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Tin chính:  
• Thủ tướng Lào thăm CHLB Đức và Hungary 

• Chính phủ Lào tiếp tục có động thái nhằm cải thiện mội trường kinh doanh 

• Tập đoàn Jo Bunmy đầu tư 500 triệu USD vào đặc khu Thakhek 

• Lào triển khai tích hợp cấp mã số thuế và Đăng ký kinh doanh 

• Chính phủ Lào xem xét đánh thuế mạnh bảo vệ môi trường 

• Lào đào tạo khả năng đánh giá tác động luật pháp cho các nhà hoạch định 

chính sách công 

• Công ty đầu tư cổ phần Lào đạt doanh thu 35.5 triệu USD 

• EDLgen tăng cường huy động vốn từ thị trường Thái Lan 

• Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ người dân Attapeu 

• Pháp tài trợ phát triển chè tại Lào 

• Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho dự án đảm bảo an ninh lương thực tại 

Lào 

• Việt Nam mở rộng chương trình học bổng cho sinh viên Lào 

• Kỷ niệm 3 năm hợp tác MLC và tuần lễ Mekong – Lan thương tại Viêng Chăn 

• Chính phủ Lào bán 19% cổ phần của mình tại BCEL 

• Hội nghị xúc tiến, đầu tư thương mại Lào với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 

• Tập đoàn Krittapong chuẩn bị thực hiện dự án du lịch đảo Kangkhong 

• Công ty Trung Quốc khảo sát dự án du lịch ven hồ Nặm Ngừm 

Tin vắn: 

• Tháng đầu năm 2019 kim ngạch thương mại của Lào đạt hơn 700 triệu USD 

• Bệnh viện 150 giường khánh thành tòa nhà khám bệnh mới 

• Lào thảo luận thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh 

• Chính phủ Lào thắt chặt quy định kinh doanh thuốc lá 

• Lào tổ chức tiêm vacxin phòng sởi trên toàn quốc 

• Thủ đô Viêng Chăn đảm bảo nguồn cung thịt dịp năm mới Songkran 

• WWF hỗ trợ dự án thúc đẩy vai trò cộng đồng trong quản lý ngư nghiệp tại 

sông Xebanghieng 
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• Chính quyền hủy bỏ dự án phát triển du lịch của Trung Quốc tại Văng 

Viêng 

• Hội chợ quảng bá thương hiệu hàng đầu Thái Lan tại Lào 

• Tỉnh Champasack phát hiện nhiều trường hợp tham nhũng trong năm 2018 

• Khởi công xây dựng công trình quà tặng của Bộ Quốc Phòng Việt Nam cho 

trường hạ sĩ quan 2 Viêng Xay 

• Tỉnh Xiêng Khoảng – Sơn La tăng cường hợp tác 

Điểm tin báo chí trong nước:  

• Việt Nam và Lào ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin-truyền thông 

• Vietcombank Lào đặt mục tiêu vào top 3 về quy mô và hiệu quả hoạt động 

tại Lào 

• Lào: Đất lành của lao động trẻ Việt 

• Ngành du lịch Lào cất cánh 

• Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại Lâm Đồng 

• Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết hợp tác về Tam giác 

Phát triển 

• Vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam có dấu hiệu gia tăng 
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Tin chính: 

Thủ tướng Lào thăm CHLB Đức và Hungary 

KPL, nhận lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Urban, Thủ tướng Lào 

Thonglun Sisulith cùng đoàn đại biểu cấp cao đã có chuyến thăm và làm việc 

chính thức tại thủ đô Budapest trong các ngày 10-12/3 vừa qua. Tại cuộc hội đàm song 

phương, hai bên đã trao đổi và thống nhất nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược, 

mở rộng các chuyến thăm và làm việc song phương trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp từ 

TƯ đến địa phương giữa Lào và Hungary được thường xuyên. Thúc đẩy các dự án hợp 

tác sớm mang lại lợi ích cho cả đôi bên trên tất cả các lĩnh vực có tiềm năng. Hungary 

đồng ý nâng chỉ tiêu học bổng từ 50 suất lên thành 100 suất cho cán bộ, sinh viên Lào 

trong năm 2019. Hiện nay, đã có tổng cộng 86 cán bộ, sinh viên Lào đang theo học tại 

các trường Đại học tại Hungary theo chương trình cử nhân, cao học và tiến sĩ. Hiện nay, 

Lào đang vay vốn không lãi suất Tied Aid Credit từ Chính phủ Hungary  theo 3 giai 

đoạn lần lượt là 8.6 triệu USD, 30 triệu USD và 160 triệu USD. Chính phủ Hungary 

cũng cam kết sẽ tiếp tục nâng cao khoản cho vay đối với Lào trong tương lai. Hai bên 

cũng thống nhất sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác song phương tại Lào theo đúng 

chỉ tiêu đặt ra, đồng thời thủ tướng Viktor Urban cho biết sẽ sớm xây dựng Lãnh sự 

quán tại Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian tới đây. 

Theo Website của Bộ Ngoại giao Lào, nhận lời mời của thủ tướng Angela Merken, Thủ 

tướng Thonglun Sisulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã có chuyến thăm 

chính thức lần đầu tiên đến CHLB Đức trong các ngày 12-13/3/2019. Tại cuộc hội đàm, 

hai bên đã cùng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa Lào và 

Đức trong thời gian qua. Trong những năm qua, CHLB Đức đã có nhiều hỗ trợ cho Lào 

phát triển Kinh tế xã hội trong nhiều lĩnh vực như phát triển nông thôn, đào tạo nghề, 

phát triển nhân lực, bảo vệ môi trường, hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển SMEs, 

MSME và chiến lược tăng trưởng xanh bền vững của Chính phủ Lào. Hai lĩnh vực ưu 

tiên Đức tập trung hỗ trợ cho Lào là hợp tác kĩ thuật thông qua Tổ chức hợp tác quốc tế 

Đức GIZ và hợp tác tài chính thông qua Ngân hàng phát triển Đức KFW. Nhân dịp này, 

phía Đức cũng cam kết sẽ giúp Lào xóa đói giảm nghèo, tăng cường hỗ trợ cho Lào phát 

triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Góp phần đưa Lào sớm thoát khỏi nhóm các 

nước kém phát triển và đạt mục tiêu tăng trưởng xanh. Ngoài ra, hai bên đã ký tuyên bố 

chung về thiết lập cơ chế tham giữa hai Bộ ngoại giao CHDCND Lào và CHLB Đức.  

Kim ngạch thương mại hai chiều Lào – Đức trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 72.7 

triệu USD. Mới đây Đức cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ tài chính 50 triệu EURO trong giai 

đoạn 2018-2020 giúp Lào hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững trên các lĩnh vực 

phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường và hỗ trợ phục hồi sau sự cố thiên tai tại 

tỉnh Attapeu. 

 

 

T 
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Chính phủ Lào tiếp tục có động thái nhằm 

cải thiện môi trường kinh doanh 

heo Vientianetimes, mới đây đã diễn ra Hội nghị giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào với 

Ngân hàng Nhà nước Lào – BOL nhằm tìm giải pháp triển khai chỉ đạo của Chính phủ 

về tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, thông qua việc tăng khả năng tiếp cận tín dụng và áp 

dụng chính sách bảo vệ quyền, lợi ích cho các nhà đầu tư.  

Hội nghị đã đưa ra một số nội dung quan trọng như:  Kiến nghị BOL nên làm việc trực tiếp với 

các nhóm ngành công nghiệp và các ban ngành Chính phủ liên quan để xây dựng kế hoạch tiếp 

cận vốn cho các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, kiến nghị BOL cần tổ chức thảo luận với 

Bộ Tư pháp, nhằm điều chỉnh, bổ sung các điều khoản cần thiết vào Luật Dân sự, Luật Bảo 

đảm thực thi hợp đồng, Luật Phá sản để tăng tính linh hoạt cho khả năng tiếp cận tín dụng của 

doanh nghiệp. Ngoài ra, Ủy ban chứng khoán Lào và BOL cần phối hợp với Bộ Công thương, 

Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Tố tụng dân sự và quy 

định về dịch vụ án phí. BOL cần điều chỉnh nâng cao khả năng cập nhật thông tin về chế độ 

vay vốn, thực hiện giải ngân với tốc độ nhanh hơn. 

Thông tin từ hội nghị cũng cho biết, các bộ ngành chức năng Lào đang khẩn trương thảo luận 

lấy ý kiến xây dựng dự thảo nội dung nghị định mới về khả năng tiếp cận vốn vay để trình Thủ 

tướng xem xét, thông qua trong quý 4 năm nay. Ngoài ra, hội nghị cũng thống nhất sẽ sớm sửa 

đổi luật Giao dịch chứng khoán hiện hành, thiết lập hướng dẫn mới trong việc quản lý các đơn 

vị cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán và điều chỉnh cơ chế hiển thị thông tin. Mọi sửa đổi 

về cơ chế, quy định dự kiến sẽ được thông qua và chính thức có hiệu lực trong vòng cuối năm 

nay, từ đó đưa thứ hạng của Lào về môi trường kinh doanh thuận lợi lên 2 chữ số trong năm 

2020. 

Động thái trên xuất phát từ việc năm 2018 thứ hạng của Lào trong xếp hạng EDB của WB tiếp 

tục tụt sâu 13 bậc xuống thứ 154 trong tổng số 190 nền kinh tế trên thế giới. Trong đó, 2 chỉ số 

tiếp cận tín dụng và bảo vệ các đơn vị đầu tư của Lào bị đánh giá yếu là một trong những 

nguyên nhân gây tụt hạng. 11 chỉ số EDB bao gồm : thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây 

dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, nộp thuế, giao 

thương quốc tế, thực thi hợp đồng, xử lý khi mất khả năng thanh toán và quy định của thị 

trường lao động. 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ban ngành tập trung nâng cao các chỉ số trên hết mức có 

thể, kết quả khả quan nhất theo báo cáo của Bộ Công thương là chỉ số giao thương quốc tế  của 

Lào đã nhảy vọt từ 124 lên 76, đưa Lào xếp thứ 4 tại khu vực, vượt trên cả Việt Nam và chỉ 

đứng sau Singgapore, Malaysia và Thái Lan. Hiện việc đăng ký doanh nghiệp đã được Lào áp 

dụng cơ chế một cửa từ 1/2/2019, theo đó cơ chế mới sẽ giảm thời gian xem xét cấp phép 

Đăng ký kinh doanh từ 6 tháng xuống còn 2 tháng. 

