
TUẦN BÁO

Tin chính: 

• Hội nghị thường kỳ tháng 3 của Chính phủ Lào xem xét nhiều nội dung quan

trọng

• Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia khuyến nghị Chính phủ thúc đẩy nhà đầu

tư sử dụng lao động Lào

• Lào xác định du lịch là chìa khóa cho tăng trưởng xanh

• Xuất khẩu gỗ của Lào giảm 74% kể từ khi ban hành chỉ thị 15

• Chính phủ ra thông báo việc tổ chức lễ hội năm mới 2019

• Bộ Y tế Lào chuẩn bị ra quy định về sử dụng nguồn thảo dược tự nhiên

• Dự án phát triển ven sông Mekong tại thành phố Pakse và huyện Phonethong

đạt tiến độ 25%

• Khai trương trạm nghỉ xe đường dài tại Xeno, Savannkhet

• Hội chợ công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế lần đầu tiên tại Lào

• Lào tốn 33.33 triệu USD để xử lý vấn đề bom mìn chưa nổ trong năm 2019

• Lào tổ chức tham vấn về thực hiện công ước quyền trẻ em

• WB tài trợ 72 triệu USD cho các dự án phát triển tại Lào

• Nhật Bản và Lào ký hiệp định viện trợ mới trị giá 76 tỷ Kíp

• Tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Savannakhet

• Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát nhập lậu thịt lợn từ Việt Nam và Trung

Quốc

• Đặc khu Long Thành giải thích dư luận liên quan hoạt động múc chuyển đất

ra khỏi phạm vi dự án

Năm 2018 Lào phát hiện tài sản nhà nước bị thất thoát do tham nhũng lên

đến 1.000 tỷ kíp
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• Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Nhật Bản

•
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Tin vắn: 

• Lào sẽ cấp thị thực trực tuyến E-visa vào giữa năm nay 

• Hội chợ đồ gỗ thủ đô Viêng Chăn lần thứ 4 diễn ra từ 23-31/3 

• Rạp xiếc Trung ương Lào chuẩn bị được nâng cấp 

• Năm 2018 Lào phát hiện tài sản nhà nước bị thất thoát do tham nhũng lên 

đến 1.000 tỷ kíp 

• Bắt giữ 2 vụ vận vận chuyển trái phép gỗ từ Lào về Việt Nam 

• Ma túy ở TP. Hồ Chí Minh chủ yếu có xuất xứ từ Lào 

• Thái Lan xúc tiến thương mại và đầu tư với Xaynhabuly 

• Tiến độ thủy điện Xelanong 1 đạt 54.2% 

 

Điểm tin báo chí trong nước:  

 

• Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 64 năm Ngày thành lập Đảng 

NDCM Lào 

• Thứ trưởng Quốc phòng Trung tướng Thongloi Silivong thăm Việt Nam 

• Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào thăm Việt Nam 

• Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm công trường Nhà Quốc hội 

Lào mới 

• Lào xúc tiến hội nhập các điều ước quốc tế về thương mại 

• Thanh Hóa mở tour du lịch kết nối tỉnh của Lào 

• Nhập khẩu của Việt Nam từ Lào 2 tháng đầu năm tăng 4,9% dẫn đầu là mặt 

hàng gỗ 

• Đường sắt nối Trung Quốc - Lào 7 tỷ USD hoàn thiện một nửa, vận hành 

năm 2021 
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Tin chính: 

Chủ tịch Quốc hội  Lào thăm chính thức Nhật Bản 

heo Vientianemai, nhận lời mời của Quốc hội Nhật Bản, trong các ngày 17-

18/3/2019 Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã dẫn đầu đoàn đại biểu cơ 

quan lập pháp cao nhất của Lào đi thăm chính thức Nhật Bản.  

Ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Lào đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Nghị viện Nhật Bản 

ông Tadamori Oshima. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào – 

Nhật Bản, kể từ khi hai nước xác lập quan hệ ngoại giao năm 1955 quan hệ Lào – Nhật 

khong ngừng phát triển và đã được nâng lên thành đối tác chiến lược năm 2015, lãnh 

đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm qua lại lẫn nhau.  

Nhật Bản là quốc gia viện trợ hàng đầu của Lào trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là 

trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, mỗi năm có hơn 30 sinh viên 

Lào du học tại Nhật Bản, ngoài ra Nhật Bản còn hỗ trợ nâng cao trình độ giáo dục, y tế 

giúp Lào đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDGs. Cơ quan lập pháp của Lào 

và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị mật thiết, thường xuyên có các chuyến thăm, làm 

việc và trao đổi kinh nghiêm, đặc biệt là giữa Ủy ban hữu nghị chung giữa Quốc hội 

Lào và Nghị viện Nhật Bản. 

Tại buổi làm việc với phía Nhật Bản, Chủ tịch Pany Yathotou đề nghị mở rộng hợp tác 

của Ủy ban hữu nghị chung bằng việc tăng cường thăm viếng, trao đổi kinh nghiệm và 

tổ chức các hội thảo với chủ đề được quan tâm chung như : quản lý kinh tế, hoạch định 

phát triển đô thị, chính sách khuyến khích SMEs. Bên cạnh đó, đề nghị Quốc hội Nhật 

Bản thúc đẩy Chính phủ nước này tiếp tục viện trợ cho các dự án mà Chính phủ Lào đã 

đề xuất trước đó, đặc biệt là quá trình khảo sát tính khả thi của dự án cao tốc Hà Nội -

Viêng Chăn, ngoài ra Chủ tịch quốc hội Lào cũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản 

khuyến khích giao lưu, trao đổi văn hóa giữa người dân hai nước, xóa bỏ các rào cản bất 

hợp lý để tạo điều kiện cho người dân qua lại lẫn nhau. 

Thời gian ở Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cùng đoàn đại biểu cũng đã 

đến thăm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 
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Hội nghị thường kỳ tháng 3 của Chính phủ Lào  

xem xét nhiều nội dung quan trọng 

 
heo Vientianemai,  Hội nghị thường kỳ tháng 3 của Chính phủ Lào diễn ra trong 

các ngày 20-21/3/2019 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thongloun Sisoulith, sự 

tham gia của các lãnh đạo Bộ, ban ngành Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến và 

thông qua 7 văn bản quan trọng bao gồm: Báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện hợp tác 

trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai, con đường năm 2018 và phương hướng hợp tác 

năm 2019; Dự thảo Chỉ thị về việc quản lý và sử dụng các viện trợ chính thức trong việc 

phát triển; Dự thảo Chỉ thị về việc tiếp cận thông tin tín dụng; Dự thảo Luật Công văn 

(mới); Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi, bổ sung); Dự thảo Luật thuế thu nhập (mới); 

Dự thảo luật Thuế sử dụng.  

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình nổi bật trong và ngoài nước, như tình hình biến đổi 

khí hậu, đặc biệt là việc gia tăng ô nhiễm không khí bởi hàm lượng bụi siêu vi PM2.5 

vượt nhiều lần tiêu chuẩn môi trường quốc gia (50mg/m3 không khí). Nguyên nhân 

chính dẫn đến tình trạng trên là do sự việc xảy ra cháy rừng tại Khu bảo tồn 

Phuphannang, thủ đô Viêng Chăn, ô nhiễm xuyên biên giới, ngoài ra còn chịu ảnh 

hưởng từ việc đốt rơm, rác bừa bãi của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước; 

Vấn đề lây lan của dịch tả lợn Châu Phi; tình hình gia tăng của tệ nạn xã hội, đặc biệt là 

nạn ma túy; Các sự kiện nổi bật trong khu vực và trên thế giới. 

Đối với công tác trọng tâm trong tháng 4/2019, hội nghị chỉ đạo các bộ ban ngành, địa 

phương tập trung vào các công việc cụ thể như:  

Về Quốc phòng – An ninh: Cần tiếp tục tăng cường tập trung công tác giữ gìn an ninh, 

trật tự xã hội, từng bước xử lý giảm thiểu các tệ nạn xã hội đang có diễn biến liên tục 

trong thời gian qua; -Nghiên cứu quy định các biện pháp rõ ràng trong việc giải quyết 

các vấn đề như tai nạn giao thông; trộm cắp; cướp giật; tàng trữ và buôn bán ma túy; 

nạn đua xe máy; hỏa hoạn; thông tin sai sự thật trên mạng Internet; đảm bảo an toàn sức 

khỏe và tài sản người dân trong dịp năm mới Songkran. 

Về kinh tế: Cần tập trung kích thích thúc đẩy công tác thu và chi ngân sách trong quý II 

đạt chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục quản lý tỷ giá hối đoái ở mức ổn định và dao động trong 

phạm vi cho phép. Phối hợp và quy hoạch vốn trong các dự án đầu tư công 2019 hoàn 

thành đúng hạn để sớm đưa vào triển khai thực hiện. Tiếp tục tập trung tổ chức thực 

hiện nghị quyết của Hội nghị thường kỳ Chính phủ tháng 2 về việc giải quyết các vướng 

mắc trong việc tiến hành kinh doanh, sớm đạt được 10 chỉ tiêu EDB. Thúc đẩy tổ chức 

thực hiện chính sách và kế hoạch phát triển SME, nhanh chóng hoàn thành việc mở 

Trung tâm dịch vụ SME theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tập trung  thúc đẩy sản xuất 

T 
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mùa khô, cử cán bộ chuyên môn xuống địa phương hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sản 

xuất cho người nông dân, nâng cao sản lượng xuất khẩu. Tiếp tục cải thiện các quy 

trình, tạo điều kiện thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc vào Lào du 

lịch nhiều hơn. Tiếp tục giám sát, theo dõi tiến độ của dự án đường sắt Lào Trung, đặc 

biệt là công tác đền bù cho người dân bị ảnh hưởng, không để phát sinh dư luận tiêu cực 

gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.  

Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo việc tăng cường một số công tác như kiểm soát hàng 

tiêu dùng nhập khẩu chất lượng thấp, kiểm soát dịch bệnh lây lan có nguy cơ bùng phát, 

công tác hỗ trợ người dân Sanamxay, kiểm soát việc đốt rừng làm nương rẫy và biến đổi 

khí hậu, củng cố ngành Tư pháp, giải quyết khiếu nại, kiểm soát nạn chặt trộm gỗ, công 

tác tổ chức lễ hội năm mới Lào 2019.  
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Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia khuyến nghị Chính phủ 

thúc đẩy nhà đầu tư sử dụng lao động Lào 

 
heo Vientiane Times, trong báo cáo mới đây của Viện nghiên cứu Kinh tế quốc 

gia Lào - LNERI, cơ quan này khuyến nghị Chính phủ cần tập trung vào công tác 

xúc tiến đầu tư nhằm tạo thêm thu nhập và việc làm cho người lao động địa phương. 

LNERI cho biết, khuyến nghị nói trên được đưa ra trên cơ sở cập nhật tình hình kinh tế 

mới nhất vào đầu tháng qua, trong đó cho thấy các lao động nội địa có đóng góp rất nhỏ 

vào tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Lào, các ngành công nghiệp chủ lực của Lào vẫn 

nặng về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong khi đó chỉ sử dụng 1,2% lực lượng lao 

động trong nước.  Lý do của hiện tượng này được LNERI đưa ra là do các doanh nghiệp 

nước ngoài đầu tư lĩnh vực công nghiệp tại Lào không muốn sử dụng lao động địa 

phương vì cho rằng họ thiếu trình độ và kỹ năng làm việc. Trong khi đó, Chính phủ mới 

chỉ có chính sách khuyến khích đơn thuần, không có bất cứ cơ chế ràng buộc nào khiến 

các nhà đầu tư vốn không mặn mà với lao động nội địa càng dễ dàng nhập khẩu và sử 

dụng lao động nước ngoài. 

Các phép so sánh đơn giản với nền kinh tế các quốc gia láng giềng, có thể dễ dàng nhận 

thấy quá trình tăng trưởng của Lào có rất ít quan hệ với công cuộc xóa đói giảm nghèo. 

Bất chấp mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực, 7.66% kể từ năm 2005-2018, Lào chỉ 

giảm được 1.04% chỉ số nghèo đói. Tại phía Nam, Campuchia có mức tăng trưởng 

trung bình 6.6% nhưng mức xóa đói giảm nghèo đạt được là 3.25%. Việt Nam có mức 

tăng trưởng trong cùng giai đoạn là 6.11%, tỉ lệ giảm nghèo là 2.5%, Myanmar tăng 

trưởng kinh tế 8.27% và mức giảm nghèo là 1.6%. Như vậy, tăng trưởng kinh tế tại Lào 

chỉ đồng nghĩa với việc càng làm nới rộng khoảng cách giàu nghèo.  
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Lào xác định du lịch là chìa khóa cho tăng trưởng xanh 

 
heo Vientianetimes, kết quả hội nghị thảo luận về tăng trưởng xanh quốc gia diễn 

ra gần đây cho thấy, Chính phủ Lào dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành du 

lịch, việc bảo tồn các vườn quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc theo một chiến 

lược dài hạn đến năm 2030. Cụ thể, chính sách thân thiện môi trường sẽ được lồng ghép 

vào tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế. Đặc biệt, khả năng cao đến cuối năm 2019, 

Thuế môi trường sẽ được đưa vào danh mục nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.  

Đối với ngành du lịch, những hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan đến du lịch sẽ 

được nhà nước khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và thân thiện môi trường. 

Nhà nước sẽ ghi nhận, khuyến khích nỗ lực của các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch trong 

việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường.  

Theo báo cáo của Bộ Thông tin Văn Hóa và Du lịch Lào. Tiềm năng du lịch của đất 

nước Triệu Voi là rất lớn, có tổng số 2.237 điểm du lịch được ghi nhận chính thức trên 

phạm vi toàn quốc, trong đó có 575 điểm du lịch văn hóa, còn lại là du lịch tự nhiên 

hoặc các di tích lịch sử. Những năm gần đây, ngành du lịch 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. 
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Xuất khẩu gỗ của Lào giảm 74% kể từ khi  

ban hành chỉ thị 15/TT 

 
heo KTXT, hội nghị tổng kết công tác 2018 và phương hướng 2019 ngành Nông 

Lâm diễn ra sáng 21/3 tại thủ đô Viêng Chăn dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lien 

Thikeo, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW ông Vanxay Xongxayu và sự tham gia của 

lãnh đạo các Bộ ban ngành liên quan. Báo cáo tổng kết công tác Kiểm tra ngành Nông 

Lâm năm 2018 cho biết, kể từ khi thực hiện chỉ thị 15/TT về tăng cường quản lý nghề 

gỗ của Lào, xuất khẩu gỗ của Lào đã giảm 74% do hiệu quả từ công tác phòng chống, 

ngăn chặn nạn chặt trộm gỗ và thực hiện các chính sách liên quan. 

Theo báo cáo trên, năm 2018 có 15 mục tiêu được kiểm tra theo chỉ thị 15, kiểm tra 

hành chính 34 mục tiêu, kiểm tra chuyên ngành 8 mục tiêu, kiểm tra từ đầu 10 dự án 

đầu tư công và 11 dự án hỗ trợ từ nước ngoài. Phát hiện 49.37 tỷ Kíp thiệt hại ngân sách 

do sai phạm, có 827.7 m3 gỗ bị lén vận chuyển ra nước ngoài, thiệt hại 2.7 tỷ Kíp. Qua 

công tác thanh kiểm tra cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi mua bán trái phép, thu 

giữ 216.05k kg ngà voi. Công tác xử lý xác minh đơn thư khiếu nại người dân đạt hiệu 

quả, đã có 18 tố cáo được xác minh đúng sự thật và đã xử lý theo quy định pháp luật. 

Xử lý cán bộ sai phạm 7 trường hợp bậc 4, 9 trường hợp bậc 3, giải quyết tranh chấp đất 

đai trên diện tích 10 nghìn m2 tại thủ đô Viêng Chăn, thu giữ số gỗ bị vận chuyển trái 

phép tại các địa phương trên toàn quốc trị giá 7.2 tỷ kíp và thực hiện kỷ luật một số cán 

bộ. 

Ngoài ra báo cáo nói trên cũng đề cập cho biết, năm 2018 ngành Nông lâm đã triển khai 

thực hiện 5 dự án đầu tư công trọng điểm gồm: Dự án xây dựng trụ sở mới của Bộ; dự 

án phát triển hạ tầng hành lang kinh tế Đông Tây trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ từ ADB 

tại tỉnh Savannakhet; dự án thủy lợi Nam Kept tại huyện Xanakham, tỉnh Viêng Chăn; 

dự án thủy lợi Nam Ya và Nam Ma Un tại huyện Sing, tỉnh Luong Namtha; chương 

trình quản lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai lũ lụt, hạn hán tại một số dự án. 
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Chính phủ Lào ra thông báo về  

việc tổ chức lễ hội năm mới 2019 

 
gày 22/3, Văn phòng Thủ tướng đã ra thông báo số 506 gửi các bộ ngành về việc 

tổ chức lễ hội năm mới Songkran 2019. Theo đó, yêu cầu các Bộ, ban ngành tổ 

chức các hoạt động văn hóa truyền thống, vui chơi chào mừng năm mới trên tinh thần 

tiết kiệm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách có 

một không gian lễ hội vui tươi, sôi động, lành mạnh và không để xảy ra tệ nạn xã hội.  

Ngày nghỉ chính thức của lễ hội Songkran năm nay được Chính phủ quy định từ ngày 

14-17/4/2019, đã bao gồm 01 ngày nghỉ bù.  

Chính phủ yêu cầu các ban ngành Công thương, Nông lâm đảm bảo duy trì ổn định 

nguồn lương thực, thực phẩm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người 

dân trong dịp trước, trong và sau thời điểm năm mới 2019, đồng thời nghiêm ngặt kiểm 

tra vấn đề tự ý tăng giá hàng tiêu dùng nhằm trục lợi cá nhân của các tiểu thương, nhà 

hàng, khách sạn… 

Ngoài ra, thông báo của Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị An ninh, Cảnh sát giao 

thông chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, đảm bảo điều tiết ổn định tình hình an ninh trật tự và 

di chuyển của người dân trong dịp năm mới, đảm bảo không xảy ra tai nạn, ùn tắc và 

gây rối trật tự công cộng.  
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Bộ Y tế Lào chuẩn bị ra quy định về  

sử dụng nguồn thảo dược tự nhiên 

 
heo Lao Phatthana, mới đây Cục Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế đã tổ chức 

Hội nghị thảo luận xây dựng cơ chế quản lý thảo dược tự nhiên trong đó các các 

vấn đề cấp hạn ngạch, khai thác, thu mua, chế biến, chiết xuất, sản xuất và trồng 

thay thế cây thảo dược. Hội nghị được tổ chức tại Thalath, tỉnh Viêng Chăn dưới sự chủ 

trì của Bộ trưởng Y tế Bunkong Sihavong, sự tham gia của nhiều ban ngành hữu quan.  

Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Bunkong Sihavong đã kêu gọi các ban ngành chức năng 

tập trung công sức, trí tuệ  và khả năng cho việc nghiên cứu cơ chế tạo sự thống nhất 

trong tổ chức thực hiện công tác Y học cổ truyền đạt hiệu quả, tương xứng với tiềm 

năng. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nguyên tắc đối với việc quản lý việc 

khai thác, thu mua, chế biến, chiết xuất, sản xuất và gieo trồng, xuất nhập khẩu dược 

phẩm cổ truyền và thảo dược tự nhiên.  

Từ năm 2012, Bộ Y tế cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị tương tự, trong đó ưu tiên 

công tác Y học cổ truyền theo chính sách phát triển ngành Y tế mà Chính phủ đã đề ra 

nhằm đưa Y học cổ truyền Lào tiệm cận với mặt bằng khu vực. Trong đó, chú trọng 

quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên tự nhiên là nguyên liệu chế biến dược phẩm cổ truyền 

theo hướng bền vững và sử dụng có hiệu quả trong điều trị Y tế cũng như đem lại hiệu 

quả kinh tế thiết thực. 
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Dự án phát triển ven sông Mekong tại thành phố Pakse và 

huyện Phonethong đạt tiến độ 25% 

 
heo KTTM, dự án phát triển ven sông Mekong tại thành phố Pakse và huyện 

Phonethong, tỉnh Champasak, một trong những dự án ưu tiên phát triển của Chính 

phủ Lào, qua khảo sát đến nay tiến độ đã hoàn thành 25%, đơn vị thi công phấn 

đấu đạt tiến độ 54% trong năm 2019, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2021.  

Đơn vị thầu thi công dự án là Tập đoàn Xây dựng cầu đường, công trình và thủy lợi 

Champakham. Dự án bắt đầu khảo sát, xây dựng Luận chứng kinh tế - xã hội từ đầu 

năm 2010, bắt đầu khởi công xây dựng từ cuối tháng 12/2017. Dự án trên ngoài việc 

đảm bảo ngăn chặn thiệt hại mùa lũ còn là cơ sở hạ tầng phục vụ ngành du lịch địa 

phương, trở thành nơi nghỉ ngơi, hoạt động thể chất, đi bộ cho người dân địa phương. 

Dự án có tổng trị giá 65.653.00 triệu USD, trong đó 53.058.000 vốn vay từ quỹ hợp tác 

phát triển kinh tế Hàn Quốc, còn lại 12.595.000 triệu USD vốn đóng góp trong nước từ 

nhiều thành phần. 

Các hạng mục xây dựng của dự án bao gồm 2 công viên, một tại bản Thasalakham ( cửa 

sông Sedon), thành phố Pakse kéo dài đến Cầu hữu nghị Lào – Nhật có diện tích 9.5Ha, 

xây dựng 1.9km đê ngăn lũ; công viên còn lại xây dựng dọc theo bờ sông Mekong 

thuộc địa bàn huyện Phonethong từ bản Khannheng đến bản Phonesavanh có diện tích 

0.6 Ha, đồng thời xây dựng đê và bờ kè dài 4.1 km. Ngoài ra, hệ thống đê và bờ kè từ 

bờ bản Thasalakham ( bờ trái cửa sông Sedon) đến cầu bản He dài 5.9km; đoạn từ bản 

Thahai bên bờ trái sông Mekong đến bản Khankoeung dài 1.9km; bờ phải cửa sông 

Sedon đến cầu hữu nghị Lào Nga dài 2.5km; xây đê nâng cao mặt đường từ cầu bản He 

đến bản Xong dài 2.9km. 
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Khai trương trạm nghỉ xe đường dài  

tại Xeno, Savannkhet 

 
heo Vientiane Times, ngày ngày 17/3 vừa qua đã diễn ra Lễ bàn giao đi vào hoạt 

động chính thức dự án trạm dừng chân Xeno, buổi lễ có sự tham dự của đại diện 

Chính quyền tỉnh Savannakhet và Đại sứ Nhật Bản tại Lào ông Takeshi 

Hikihara. Thông tin từ buổi lễ cho biết trạm dừng chân nằm tại vị trí ngã ba giao Quốc 

lộ 13 Nam và quốc lộ 9W tại địa phận Xeno, thị trấn Uthumphone, tỉnh Savannakhet, 

đây là dự án nhận hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA. 

Cơ sở triển khai dự án bắt nguồn từ món đặc sản gà nướng Xeno nổi tiếng, được người 

dân bày bán dọc theo tuyến quốc lộ 13, việc dừng đỗ bừa bãi khiến các lái xe phải đối 

mặt với nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn. Buộc chính quyền phải xem xét, quy hoạch một 

cách hệ thống khu vực này, đồng thời tận dụng vị trí nằm ở giao điểm các tuyến giao 

thông quan trọng để phát triển thành thành cơ sở thương mại mới. Dự án, mới được 

khánh thành việc xây dựng vào tuần trước, bao gồm hạ tầng nhà hàng, khu vệ sinh, 

điểm đậu xe... 

Ngoài dự án trạm dừng chân Xeno nói trên, Nhật Bản cũng đã hỗ trợ nâng cấp và bảo trì 

đoạn giao lộ giữa hai tuyến Quốc lộ được thông thoáng và đảm bảo lưu thông hơn 

trước. 
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Hội chợ công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế  

lần đầu tiên tại Lào 

 
heo Lao Edaily, Hội chợ công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế được tổ chức 

lần đầu tiên tại Lào đã diễn ra tại Viêng Chăn từ ngày 15-19/3/2019, tại Trung 

tâm thương mại Itecc. Sự kiện do Cục xúc tiến thương mại Lào phối hợp cùng 

công ty The Fact Project phối hợp tổ chức, nhằm quảng bá các mặt hàng chế biến 

sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm thế mạnh của Lào. Tạo diễn đàn trao đổi kinh 

nghiệm, tìm kiếm đối tác kinh doanh nước ngoài. 

Hội chợ đã thu hút sự tham gia của hơn 170 gian hàng từ nhiều đơn vị doanh nhiệp, nhà 

hàng trong và ngoài nước, tập trung giới thiệu các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp chế 

biến, các mặt hàng tiêu dùng, thiết bị phục vụ nông nghiệp, thực phẩm đóng gói và đồ 

uống, sản phẩm tiêu biểu của 18 tỉnh thành của Lào. Ngoài ra, còn có gian trưng bày 

cục biểu diễn Trung Quốc- ASEAN, gian trưng bày sản phẩm mũi nhọn chuẩn bị tham 

gia hội chợ quốc tế, phòng tìm kiếm đối tác, khu thử nghiệm sản xuất. Bên lề hội chợ 

cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi như thi ăn đồ ăn Lào, thi nấu ăn, biểu diễn thời 

trang. 

Lễ khai mạc hội chợ có sự tham dự của nhiều khách khứa quan trọng như Bộ trưởng Tài 

chính ông Somdy Duangdy, Bộ trưởng Công thương bà Khemmani Phonsena, Thứ 

trưởng Bộ Nông Lâm ông Thongphet Vongmani, Đại sứ Trung Quốc tại Lào ông 

Khương Tái Đông, ngoài ra còn có đại diện Ủy ban triển lãm Trung Quốc-ASEAN, đại 

diện các tổ chức quốc tế tại Lào, cùng đại diện các ban ngành liên quan của Lào.  

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương 

ông Saysomphet Norlarsing cho biết, Hội chợ ngành công nghiệp chế biến  thực phẩm 

lần thứ nhất tạo điều kiện thúc đẩy các sản phẩm thế mạnh của Lào, khuyến khích cũng 

như tạo cơ hội cho các nhà sản xuất và chế biến thực phẩm có cơ hội giới thiệu và 

quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, đồng thời là nơi tạo dựng và đưa 

thương hiệu cùng sản phẩm chất lượng của các đơn vị sản xuất đến gần người tiêu dùng 

hơn.  
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Lào tốn 33.33 triệu USD để xử lý vấn đề  

bom mìn chưa nổ trong năm 2019 

 
heo Vientianetimes, ngày 15/3 vừa qua tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra hội nghị 

tổng kết công tác rà phá bom mìn vật liệu chưa nổ UXO của Lào năm 2018. Hội 

nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội ông Khampheng 

Xaysompheng, Trưởng ban điều phối quốc gia về chương trình bom mìn chưa nổ UXO 

– NRA ông Phoukeo Chanthasombun.  

