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• Chính phủ tổ chức hội nghị công tác thường kỳ tháng 4 xem xét các giải 
pháp thúc đẩy kinh tế

• Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê của Lào năm 2018
• Xuất khẩu hàng dệt may Lào giảm sút
• Cơ quan chức năng Lào tăng cường chấn chỉnh quảng cáo thực phẩm chức 

năng
• Công ty đa cấp lớn tại Lào bị chính quyền buộc dừng các hoạt động quảng 

bá sản phẩm
• Năm 2019 Lào sẽ bùng nổ lượng người sử dụng mạng xã hội

• Công ty ASIA chia sẻ thông tin về dự án Cao tốc nội đô Viêng Chăn hồ 
Thatluang - Dongmakkhai

• 7 ngân hàng tại Lào hợp tác thành lập mạng lưới thanh toán chung LAPNet

• Cầu Hữu nghị Lào – Thái số 1 nối Viêng Chăn – Nongkhai kỷ niệm 25 năm 
xây dựng

• Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan hợp tác với LaoTelecom mở dịch vụ ví 
điện tử QR KBank

•

Lào, Thái Lan, Trung Quốc ký kết biên bản hợp tác liên Chính phủ dự án 
kết nối đường sắt khu vực

•

Thái Lan thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp mới Lào, Thái Lan, Myanmar

• Công ty khoáng sản Văng Tắt chuẩn bị thăm dò và khai thác quặng vàng 
tại Attapeu và Sekong

• Lào - Trung Quốc mở rộng hợp tác lĩnh vực Y tế
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• Lào khảo sát lại dự án thủy điện hạ nguồn Nậm Pa Nhu, tỉnh Xekong
• Lào cho phép Công ty tư nhân thăm dò khảo sát quặng đồng và vàng tại 

Xaysombun
• Công ty Trung Quốc ký hợp đồng khảo sát dự án điện mặt trời 200 MVA 

tại Attapeu
• Văng Viêng chuẩn bị xây dựng thêm cầu mới qua sông Nặm Song
• Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào tài trợ vốn khuyến khích chăn nuôi gia      

súc và sản xuất bánh sắn       
• Bàn giao Trung tâm đo mực nước và theo dõi thời tiết
•

•

Thủ đô Viêng Chăn thay thế hai vị trí Phó giám đốc Sở An ninh
Hội đàm cơ quan phụ trách lao động thủ đô Viêng Chăn và thành phố Hồ 
Chí minh

• Sơn La – Xaynhabuly mở rộng hợp tác lĩnh vực nông nghiệp
• Khammuon triệt phá vụ vận chuyển hơn nửa tấn ma túy
• Cửa khẩu Bờ Y phát hiện hành khách vận chuyển ma túy từ Lào về Việt 

Nam

Điểm tin báo chí trong nước:   
  • Lãnh đạo cấp cao Lào gửi điện chia buồn đồng chí Lê Đức Anh từ trần

   
• Hội Nhà báo hai nước Việt Nam và Lào tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo 

chí 

  • Hà Tĩnh phát hiện xe khách Lào do người Việt điều khiển vận chuyển lâm 
sản trái phép

• Lào mở rộng hợp tác quân sự với Nga
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Chính phủ tổ chức hội nghị công tác thường kỳ tháng 4 
xem xét các giải pháp thúc đẩy kinh tế 

ổng  hợp báo chí Lào được biết, trong hai ngày 23-24/4 vừa qua Hội nghị thường 
kỳ Chính phủ tháng 4 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thonglun Sisuluth 

nhằm xem xét, thông qua nhiều hành động mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế.  

Tại Hội nghị, Chính phủ đã quyết định giảm giá điện, khung giá điện mới sẽ có hiệu 
lực đến năm 2025 với chi phí thấp hơn và hợp lý với bối cảnh hiện tại, nhằm đảm bảo 
cho các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất điện có lợi nhuận và tự tin vào các 
khoản đầu tư mới trong tương lai. Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ban ngành chức năng 
tiếp tục chú trọng thực hiện 8 biện pháp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế vĩ mô đang 
gặp nhiều khó khăn bao gồm việc cải thiện chính sách tiền tệ và kiểm soát lạm phát; 
Cải thiện môi trường kinh doanh; khuyến khích nhóm doanh nghiệp SMEs; nâng cao 
tính hiệu quả thu ngân sách; xem xét, sửa đổi bổ sung hợp lý hóa các cơ chế về tạo 
thuận lợi cho môi trường kinh doanh cũng như cải tổ doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã thông qua một số đề xuất xử lý mặt bằng và chặt rừng để 
phục vụ mục đích phát triển các dự án đường dây tải điện và xây dựng công trình thủy 
điện. Tuy nhiên, Bộ Nông Lâm đã được giao nhiệm vụ thanh kiểm ra và sớm ngăn 
chặn các lỗ hổng pháp lý tạo tiền đề cho tiêu cực, lợi ích cá nhân. Chính phủ cũng đã 
thông qua Chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm năng lượng đính kèm văn bản hướng dẫn 
về tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường. Chính phủ cũng xem xét 
về dự án đường sắt Lào – Trung, bản thiết kế nhà ga Luongprabang, Vangvieng và thủ 
đô Viêng Chăn cùng bản thiết kế Cầu Hữu nghị Lào – Thái số 6 nối liền hai tỉnh 
Salavan và Ubon Ratchathany đã được đệ trình và nhận sự thông qua của Chính phủ.  

Ngoài ra, hội nghị Chính phủ đã thông qua dự thảo một quy tắc đạo đức cán bộ công 
chức và ghi nhận đề xuất góp ý, hoàn chỉnh bộ quy tắc trên từ các Bộ, ban ngành. 
Phiên họp Chính phủ lần này tạo điều kiện cho các Bộ đề xuất những khó khăn của 
ngành và tìm biện pháp khắc phục. Đồng thời cũng đưa ra thảo luận, xem xét về các 
vấn đề như: Tình hình tệ nạn xã hội, an toàn giao thông đường bộ, hiệu quả thu chi 
ngân sách, cán bộ tham nhũng và công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/TT về cải thiện 
môi trường kinh doanh, kết quả thanh kiểm tra và kết luận thiệt hại hạ tầng cầu – đường 
do thiên tai và công tác chuẩn bị các văn kiện hợp tác với phía Trung Quốc sẽ được 
hai nước ký kết nhân dịp Chủ tịch Bunnhang Volachith thăm và làm việc tại nước 
Trung Quốc tới đây. 
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Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê của Lào năm 2018 

heo LTP, dẫn báo cáo của Bộ Nông lâm Lào cho biết, năm 2018 diện tích trồng 
cà phê của Lào đạt 97.400 ha, trong đó diện tích thu hoạch đạt 82.980 ha, sản 

lượng 265.435 tấn hạt xanh, tăng 36% so với năm 2014 ( 113.580 tấn), xuất khẩu 
31.495 tấn cà phê,  đạt giá trị 69.902.867 USD. 