 

  

T 
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Tập đoàn Jo Bounmy đầu tư 500 triệu USD  

vào đặc khu Thakhek 

heo LaoEdaily, ngày 4/3 vừa qua, tại Đặc khu kinh tế Thakhek, tỉnh Khammuan 

đã diễn ra Lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiêu dùng, 

sản xuất - chế biến – đóng gói khép kín phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu nước 

ngoài có diện tích 100 ha, trị giá 500 triệu USD, thời hạn tô nhượng 68 năm do Tập 

đoàn Jo Bounmy đầu tư.  

Thông tin từ buổi lễ cho biết, sẽ có tổng cộng 18 hạng mục của dự án được xây dựng 

bao gồm: Nhà máy lắp ráp ô tô; nhà máy lắp ráp xe máy; nhà máy lắp ráp đồ điện; nhà 

máy lắp ráp thiết bị công nghệ cao; mạng lưới doanh nghiệp công nghệ thông tin; nhà 

máy may mặc; nhà máy Samsung sản xuất đồ uống dinh dưỡng; nhà máy chế biến ớt 

ngâm; nhà máy sản xuất sợi phở, mì; nhà máy sản xuất măng khô; nhà máy sản xuất 

giấy nhám; nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi; nhà máy sản xuất túi xách, ví; nhà máy 

sản xuất giày dép; kho chứa hàng hóa; kho chuyên biệt; dịch vụ viễn thông; trạm xăng.  

Dự án Trung tâm thương mại nói trên là một phần giai đoạn 2 của dự án tô nhương tổng 

thể 114 ha tại đặc khu Thakhek của Tập đoàn Jo Bounmy với tổng trị giá đầu tư lên đến 

2 tỷ USD. Trước đó, trong giai đoạn 1 của dự án, doanh nghiệp trên đã xây dựng nhà 

ga, trạm bốc dỡ hàng hóa container trên diện tích 45 ha, tổng giá trị 100 triệu USD từ 

năm 2015 và đưa vào hoạt động chính thức năm 2017. 
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Lào triển khai tích hợp cấp mã số thuế  

và đăng ký kinh doanh 

heo Lao Edaily, mới đây Bộ Tài chính đã có thông báo số 0489 ký ngày 

05/03/2019 đến cácBộ, ban nghành , tổ chức nước ngoài và các doanh nghiệp, 

thông báo về việc cấp mã số thuế (TIN), theo đó chỉ rõ các doanh nghiệp đăng kí mới sẽ 

nhận được đồng thời Giấy phép kinh doanh có tích hợp mã số thuế, sử dụng thay thế 

cho giấy chứng nhận cấp mã số thuế và giấy đăng ký thuế theo cơ chế cũ. Đây là kết 

quả hợp tác của Bộ Tài chính và Cục Đăng kí và Quản ký doanh nghiệp, Bộ Công 

thương, hiện đại hóa, minh bạch hóa hệ thống quản lý Nhà nước và công tác thu ngân 

sách.  

Về quy trình cụ thể, thông báo hướng dẫn việc thông tin Doanh nghiệp đăng ký mới sẽ 

được nhập trực tiếp vào hệ thống điện tử Đăng ký kinh doanh. Nếu hợp lệ, các thông tin 

sẽ được chuyển tiếp qua hệ thống TaxRis của Cục thuế để xử lý và cấp mới mã số thuế 

ngay lập tức. Như vậy, quy trình đăng ký kinh doanh về cơ bản, đã thực hiện theo đúng 

chính sách “một cửa”. 

Ngoài ra, thông báo còn yêu cầu Cục thuế các tỉnh, huyện thực hiện cấp thêm mã số 

thuế sau khi doanh nghiệp đã nhận được giấy phép kinh doanh có tích hợp mã số thuế.  

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép kinh doanh tích hợp mã số 

thuế, các doanh nghiệp mới cần phải đến tiếp nhận hướng dẫn từ cơ quan cấp giấy phép 

kinh doanh đối với cơ chế mới trên. 

Đối với công ty nào đã hoạt động kinh doanh từ trước nhưng chưa xin cấp mã số thuế 

(12 số), Chính quyền yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ và nộp lên cơ quan 

có thẩm quyền để được cấp mã số thuế. Đối với cơ quan thuế địa phương chưa có hệ 

thống TaxRis cần chuyển hồ sơ xin cấp mã số thuế nói trên lên Cục thuế thành phố hoặc 

tỉnh trực thuộc để xem xét cấp mã số thuế cho doanh nghiệp 

Hiện nay, việc sử dụng hệ thống TaxRis đã được sử dụng tại chính quyền 5 tỉnh gồm: 

thủ đô Viêng Chăn, Luangphabang, tỉnh Viêng chăn, Savannakhet, Chapasak tại 5 Quận 

gồm: Chanthabuly, Sikhottabong, Saysettha, Sisattanak và thành phố Luangphabang. 

Đến đầu năm 2019 có thêm tại 2 tỉnh là Bolikhamsay và Khammuan đưa vào sử dụng 

hệ thống trên. Các địa phương mới bao gồm các huyện Văng Viêng, Paksan, Thakhek, 

thành phố Kayson Phomvihan và thành phố Pakse. 
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Chính phủ Lào xem xét đánh thuế mạnh  

bảo vệ môi trường 

heo Vientiane Times, trong động thái nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh 

quốc gia đến năm 2030, nhằm hạn chế việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên bừa bãi 

và thiếu tính hiệu quả. Chính phủ Lào đang xem xét áp thuế mạnh mẽ lên các ngành 

công nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường như gây ô nhiễm, xả thải độc hại. Cụ thể, Bộ 

Tài chính đã được Thủ tướng phê duyệt báo cáo sơ bộ về chiến lược trên từ ngày 30/1 

vừa qua.  

Tại các quốc gia phát triển về công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp bị áp thuế 

rất mạnh đối với việc xả thải khí gây hiệu ứng ô nhiễm nhà kính vào bầu khí quyển. Tuy 

nhiên tại nhiều quốc gia, việc áp thuế này được xem là hành động giảm sức cạnh tranh 

của nền kinh tế. Hiện tại, các đơn vị sản xuất công nghiệp tại Lào đang chịu mức thuế 

24% lợi nhuận, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT và thuế thu nhập.Mặc dù chưa có văn 

bản hay quy định cụ thể nào được ban hành, nhưng khả năng thuế môi trường được 

thêm vào danh mục các loại thuế cho Doanh nghiệp gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong 

tương lai gần. 

Ở chiều hướng khuyến khích ngành sản xuất Organic, Bộ Tài chính được chỉ đạo sẽ 

giảm nhẹ hoặc miễn thuế nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất, 

gián tiếp hạ giá thành và kích cầu sử dụng sản phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó, các chính 

sách tài chính sẽ chú trọng ủng hộ các đầu tư vào ngành sản xuất thân thiện môi trường. 

Điều này có nghĩa các đơn vị sản xuất ít gây ô nhiễm sẽ được ưu tiên tiếp cận vốn với 

lãi xuất thấp. 

Theo báo cáo từ Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 

hậu từ các hoạt động sản xuất công nghiệp đang khiến Lào phải trả giá đắt. Kể từ năm 

1970, Lào đã phải hứng chịu 33 lần lũ lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 9 triệu người 

dân, gây thiệt hại về tài sản lên tới 4.4 tỷ USD. Mỗi năm, Lào đã phải mất 2.8-3.6% 

GDP cho việc phòng chống và phục hồi hậu thiên tai. Một con số gây quan ngại cho 

việc phát triển của Lào nếu muốn thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển như kì vọng. 
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Lào đào tạo khả năng đánh giá tác động luật pháp cho 

các nhà hoạch định chính sách công 

heo Vientiane Mai, trong các ngày 13-15/3 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn 

ra khóa đào tạo khả năng đánh giá tác động luật pháp RIA cho các cán bộ công từ 

cấp TW đến địa phương, hoạt động được tổ chức bởi Bộ Tư pháp Lào trên cơ sở vốn hỗ 

trợ của ADB cho Dự án phát triển khu vực tư nhân và SMEs tại Lào. Chương trình đạo 

tạo có sự tham gia của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 

BOL nhằm mục tiêu đảm bảo tính linh hoạt cho bộ máy chính quyền, nâng cao khả 

năng bảo vệ lợi ích cộng đồng, tài nguyên môi trường và hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội. Trọng tâm chính của khóa đào tạo là biện pháp cải thiện môi trường pháp lý 

cho các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs. Tạo tiền đề cho phát triển kinh doanh, từ đó 

nâng cao mức sống cộng đồng. Người đứng đầu chương trình đào tạo, chuyên gia tư vấn 

Quốc tế Peter McKenna trả lời phỏng vấn cho biết, khóa đào tạo sẽ giúp các cán bộ 

hoạch định chính sách đánh giá lại tác động của các quy định gây khó khăn cho các 

doanh nghiệp cả về thời gian và tiền bạc. SMEs là một phần quan trọng cho sự tăng 

trưởng kinh tế của Lào. Nâng cao khả năng cân nhắc kĩ lưỡng các dự thảo quy định mà 

các cán bộ hoạch định đề xuất lên Chính phủ và cách các quy định, luật pháp ảnh hưởng 

đến bức tranh toàn cảnh nền kinh tế. Khả năng tham chiếu đến khả năng hội nhập kinh 

tế khu vực trước khi đưa ra chính sách mới. Khóa đào tạo sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp 

của Chính phủ Lào với ngành công nghiệp, đặc biệt là với Phòng Công nghiệp và 

Thương mại quốc gia LNCCI. 
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Công ty đầu tư cổ phần Lào đạt doanh thu 35.5 triệu USD 

heo Lao Edaily, ngày 7/3 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Lào, Hội nghị tổng kết 

công tác thường niên 2018 và phương hướng 2019 của Công ty đầu tư cổ phần 

Lào - LHSE đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Khammany 

Inthilath, sự tham gia của Ông Phukhaokham Vanhmanyvong, Cục trưởng Cục quản lý 

phát triển doanh nghiệp và bảo hiểm, Bộ Tài chính. 

