

Website nói trên được xây dựng trên cơ sở hỗ trợ của Chính phủ Mỹ dành cho Lào thông 

qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID, nhằm giúp người dùng tham khảo thông 

tin về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tìm kiếm các thương hiệu, bản quyền và nhượng 

quyền trí tuệ đã được đăng ký chính thức, cung cấp thông tin hướng dẫn thủ tục đăng ký 

sở hữu trí tuệ đúng quy trình, tránh việc bị trùng lặp hay vi phạm bản quyền. Dự án 

USAID LUNA II có thời gian 5 năm mục đích nhằm đưa Lào hội nhập vào thị trường 

quốc tế thông qua hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện các quy định, chính sách của Chính phủ Lào 

trở lên minh bạch và đạt hiệu quả cao. 

Xu thế kinh tế thế giới ngày càng coi trọng lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong tiến trình hội 

nhập, Chính phủ Lào đã đưa ra nhiều cam kết khẳng định tôn trọng, bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ của các doanh nghiệp, thặt chặt kiểm soát lĩnh vực hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

Nhằm đảm bảo sự thượng tôn pháp luật, các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đầu 

tư, kinh doanh tại Lào nên chú ý vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ, có thể  tìm hiểu, nghiên 

cứu thêm về hoạt động sở hữu, bảo hộ tài sản trí tuệ của Lào qua website nói trên ở địa chỉ 

https://dip.gov.la/. 
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Hoya Nhật Bản đầu tư 300 triệu USD xây dựng nhà máy thiết bị ổ 

cứng tại Lào 

Theo Vientiane Mai, Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ổ cứng của Công ty Hoya 

Lao đã diễn ra ngày 8/2 tại Khu kinh tế phức hợp Xaysettha, Thủ đô Viêng Chăn. Buổi lễ 

có sự tham dự chứng kiến của Đại sứ Nhật Bản tại Lào, giám đốc kỹ thuật Tập đoàn Hoya, 

Nhật Bản và Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Suphanh Keomyxay. 

Thông tin từ buổi lễ cho biết, Tập đoàn Hoya sẽ đầu tư hơn 300 triệu USD, tương đương 

2.569 tỷ Kíp cho dự án nhà máy sản xuất thiết bị lưu trữ phần cứng, dự kiến đi vào hoạt 

động trong đầu năm 2020. Nhà máy sẽ được đầu tư thiết bị sản xuất phần cứng hoàn toàn 

khép kín, đạt tiêu chuẩn hiện đại. Hiện nay Hoya đã có các nhà máy sản xuất tương tự tại 

Thái Lan và Việt Nam. Dự án nhà máy sản xuất phần cứng của Hoya dự kiến sẽ đáp ứng 

nhu cầu việc làm cho 4000 lao động. 

Hoya Corporation là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm quang học và đĩa 

nhớ thủy tinh, kính áp tròng và kính mắt bằng công nghệ sóng cho thị trường chăm sóc sức 

khỏe, quang tử y tế, laser, bộ lọc ảnh và phần mềm. Đây cũng là công ty mẹ của hãng sản 

xuất máy ảnh nổi tiếng Pentax. Việc hình thành nhà máy của Hoya tại Lào, cộng với việc 

trước đó các tập đoàn lớn của Nhật như Nikon, Toyota đã thành lập nhà máy tại đặc khu 

kinh tế Savan Seno những năm trước đây đã  minh chứng cho làn sóng chuyển dịch nhà 

máy sản xuất của các tập đoàn Nhật Bản từ các nước mới nổi như Trung Quốc, Việt Nam 

sang Lào để tận dụng giá nhân công rẻ, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Chính 

phủ Lào. Làn sóng ấy vốn đã mạnh mẽ từ năm 2016 với việc có 130 công ty của Nhật Bản 

chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh từ các nước láng giềng sang đầu tư tại Lào, nay càng 

được thúc đẩy trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung – Mỹ khiến hàng hóa sản xuất 

từ Trung Quốc chịu nhiều kiểm soát khi ra thị trường thế giới. Việc Nhật Bản có thể sử 

dụng lao động Lào cho các nhà máy sản xuất linh kiện hiện đại của mình cũng cho thấy lý 

lẽ về việc khó khăn trong đào tạo lao động bản địa sử dụng trong các dự án đầu tư của Việt 

Nam tại Lào vốn chủ yếu là đầu tư truyền thống như nông nghiệp, khoáng sản, dịch 

vụ ..trở lên không thực sự thuyết phục. Có lẽ câu chuyện nằm ở vấn đề cái “tâm” và “tầm” 

của nhà đầu tư. 

 

  



             TẠP CHÍ LÀO VIỆT                                                         TUẦN BÁO - SỐ 14-15 

Face:https://www.facebook.com/groups/tapchilaoviet/Email:tapchilaoviet@gmail.com   Phone: 02099655568  

  

 

Trung Quốc tài trợ 4,5 triệu USD cho Lào năm 2019 thông qua 

quỹ Lan Thương – Mê Công 

heo Vientiane Mai, ngày 15/2 vừa qua tại Bộ Ngoại giao Lào đã diễn ra lễ ký kết 

hiệp định hợp tác dự án quỹ đặc biệt Lan Thương – Mê Công năm 2018 giữa 2 

Chính phủ Lào – Trung Quốc. Tham gia lễ ký đại diện phía Lào là Thứ trưởng Ngoại giao 

ông Thongphan Savanhphet, phía Trung Quốc là Đại sứ Trung Quốc tại Lào ông Khương 

Tái Đông. 

