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CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI 2019 

Tin chính:  

 Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019 xem xét nhiều nội dung quan trọng 

 Lào công bố Tầm nhìn phát triển Quốc gia 2021 – 2025 

 Lào tăng cường công tác phòng chống tham nhũng 

 Ngành Tư pháp Lào đề ra mục tiêu xây dựng, sửa đổi mới 23 bộ luật trong thời 

gian tới đây 

 Chỉ số tiếp cận điện năng của Lào yếu nhất khu vực 

 Thủ tướng Lào thăm Hợp tác xã sản xuất cà phê Bolaven 

Tin vắn: 

 Năm 2019 Chính phủ Lào sẽ thanh tra hàng loạt dự án công có dấu hiệu sai 

phạm 

 Người dân Ắt tạ pư bắt đầu nhận tiền hỗ trợ thiệt hại 

 Tiến độ thi công đường 16B Sekong – Dakcheung đạt 98,56% 

 Lào – Thái Lan trao đổi kinh nghiệm quản lý đất đai 

 Thủ đô Viêng Chăn kiểm tra tiêu hủy thịt thú rừng tại chợ Huainamxay 

 Tổng kết công tác Sở Y tế Thủ đô Viêng Chăn 

 Lào sẽ thành lập cơ quan kiểm định tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đặc biệt 

 Thủ đô Viêng Chăn sắp triển khai xe Bus nhanh BRT 

 Tháng đầu năm 2019 Thủ đô Viêng Chăn liên tiếp xảy ra hỏa hoạn 

 Lào mở đường bay mới Viêng Chăn – Thượng Hải phục vụ năm du lịch Lào 

Trung 2019 

 Ngân hàng Lào Việt tổ chức quay thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm 
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Điểm tin trong nước: 

 Bà con người Việt ở Lào tấp lập về quê ăn tết 

 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tết cộng đồng xuân 2019 

 Đại sứ quán chúc Tết đơn vị thi công Tòa nhà Quốc hội mới của Lào 

 Lào chúc Tết cổ truyền 2019 Đại sứ quán Việt Nam 

 Lào chúc mừng 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

 Một lao động nghèo Nghệ An tử vong ở Lào 

 Công an Huế bắt vụ vận chuyển 250 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam 

bán Tết 
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Tin chính: 

Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019 xem xét 

nhiều nội dung quan trọng 

heo Vientiane Times, Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019 đã diễn ra 

trong 2 ngày 24-25/1/2019 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thonglun Sisulith. Hội 

nghị đã xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng nền kinh 

tế vĩ mô của Lào, tầm nhìn chung việc cơ cấu ngành khai thác và chế biến khoáng sản 

theo hướng bền vững, việc tìm kiếm đầu ra sản phẩm cho ngành sản xuất xi măng đang 

gặp nhiều khó khăn, chính sách phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, kế hoạch phát 

triển cao nguyên Bolaven tỉnh Chăm pa sắc, chính sách thu hút đầu tư tạo ưu đãi đặc 

biệt cho phát triển SMEs vv… 

Bên cạnh đó, Hội nghị Chính phủ lần này cũng thảo luận báo cáo đánh giá tác động 

kinh tế xã hội và môi trường của 2 dự án thủy điện Năm Mô và Năm Mi Ly, giao trách 

nhiệm cho Bộ Năng lượng và Mỏ phối hợp cùng bộ Kế hoạch Đầu tư triển khai nghiên 

cứu và trình lại kết quả lên Chính Phủ.Ngoài ra, thủ tướng Thonglun Sisulith còn yêu 

cầu các ban ngành chính quyền tập trung thực hiện các công tác trọng điểm trong năm 

2019 mà Chính phủ đã thông qua, đặc biệt là cải tổ các Doanh nghiệp Quốc doanh. Cụ 

thể là việc giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp, mở rộng việc bán cổ phần cho các đơn 

vị tư nhân, nghiên cứu kỹ nội dung của dự thảo sắc lệnh về thi đua khen thưởng và dự 

thảo sắc lệnh về bộ máy hành chính nhà nước 

Các nội dung khác của Hội nghị lần này bao gồm việc xem xét đẩy mạnh thực hiện cơ 

chế một cửa nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cải thiện môi trường kinh doanh, 

triển khai năm du lịch Lào – Trung đạt hiệu quả, vấn đề kiểm soát lao động nước ngoài 

và đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội. 
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Lào công bố Tầm nhìn phát triển Quốc gia 2021 – 2025 

heo Vientiane Times, trong khuôn khổ cuộc họp liên bộ giữa Bộ Tài chính và Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư Lào về định hướng thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế Xã 

hội năm 2019 diễn ra mới đây, cơ quan chức năng Lào đã cho công bố về Tầm nhìn 

phát triển Quốc gia 2021 – 2025. Theo đó, sẽ định hướng chuyển đổi nền kinh tế từ chỗ 

lệ thuộc vào công nghiệp khai khoáng, thủy điện sang nền kinh tế dựa trên nền tảng tri 

thức, bên cạnh đó là việc tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, thân thiện với môi 

trường. 