Thông tin từ hội nghị cho biết, doanh thu của LHSE trong năm 2018 đạt 30.5 triệu 

USD, phần lớn đến từ dự án thủy điện Năm Thơn 2, dự án Nhiệt điện Hongsa, bán tro 

bay, cung cấp nhân công cho các đơn vị doanh nghiệp mà Công ty đầu tư cổ phần Lào 

góp vốn. Doanh nghiệp đã đóng thuế nghĩa vụ các loại cho nhà nước khoảng 3.3 triệu 

USD, lãi thuần của công ty đạt 8.9 triệu USD. 

Công ty đầu tư cổ phần Lào là doanh nghiệp quốc doanh được nhà nước thành lập để 

tham gia vào các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Doanh nghiệp có vai trò sản xuất, 

thi công, bảo trì, quản lý các dự án đầu tư cổ phần với các công ty trong và ngoài nước, 

quản lý các hợp đồng, quản lý vốn vay chuyển thành vốn đầu tư cổ phần của công ty, 

theo dõi và quản lý việc phân chia lợi nhuận, trực tiếp hoạt động kinh doanh tro bay từ 

nhà máy nhiệt điện Hongsa, quản lý hoạt động thu chi, hạch toán và thực hiện nghĩa vụ 

thuế với nhà nước. 

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Inthilath chỉ đạo cho LHSE cần tiếp tục tập trung 

vào các vấn đề nổi bật, tăng tính hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp như nâng 

cao khả năng quản lý các dự án mà LHSE góp vốn cổ phần, mở rộng khả năng huy 

động và quản lý nguồn vốn, quản lý các hoạt động đầu tư cổ phần được hiệu quả, nâng 

cao chất lượng cán bộ, nhân lực nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.  
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EDLgen tăng cường huy động vốn từ thị trường Thái Lan 

heo Vientiane Mai, ngày 7/3 tại khách sạn Crowne Plaza Thủ đô Viêng Chăn đã 

diễn ra Lễ tổng kết kết quả phát hành trái phiếu tiền Bath trị giá 17.5 tỷ Bath của 

EDLgen tại Thái Lan năm 2018 – 2019. Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng 

Năng lượng và Mỏ đồng thời là Chủ tịch EDLgen ông Khammany Inthilath.  

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc EDLgen cho biết, công ty được thành lập từ năm 2010, có 

quá trình phát triển lớn mạnh nhanh chóng với quyết tâm trở thành doanh nghiệp dẫn 

đầu tại Lào trong việc đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng điện tiêu dùng đầy đủ, kịp 

thời, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Công ty đang phấn đấu mục tiêu 

nâng công suất lắp đặt sản xuất từ 881 MW lên thành 2.400 MW trong năm 2023.  

Trong gần 10 năm hoạt động của mình, EDLgen đã thực hiện rất nhiều lần huy động 

vốn cả trong và ngoài nước thông qua hình thức phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Trong 

đó, đối với thị trường trong nước EDLgen có 3 lần phát hành trái phiếu trên sàn chứng 

khoán Lào huy động được 675 triệu USD, tại thị trường nước ngoài EDLgen đã thực 

hiện 4 lần phát trái phiếu tiền Bath và USD tại Thái Lan tổng cộng huy động được 1.041 

tỷ USD. Tổng giá trị đầu tư trong 8 năm hoạt động của EDLgen là 1.716 tỷ USD.  

Đối với đợt phát hành trái phiếu tiền Bath trị giá 17.5 tỷ Bath tại Thái Lan năm 2018 – 

2019, EDLgen xác định là thử thách huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của doanh 

nghiệp này nhằm mục đích chính là việc tìm nguồn vốn mua cổ phần các dự án thủy 

điện Xaynhabuly và thủy điện Donsahong từ Công ty điện lực Lào, hiện nắm giữ 20% 

cổ phần các dự án trên, tương đương công suất lắp đặt 309 MW có tổng giá trị 450 triệu 

USD. Ngoài ra, vốn huy động được sẽ sử dụng vào việc điều chỉnh cơ cấu nợ của 

EDLgen và trở thành vốn xoay vòng cho hoạt động của doanh nghiệp. Qua nghiên cứu 

bước đầu, căn cứ tình hình thực tế cộng với hạn chế về thời gian và giá trị của cả hai dự 

án đều khá lớn, vì vậy EDLgen đã quyết định phát hành trái phiếu tiền Bath tại Thái Lan 

với mức huy động không quá 17.5 tỷ Bath, tương đương 550 triệu USD. 

EDLgen tên đầy đủ là EDL Genneration Public Company là một trong những công ty 

con chủ chốt của Công ty điện lực Lào – EDL, EDLgen hiện đang liên quan đến hàng 

loạt các dự án thủy điện lớn của Lào như Nặm Ngừm 1 - 2, Nặm Nerk, Nặm Măng 3, 

Nặm Set 1 – 2, Xelabam, Năm Lic 1-2, Hỉn Buon, Huổi Họ, Nặm Khan 2, Nặm Ngừm 

5... 
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Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ người dân Attapeu 

heo Vientiane Mai, ngày 5/3 vừa qua tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào đã diễn ra 

buổi họp báo với truyền thông Lào về việc Chính phủ Hàn quốc tiếp tục viện trợ 

cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập tại Attapeu. Buổi họp báo diễn 

ra dưới sự chủ trì của Đại sứ Hàn Quốc tại Lào ông Shin Sung Soon, sự tham gia của 

đại diện tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc - KOICA và tổ chức chăm sóc sức khỏe 

Hàn Quốc - KOFIH cùng đại diện các cơ quan truyền thông của Lào. 

Tại buổi họp báo, Đại sứ Hàn Quốc cho biết, sau sự cố vỡ đập Xepien – Xenamnoy hồi 

tháng 7/2018 vừa qua, Chính phủ nước này đã có 3 đợt cứu hộ và hỗ trợ, điều trị cho 

2.430 người dân, đồng thời trao tặng trang thiết bị y tế cho chính quyền tỉnh Attapeu, 

tổng trị giá 170.000 USD. Hỗ trợ 500 .000 USD thông qua Bộ Lao động và Phúc lợi xã 

hội Lào, gửi thuyền và thiết bị cứu hộ trị giá 240.000 USD. Hỗ trợ tập huấn chăm sóc 

sức khỏe trẻ em thông qua tổ chức NGO và các tổ chức quốc tế tổng trị giá 300.000 

USD, tặng 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, 

KOICA cũng đã đưa các đoàn cứu hộ, bác sĩ sang Lào đồng thời hỗ trợ tiền 600.000 

USD và nhiều trang thiết bị, thuốc men. 

Kế hoạch viện trợ của KOICA vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2019-2023 

với tổng giá trị 12 triệu USD trong các lĩnh vực Y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất, củng cố 

khả năng phòng chống thiên tai. KOFIH cũng đã viện trợ 3 triệu USD các trang thiết bị 

Y tế và hỗ trợ người dân Attapeu sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa. 
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Pháp tài trợ phát triển chè tại Lào 

heo Vientiane Times, ngày 6/3 vừa qua lễ ký thỏa thuận tài trợ của Chính phủ 

Pháp trị giá 1,5 triệu EURO thông qua Tổ chức phát triển Pháp - AFD đối với dự 

án phát triển chuỗi giá trị ngành chè của Lào đã diễn ra giữa đại diện Chính phủ Lào là 

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư ông Kikeo Chanlabuly và Đại sứ Pháp tại Lào ông 

Florence Jeanblanc, Giám đốc AFD ông Matthieu Bommier.  

Dự án nhằm khắc phục tình trạng ngành chè của Lào còn manh mún, thiếu điều tiết 

nhằm ổn định chuỗi cung ứng, hiệu quả kinh tế chưa cao. Cơ sở dự án xuất phát từ kết 

quả khảo sát chất lượng chè được thực hiện bởi các chuyên gia quốc tế đánh giá chè của 

Lào trồng tại miền Bắc, các giống chè tự nhiên, lâu đời được trồng quy mô nhỏ bởi các 

hộ gia đình dân tộc thiểu số có chất lượng tốt, đánh giá ngành chè của Lào rất có tiềm 

năng phát triển quy mô lớn với quy trình sản xuất, cung ứng khép kín. Ngoài ra, trồng 

chè tại Bắc Lào còn đem lại những lợi ích khác như tăng khả năng thu hồi cacbon, giữ 

gìn đa dạng sinh học, bảo vệ chất lượng đất và nước, mô hình sản xuất phân hữu cơ và 

nông lâm kết hợp sẽ tăng khả năng phục hồi khí hậu. 

Tài trợ của Pháp sẽ tập trung vào hình thành, phát triển dự án quản trị chuỗi cung ứng 

chè, thiết lập mạng lưới cung ứng sản phẩm chè cấp quốc gia. Bên cạnh đó, dự án sẽ tập 

trung truyền thông, tiếp thị song song với nâng cao năng lực sản xuất chè thông qua 

hoạt động tập huấn, chia sẻ và truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm. Dự án sẽ hỗ trợ thực 

hiện thí điểm sáng kiến sản xuất tại 2 địa phương là huyện Meung, Bokeo và 

Xaysathan, tỉnh Xaynhabuly. 

Hiện nay, AFD đang đại diện cho Chính phủ Pháp đầu tư vào Lào tập trung chủ yếu vào 

lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa và tư pháp. 
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Nhật Bản viện trợ không hoàn lại dự án  

đảm bảo an ninh lương thực của Lào 

heo Vientiane Mai, ngày 5/3 vừa qua tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào đã diễn ra 

Lễ ký hợp đồng dự án viện trợ không hoàn lại trị giá 223.114 USD của Chính phủ 

Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực gắn với canh tác nông nghiệp và quản 

lý tài nguyên thiên nhiên của Savannakhet thực hiện thông qua Trung tâm tình nguyện 

quốc tế Nhật Bản – JVC. Lễ ký diễn ra giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào ông Takeshi 

Hikihara,  Giám đốc JVC bà Kenichi Iwata và Phó Viện trưởng Viện hợp tác quốc tế Bộ 

Nông Lâm Lào bà Khekthon Chommanyvong. Dự án nhằm nâng cao đời sống nông dân 

trên cơ sở hỗ trợ canh tác có hệ thống tại các bản, xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên 

thiên nhiên theo hướng bền vững thông qua việc trồng rừng và nuôi con giống theo sự 

chấp thuận của người dân địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn các kỹ 

thuật canh tác, quy định pháp luật về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và tập huấn 

thực hành các kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân. 