Theo NRA, năm 2019 cơ quan này dự kiến sẽ tiêu tốn 33.33 triệu USD vào công tác rà 

soát, giải phóng mặt bằng, tuyên truyền người dân, quản lý và nâng cao năng lực cán 

bộ, hỗ trợ nạn nhân bởi bom mìn chưa nổ. Cụ thể, sẽ khảo sát phi kĩ thuật tại 1.106 bản 

địa phương trên tổng diện tích 22.750 ha, trong đó dự kiến sẽ xử lý mặt bằng 3.211 ha 

diện tích thuộc các dự án phát triển nông thôn. NRA sẽ tổ chức chiến dịch tuyên truyền 

và giáo dục khả năng nhận thức rủi ro bom đạn tại 673 bản, 395 trường học thuộc 54 

huyện của 12 tỉnh thành trên cả nước. NRA nỗ lực giảm số nạn nhân thương vong bởi 

UXO xuống dưới mức 40 trong các năm tới, đồng thời tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề cho 

tổng số 612 nạn nhân của UXO trong thời gian vừa qua.Mặc dù khoản vốn có sẵn 

22.802.500 USD và một số cam kết tài trợ khác từ nước ngoài, Chính phủ Lào vẫn cho 

biết ngân sách hàng năm cho công tác này vẫn thiếu hụt khoảng 4.5 triệu USD. 

Năm 2018, NRA đã thực hiện rà soát trên diện tích 6.003 ha, qua đó phát hiện tiêu hủy 

91.468 quả bom chùm. Có 3 người chết và 21 người bị thương do UXO. NRA đang đào 

tạo nghề cho 107 nạn nhân và hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho 81 nạn nhân khác. Phạm vi 

hoạt động của dự án UXO là tại 9 tỉnh Huaphan, Xieng Khuang, Luông Pha Băng, 

Khammuan, Savannakhet, Champassak, Saravan, Xekong và Attapeu.Trên tổng diện 

tích 60 nghìn hecta khảo sát, mới chỉ có 5 nghìn ha “sạch” bom mìn chưa nổ.  

Trong chiến tranh Đông dương giai đoạn 1964-1973, không quân Mỹ đã thả 3 triệu tấn 

bom xuống lãnh thổ Lào, trong đó bao gồm 270 triệu bom chùm và 4 triệu bom lớn. 

Trong đó có đến 30% không nổ, khiến diện tích lớn đất thuộc 14/17 tỉnh thành của Lào 

vẫn thường trực bị đe dọa bởi UXO. 
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Lào tổ chức tham vấn về thực hiện công ước quyền trẻ em 

 
heo Vientiane Times, Hội thảo tham vấn giữa Chính phủ Lào với các đối tác phát 

triển về đề tài Lào thực hiện và tuân thủ các công ước về quyền trẻ em, đã diễn ra 

tại Viêng Chăn ngày 20/3 vừa qua. Hội thảo có sự tham gia của Phó Thủ tướng, 

kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về sự tiến bộ phụ nữ, bà mẹ và trẻ em của Lào - 

NCAWMC ông Sonexay Siphandone; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, 

kiêm Phó Chủ tịch NCAWMC ông Alunkeo Khittikhoun.  

Phát biểu tại hội thảo, ông Sonexay Siphandone cho biết, Lào vẫn đang tích cực thực 

hiện các quyền trẻ em, gần đây nhất là việc tổ chức thực hiện các hoạt động trong vòng 

3 tháng nhằm phổ biến quyền trẻ em và đã có văn bản tổng kết báo cáo lên Chính phủ 

và Quốc hội. Chính phủ Lào cam kết sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ quyền 

và lợi ích của trẻ em thông qua các chiến dịch tuyên truyền và ban hành bộ quy tắc ứng 

xử cho các đơn vị doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực du lịch, ngăn chăn nạn lạm 

dụng, buôn bán trẻ em. 

Khách mời hội thảo, đại diện UNICEF ông Octavian Bival đã đề cập đến các dữ liệu về 

quyền trẻ em được các bên quan tâm như thông tin về bạo hành trẻ em, trẻ em không 

nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, thói quen tiêu cực, tảo hôn, bảo vệ trẻ em, đăng ký 

khai sinh cho trẻ, vấn đề nhận con nuôi. Ông Bival cũng đề cập đến dự án UNICEF 

đang hỗ trợ phát triển năng lực cho NCAWMC.Theo đó, UNICEF cùng Bộ Lao động và 

Phúc lợi xã hội đang triển khai sáng kiến tăng cường bảo vệ trẻ em và cải thiện phúc lợi 

xã hội tại Lào, xây dựng tầm nhìn và kế hoạch cụ thể để lồng ghép vào các kế hoạch 

phát triển kinh tế.  

Theo đó, kế hoạch CRC đưa ra trình bày trong hội thảo tập trung và việc cải thiện các 

hệ thống bảo vệ quyền trẻ em, thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo về tình trạng lao 

động trẻ em tại đô thị và vùng sâu vùng xa. Đảm bảo ngăn chặn vấn đề bạo hành, bạo 

lực học đường và cải thiện vấn đề an toàn internet đối với trẻ em. Kế hoạch CEDAW 

tập trung vào tăng cường khung pháp lý, nâng cao tầm quan trọng của phụ nữ trong xã 

hội, đảm bảo bình đẳng giới, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, đảm bảo khả năng tiếp cận 

giáo dục cho nữ giới. 
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WB tài trợ 72 triệu USD cho các dự án phát triển tại Lào 

 
heo KTXH, bà Ellen Goldstein Giám đốc WB thường trực tại Myanma, 

Campuchia và Lào mới đây cho biết, Lào sẽ được hỗ trợ nguồn vốn mới 72 triệu 

USD từ WB để thực hiện 3 dự án về giảm thiểu suy dinh dưỡng ở trẻ em, cải thiện sử 

dụng tài nguyên tự nhiên và các dịch vụ hành chính công. 

Đối với dự án trọng điểm về giảm thiểu suy dinh dưỡng trẻ em, Bà Ellen Goldstein cho 

biết, trung bình 3 trẻ em Lào lại có 1trẻ bị suy dinh dưỡng, để giải quyết tình trạng này 

hàng năm sẽ đòi hỏi kinh phí tương ứng 2,4% thu ngân sách của Lào. Do đó, WB sẽ 

giúp đỡ Lào phát triển tài nguyên con người thông qua việc tài trợ để giải quyết vấn đề 

suy dinh dưỡng của Lào, đây cũng là dự án dinh dưỡng dài hạn duy nhất tại Lào. Nhiều 

dự án quan trọng của WB hỗ trợ tập trung giải quyết vấn đề dinh dưỡng nhóm hộ gia 

đình trên một địa bàn nhất định. WB kỳ vọng việc hợp tác trên có thể giải quyết vấn đề 

suy dinh dưỡng một cách hiệu quả. 

Các hộ gia đình tại 4 tỉnh Bắc Lào trong tình trạng thiếu lương thực dài hạn sẽ được 

nhận lợi ích từ dự án cấp nước sạch, vệ sinh dịch tễ,  có giá trị 25 triệu USD. Các hộ gia 

đình trên là một phần trong các mục tiêu của dự án xóa đói giảm nghèo và giảm suy 

dinh dưỡng ở nông thôn trị giá 27 triệu USD mà WB hỗ trợ Chính phủ Lào củng cố nền 

tảng của hệ thống bảo trợ xã hội, tổ chức thực hiện dự án chuyển tiền mặt có điều kiện 

trực tiếp đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho nhóm đối tượng trên. Có nhiều phương pháp 

để củng cố vấn đề dinh dưỡng trên cơ sở đóng góp từ nhiều thành phần, lĩnh vực. Dự án 

tạm gọi là “ 1 dinh dưỡng, nhiều lĩnh vực” đã được triển khai ở các tỉnh Xiengkhoang, 

Huaphan, Phongxaly, Udomxay.  

Tại các địa phương trên, vấn đề thiếu lương thực thường xuyên có ảnh hưởng tiêu cực 

đến hơn 40% trẻ em dưới 5 tuổi. Đặc biệt là ảnh hưởng suy giảm chiều cao, trí tuệ và 

hiệu quả trong cuộc sống. Hai dự án trên còn nhận được nguồn hỗ trợ thêm từ ba dự án 

khác của WB trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và đa dạng sản xuất.  
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Nhật Bản và Lào ký hiệp định viện trợ mới  

trị giá 76 tỷ Kíp 

 
heo Vientiane Times, ngày 20/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Lễ ký ký kết biên bản ghi 

nhớ về việc Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho 4 dự án phát triển tại Lào đã được tiến 

hành giữa Thứ trưởng Ngoại giao ông Sengphet Hungbunnuang đại diện Chính 

phủ Lào và và Đại sứ Nhật Bản tại Lào ông Takeshi Hikihara đại diện Chính phủ Nhật 

Bản. 4 dự án mà Chính phủ Nhật Bản đầu tư cho Lào lần này bao gồm Chương trình 

phát triển ngành nuôi trồng thủy sản; An ninh xã hội; Ổn định ngành Tài Chính; Mở 

rộng hệ thống cấp nước đô thị tại Luongphabang (giai đoạn thiết kế).  

Cụ thể, dự án phát triển ngành thủy sản có trị giá 1.8 triệu USD, Nhật Bản sẽ đầu tư 

nâng cấp thiết bị kỹ thuật cho các cơ sở chế biến thủy sản tại Lào với mục đích mở rộng 

quy mô, khả năng và đảm bảo nguồn cung ổn định mặt hàng thủy sản. Trong những 

năm qua, ngành thủy sản tại Lào đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã 

hội quốc gia. Góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cũng như đáp ứng nhu 

cầu lao động của người dân các địa phương. Dự án lần này cũng sẽ tập trung việc phục 

hồi và nâng cao sản lượng nguồn cá, chuyển giao các nghiên cứu, công nghệ trong việc 

đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên thủy sản hiệu quả. 