Tăng trưởng kinh tế tại Lào những năm vừa qua ở mức trên 6%/ năm, tuy nhiên, các đối 

tác phát triển chiến lược của Lào không thực sự đánh giá cao kết quả này vì sự thiếu bền 

vững khi kinh tế Lào phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. Chính phủ Lào 

nắm rõ thực trạng trên thể hiện qua việc điều chỉnh các chính sách và chiến lược hoạt 

động thời gian gần đây theo hướng nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững, 

bắt đầu từ việc cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng khuyến khích đầu tư trong và 

ngoài nước, khuyến khích sản xuất và mở rộng các hoạt động kinh doanh, định hướng 

các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là hạt nhân phát triển chính của 

Lào trong thập kỷ tới. 

Trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng Thonglun Sisulith đã yêu cầu 

các ban ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, mục tiêu hàng đầu 

là tăng chỉ số xếp hạng kinh doanh của Lào theo đánh giá của WB. Hiện Bộ Công 

thương Lào đã đưa vào hoạt động chính thức cổng thông tin điện tử nhằm giúp các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ chế, thông tin dữ liệu thương mại một cách thuận 

tiện nhất. 
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Lào tăng cường công tác phòng chống tham nhũng 

heo Vientiane Times, mới đây Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, Tổng thanh tra 

Chính phủ ông Bunthong Chitmany đã ký văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực 

hiện Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi bổ sung), trong đó yêu cầu các cơ quan tổ 

chức nhà nước tạo điều kiện tối đa cho mọi thành phần nhân dân có thể tham gia vào 

phòng chống tham nhũng mà Chính phủ Lào đang đẩy mạnh. Văn bản trên nhằm cụ thể 

hóa nội dung Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi bổ sung) hiện hành bị cho là có 

phạm vi quá rộng và chưa rõ ràng, có một số nội dung đáng chú ý như khuyến khích 

Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức dân sự, cơ quan 

truyền thông cũng như mọi công dân Lào phát huy quyền và nghĩa vụ nhất định tham 

gia vào công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng. Có quyền theo dõi các hoạt 

động của lực lượng công an, cảnh sát, công chức, doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo địa 

phương trong công tác để phát hiện sai phạm, tham nhũng, đồng thời có quyền báo cáo 

các hành vi tham nhũng lên chính quyền cấp cao một cách thường xuyên thông qua 

kênh trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua các đường dây nóng của các cơ quan chức 

năng. Bên cạnh đó các cá nhân, tổ chức trên được phép tham gia vào các phiên họp 

thường kỳ của chính quyền địa phương để đóng góp ý kiến xoay quanh công tác phòng 

chống tham nhũng. 

Thời gian qua, Chính phủ Lào đang nỗ lực tăng cường hoạt động phòng chống tham 

nhũng xảy ra trong nội bộ Đảng. Điển hình là quyết định đình chỉ hoặc buộc thôi việc 

nhiều trường hợp lãnh đạo địa phương xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Tỷ lệ tham nhũng 

và biển thủ công quỹ của Lào đang là vấn nan nhức nhối khiến thế giới đánh giá mức độ 

hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Lào là cực kỳ thấp, theo khảo sát mới 

nhất về chỉ số nhận thức tham nhũng CPI năm 2018 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế 

(Transparency International - TI) công bố,  Lào xếp hạng 132 trên 180 quốc gia và vùng 

lãnh thổ. 
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Ngành Tư pháp Lào đề ra mục tiêu xây dựng, sửa đổi mới 

23 bộ luật trong thời gian tới đây 

heo KPL, thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 diễn ra mới 

đây dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Sermsouk Simphavong cho biết, công tác trọng 

tâm năm tới của ngành Tư pháp Lào là nghiên cứu xây dựng mới 10 bộ luật, đồng thời 

tiến hành sửa đổi bổ sung nội dung 13 bộ luật hiện hành. Các bộ luật này sẽ được kiện 

toàn đệ trình Chính phủ trình lên thông qua tại kỳ họp thứ 7 và 8, Quốc hội khóa 8 tới 

đây. Trong đó, nổi bật là việc xem xét Luật Phá sản Doanh nghiệp (sửa đổi bổ sung ) và 

dự thảo Luật Công tác đền bù thiệt hại do hoạt động công.   

