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• Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh mở rộng vùng trồng cà phê

• Thành lập Ủy ban hợp nhất quản lý 5 đặc khu kinh tế tại thủ đô Viêng

Chăn

• Bộ Công thương tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu

theo chỉ thị 331

• Dự án bờ kè sông Mê Công giai đoạn 2 đã chọn xong nhà thầu thiết kế, tư

vấn

• KC Aviation Service khai trương chính thức dịch vụ bảo dưỡng hàng

không tại Lào

• Lào sẽ có công viên văn hóa trị giá 80 triệu USD đặt tại Km16

• Tỉnh Attapeu tổ chức đấu thầu 17 dự án làm đường phục hồi thiên tai

• Lào chính thức mở cửa chào bán gói trái phiếu chính phủ trị giá hơn 700

tỷ kíp

• Ủy ban quản lý chứng khoán Lào tổ chức hội nghị lần thứ nhất năm 2019

• Hơn 1.000 dự án công bị phát hiện có sai phạm

• Bộ Công chính và Vận tải thừa nhận còn nhiều dự án đầu tư công bị thổi

giá

• Lào Mỹ nghiệm thu dự án hỗ trợ Lào kết nối đầu tư, thương mại với khu

vực và quốc tế

• Chính phủ Nhật tiếp tục viện trợ phát triển hạ tầng tại Lào

• Cơ quan lao động Lào Việt Nam xem xét khả năng thành lập các công ty

cung ứng lao động

• Ban Tư vấn pháp lý người Việt Nam tại Lào chính thức ra đời

• Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào tổ chức giải 

Tennis kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội
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Tin vắn: 

• Thủ tướng Lào tham gia diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2019

• Trung tâm tài chính EMI nhận bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Lào

• Bộ Tài chính tăng cường đốc thúc việc nộp phí đường bộ năm 2019

• Công ty khai thác mỏ vàng Sepon nộp ngân sách nhà nước hơn 5 triệu USD

trong quý 4/2018

• Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên thăm hội chợ đồ gỗ Viêng Chăn

• Tỉnh Luong Namtha phát hiện tiêu hủy hơn 5 tấn thịt nhập lậu từ Trung Quốc

• Khởi công dự án nghìn tỷ khu du lịch quốc tế Lào Xang Kham

• Viettel triển khai eSIM tại Lào

• Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh xuất khẩu 2.000 tấn gạo sang Lào

• Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác văn thư, lưu trữ

• Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính

• Chùa Bàng Long lễ Hiệp kỵ lịch đại Chư vị Tổ sư

• Sacombank Lào thực hiện chương trình tặng túi chống nước dịp Bounpimay

2019 

• Bế mạc giải bóng đá du học sinh Việt Nam tại Lào kỷ niệm 88 năm ngày thành

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Lào tổ chức Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN

• Trường song ngữ Nguyễn Du nhận quà tặng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng

• Hợp tác Việt Nam – Lào về lao động và phúc lợi xã hội

• Lực lượng chức năng Việt Nam tiếp tục bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy từ

Lào vào Việt Nam

• Phái viên LHQ cảnh báo Lào về bẫy nợ trong Vành đai, Con đường
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Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh mở rộng 

vùng trồng cà phê 

heo Vientiane Times, Hội nghị tổng kết công tác mở rộng sản xuất cà phê 2015-

2018 và kế hoạch cho năm 2019 diễn ra mới đây dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ 

Nông lâm Lào ông Phuangparisak Pavongviengkham, cùng sự tham gia của các lãnh đạo 

ban ngành liên quan và các đơn vị sản xuất cà phê tại Lào. Hội nghị đã ghi nhận quyết 

tâm của Chính phủ Lào nhằm thúc đẩy sản xuất cà phê trên địa bàn 11 tỉnh nhằm nâng 

cao khả năng cung cấp cà phê chất lượng cho thị trường trong và ngoài nước.  

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phuangparasak cho biết, Chính phủ Lào đang tập trung phát 

triển các đồn điền cà phê tại 11 tỉnh địa phương thay vì chỉ tập trung ở các khu vực phía 

Nam Lào như cao nguyên Bolaven, Champasak, Salavan, Xekong và Attapeu như những 

năm vừa qua. Hiện nay, diện tích trồng cà phê được mở rộng từ 4 tỉnh phía Nam ban đầu 

lên 7 tỉnh phía Bắc Lào bao gồm Phongsaly, Huaphan, Xiengkhuoang, Luongphabang, 

Oudomxay, Xaynhabuly và Xaysombun. Các địa phương này đang đẩy mạnh trồng cà 

phê theo các chính sách thúc đẩy ngành sản xuất và cung ứng sản phẩm cà phê mà Chính 

phủ đề ra. 

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, tổng diện tích cà phê trên toàn quốc tính đến năm 

2018 là 95.400 ha, tổng sản lượng ghi nhận được là 154.135 tấn, sản lượng của năm 2015 

là 77.540 tấn. Phần lớn diện tích và sản lượng cà phê của Lào được sản xuất từ cao nguyên 

Bolaven, tỉnh Champasak. Các sản phẩm cà phê được trồng tại Lào hầu hết là Arabica và 

Robusta. Sản lượng xuất khẩu cà phê xanh đã tăng từ 28.320 tấn trong năm 2017 lên 

thành 31.495 tấn trong năm 2018. Năm ngoái, 56% cà phê xanh của Lào được xuất khẩu 

sang thị trường Việt Nam, 13% xuất khẩu sang Nhật Bản, 12% sang Thái Lan, 3% sang 

Campuchia, 2% sang Đức, 1.5% sang Trung Quốc , 0.9% sang Mỹ và 11% sang các quốc 

gia khác.  

T 
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Thành lập Ủy ban hợp nhất quản lý 5 đặc khu kinh tếtại 

thủ đô Viêng Chăn 

heo Kinh tế - Xã hội Lào, ngày 25/3, tại đặc khu kinh tế Hồ Thatluong đã diễn ra lễ bàn 

giao sát nhập công tác điều hành quản lý đặc khu kinh tế thuộc Ban điều hành Đặc khu 

kinh tế thủ đô Viêng Chăn vào Ban Quản lý đặc khu kinh tế thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, Ban 

Quản lý đặc khu kinh tế thủ đô Viêng Chăn sẽ trở thành cơ quan hợp nhất thực hiện việc quản 

lý chung cho cả 5 đặc khu kinh tế tại thủ đô Viêng Chăn, ủy ban này do ông Suban Chunlapha 

làm trưởng ban. 

Hiện nay, trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn có 5 dự án phát triển đặc khu kinh tế bao gồm: 

Khu kinh tế phức hợp Xaysettha ( dự án hợp tác giữa Lào và Trung Quốc trên diện tích 

1.148 Hecta, khởi công từ năm 2011. Đặc khu Hồ That Luong ( hợp tác giữa Lào và 

Trung Quốc trên diện tích 365 Hecta với vốn đầu tư 1.6 tỷ USD), khởi công năm 2011; 

Đặc khu Long Thành – Viêng Chăn với vốn đầu tư 1 tỷ USD của DN Việt Nam trên diện 

tích 557.75 Hecta tại Quận Hatxaiphong, khởi công năm 2012; Khu Công nghiệp thương 

mại Viêng Chăn – Non Thong( hợp tác giữa Lào và Đài Loan với vốn đầu tư 43 triệu 

USD trên diện tích 110 Hecta tại quận Xaythany); Đặc khu Dongphosy (dự án đầu tư của 

DN Malaysia trên diện tích 53.94 hecta, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, khởi công năm 

2012).Sau lễ hợp nhất ban quản lý vào ngày hôm qua, ngoài 4 đặc khu được chuyển giao 

chính thức, chỉ còn Đặc khu Viêng Chăn – Non Thong còn đang trong quá trình hoàn 

thành trình tự theo đúng quy định pháp luật. 

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Đặc khu kinh tế tại thủ đô Viêng Chăn 

hiện nay là 132 đơn vị, vốn đăng ký hơn 666 triệu USD, tổng giá trị theo kế hoạch đầu tư 

là 4.516 tỷ USD. Hiện các DN đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 3.4 triệu 

USD, đáp ứng nhu cầu việc làm cho gần 4000 lao động, trong đó có 363 lao động nước 

ngoài. Tỷ lệ lao động tại các đặc khu chiếm 90.8% lượng lao động của cả thủ đô Viêng 

Chăn. 