JVC được thành lập từ năm 1980 và hoạt động tại Lào từ năm 1989 trong lĩnh vực chính 

là nông nghiệp và phát triển nông thôn, JVC hiện có các dự án về bảo vệ rừng, canh tác 

– chăn nuôi tại hai địa phương chính là Khammuan bắt đầu năm 1993 và Savannakhet 

bắt đầu năm 2008 đến nay. 
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Việt Nam mở rộng chương trình  

học bổng cho sinh viên Lào 

heo Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2018 đã có 2.291 du học sinh Lào theo học tại 

tổng cộng 27 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 1.980 suất học bổng và 311 

trường hợp tự túc. Các quốc gia có nhiều sinh viên Lào theo học gồm có Trung Quốc, 

Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2018, lượng sinh viên Lào du học 

nước ngoài giảm mạnh. Cụ thể, năm 2017 có 3.890 sinh viên Lào du học tại Việt Nam, 

9 tháng đầu năm 2018 chỉ có 888 trường hợp. Theo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, hiện 

có hơn 14.000 học sinh, sinh viên Lào đang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam, là đất 

nước có đông sinh viên Lào theo học nhất.  
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Kỷ niệm 3 năm hợp tác MLC và tuần lễ Mekong- Lan 

Thương tại Viêng Chăn 

heo Vientiane Mai, ngày 14/3 vừa qua tại khách sạn DoneChan Palace, thủ đô 

Viêng Chăn đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ Mekong - Lan Thương, sự kiện nhằm 

chào mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương 

(MLC).  Chủ trì buổi lễ là Thứ trưởng Ngoại giao Lào ông Thongphan Savathphet, Đại 

sứ Trung Quốc tại Lào ông Khương Tái Đông, sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán 

các quốc gia thành viên MLC. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham gia của đại diện các ban 

ngành liên quan cùng một số học sinh, sinh viên đang học tại Lào. 

 Tuần lễ Mekong - Lan Thương được tổ chức với nhiều hoạt động như: hội đàm về cơ 

hội, thách thức trong phạm vi hợp tác MLC, cuộc thi nhiếp ảnh văn hóa và bản sắc các 

quốc gia Mekong Lan thương, trình chiếu phóng sự văn hóa và du lịch các quốc gia 

thành viên MLC, giải bóng đá hữu nghị giữa Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán các quốc 

gia thành viên MLC. 

Phát biểu trong buổi lễ, thứ trường Thongphan cho biết, Lào sẽ nỗ lực hết sức để giúp 

Hợp tác Mekong Lan thương mang lại nhiều lợi ích hữu hình nhất có thể cho người dân 

sinh sống trên lưu vực sông Mekong. Ngoài ra, quan hệ các thành viên MLC đã được 

cải thiện rất tốt kể từ khi tổ chức cuộc họp cấp cao đầu tiên cách đây 3 năm. Thứ trưởng 

Thongphan cho biết thêm, dự án đường sắt Lào Trung là chương trình có tầm quan 

trọng trong việc phát triển kết nối Lào với các quốc gia trong khu vực. Hỗ trợ các nước 

Asean hoàn thành kế hoạch tổng thể về kết nối khu vực đến năm 2025, đồng thời là một 

phần quan trọng của sáng kiến Vành đai, Con đường do Trung Quốc đề xướng. Giúp 

Lào đạt hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8 với mục tiêu 

chuyển mình thành quốc gia cầu nối đất liền khu vực.  

Lào và Trung Quốc sẽ cùng là đồng chủ tịch MLC cho đến năm 2020, hai bên cam kết 

sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo thành công cho Hội nghị cấp cao MLC sẽ diễn 

ra vào đầu năm tới. Năm ngoái, Tuần lễ hợp tác Mê công-Lan thương 2018 cũng tổ 

chức tại Lào, với lễ khai mạc diễn ra ngày 23/3/2018. Lào đang nhận được nhiều tài trợ 

từ quỹ Lan Thương – Mê Công do Trung Quốc bảo trợ, gần đây nhất ngày 15/2 với 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, Lào nhận được 4,5 triệu USD cho 21 dự án, trước đó 

năm 2017, Lào được nhận tổng cộng 13 dự án có giá trị hơn 3 triệu USD.  
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Chính phủ Lào bán 19% cổ phần của mình tại BCEL 

heo Tân Hoa Xã, ngày 13/3/2019, tại trụ sở ngân hàng BCEL, lễ ký “Hợp đồng cố 

vấn tài chính bán 19% cổ phần ngân hàng BCEL của Bộ Tài chính Lào” đã diễn ra 

giữa Tổng giám đốc BCEL ông Phukhong Chanthachak đại diện cho Bộ Tài chính Lào 

và ông Lý Lâm, Giám đốc công ty Chứng khoán Lào – Trung, lễ ký có sự chứng kiến 

của thứ trưởng Bộ Tài chính Sila Viengkeo và Phó thống đốc ngân hàng TW Lào BOL 

Vatthana Dalaloy.  

Phát biểu của Chủ tịch BECL tại buổi lễ cho biết, việc Bộ Tài chính Lào bán đi 19% cổ 

phần của mình tại BCEL, giảm mức cổ phần từ 70% hiện nay xuống còn 51% sau khi 

bán nhằm mục đích để thu hút đối tác chiến lược, tăng tính lưu động của thị trường cấp 

2, thu hút các nhà dầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Lào. Theo kế hoạch, 

19% cổ phiếu chuyển nhượng nói trên sẽ có 9% cổ phần chuyển nhượng cho nhà đầu tư 

là tổ chức, 10% nhắm tới nhà đầu tư đại chúng.  

Theo phát biểu của Công ty chứng khoán Lào Trung, từ năm 2013 Công ty này đã thiết 

lập quan hệ đối tác chiến lược với Ngân hàng BCEL. Năm 2017, công ty này là đối tác 

giúp BCEL phát hành thành công đợt cổ phiếu trị giá 360 tỷ kíp.  

BCEL thành lập ngày 2/12/1975 trên cơ sở trực thuộc NHTW Lào với nhiệm vụ thực 

hiện các giao dịch quốc tế và quản lý các vốn viện trợ không hoàn lại cũng như vốn vay 

quốc tế của Chính phủ Lào. Sau khi lên sàn chứng khoán, BCEL được coi doanh nghiệp 

có cổ phiếu tốt nhất trên sàn chứng khoán Lào với mức trả lợi tức năm 2017 là 13%, 

gấp đôi lãi suất gửi ngân hàng cùng kỳ hạn. Hiện BCEL đang niêm yết trên sàn chứng 

khoán Lào tổng cộng 207,723,300 cổ phiếu với giá trị 6,200 Kíp/ cổ phiếu.  

Vụ rao bán tài sản công này cho thấy những khó khăn của ngân sách Lào vẫn chưa dừng 

lại, cũng như việc những nhà đầu tư tài chính Trung Quốc ngày càng đổ nhiều tiền hơn 

để thâu tóm tài sản của các nước gặp vấn đề về tài chính.  
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Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại Lào  

với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 

heo Lao Edaily, ngày 7/3 vừa qua tại Khách sạn Land Mark, thủ đô Viêng Chăn 

đã diễn ra Hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư Lào – Quảng Đông, Trung 

Quốc.  

Tham gia hội nghị, về phía Lào có Bộ trưởng Công thương bà Khemmany Phonsena, 

Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Lào bà Valy Vethavong; về 

phía Trung Quốc có Phó Chủ tịch Quảng Đông ông Lý Xuân Sinh, Tham tán kinh tế 

thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào ông Vương Kỳ Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban 

xúc tiến thương mại quốc tế tỉnh Quảng Đông ông Yao Xie Min.  

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo tỉnh Quảng Đông cho biết, mục đích chuyến thăm và 

làm việc lần này của đoàn Trung Quốc là nhằm trao đổi kinh nghiệm với phía Lào về 

hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nghiên cứu, khảo sát các tiềm năng đầu tư triển 

vọng tại Lào. Đồng thời khẳng định, với vị thế là địa phương phát triển hàng đầu tại 

Trung Quốc, GDP của Quảng Đông trong năm 2018 vừa qua đạt 1.700 tỷ USD, tổng 

dân số 100 triệu người. Quảng Đông có thế mạnh phát triển công nghiệp, tuy nhiên mới 

chỉ đầu tư tại Lào 5 dự án, một con số chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai bên. 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện phía Lào cho biết, kể từ khi hai bên ký kết 17 văn kiện 

hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai, con đường vào cuối năm 2017, Lào và 

Trung Quốc đã đánh dấu mốc hợp tác quan trọng mới, tạo ảnh hưởng quan trọng trong 

sự phát triển kinh tế xã hội của cả hai quốc gia. Trên cơ sở sáng kiến vành đai con 

đường, Lào hy vọng sẽ chuyển mình từ vị thế là một quốc gia không giáp biển thành 

cầu nối đất liền khu vực bằng việc hoàn thành và vận hành siêu dự án đường sắt Lào 

Trung trong năm 2021. Bên cạnh đó, việc cải thiện hạ tầng giao thông các tuyến đường 

bộ huyết mạch sẽ tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa và kết nối đến các quốc gia 

khác trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, Chính phủ Lào gặp khó trong vấn đề nguồn 

vốn và mong muốn Trung Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào nước này, đặc biệt là đầu 

tư theo hình thức hợp tác với doanh nghiệp tư nhân tại Lào. Kêu gọi Trung Quốc đầu tư 

khai thác các tiềm năng, thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như: năng lượng, bất động sản, 

du lịch, nông nghiệp, logistic…tại 12 Đặc khu kinh tế điển hình như Khu kinh tế phức 

hợp Xaysettha, Đặc khu Vita, Đặc khu Savan Xeno… để nhận được nhiều chính sách 

hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ Lào. 
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Tập đoàn Kritaphong chuẩn bị thực hiện dự án  

du lịch đảo Kangkhong 

Theo báo chí Lào và Trung Quốc, lễ ký MOU khảo sát tính khả thi dự án phát 

triển du lịch tự nhiên tại đảo Kangkong đã diễn ra ngày 14/3 vừa qua tại Khách 

sạn Landmark, giữa chính Giám đốc sở Kế hoạch Thủ đô Viêng Chăn ông Phoukong 

Bannavong và Tập đoàn Kritaphong do Chủ tịch tập đoàn Krittaphong do bà Olathai 

Santikhongkha đại diện. Theo đó, chính quyền Viêng Chăn sẽ cho phép Tập đoàn 

Kritaphong tiến hành khảo sát tính tkhả thi dự án phát triển du lịch tự nhiên tại đảo 

Kangkong thuộc địa bàn Bản Kangkong, quận Sangthong, Thủ đô Viêng Chăn. Trước 

đó, ngày 1/3/2019, Đô trưởng Viêng Chăn cũng đã ký quyết định số 0170 chỉ đạo thu 

thập dữ liệu, nghiên cứu và khảo sát tính khả thi của dự án phát triển và bảo tồn đảo 

Kangkong.  