Bên cạnh đó, các công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong năm tới gồm có việc phối 

hợp với các ban ngành liên quan biên soạn lại các bộ luật dân sự hiện hành, tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng các cơ chế hành pháp, tôn trọng pháp luật, sắc lệnh về giải quyết 

tranh chấp cấp bản, nghiên cứu, kiểm tra các kẽ hở nghị quyết, sắc lệnh và cơ chế dưới 

luật theo các đề xuất của ban ngành liên quan. Tiếp tục xây dựng các cơ chế, quy định 

về việc đánh giá hiệu quả tư pháp đồng thời tiến hành đánh giá lại các cơ chế thuộc 

phạm vi trách nhiệm của ngành tư pháp, đảm bảo phù hợp và nằm dưới luật pháp hiện 

hành. Quan tâm thúc đẩy, giám sát các bộ ban ngành trong việc tổ chức triển khai các 

điều khoản luật thuộc phạm vi lĩnh vực ngành, đảm bảo phù hợp và nằm dưới luật pháp 

hiện hành. Nghiên cứu, đưa ra quan điểm về tính pháp lý của các hiệp định, đóng góp ý 

kiến vào các dự thảo hiệp định, hiệp định mà CHDCND Lào là thành viên. Ngoài ra, 

tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các ban ngành địa 

phương trong việc giám sát hành pháp các quy định cấp địa phương, tạo cơ sở báo cáo 

lên hội đồng nhân dân các cấp xem xét. 
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Chỉ số tiếp cận điện năng của Lào yếu nhất khu vực 

heo Vientiane Mai, thông tin từ hội nghị chuyển giao kinh nghiệm quản lý và hoạt 

động dịch vụ xây dựng, lắp đặt hệ thống điện do Cục Quản lý điện, Bộ Năng 

lượng và Mỏ Lào tổ chức ngày 29-30/1 vừa qua cho biết: Năng lực lắp đặt hệ thống 

điện của Lào đang có những hạn chế lớn, để xảy ra nhiều sai lầm trong triển khai. Các 

bước lắp đặt còn rườm rà, tốn nhiều thời gian gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các đề 

xuất ban đầu trong nỗ lực giải quyết vấn đề trên được hội nghị đề ra gồm giảm quy trình 

lắp đặt từ 6 bước xuống còn 3 bước, thời gian từ 134 ngày xuống còn 50 ngày.  

Trước đó, theo báo cáo Doing Business 2019 của WB công bố cuối tháng 10/2018, đề 

cập đến chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 của 190 quốc gia/nền kinh tế trên thế giới, 

phần về chỉ số tiếp cận điện năng đã xếp Lào ở vị trí 155, tức là đứng cuối cùng trong 

khối ASEAN (các quốc gia lân cận là Campuchia hạng 136, Myanmar hạng 149), cũng 

theo báo cáo này Việt Nam đứng ở vị trí 27, tăng tới 37 bậc so với xếp hạng năm 2017. 

Đây thực sự là nghịch lý đối với Lào, nhất là khi Chính phủ Lào đã chú trọng phát triển 

ngành công nghiệp sản xuất điện để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cả nước hiện nay 

có 61 cơ sở sản xuất điện với tổng công suất lắp đặt 7.207,24 MW, năng lực sản xuất 

37.366,66 GWh/ năm. Cụ thể, có tổng số 32 đập thủy điện cỡ vừa, 21 đập nhỏ quy mô 

dưới 15 MW, 1 nhà máy nhiệt điện than đá, 2 cơ sở sản xuất điện thay thế và 5 cơ sở 

sản xuất điện mặt trời. Các dự án điện lực đang trong quá trình thi công xây dựng được 

dự kiến đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2019-2020 bao gồm tổng số 36 công trình, 

tổng công suất lắp đặt 4.184,19 MW, năng lực sản xuất 20.892,99 GWh/năm. 
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Thủ tướng Lào thăm Hợp tác xã sản xuất cà phê Bolaven 

heo Lao Phatthana, ngày 28/1, Thủ tướng Thonglun Sisulith đã có chuyến thăm 

hợp tác xã cà phê Bolaven, tỉnh Chăm pa sắc, vựa sản xuất cà phê lớn nhất của 

Lào. Thông tin từ buổi tiếp Thủ tướng cho biết, Liên minh hợp tác xã cà phê Bolaven 

thành lập năm 2007 với 1.855 thành viên là các hộ gia đình, có tổng cộng 55 điểm sản 

xuất. Đến nay, tổng số thành viên đã lên 1.930 hộ, tập trung tại 48 điểm sản xuất trên 