Về chương trình hợp tác với Bộ An ninh Lào, có trị giá 1.8 triệu USD, Chính phủ Nhật 

Bản sẽ cung cấp trang bị phòng chống tội phạm cho lực lượng An ninh Lào như hệ 

thống quét tia X, cung cấp các phương tiện kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn sớm tội 

phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là nạn buôn bán người. 

Chương trình ổn định ngành tài chính trị giá 4.5 triệu USD, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ 

Lào trong việc nhập khẩu các mặt hàng chủ lực có ảnh hưởng đến khả năng điểu tiết cơ 

cấu kinh tế như nhiên liệu và sắt thép. Những năm gần đây, việc giữ tính ổn định ngành 

tài chính được Chính phủ Lào xem trọng hàng đầu, đồng thời liên tục nhận được hỗ trợ 

từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án viện trợ lần này thuộc khuôn khổ kế hoạch hợp tác Lào 

Nhật trong việc phát triển Lào theo hướng bền vững được Thủ tướng hai nước xác lập 

vào tháng 9/2016. Chương trình hỗ trợ lần này sẽ thông qua Quỹ đối ứng giúp Lào đảm 

bảo nguồn dự trữ ngoại tệ bằng việc hỗ trợ tài chính giúp nước này chi trả cho các mặt 

hàng lệ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình tài chính trong 

nước, kích thích lĩnh vực kinh tế tư nhân. 

Cuối cùng là chương trình mở rộng hệ thống cấp thoát nước đô thị tại Luongphabang, 

theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ tăng cường đường ống cấp nước, nâng cấp nhà máy xử lý 

nước thải trên diện tích 68.695 m2 sinh sống của 73.593 người dân, dự kiến hoàn thành 

vào năm 2025. 

Nhật Bản luôn là một trong những quốc gia hỗ trợ Lào hàng đầu trong những năm vừa 

qua, hàng năm Chính phủ Lào luôn nhận được từ 90-100 triệu USD trong các lĩnh vực 

cải tạo cơ sở hạ tầng, tài nguyên nhân lực, y tế, nông lâm… 
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Hoàn thành đường hầm Boten, Luongnamtha  

dự án đường sắt Lào – Trung 

 
heo KPL, ngày 21/3 tại vị trí hầm BoTen, huyện NamTha, tỉnh Luangnamtha, 

Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 hạng 

mục hầm đường sắt Boten, Luongnamtha thuộc dự án đường sắt Lào – Trung.  

Giám đốc dự án giai đoạn 1 - dự án đường sắt Lào-Trung cho biết, hầm Boten có tổng 

chiều dài 6453.5 m,  là một trong mười hầm có chiều dài hơn 5km thuộc dự án đường 

sắt Lào – Trung. Công trình hầm đường sắt Boten được chia làm 4 điểm thi công. Bắt 

đầu khởi công từ tháng 3/2017 và hoàn thành đúng theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 

cũng như tiến độ đã đề ra. Hầm Boten được Công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc số 

5 đảm nhiệm thi công. 

Tham dự buổi lễ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng NDCM Lào, kiêm Trưởng 

ban chuyên trách giám sát, kiểm tra việc thực hiện thi công tuyến đường sắt Lào -Trung 

ông Khamsuc Bunnhavong cho biết, dự án hầm Boten đã hoàn thành tốt đẹp, đảm đảo 

tính an toàn cao, quy trình thi công thân thiện với môi trường. Hầm Boten là một trong 

những hầm kiểu mẫu về kỹ thật thuộc khuôn khổ dự án đường sắt Lào – Trung .  

Thông tin từ buổi lễ cũng cho biết, kết quả xây dựng hầm Boten nói trên sẽ được công 

bố trong Hội nghị Vành đai Con đường lần 2 được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh trong 

thời gian sắp tới.  
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Tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam  

tại Savannakhet 

 
heo Savanphattana, mới đây đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy hài cốt và di vật được xác định là của 13 liệt sĩ quân 

nhân tình nguyện Việt Nam, địa điểm tại bản Namakkeua, huyện Athsaphone, tỉnh 

Savannakhet. Hiện quá trình quy tập đang được các bộ phận liên quan của hai nước Việt 

- Lào tiếp tục phối hợp thực hiện.  

Với sự kiện này, ngày 13/3/2019 vừa qua Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 (quân khu 4) 

do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng 

đoàn đã cùng ban công tác đặc biệt tỉnh Savannakhet và các đơn vị liên quan thực hiện 

chuyến làm việc và theo dõi công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ nói 

trên.  

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã trò chuyện và khen ngợi và chúc mừng đội quy tập 

hài cốt liệt sĩ 584 và ban chỉ huy quân sự huyện Atsaphone cùng chính quyền xã 

Namakkeua đã quan tâm, hợp tác và cung cấp thông tin cho quá trình tìm kiếm hài cốt 

liệt sĩ. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cùng ban công tác đặc biệt Tỉnh Quảng 

trị cũng đã trao các phần quà là thiết bị, đồ dùng khích lệ tinh thần cho đội quy tập 584 

và chính quyền cùng nhân dân  địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ, cụng cấp thông tin cho 

đợt quy tập hài cốt liệt sĩ lần này. 
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Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát nhập lậu thịt lợn từ 

Việt Nam và Trung Quốc 

 
heo báo chí Lào, 20/3/2019, Bộ Công thương Lào tiếp tục ra thông báo số 0558 

yêu cầu Sở Công thương các tỉnh và thủ đô Viêng Chăn tăng cường kiểm soát, 

ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép thịt lợn từ Việt Nam và Trung Quốc vào Lào. 

Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu các Sở nhanh chóng lập ban thanh tra liên ngành 

phối hợp với chính quyền các địa phương có biên giới với Việt Nam và Trung Quốc rà 

soát, kiểm tra và phát hiện sớm các hành vi nhập khẩu thịt trái phép từ hai nước nói trên 

vào Lào.Nếu phát hiện hành vì nhập khẩu thịt trái phép ngay lập tức tổ chức thu giữ tiêu 

hủy tại chỗ đồng thời xử phạt các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, yêu cầu kỷ luật nặng đối 

với trường hợp phát hiện các cán bộ chức năng có hành vi chiếu cố hoặc thả các đối 

tượng nhập lậu thịt lợn vào Lào. 

Sau khi Cục Chăn nuôi và thủy sản, Bộ Nông Lâm Lào ra thông báo số 0460 ký ngày 

25/02/2019 về việc ngăn chặn, cấm nhập khẩu lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, bao gồm 

cả các sản phẩm sơ chế. Chỉ sau chưa đầy một tháng, mối nguy cơ lây lan dịch tả lợn 

châu Phi vẫn là vấn đề khiến cơ quan chức năng Lào lo lắng. Động thái trên có thể là do 

lo ngại dịp cận tết Lào, nhu cầu thịt trên thị trường tăng đột biến khiến việc kiểm soát 

nguồn cung thịt gặp khó khăn, chính quyền buộc phải thực hiện các biện pháp ngăn 

chặn sớm, đảm bảo an toàn cho người dân. 
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Đặc khu Long Thành giải thích dư luận liên quan hoạt 

động múc chuyển đất ra khỏi phạm vi dự án 

 
heo Vientianemai, mới đây Ban quản lý dự án Đặc khu kinh tế Long Thành – 

Viêng Chăn đã đưa ra giải thích chính thức đối với các phản ánh của dư luận liên 

quan đến hoạt động múc, chuyển đất trong phạm vi dự án đi nơi khác kéo dài 

trong 3 năm 2016-2018. Theo đó, Ban quản lý dự án cho biết, hoạt động múc chuyển 

đất hoàn toàn hợp pháp, thực hiện theo hợp đồng tô nhượng ban đầu. Số đất khai thác sử 

dụng vào mục đích hỗ trợ các dự án hạ tầng đường bộ và thừa nhận một phần được đem 

bán cho đơn vị khác.  

Liên quan đến vấn đề này, trong trả lời phỏng vấn báo chí ngày 19/3, Phó phòng Xúc 

tiến và quản lý đặc khu kinh tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào cho biết, hoạt động san lấp, 

múc chuyển đất trong phạm vi dự án Đặc khu kinh tế Long Thành Viêng Chăn hoàn 

toàn đúng theo nội dung hợp đồng tô nhượng giữa đơn vị phát triển đặc khu và Chính 

phủ Lào. Theo đó, hợp đồng tô nhượng phát triển dự án trên diện tích đất trống có địa 

hình không bằng phẳng, vì vậy cần phải giải phóng mặt bằng để phục vụ các hạng mục 

sân Golf 27 lỗ, khách sạn, biệt thự...Do không thể xử lý lượng đất thừa sau quá trình san 

lấp trong phạm vi dự án, ban quản lý dự án đã có văn bản xin phép hợp pháp từ chính 

quyền để chuyển số đất trên ra ngoài. Ngoài ra chính quyền cũng đã tổ chức các đoàn 

liên ngành giám sát hoạt động san lấp, chuyển đất trên và không phát hiện sai phạm. 