Lễ ký kết hiệp định là một phần của việc tổ chức triển khai kết quả của Hội nghị Bộ 

trưởng Ngoại giao Lan Thương – Mê Công lần thứ 18 diễn ra tại Luông Pha Bang hồi 

tháng 12/2018 vừa qua. Hội nghị đã thông qua 138 dự án của quỹ dành cho 6 quốc gia 

thành viên. Trong đó, Lào có 21 dự án với tổng giá trị hơn 4,5 triệu USD liên quan đến 7 

ban ngành gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ 

Công chính và Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông 

Lâm. 

Dự án Quỹ đặc biệt Lan Thương – Mê Công thuộc khuân khổ sáng kiến chương trình hợp 

tác Lan Thương – Mê Công được thành lập nhân dịp Hội nghị nguyên thủ Lan Thương – 

Mê Công lần đầu tiên được tổ chức năm 2016 tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung 

Quốc. Trong năm 2017, Lào được nhận tổng cộng 13 dự án có giá trị hơn 3 triệu USD, các 

dự án hiện vẫn đang trong quá trình triển khai, 21 dự án mới sẽ được Lào triển khai trong 

năm 2019 này. 

Việc Trung Quốc tăng viện trợ cho Lào diễn ra trong bối cảnh trên thế giới đang xuất hiện 

xu thế quay lưng, tẩy chay các khoản đầu tư của Trung Quốc kể cả từ các nước “nghèo” 

vốn luôn khát vốn cho phát triển. Chẳng hạn như, Pakistan hồi tháng 12/2018 đã đề nghị 

Trung Quốc hoãn một dự án nhiệt điện trị giá 2 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 10/2018, 

Pakistan tuyên bố sẽ giảm số vốn vay từ Trung Quốc cho các dự án đường sắt từ 8,2 tỷ 

USD xuống còn 6,2 tỷ USD.Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi, 

cũng đã quyết định hủy dự án xây dựng một sân bay trị giá 318 triệu USD với một công ty 

Trung Quốc hồi tháng 9/2018. Đầu năm 2018, Bangladesh hủy dự án mở rộng một con 

đường cao tốc mà dự kiến sẽ do China Harbour Engineering Company đảm nhận, sau khi 

công ty Trung Quốc này bị nghi đưa hối lộ một quan chức Chính phủ Bangladesh. Trong 

khi đó, Tanzania tiến hành đàm phán lại với Bắc Kinh về một dự án cảng biển 11 tỷ 

USD.Trong khu vực Đông Nam Á, Myanmar cũng giảm chi phí cho một dự án cảng nước 

sâu do Trung Quốc cấp vốn ở bang Rakhine từ 7,3 tỷ USD xuống còn 1,3 tỷ USD; còn 

Malaysia thì đã dừng một loạt dự án do Trung Quốc cấp vốn, với tổng trị giá 22 tỷ USD. 

T 
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Dư luận thế giới ngày càng xuất hiện nhiều bài viết thể hiện xu thế nhận thức chung cho 

rằng “Vành đai - Con đường” là một trong những công cụ đang tạo nên chiếc bẫy nợ cho 

nhiều quốc gia bị thu hút bởi các khoản vay hạ tầng gắn liền với viện trợ của Trung Quốc. 

Và khi các nền kinh tế nhỏ hơn không thể trả nổi nợ, Trung Quốc đã chớp ngay lấy cơ hội 

để ép chính phủ những nước này nhượng bộ. Có vẻ như Trung Quốc đang gặp trục trặc với 

“anh em xa” nên giờ chỉ còn cách miệt mài ve vãn “người láng giếng gần”.  
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Thủ đô Viêng Chăn tăng cường quản lý dịch vụ ăn uống, nghỉ 

dưỡng, giải trí 

heo Vientiane Mai, mới đây Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với 

chính quyền Thủ đô Viêng Chăn tổ chức buổi hội thảo xem xét vấn đề xử lý sai 

phạm văn hóa, du lịch của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thủ đô. Thông tin từ buổi hội 

thảo cho biết, chính quyền thủ đô sẽ triển khai tổ chức lại quản lý dịch vụ ăn nghỉ, giải trí 

trên toàn bộ 9 quận dọc các tuyến giao thông chính. Trong đó, Sikhottabong được chọn là 

quận đầu tiên để triển khai chiến dịch truy quét và xóa bỏ hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã 

hội gây nhức nhối xã hội thời gian qua. Đặc biệt tập trung xử lý là các tụ điểm gây mất an 

ninh trật tự, tụ điểm hút chích ma túy, điểm công cộng hay xảy ra bạo lực, các điểm chứa 

chấp hoạt động mại dâm, các tụ điểm vui chơi gây ồn ào quá thời gian quy định, các điểm 

tổ chức đánh bạc, cá độ trái phép, các cơ sở kinh doanh lắp đặt biển quảng cáo trái phép. 

Hội thảo nói trên đã tập trung tổng hợp thống kê số liệu về các đơn vị kinh doanh lĩnh vực 

văn hóa, du lịch trên địa bàn thủ đô. Từ đó phân vùng quản lý cho chính quyền các cấp 

một cách phù hợp. Cụ thể, thủ đô Viêng Chăn đã cấp phép cho tổng cộng 292 công ty du 

lịch, 230 khách sạn, 228 nhà nghỉ, 25 khu nghỉ dưỡng, 21 căn hộ cho thuê, 108 điểm kinh 

doanh nhà hàng ăn uống và 38 cơ sở giải trí, trong đó có 3 điểm đăng ký hoạt động hộp 

đêm, 15 phòng nhảy, 20 cơ sở Karaoke, 18 ban nhạc, 1 cơ sở giảng dạy âm nhạc, 3 đoàn 

múa. Cấp phép tổng cộng 701 biển quảng cáo kinh doanh, 499 biển quảng cáo qua đường 