địa bàn 3 tỉnh: Salavan, Sekong, Champasack. Có 1 nhà máy chế biến và 1 phòng thí 

nghiệm có nhiệm vụ thu gom, phân loại bảo quản, tách vỏ và phân tích chất lượng cà 

phê, công suất sản xuất 2 tấn/ngày. Thế mạnh của hợp tác xã sản xuất chính là đảm bảo 

cà phê có chất lượng cao, đảm bảo mọi quy trình sản xuất đều đạt chuẩn tính từ giai 

đoạn trồng, chăm sóc đến khi sản xuất thành phẩm. Năm 2009, hợp tác xã được cấp 

chứng nhận thương mại, chứng nhận nông nghiệp đạt chuẩn EU, Châu Á, Bắc Mỹ, 

Canada. Quy trình trồng và chăm sóc cây cà phê hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ 

thực vật, thân thiện môi trường, tạo môi trường sống sạch cho quần thể sinh vật, kinh tế 

gia đình phát triển bền vững. Giá cà phê luôn dao động ổn định ở mức cao trong khu 

vực. Sản lượng cung cấp thị trường trong nước tính từ năm 2007 đến nay đạt hơn 57 

nghìn tấn cà phê tươi, năm 2018 sản xuất được 8.300 tấn. Thị trường xuất khẩu chính là 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Úc, New Zealand… 
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Tin vắn:  

Năm 2019 Chính phủ Lào sẽ thanh tra hàng loạt dự án 

công có dấu hiệu sai phạm 

heo Lao Phatthana, dẫn thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác năm của Uỷ ban 

Kiểm tra TW và Cơ quan Thanh tra Chính phủ diễn ra ngày 28-30/1 vừa qua cho 

biết, năm 2019 các cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra đối với 99 mục tiêu là các dự án 

đầu tư công có dấu hiệu sai phạm. Theo đó, sẽ kiểm tra lại các báo cáo quyết toán công 

trình đầu tư từ ngân sách công của 46 đơn vị, thanh tra 2 dự án phát triển bền vững, 6 dự 

án đầu tư công tại các địa phương, thanh tra 21 dự án vay và hỗ trợ vốn không hoàn lại, 

thanh tra 6 ngân hàng quốc doanh và 18 đơn vị doanh nghiệp có vốn nhà nước. Bên 

cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thanh tra thường trực 

tiến hành thanh kiểm tra lại các dự án nổi bật tại từng địa phương, trên cơ sở đề nghị 

của HĐND cấp tỉnh. Ngoài ra, sẽ triển khai việc yêu cầu các đơn vị sử dụng vượt vốn 

ngân sách năm 2017 nộp lại hơn 157 tỷ Kíp, thu hồi khoản thuế chuyên ngành và quỹ 

đầu tư các loại hơn 82 tỷ Kíp vào ngân sách nhà nước năm 2019. 

 

Người dân Ắt tạ pư bắt đầu nhận tiền hỗ trợ thiệt hại 

heo báo chí Lào, trong hai ngày 25-26/, chính quyền TW và tỉnh Ắt tạ pư đã tổ 

chức trao phần tiền hỗ trợ thiệt hại cho các gia đình có người thân bị thiệt mạng 

bởi sự cố thủy điện Xepian Xenamnoy, huyện Sanamxay xảy ra ngày 23/7/2018, sự cố 

đã gây thiệt hại nặng nề tại 6 bản và cướp đi sinh mạng của 71 người dân. Thông tin từ 

buổi lễ cho biết, mỗi trường hợp người thiệt mạng bởi sự cố trên sẽ được hỗ trợ 10.000 

USD, tương đương với hơn 85 triệu Kíp. 

 

Tiến độ thi công đường 16B Sekong – Dakcheung  

đạt 98,56% 

heo Lao Phatthana, nhân chuyến công tác chỉ đạo hoạt động tổng kết thu ngân 

sách tại các tỉnh Nam Lào, mới đây Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ông 

Somdy Duangdy đã đến đi thăm thị sát, chỉ đạo thi công đường 16B, tỉnh lỵ Dakcheung 

– Sekong tại Km 0-83. Thông tin báo cáo của đơn vị đấu thầu thi công tuyến đường trên 

là Tập đoàn xây dựng THB cho biết, đến nay tổng tiến độ thị công đạt 98.56%. Dự án 

có quy cách mặt đường trải nhựa 2 lớp, tổng chiều dài 95 Km, đoạn nằm trong trung 

tâm huyện có mặt đường rộng 13m, còn lại rộng từ 6-7m, trên có 4 cầu vượt kết cấu bê 

tông dự ứng lực, có tổng chiều dài 174m. 