Trong giai đoạn 2016-2018, đơn vị đã thực hiện san lấp, vận chuyển 120 nghìn m3 đất 

ra ngoài phạm vi dự án, một phần cung cấp cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông, 

một phần được bán cho các đơn vị khác. 

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Minh Trí, Phó giám đốc Công ty KN Viêng 

Chăn, đơn vị phát triển dự án Đặc khu kinh tế Long Thành – Viêng Chăn cho biết, dự 

án tô nhượng diện tích đất hơn 500 ha được Chính phủ Lào chấp thuận cho công ty đầu 

tư phá triển với trị giá hơn 1 tỷ USD từ năm 2008. Dự được chia thành 3 giai đoạn 

chính, đến nay đã hoàn thành 2 giai đoạn, trong đó xây dựng 1 sân Golf 27 lỗ tiêu chuẩn 

quốc tế và 1 khu biệt thự cao cấp. Hiện nay, đơn vị đang triển khai giai đoạn 3 của dự 

án trên diện tích 36 ha bao gồm các hạng mục khách sạn, bệnh viện, trường học và 

trung tâm thương mại. Tiến độ đang trong giai đoạn đàm phán với chủ sở hữu đất thuộc 

phạm vi dự án.  
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Tin vắn: 

 

Lào sẽ cấp thị thực trực tuyến E-visa vào giữa năm nay 

 
heo FM99, mới đây Văn phòng Thủ tướng đã ra thông báo báo số 375 ngày 

15/3/2018 cho phép Bộ Ngoại giao triển khai dự án cấp thị thực qua hệ thống điện 

tử trực tuyến hay còn gọi là E-visa cho khách du lịch nước ngoài, theo đó bắt đầu 

từ tháng 6/2019, Bộ Ngoại giao Lào sẽ chính thức áp dụng hệ thống cấp thị thực điện tử 

E-visa cho người nước ngoài vào Lào. Trước đó, để chuẩn bị cho việc triển khai công 

tác này, Văn phòng Bộ Ngoại giao đã có công văn số 722 ra ngày 5/3/2019 gửi đến văn 

phòng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch về việc phối hợp triển khai công tác tuyên 

truyền phổ biến thông tin dịch vụ cấp thị thực trực tuyến e-Visa. Với động thái này 

Chính phủ Lào hy vọng rất nhiều sẽ thu hút lượng du khách lớn và đem lại doanh thu 

khả quan đúng tầm với tiềm năng du lịch vốn có của Lào. 

 

 

Hội chợ đồ gỗ thủ đô Viêng Chăn lần thứ 4  

diễn ra từ 23-31/3 

 
heo KTTM, Hội chợ đồ gỗ Viêng Chăn lần thứ 4 diễn ra trong các ngày 23-

31/3/2019 tại Trung tâm thương mại ITECC, thủ đô Viêng Chăn với nhiều hoạt 

động bên lề hấp dẫn. Được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay, Hội chợ đồ 

gỗ Viêng Chăn là nơi trưng bày các sản phẩm nội thất từ các nhà sản xuất và chế biến 

đồ gỗ tại Lào, đưa sản phẩm gỗ của Lào đến gần người tiêu dùng và là bước đệm quan 

trọng để sản phẩm gỗ Lào tìm kiếm thị trường mới tại khu vực. Hội chợ lần này có một 

số hoạt động bên lề đáng chú ý như sản xuất và điêu khắc gỗ ngay trong khuôn khổ hội 

chợ; các buổi hội thảo, tập huấn về sản xuất và chế biến gỗ thành phẩm; bốc thăm giành 

giải thưởng sản phẩm nội thất; chương trình ca nhạc; cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí. Sự 

kiện hội chợ đồ gỗ Viêng Chăn được tổ chức sau khi sự kiện đồ gỗ Lào diễn ra vào 

trung tuần tháng 1/2019 kết thúc thành công tốt đẹp, được coi là sự đánh dấu mới cho sự 

phát triển ngành gỗ của Lào sau khi Lào ban hành chỉ thị 15 của Thủ tướng về quản lý 

ngành gỗ. 
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Rạp xiếc Trung ương Lào chuẩn bị được nâng cấp 

 
heo Vientiane Mai, Để đáp ứng nhu cầu phát triển vui chơi, giải trí trong nước 

cũng như phục vụ thị hiếu cho đối tượng khách du lịch nước ngoài vào Lào ngày 

càng tăng, mới đây Bộ TTVHDL đã phối hợp cùng Đoàn Xiếc TW Lào triển khai 

nâng cấp cơ sở rạp xiếc TW tại bản Savang, quận Chanthabuly, thủ đô Viêng Chăn, với 

mục tiêu đưa nơi này trở thành điểm du lịch thực sự. Do hạn chế về nguồn vốn ngân 

sách nhà nước, hiện tại cơ quan chức năng của Lào đang xem xét mời gọi, lựa chọn nhà 

đầu tư tư nhân để thực hiện nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng rạp xiếc TW, các bên 

đang trong giai đoạn đàm phán xây dựng nội dung hợp đồng. 

Rạp xiếc Trung ương của Lào được Liên Xô hỗ trợ xây dựng hoàn thành năm 1990, đây 

cũng là nơi hoạt động của Đoàn xiếc TW Lào được thành lập ngày 20/3/1966 dưới sự 

giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam. Sau khi giải phóng năm 1975, Chính phủ Lào đã 

chú trọng phát triển và nâng cao trình độ các nghệ sĩ xiếc bằng việc gửi đoàn tập huấn 

đầu tiên sang theo học tại Liên Xô năm 1977 và đợt 2 năm 1996, ngoài ra còn gửi đoàn 

đi tập huấn tại Mông Cổ, Trung Quốc và Việt Nam.  

 

Năm 2018 Lào phát hiện tài sản nhà nước bị thất thoát do 

tham nhũng lên đến 1.000 tỷ kíp 

 
heo LaoPost, thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác thanh tra của quốc hội năm 

2018 diễn ra tại Văn phòng Trung ương Đảng ngày 18/3 vừa qua dưới sự chủ trì 

của phó Chủ tịch Quốc hội ông Sengnuan Xaynhalath cho biết, năm 2018 Ủy ban 

kiểm tra Quốc hội đã tiến hành tổng cộng 1.213 cuộc thanh tra, với số tiền sai phạm gây 

thiệt hại nhà nước gồm 999,2 tỷ Kíp, 67.144 USD và 80.000 Bath, đã thu hồi được 

26,51 tỷ kip  và 17.389 USD. 

Qua kiểm tra 1.285 trường hợp cá nhân gồm 970 cán bộ công chức và 315 người liên 

quan, đã phát hiện 1.002 trường hợp có sai phạm gây thất thoát ngân sách. Đã tiến hành 

xử lý kỷ luật về mặt tổ chức đảng với 848 cá nhân, thanh kiểm tra 153 cá nhân, chuyển 

Viện kiểm soát xem xét 113 trường hợp, truy tố 61 đối tượng và đem ra xét xử 55 

trường hợp. Năm 2018, đã có 980 văn bản, đơn thư kiến nghị của người dân đã được 

tiếp nhận và giao cho các đơn vị có thẩm quyền xác minh, xử lý. Chủ yếu các sai phạm 

xảy ra bị người dân tố cáo liên quan đến việc cấp phép sai thẩm quyền cho các doanh 

nghiệp đầu tư phát triển dự án khai thác tài nguyên, xây dựng và du lịch. 
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Bắt giữ 2 vụ vận vận chuyển trái phép gỗ  

từ Lào về Việt Nam 

 
heo Công lý, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 cho biết ngày, 

hồi 03 giờ 00, tại thôn Chả Nhầy, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; 

Đoàn Đặc nhiệm miền Trung chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Dục Nông, 

thuộc BĐBP tỉnh Kon Tum, phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép 

6m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp qua biên giới. Hai đối tượng gồm Nguyễn Viết 

Trung (sinh năm 1982, trú tại xã Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), điều khiển xe 

ô tô, biển kiểm soát 82C - 007.70, vận chuyển trái phép 03 m3 gỗ và Nguyễn Huy 

Trung (sinh năm 1997, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), điều khiển 

xe ô tô, biển kiểm soát 54S - 1219, vận chuyển trái phép 05 m3 gỗ. Cũng trong ngày 

21/3, vào lúc  08 giờ 00, tại thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; 

Đoàn Đặc nhiệm miền Trung chủ trì, phối hợp ĐBP Dục Nông tiếp tục phát hiện, tạm 

giữ 6m3 gỗ (chưa xác định được chủ sở hữu). 