Tình hình sản xuất cà phê của Lào giai đoạn 2015-2018 đã có sự phát triển tốt về cả 
về sản lượng cũng như chất lượng. Bắt nguồn từ xu hướng các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước đã quan tâm đầu tư, tăng diện tích trồng cà phê. Năm 2015 diện tích trồng 
trên cả nước là 93.280 Ha, trong đó diện tích có thể thu hoạch đạt 77.540 ha, sản lượng 
đạt 136.120 tấn. Năm 2016 diện tích trồng cà phê trên cả nước là 95.975 ha, diện tích 
có thể thu hoạch là 78.885 ha, sản lượng 136.600 tấn. Năm 2017 tổng diện tích trồng 
trên cả nước là 95.600 ha, diện tích có thể thu hoạch 80.890 ha, sản lượng đạt 150.795 
tấn.  Đến năm 2018 diện tích trồng trên cả nước là 97.400 ha, diện tích có thể thu hoạch 
đạt 82.980 Ha, sản lượng 154.135 tấn. 

Cả nước Lào có 11 tỉnh trồng cà phê bao gồm: Phongsaly, Oudomxay, Luangprabang, 
Xayabouli, Xiengkhoang, Xaysomboun, Salavan, Xekong, Champasak và tỉnh 
Attapeu. Trong đó, địa phương có diện tích lớn nhất vẫn là cao nguyên Bolaven, tỉnh 
Champasak với 51.200 ha, Salavan 24.000 ha và Xekong 13.370 ha. 

Trong giai đoạn vừa qua, việc xuất khẩu Cà phê của Lào vẫn chưa đạt được những con 
số kỳ vọng, đồng thời liên tục dao động theo thị trường thế giới từng giai đoạn như: 
năm 2015 xuất khẩu được 21.159 tấn trị giá 51.38 triệu USD, năm 2016 xuất khẩu 
51.383 tấn trị giá 96.32 triệu USD, năm 2017 xuất khẩu 28.32 tấn trị giá 77.69 USD, 
năm 2018 xuất khẩu khối lượng 31.495 tấn với giá trị 69.90 triệu USD. Cà phê Lào  
phần lớn xuất khẩu tới EU và Mỹ, ngoài ra bắt đầu phát triển sang các thị trường như: 
Trung quốc, Việt nam, Nhật bản, Thái Lan. 

Theo báo cáo của tổ chức Cà phê thế giới ICO, sản lượng thu hoạch cà phê của thế 
giới trong mùa vụ 2017 – 2018 đạt 9,579,600 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó, 
khối lượng Cà phê Arabica đã giảm 4.6%, đạt năng suất  5.845.000 tấn. Tuy nhiên, sản 
lượng Cà phê Robusta tăng 12.1%, đạt năng suất 3.734.400 tấn. 
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Xuất khẩu hàng dệt may Lào giảm sút 
heo báo chí Lào được biết, ngoài thế mạnh về công nghiệp sản xuất điện và tài 
nguyên thiên nhiên. ” Nguồn điện của Châu Á” còn là mục tiêu của các nhà đầu 

tư nước ngoài vào ngành công nghiệp dệt may với vốn đầu vào thấp và chi phí nhân 
công rẻ. Tuy nhiên ngoài trở ngại thiếu hụt trầm trọng thợ lành nghề, các yếu tố thị 
trường bên ngoài khiến khả năng xuất khẩu của ngành dệt may Lào giảm sút. 

Trong 5-10 năm trở lại đây, xuất khẩu hàng dệt may của Lào đem lại nguồn thu ngân 
sách đáng kể, đặc biệt là đạt đỉnh 219 triệu USD trong năm 2011. Ngành dệt may Lào 
cũng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động trong nước. Tuy nhiên, trong 
khoảng thời gian gần đây, lượng xuất khẩu hàng dệt may của Lào đã giảm sút mạnh 
tới 17.8%. Tính đến năm 2016, cả nước Lào có 85 nhà máy hoạt động liên quan đến 
lĩnh vực công nghiệp may mặc như sản xuất quần áo cho thị trường trong nước, xuất 
khẩu, in ấn thời trang, nhuộm, dệt, đóng gói sản phẩm… với tổng số khoảng 27 nghìn 
lao động, trong đó 99.5% là lao động nội địa và 95% là lao động nữ. 

Trả lời phỏng vấn báo chí Lào, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Dệt may Lào 
Xaybandith Rachaphon cho biết ngành dệt may tại Lào hiện nay đang gặp phải muôn 
vàn khó khăn khiến sản lượng xuất khẩu sụt giảm, bắt đầu từ việc mất cân đối giữa số 
đơn hàng và lượng lao động, liên tục gặp phải tình trạng thiếu đơn hàng, chi phí đầu 
vào và giá nhân công tăng khiến lợi nhuận từ việc đầu tư dệt may sụt giảm, từ đó nhiều 
doanh nghiệp đã phải từ bỏ và chuyển hướng sản xuất khác. 

Các thị trường xuất khẩu chính của Lào là các quốc gia EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản. 
Trong đó thị trường Đức chiếm đến 40% tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may chung. 
Giá trị xuất khẩu dệt may của Lào trong năm 2018 vừa qua đạt khoảng 193 triệu USD. 
Một nguyên nhân khác dẫn đến giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Lào giảm sút do 
các nhà đầu tư Trung Quốc đang chuyển dần các đơn hàng sang Campuchia và 
Myanmar, những quốc gia có giá nhân công ngang với Lào nhưng hơn hẳn về chất và 
lượng. 