( trong đó có cả băng rôn, khẩu hiệu của nhà nước). Chính quyền cấp quận đã quản lý và 

cấp phép tổng cộng 1.568 biển quảng cáo. Nhà hàng, quán ăn có phát nhạc hoặc hát 

Karaoke có tổng số 93 điểm, 896 cơ sở ăn uống bình thường, 293 cơ sở làm đẹp trong đó 

có 73 cơ sở của người nước ngoài, 20 điểm kinh doanh Café, đồ uống của người nước 

ngoài, 71 cơ sở mát xa cổ truyền trong đó 19 điểm chưa được cấp phép. Có 169 cơ sở ăn 

uống có nhân viên nữ phục vụ, trong đó có 42 cơ sở của người nước ngoài. Ngoài ra còn 

có 9 điểm kinh doanh nhà hàng sân vườn và 7 cơ sở giải trí, karaoke. 

Cộng đồng người Việt là một cộng đồng lớn tại Lào, trong sự vận động của mình tất yếu 

sẽ có nhiều hoạt động liên quan đến các lĩnh vực ăn uống, nghỉ dưỡng, giải trí. Vì vậy, 

trước động thái tăng cường quản lý các lĩnh vực này của chính quyền, các doanh nghiệp, 

tập thể hay cá nhân cần có thái độ thận trọng, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 

nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của người dân Lào, tránh để mình trở thành đối 

tượng xử lý của pháp luật Lào.  
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Quận Pakngem chú trọng chuyển đổi sản phẩm nông nghiệp 

thành hàng hóa 

heo Vientiane Mai, trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, trưởng phòng Nông Lâm 

quận Pakngeum, thủ đô Viêng Chăn đã cho biết, địa phương đang tích cực triển khai 

kế hoạch nâng cao năng suất trồng hoa màu sau thiên tai lũ lụt 2018 để kịp thời đáp ứng 

nhu cầu thực phẩm của thủ đô Viêng Chăn. 

Địa phương đã phối hợp với Sở Nông Lâm thủ đô Viêng Chăn khuyến khích bà con nông 

dân triển khai mô hình sản xuất hàng hóa hoa màu. Đặc biệt là canh tác vụ chiêm của 183 

hộ gia đình thuộc 6 bản, trên diện tích trồng lúa 1.916 Ha với kế hoạch gieo 152.28 tấn hạt 

giống, trong đó cấy 766 Ha ( 50 Ha gạo tẻ) và gieo thẳng 5.702 Ha, dự kiến năng suất đạt 

4.5 tấn/Ha, đến nay đã hoàn thành gieo trồng 100%. Diện tích gieo trồng hoa màu là 

790.21 Ha, trong đó có 10.21 Ha trồng hoa màu hữu cơ, có 910 Ha với 8 loại cây trồng 

công nghiệp, diện tích cây ăn quả là 740 Ha. 

Khu trọng tâm trồng rau rộng 15 Ha tại 2 bản của 36 hộ gia đình, 100 Ha trồng ngô ngọt 

tại 3 bản của 60 hộ gia đình. 200 Ha trồng sắn, 33 Ha khoai của 50 hộ gia đình. 43 Ha 

trồng dưa hấu của 50 hộ gia đình và 230 Ha diện tích vườn chuối. Ngoài ra còn có dự án 

thử nghiệm so sánh năng suất gieo cấy và gieo thẳng tại 3 bản của công ty Hàn Quốc. Địa 

phương đang gấp rút bảo dưỡng, sửa chữa lại tổng cộng 13 trạm thủy lợi nhằm kịp thời 

đảm bảo cung cấp nước tưới cho vụ mùa khô, năm 2018, thủy lợi đáp ứng được 1.620 diện 

tích gieo trồng, tương đương 82% kế hoạch.  

Cả quận có tổng cộng 7 trạng trại chăn nuôi với 1.430 con bò, 38 trại lợn gồm 38.900 con, 

10 trại gà lấy trứng với khoảng 45 nghìn con, 4 trại gà giống với hơn 26 nghìn con, 6 trại 

vịt lấy trứng khoảng 28 nghìn con, 1 trại nuôi chim câu số lượng khoảng 210.000 con. 
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Bảo hiểm Lạn Xạng phối hợp tặng hơn 4.500 xuất bảo hiểm tai 

nạn cho người dân hai bản của tỉnh Champasack 

heo Vientiane Mai, cuối tháng 1/2019 vừa qua Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lạn 

Xạng (LAP) phối hợp với quỹ Văn hóa Dongbu, Hàn Quốc đã tiến hành trao tặng 

hơn 4.500 xuất bảo hiểm tai nạn cho 901 hộ gia đình thuộc 2 bản Pakxong và Vatluang, 

huyện Pakxong, tỉnh Champasak. Tổng giá trị bảo hiểm được trao tặng đợt này khoảng 

170 triệu Kíp, tương đương 20.000 USD. Giá trị bảo hiểm được đến bù lớn nhất lên đến 10 

triệu Kíp/ người/ trường hợp rủi ro tai nạn. Ngoài ra, trong dịp này Công ty LAP cũng tổ 

chức trao phần quà 5 tấn gạo cho người dân 2 bản nói trên nhằm cải thiện cuộc sống hàng 

ngày.  