Quá trình khảo sát dự án sẽ kéo dài ít nhất 12 tháng với mục đích mang đến sự hiện đại 

hóa và nâng cao vẻ đẹp cảnh quan phục vụ cho du lịch tự nhiên có đóng góp người dân. 

Ngoài ra còn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch gắn liền với đời sống người dân trên đảo. 

Dự kiến dự án trên sẽ có giá trị 300 triệu USD do Tập đoàn Kritaphong đầu tư toàn bộ. 

Sau hoàn tất khảo sát, đơn vị sẽ lập bản luận chứng kinh tế , nếu cần thiết sẽ bổ sung 

công trình bờ kè chống sạt lở vào khuôn khổ dự án. 

Tập đoàn Kritaphong không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 

tại Lào, mặc dù đăng ký pháp nhân tại Lào nhưng thực chất là doanh nghiệp do Hoa 

kiều làm chủ, được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính quyền Trung Quốc. Kritaphong 

chính là bên tranh chấp với doanh nghiệp Việt Nam khiến dự án Trung tâm thương mại 

chợ Nỏng Chằn được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại chính của bà con người 

Việt tại Viêng Chăn bỗng chốc trở thành “dự án thế kỷ”, đến nay vẫn chưa hẹn ngày 

hoàn thành. Trớ trêu là trên website của Tập đoàn này vẫn mặc nhiên coi dự án trên là 

của mình và đặt tên là Trung tâm thương mại Lào – Việt. Việc Kritaphong được chính 

quyền Trung Quốc hậu thuẫn đã rất rõ ràng, thế nên mới có việc một doanh nghiệp 

“mác Lào” lại được các ngân hàng Trung Quốc ưu ái cho vay vốn kèm theo là một hợp 

đồng bảo hiểm tín dụng để chống lưng doanh nghiệp này thực hiện dự án làng biệt thự 

ASEM nằm chễm chệ cạnh bờ sông Mê Công. Dự án xây dựng với danh nghĩa nhằm 

phục vụ Hội nghị thượng đỉnh ASEM 9 năm 2012 mà Lào là chủ nhà nên nhận được 

nhiều ưu ái của Chính phủ Lào, tuy vậy nó vẫn không thoát khỏi số phận ảm đạm như 

của các dự án khu biệt thự hoành tráng khác tại Viêng Chăn. Không hiểu lần này Tập 

đoàn Kritaphong sẽ dựa vào sự chống lưng nào để có đủ sức thực hiện dự án quy mô 

lớn như trên.  
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Công ty Trung Quốc khảo sát dự án  

du lịch ven hồ Nặm Ngừm 

heo Vientinane Mai, ngày 11/3 vừa qua tại tỉnh Viêng Chăn Lễ ký kết hợp đồng 

khảo sát dự án phát triển khu du lịch ven hồ thủy điện Nam Ngừm I thuộc huyện 

Keo Oudom đã diễn ra giữa đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chenxing Haoyun, 

Trung Quốc do ông Yang Yo Ming Tổng giám đốc công ty và Phó giám đốc sở Kế 

hoạch Đầu tư tỉnh Viêng Chăn, ông Khamson Sunsavath.  

Thông tin từ lễ ký kết cho biết, dự án khu du lịch ven hồ Nặm Ngừm 1 được xác định là 

một trong những dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy tiềm năng du lịch của tỉnh Văng 

Viêng. Dự án dự kiến xây dựng trên nền diện tích 20ha, thời gian xây dựng 12 tháng, 

bao gồm khu dịch vụ, du lịch khép kín, có khả năng đáp ứng du khách cả trong và ngoài 

nước.  

Hồ Nặm Ngừm, là điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô Viêng Chăn nói riêng, đất nước 

Lào nói chung, được mệnh danh là “Biển của Lào”. Do nhiều nguyên nhân khác nhau 

đến nay việc khai thác tiềm năng du lịch của Nặm Ngừm từ phía chính quyền, doanh 

nghiệp Lào vẫn còn rất nhiều hạn chế, chủ yếu là tự phát. Trong khi đó doanh nghiệp 

Trung Quốc lại hết sức quan tâm đến nguồn lợi này, cụ thể là dự án Dansavanh Nam 

Ngum Resort có quy mô rất lớn và gây không ít tranh cãi trong dư luận Lào với hoạt 

động Casinolà trọng tâm của dự án. Dự án khu du lịch ven hồ Nặm Ngừm nói trên diễn 

ra trong bối cảnh chính quyền tỉnh Viêng Chăn cách đây không lâu đã ra quyết định hủy 

bỏ nghiên cứu dự án khu du lịch mới tại Văng Viêng dự định sẽ do doanh nghiệp Trung 

Quốc thực hiện, do vấp phải phản đối của người dân địa phương rằng việc phát triển 

khu nghỉ dưỡng, dịch vụ tràn lan sẽ để lại hệ quả tiêu cực cho môi trường và cảnh quan 

tự nhiên của hòn ngọc du lịch nổi tiếng hàng đầu tại Lào này. Dù thế nào, trong xu thế 

đầu tư ồ ạt của Trung Quốc vào lĩnh vực du lịch tại Lào hiện nay, có lẽ đã đến lúc mọi 

người phải học cách làm quen với việc thưởng thức các giá trị văn hóa, du lịch của đất 

nước Lào thông qua bàn tay dịch vụ của doanh nghiệp Trung Quốc.  
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Tin vắn: 

Tháng đầu năm 2019 kim ngạch thương mại của Lào  

đạt hơn 700 triệu USD 

heo Lao Edaily, dẫn thống kê từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết, kim ngạch 

thương mại tháng 1/2019 của Lào đạt 787 triệu USD, con số này chưa bao gồm 

xuất nhập khẩu điện. Trong đó, nhập khẩu đạt 420 triệu USD, xuất khẩu đạt 366 triệu 

USD. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Lào vẫn là quặng đồng, sản phẩm từ đồng, sắn, 

gỗ thừa và cây sợi xenlulo, nước uống (nước khoáng, nước tăng lực…), sản phẩm may 

mặc, đồ điện, thiết bị điện, khung và linh kiện máy ảnh, chuối, vàng, thuốc lá, cao su, 

đường…Các quốc gia nhập khẩu chính của Lào gồm có Trung Quốc (34.5%), Thái Lan 

(26.67%), Việt Nam ( 23.57%), Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Hongkong, Singapore, Úc, Anh 

và Thụy sỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Lào là dầu Diesel, phương tiện giao 

thông, sắt thép, dây điện, dây cáp, linh kiện máy móc, thiết bị điện, đồ nhựa, thiết bị ghi 

hình, phụ tùng xe, xăng… Chủ yếu từ Thái Lan ( 54.2%), Việt Nam ( 8.44%), Trung 

Quốc (25.45%). Năm 2018, nhập khẩu của Lào là 5.84 tỷ USD, xuất khẩu đạt 5.41 tỷ 

USD, thâm hụt khoảng 430 triệu USD. 

 

 

Bệnh viện 150 giường khánh thành  

tòa nhà khám bệnh mới 

heo Vientiane Times, Lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh mở rộng của Bệnh 

viện Hữu nghị thủ đô Viên Chăn đã diễn ra hôm 4/3 vừa qua, tham gia buổi lễ có 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy, Bộ Trưởng Y tế Bunkong 

Sihavong, thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Martin Tlapa và đại diện các ban ngành 

liên quan. Tòa nhà khám, chữa bệnh mở rộng sẽ cung cấp thêm 308 giường, nâng quy 

mô của Bệnh viện Hữu nghị lên thành 608 giường bệnh. Dự án nằm trong chiến lược 

cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế 

của Chính phủ Lào, thực hiện bằng nguồn vốn vay 112 triệu Euro từ ngân hàng 

UniCredit của Áo trên cơ sở tạo điều kiện và tác động của Chính phủ Cộng hòa Séc, dự 

án được thi công bởi Công ty xây dựng Vamed, Áo. 
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Lào thảo luận thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh 

heo Lao Phatthana News, ngày 5/3 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị thảo 

luận thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Lào đến năm 2030 . Hội 

nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính ông Somdy 

Duangdy, sự tham gia của Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư ông Suphan Keomyxay, giám 

đốc Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia ông Buasone Bupphavanh và nhiều đại diện của 

các ban ngành liên quan. Phát biểu trong hội nghị, ông Buasone Bupphavanh cho biết, 

chiến lược tăng trưởng xanh đã được thông qua tại phiên họp thường kỳ Chính phủ 

tháng 1/2019 vừa qua, trong đó chú trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm 

nghèo, khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong giới hạn cho phép và có hiệu 

quả, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng nền kinh tế do thiên tai. Cụ thể, các đơn vị mới 

được thành lập chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược phát triển xanh gồm có: Trung 

tâm khuyến khích tăng trưởng xanh quốc gia, xây dựng cơ chế tài chính và đề xuất trở 

thành thành viên thúc đẩy tăng trưởng xanh của LHQ.Tăng trưởng xanh là một trong 

những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Lào trong giai đoạn tầm nhìn 2030, chiến lược 

phát triển 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 8 

(2016-2020). 