T 

T 
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Lào – Thái Lan trao đổi kinh nghiệm quản lý đất đai 

heo Lao Phatthana, ngày 29-30/1 vừa qua tại Thủ đô Viêng Chăn, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Lào đã phối hợp Bộ Nội vụ Thái Lan tổ chức Hội nghị trao đổi 

kinh nghiệm quản lý đất đai. Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Lào ông Sommat Phonsena, Đại sứ Thái Lan tại Lào ông Kiatikhun 

Xatpaseuth, đại diện Bộ Nội vụ Thái Lan. Tại hội nghị, hai bên thống nhất phối hợp 

nghiên cứu luật đất đai hiện hành, xây dựng chính sách quy hoạch đất đai, cấp phép sở 

hữu, định giá đất và công trình, các cơ chế quản lý đất đai thống nhất từ TW đến địa 

phương. Ngoài ra, các chuyên gia Thái Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm cơ chế quản lý đất 

đai hiện hành của Thái Lan, việc phân cấp quản lý đất, công tác giải quyết mâu thuẫn 

phát sinh, quyền sở dụng đất của người nước ngoài, công tác quản lý bất động sản, 

quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài dạng chung cư, căn hộ cho đến nhà ở, 

việc thuê và nhượng quyền nhà ở của người nước ngoài, Lands maps RTK và công tác 

định giá tài sản công của Thái Lan.  

 

Thủ đô Viêng Chăn kiểm tra tiêu hủy thịt thú rừng  

tại chợ Huainamxay 

heo Lao Phatthana, mới đây cơ quan kiểm lâm, Bộ Nông Lâm Lào đã tổ chức tiêu 

hủy lượng cá thể thú rừng, thủy sản nằm trong danh mục cấm nhóm 1, 2, 3, tổng 

khối lượng 9 Kg thu giữ được sau đợt kiểm tra tại Chợ Huainamxay, bản Huaihom, 

quận Sikhottabong, thủ đô Viêng Chăn. Cơ quan chức năng kiểm lâm cũng cho biết, 

trong năm 2018, cơ quan chức này qua kiểm tra hoạt động mua bán cá thể lâm, thủy sản 

trái phép, đã phát hiện đem tiêu hủy tổng cộng 23 kg các loại  thú nằm trong danh mục 

cấm chủ yếu là tê tê, sóc, chồn… 
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Tổng kết công tác Sở Y tế Thủ đô Viêng Chăn 

heo Lao Phatthana, mới đây Hội nghị tổng kết công tác năm Sở Y tế thủ đô Viêng 

Chăn đã diễn ra với sự tham dự của Phó Đô trưởng Viêng Chăn ông Sihun 

Sitthileuxay và Thứ trưởng Bộ Y tế Phuthon Meuangpak. Hội nghị đánh giá công tác 

dịch tế, chăm sóc sức khỏe ngành y tế Thủ đô Viêng Chăn năm vừa qua thực hiện khá 

tốt, tỷ lệ sử dụng vắc xin đạt 96%, khả năng đáp ứng dịch vụ y tế bà mẹ trẻ em đạt 94%, 

tỷ lệ sinh tại viện đạt 95%, tỷ lệ sử dụng nước sạch và vệ sinh tự hoại tiến triển tốt. Chú 

trọng công tác củng cố mạng lưới  cơ sở Y tế địa phương tại 9 quận, các bệnh viện, 

phòng khám từng bước nâng cao chất lượng. Tổng số trường hợp mắc tiêu chảy là 4.460 

người, viêm nhiễm đường hô hấp 2.430 trường hợp và hơn 1.200 trường hợp sốt xuất 

huyết. Thông tin từ hội nghị cũng cho biết, năm 2019 có sự thay đổi vị trí Giám đốc Sở 

Y tế Thủ đô khi Bà Xayphone Nunthaphone sẽ thay thế ông Phonepaseuth Unaphom. 