Chủ tịch Hiệp hội dệt may Lào còn chỉ ra các nguyên nhân khác như việc thị trường 
thế giới biến động, giá đơn hàng thấp so với các năm trước, thời hạn xuất khẩu bị rút 
ngắn, công nghệ máy móc thay đổi liên tục đồng thời nguồn nguyên liệu cũng khó tìm 
kiếm đúng theo yêu cầu đơn hàng. Từ đó, các doanh nghiệp cần phải giảm bớt lượng 
nhân công không đạt tiêu chuẩn, chỉ giữ lại khoảng một nửa là thợ lành nghề so với 
lượng công nhân đông đảo trước đây. Hiện nay, theo ước tính Lào còn thiếu ít nhất 
100 nghìn thợ dệt may đủ tiêu chuẩn, một con số rất khó để đạt được. 
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Cơ quan chức năng Lào tăng cường chấn chỉnh quảng 

cáo thực phẩm chức năng 
heo KTTM, sáng 25/4 tại thủ đô Viêng Chăn, Cục Thực phẩm và dược phẩm, 
Bộ Y tế đã phối hợp với Cục Truyền thông, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch và 

nhiều Cục, ban ngành liên quan tổ chức cuộc họp liên ngành để thảo luận về công tác 
kiểm soát quảng bá thực phẩm, dược phẩm và sản phẩm Y tế. Sự kiện trên diễn ra sau 
khi truyền thông đăng tải thông tin về các đơn vị doanh nghiệp, có cả đa cấp liên tục 
lạm dụng các phương tiện truyền thông mạng xã hội để quảng bá sản phẩm thực phẩm 
chức năng gây phản cảm cho người dùng. 

Cuộc họp đã tập trung thảo luận giải pháp kiểm soát nội dung và cách thức sử dụng 
phương tiện truyền thông trong việc quảng cáo các sản phẩm chức năng, hỗ trợ sức 
khỏe. Tìm biện pháp quản lý các đơn vị doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này cần đảm 
bảo quy trình quảng bá sản phẩm đúng theo quy định pháp luật, phù hợp với tiêu chí 
bảo vệ người tiêu dùng, đăng tải những thông tin đúng sự thật về sản phẩm, nghiêm 
cấm khuyếch đại chất lượng sản phẩm quá mức thực tế. 

Cuộc họp đã đi đến thống nhất việc tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ giữa các 
ban ngành, tổ chức thanh kiểm tra và ngăn chặn các hoạt động lạm dụng quảng bá hình 
ảnh những sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định, kể cả những sản phẩm 
đã được chứng nhận bởi Bộ Y tế nhưng có hành vi quảng cáo sai lệch, khuyếch đại 
chất lượng sản phẩm cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động. 
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Công ty đa cấp lớn tại Lào bị chính quyền buộc dừng 

các hoạt động quảng bá sản phẩm 
heo Sokhaviek, chính quyền Lào mới đây đã có lệnh yêu cầu Bhip dừng các 
chương trình quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, mạng xã 

hội kể từ tháng 3/2019. Yêu cầu trên được đưa ra trên cơ sở nhận thấy Bhip có các dấu 
hiệu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.  

Công ty Bhip Lào là chi nhánh của Tập đoàn BHip toàn cầu, cũng như tại Việt Nam 
trước đây, công ty này phân phối các thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho đàn 
ông và phụ nữ, sản phẩm chống lão hóa… không rõ chất lượng với hình thức đa cấp 
qua mạng xã hội. 

Tại Việt Nam, công ty Bhip đã bị rút giấy phép kinh doanh từ năm 2018 do các vi 
phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Hình thức hoạt động của công ty này 
tại Việt Nam là tổ chức các buổi hướng dẫn, tìm kiếm thành viên tham gia vào mạng 
lưới bán hàng đa cấp. Theo nhiều người từng là thành viên của mạng lưới của Bhip, 
họ được hướng dẫn sử dụng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm của Bhip 
bằng cách sử dụng phần mềm tự động gắn thẻ hàng nghìn người dùng khiến quảng cáo 
xuất hiện tràn lan cực kỳ gây khó chịu cho người dùng. 

Hiện các công ty kinh doanh đa cấp có dấu hiệu lừa đảo đã xuất hiện khá nhiều tại Lào 
với các hình thức hoạt động và mời chào thành viên tương tự như ở Việt Nam và các 
quốc gia khác trước đây. Những cam kết kinh doanh dễ dàng bằng việc bỏ ít vốn và 
thu về lợi nhuận khủng là chiêu bài thường thấy khiến nhiều người cả tin vào việc 
“ngồi không kiếm tiền” để rồi nhận phải trái đắng. 
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Năm 2019 Lào sẽ bùng nổ lượng người sử dụng 

mạng xã hội 
heo Vientiane Times, dẫn báo cáo hội nghị của ngành Bưu chính viễn thông Lào 
diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn hôm 4/4 vừa qua cho biết, lượng người dùng mạng 

xã hội tại Lào sẽ tăng cao trong năm nay khi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang 
có những chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ để cung cấp những dịch vụ có chất lượng 
được nâng cấp ngày càng cao hơn đến với khách hàng. 

Theo báo cáo từ Trung tâm Internet quốc gia Lào, lượng người dùng mạng xã hội trong 
năm 2019 dự kiến sẽ đạt 2.7 triệu, tương đương 39% tổng dân số Lào. Chỉ trong 3 
năm, tính từ 2016, tỷ lệ người dùng các phương tiện mạng xã hội như Facebook, Line, 
WhatsApp và Twiter chỉ là 19%, tuy nhiên con số liên tục được mở rộng lên 29% trong 
năm 2017 và 35% trong năm 2018. Tại Lào, hầu hết mọi người truy cập mạng xã hội 
đều thông qua điện thoại thông minh, con số theo báo cáo là 2.6 triệu người.  

Việc sử dụng máy tính là không phổ biến tại Lào, đồng thời các tiến bộ công nghệ mới 
liên tục được nâng cấp và tích hợp vào điện thoại thông minh là yếu tố tăng trưởng của 
chỉ số sử dụng mạng xã hội tại nước này. Theo ước tính của Trung tâm Internet quốc 
gia Lào, số người dùng Internet tại Lào trong năm 2019 dự kiến sẽ đạt 3.2 triệu, chủ 
yếu là tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, số thuê bao viễn thông sẽ tăng lên 8.4 triệu, 
tương đương 120% dân số cả nước. 