 

Ma túy ở TP. Hồ Chí Minh chủ yếu có xuất xứ từ Lào 

 
heo Lao Động, ngày 21.3, trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy (Công an Kon Tum) cho biết, ma túy từ cửa khẩu Bờ Y 

(huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), nếu rẽ tay trái là ra các tỉnh phía Bắc, hướng thứ hai 

là qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông xuống TPHCM, đi theo Quốc lộ 14. Trưởng phòng 

Cảnh sát điều tra về Tội phạm ma túy (Công an Gia Lai), thượng tá Nguyễn Lộc Oanh 

thì thông tin cho biết, có con đường khác là ma túy đưa từ Lào qua Campuchia, từ 

Campuchia ma túy theo đường biên giới tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh rồi xuống TPHCM, 

chứ không nhất thiết qua đường Gia Lai, Đắk Lắk. "Đường ngắn nhất là ma túy ở Lào 

từ cầu Sê Kông, đi Stung-Treng (Campuchia) rồi về thẳng Bình Phước. Ma túy đi vào 

TPHCM chủ yếu đi đường này, bởi ma túy sản xuất chủ yếu là ở Lào".  
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Thái Lan xúc tiến thương mại và đầu tư với Xaynhabuly 

 
heo Laophattana, ngày 15/3 vừa qua, đoàn công tác của Viện Thương mại Thái 

Lan Viện trưởng ông Kalin Sarasin dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc với 

Chính quyền tỉnh Xaynhabuly nhằm thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác 

song phương Lào - Thái, tăng cường quan hệ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du 

lịch với tỉnh Xaynhabuly, đồng thời tiến hành giao lưu trao đổi văn hóa giữa hai Quốc 

gia. Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Thái Lan, lãnh đạo tỉnh Xaynhabuly đã trao đổi -thông 

tin về tình hình hợp tác giữa Xaynhabuly và các tỉnh có biên giới với Thái Lan cũng 

như tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Cụ thể, hiện nay cơ sở hạ tầng tại tỉnh đang từng 

bước được nâng cấp, trở thành cầu nối với các tỉnh Bắc Lào như Thành phố di sản thế 

giới Luongphabang, Cửa khẩu quốc tế Boten-Bohan với Trung Quốc, cửa khẩu 

Panghok – Tây Trang với Việt Nam.  

Năm vừa qua, mối quan hệ Lào Thái duy trì tốt đẹp, các chuyến thăm và làm việc từ cấp 

TW đến địa phương được diễn ra thường xuyên như Hội nghị của Ủy ban hợp tác giữ 

gìn an ninh biên giới Lào Thái, tỉnh Xaynhabuly – tỉnh Phanhao, Tỉnh Xaynhabuly – 

tỉnh Nan, tỉnh Xaynhabuly – tỉnh Uttaradith. Bên cạnh đó, mối quan hệ giao thương 

biên giới, giao lưu thế dục thể thao, nghệ thuật, tập huấn chuyên môn Y tế… trong 

khuôn khổ hợp tác Asean, Acmecs, GMS và các công ước chung từng bước được cải 

thiện tích cực.  

 

Tiến độ thủy điện Xelanong 1 đạt 54.2% 

 
heo Laophattana mới đây đoàn lãnh đạo tỉnh Savannakhet dẫn đầu bởi Phó Tỉnh 

trưởng ông Santiphap Phomvihan đã có chuyến thị sát kiểm tra tiến độ công tác di 

dời tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Xelanong 1. Qua đó 

ghi nhận, đến nay dự án đã đạt 54.2% tiến độ của tổng các hạng mục. Hiện nay, phía 

Điện lực Lào  đang trong quá trình thu thập thông tin ảnh hưởng môi trường và khảo sát 

đường dây tải 115kV kết nối với Trạm biến thế huyện Phin. Có 2 bản địa phương chịu 

ảnh hưởng bởi dự án là bản Labaonam và bản Loinam gồm 88 hộ gia đình cần di dời 

đến khu tái định cư, công tác xây dựng khu tái định cư sẽ hoàn thành trong tháng 4 tới 

và nhà máy thủy điện dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào 31/12/2019 này. Dự án thủy điện 

Xelanong 1 nằm tại hạ nguồn sông Xelanong, một nhánh của sông Xebanghiang, cách 

huyện lỵ Phin khoảng 42.8km và cách thành phố Kayson Phomvihan 180km. Dự án có 

hồ chứa 881 triệu m3 nước, khả năng sản xuất 269.900 KWH điện/năm với tổng vốn 

đầu tư 151 triệu USD từ sự hợp tác đầu tư giữa Chính phủ Lào và công ty Sunpaper 

Holding Lao và Tập đoàn đầu tư xây dựng Daosavanh.  
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 64 năm Ngày 

thành lập Đảng NDCM Lào 

 
heo Nhân dân Điện tử, ngày 20-3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN 

Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán 

đến trụ sở Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào chúc mừng nhân kỷ niệm 64 năm 

Ngày thành lập Đảng NDCM Lào (22-3-1955 - 22-3-2019). Đồng chí Sunthon 

Saynhachac, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào, tiếp và 

đón nhận lẵng hoa chúc mừng tươi thắm từ Đoàn.  

Phát biểu tại lễ tiếp đoàn Đại sứ Việt Nam, đồng chí Sunthon Saynhachac khẳng định, 

Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ 

quán Việt Nam tại Lào để cùng các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước triển khai có 

hiệu quả các thỏa thuận, chương trình hợp tác Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực 

trong năm 2019. Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào (30-10-1949) tại 

Việt Nam và Lào, để tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hai 

nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, 

chí nghĩa giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh 

giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây 

dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm và ý 

thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp 

tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau. 

 

Thứ trưởng Quốc phòng Trung tướng Thongloi Silivong 

thăm Việt Nam 

 
heo VnExpress, sáng 19/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Lương Cường, 

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón trung 

tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Lào. 

Tại cuộc hội đàm diễn ra sau đó, đại tướng Lương Cường và trung tướng Thongloi 

Silivong đã thống nhất, thời gian tới quân đội hai nước sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác 

đào tạo cán bộ, học viên quân sự Lào tại các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng 

Việt Nam. Hai bên cũng sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác tuyên truyền về mối 

quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà 

nước và Quân đội hai nước; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt 

liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.Quân đội Việt 
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Nam, Lào cũng sẽ tiếp tục trao đổi đoàn công tác, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, 

giao lưu sĩ quan trẻ, tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị tương ứng của hai bên. 

Trung tướng Thongloi Silivong thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 22/3. Các 

hoạt động nổi bật khác của đoàn gồm đến chào xã giao Thường trực Ban bí thư Trần 

Quốc Vượng; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thăm, làm việc tại Quân khu 7, 

Quân khu 9. 

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào  

thăm Việt Nam 

 
heo Bnews, sáng ngày 21/3, ông Bouasone Bouphavanh, nguyên Ủy viên Bộ 

Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ,Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế 

quốc gia Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào làm việc với Liên minh HTX Việt Nam. 

Ông Bouasone Bouphavanh chia sẻ tại buổi làm việc cho biết, những kết quả từ trải 

nghiệm thực tế sẽ là những bài học quý để áp dụng tại Lào, nhất là những kinh nghiệm 

và bài học về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại Việt Nam. Chủ tịch Liên minh 

Hợp tác xã Việt Nam ông Nguyễn Ngọc Bảo kỳ vọng việc hợp tác giữa Việt Nam và 

Lào trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu 

vực này trong tương lai. 

Trước đó ngày 19/3, đoàn Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào đã có buổi gặp gỡ Phó 

Thủ tướng Vương Đình Huệ, tại đây ông bày tỏ muốn tìm hiểu kinh nghiệm về đổi mới 

doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới của 

Việt Nam để góp phần đổi mới mô hình kinh tế trong nước. Theo ông Bouasone 

Bouphavanh, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện đang gặp nhiều khó khăn, ảnh 

hưởng tới nợ công của Lào. Bên cạnh đó, quan hệ sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều 

yếu kém, chưa có tính liên kết chặt chẽ và theo các nguyên lý của kinh tế thị trường. 

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào sẽ làm việc 

với Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học và xã hội, Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để tìm hiểu kinh nghiệm của Việt 

Nam trong các lĩnh vực trên. 

 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm  

công trường Nhà Quốc hội Lào mới 

 
heo Nhân dân Điện tử, chiều 21-3, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy 

T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu 

đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, đơn vị đang thi công Nhà Quốc 

hội Lào mới tại Thủ đô Vientiane, Lào. 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết, nay Binh đoàn 11 

đang bước vào giai đoạn 3, thi công móng và các tầng hầm và tầng mặt đất với giá trị 
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thi công lũy kế trên 400 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Binh đoàn. Đây là công trình có 

hai ban quản lý dự án, hai tư vấn thiết kế, hai tư vấn giám sát Việt Nam và Nhật Bản, 

nên khâu lựa chọn vật tư, vật liệu, trang thiết bị … cũng như quy trình thi công phải 

tuân thủ hết sức nghiêm ngặt để đạt tiêu chuẩn và được sự chấp nhận của tư vấn giám 

sát. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Binh đoàn 11 đã đưa hàng trăm cán bộ, công 

nhân giỏi, giàu kinh nghiệm cùng hàng ngàn đầu máy thiết bị tiên tiến, hiện đại sang 

Lào như Trạm trộn bê tông nhập khẩu từ Ý, máy khoan cọc nhồi của Đức, hệ thống cốp 

pha nhôm định hình, máy bơm cần dài từ Hàn Quốc…. một số hệ thống máy móc hoàn 

toàn tự động, được đánh giá là áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong thi công công 

trình lớn tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng thi công công trình. 

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng trên diện tích mặt bằng 23.400m2, 

nằm ngay cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào, biểu tượng cho sự đoàn 

kết của đất nước Lào ở trung tâm Thủ đô Vientiane. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt 

và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. 
 