 

Lào sẽ thành lập cơ quan kiểm định tiêu chuẩn kỹ thuật 

thiết bị đặc biệt 

heo Lao Phatthana, mới đây Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm 

Kiểm định và chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Bộ Khoa học và Công 

nghệ Lào cùng với Công ty Deeleo, Trung Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp đồng 

dự án xây dựng phòng kiểm định tiêu chuẩn các thiết bị chứa khí nóng bao gồm: bình 

hơi, bình gas, ống hơi, ống cao áp, thang máy, máy nâng, dây cáp, thiết bị và phương 

tiện phục vụ trong khu vui chơi, các loại thiết bị khác… Thông tin từ lễ ký kết trên cho 

biết, dự án có thời hạn 15 năm, trị giá hơn 5 triệu USD,  sẽ được khởi công ngay trong 

tháng 1/2019, địa điểm đặt tại trụ sở của Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ 

Khoa học và Công nghệ Lào. Giai đoạn đầu của dự án sẽ xây dựng văn phòng, lắp đặt 

trang thiết bị cho phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 172025. 
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Thủ đô Viêng Chăn sắp triển khai xe Bus nhanh BRT 

heo Lao Phatthana, lãnh đạo Bộ Công chính và Vận tải Lào mới đây cho biết, để 

nâng cao chất lượng mạng lưới xe Bus nội thành Viêng Chăn, tới đây bộ này sẽ 

tiếp tục triển khai dự án củng cố giao thông đô thị tại Lào, dự án trên sẽ quy hoạch lại 

hệ thống giao thông nội đô, thay đổi cách vận hành xe Bus như hiện nay, điều chỉnh lại 

vị trí bãi dừng đỗ, bãi xe chờ, tinh gọn lại quy trình đăng ký phương tiện, cải tạo lại hệ 

thống đường đi bộ và vận tải không dùng xe gắn máy, dự án dự kiến hoàn thành trong 

năm 2022. Dự án bắt đầu từ năm 2010 với sự tài trợ của ADB, các nhà đầu tư tư nhân 

và Chính phủ Lào, tổng vốn đầu tư khoảng 99.7 triệu USD, trong đó Chính phủ Lào góp 

14,55 triệu USD, các đơn vị tư nhân góp 6.41 triệu USD, vốn vay và vốn được tại trợ 

bởi ADB là 35 triệu USD, Ngân hàng Phát triển Châu Âu đầu tư 20 triệu USD, Quỹ đầu 

tư phát triển Châu Á của EU 6.9 triệu USD và Quỹ môi trường thế giới 1.84 triệu USD. 

Đến nay dự án đã thực hiện được khoảng 6.5% tiến độ, một phần dự sẽ triển khai vận 

hành hệ thống xe Bus điện BRT hiện đại theo lộ trình tuyến: Đại học Quốc gia Lào – 

Đại lộ Kaysone Phomvihan – Hỏ Khăm – Đường Setthathilath – Công viên Phangum. 

 

Tháng đầu năm 2019 Thủ đô Viêng Chăn liên tiếp xảy ra 

hỏa hoạn 

hông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thủ đô Viêng Chăn cho biết, trong 

tháng 1/2019 số vụ hỏa hoạn trên địa bàn địa phương gia tăng đột biến. Cụ thể, 

xảy ra 2 vụ tại quận Hatxaiphong, 1 vụ tại quận Sikhottabong, 1 vụ tại quận 

Chanthabuly, 1 vụ tại quận Naxaithong. Tổng thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu Kíp. Nổi 

bật nhất trong đó là vụ cháy xảy ra tại một nhà máy tại Khu kinh tế phức hợp Xaysettha 

ngày 31/1 khi lực lượng cứu hỏa phải mất nhiều giờ để dập lửa. Ý thức phòng ngừa của 

người dân còn hạn chế là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn, thường các vụ hỏa hoạn 

xảy ra trong lúc sử dụng lửa, có một sộ vụ là do vứt tàn thuốc hay đóm lò dẫn đến cháy 

bãi cỏ và lan vào nhà, bên cạnh đó thiết bị điện sinh hoạt gia đình không đảm bảo cũng 

là nguyên nhân gây hỏa hoạn. Hiện chính quyền đang tăng cường vận động tuyên 

truyền, hy vọng công tác PCCC trong nhân dân được cải thiện. 
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Lào mở đường bay mới Viêng Chăn – Thượng Hải  

phục vụ năm du lịch Lào Trung 2019 

heo Vientiane Times, mới đây hàng không hai nước Lào Trung đã chính thức tổ 

chức khai trương đường bay thẳng Viêng Chăn – Thượng Hải nhằm phục vụ năm 

du lịch Lào Trung 2019. Trước mắt tần suất chuyến bay là 1 tuần 1 chuyến, thời gian 

bay khoảng 3h30 phút, không cần quá cảnh ở bất cứ sân bay nào. tTn suất chuyến bay 

Viêng Chăn Thượng Hải sẽ duy trì 1 chuyến/tuần cho đến hết tháng 3, Lao Airlines sẽ 

tăng cường lên thành 4 chuyến/tuần, bằng với số lần quá cảnh của các máy bay từ 

Thượng Hải qua Lào. Hiện tại, Lào đã có đường bay thẳng đến 5 Quốc gia tại Châu Á là 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Các hãng hàng không đang 

cung cấp dịch vụ bay dân dụng đến đi với Lào gồm có AirAsia, Bangkok Airways, 

China Southern, China Eastern, Jin Air, Thai Airways và Vietnam Airlines. 