Các nhà mạng liên tục tung ra các chương trình khuyến mại cũng như các gói cước 
Internet giá cả hợp lý để thu hút khách hàng, phổ biến ở mức 10.000 Kíp cho khoảng 
3-5 GB lưu lượng Data sử dụng trong một tuần, ngoài ra, còn có một đơn vị cung cấp 
gói truy cập không giới hạn trong 24h chỉ với 5.000 Kíp. Với chi phí bỏ ra không phải 
quá đắt đỏ, người dùng điện thoại di động tại Lào sẵn sàng đầu tư để được tiếp cận và 
sử dụng mạng Internet cũng như mạng xã hội để phục vụ các nhu cầu khác nhau từ 
giải trí đến kinh doanh hay tìm kiếm thông tin. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 24 

 
Công ty ASIA chia sẻ thông tin về dự án Cao tốc 
nội đô Viêng Chăn hồ Thatluang - Dongmakkhai 

heo Báo chí Lào dẫn lời ông Phutsapha Phummasat, Chủ tịch Công ty Đầu tư 
phát triển và xây dựng ASIA, đơn vị đầu tư dự án Đường cao tốc số 1 cho biết, 
Dự án phát triển đường cao tốc số 1 nội đô Viêng Chăn từ Đặc khu kinh tế hồ 

Thatluang đến  bản Dongmakkhai, quận Xaythany sẽ được tiến hành xây dựng từ năm 
nay trong thời gian 30 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021, tổng giá trị đầu tư 
200 triệu USD, dự án được thực hiện theo mô hình BOT, với thời hạn tô nhượng 50 
năm và có thể xin gia hạn thêm 20 năm. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ 
vọng sẽ giải quyết đến 40% lưu lưu lượng giao thông trên đại lộ Kayson Phomvihan 
và đường Vành đai thành phố, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người 
lao động Lào. 

Dự án đường cao tốc số 1 nói trên được xây dựng theo tiêu chuẩn Loại 1 của giao 
thông châu Á, theo đó tuyến cao tốc có tổng chiều dài 15,30 Km ( từ hồ Thạt Luang 
đến bản Dongmakkhai, quận Xaythany), xây dựng một cầu vượt dài 3,95 Km và 11,35 
Km đường nhựa có bề rộng 45m ( điểm rộng nhất tại hai trạm BOT rộng 100m); Mặt 
đường rộng 23m hành lang an toàn 2 bên gồm 4 làn với chiều rộng mỗi làn 3,5m, tổng 
14m; Hai bên lề đường mỗi bên có chiều rộng 3m. Đường cao tốc sẽ có 2 trạm thu phí 
tại điểm đường ra – vào Đặc khu kinh tế hồ Thatluang, điểm thứ 2 tại bản Hongsuphap 
đoạn giao với Đại lộ 450 năm. 

Dự án đường cao tốc số 1 từ khu kinh tế đặc biệt Thatluang – Dongmakkhai dài 
15,30km chạy qua địa phận 2 quận Saysettha và quận Saythany là ban đầu được Chính 
phủ dự tính thực hiện theo mô hình PPP do Chính quyền thủ đô Viêng Chăn phụ trách 
nhưng sau quá trình khảo sát và căn cứ vào tình hình thực tế nhận thấy thủ đô Viêng 
Chăn chưa có đủ kinh nghiệm cũng như không có đủ khả năng kêu gọi vốn để đầu tư 
thực hiện dự án nên đã chuyển đổi từ mô hình PPP thành mô hình BOT với vốn đầu 
tư 100% của Công ty Đầu tư phát triển và Xây dựng ASIA và công ty China North 
Industries Corporation. 

Dự án đường cao tốc số 1 nói trên được xây dựng theo tiêu chuẩn Loại 1 của giao 
thông châu Á, theo đó tuyến cao tốc có tổng chiều dài 15,30 Km ( từ hồ Thạt Luang 
đến bản Dongmakkhai, quận Xaythany), xây dựng một cầu vượt dài 3,95 Km và 11,35 
Km đường nhựa có bề rộng 45m ( điểm rộng nhất tại hai trạm BOT rộng 100m); Mặt 
đường rộng 23m hành lang an toàn 2 bên gồm 4 làn với chiều rộng mỗi làn 3,5m, tổng 
14m; Hai bên lề đường mỗi bên có chiều rộng 3m. Đường cao tốc sẽ có 2 trạm thu phí 
tại điểm đường ra – vào Đặc khu kinh tế hồ Thatluang, điểm thứ 2 tại bản Hongsuphap 
đoạn giao với Đại lộ 450 năm. 

Dự án đường cao tốc số 1 từ khu kinh tế đặc biệt Thatluang – Dongmakkhai dài 
15,30km chạy qua địa phận 2 quận Saysettha và quận Saythany là ban đầu được Chính 
phủ dự tính thực hiện theo mô hình PPP do Chính quyền thủ đô Viêng Chăn phụ trách  
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nhưng sau quá trình khảo sát và căn cứ vào tình hình thực tế nhận thấy thủ đô Viêng 
Chăn chưa có đủ kinh nghiệm cũng như không có đủ khả năng kêu gọi vốn để đầu tư 
thực hiện dự án nên đã chuyển đổi từ mô hình PPP thành mô hình BOT với vốn đầu 
tư 100% của Công ty Đầu tư phát triển và Xây dựng ASIA và công ty China North 
Industries Corporation. 
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7 ngân hàng tại Lào hợp tác thành lập mạng lưới 

thanh toán chung LAPNet 
 ổng hợp báo chí Lào được biết, chiều qua 22/4 tại Khách sạn CrownPlaza, thủ 
đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ chung MOU về việc nắm 
giữ cổ phần Công ty Lao National Payment Network, gọi tắt là LAPNet, tạm 

dịch là Mạng lưới thanh toán quốc gia giữa lãnh đạo của 7 Ngân hàng tại Lào bao gồm: 
Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng BCEL, Ngân hàng Phát triển Lào LDB, Ngân 
hàng Phát triển Nông nghiệp Lào APB, Ngân hàng liên doanh Lào Việt LVB, Ngân 
hàng hợp tác Phát triển JDB, Ngân hàng ST, Ngân hàng BIC Lào. 