T
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heo mới đây Văn phòng Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 0577/VP.TMTN 

ngày 20/3 gửi đến Hiệp hội xăng dầu và khí đốt Lào cũng như các đơn vị doanh 

nghiệp nhập khẩu và phân phối xăng dầu tại Lào về việc điều chỉnh cơ cấu kinh doanh 

xăng dầu theo chỉ thị 331 của thủ tướng Chính phủ. Đây là kết quả sau hai lần tổ chức hội 

nghị thảo luận với các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại Lào. Cục 

Thương mại trong nước, Bộ Công thương đã ghi nhận việc nhiều đơn vị đã đồng ý với 

việc điều chỉnh hoạt động theo tiêu chuẩn đề ra trong Chỉ thị số 331/TT về kinh doanh 

xăng dầu ra ngày 27/10/2017. Vientianemai, Theo thông báo, các công ty nhập khẩu và 

phân phối xăng dầu có ý định điều chỉnh cơ cấu hoạt động thành công ty xuất nhập khẩu 

xăng dầu cần có số vốn đăng ký tối thiểu 150 tỷ Kíp. Đồng thời cần phải nộp hồ sơ chứng 

nhận thẩm định tài sản và hồ sơ chứng nhận điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo quy 

định trong Chỉ thị 331/TT lên Cục Thương mại trong nước, Bộ Công thương trước 

1/5/2019. Thông tư 0577 cũng chỉ rõ, kể từ 1/6/2019 trở đi, việc nhập khẩu và phân phối 

xăng dầu của các Doanh nghiệp cần đảm bảo đủ điều kiện quy định trong sắc lệnh 331/TT, 

nếu không sẽ không được phép nhập khẩu xăng dầu vào Lào. Ngoài ra, các đơn vị kinh 

doanh trạm bán lẻ xăng dầu cũng cần điều chỉnh hoạt động, đề xuất điều chỉnh đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại sở Công thương tỉnh, thủ đô.  

Về nội dung Chỉ thị 331/TT về việc đăng ký vốn hoạt động có ghi rõ tại điều 7, khoản 1, 

chương 2 như sau: 1. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu xăng dầu cần có vốn đăng ký từ 

150 tỷ Kíp trở lên, có vốn lưu động 60 tỷ kíp trở lên. 2. Các doanh nghiệp phân phối xăng 

dầu trong nước cần có vốn tối thiểu 50 tỷ Kíp, vốn lưu động 5 tỷ kíp trở lên. 3. Trạm bán 

lẻ xăng dầu cần có vốn đăng ký từ 1 tỷ Kíp trở lên, đối với trạm xăng ủy quyền cần đăng 

ký vốn tối thiểu 300 triệu Kíp. 4. Doanh nghiệp cho thuê kho chứa xăng dầu cần tối thiểu 

2 tỷ Kíp vốn đăng ký hoạt động và 500 triệu Kíp vốn lưu động. 5. Doanh nghiệp cho thuê 

phương tiện vận tải xăng dầu cần vốn đăng ký hoạt động ít nhất 20 tỷ Kíp và 2 tỷ Kíp vốn 

lưu động. 6. Doanh nghiệp dịch vụ vận tải xăng dầu cần vốn đăng ký tối thiểu 30 tỷ Kíp 

và 3 tỷ Kíp vốn lưu động. 

T 

Bộ Công thương tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh 
doanh xăng dầu theo chỉ thị 331 
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Dự án bờ kè sông Mê Công giai đoạn 2 đã chọn xong 

nhà thầu thiết kế, tư vấn

heo Vientiane Mai, ngày 22/3 tại trụ sở Bộ Công chính và Vận tải Lào đã diễn ra lễ 

ký hợp đồng tư vấn dự án xây dựng hệ thống chống sạt lở bờ sông Mekong giai 

đoạn 2, giữa đại diện sở Công chính và Vận tải thủ đô Viêng Chăn và đại diện công ty 

Saman Cooperation, Hàn Quốc, buổi lễ có sự chứng kiến của Đô phó Viêng Chăn ông 

Keophilavanh Aphailath cùng nhiều lãnh đạo địa phương khác. Theo đó, công ty Saman 

Cooperation sẽ là đơn vị tư vấn dự án, công ty KECC Cooperation, Hàn Quốc là đơn vị 

thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật chi tiết thi công tuyến bờ kè dài 8.36 km, xây dựng 

công viên ven sông Mekong trên diện tích 4 ha, thi công 4.4km đường ven sông. Thời 

gian khảo sát dự kiến dài 12 tháng, chi phí thuê đơn vị tư vấn là 4.668.000 triệu USD. 

Sau khi hoàn tất công đoạn khảo sát, chính quyền sẽ tiếp tục cho đấu thầu thi công với kỳ 

vọng dự án sẽ chính thức được khởi công vào năm 2020. 

Dự án xây dựng bờ kè ngăn sạt lở và phát triển bờ sông Mekong giai đoạn 2 được Chính 

phủ và chính quyền thủ đô Viêng Chăn ưu tiên triển khai trong khuôn khổ kế hoạch phát 

triển Kinh tế - Xã hội 5 năm lần thứ 8, là 1 trong 16 dự án cấp quốc gia cần được triển 

khai theo nội dung nghị quyết đại hội Đảng ủy Thủ đô Viêng Chăn lần thứ 6. Dự án được 

triển khai trên cơ sở nguồn vốn vay từ Tổ chức EDCF, Hàn Quốc có giá trị 67.56 triệu 

USD, tương đương 580.67 tỷ Kíp. Trong đó, Chính phủ Lào đầu tư 9.95 triệu USD, tương 

đương 85.51 tỷ Kíp. Giai đoạn hoàn trả là 40 năm, giai đoạn miễn lãi xuất 15 năm, tỷ lệ 

lãi xuất 0.01%/năm. 

Dự án xây dựng bờ kè ngăn sạt lở và phát triển bờ sông Mekong giai đoạn 2 hứa hẹn sẽ 

tạo ra diện mạo mới, cũng như tăng thêm sức nóng cho thị trường bất động sản Viêng 

Chăn, mở đường cho việc phát triển các hạ tầng du lịch, dịch vụ ven sông Mê Công đoạn 

qua Thủ đô Viêng Chăn tương tự như như những điều đã được chứng kiến với đoạn kè 

sông nơi đặt chợ đêm, vườn hoa Chau Anouvong hiện nay. Đây rõ ràng là cơ hội rất đáng 

quan tâm đối với các nhà đầu tư bất động sản dài hạn của Viêng Chăn.  

T 
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KC Aviation Service khai trương chính thức dịch vụ 

bảo dưỡng hàng không tại Lào 

heo Vientiane Mai, ngày 25/3, tại khách sạn Crown Plaza, thủ đô Viêng Chăn khai 

trương chính thức dịch vụ bảo dưỡng hàng không tại Lào của công ty KC Aviation 

Service. Tham gia buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải bà Vilaykham 

Phosalath, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ông Kikeo Chanthabuly và đại diện các 

Bộ, ban ngành liên quan.  

Phát biểu trong buổi lễ, Cục trưởng Cục hàng không dân dụng, Bộ Công chính và Vận tải 

ông Vanpheng Chanthaphone cho biết, trong xu thế các chuyến bay thương mại quốc tế 

đến Lào tăng nhanh thời gian vừa qua. Cục hàng không dân dụng Lào rất quan tâm đến 

vấn đề an toàn bay, mong muốn có doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa 

tàu bay và các thiết bị mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhận thấy công ty KC Aviation 

Service là đơn vị doanh nghiệp duy nhất đáp ứng được các yêu cầu trên, tạo được uy tín 

với các cơ quan chức năng, trở thành đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc các hãng 

hàng không đến Lào. 