 

Ngân hàng Lào Việt tổ chức quay thưởng cho khách hàng 

gửi tiết kiệm 

heo Lao Phatthana, mới đây Ngân hàng Lào Việt –LVB, đã tổ chức quay thưởng 

cho khách hàng gửi tiết kiệm, đây là đợt quay thưởng thứ hai trong năm 2018 của 

LVB. Lễ quay thưởng được tổ chức tại khu Nongtha Central Park với sự có mặt của 

lãnh đạo các sở Tài chính, Công thương và đại diện Cục Quản lý Ngân hàng Thương 

mại, Ngân hàng TW Lào. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo LVB cho biết, đây là năm thứ 6 

LVB tổ chức quay thưởng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm, lễ quay thưởng lần này nằm 

trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 20 thành lập LVB. Phần thưởng cho khách hàng 

may mắn lần này gồm có xe ô tô, xe máy, điện thoại di động Iphone và trang sức vàng. 

Tính đến tháng 1/2019, tổng số huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng của LVB là hơn 

130 triệu USD. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Bà con người Việt ở Lào tấp lập về quê ăn tết 

heo Tuoitre.vn, dù giá vé xe khách giường nằm tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày 

thường nhưng nhiều lao động Việt Nam ở Lào cũng mặc, "bấm bụng" mua vé về 

quê ăn Tết. Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) những ngày cận tết Kỷ Hợi 2019 

có rất đông phương tiện qua lại. Ngoài các chuyến xe chở hàng hóa cho dịp Tết, tại cửa 

khẩu còn có hàng ngàn lao động làm thủ tục về nước.  

Từ sáng sớm, từng đoàn người Việt từ Lào, Thái Lan đang vội chen nhau nhập cảnh. Họ 

là những kiều bào, người lao động sinh sống và làm việc ở Thái Lan, Lào về quê hương 

đón tết cổ truyền.  

Dù phải trải qua một chặng đường dài nhưng những thanh niên, phụ nữ chủ yếu đến từ 

các tỉnh miền Trung chuẩn bị hành lý lên xe về quê vẫn nở nụ cười vì sắp gặp lại người 

thân sau một năm làm ăn vất vả ở quê người. Chủ nhà xe Cường Tuyết, chạy tuyến 

Nghệ An - Vientiane cho biết năm nay lượng lao động Việt về quê ăn Tết ít hơn các 

năm trước nên các nhà xe chưa phải tăng cường thêm chuyến. Thiếu tá Trần Văn Sông - 

trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh - cho hay từ ngày 

20 tháng Chạp âm lịch trung bình mỗi ngày có khoảng 500 đến hơn 1.000 lượt người 

lao động làm thủ tục về nước.  

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức  

tết cộng đồng xuân 2019 

heo VOV, tối ngày 27/1 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người 

Việt nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức Tết cộng đồng Kỷ Hợi 2019 với chủ đề 

“Mừng Đảng, Mừng Xuân. Đoàn kết Cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước”. 

Tham dự buổi lễ có hơn 400 Việt Kiều tiêu biểu sinh sống tại Thủ đô Viêng Chăn và 2 

tỉnh Noongkhai, Udon Thani của Thái Lan. Trong không khí hân hoan đón chào xuân 

mới, bà con Việt Kiều đã được thưởng thức các món ăn truyền thống, các tiết mục văn 

nghệ do cán bộ nhân viên Sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Hội người 

Việt tại Viêng chăn biểu diễn.  
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Đại sứ quán chúc Tết đơn vị thi công  

Tòa nhà Quốc hội mới của Lào 

heo VOV.VN, 2/2, đoàn cán bộ lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Tham 

tán Công sứ Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu và Đoàn Tùy viên Quốc phòng Việt 

Nam tại Lào do Đại tá Tào Văn Thái dẫn đầu đã đến thăm chúc tết, lãnh đạo, chỉ huy, 

cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang thi công dự án Tòa nhà 

Quốc hội mới của Lào. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh Đoàn 11 cho 

biết, trong dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Binh Đoàn vẫn triển khai thường trực 

50% quân số làm việc trên công trường; mặc dù đơn vị còn gặp một số khó khăn nhất 

định, song vẫn đảm bảo đầy đủ tiền lương, tiền thưởng tết cho cán bộ chiến sỹ yên tâm 

về nước ăn tết; đồng thời đảm bảo cho các đồng chí cán bộ chiến sỹ ở lại thực hiện 

nhiệm vụ trên công trường một cách tốt nhất có thể, để các đồng chí ở lại trực tết yên 

tâm công tác. 