Theo đó, LAPNet được thành lập trên cơ sở hợp tác chung giữa 7 Ngân hàng trên theo 
các điều kiện được quy định trong Bộ luật về hệ thống thanh toán số 32/QH ra ngày 
07/11/2017. LAPNet sẽ là đơn vị quản lý mạng lưới thanh toán bán lẻ trên phạm vi 
toàn quốc Lào, tạo điều kiện cho việc thanh toán tại Lào, giảm thói quen sử dụng tiền 
mặt tại Lào đồng thời khuyến khích việc sử dụng đồng Kíp trong các giao dịch trong 
nước qua hệ thống điện tử hiện đại theo tinh thần khẩu hiệu “ Any Time, Any Where 
and Any Payment Channel”, tạm dịch là “ Mọi lúc, mọi nơi với mọi kênh thanh toán” 
nằm trong chiến lược phát triển toàn diện hệ thống Trung tâm tài chính, tiền tệ Lào 
trong giai đoạn 10 năm 2016-2025 và tầm nhìn phát triển chung đến năm 2030. Hiện 
tại, Chính phủ Lào cũng như nhiều quốc gia trên thế giới nhận thấy việc thanh toán 
tiền mặt đem lại quá nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn đầu vào tốn kém để vận hành hệ 
thống thanh toán, ngay từ công đoạn in ấn tiền mặt, cất giữ bảo quản, vận chuyển đến 
việc đếm và phân loại…Ngoài ra, tiền mặt còn là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tệ 
nạn xã hội như trộm cướp, lừa đảo, làm giả… 

Thông tin từ buổi lễ ký kết cho biết, LAPNet sẽ tiếp tục triển khai hệ thống LAPS của 
Ngân hàng TW Lào BOL về cung cấp dịch vụ sử dụng thẻ tín dụng và thẻ tiền gửi 
trong các giao dịch qua hệ thống ATM, CDM và thanh toán mua hàng lẻ hoặc dịch vụ 
tại các cửa hàng qua hệ thống POS của các ngân hàng thương mại là thành viên của 
LAPS trên phạm vi toàn quốc. LAPNet đặt mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở 
thanh toán bán lẻ qua hệ thống QR Code, Internet Mobile Banking. Ngoài ra, sắp tới, 
LAPNet sẽ tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ MOU hợp tác với Unionpay International 
về việc đơn vị sở hữu công cụ thanh toán quốc tế trực thuộc China Unionpay từ Trung 
Quốc sẽ nắm giữ cổ phần của công ty. 
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Cầu Hữu nghị Lào – Thái số 1 nối Viêng Chăn – 

Nongkhai kỷ niệm 25 năm xây dựng 
heo Vientiane Times ngày 24/4 cho biết, trong các ngày 26-27/4, tại cửa khẩu 
quốc tế Hữu nghị Lào Thái sẽ diễn ra một loạt các hoạt động chào mừng lễ kỷ 
niệm 25 xây dựng cửa ngõ giao thương quốc tế đầu tiên tại hạ nguồn Mekong. 

Cụ thể, ngày 26/4, một chương trình giao lưu văn hóa Lào, Thái Lan, Úc sẽ được diễn 
ra, bên cạnh đó, một giải Golf và triển lãm hàng hóa ODOP sẽ được tổ chức quy mô 
tại cửa khẩu Hữu nghị Lào Thái số 1. Ngày 27/4, một cuộc thi chạy việt dã cự ly 8Km 
và đua xe đạp 50Km cũng sẽ được tổ chức. 

Cầu Hữu nghị Lào Thái số 1 chính thức được khai trương và thông xe vào ngày 
8/4/1994, với nhịp cầu lên đến 1170 m, cầu này có 2 làn xe rộng 3,5 m cho xe cơ giới, 
hai làn rộng 1,5 m cho bộ hành và một đường sắt đơn chưa hoàn thành ở giữa. Dự án 
cầu Hữu nghị được Chính phủ Úc đầu tư dưới dạng vốn vay ODA cho Lào trị giá 30 
triệu USD thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế AusAID và được thi công bởi Công 
ty đến từ Úc trong thời gian 3 năm từ 1991-1994. 

Cầu Hữu nghị Lào – Thái số 1 có vai trò quan trọng hàng đầu trong quan hệ hợp tác 
song phương cũng như sự phát triển kinh tế hai quốc gia. Theo số liệu thống kê, năm 
2018, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Nongkhai – Viêng Chăn đạt 62 tỷ Bath, 
tương đương 1.95 tỷ USD. So với thời điểm năm 1993 khi chưa chính thức thông cầu 
Hữu nghị số 1, giá trị xuất nhập khẩu tại Hải quan Nongkhai là 3.6 tỷ Bath. Nếu chỉ 
có khoảng 100 nghìn lượt người xuất nhập cảnh vào năm 1994 thì đến năm 2018, đã 
có hơn 5.5 triệu lượt người qua lại cầu Hữu nghị 1, trong 3 tháng đầu năm 2019, con 
số trên là gần 2.6 triệu lượt. Đã có hơn 1.2 triệu lượt phương tiện các loại qua lại cầu 
Hữu nghị 1 trong năm 2018 so với 100 nghìn xe trong năm 1994. 
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Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan hợp tác với 
LaoTelecom mở dịch vụ ví điện tử QR KBank 

heo KTTM, kể từ 1/4 trở đi, ứng dụng di động tài khoản điện tử QR Kbank sẽ 
chính thức được triển khai. Đây là dự án hợp tác giữa Ngân hàng Nông nghiệp 
Thái Lan KBank và Công ty viễn thông Lao Telecom. Dự án kỳ vọng mở rộng 

thêm 100 nghìn khách hàng trong năm 2019 và Kbank sẽ có thêm 120 điểm dịch vụ 
tại thủ đô Viêng Chăn. 

Được biết, QR Kbank là ứng dụng ví tiền điện tử có thể hoạt động độc lập với tài 
khoản của khách hàng Kbank, tại cơ sở dịch vụ đầu tiên được triển khai cuối năm 2018 
đã mang lại hiệu quả tích cực với hơn 73 nghìn lệnh giao dịch với tổng giá trị 5.4 tỷ 
Kíp, vì vậy Kbank quyết định tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới người dùng dịch 
vụ này trong năm 2019. 

Theo Laotelecom, hiện nay có khoảng 81% người Lào sử dụng thiết bị điện thoại di 
động và tốc độ tăng trưởng tiếp cận Internet qua nền tảng trên tăng 15% mỗi năm. Việc 
triển khai ứng dụng QR Kbank là một phần đáp ứng nhu cầu thanh toán điện tử của 
người dùng cũng như phát triển mục đích kinh doanh của Laotelecom. 