Ông Vanpheng Chanthaphone cũng cho biết, ngành hàng không có tầm quan trọng lớn 

đến thu ngân sách và là bộ mặt của Lào đối với quốc tế. Hiện nay, có tổng cộng 19 chặng 

bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Wattay. Năm 2018, lượng khách quốc tế xuất 

nhập cảnh hàng không vào Lào đạt hơn 1.6 triệu lượt, dự kiến trong năm 2025 sẽ tăng lên 

2.8 triệu lượt. 

Công ty KC Aviation Service (KCAS) được thành lập ngày 13/7/2018, là doanh nghiệp 

duy nhất đáp ứng cơ bản được các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng tàu bay 

và các thiết bị mặt đất. Với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước có trên 10 năm kinh 

nghiệm, được Cục hàng không dân dụng cấp chứng nhận, hệ thống trang thiết bị đáp ứng 

tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào.  
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Lào sẽ có công viên văn hóa trị giá 80 triệu USD 

đặt tại Km16 

heo Lao Edaily, ngày 27/3 vừa qua, tại khách sạn Donchan Palace, thủ đô Viêng 

Chăn đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tô nhượng phát triển dự án Công viên văn hóa 

Lanxang km16 giữa Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư ông Suphanh Keomyxay và Chủ tịch 

công ty Phát triển Công viên văn hóa Lanxang ông Khonkham Inthavong. Lễ ký diễn ra 

dưới sự chứng kiến của phó thủ tướng Sonexay Siphandone.  

Phát biểu tại lễ ký kết, chủ tịch Khonkham Inthavong cho biết, nhà nước giao nhiệm vụ 

triển khai phát triển Công viên văn hóa Lanxang km16 tại bản Dongxanghin, quận 

Xaythany, thủ đô Viêng Chăn với mục tiêu trở thành điểm du lịch tự nhiên và quảng bá 

văn hóa Lào, là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

Trước đó ngày 1/8/2017, dự án nói trên đã được Chính phủ Lào và Công ty OSeno ký 

biên bản ghi nhớ MOU khảo sát tính khả thi dự án và quy hoạch phát triển. Lễ ký kết hợp 

đồng tô nhượng dự án là công đoạn cuối cùng trước khi đơn vị đầu tư dự án trị giá 80 

triệu USD để phát triển các hạng mục trên diện tích 88 hecta. Dự kiến dự án sẽ có thời 

gian thi công 9 năm theo 3 giai đoạn bao gồm: Khu vui chơi và công viên văn hóa; khu 

bảo tồn thực vật học và vườn bách thú; trung tâm thương mại và khách sạn; khu quy 

hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ dự án. Bước đầu dự án sẽ triển khai thi công khu 

vui chơi trong thời gian 2 năm trước khi đưa vào khai thác dịch vụ. 
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Tỉnh Attapeu tổ chức đấu thầu 17 dự án làm đường 

phục hồi thiên tai

heo Lao Edaily, mới đây chính quyền huyện Namxay, tỉnh Attapeu đã tổ chức lễ 

đấu thầu 17 dự án xây dựng đường quốc lộ và đường tỉnh lộ. Sự kiện trên diễn ra

sau khi tỉnh Attapeu nhận được vốn từ công ty xây dựng thủy điện Sepien – 

Senamnoy dành cho việc đầu tư vào dự án sửa chữa đường quốc lộ, tỉnh lộ vv… nhằm 

khắc phục những hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện, tạo công ăn việc làm  nơi ở mới cho 

người dân. Lễ đấu thầu dự án nói trên đã thu hút sự tham gia của hơn 100 công ty nhà 

thầu.  

Danh sách cụ thể 17 dự án được đem ra mời thầu lần này gồm có: (1). Đường quốc lộ số 

18 A đường rẽ 1I Huyện Samakkhisay – Cầu Suối Ôt km0 + 00 – km12 + 500, có độ 

dài12,50 km, mặt đường rộng 6,00 m; (2). Đường quốc lộ 18 A: từ cầu Suối Ột – Suối 

Kanchan km12 + 500 – km30 + 500, có độ dà i18,00 km, mặt đường rộng 6,00 m; (3). 

Đường quốc lộ18 A: Từ cầu suối Kanchan – suối rẽ đường 9041 (bản Khokkong ) km30 

+ 500 – km37 + 500, có độ dài 7,00 km, mặt đường rộng 6,00 m; (4). Đường quốc lộ18 

A: Từ đường rẽ 9041 (bản Khokkong ) – bản May ( Sepien) km37 + 500 – km41 + 500, 

có độ dài 4,00 km, mặt đường rộng 6,00 m; (5). Đường quốc lộ18 A: từbản May ( Sepien ) 

– bản Pindongkm41 + 500 – km47 + 500, có độ dài 6,00 km, mặt đường rộng 6,00 m;

(6). Đường tỉnh lộ 9004 rẽ đường 18A (bản Sanongtai ) – (bản Tamojot ) km00 + 00 – 

km9 + 00, có độ dài 9,00 km, mặt đường rộng 5,00 m; (7). Đường tỉnh lộ 9004 đoạn từ 

(bản Motajat ) – bản Nonghinkau km9 + 00 – km 24 + 00, có độ dài 15,00 km, mặt đường 

rộng 5,00 m;  (8). Đường tỉnh lộ 9004 đoạn đường từ (bản Nonhinkau ) – ( giáp biên 

huyện Paksong ) km24 + 00 – km42 + 800, có độ dài 18,80 km, mặt đường rộng 5,00 m; 

(9). Đường  tỉnh lộ9004 đoạn đường: đường 18A (bản Khokkong ) – bản Thenhay km0 

+ 00 – km6 + 00, có độ dài 6,00 m, mặt đường rộng 5,00 m; (10). Đường tỉnh lộ 9041 

đoạn đườngbản Nhaythe– bản Dokbok (nơi xây điểm dừng chân) km6 + 00 – km11 + 00 

có độ dài 5,00 km, mặt đường rộng 5,00 m; (11). Đường tỉnh lộ 9041 đoạn đườngbản 

Donbok (điểm dừng chân) –  bản Thasengchankm11 + 00 – km14 + 000 có độ dài 3,00 

km, mặt đường rộng 5,00 m; (12). Xây dựng tuyến đường dải đất đỏ từ bản Pingdongcó 

độ dài 6,73 km; (13). Xây dựng đường đất đỏ từ Tamojot có độ dài 8,54 km; (14). Xây 

dựng tuyển đường đất từ bản Donbok có độ dài13,10 km; (15). Xậy dựng đường đất đỏ 

từ bản Dongbak có độ dài 19,27 km; (16). San lấp đất + cát khu vực nhà tạm cho người 

dân 4 điểm như: điểm Dokbor; bản Tamojat; bản Pingdong và bản Dongbakcó tổng diện 

tích 16,70 hecta; (17). Xây dựng cống thoát nước, bể chứa nước thải 4 khu vực như : Bản 

Donbok; bản Tamojat; bản Pindong và Dongbak. 
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Những tuyến đường trên đều là những tuyến đường giao thông quan trọng, cửa ngõ của 

các phương tiện đi qua Sanamxay, có vai trò kết nối chuỗi cung ứng vận tải hàng hóa 

trong ngoài nước giữa các tỉnh miền Nam và các vùng lân cận, tạo tiền đề cho địa phương 

có cơ hội phát triển ngành du lịch tự nhiên, văn hóa.  
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Lào chính thức mở cửa chào bán gói trái phiếu chính phủ 

trị giá hơn 700 tỷ kíp 

heo Vientiane Mai, ngày 25/3 tại sàn giao dịch chứng khoán Lào, ba đơn vị là Công 

ty chứng khoán đại chúng Lanxang, Công ty Chứng khoán BCEL – Quân đội và

Công ty chứng khoán Lào Trung đã phối hợp tổ chức họp báo công bố việc mở cửa 

cho phép đặt mua trái phiếu chính phủ có giá trị tổng cộng 714.870.000.000 Kíp. Tham 

dự buổi lễ có Chánh văn phòng Bộ Tài chính ông Sombun Inthapattha, Quyền Giám đốc 

Công ty chứng khoán đại chúng Lanxang ông Anoukon Suthammavong, Phó trưởng ban 

Quản lý chứng khoán Lào  bà Viengdaly Suphanuvong. 