Như vậy, trong thời gian ngắn Công ty LAP và quỹ Văn hóa Dongbu, Hàn Quốc đã hai lần 

phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại Lào, trước đó là hoạt động 

trao tặng 10 xuất học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó đang theo học tại Đại học 

Quốc gia Lào diễn ra ngày 24/1/2019. Đây là các hoạt động thuộc khuôn khổ hoạt động 

thiện nguyện năm 2019 của LAP với giá trị quà tặng trong đợt hoạt động từ thiện lần này 

lên đến 33.000 USD. Các hoạt động trên là hành động góp phần chứng minh hoạt động 

đầu tư, kinh doanh của LAP đem lại lợi ích dân sinh thiết thực cho xã hội Lào.  
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Tin vắn: 

Việt Nam giúp đỡ, viện trợ Lào hơn 850 tỷ kíp từ 2016 – 2018 

heo Vientiane Mai, thông tin từ Hội nghị Đảng bộ Bộ Kế hoạch – Đầu tư Lào diễn ra 

từ ngày 31/1-1/2/2019 nhằm đánh giá hoạt động thực hiện công tác trọng tâm giai 

đoạn 2016 – 2018 cho biết: Trong thời gian từ 2016 -2018, Lào đã nhận vốn viện trợ 

không hoàn lại từ Chính phủ Việt Nam số tiền lên đến 852.75 tỷ Kíp, với 30 dự án viện 

trợ, bên cạnh đó mõi năm Lào nhận khoảng 1.000 suất học bổng đào tạo nhân lực, năm 

2018 sinh viên Lào học tập tại Việt Nam là 16.644 người. Với kết quả này, Việt Nam đứng 

thứ 2 trong viện trợ cho Lào, đứng thứ nhất là Trung Quốc với 10.926,25 tỷ viện trợ cho 

các dự án song phương. Cũng theo thông tin từ hội nghị nói trên, giai đoạn 2016 – 2018, 

Bộ Kế hoạch – Đầu tư Lào đã huy động vốn thực hiện các dự án mới tổng cộng 120 dự án, 

tổng giá trị 2,048 tỷ USD, tương đương với 17.532 Tỷ kíp. Trong đó, các dự án sử dụng 

vốn viện trợ không hoàn lại là 924.35 triệu USD, dự án sử dụng vốn vay 1.104 triệu USD, 

Chính phủ đầu tư vốn tổng cộng 17.88 triệu USD, vốn tư nhân đóng góp tổng cộng 1.26 

triệu USD. 

 

Lào – Việt Nam tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác ngành điện 

heo Vientiane Mai, trong thời gian từ ngày 16-19/2/2019, đoàn đại biểu bộ Năng 

lượng và Mỏ của Lào do Bộ trưởng Khammany Inthilath dẫn đầu đã có chuyến thăm 

làm việc tại Việt Nam, tham dự cuộc họp với lãnh đạo, chuyên gia Bộ Công thương Việt 

Nam để thảo luận vấn đề ấn định điểm kết nối việc mua – bán điện giữa hai quốc gia, bao 

gồm 9 điểm trên các đường truyền tải 220kV, 230kV và 500kV. Nhân chuyến thăm Bộ 

trưởng Khammany Inthilath cũng đã đến thăm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng để báo cáo 

kết quả làm việc chung với Bộ Công thương, kết quả việc xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực 

năng lượng, khoáng sản và công nghiệp giữa hai nhà nước. Tại đây, Bộ trưởng Khammany 

Inthilath bày tỏ việc sẵn sàng kí kết các dự án hợp tác giữa hai Bộ và hợp đồng mua –bán 

điện tại dự án Thủy điện Nặm Xăm… Dự kiến hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trong hai 

hợp đồng. Bộ trưởng Khammany đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công thương Việt 

Nam và Bộ Năng lượng và Mỏ Lào trong việc đẩy mạnh trao đổi tham vấn việc kí kết hợp 

tác về các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo và khai thác khoáng sản để  trình lên Chính 

phủ hai nước thống nhất, ký kết và sớm đi vào triển khai chính thức. 
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Lào dành ưu đãi thuế một số lĩnh vực được khuyến khích 

heo KTXH, nhằm chuyển cơ cấu phát triển kinh tế từ chỗ dựa nhiều vào tài nguyên 

thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản và điện lực sang phát triển bền vững, dựa vào 

công nghiệp dựa trên nền tảng kinh tế tri thức và phát triển daonh nghiệp vừa và nhỏ 

SMEs. Mới đây, Chính phủ Lào đã công bố những chính sách đặc biệt ưu tiên về thuế 

trong thời gian 2 năm tới như miễn thuế lợi nhuận doanh nghiệp trong hai năm đầu, giảm 

10% trong hai năm tiếp theo và từ sau lại thu 20% đối với các doanh nghiệp thuộc 7 lĩnh 

vực gồm: Sản xuất hàng hóa xuất khẩu; Ngành chế biến Nông – Lâm sản và hàng thủ 

công; Công nghiệp chế biến sử dụng công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, phát triển bảo 

vệ môi trường và hệ sinh vật; Lĩnh vực triển tài nguyên con người, tay nghề lao động và 

chăm sóc sức khỏe; Xây dựng cơ sở hạ tầng nằm ngoài phạm vi dự án hợp tác; Sản xuất 

nguyên vật liệu, thiết bị cung cấp công nghiệp sản xuất quan trọng; Lĩnh vực du lịch, dịch 

vụ. 

 

Lào bảo tàng nghệ thuật Lào qua các thời kỳ tại thủ đô Viêng 

Chăn 

heo Vientianetimes, Lễ khánh thành Bảo tàng nghệ thuật Lào qua các thời kỳ đã 

được tổ chức ngày 20/2 tại Bản Xangkhou, Quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn. 