Theo dự kiến của Kbank, đến hết năm 2019 sẽ có 120 nghìn khách hàng sử dụng QR 
Kbank với khoảng 3 triệu lệnh giao dịch, trị giá 88.5 tỷ Kíp. Đồng thời, Kbank sẽ mở 
rộng thêm lên thành 120 điểm giao dịch trên khắp thủ đô Viêng Chăn. 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 24 

Thái Lan thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp mới Lào, 
Thái Lan, Myanmar 

heo tờ Prachachat của Thái Lan, mới đây Cục trưởng Xúc tiến thương mại quốc 
tế, Bộ Thương mại Thái Lan Adul Chotinisakorn đã chia sẻ về thông tin chương 

trình mở rộng dự án xây dựng mạng lưới doanh nhân trẻ trong lĩnh vực thương mại 
biên giới (Young Entrepreneur Network Development at Frontier : YEN-D Frontier) 
bằng việc phát triển các doanh nghiệp trẻ dọc theo hành lang kinh tế Luangprabang – 
Đông Dương – Mawlamyine ( LIMEC). Đặc biệt, khác với những thế hệ trước, các 
Startup của Thái Lan, Lào và Myanmar sẽ lần đầu cùng tham gia mạng lưới bao gồm 
15 quốc gia thành viên. 
Để triển khai cụ thể, một hội nghị về xây dựng nhận thức đã được Bộ Thương mại tổ 
chức tại Trung tâm hành chính tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan. Hội nghị có mặt 
đại diện các nước tham gia dự án LIMEC YEN-D và các Startup và đại diện các đơn 
vị công và tư nhân sẽ được tập huấn và đào tạo chuẩn bị cho việc tham gia chính thức 
dự án LIMEC YEN-D. 
Dự án LIMEC YEN-D sẽ xây dựng một mạng lưới các doanh nghiệp mới của Thái 
Lan với các doanh nghiệp tại Luangprabang và Xaynhabuly của Lào cũng như tại bang 
Mon và Karen của Myanmar trên tinh thần ” làm bạn trước và hợp tác sẽ tự mình đến”. 
Dự án, được phát triển từ nghiên cứu của Cao đẳng Logistic và Chuỗi cung ứng, thuộc 
Đại học Naresuan, tỉnh Phitsanulok thông qua dự án Phát triển logistic đường bộ kết 
nối các tỉnh miền Trung Bắc Thái Lan – Lào – Việt Nam – Quảng Tây, Trung Quốc. 
Hành lang kinh tế LIMEC là một phần của dự án trên bao gồm tỉnh Tak, Phitsanulok, 
Phetchabun, Sukhothai và Uttaradit với tỉnh Luangprabang cùa Xaynhabuly của Lào 
và các Bang Karen và Mon của Myanmar. Là một con đường kết nối ba quốc gia trong 
các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, y tế, logistic. Từ đó tạo dòng chuyển 
dịch hàng hóa, con người và thông tin với lưu lượng lớn, ảnh hưởng quan trọng đến 
nền kinh tế Lào, Thái Lan và Myanmar.
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Lào, Thái Lan, Trung Quốc ký kết biên bản hợp tác 

liên Chính phủ dự án kết nối đường sắt khu vực 
heo báo chí Thái Lan, ngày 24/4 vừa qua, người phát ngôn Văn phòng thủ tướng 
Prayud Chan Ocha đã thông báo kết quả Phiên họp nội các Thái Lan thường kỳ 
tháng 4. Trong đó có nội dung Chính phủ nước này đã bật đèn xanh cho việc 

Thái Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối tuyến đường sắt Nongkhai –  Viêng 
Chăn, một thỏa thuận mà Lào và Trung Quốc đã cơ bản chấp thuận từ lâu, theo đó sẽ 
đưa hệ thống đường sắt Thái Lan trở thành một phần quan trọng của tuyến đường sắt 
Trung Quốc – ASEAN theo sáng kiến Vành đai, Con đường mà Trung Quốc đề xướng. 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên Chính phủ về việc kết nối tuyến đường sắt 
Nongkhai –  Viêng Chăn sau đó đã được diễn ra chính thức tại ngày họp đầu tiên diễn 
đàn Vành đai, Con đường ngày25/4, giữa 3 Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc Hu 
Zucai, Bộ Trưởng giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith và Bộ trưởng Giao 
thông Lào Bunchanh Sinthavong. Theo đó, các bên thống nhất sử dụng công nghệ của 
Trung Quốc với tiêu chuẩn đường ray rộng 1.435m. Đồng thời ba bên cũng nhất trí 
xây dựng Cầu hữu nghị Mekong Lào Thái dành riêng cho đường sắt kết nối này với vị 
trí cách Cầu Hữu nghị Lào Thái I 30m về phía Nam.  

Ngoài ra, Lào đang lên kế hoạch chi tiết dự án thi công tuyến đường mới dài 14.5 Km 
đang được triển khai thi công để nối cầu Hữu nghị mới với nhà ga Dongxanghin tại 
Quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn. Bên cạnh thi công đường sắt, các trung tâm trung 
chuyển hàng hóa, dịch vụ Logistic cũng được các bên đưa ra thảo luận. Thái Lan cho 
biết nước này sẽ xây dựng một trạm trung chuyển, bốc dỡ hàng hóa cách Cầu Hữu 
nghị mới khoảng 9 Km. Về phía Lào, Chính phủ Lào tiếp tục ủy quyền cho các chuyên 
gia Trung Quốc nghiên cứu tính khả thi dự án xây dựng trung tâm dịch vụ Logistic tại 
nước này. 
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Công ty khoáng sản Văng Tắt chuẩn bị thăm dò và khai 

thác quặng vàng tại Attapeu và Sekong 
 

heo Vientianemai, ngày 22/4 tại thủ đô Viêng Chăn, đại diện Chính phủ Lào, Bộ 
trưởng Kế hoạch và Đầu tư ông Suphanh Keomyxay đã cùng Tổng giám đốc 

công ty TNHH Khai thác khoáng sản Văng Tắt ông Xayxana Xaynhasena, Giám đốc 
Công ty khoáng sản Đắc Chưng và Giám đốc công ty khoáng sản Văng Tắt thực hiện 
ký kết dự án Thăm dò, khảo sát quặng vàng tại Cụm bản Văng Tắt, huyện Sanxay, tỉnh 
Attapeu và tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ về 
việc quy định khu vực khai thác, phân chia lợi nhuận của dự án khai thác và chế biến 
quặng vàng tại cụm bản Văng Tắt, huyện Sanxay, tỉnh Attapeu.  