Đơn vị tổ chức họp báo cho biết, đợt chào bán trái phiếu chính phủ lần này sẽ chính thức 

bắt đầu từ ngày 25/3/2019 kéo dài cho đến ngày 5/4/2019, thời gian mở cửa đặt mua công 

trái bắt đầu từ 8h30 – 15h30 hàng ngày tại cả 3 trụ sở của sàn chứng khoán Lào tại thủ đô 

Viêng Chăn. Đợt phát hành trái phiếu lần này có tổng giá trị quy định là 714.870.000.000 

Kíp, trị giá mỗi đơn vị trái phiếu là 1 triệu Kíp, chia thành 4 loại bao gồm: công trái 1 

năm, 3 năm, 5 năm và 7 năm. Trong đó, trái phiếu 1 năm có tổng giá trị không quá 210 

tỷ kíp, hơn 500 tỷ Kíp còn lại giành cho các thời hạn từ 3-7 năm. Lãi xuất của trái phiếu 

1 năm là 5.3%, 3 năm là 6.8%, 5 năm là 6.95% và 7 năm là 7.10%. Lãi xuất sẽ được trả 

theo đợt 2 lần/năm, lãi xuất và ngày niêm yết bắt đầu tính từ 5/4/2019. Đợt phát hành trái 

phiếu lần này cũng quy định nhà đầu tư phải mua trái phiếu ở mức giá trị tối thiểu là 10 

triệu kíp.  
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Ủy ban quản lý chứng khoán Lào tổ chức hội nghị 

lần thứ nhất năm 2019 

heo Vientiane Mai, ngày 27/3 tại Thủ đô Viêng Chăn Ủy ban quản lý chứng khoán 

Lào đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất năm 2019. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, kiêm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Lào ông 

Somdy Duangdy và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào - BOL kiêm Phó Chủ tịch 

Uỷ ban chứng khoán Lào ông Sonxay Sithphaxay.  

Hội nghị đánh giá hoạt động quản lý chứng khoán đang được thực hiện hết sức tích cực, 

nổi bật là việc xây dựng thành công tổng cộng 3 cơ chế dưới luật, việc xem xét cho phép 

công ty điện lực Nam Nguem 2 phát hành trái phiếu huy động vốn tại Thái Lan. Hội nghị 

cũng đã thảo luận nhiều công tác quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán trong 

nước Lào hiệu quả, tin cậy, đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt hội nghị đã xem xét báo cáo kết 

quả tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị cuối năm 2018 về việc thông qua 2 văn bản 

pháp lý dưới luật liên quan đến hạt động chứng khoán bao gồm: Quyết định về Hội đồng 

quản trị của doanh nghiệp niêm yết (bản sửa đổi bổ sung); Hướng dẫn về quản lý và quản 

trị đói với doanh nghiệp niêm yết; tiến độ sửa đổi bổ sung Bộ luật chứng khoán và điều 

chỉnh tiêu chí của báo cáo kinh doanh về việc bảo hộ nhà đầu tư đơn lẻ.  
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Hơn 1.000 dự án công bị phát hiện có sai phạm 

heo Vientiane Times, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm hội nghị tổng kết công 

tác thường niên ngành Công chính – Vận tải 2018 diễn ra ngày 28-29/3, Bộ trưởng

tỷ Kíp (gần 419 triệu USD) sau khi kiểm tra điều chỉnh lại giá thi công đối với 18 dự án 

trong năm 2017 và 12 dự án trong 10 tháng đầu năm 2018 bị định giá cao hơn bình 

thường.  

Bộ trưởng Bunchanh cho biết một số dự án thi công đường bộ để hoàn thành mỗi km 

đường nhựa hai lớp có bề rộng 7m tiêu tốn đến 1.8 triệu USD, vượt xa đơn giá tiêu chuẩn 

chỉ từ 600.000-750.000 USD. Hiện  nay, chi phí thi công tiêu chuẩn đối với các dự án đầu 

tư công tại Lào cao hơn so với đơn giá thi công các dự án được tài trợ bởi nước ngoài như 

WB, ADB, NEDA. Các dự án được đầu tư từ nước ngoài chỉ tốn khoảng 500.000 USD 

cho mỗi km đường bộ có quy cách thi công tương tự dự án được đầu tư bởi Chính phủ 

Lào. 

Nguyên nhân được đưa ra là do chính sách miễn thuế thi công dự án, miễn giảm thuế 

nhập khẩu vật liệu xây dựng và ưu đãi cho các dự án hoàn thành đúng tiến độ làm cho chi 

phí thi công của các dự án đầu tư nước ngoài thấp. Các dự án đầu tư công do hạn chế về 

ngân sách thường không thể hoàn thành đúng hạn, các nhà thầu buộc phải tính thêm lãi 

suất cho các chi phí phát sinh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bunchanh cho biết hầu hết các dự 

án bị đẩy giá cao đã được đàm phán lại và hạ mức chi phí xuống thấp hơn. 

Bộ trưởng Bunchanh Sinthavong cho biết, Bộ Công chính và Vận tải cam kết trước Quốc 

hội trong kỳ họp tháng 12 mới đây, từ năm 2017 trở đi sẽ không để bất cứ dự án nào xảy 

ra tình trạng đẩy chi phí thi công như trên. 

T Công chính Vận tải ông cho biết: Chính phủ Lào có thể tiết kiệm được hơn 3.500 
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Lào - Mỹ nghiệm thu dự án hỗ trợ Lào kết nối đầu tư, 

thương mại với khu vực và quốc tế 

heo Vientiane Mai, ngày 22/3 tại khách sạn Crowne Plaza đã diễn ra lễ nghiệm thu 

dự án USAID LUNA 2 hợp tác Lào – Mỹ về hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho kết 

nối đầu tư, thương mại và hội nhập kinh tế Lào với quốc tế và Asean. Buổi lễ có sự tham 

gia của Bộ trưởng Công thương bàKhemmany Phonsena, Đại sứ Mỹ tại Lào bà Rena 

Bitter cùng các đại diện nhiều bộ ban ngành liên quan của Lào. 

Phát biểu trong buổi lễ, đại sứ Mỹ Rena Bitter cho biết, trong thời gian 5 năm hoạt động 

của USAID LUNA 2 từ năm 2014 đến 23/3/2019, dự án đã thúc đẩy hợp tác và thương 

thảo song phương giữa Lào và Mỹ trong việc tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của Lào trên 

tư cách thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, cộng đồng kinh tế Asean và 

nghĩa vụ theo hiệp định thương mại song phương Lào – Mỹ. 

Dự án trên bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 5 năm thông qua 

tổ chức phát triển quốc tế Mỹ USAID. Kể từ năm 2014, chương trình USAID LUNA 2 

đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công thương và các Bộ ban ngành Chính phủ Lào trong 

việc điều chỉnh các cơ chế, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề thương mại trong phạm 

vi WTO, hỗ trợ thương mại kỹ thuật số, mở rộng thị trường kinh doanh, nâng cao hiểu 

biết về quyền lợi của người tiêu dùng… Giúp Lào có những đóng góp chung với cộng 

đồng quốc tế, nhận được những lợi ích từ các công ước quốc tế và hỗ trợ thương mại công 

bằng theo các quy định pháp luật. Chương trình USAID LUNA 2 còn nâng cao vị thế của 

Lào trong các chương trình hợp tác với Mỹ, cộng đồng Asean và quốc tế. Đơn vị triển 

khai chương trình USAID LUNA 2 tại Lào là công ty tư vấn kinh tế của Mỹ Netonais 

Sociais, chương trình là dự án tiếp nối sau thành công của chương trình LUNA Laos nhằm 

hỗ trợ Lào tham gia toàn diện vào WTO.  
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Chính phủ Nhật tiếp tục viện trợ 

phát triển hạ tầng tại Lào 

heo Vientiane Mai, ngày 25/3 vừa qua tại trụ sở Bộ Công chính và Vận tải Lào đã 

diễn ra Lễ ký kết dự án hỗ trợ vốn phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ Nhật Bản

cho Lào thông qua Tổ chức Khuyến khích nền tảng bền vững cho con người – 

GGPs, lễ ký diễn ra giữa Đại sứ Nhật Bản tại Lào ông Takeshi Hikihara và Bộ trưởng Bộ 

Công chính và Vận tải ông Bunchanh Sihavong. Theo đó, Nhật Bản cung cấp khoản viện 

trợ không hoàn lại trị giá 348.227 USD tương đương 2.99 tỷ Kíp cho Lào để đầu tư các 

dự án xây dựng bao gồm: Dự án cầu vượt sông NamOng bản Siphanhxay; dự án xây dựng 

cầu vượt sông NamKham, bản Chomchuk, huyện Huayxai, tỉnh Bokeo; dự án xây dựng 

cầu vượt suối Sala, bản Nongkan, huyện Hapangthong, tỉnh Savannakhet và dự án xây 

dựng hệ thống cấp nước tại bản Thasomoo, huyện Paksan, tỉnh Bolikhamxay.  