Tòa Nhà Quốc hội mới là Công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân 

dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào, nhân dịp Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 

24 – 26/11/2016. Công trình Tòa nhà Quốc hội mới có diện tích mặt bằng 23.400 m2, 

được xây dựng cạnh That Luang.  

 

Lào chúc Tết cổ truyền 2019 Đại sứ quán Việt Nam 

heo Nhân Dân điện tử, ngày 25-1, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do ông 

Saleumxay Kommasith, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Ngoại giao 

Lào dẫn đầu đến chúc Tết Kỷ Hợi 2019 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tại buổi tiếp, 

ông Saleumxay Kommasith chúc mừng Đại sứ Việt Nam và toàn bộ cán bộ nhân viên 

Đại sứ quán những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. Thông qua 

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, ông Saleumxay Kommasith xin gửi lời hỏi 

thăm chúc sức khỏe tới ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng Ngoại giao Việt Nam. Ông Saleumxay Kommasith khẳng định, trong thời gian 

tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành của Lào cũng như của Việt Nam, 

phục vụ tốt hơn nữa hoạt động hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.Nhân dịp tết Kỷ Hợi, 

nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào đã gửi lẵng hoa chúc Tết tới Đại sứ 

quán Việt Nam tại Lào.  
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Lào chúc mừng 89 năm thành lập  

Đảng Cộng sản Việt Nam 

heo Nhân Dân điện tử, ngày 30-1, Đoàn đại biểu Ban đối ngoại T.Ư Đảng Nhân 

dân cách mạng (NDCM) Lào do bà Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, 

Trưởng ban Đối ngoại dẫn đầu đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 89 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019). Phát biểu tại buổi tiếp, 

bà Sunthon Saynhachac bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của 

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, nhân dân Việt 

Nam sẽ tiếp tục giành được những thành công to lớn trong sự nghiệp xây dựng phát 

triển đất nước, Lào rất tự hào Đảng NDCM Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có tiền 

thân là Đảng Cộng sản Đông Dương. Lãnh đạo thế hệ đầu tiên của hai Đảng đã xây 

dựng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện 

giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng không 

ngừng được vun đắp và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu trong mọi lĩnh vực. 

Liên quan đề tài này, theo VTV News, nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã 

gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung có 

đoạn viết: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào hết sức vui mừng và đánh 

giá cao trước những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân 

dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 89 năm qua dưới sự Lãnh đạo sáng suốt 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu toàn diện trong công cuộc 

đổi mới của Việt Nam và mang lại sự ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng nhanh, liên 

tục ở mức cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại 

được mở rộng, vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc 

tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng 

suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 

Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, 

to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và sớm đưa Việt 

Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
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Một lao động nghèo Nghệ An tử vong ở Lào 

heo Baonghean.vn, chiều 29/1 bà Lương Thị Hướng (SN 1973) trú tại bản Xốp 

Nặm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đang đi bộ tìm mua quà 

tết ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), để về quê ăn tết, thì bị tai nạn giao thông tử vong. 

Chính quyền địa phương cho biết: Hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ 

nghèo đặc biệt của xã Tương Dương, Nghệ An. Bà Hướng là mẹ đơn thân, có một con 

gái hiện đang học lớp 11C, Trường THPT Tương Dương 1. Để có tiền chi phí cho việc 

học tập của con gái từ đầu năm 2018, bà Hướng đã phải sang Lào làm thuê kiếm tiền. 

Sáng ngày 30/1, xe chở thi thể nạn nhân đã về đến nhà, sau gần một ngày di chuyển. 

 

Công an Huế bắt vụ vận chuyển 250 viên hồng phiến từ 

Lào về Việt Nam bán Tết 

heo Vnexpress, Khoảng 18h chiều 29/1, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên 

Huế) bắt quả tang Nguyễn Hữu Tiến (18 tuổi, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) đang 

vận chuyển 250 viên hồng phiến trên quốc lộ 1A qua xã Lộc An (huyện Phú Lộc). 

Khoảng 18h chiều 29/1, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bắt quả tang 

Nguyễn Hữu Tiến (18 tuổi, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) đang vận chuyển 250 viên 

hồng phiến trên quốc lộ 1A qua xã Lộc An (huyện Phú Lộc). 
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