Giai đoạn 2017-2018, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về thành lập Quỹ Đảng trực thuộc 
sự quản lý của Chính phủ theo hướng pháp chế hóa công tác quản lý Đảng và xã hội. 
Việc ký kết dự án lần này là bước tiến đầu tiên về việc thực hiện các quy định của Bộ 
luật Khoáng sản sửa đổi bổ sung ban hành ngày 13/12/2017. 

Công ty TNHH khai thác khoáng sản Văng Tắt có tiền thân là Công ty cổ phần khoáng 
sản Việt – Lào (chính thức đổi tên từ 1/1/2018), là đơn vị đầu tư và triển khai các dự 
án khai thác khoáng sản tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong và huyện Sanxay, tỉnh 
Attapeu từ năm 2009 dưới hình thức tô nhượng thăm dò – khảo sát – khai thác – chế 
biến quặng vàng với Ủy ban quản lý quỹ vốn Đảng và Quốc phòng – An ninh cùng 
Văn phòng Trung ương Đảng. Hiện nay, công ty được giao trách nhiệm khảo sát mỏ 
vàng tại huyện Đắc Chưng trên diện tích 161.8 Km2 và Cụm Văng Tắt, huyện Sanxay 
trên diện tích 219.3 Km2 và lập luận chứng Kinh tế – Kỹ thuật khu vực 15 Km2 tại 
huyện Đắc Chưng cùng khu khai thác quặng vàng rộng 3 Km tại bản Nhiêng Đắc, 
huyện Sanxay. 
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Lào Trung Quốc mở rộng hợp tác lĩnh vực Y tế 

heo Vientiane Mai, ngày 23/4 tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ ký kết biên 
bản ghi nhớ giữa bệnh viện Mahosot và bệnh viện Phuvai, tỉnh Vân Nam, Trung 

Quốc, nhằm nâng cao năng lực khám, chuẩn đoán và chữa bệnh tim mạch ở người lớn 
cũng như phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Tham dự lễ ký kết có mặt của 
Giám đốc Bệnh viện Mahosot Phisith Phutsanvanh và Phó giám đốc Bệnh viện Phuvai 
Malekun. 
Theo nội dung hợp tác mới ký kết, phía bệnh viện Trung Quốc sẽ hỗ trợ cung cấp các 
trang thiết bị Y tế, cử chuyên gia sang hướng dẫn, cấp học bổng ngắn hạn cho cán bộ 
bệnh viện Mahosot. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi về hợp tác tổ chức kiểm soát và 
nghiên cứu điều trị các bệnh nan y và xây dựng hệ thống thông tin từ xa giữa hai bệnh 
viện. 
Cũng trong ngày 22/4, tại Bệnh viện Setthatthirath, thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ 
khai trương dự án hợp tác Trung tâm điều trị viêm gan B, C và các bệnh lây nhiễm qua 
đường tình dục. Dự án là sự hợp tác giữa Bộ Y tế Lào và Công ty Công nghệ OTS của 
Trung Quốc. Mục tiêu của dự án là giảm thiểu tỉ lệ mắc phải viêm gan B, C cũng như 
xây dựng cơ sở phòng chống, ngăn ngừa lây lan HIV/AIDS tại Lào. 
Theo Cục truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào cho biết, nước này không đủ khả năng để điều 
trị và phòng ngừa viêm gan B, C mặc dù đã được tiếp cận cơ bản khả năng chuẩn đoán 
và tiên lượng quy trình điều trị các bệnh truyền nhiễm trong những năm gần đây, tuy 
nhiên hiệu quả đạt được là không đáng kể. Nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu thông 
tin và trình độ y bác sỹ Lào còn hạn chế, đội ngũ nhân viên y tế không được đào tạo 
bài bản vẫn là trở ngại lớn cho việc điều trị các bệnh lý phức tạp. 
Theo nội dung dự án, với sự hỗ trợ của chuyên gia Y tế Trung quốc, Trung tâm sẽ cải 
thiện các kỹ năng và kiến thức tổng quát về virus viêm gan và hậu quả của bệnh viêm 
gan. Đa số người Lào đều không có nhận thức đúng đắn về khả năng lây truyền và ảnh 
hưởng của các dạng viêm gan,vì vậy các trường hợp đến cơ sở Y tế do nghi các bệnh 
về gan đều đã ở mức độ nhiễm trùng nặng. Dự kiến, trung tâm sẽ trở thành cơ sở 
chuyên biệt hàng đầu tại thủ đô Viêng Chăn cũng như tại Lào về điều trị viêm gan B 
và C cũng như cung cấp dịch vụ xét nghiệm, chuẩn đoán sớm các bệnh truyền nhiễm. 
Một nhiệm vụ quan trọng khác của Trung tâm là tổ chức các chiến dịch tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về phòng ngừa HIV/AIDS nhắm vào giới trẻ, thanh thiếu niên và 
cả phụ nữ bán dâm . 
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Tin vắn: 

Lào khảo sát lại dự án thủy điện hạ nguồn 
Nậm Pa Nhu, tỉnh Xekong 

heo Vientianemai, áng 19/4, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Suphanh Keomyxay và 
Giám đốc Công ty Giải pháp tự động hóa thủ đô Viêng Chăn, gọi tắt là VASE 
đã thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU về việc khảo sát tính khả thi dự án 

xây dựng thủy điện hạ nguồn sông Nậm Pa Nhu. Tham gia buổi lễ còn có mặt lãnh 
đạo Bộ, ban ngành liên quan và tỉnh Xekong. 

Theo thông tin từ VASE, dự án thủy điện Nậm Pa Nhu đã được triển khai khảo sát tính 
khả thi từ năm 2014 với công suất lắp đặt dự kiến 14.8 MW. Tuy nhiên, kết quả khảo 
sát cho thấy vị trí dự án có nhiều thuận lợi, lưu lượng nước dồi dào, ổn định quanh 
năm và nằm tại khu vực hẻo lánh, xa dân cư, khả năng có thể xây dựng và lắp đặt một 
nhà máy thủy điện có công suất 33 MW. Vì vậy, đây là lần thứ 2 VASE Laos đề nghị 
và được Chính phủ Lào cho phép thực hiện lại quá trình khảo sát dự án thủy điện trên 
với công suất lắp đặt gấp đôi dự kiến ban đầu. 