Các dự án trên nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và vận tải hàng hóa địa 

phương, nâng cao khả năng tiếp cận trung tâm tỉnh lỵ, địa phương, các cơ sở giáo dục, y 

tế cho người dân sở tại. Các dự án dự kiến sẽ đem lại lợi ích cho 6.300 người dân chịu 

khó khăn trong việc giao thông, đặc biệt là mùa mưa khi mực nước sông dâng cao khiến 

việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều bất tiện. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước 

dài 5.4 km tại tại bản Thasomoo, huyện Paksan, tỉnh Bolikhamxay sẽ mang lại lợi ích cho 

1.128 người dân. 
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Cơ quan lao động Lào Việt Nam xem xét khả năng thành 

lập các công ty cung ứng lao động 

heo Vientiane Times, trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc làm việc giữa hai cơ quan 

phụ trách vấn đề lao động Lào và Việt Nam diễn ra ngày 27/3, Thứ trưởng Bộ Lao 

động và Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khattiya cho biết: phía Lào đã nhấn mạnh sự cần 

thiết của hai nước trong việc phổ biến các thỏa thuận song phương đã đạt được liên quan 

đến chính sách và quy định quản lý lao động. Ngoài ra, hai bên cũng cần mở rộng các 

cuộc gặp và đối thoại cấp cao để trao đổi, tìm ra các biện pháp thiết thực tăng hiệu quả 

hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi xã hội giữa Việt Nam và Lào. Hiện nay có khoảng 15 

nghìn công nhân và cán bộ chuyên môn Việt Nam đang làm việc tại Lào trong các dự án 

hợp tác hoặc liên doanh giữa hai nhà nước cũng như các đơn vị tư nhân. Bộ Lao động và 

Phúc lợi xã hội Lào cũng cho biết, trong tổng số 42 nghìn lao động nước ngoài đang sinh 

sống và làm việc tại tại nước này chủ yếu đến từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc, 

trong đó đã có 23 nghìn trường hợp nhập quốc tịch Lào.Trước đó, trong buổi làm việc 

với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vào chiều 26/3, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh 

và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung cho biết, cơ quan chức năng lao động hai nước đã 

kiến nghị xem xét việc đẩy mạnh thành lập các công ty cung ứng lao động nhằm đáp ứng 

nhu cầu thực tế địa bàn; kiến nghị các cấp của Lào trong việc linh hoạt áp dụng lệ phí 

thực tế, phù hợp ngành nghề và đáp ứng đúng nhu cầu của cả hai bên khi Lào còn thiếu 

nhiều lao động có tay nghề hay nhiều ngành nghề tại Lào không có đủ số lượng người lao 

động Lào tham gia. 
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Ban Tư vấn pháp lý người Việt Nam tại Lào 

chính thức ra đời 

ổng hợp từ Nhân Dân điện tử và trang tin Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn 

được biết, ngày  22-3, tại Thủ đô Vientiane, đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định

thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng trực thuộc Hội người Việt Nam Thủ đô 

Viêng Chăn. Tham dự Tham tán, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt 

Nam tại Lào – Bùi Chí Mạnh; đại diện lãnh đạo BCH Hội người Việt Nam Thủ đô 

Vientiane và các chi hội trực thuộc. 

Theo quyết định, Ban Tư vấn pháp lý nói trên có chức năng hỗ trợ cho người Việt Nam 

tại Lào trong các trường hợp bị tai nạn, thương vong ở Thủ đô Vientiane; tư vấn, hỗ trợ 

làm các thủ tục kinh doanh, lao động, các thủ tục giấy tờ xin cư trú tạm thời, cư trú lâu 

dài, làm các thủ tục xin nhập Quốc tịch Lào, xin thôi Quốc tịch Việt Nam, cũng như tư 

vấn pháp lý và hỗ trợ giải quyết khi xảy ra tranh chấp dân sự khác… Các hoạt động của 

Ban Tư vấn pháp lý theo chức năng và quyền hạn của mình sẽ mang tính chất hỗ trợ, giúp 

đỡ bà con kiều bào và không thu phí. 

Ban tư vấn pháp lý cho cộng đồng hiện tại có 6 ủy viên thường trực như sau: 1. Ông Lê 

Anh Đức Phó chủ tịch thường trực Hội làm Trưởng ban. (Đt: 02055522279). 2. Ông Phạm 

Phúc Long, Phó chủ tịch Hội – Trưởng ban Tài chính – Tài sản Hội làm Phó ban. (Đt: 

02058842588). 3. Ông Dương Đình Bảng làm Cố vấn. (Đt: 02099666668). 4. Ông Hà 

Mạnh Quân, luật sư làm Cố vấn. (Đt: 02099995558). 5. Ông Phạm Văn Thành làm 

Chuyên viên. (Đt: 02055331234). 6. Thư ký Hội kiêm làm Thư ký Ban.  Mọi người cần 

hỗ trợ liên hệ theo số điện thoại trên hoặc trực tiếp lên trụ sở Thành hội, địa chỉ 167, 

đường Chao Anou, quận Chanthabuly, thủ đô Viêng Chăn.  
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Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào tổ 

chức giải tennis kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội 

gày 30/3/2019, tại sân quần vợt Chao Anouvong, bản Anou, quận Chanthabuly,

thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra giải đấu Viet – Lao Baci Tennis Championship 2019

do Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet Lao BACI) tổ chức 

nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập của Hội. Tham dự giải có 12 cặp vận động viên đến từ 

nhiều doanh nghiệp là thành viên của hội. Phó chủ tịch hội BACI, trưởng ban tổ chức giải 

đấu ông Phạm Quang Phú cho biết, cộng đồng người Việt cũng như các doanh nghiệp 

Việt Nam đầu tư tại Lào đang ngày càng hòa nhập sâu rộng vào đời sống văn hóa truyền 

thống cũng như văn hóa thể dục thể thao tại đất nước Triệu Voi. Vì vậy, Giải thi đấu quần 

vợt Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào BACI 2019 được tổ chức nhằm 

tạo một sân chơi rèn luyện bồi dưỡng sức khỏe cho các doanh nhân Việt Nam, đồng thời 

kết nối, nâng cao sự gắn kết cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. 

Lễ khai mạc giải có sự tham gia của phó Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia 

Lào kiêm Chủ tịch liên đoàn quần vợt Lào ông Daovon Phachanhthavong.  Tại đây, ông 

Daovone Phachanhthavong phát biểu cho biết, ông đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế 

của Việt Nam cũng như bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào 

với nhiều thành quả hợp tác nổi bật trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, ông cũng đánh giá 

cao các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như người 

Việt Nam tại Lào trong thời gian qua, đồng thời khẳng định phía Lào sẽ tích cực truyền 

thông để các hoạt động trên có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.Sau một 

ngày thi đấu, giải đã thành công tốt đẹp để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với các vận động 

viên tham dự và khán giả, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ của giải đấu nói riêng, cũng 

như phong trào thể thao của Viet Lao BACI nói chung trong những năm tới đây. 
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Tin vắn: 

Thủ tướng Lào tham gia diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2019 

heo Vientiane Times, Thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith đã tham gia Diễn đàn 

Châu Á Bắc Ngao BFA thường niên 2019 tổ chức tại Hải Nam Trung Quốc từ ngày

26-29/3. Diễn đàn năm nay có chủ đề “ Vì tương lai cùng hợp tác phát triển”, được 

diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và sự tham gia của 

nguyên thủ nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. 