 

Chính phủ Lào thắt chặt quy định kinh doanh thuốc lá 

heo Chỉ thị về xử phạt và các chế tài đối với việc.vi phạm quy đinh pháp luật liên 

quan tới Thuốc lá đã được Chính phủ công bố chính thức vào 1/3 và bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 15/3/2019 quy định: Hút thuốc lá tại nơi cấm hút thuốc, kinh doanh 

thuốc lá bao bì không dán nhãn cảnh hay không có cảnh báo sức khỏe sẽ bị xử phạt. Chỉ 

thị của chính phủ này nhằm thắt chặt hoạt động kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá, từ đó hạn chế 

lượng tiêu thụ thuốc lá, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê của tổ chức Y tế 

thế giới, những năm gần đây, tại Lào có khoảng 5000 người chết mỗi năm do các bệnh 

liên quan đến khói thuốc lá. Hiện nay, tại Lào có không dưới 2 triệu người sử dụng 

thuốc lá và không có dưới 500 nghìn trẻ vị thành niên có sử dụng thuốc lá. Con số rất 

lớn so với tổng dân số chưa đến 7 triệu người của Lào. Thống kê tại thủ đô Viêng Chăn, 

có đến 50% bệnh nhân nhập viện do sử dụng thuốc lá đều ở tình trạng bệnh nghiêm 

trọng, chủ yếu là Ung thư phổi, vỡ mạch máu não, suy đường hô hấp. Bộ Y tế dự báo 

các con số trên sẽ tăng gấp đôi trong năm 2020 nếu không có biện pháp và chế tài cụ 

thể. 
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Lào tổ chức tiêm vacxin phòng sởi trên toàn quốc 

heo Laophattana, ngày 15/3, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo công bố triển khai chiến 

dịch tiêm chủng cấp quốc gia phòng chống dịch sởi bùng phát tại Lào.  Thông tin 

cho biết, năm 2019, dịch sởi đã bùng phát tại nhiều quốc gia trong khu vực như 

Philippin đã ghi nhận hơn 12.000 ca mắc sởi, tử vong 203 trường hợp. Thái Lan ghi 

nhận 1.000 trường hợp mắc sởi, 12 người tử vong. Việt Nam có 2.920 trường hợp 

dương tính với sởi kể từ tháng 10/2018 đến nay. Tại Lào, đã ghi nhận một số trường 

hợp sởi tại quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn. Ngày 5/3, Bộ Y tế đã ra thông báo gửi 

đến các tỉnh, địa phương chủ động phòng ngừa dịch sởi bùng phát, sử dụng các biện 

pháp phát hiện sớm các ca nhiễm sởi để có phương pháp điều trị thích hợp, tránh để 

dịch lây lan. Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho virus sởi lây lan và phát triển. 

Tuy là bệnh lành tính, có thể tự khỏi nhưng nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sởi 

có thể nhanh chóng lây lan bùng phát thành dịch, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm 

như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm phế quản… Trẻ em, phụ nữ có thai, người bệnh mạn 

tính là những đối tượng dễ mắc sởi bởi sức đề kháng yếu. 

 

Thủ đô Viêng Chăn đảm bảo nguồn cung thịt  

dịp năm mới Songkran 

heo Lao Edaily, trả lời phỏng vấn báo chí Giám đốc công ty thực phẩm thủ đô 

Viêng Chăn ông Khamla Sengdavong cho biết, theo thông lệ nhu cầu thịt sẽ tăng 

cao vào dịp trước và sau Tết Songkran, Công ty thực phẩm thủ đô Viêng Chăn dự kiến 

sẽ chuẩn bị nguồn cung thịt lợn trước tết 10 ngày, đồng thời phối hợp với các cơ sở 

cung cấp thịt trâu bò chuẩn bị kĩ lưỡng từ sớm. Như vậy, sẽ đảm bảo khả năng cung cấp 

thịt đầy đủ cho thị trường thủ đô Viêng Chăn. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh 

Lào quyết định cấm nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và Trung Quốc do lo ngại diễn biến 

phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi ở hai nước này, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 25/2 và 

chưa quy định cụ thể thời điểm dỡ bỏ.   

Hiện nay, mỗi ngày người dân thủ đô Viêng Chăn tiêu thụ hểt 700 con lợn, 150 trâu, bò, 

tính trung bình nhu cầu về thịt của người dân Viêng Chăn là 56 tấn lợn/ ngày, 15 tấn 

trâu, bò/ngày. Theo đánh giá của Công ty thực phẩm Thủ đô Viêng Chăn, nguồn cung 

thịt lợn sẽ đủ, tuy nhiên lượng trâu, bò vẫn cần nhập từ tỉnh ngoài. Nhà máy giết mổ gia 

súc Dondu của Công ty thực phẩm thủ đô Viêng Chăn hiện nhập từ 220-230 lợn mỗi 

ngày, nguồn gốc và danh sách phân phối thịt đều được lưu lại rõ ràng. Nhà máy có thể 

giết mổ trâu, bò khoảng 25 con/ ngày. Lượng thịt nhà máy có thể cung ứng 30-35% nhu 

cầu của thị trường thủ đô.  
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WWF hỗ trợ dự án thúc đẩy vai trò cộng đồng trong 

quản lý ngư nghiệp tại sông Xebanghieng 

heo Vientiane Mai, ngày 14/3 vừa qua tại tỉnh Savannakhet đã diễn ra Lễ kí biên 

bản ghi nhớ giữa Cục Chăn nuôi - ngư nghiệp,  Bộ Nông Lâm và Quỹ bảo vệ thiên 

nhiên thế giới WWF tại Lào về Dự án quản lý ngư nghiệp chung trên nhánh sông 

Xebanghieng, Tỉnh Savannakhet, dự án thực hiện trên cơ sở vốn tài trợ của Chính phủ 

Anh trị giá 189.145 USD tương đương1,62 tỷ Kíp. Dự án quản lý ngư nghiệp chung 

trên nhánh sông Xebanghieng sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn 10 bản dọc theo 

sông Xebanghieng thuộc các huyện Thapangthong và huyện Phin, tỉnh Savannakhet. 

Với mục đích cải thiện và nâng cao lượng tài nguyên thủy sản bằng cách xây dựng hình 

thức quản lý ngư nghiệp tập trung; Hỗ trợ cải thiện đời sống người dân; Nghiên cứu tác 

động môi trường của dự án ngư nghiệp chung, Quản lý ngành ngư nghiệp, đánh bắt thủy 

sản trên dòng chính Mekong và các nhánh phụ theo hướng bền vững. Dự án sẽ củng cố 

quản lý nguồn tài nguyên nước ngọt thiên nhiên bằng cách xây dựng vụng bảo tồn con 

giống. Thành lập ban quản lý vụng bảo tồn và các đội kiểm tra đánh bắt cấp bản. Thúc 

đẩy nâng cao đời sống sinh hoạt,tăng thu nhập cho người dân bằng nhiều hình thức khác 

nhằm giảm lệ thuộc vào tài nguyên tự nhiên. Đánh giá các thành quả đạt được cũng như 

các vướng mắc của dự quán quản lý ngư nghiệp chung trên dòng chính Mê kong, đồng 

thời triển khai chính sách quản lý ngư nghiệp chung trong giai đoạn từ 14/3/2019 đến 9/ 

2020.   

Chính quyền hủy bỏ dự án phát triển du lịch của 

Trung Quốc tại Văng Viêng 

heo báo chí Lào, Biên bản ghi nhớ MOU về việc triển khai nghiên cứu tính khả thi 

của dự án phát triển khu du lịch tại bản Huaysangao, Nudindeng và Pakpo, huyện 

Văng Viêng của Công ty phát triển đặc khu kinh tế Boten Lào với tỉnh Viêng Chăn ký 

kết ngày 19/8/2018 cùng với Quyết định số 1001 của chính quyền tỉnh Viêng Chăn ra 

ngày 10/10/2018 về thành lập ban chuyên trách công tác trên đã bị hủy bỏ bằng một 

quyết định mới cũng của chính quyền tỉnh này. Theo đó, quyết định 074 ký tháng 

2/2019 của chính quyền Viêng Chăn đã yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn các văn bản, hồ sơ và 

yêu cầu ngừng hoàn toàn quá trình nghiên cứu tính khả thi của dự án phát triển du lịch 

nói trên mới đây do vấp phải luồng dư luận trái chiều của người dân. Công tác khảo sát 

không khả quan khi phần lớn người dân từ chối hợp tác cho việc phát triển dự án trên. 

Đa số ý kiến thể hiện sự lo lắng khi việc rầm rộ phát triển khu nghỉ dưỡng, dịch vụ tràn 

lan sẽ để lại hệ quả tiêu cực cho môi trường và cảnh quan tự nhiên của hòn ngọc du lịch 

nổi tiếng hàng đầu tại Lào này. 

T 
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Hội chợ quảng bá thương hiệu hàng đầu Thái Lan tại Lào 

heo báo chí Lào, Sự kiện Top Thai Brands 2019 được tổ chức trong các ngày  6-

10/3 tại TTTM ITECC đã trưng bày sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu Thái 

Lan cũng như các thương hiệu hàng đầu đang lưu thông trong mạng lưới hàng hóa Lào 

– Thái. Đồng thời, sự kiện cũng mang đến sáng kiến kinh doanh thông minh Food 

Truck. Hội chợ được tổ chức bởi Cục Xúc tiến thương mại quốc tế Thái Lan và Cục 

Xúc tiến thương mại Lào với hơn 200 thương hiệu Thái Lan đã tham gia. Hội chợ một 

lần nữa khẳng định vị thế hàng hóa Thái Lan tại thị trường Lào, xây dựng niềm tin tối 

đa cho người tiêu dùng khi hàng hóa đến từ bờ bên kia Mekong đã và đang chiếm tới 

50% thị trường bán lẻ tại Lào và có đà tăng trưởng từng ngày trên cơ sở sự tín nhiệm và 

ưa chuộng của đông đảo người tiêu dùng. 

 

Tỉnh Champasack phát hiện nhiều trường hợp tham nhũng trong năm 2018 

heo KTXH, dẫn thông tin từ hội nghị tổng kết thanh tra toàn tỉnh năm 2018 diễn 

ra mới đấy cho biết, năm ngoái tỉnh này đã phát hiện 261 trường hợp cán bộ có 

dấu hiệu tiêu cực, trong đó có 18 nữ. Số tiền gây thiệt hại cho nhà nước được xác định 

là 3.69 tỷ Kíp ngân sách bị thiệt hại, hiện mới chỉ thu lại được 1.07 tỷ Kíp. Sai phạm 

chủ yếu diễn ra trong các hoạt động như cấp phép cho lao động nước ngoài, thực thi tiếp 

tay cho buôn bán ma túy, lạm dụng ngân sách công trong chi tiêu mua bán vật tư thiết bị 

y tế, cán bộ quan liêu trong xử lý giấy tờ hành chính, nhận đút lót để cấp quyền ưu tiên 

cho các hoạt động kinh doanh. 