Buổi lễ có sự tham dự của Đô trưởng Viêng Chăn ông Sinlavong Khutphaithun, Phu nhân 

Thủ tướng bà Naly Sisoulith, cựu Thủ tướng ông Buasone Bupphavanh, cựu Phó Thủ 

tướng ông Somsavat Lengsavath. Bảo tàng nói trên được kỳ vọng là nơi giữ gìn bản sắc 

văn hóa Lào và trở thành điểm tham quan cho khách nước ngoài, góp phần quảng bá đất 

nước Lào. Bảo tàng có hàng nghìn hiện vật được trưng bày gồm có sản phẩm tranh 

gỗ,tượng điêu khắc gỗ, tượng phật bằng gốm… Thể hiện bức tranh đời sống vật chất, văn 

hóa tinh thần và tín ngưỡng đậm bản sắc dân tộc Lào. 
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Chuỗi cửa hàng 7-Eleven sắp xuất hiện tại Lào 

heo báo Đầu tư Kinh tế của Thái Lan, tại cuộc họp mới đây của Công ty CP All Thái 

Lan, đơn vị vận hành chuỗi hơn 10.000 chi nhánh 7-Eleven tại Thái Lan đã nhất trí 

cho phép tiến hành đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương hiệu và đầu tư kinh doanh 

chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Lào và Campuchia. Trước đó vào cuối tháng 1/2019, 

công ty đã ký vào biên bản ghi nhớ sơ bộ với 7-Eleven. Hiện nay thị trường cửa hàng tiện 

lợi của Lào đang có mặt của 2 thương hiệu lớn là Jiffy và Mpoint( sau này là Mini Big C). 

Trong đó Jiffy cũng là tên tuổi đến từ Thái Lan, là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty 

năng lượng PTT, chuyên cung cấp nhiên liệu, khí đốt và sản phẩm dầu nhớt. Ngoài PTT 

cũng sở hữu thương hiệu Cà phê Amazon, được tích hợp thành chuỗi Trạm xăng, cửa hàng 

tiện ích và cà phê với tổng số hơn 50 điểm tại Lào.  

 

Lễ hội Voi Xaynhabuly đã bắt đầu ngày 23/2 

heo KTTM, Lễ hội voi hoạt động văn hóa đặc sắc nhất của tỉnh Xaynhabuly đã sẵn 

sàng, bắt đầu diễn ra từ ngày 23/2 - 28/2/2019 tại trung tâm tỉnh Xaynhabuly. Ban tổ 

chức cho biết, sẽ có 70 con voi tham gia lễ hội, trong đó 20 con voi được huấn luyện sẽ 

tham gia biểu diễn 19 tiết mục trước công chúng. Theo thống kê, hiện nay Lào chỉ còn 

khoảng 1000 cá thể cả voi rừng và voi nhà. Trong đó, lượng lớn nhất voi nhà tập trung tại 

tỉnh Xaynhabuly. Do vấn nạn săn bắn, ảnh hưởng của các dự án đầu tư khiến diện tích 

rừng tự nhiên bị thu hẹp, trong 30 năm qua lượng voi tại Lào đã sụt giảm tới 90%. Theo 

báo cáo mới nhất của Trung tâm bảo tồn voi Xaynhabuly EEC, Lào hiện còn khoảng 400 

voi nhà và 450 cá thể voi hoang dã. Ước tính đến năm 2030, hệ quả của phát triển kinh tế 

tác động đễn tự nhiên, sẽ dẫn tới hậu quả khiến số cá thể voi còn lại ở đất nước từng được 

mệnh danh là Xứ sở Triệu Voi là không đáng kể. 
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Lào Mỹ tổ chức hội nghị triển khai Hiệp định thương mại đầu tư 

song phương 

heo Vientianemai, ngày 2/2/2019 tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị triển 

khai thực hiện Hiệp định thương mại và đầu tư giữa Lào và Mỹ, đại diện phía Lào 

tham dự hội nghị là Thứ trưởng Bộ Công thương ông Somchit Inthamit, về phía Mỹ là ông 

Phụ trách quan hệ thương mại của Mỹ với khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương. Hội 

nghị đã thảo luận, xem xét các vấn đề nhằm mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư giữa Lào 

và Mỹ trên cơ sở hiệp định thương mại, đầu tư song phương đã được ký kết năm 2016, 

trong đó tập trung chủ yếu vào xem xét các yếu tố nền tảng nhằm thúc đẩy các điều kiện 

phát triển quan hệ thương mại hai nước như: thanh toán điện tử, tiêu chuẩn phương tiện 

giao thông, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ. 

 

Chính phủ Lào công bố kết quả tuyển dụng công chức biên chế 

năm 2019 

heo Vientiane Mai, ngày 21/1 Chính phủ Lào đã ra quyết định số 05/TT về việc 

phân bổ công tác đối với 1.500 công chức mới biên chế năm 2019 cho các ban 

ngành từ trung ương đến địa phương. So với năm 2018, số công chức biên chế mới của 

Lào năm nay đã giảm còn một nửa, chủ yếu tuyển dụng cho các ngành Giáo dục, Thể thao 

và Y tế. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào có 939 công chức mới, chủ yếu là vị trí 

hành chính và giáo viên. Tiếp theo là Bộ Y tế với 220 viên chức mới cho các vị trí hành 

chính và cán bộ chuyên ngành. Ngoài ra, Ngân hàng TW Lào được phép lập và đề xuất số 

biên chế cán bộ riêng trình lên Bộ Nội Vụ xem xét và theo dõi. Việc Lào tuyển dụng số 

lượng công chức ít hơn một nửa so với những năm trước, chỉ tuyển dụng cho lĩnh vực thiết 

yếu nhất là hành động nhằm hạn chế việc phình to bộ máy nhà nước, cũng như giảm sức 