Thủ tướng Thonglun Sisulith trong bài phát biểu tại hội nghị đã bày tỏ quan điểm xu thế 

toàn cầu hóa đang vâp phải sự hoài nghi trở thành tiền đề cho chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa 

dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ. Ông cho rằng các quốc gia nên ủng hộ toàn cầu hóa coi đó 

là con đường dẫn tới các cơ hội phát triển mới trên cơ sở chính sách mở cửa của mình, 

tạo động lực cho mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, hướng tới sự thịnh vượng chung và 

tương lai văn minh. 

Trung tâm tài chính EMI nhận bằng khen của 

Ngân hàng Nhà nước Lào 

heo Lao Edaily, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Lào

- BOL ( 07/10/1968 – 07/10/2018) diễn ra ngày 28/3 tại trụ sở BOL có sự tham dự của

đại diện từ 58 đơn vị tài chính ngân hàng trong và ngoài nước, Thống đốc Sonexay 

Sithphaxay đã thay mặt BOL trao tặng bằng khen cho Trung tâm tài chính vi mô huy động 

tiền gửi AekPhatthana – EMI vì những đóng góp phát triển cho lĩnh vực ngân hàng tại 

Lào.  

Theo thông tin từ trang chủ của EMI, Trung tâm tài chính vi mô huy động tiền gửi 

AekPhatthana thành lập năm 2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 100 nghìn USD. EMI là 

một trong những cơ sở tài chính vi mô được cấp phép hoạt động đầu tiên và quy mô hàng 

đầu tại Lào, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính nhằm phát triển kinh 

tế các hộ gia đình nghèo trên toàn quốc dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm và vay vốn có 

điều kiện. Lần giải ngân đầu tiên của của EMI diễn ra vào tháng 4 năm 2006, tính đến hết 

năm 2017, EMI có khoảng 89 nghìn khách hàng. 
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Bộ Tài chính tăng cường đốc thúc việcnộp phí đường bộ 

năm 2019 
ới đây, Bộ Tài chính đã ra thông báo yêu cầu các chủ phương tiện sớm hoàn thành

thủ tục nộp lệ phí đường bộ trước 31/3, nếu quá hạn sẽ bị xử phạt hành chính với

mức phạt 0.1% phí đường bộ bắt buộc/ngày. Công tác thu phí đường bộ hàng năm 

tại Lào được Bộ Tài chính quy định trong Quý đầu của mỗi năm, cụ thể, năm 2019 này 

có hạn cuối nộp phí đường bộ hợp lệ là 31/3. Hiện nay, phí đường bộ và thuế đất đã có 

thể đóng qua hệ thống ngân hàng Ngoại thương Lào - BCEL và ngân hàng Phát triển 

Nông nghiệp, giấy tờ cần thiết bao gồm đăng ký phương tiện, hóa đơn phí đường bộ năm 

gần nhất. 

Công ty khai thác mỏ vàng Sepon nộp ngân sách nhà 

nước hơn 5 triệu USD trong quý 4/2018 

heo Lao Phatthana, ngày 26/3 vừa qua, Giám đốc công ty Lanxang Mineral đơn vị 

đang khai thác mỏ vàng Sepon ông Saman Aneka đã đại diện doanh nghiệp thực

hiện nộp thuế tài nguyên khoáng sản việc sản xuất vàng thành phẩm trong quý 

4/2018 cho Bộ Tài chính Lào với số tiền trị giá 5.551.247 triệu USD. Công ty Lanxang 

Mineral bắt đầu khai thác và chế biến cũng như sản xuất vàng, đồng thành phẩm từ năm 

2003. Đến nay, công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 1.4 tỷ USD, trong 

đó có hơn 139 triệu USD thuế tài nguyên khoáng sản.  

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên 

thăm hội chợ đồ gỗ Viêng Chăn 

heo Muan, nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 27-31/3 của Đoàn 

lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, dẫn đầu bởi Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên ông Lee Su Yong.  

Ngày 28/3 vừa qua đoàn đã đến thăm hội chợ đồ gỗ Viêng Chăn lần thứ 4 tổ chức tại 

Trung tâm thương mại ITEC, thủ đô Viêng Chăn. Đón tiếp Đoàn là Chủ tịch hiệp hội đồ 

gỗ Lào Khamphai Somsana. Trong chuyến thăm quan, phía Lào đã giới thiệu thông tin 

phát triển ngành gỗ, các sản phẩm nội thất từ gỗ, các sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ của 

tay nghề thợ Lào cho Đoàn lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên. 

M 
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Tỉnh Luong Namtha phát hiện tiêu hủy hơn 5 tấn thịt 

nhập lậu từ Trung Quốc 

heo LuongNamtha, ngày 24/3 vừa qua tại cửa khẩu quốc tế Boten, cơ quan chức 

năng qua kiểm tra đã phát hiện 5.400 kg thịt lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc trị 

giá hơn 81 triệu Kíp, số thịt trên được chở trên xe tải mang biển kiểm soát 

Luongnamtha với ý định đưa vào tiêu thụ tại Lào  thì bị phát hiện, ngay sau đó cơ quan 

chức năng đã tổ chức tiêu hủy tại chỗ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các sở ban 

ngành liên quan. Do lo ngại lây lan dịch Tả lợn Châu Phi, gần đây chính quyền Lào đã ra 

lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và Trung Quốc đồng thời tăng cường các biện 

pháp kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc và Việt Nam. 

Khởi công dự án nghìn tỷ khu du lịch 

quốc tế Lào Xang Kham 

heo KPL, ngày 23/3 vừa qua, lễ khởi công xây dựng khu du lịch quốc tế Lào Xang 

Kham, huyện Thulakhom, tỉnh Viêng Chăn đã diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh 

đạo tỉnh Viêng Chăn và các thành phần doanh nghiệp liên quan. Thông tin từ buổi 

lễ cho biết, dự án trên là sự hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Dan Savanh và Công ty dịch vụ 

du lịch Jongyu Quảng Đông với tổng giá trị 1 tỷ NDT, tương đương 1.280 tỷ Kíp. Dự án 

có diện tích 21.3 Hecta tại vị trí đắc địa ngay cạnh sân Golf tại trung tâm khu du lịch Dan 

Savanh, phía nam sông Nam Ngeum. Các hạng mục chính của dự án bao gồm khách sạn, 

trung tâm thương mại và khu nghỉ dưỡng ven sông và khu vui chơi, nhắm vào việc phát 

triển du lịch văn hóa và du lịch sinh thái hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Khu du 

lịch quốc tế Lào Xang Kham sẽ là điểm đến đầu tiên đối với du khách đến thăm quan khu 

du lịch Dan Savanh, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

Viettel triển khai eSIM tại Lào 

heo Doanh Nhân Online, Đầu tháng 3/2019, Unitel - thương hiệu của Viettel tại Lào 

đã chính thức là nhà mạng đầu tiên triển khai công nghệ eSIM (hay còn được biết 

đến với tên SIM điện tử). Đây là thị trường thứ 4 và cuối cùng của Viettel chính 

thức cung cấp dịch vụ này tại Đông Nam Á - sau Myanmar, Việt Nam và Cam-puchia. 

Tại bốn quốc gia trên, Viettel đều là nhà mạng đầu tiên cung cấp eSIM cho khách hàng. 

Unitel cũng đã đưa Lào xếp thứ 7/10 quốc gia ASEAN cung cấp dịch vụ viễn thông dùng 

công nghệ mới nhất trên thế giới. Như vậy, Viettel đã đóng góp cho hơn 50% số quốc gia 

Đông Nam Á tiên phong đưa eSIM tới người tiêu dùng. Mục tiêu của Unitel đến hết năm 

2020 là có ít nhất 10.000 khách hàng chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM. Đây là sim 

điện thoại thế hệ mới nhất, có kích thước nhỏ gọn, tích hợp sẵn trong điện thoại, có thể 

dễ dàng thực hiện chuyển đổi số/ nhà mạng thông qua phần mềm hỗ trợ. 
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Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh 

xuất khẩu 2.000 tấn gạo sang Lào 

heo Báo Hà Tĩnh, Công ty TNHH Một thành viên KC Hà Tĩnh vừa hoàn thành thủ 

tục chuẩn bị xuất khẩu 2.000 tấn gạo thương phẩm sang thị trường Lào. Đây là

chuyến hàng xuất khẩu lớn nhất của công ty kể từ đầu năm 2019 đến nay. Hợp đồng 

có trị giá đạt trên 1 triệu USD, chủ yếu gạo KD 18, được sản xuất tại khu vực Hà Tĩnh. 