 

Khởi công xây dựng công trình quà tặng của Bộ Quốc 

Phòng Việt Nam cho trường hạ sĩ quan 2 Viêng Xay 

heo báo Quốc phòng, Sáng 7/3, tại Trường hạ sĩ quan 2 Viêng Xay, thành phố 

Pakse, tỉnh Champasak đã diễn ra lễ khởi công xây dựng các hạng mục công trình 

là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho nhà trường. Tham dự lễ khởi công có 

Hiệu trưởng, Đại tá Inhuan Volasan cùng ban giám hiệu Trường Hạ sĩ quan 2 Viêng 

Xay. Phía Việt Nam có sự tham dự của Đại tá Phạm Anh Tuấn, giám đốc Công ty Hữu 

nghị 206 Quân khu 5 cùng đoàn cán bộ, đơn vị thi công công trình trên. Dự án được 

thực hiện bằng nguồn vốn không hoàn lại từ Bộ Quốc phòng Việt Nam trị giá 8 tỷ 71 

triệu đồng. Công ty 206 sẽ là đơn vị thầu xây dựng tòa nhà trên nền diện tích 25x15m, 

bao gồm 6 phòng, hoàn thiện trong vòng 12 tháng 

  

T 

T 
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Tỉnh Xiêng Khoảng – Sơn La tăng cường hợp tác 

heo Lao Edaily, ngày 6/3 vừa qua, đoàn cán bộ lãnh đạo Xiêng Khoảng dẫn đầu 

bởi Bí thư – Tỉnh trưởng Bunton Chanthaphon đã có chuyến thăm và làm việc tại 

tỉnh Sơn La, hai bên sau đó đã tổ chức hội đàm chung. Phát biểu tại hội đàm, ông 

Bunton Chanthaphon cho biết, tỉnh Xiêng Khoảng mong muốn tỉnh Sơn La thường 

xuyên chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư, phát triển du lịch, trồng các loại cây ăn 

quả. Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho lưu học sinh và cán bộ của tỉnh Xiêng Khoảng 

sang học chuyên ngành và học tiếng Việt tại tỉnh Sơn La; tăng cường hợp tác giữa 

doanh nghiệp của hai tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư ở hai địa phương. Kết thúc buổi Hội 

đàm lãnh đạo hai tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác trong những năm 

tiếp theo. Nhân dịp này tỉnh Sơn La đã trao tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Xiêng Khoảng  xây 

dựng cơ sở vật chất. 

 

Điểm tin báo chí trong nước: 

 

Việt Nam và Lào ký kết thỏa thuận hợp tác  

thông tin-truyền thông 

heo VOV, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11 - 13/3, 

chiều ngày 11/3, tại thủ đô Vientaine, Ủy viên Trung ương Đảng -  Bộ trưởng Bộ 

Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã hội đàm với Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara. 

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị 

hai Bộ cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông hai nước tăng cường tuyên 

truyền thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đất nước con người của 

mỗi quốc gia, giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Bộ trưởng Bosengkham Vongdara đánh giá cao 

chuyến thăm của đoàn công tác tại Lào; nhất trí cao phương hướng kế hoạch hợp tác 

giữa hai Bộ trong thời gian tới do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất, nhất là việc 

trao đổi đoàn, tập huấn và đào tạo nguồn nhân lực. Bộ trưởng Bosengkham Vongdara 

nhắc lại thỏa thuận mà Bộ này vừa ký với Đài Tiếng nói Việt Nam về thực hiện dự án 

“Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ” cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào và mong dự án 

sớm được triển khai. Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký biên bản ghi nhớ về kế 

hoạch hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2019. 

 

T 
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Vietcombank Lào đặt mục tiêu vào top 3 về  

quy mô và hiệu quả hoạt động tại Lào 

heo Cafef.vn, thông tin từ Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019  của 

Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào) diễn ra 

ngày 01/03/2019 vừa qua, tại Viêng Chăn – Lào cho biết. Đến thời điểm 31/12/2018, 

Vietcombank Lào đã thu hút được số lượng lớn hàng trăm khách hàng đặt quan hệ giao 

dịch, trong đó có trên 30 khách hàng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam 

đầu tư tại Lào đều đã mở tài khoản và giao dịch với Vietcombank Lào như: công ty 

PVOil Lào, Petrolimex Lào, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Lào, CODUPHA, công ty 

68 Bộ Quốc Phòng, công ty cao su Dầu Tiếng tại Lào, Unitel, Khách sạn Crown Plaza, 

Công ty Lao Qixin, sân golf Long Viên… Về cung ứng dịch vụ, sản phẩm, 

Vietcombank Lào đã và đang dần đưa vào cung ứng cho các khách hàng (cá nhân, 

doanh nghiệp) các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Bên 

cạnh chú trọng phát triển kinh doanh, trong công tác An sinh xã hội, Vietcombank Lào 

đã có những đóng góp tích cực như đề xuất, phối hợp với Vietcombank TSC, NHNN 

Việt Nam ủng hộ các gia đình, nạn nhân bị lũ lụt do vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu 

vào tháng 07/2018 với số tiền 600 triệu đồng; hỗ trợ trang bị thiết bị làm việc cho bản 

Hadsady quận Chanthabouly, nơi Vietcombank Lào đặt trụ sở làm việc. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Vietcombank ông Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo 

Ban điều hành và các cán bộ của Vietcombank Lào tập trung triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ kinh doanh được giao, hướng tới mục tiêu đến năm 2022 đưa Vietcombank 

Lào nằm trong Top 3 về quy mô và hiệu quả trong các ngân hàng Việt Nam tại Lào. 

 

 

Lào: Đất lành của lao động trẻ Việt 

heo Người lao động, trong xu hướng hội nhập sâu rộng, lao động Việt đã tìm đến 

các nước bên ngoài lãnh thổ để mưu sinh, lập thân lập nghiệp. Nằm sát vách Việt 

Nam, Lào những năm gần đây đã thu hút rất đông người Việt sang làm việc. Đa số lao 

động Việt sang Lào tuổi đều trẻ và tay nghề cao nên nhanh chóng có được vị trí công 

việc cũng như mức thu nhập tương xứng trên đất nước Ttriệu voi. Những ngày đầu 

tháng 3-2019, phóng viên Báo Người Lao Động đã có chuyến tìm hiểu thực tế tại một 

số địa phương của Lào có đông lao động Việt để có cái nhìn trực quan, cận cảnh về đời 

sống, việc làm của họ. Người lao động nhận định, môi trường sống bình yên, cơ hội 

kinh doanh dịch vụ rộng mở và thu nhập cao là những gì mà lao động Việt đang tìm 

thấy ở Lào.  

T 
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Người lao động sau đó tiếp tục có bài viết với tiêu đề “LAO ĐỘNG VIỆT Ở LÀO: 

Thành công nhờ đức tính rất... Việt”, trong đó đề cập đến câu chuyện thành công của bà 

Lê Thị Lượng chủ Tập đoàn Dao Heuang, theo Người lao động,  thương hiệu Dao 

Heuang của bà Lượng đã có mặt nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Dao 

Heuang cũng trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Lào. Ý chí vươn lên mạnh 

mẽ cùng khát vọng làm giàu khiến bà Lượng trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng 

người Việt tại Lào. Người lao động dẫn lời ông Cao Đình Hạnh, Chủ tịch Hội Người 

Việt Nam tỉnh Champasak, chia sẻ rằng bà Lượng là niềm tự hào của cộng đồng người 

Việt không chỉ bởi tinh thần khởi nghiệp và sự thành công của bà, mà còn là sự đóng 

góp cả về tinh thần, vật chất cho cộng đồng người Việt ở Champasak nói riêng và người 

Lào nói chung. Bà cũng là doanh nhân đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế của 

Lào, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Dẫn thêm một số câu chuyện người Việt 

Nam sinh sống, lao động tại Lào, Người lao động kết thúc bài viết với việc dẫn ý kiến 

anh Khamdist, Bí thư Tỉnh đoàn Attapeu (Lào), nhận xét "Người Việt ở Lào là một 

cộng đồng đoàn kết, chí thú làm ăn và luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Họ 

có bản sắc riêng thuần Việt nhưng rất am hiểu tiêu dùng của người dân Lào trong kinh 

doanh, làm ăn buôn bán. Họ cũng biết tận dụng nhiều tính cách, khí chất của người Việt 

trong các công việc thuộc ngành dịch vụ cũng như xây dựng thương hiệu kinh doanh".  

Cũng theo Người lao động, trong bài viết “Người Việt thành công trên đất Lào”  cho 

biết có gần 50.000 người Việt Nam đang sinh sống và lao động tại Lào. Theo ông Trần 

Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Attapeu. Cộng đồng người Việt 

sang Lào làm ăn nhỏ lẻ rất đông. Họ mang văn hóa và cả những ẩm thực dân tộc sang 

đây buôn bán. Vì vậy, dọc các tuyến đường ở Lào rất dễ bắt gặp những bảng hiệu in bún 

bò Huế, phở Hà Nội. Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak Cao Đình Hạnh 

cho biết hiện có hơn 4.500 người Việt đang sinh sống, làm ăn và là cộng đồng người 

nước ngoài lớn nhất tại tỉnh Champasak. Theo ông Hạnh, đa số người Việt làm ăn rất 

phát đạt, chủ yếu kinh doanh, buôn bán và làm các dịch vụ sửa chữa, cơ khí, điện máy... 

"Nhìn chung, lao động Việt tại đây có trình độ, tay nghề cao hơn hẳn. Vì thế mà cuộc 

sống của người Việt nơi đây cũng tốt hơn hẳn", ông Hạnh nói.  

 

Ngành du lịch Lào cất cánh 

heo Nhân Dân điện tử, với cảnh sắc thiên nhiên yên bình, nên thơ, pha lẫn nét 

trầm mặc, cổ kính của những mái chùa, đất nước Lào đã làm say lòng nhiều khách 

du lịch quốc tế. Những năm qua, "ngành công nghiệp không khói" của Lào phát triển 

mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia châu Á này.  