ép quỹ lương và chi tiêu hành chính công cho Chính phủ Lào, đây là hành động rất cấp 

thiết trong bối cảnh tình hình tài chính công của Lào không thực sự sáng sủa.  
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Hội nghị xem xét phát triển 4 tỉnh Viêng Chăn, Bokeo, 

Bolikhamxay và Khammuan theo chương trình 030 

heo Vientiane Mai, ngày 7-8/2 tại khách sạn Crown, Cục Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Lào đã chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển địa phương 4 tỉnh 

trọng điểm bao gồm Viêng Chăn, Bokeo, Bolikhamxay và Khammuan (chương trình 030) 

đối với năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của ông Olivier 

Hecquet- Trưởng đại diện Văn phòng cơ quan Hợp tác - Phát triển Luxembourg – 

LuxDev, là cơ quan tài trợ chính cho chương trình 030.  Hội nghị đánh giá thách thức của 

chương trình 030 hiện nay gồm: Khuyến khích nâng cao khả năng quản lý hành chính, 

quản lý quỹ phát triển bản và đáp ứng cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển kinh tế nông 

thôn cũng như phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo. Nội dung của chương trình 030 là 

phát triển kinh tế nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại 4 tỉnh trọng điểm. Sẽ có 160.000 

người dân địa phương nhận được lợi ích từ nghị định 030 này. Chương trình 030 được 

Chính phủ Lào ưu tiên triển khai thực hiện vì tầm quan trọng lớn, ảnh hưởng đến thành 

quả trực tiếp của Kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm lần thứ 8 mà Lào đã đề ra. 

 

Úc hỗ trợ Lào cải cách thương mại 

heo KTXH, ngày 8/2, tại trụ sở Bộ Công thương, thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký 

kết chương trình hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc với WB về dự án “ Thúc 

đẩy nâng cao khả năng cạnh tranh thương mại của CHDCND Lào”. Buổi lễ có sự tham gia 

của Đại sứ Úc, đại diện WB tại Lào và Bộ trưởng Công thương bà Khemmany Phonsena. 

Phát biểu trong buổi lễ, Đại sứ Úc cho biết, Chính phủ Úc rất vui lòng hợp tác với WB và 

Chính phủ Lào với gói vốn 4.5 triệu AUD, tương đương 27.26 tỷ Kíp để cải thiện khả 

năng cạnh tranh trong kinh doanh và thương mại của các đơn vị doanh nghiệp, qua đó phát 

triển kinh tế tư nhân tại Lào có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế.Nguồn vốn viện trợ 

của Chính phủ Úc sẽ được rót vào nhiều quỹ phát triển khác nhau, trực tiếp dưới sự quản 

lý của WB. Sự hỗ trợ của Úc phù hợp với ưu tiên trong cải tổ nền kinh tế của Lào hiện 

nay, đặc biệt là nội dung Sắc lệnh số 02/TT của Thủ tướng Thonglun Sisulith về củng cố 

các quy định, cơ chế hợp tác kinh doanh tại CHDCND Lào. Bên cạnh đó, dự kiến còn tạo 

công ăn việc làm và cơ hội kiếm thêm thu nhập cho lao động tại Lào. 
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Các nước Jamaica, Na Uy, Bahrain có Đại sứ mới tại Lào 

heo Vientiane Mai, ngày 12/2, tại Phủ chủ tịch nước, đồng chí Bunnhang Volachith, 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào đã tiếp đón và nhận quốc thư bổ nhiệm tân đại sứ 

các nước Jamaica, Na Uy, Bahrain tại Lào. Theo đó, Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Jamaica tại Lào là ông Anthony Hill, ông từng làm việc tại Đại sứ quán Jamaica tại Bắc 

Kinh, Trung Quốc. Lào và Jamaica thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 27/8/1999. Tân 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Na Uy tại Lào là bà Kletter Loken, bà từng giữ chức vụ ngoại 

giao tại Srilanka và Maldives, Sứ quán Na Uy đặt tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam hiện kiêm 

nhiệm vai trò sứ quán tại Lào. Lào và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 

12/11/1991, quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu 

nhất định, Chính phủ Na Uy đã có những hỗ trợ cho Lào trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là 

ủng hộ và giúp đỡ Lào sớm đạt được mục tiêu thiên niên kỷ là thoát khỏi nhóm các quốc 

gia chậm phát triển trong năm 2020. Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bahrain tại Lào là 

ông Amet Abdulla, trước đó ông Amet Abdulla là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bahrain tại 

Thái Lan, Sứ quán Bahrain tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan kiêm nhiệm vai trò sứ quán tại 

Lào. Lào và Bahrain thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15/12/2002.  

 

Ngoại trưởng Lào, Campuchia gặp gỡ giải quyết  

tranh chấp lãnh thổ 

heo Thanhnien, dẫn thông tin từ The Phnom Penh Post cho biết Bộ Ngoại giao và 

hợp tác quốc tế Campuchia thông báo Bộ trưởng Prak Sokhonn sẽ gặp người đồng 

cấp Lào Saleumxay Kommasith ngày 21.2 để thống nhất gửi thư đề nghị Pháp cho mượn 

bản đồ gốc nhằm giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước. 
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Lào có khả năng sẽ mua tiêm kích Trung Quốc mạnh ngang Su-30 

heo ANTD.VN, dẫn tin của tờ Air Recognition cho biết, không quân Lào được cho 

là có thể mua một phi đội khoảng từ 12-24 chiếc tiêm kích đa năng J-10C, phiên bản 

mạnh nhất hiện nay của dòng J-10 do Trung Quốc sản xuất. J-10C được coi là phiên bản 

hiện đại và mạnh mẽ nhất trong dòng máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc hiện nay. 