Lào xúc tiến hội nhập các điều ước quốc tế về thương mại 
 

heo Nhân dân Điện tử, phát biểu trong cuộc hội thảo tổ chức tại Bộ Công thương 

Lào ngày 19-3 nhằm tìm hiểu về CISG với sự tham gia của một số tổ chức quốc tế 

và các chuyên gia, công ty tư vấn pháp luật về vấn đề Hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế, ông Santisuck Phoumsavant, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Ngoại 

thương, Bộ Công thương Lào cho biết, Lào đang rất muốn tìm hiểu các nội dung cơ bản 

cũng như cách giải quyết những mâu thuẫn được đề cập trong Công ước bởi Lào đang 

đặt mục tiêu sớm trở thành thành viên của CISG. 

Do CISG có hiệu lực đối với các hợp đồng mua bán giữa các bên có trụ sở thương mại 

tại các nước là thành viên của Công ước, đồng thời khuyến khích tự do trong thương 

mại hướng tới việc giúp các nước thành viên hoàn thiện khung pháp lý về vấn đề Hợp 

đồng mua bán hàng hóa quốc tế, vì vậy, việc gia nhập CISG rất có lợi cho các nước có 

nền kinh tế mới nổi. Điều này rất phù hợp với nền kinh tế Lào khi mấy năm gần đây, 

nền kinh tế Lào có mức tăng trưởng cao so các nước trong khu vực. 

Theo ông Santisuck Phoumsavant, hiện tại Lào chưa có các cuộc nghiên cứu, tìm hiểu 

về vấn đề này trong lĩnh vực thương mại. Vì vậy, có một thực tế là Lào đang gặp lúng 

túng khi giải quyết những vụ kiện cáo về thương mại quốc tế giữa nhà nhập khẩu và nhà 

xuất khẩu hàng hóa. 

Có thể thấy, sớm gia nhập CISG sẽ giúp Lào tăng mức độ hội nhập, góp phần hoàn 

thiện hệ thống pháp luật và đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào, 

giúp giảm chi phí giao dịch và các tranh chấp phát sinh cho doanh nghiệp. Hiện CISG 

đã có 89 thành viên chính thức như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, 23 nước châu Âu,…. 

Trong khối ASEAN đã có Singapore và Việt Nam là thành viên của CISG. Như vậy, 

hầu hết các đối tác thương mại chính của Lào đã là thành viên của CISG, vì vậy, sớm 

gia nhập Công ước này sẽ giúp Lào không bị bất lợi khi phát sinh các tranh chấp pháp 

lý thương mại quốc tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của Lào ra khu vực và thế 

giới. 
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Thanh Hóa mở tour du lịch kết nối tỉnh của Lào 

 
heo VnExpress, ngày 14-16/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa 

phối hợp với UBND huyện Quan Sơn và các đơn vị quản lý văn hóa của tỉnh Hủa 

Phăn (Lào) công bố tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay. Đây là tour đầu tiên được 

mở ra nhằm kết nối các điểm đến hấp dẫn giữa tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn. Lãnh đạo 

tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hành trình Quan Sơn - Viêng Xay không chỉ mở ra cơ hội 

phát triển du lịch, kinh tế cho các địa phương mà còn khẳng định tình đoàn kết hữu nghị 

giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung và hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay nói 

riêng. Bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa, cho hay, để tour thu hút đông du khách, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục 

đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực và các dịch vụ bổ trợ. Ngoài ra, Thanh Hóa sẽ có nhiều 

chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp lữ hành đầu tư, đóng góp hoàn thiện 

sản phẩm cũng như mở rộng giới thiệu trải nghiệm này. 

Các tour du lịch Quan Sơn - Viêng Xay được gợi mở: 1. TP Thanh Hóa - Di sản thế giới 

Thành nhà Hồ - Suối cá thần Cẩm Lương - Pù Luông - Bản Ngàm - Viêng Xay. 2. TP 

Thanh Hóa - Khu di tích lịch sử Lam Kinh - Động Bo Cúng - Bản Ngàm - Viêng Xay. 

3. TP Thanh Hóa - Thác Ma Hao/Bản Năng Cát - Bản Ngàm - Cửa khẩu Na Mèo - 

Viêng Xay.4. Hà Nội - Mai Châu (Hòa Bình) - Bản Ngàm - Viêng Xay. 5. Hà Nội - 

Mộc Châu (Sơn La) - Cửa khẩu Na Mèo - Viêng Xay. 6. Hà Nội - Pù Luông - Bản 

Ngàm - Cửa khẩu Na Mèo - Viêng Xay - Thị xã Sầm Nưa. 7. Hà Nội - Vườn Quốc gia 

Cúc Phương (Ninh Bình) - suối cá Cẩm Lương - Bản Ngàm - Cửa khẩu Na Mèo - Viêng 

Xay - Cánh đồng chum Xiêng Khoảng... 

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Lào 2 tháng đầu năm tăng 

4,9% dẫn đầu là mặt hàng gỗ 

 
heo VinaNet, mặc dù hai tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu sang Lào, nhưng 

ngược lại Việt Nam cũng nhập khẩu từ Lào với kim ngạch khá cao 74,3 triệu 

USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.Tính riêng tháng 2/2019, Việt Nam đã 

nhập từ Lào 30,73 triệu USD, giảm 29,58% so với tháng 1/2019 nhưng tăng 19,25% so 

với tháng 2/2018. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào mặt hàng gỗ và sản phẩm, chiếm 

11,84% tỷ trọng đạt 8,8 triệu USD, tăng 95,28% - đây cũng là mặt hàng chủ lực và có 

tốc độ tăng trưởng nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm 2019. Ngược lại, Việt Nam giảm 

mạnh nhập khẩu kim loại thường từ Lào, giảm 68,66% về lượng và giảm 92,85% trị giá, 

tương ứng với 161 tấn, 304,1 nghìn USD. 

Theo Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào tại Kỳ họp 

Ủy ban Liên chính phủ lần thứ 41 vừa qua, năm 2019, phấn đấu đưa kim ngạch thương 

mại hai nước tăng ít nhất 10% Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại thị 

trường Lào - cho biết, tiềm năng của hàng hóa Việt Nam tại Lào còn rất lớn. Bên cạnh 
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đó, hai nước Việt Nam - Lào có quan hệ đặc biệt, chính phủ hai bên đã xây dựng nhiều 

cơ chế, hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tiêu biểu 

như Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào. Bộ Công Thương hai nước cũng đã 

thống nhất và triển khai nhiều nội dung hợp tác quan trọng về thương mại như phối hợp 

xây dựng Đề án Phát triển thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 

đến năm 2035; ký kết và triển khai Bản ghi nhớ thành lập "Trang tin điện tử kinh tế, 

thương mại Việt Nam - Lào"; phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới 

Việt Nam - Lào đến năm 2020; phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống kho 

hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035". 

 

Đường sắt nối Trung Quốc - Lào 7 tỷ USD hoàn thiện  

một nửa, vận hành năm 2021 

 
heo Dân trí, dẫn thông tin tờ Hoa Nam buổi sáng cho biết, theo Tổng giám đốc 

Đường sắt Lào Somsana Ratsaphong, tuyến đường sắt nối Viêng Chăn, Lào với 

Côn Minh, Trung Quốc đã hoàn thiện một nửa và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ 

tháng 12/2021. 

Các chuyến tàu trên tuyến đường sắt Côn Minh - Viêng Chăn có thể di chuyển với tốc 

độ 160km/giờ và giá vé từ 20 USD/chuyến. Sau khi hoàn thiện, dự án này sẽ kết nối với 

một tuyến đường sắt khác tới Bangkok và chạy xuống phía nam dọc theo bán đảo Malay 

để tới Singapore. 

Chính phủ Trung Quốc sẽ nhận trả 70% chi phí của dự án đường sắt Côn Minh - Viêng 

Chăn, trong khi Lào trả 30% còn lại thông qua các khoản vay từ các tổ chức tài chính 

của Trung Quốc. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào tính đến 

năm 2016 và số tiền Bắc Kinh đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á kể từ năm 1989 đã lên 

tới 5,4 tỷ USD. 

Lãnh đạo ngành đường sắt Lào cho biết tuyến đường sắt mới hứa hẹn sẽ kết nối các 

nước gần gũi nhau hơn, từ đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế Lào mạnh mẽ hơn. “Tuyến 

đường sắt sẽ kéo theo việc phát triển các dự án mới, bao gồm các khu công nghiệp, 

khách sạn và kinh doanh du lịch, từ đó tạo thêm nhiều thu nhập hơn ngoài việc bán vé”, 

ông Ratsaphong nói, đồng thời cho biết đi bằng tàu sẽ tiết kiệm 40% chi phí so với sử 

dụng đường bộ nếu di chuyển trên cùng một tuyến đường. 

Theo ông Ratsaphong, các khoản vay của Lào với Trung Quốc sẽ được miễn lãi suất 

trong một giai đoạn, còn lãi suất hàng năm trong vòng 30 năm là 2%. Các điều khoản 

cho vay của Trung Quốc khiến nhiều nước đang phát triển lo ngại nguy cơ bị rơi vào 

“bẫy nợ” khi các nước đi vay phải gánh số nợ khổng lồ và mất rất nhiều thời gian mới 

có thể trả hết nợ. “Bẫy nợ không đơn thuần chỉ là tiền vay từ Trung Quốc, nó còn là vì 

một số quốc gia sử dụng tiền vay không hiệu quả”, cố vấn Ngân hàng Thế giới (WB), 

Andrea Giuricin nói. 
 

T 