Nhân Dân điện tử dẫn thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác thực hiện các hoạt động 

xúc tiến du lịch Lào năm 2018 diễn ra mới đây ở thủ đô Viêng Chăn, cho biết: Chính 
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phủ Lào coi du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực phát triển nền 

kinh tế đất nước. Trong Năm Du lịch quốc gia 2018, Lào đã triển khai hàng loạt hoạt 

động xúc tiến du lịch phong phú, đa dạng tại tất cả các địa phương, nhằm thu hút du 

khách. Những năm gần đây, ngành công nghiệp "không khói" đã mang lại kết quả tích 

cực cho nền kinh tế của đất nước Triệu Voi, giúp thúc đẩy các ngành nghề liên quan, tạo 

việc làm cho người dân và kích thích phát triển kết cấu hạ tầng. Năm 2018 đã có hơn 

4,1 triệu lượt du khách quốc tế đến Lào, tăng 8,2% so với năm 2017. Năm 2018, Lào đã 

miễn phí visa cho du khách đến từ bốn nước là Ðan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy 

Ðiển. Chính phủ Lào cũng đầu tư ngân sách sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các 

điểm du lịch để thu hút thêm nhiều bạn bè quốc tế. Số lượng du khách quốc tế đến Lào 

vào năm 2020 ước tính đạt hơn 6,2 triệu người. 

Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara từng tuyên bố, 

mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định trong phát triển du lịch, Chính phủ Lào 

vẫn cần quan tâm, đầu tư hơn nữa cho ngành công nghiệp "không khói" đầy tiềm năng 

này. Theo đó, Viêng Chăn cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục 

xuất, nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho du khách; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

tại nhà hàng, khách sạn ở các điểm du lịch... Với sự nỗ lực không ngừng của chính 

quyền các cấp tại Lào, ngành du lịch Lào đang đứng trước triển vọng phát triển tươi 

sáng, hứa hẹn gặt hái thêm nhiều thành tựu. 

 

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại Lâm Đồng 

heo Nhân dân Điện tử, Ngày 7-3, tại TP Đà Lạt, bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc 

hội Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại 

tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Phát 

biểu tại buổi làm việc, bà Pany Yathotou đánh giá cao sự hợp tác song phương giữa tỉnh 

Lâm Đồng với hai tỉnh Chămpasack và tỉnh Bolykhămxay của Lào những năm qua. Bà 

Pany Yathotou đề nghị, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng hợp tác song phương với các 

tỉnh khác của Lào, nhất là các tỉnh có điều kiện tự nhiên tương đồng; tăng cường hợp 

tác trong công tác hoạt động của HĐND về tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo; phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và cải cách thủ tục hành chính; 

quan tâm công tác hướng nghiệp cho các sinh viên Lào đang theo học tại Đại học Đà 

Lạt. Đồng chí cho rằng, những kinh nghiệm, cách làm của tỉnh Lâm Đồng trong vấn đề 

quy hoạch đô thị, xây dựng thành phố thông minh và những nội dung trên, sẽ được 

nghiên cứu, áp dụng hợp lý tại Lào thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến công tác, 

ngày 6-3, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã tham quan, tìm hiểu một số mô hình 

sản xuất rau, hoa công nghệ cao và một số khu du lịch chất lượng cao tại TP Đà Lạt. 
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Liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào, theo Baotintuc.vn, 

chiều 5/3, bà Pany Yathotou – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND 

Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã tới thăm và làm việc tại trụ sở văn 

phòng Tập đoàn Vingroup. Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Lào, Lãnh đạo Vingroup cũng 

cho biết Lào là một mảnh đất nhiều tiềm năng, phù hợp với chính sách mở rộng kinh 

doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam của tập đoàn. Sau khi tiếp nhận chia sẻ mong muốn 

Vingroup đầu tư vào Lào của Chủ tịch quốc hội Pany Yathotou, ông Quang còn cho biết 

thêm, Vingroup đang nghiên cứu để đưa thương hiệu Vinpearl đến với thủ đô Viêng 

Chăn. 

 

Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết hợp 

tác về Tam giác Phát triển 

heo VOV, ngày 10/3, Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia chính thức ký 

Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 Tam giác Phát triển Việt 

Nam-Lào-Campuchia (JCC CLV DTA 12) tại tỉnh Kratie – Campuchia. Trước đó, từ 

ngày 7-10/3 tại tỉnh Kratie, Campuchia, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 

Tam giác Phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bộ 

trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia Pan Sorasak, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu 

tư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Suphan Keomixay và Bộ trưởng Kế hoạch và 

Đầu tư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Chí Dũng.  

Biên bản hội nghị JCC CLV DTA 12 lần này có một số nội dung trọng tâm là việc Bộ 

trưởng 3 nước đồng ý giao cho phía Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch hành động, để 

triển khai hiệu quả Hiệp định về Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại cho khu vực Tam 

giác Phát triển CLV đã được ký kết ngày 3/11/2016 tại tỉnh Siem Reap (Campuchia) và 

xây dựng các kế hoạch, dự án cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch hành động kết nối 3 nền 

kinh tế  Campuchia- Lào –Việt Nam đến năm 2030. Đại diện 3 nước ghi nhận sự cần 

thiết phải tăng cường các nỗ lực hiện tại trong việc đảm bảo an ninh, đặc biệt là vấn đề 

xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán người và ma túy, nâng cao hiệu quả của “đường dây 

nóng”, đặc biệt là ở cấp địa phương. Liên quan tới lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng 3 nước 

đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển ngành dịch vụ, phối hợp thu 

thập thông tin và số liệu để hoàn thành báo cáo tại Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác 

Phát triển CLV vào tháng 11/2019, và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu Kế hoạch phát 

triển ngành công nghiệp cao su. Việt Nam đã được hai nước bạn đề xuất chủ trì quản lý 

trang thông tin điện tử khu vực Tam giác Phát triển CLV, nâng cấp năng lực lưu trữ 

thông tin để các cơ quan chức năng 3 nước đăng tải lên trang thông tin điện tử này. Các 

bên cũng đã thống nhất Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước chủ nhà tổ chức Hội 

nghị Cấp cao lần thứ 11 khu vực Tam giác Phát triển CLV vào cuối năm 2019. 
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Vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam  

có dấu hiệu gia tăng 

heo Tổng hợp báo chí Việt Nam cho thấy việc vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt 

Nam trong thời gian qua có dấu hiệu gia tăng, chỉ trong thời gian ngắn cơ quan 

chức năng đã phát hiện nhiều vụ án ma túy thu giữ ma túy có số lượng lớn.  

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, ngày 8/3, tại bản Phosi, huyện Phalansay, tỉnh 

Savanakhet, Lào, lực lượng Phòng chống ma túy của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị 

phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào gồm: 

Khăm Lả (32 tuổi) và Bivieng (22 tuổi), cùng trú bản Khamsida, huyện Champhon, tỉnh 

Savanakhet, Lào cùng tang vật 118.000 viên ma túy tổng hợp hiệu w.Y, 1 xe ô tô mang 

biển kiểm soát Lào 3982, 1 xe mô tô mang biển kiểm soát Lào 8758, 1 súng ngắn cùng 

1 viên đạn đã lên nòng. Quá trình vây bắt 2 đối phóng xe ô tô với tốc độ cao để chạy 

trốn, đồng thời sử dụng súng để chống trả quyết liệt.  

Theo Tiền phong Online, ngày 11/3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum cho biết: 

vào lúc 13h30 ngày 10/3 tại tỉnh Attapeu (Lào), Bộ đội biên phòng Kon Tum phối hợp 

với Công an tỉnh Attapeu đã bắt quả tang 3 đối tượng quốc tịch Lào có hành vi mua bán, 

vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Trong 3 người này có 

một nữ, là Năng Tít Nọi (35 tuổi, ngụ tại bản Cân, huyện Thô Lạ Khôm, Viêng Chăn,  

Lào), và 2 nam là Thạo Sụ Lỵ Văn (45 tuổi, ngụ tại bản Sổm Sạ Vắn, huyện Phia, tỉnh 

Sa Nhạ Bu Ly, Lào) và Thạo Kệt Sạ Ná (29 tuổi, ngụ tại bản Cân, huyện Thô Lạ Khôm, 

Viêng Chăn, Lào). Tang vật thu giữ gồm 78 gói ni lông chứa 15.600 viên nén màu hồng 

có ký hiệu “WY”. BĐBP tỉnh Kon Tum đã bàn giao cả đối tượng lẫn tang vật cho Công 

an tỉnh Attapeu (Lào) điều tra, xử lý. 

Theo Lao động, ngày 11.3, tại khu vực bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh 

Hóa), lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Thao Chống Lâu (54 tuổi, trú tại 

bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) khi đang vận chuyển trái phép 6 kg ma túy 

đá. Tại cơ quan điều tra, Thao Chống Lâu khai nhận đã mua số ma túy trên của một 

người đàn ông Lào sau đó mang về Việt Nam bán kiếm lời. 

Cũng theo Lao động, ngày 12.3, tại khu vực trạm kiểm soát CKQT Lao Bảo (huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phối hợp với 

lực lượng hải quan - bắt quả tang nam thanh niên điều khiển xe môtô tên Đăng Thái 

Cường (SN 1991, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), thì phát 

hiện trong chiếc tất ở chân có 195 viên nghi là ma túy tổng hợp. Cường khai đã nhận 4,2 

triệu đồng của một đối tượng tên Nam rồi sang Lào mua ma túy giúp. Ngay trong ngày, 

đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy nói trên tên là 
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Phùng Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà 

Nội) bị bắt giữ. 

Theo Tuổi trẻ Online, ngày 4-3, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vừa chủ trì phối 

hợp lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan Hà Tĩnh và lực lượng của Bộ Công an 

xuyên rừng bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy tổng hợp lớn. Cụ thể, gần 9h cùng ngày, 

tại khu vực đường tuần tra biên giới Lào - Việt, cách mốc 477 khoảng 2km về phía Việt 

Nam thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng mật phục, vây bắt Thạo Kdênh 

Vàng (34 tuổi, trú bản Thồng Viêng Khăm, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxây, Lào), 

nghi  vận chuyển ma túy. Qua khám xét balô mang trên người Vàng, lực lượng chức 

năng phát hiện bên trong chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được 

điều tra mở rộng. 

 