Nhiều nhà quan sát cho rằng loại máy bay này có tính năng chiến đấu không hề thua kém 

một số loại máy bay của Nga và Mỹ. Tuy vậy cũng không ít ý kiến lại tỏ ra dè dặt khi đề 

cập đến chiến đấu cơ xuất xứ từ Trung Quốc. ANTD.VN nhận định, việc Lào mua chiến 

đấu cơ từ Trung Quốc cũng là dễ hiểu, bởi nước này đang có một số vũ khí hiện đại mua 

từ Bắc Kinh và quan hệ giữa hai nước đặc biệt là quốc phòng đang có bước phát triển vượt 

bậc trong vài thập niên trở lại đây. 

Lào tiếp tục tăng số lượng máy bay Yak-130 từ Nga 

heo VietTimes, dẫn thông tin Kênh truyền hình Ngôi sao Nga trong cuộc phỏng vấn 

với ông Khamlek Sengpatyan, Tư lệnh trưởng lực lượng Không quân Lào cho biết, 

lực lượng vũ trang nhân dân Lào đặt hàng một lô máy bay Yak-130 của Nga với số lượng 

không xác định. Ông Sengpatyan nói rằng: "Chúng tôi đã đặt hàng một số các máy bay 

Nga. Tôi không thể nói số lượng là bao nhiêu do đó là bí mật nhà nước. Nhưng việc 

chuyển giao phương tiện sẽ kéo dài". Trước đó Lào đã nhận được 4 máy bay huấn luyện 

chiến đấu Yak-130. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, việc chuyển giao sản phẩm là 

thực hiện một phần của hợp đồng ký năm 2017. Tổng số máy bay đợt đầu tiên Viên Chăn 

nhận là 4 máy bay Yak-130. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Đổ xô sang Lào, Thái Lan mưu sinh 

heo Người Lao động, sau đợt tết Kỷ hợi 2019 bình quân mỗi ngày ở Nghệ An và Hà 

Tĩnh có hàng ngàn người làm thủ tục xuất ngoại, trong đó có rất nhiều người làm 

giấy tờ sang Lào, Thái Lan mưu sinh. Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau Tết nguyên đán 

2019, lượng người đến đơn vị này để làm hộ chiếu, giấy thông hành, gia hạn thị thực tăng 

đột biến. Mỗi ngày có cả 1.000 người, có ngày cao điểm lên đến hơn 2.000 người làm thủ 

tục. Tại Hà Tĩnh, theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, những ngày sau Tết 

nguyên đán 2019, số người trên địa bàn đến làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành 

để đi lao động ở nước ngoài cũng rất đông - hơn 1.000 người/ngày. Phần lớn trong số này 

sang Lào và Thái Lan. 

Do việc đi sang Lào, Thái Lan thuận lợi nên theo thống kê chưa đầy đủ, tại Nghệ An và 

Hà Tĩnh có tới mấy chục ngàn người dân đang mưu sinh tại 2 nước này. Điển hình như xã 

Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 1.500 người dân làm ăn, sinh 

sống tại Lào. Nhờ sang Lào làm ăn mà cuộc sống của người dân xã Diễn Tháp đổi đời. Từ 

một xã nghèo, nay ở Diễn Tháp nhà cao tầng mọc lên san sát, hàng trăm ôtô đắt tiền.Tại 

Hà Tĩnh cũng thế, nhờ sang Thái Lan làm ăn mà đời sống của nhiều hộ dân khá hẳn lên. 

Ông Võ Xuân Phong, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc, 

cho biết trong huyện có khoảng 4.000 người đang làm ăn ở Thái Lan, nhờ đó kinh tế, đời 

sống của nhiều người thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 
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Triển vọng phát triển kinh tế Lào 

heo Xaluan.com, Thu nhập bình quân đầu người của Lào trong năm 2018 đạt 2.599 

USD, vượt chỉ tiêu đề ra; lạm phát ở mức thấp, khoảng 2,1%; tỷ giá, thị trường ngoại 

tệ được kiểm soát; thu ngân sách năm được bảo đảm theo kế hoạch, chi ngân sách thấp 

hơn 0,2% so với kế hoạch, thâm hụt ngân sách được thu hẹp xuống còn 4,7% GDP so với 

mức 5,3% GDP năm 2017. Đầu tư nhà nước giảm một chút so với kế hoạch nhưng đầu tư 

khu vực tư nhân tiếp tục tăng mạnh. Có 43 dự án lớn được cấp phép, trong đó, có 14 dự án 

trên lĩnh vực năng lượng điện, 15 dự án khoáng sản, năm dự án nông nghiệp và 9 dự án 

lĩnh vực dịch vụ. Trong chín tháng đầu năm 2018, đã có 2.924 dự án đầu tư được đăng ký 

với tổng giá trị 3,8 tỷ USD, tăng 60% so với chỉ tiêu Quốc hội Lào phê chuẩn. Hiện có gần 

600 công ty trong và ngoài nước vào đầu tư và đăng ký đầu tư tại các khu kinh tế, đóng 

góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Lào. Năm 2018, hàng hóa nhập khẩu để thực 

hiện các dự án trong các khu kinh tế đạt 430 triệu USD; giá trị xuất khẩu hàng hóa điện tử, 

may mặc, tiêu dùng sản xuất tại các khu kinh tế cũng tăng rõ rệt, đạt 249 triệu USD. 