Theo lãnh đạo công ty, sau khi thăm dò thị trường ở những đơn hàng nhỏ, đây là hợp 

đồng xuất khẩu đầu tiên có số lượng lớn.  Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh hiện đang 

thực hiện sản xuất chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

chất lượng cao. Đặc biệt là liên kết với bà con nông dân sản xuất lúa theo chuỗi. Hiện, 

công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo với công suất thiết kế 20.000 tấn/năm 

phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu. 

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác văn thư, lưu trữ 

heo TTXVN, ngày 28/3, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ bàn giao Công trình

thi công cải tạo và trang bị Phòng Kho lưu trữ chuyên dụng giữa Văn phòng Trung

ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào. Công trình Phòng Kho lưu trữ chuyên dụng bao gồm việc cải tạo và trang bị một 

phòng kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản tài liệu lưu trữ có giá trị vĩnh viễn; làm nơi 

khai thác, sử dụng tài liệu của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Phòng kho 

được lắp đặt trang thiết bị đồng bộ, hiện đại như hệ thống giá compact và hộp không 

axit để bảo quản tài liệu, thang, xe đẩy; thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm; hệ thống 

điều hòa không khí; hệ thống chiếu sáng và hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy 

định. 

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính 

heo Thời báo Tài chính Online, mới đây Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam, do 

Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức 

năng thuộc Bộ Tài chính đã sang thăm làm việc tại Lào. Ngày 26/3, tại Thủ đô 

Viêng Chăn, Bộ Tài chính hai nước đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 15 Chương 

trình hợp tác giữa Bộ thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hợp tác 

năm 2018 và Kế hoạch hợp tác năm 2019 với dự kiến hơn 60 hoạt động hợp tác. Trong 

khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cùng đoàn công tác của 

Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Lào Somdy Duongdy. 
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Chùa Bàng Long lễ Hiệp kỵ lịch đại Chư vị Tổ sư 

áng 31/3/2019, tại chùa Bàng Long, thủ đô Viêng Chăn đã trọng thể tổ chức Lễ 

tưởng niệm 16 năm ngày mất cố Hòa thượng Thích Trung Quán, nguyên Trụ Trì 

chùa Bàng Long tại Lào đời thứ tư (ngày 1-4-2003, tức ngày 30-2 âm lịch) với sự 

tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Lào, Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tại Viêng Chăn, đại sứ quán Việt Nam tại Lào, hội người Việt Nam tại thủ 

đô Viêng Chăn, cùng hàng trăm tăng ni, phật tử là bà con Việt kiều và người dân Lào ở 

thủ đô Viêng Chăn. Tại buổi lễ, đông đảo tăng ni, Phật tử và bà con đã lắng nghe Đại đức 

Thích Thọ Lạc, trụ chì chùa Bàng Long ôn lại lịch sử nhà Chùa cũng như các đời Chư vị 

Tổ sư đã từng trụ trì và hoằng Pháp tại chùa Bàng Long, qua đó giúp cho các Phật tử, 

cộng đồng người Việt Nam và các thế hệ con cháu biết được ý nghĩa của ngày Húy kỵ 

các vị Tổ sư đời trước, từ đó thêm biết ơn công lao thành lập nên chùa Bàng Long cho 

đến ngày hôm nay của các thầy.  

Sacombank Lào thực hiện chương trình tặng túi chống 

nước dịp Bounpimay 2019 

hông tin từ trang truyền thông của Sacombank Lao mới đây cho biết, nhằm góp

phần làm cho bầu không khí lễ hội Bounpimay trở nên rộn ràng hơn, cũng như để

tri ân khách hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dịp lễ hội 

Bounpimay 2019 năm nay, Sacombank Lao sẽ triển khai chương trình tặng túi chống 

nước cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ của mình. Chương trình được triển khai một 

ngày duy nhất 05/04/2019, ngay trước thềm diễn ra các hoạt động đầu tiên của mùa lễ hội 

và thực hiện trên tất cả 5 chi nhánh của Sacombank Lào. Túi chống nước là quà tặng năm 

nay được Sacombank khẳng định có chất lượng cao cấp và thiết kế bắt mắt để khách có 

thể sử dụng lâu dài. Đây là năm thứ 2 doanh nghiệp thực hiện chương trình tặng túi chống 

nước sau năm thứ nhất nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. 

Bế mạc giải bóng đá du học sinh Việt Nam tại Lào kỷ 

niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Chiều 23/3, tại sân bóng đá Champ, bản Xangkhou, quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn 

đã diễn ra trận chung kết và lễ trao giải giải bóng đá Liên chi Đoàn Thanh niên – Đoàn 

lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào thường niên năm 2019 nhằm kỷ niệm 

88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lễ mít tinh sau đó đã diễn ra Hội 

trường Ký túc xá sinh viên nước ngoài, trường Đại học Quốc gia Lào, buổi lễ có sự tham 

dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện báo Nhân Dân tại Lào, đại diện 

Ban liên lạc hội cựu sinh viên Việt Nam tại Lào, đại diện thành hội người Việt Nam tại 

thủ đô Viêng Chăn, đại diện các đơn vị tài trợ cho giải đấu là Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 
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– Viêng Chăn và Công ty Bảo hiểm Lanxang. Về phía nhà trường có sự tham gia của đại

diện Ban quản lý sinh viên nước ngoài cùng đông đảo các sinh viên Việt Nam đang theo 

học tại Đại học Quốc gia Lào. Phát biểu trong lễ bế mạc, trưởng đoàn lưu học sinh Việt 

Nam tại Đại học Quốc gia Lào Đặng Tuấn Quỳnh cho biết, các hoạt động được Đoàn 

thanh niên và Đoàn lưu học sinh tổ chức luôn nhận được hưởng ứng và sự nhiệt tình tham 

gia của các bạn sinh viên, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, nâng cao tình đoàn kết, 

gắn bó giữa các chi đoàn thanh niên các năm. Tạo nền tảng vững chắc và động lực cho 

các bạn sinh viên phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyệnChiều 23/3, tại 

sân bóng đá Champ, bản Xangkhou, quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra trận 

chung kết và lễ trao giải giải bóng đá Liên chi Đoàn Thanh niên – Đoàn lưu học sinh Việt 

Nam tại Đại học Quốc gia Lào thường niên năm 2019 nhằm kỷ niệm 88 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lễ mít tinh sau đó đã diễn ra Hội trường Ký túc xá sinh 

viên nước ngoài, trường Đại học Quốc gia Lào, buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đại sứ 

quán Việt Nam tại Lào, đại diện báo Nhân Dân tại Lào, đại diện Ban liên lạc hội cựu sinh 

viên Việt Nam tại Lào, đại diện thành hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, đại 

diện các đơn vị tài trợ cho giải đấu là Bệnh viện Đa khoa Hà Nội – Viêng Chăn và Công 

ty Bảo hiểm Lanxang. Về phía nhà trường có sự tham gia của đại diện Ban quản lý sinh 

viên nước ngoài cùng đông đảo các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc 

gia Lào. Phát biểu trong lễ bế mạc, trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc 

gia Lào Đặng Tuấn Quỳnh cho biết, các hoạt động được Đoàn thanh niên và Đoàn lưu 

học sinh tổ chức luôn nhận được hưởng ứng và sự nhiệt tình tham gia của các bạn sinh 

viên, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, nâng cao tình đoàn kết, gắn bó giữa các chi 

đoàn thanh niên các năm. Tạo nền tảng vững chắc và động lực cho các bạn sinh viên phấn 

đấu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. 