Năm 2019, Lào tiếp tục khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ, tập trung 

thực hiện một loạt chính sách vĩ mô đang được tiến hành từ hai năm trở lại đây để hướng 

tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, đạt mức tăng GDP 6,7%; thu nhập bình quân đầu 

người 2.726 USD, tăng 127 USD so năm 2018. Những mục tiêu này được giới chuyên 

môn đánh giá là có triển vọng mặc dù Lào vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhất 

là việc đầu tư nhà nước giảm nhẹ, ngân sách hạn hẹp và viện trợ của nước ngoài giảm. Lào 

tiếp tục thực hiện các chính sách cơ cấu lại các nguồn đầu tư công, hạn chế đầu tư dàn trải, 

siết chặt chi tiêu công và tập trung truy thu thuế tại các dự án lớn đang thực hiện, hướng 

tới phát triển nền kinh tế bền vững với mục tiêu thu ngân sách tăng 3,35% so năm 2018, 

chi ngân sách tăng không quá 1,78%. Vấn đề số hóa nền kinh tế cũng được chú trọng với 

việc đưa vào các chiến lược phát triển như xây dựng Tầm nhìn 2030, Chiến lược 2025, Kế 

hoạch phát triển 2020 và Kế hoạch Chính phủ Điện tử 2020, với trọng tâm là khuyến 

khích ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài chính, y tế, giáo 

dục, dịch vụ, du lịch...  

Xaluan.com nhận định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Lào luôn giữ được ổn 

định, hợp tác kinh tế với các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và một số đối tác 

quan trọng khác đang tiếp tục được mở rộng không ngừng, sẽ là những nhân tố quan trọng 

góp phần thúc đẩy kinh tế Lào trong năm 2019 phát triển. 

 

  

T 
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Lào trao tặng huân huy chương và bằng khen cho Bộ Công an 

Việt Nam 

heo ANTD.VN, ngày 20-2, tại Hà Nội, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam 

long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ An ninh Lào cho tập thể, cá nhân thuộc 

Bộ Công an Việt Nam.  

Tại buổi lễ, Thiếu tướng A-lu Va-li-xư, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ An ninh 

Lào) đã công bố Sắc lệnh khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng giấy ủy quyền và Quyết định tặng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an vinh dự được đón nhận Huân 

chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân cách mạng Lào. Mười hai đồng chí sỹ 

quan cấp Tướng thuộc Bộ Công an cũng vinh dự được tặng thưởng Huy chương Hữu nghị 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội vinh dự được đón 

nhận phần thưởng cao quý  là Huy chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân 

Lào. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã trao tặng Huân, Huy chương Lao động cho 

12 cá nhân thuộc Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào nhân dịp các đồng chí 

kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ngoài ra, 13 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam 

cũng vinh dự được Bộ trưởng Bộ An ninh Lào trao tặng Bằng khen. 

 

Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali của Vinachem “đắp 

chiếu” bên Lào 

heo Zing.vn, dẫn bài viết của Vietnamnet cho biết dự án khai thác và chế biến muối 

mỏ Kali tại Lào của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem)  được Bộ Công 

Thương phê duyệt vào năm 2013 với số vốn dự kiến là hơn 522 triệu USD, tương đương 

hơn 10.000 tỷ đồng, đến tháng 8/2017 dự án đã giải ngân được 1.429 tỷ đồng, đạt 22,32% 

kế hoạch ban đầu. Hiện dự án trong tình trạng dừng hoàn toàn, với kết luận của các chuyên 

gia sau khi xem xét rà soát lại dự án theo chỉ đạo của Chính phủ là “không có hiệu quả 

kinh tế”. Ngày 15/5/2018, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu Tập đoàn Hóa chất thực 

hiện dừng, kết thúc các hợp đồng của dự án;đánh giá, xác định lại khối lượng, chi phí đã 

thực hiện và dự kiến chi phí phát sinh khi kết thúc các hợp đồng theo quy định của pháp 

luật. Bộ Công Thương yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất tiến hành kiểm điểm trách 

nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến hạn chế, thiếu sót. Hàng loạt lãnh đạo của 

Vinachem đã phải nhận án kỷ luật. 

 

T 

T 
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Tổng giám đốc Đài TNVN thăm làm việc tại Lào 

heo VOV.VN, Chiều 23/2, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch Lào đã 

tiếp Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhân chuyến công tác tại Lào để ký 

Thỏa thuận hợp tác triển khai dự án “ Đầu tư , đổi mới thiết bị công nghệ cho Đài Phát 

thanh Quốc gia Lào”. 

Bộ trưởng Bosengkham Vongdara đánh giá cao sự tích cực của Đài TNVN trong việc xúc 

tiến các dự án hỗ trợ Đài Phát thanh Quốc gia Lào và một số Đài Phát thanh- Truyền hình 

địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa tiếng nói của Đảng- 

Nhà nước Lào đến với người dân, đặc biệt là người dân sống ở địa bàn nông thôn, miền 

núi, vùng sâu vùng xa. Ông Nguyễn Thế Kỷ giới thiệu khái quát với Bộ trưởng 

Bosengkham Vongdara về Thỏa thuận “ Đầu tư , đổi mới thiết bị công nghệ cho Đài Phát 

thanh Quốc gia Lào” sẽ được ký kết chính thức nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức 

Lào của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ ngày 24 đến 25/2/2019, đồng 

thời khẳng định Đài TNVN sẽ nỗ lực xúc tiến đồng bộ các bước để dự án sớm được triển 

khai trên thực tế, giúp Đài Phát thanh Quốc gia Lào nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa 

tiếng nói của Đài đến với thính giả ngày càng tốt hơn. Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng mong Bộ 

trưởng Bosengkham Vongdara chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ hoàn thành các thủ 

tục cần thiết, thu xếp nguồn vốn đối ứng cho một số hạng mục được đề cập trong thỏa 

thuận để dự án sớm được triển khai đồng bộ từ việc nâng cấp trang thiết bị đến đào tạo 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhằm vận hành có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật 

của dự án. 
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