Điểm tin báo chí trong nước: 

Lào tổ chức Hội nghị Ban Giám đốc 

Liên đoàn các nhà báo ASEAN 

heo Nhà báo và Công luận, ngày 28/3/2019, tại Thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra Hội 

nghị Ban giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ). Nhà báo Hồ Quang Lợi,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Hội Nhà 

báo Việt Nam tham dự hội nghị. Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN 

là sự kiện thường niên của giới báo chí khu vực. Hội nghị năm nay có sự tham gia của 8 

Hiệp hội báo chí đến từ các quốc gia: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, Phi-lip-

pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma.  

Tại hội nghị, Ban giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN đã thông báo về tình hình báo 

chí tại mỗi quốc gia thành viên; thảo luận các vấn đề báo chí và truyền thông hiện nay 

trong khu vực ASEAN; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Chương 

trình hành động CAJ 2018 - 2020; thảo luận các kế hoạch và định hướng trong tương lai 
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nhằm tăng cường sự hợp tác, cùng nhau vượt qua các thách thức, thúc đẩy sự đồng thuận, 

tình đoàn kết và sự phát triển bền vững trong khu vực. 

Trường song ngữ Nguyễn Du nhận quà tặng của 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

heo TTXVN tại Lào, sáng ngày 29/3 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ trao quà

tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho Trường song

ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du. Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Tham tán Công sứ 

Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đã đến trao tặng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn 

Du 20 bộ máy vi tính, quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành 

cho nhà trường nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 24-25/2 

vừa qua. Tham dự Lễ trao quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

có Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thavon Udomsy; 

Đại diện chính quyền địa phương; Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng 

Chăn; Ban lãnh đạo Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du và đông đảo học sinh 

của nhà trường.  

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Hiệu trưởng Phạm Xuân Phần thay mặt tập thể cán bộ giáo viên 

nhà trường cảm ơn cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đã luôn dành sự quan 

tâm và những tình cảm đặc biệt cho tập thể giáo viên, học sinh của Trường song ngữ Lào-

Việt Nam Nguyễn Du, đồng thời khẳng định quà tặng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của 

cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng như của Đảng, của Chính 

phủ và của nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp giáo dục của Lào; cam kết sẽ sử dụng 

hiệu quả quà tặng lần này phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. 

Hợp tác Việt Nam – Lào về lao động và phúc lợi xã hội 

heo VOV, Ngày 28/3, tại thủ đô Viêng Chăn, Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc 

lợi xã hội Việt Nam – Lào lần thứ 6 đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng

Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ 

trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng.  

Về những kết quả quan trọng đạt được của Hội nghị này, ông Doãn Mậu Diệp – Thứ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết: “Hai bộ đã thống nhất 

tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển thông tin thị trường lao động và quản lý 

lao động; Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, thanh 

T 
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tra…Đặc biệt là Việt Nam sẽ hỗ trợ chuyên gia, đào tạo cán bộ để vận hành có hiệu quả 

Trung tâm phục hồi chức năng tại Bản Cân; Hỗ trợ Lào trong việc xây dựng cơ chế chính 

sách và quản lý tốt hơn lao động ở vùng giáp biên và lao động Việt Nam tại Lào; Tiếp tục 

hỗ trợ Lào phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 

nhu cầu phát triển của cả hai nước”. 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng hai nước, Lãnh đạo hai Bộ đã trao Huân 

chương Hữu nghị và Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho 

quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, hai nước Việt Nam – Lào trong thời gian qua. Bộ Lao đông 

– Thương binh và Xã hội Việt Nam cũng hỗ trợ 50 dàn máy tính, 4 máy tính xách tay

cùng nhiều trang thiết bị dạy nghề, thiết bị y tế trị giá trên 3 tỷ 900 triệu đồng cho Văn 

phòng Bộ và một số trường nghề, Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bản Keun, tỉnh 

Viêng Chăn . 

Lực lượng chức năng Việt Nam tiếp tục bắt nhiều vụ vận 

chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam 

heo ANTD, ngày 27-2, tại địa điểm khu vực bản Huổi Bâu, huyện Sốp Bâu, tỉnh 

Hủa Phăn -  địa bàn giáp biên giới giữa Lào và Việt Nam, Cục Phòng, chống ma

túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Hủa 

Phăn, Lào bắt giữ đối tượng Bi Vang (SN 1988) trú tại bản Huổi Hú, huyện Hua Mương, 

tỉnh Hủa Phăn đang vận chuyển ma túy qua biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức 

năng thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp, 45 triệu kíp Lào. Quá trình đấu tranh, khám 

phá vụ án trên đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí. 

Cũng theo ANTD, vào lúc 19h50 ngày 25-2, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp 

với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng, CSGT, Cục Hải 

quan tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Lô Đức Phúc (SN 1990), trú tại bản Xốp Dương, xã 

Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 

giữ 4.800 viên ma túy tổng hợp. 

Trước đó, ngày 22-3, tại km 63 Quốc lộ 46 thuộc thôn 3, xã Thanh Thủy (Thanh Chương), 

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Đồn BP Cửa 

khẩu Thanh Thủy phát hiện bắt giữ đối tượng Chàng Bi Vàng đang có hành vi vận chuyển 

trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng 

T 

chức năng thu giữ 100 gói màu xanh chứa 20.000 viên ma túy tổng hợp và các tang vật 

liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vàng khai vận chuyển số ma túy trên từ bên 

kia biên giới về Việt Nam bán để kiếm lời, đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ. 
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Phái viên LHQ cảnh báo Lào về bẫy nợ 

trong Vành đai, Con đường 

heo Tuổi trẻ Online, Hãng tin AP mới đây dẫn ý kiến ông Philip Alston - ủy viên

phụ trách báo cáo của LHQ về tình trạng nghèo đói - hối thúc chính phủ Lào nên

bớt tập trung vào các hợp đồng xây dựng đập thủy điện, đường sắt do nước ngoài 

đầu tư và dành nhiều nguồn lực hơn nữa để giúp trẻ em và người dân nghèo. Ông Alston 

cho rằng nền kinh tế còn nhiều khó khăn của Lào chỉ có thể phát triển thịnh vượng nếu 

các nhà lãnh đạo nước này giải quyết tốt hơn nhiệm vụ giáo dục và chăm lo cho người 

dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia về nghèo đói của LHQ, chiến lược hiện nay 

của Lào là ủng hộ các dự án lớn với các nhà đầu tư Trung Quốc và dành những nhượng 

bộ đáng kể về đất đai cũng như những nguồn tài nguyên khác ủng hộ tầng lớp tinh hoa 

trong xã hội đang khiến nhiều người bị bỏ lại phía sau. 

Những quan điểm này được ông Alston đưa ra trong cuộc họp báo phát trực tuyến từ thủ 

đô Vientiane của Lào sau khi ông đi thăm nhiều khu vực nông thôn Lào trong chuyến 

công tác 11 ngày, tới cả vùng bị ảnh hưởng trong thảm họa vỡ đập thủy điện năm ngoái. 

Những quan điểm của vị chuyên gia về nghèo đói của LHQ là một ý kiến khác thêm góp 

vào những quan ngại lâu nay về thực trạng Trung Quốc tăng cường hối thúc triển khai 

các dự án xây dựng liên quan tới sáng kiến "Vành đai, Con đường" của nước này tại Đông 

Nam Á. 

Ở bên cạnh các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar và Campuchia, nền kinh tế 

Lào đã phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên theo ông Alston, nhiều dự 

án hạ tầng và đồn điền đã lấy mất đất của người dân sở tại, buộc họ phải tái định cư nơi 

khác. Hầu hết các dự án đó "tạo ra quá ít việc làm trong khi lại tạo ra quá nhiều nợ nần", 

ông Alston nhận định. 

Ông Alston, một người Úc sống tại Mỹ, thừa nhận mọi quốc gia đều đang chật vật ứng 

phó với nghèo đói. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc chính phủ Lào theo đuổi các dự án 

đầu tư nước ngoài hướng tới khai thác tài nguyên, kiểu như các đồn điền cao su, khai 

khoáng và các đập thủy điện có liên quan trực tiếp tới đói nghèo vì chúng không thể tạo 

ra các nguồn thu nhập cũng như việc làm cần thiết để giải quyết tình trạng nghèo đói. 
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