Lào cho phép Công ty tư nhân thăm dò khảo sát quặng 
đồng và vàng tại Xaysombun 

heo Lao Edaily, sáng 24/4, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra lễ ký kết dự án 
thăm dò, khảo sát quặng đồng, quặng vàng và khoáng sản tại địa phận ranh giới 
huyện Hom và huyện Anouvong, tỉnh Xaysombun giữa đại diện Chính phủ Lào 

là Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư ông Suphanh Keomyxay và Giám đốc Công ty Xây dựng 
và khai thác khoáng sản ExDD ông Khonesavanh Keomunty. Theo thông tin từ buổi 
lễ, Công ty Xây dựng và khai thác khoáng sản ExDD là đơn vị tư nhân hoàn toàn do 
người Lào đầu tư vốn, đáp ứng đủ yêu cầu về trang thiết bị vật tư, trình độ chuyên môn 
kỹ sư, cán bộ phục vụ cho công tác thăm dò và khảo sát khai thác khoáng sản của dự 
án tại tỉnh Xaysombun lần này. 

Văng Viêng chuẩn bị xây dựng thêm cầu mới qua sông 
Nặm Song 

heo truyền thông Trung Quốc, một quan chức của huyện Văng Viêng ông 
Khamphong Duangvilay mới đây cho biết, chính quyền Văng Viêng đang xem 
xét xây dựng một cầu mới rộng 35 m, dài 50m trị giá 9 triệu USD bắc qua sông 

Nặm Song nối hai bản Huay Sa Ngao và Huay Yae. Dự án hiện đang chờ Chính phủ 
phê duyệt thiết kế trước khi khởi công xây dựng chính thức, thời hạn xây dựng kéo dài 
02 năm, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ phương tiện qua cầu sẽ không phải nộp phí.  

T 
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Dự án trên nhằm thay thế cho cây cầu gỗ hiện tại do một công ty tư nhân của Lào xây 
dựng, thu phí vận hành thời hạn thu phí kéo dài 15 năm sẽ hết hạn trong 3 năm tới, 
việc thu phí cầu gỗ nói trên vốn gây ra nhiều phản đối từ người dân địa phương và du 
khách. 

Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào tài trợ vốn khuyến 
khích chăn nuôi gia súc và sản xuất bánh sắn 

heo Tholakhong, ngày 26/4, tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ giao nhận 
nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ lao động và Phúc lợi xã hội Lào trị giá 790 triệu kíp cho 
ba tỉnh Xaynhabuly, Salavan và Viêng chăn nhằm khuyến khích người dân phát 

triển chăn nuôi gia súc và sản xuất sản phẩm bánh sắn. Trong đó số vốn được đầu tư 
vào dự án chăn nuôi gia súc tại bản Keng tỉnh Xaynhabuly với tổng số tiền là 283 triệu 
Kíp, dự án chăn nuôi gia súc ở bản Vatkang, huyện Salavan, tỉnh Salavan là 371,1 triệu 
Kíp và dự án xây dựng nhà máy sản xuất bánh sắn ở bản Pongsong, tỉnh Viêng Chăn 
trị giá 135,7 triệu kíp. Chương trình nhằm phát huy tiềm năng vốn có của địa phương, 
giúp cho người dân thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. 

Bàn giao Trung tâm đo mực nước và theo dõi thời tiết 

heo Lao Phatthana, ngày 19/4 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ bàn giao thiết 
bị đo đạc Telemetry giữa Cục Công nghệ, đổi mới và Cục Khí tượng và thủy 
văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thiết bị thu phát tín hiệu đo đạc mức 

nước và theo dõi thời tiết nằm trong Dự án hợp tác nghiên cứu – thử nghiệm khoa học 
công nghệ trong việc quản lý tài nguyên nước giữa Lào và Trung tâm thông tin dữ liệu 
tài nguyên nước và nông nghiệp, Bộ Khoa học và công nghệ Thái Lan. Việc đưa vào 
hoạt động Trung tâm nói trên sẽ tạo cơ sở phòng ngừa thiên tai lũ lụt, hạn hán vốn 
thường xuyên xảy ra, hạn chế gây thiệt hại. Ngoài ra, công tác đo đạc sẽ đảm bảo kiểm 
soát và nắm rõ thông tin lượng nước thủy lợi phục vụ cho sản xuất mùa khô và cả vụ 
chính trong các năm tiếp theo, đảm bảo duy trì và phát triển năng suất sản xuất nông 
sản 

Thủ đô Viêng Chăn thay thế hai vị trí 
Phó giám đốc Sở An ninh 

heo Vientiane Mai, sáng 24/4, tại Ban chỉ huy An ninh thủ đô Viêng Chăn, đã 
diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ dưới sự chủ trì của Thứ  
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trưởng Bộ An ninh, Trung tướng Kongthong Phongvichith cùng sự tham dự của lãnh 
đạo Thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, hai chức vụ Phó giám đốc Sở An ninh thủ đô sẽ 
được giao cho Thượng tá Soukphachan Boudakham và Thượng tá Chanhhom 
Keosulaxay. Đồng thời buổi lễ cũng công bố quyết định thuyên chuyển công tác hai 
cán bộ nguyên Phó giám đốc An ninh thủ đô lên nhận nhiệm vụ mới tại Bộ An ninh là 
Đại tá Hongsavath Luangchanhdavong và Thượng tá Somsack Panyasi. 

Hội đàm cơ quan phụ trách lao động thủ đô Viêng 
Chăn và thành phố Hồ Chí minh 

heo báo chí Lào, sáng 23/4, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra buổi Tọa đàm giữa 
Đoàn đại biểu Sở Lao động và Phúc lợi xã hội Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu bởi 
Giám đốc, bà Lamphoi Siachkhachan và Đoàn đại biểu Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở, ông Lê Minh Tân dẫn đầu. 
Hai bên đã thảo luận và trao đổi các kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là vấn đề quản lý 
người lao động, vấn đề nâng cao tay nghề lao động và tìm việc làm, chính sách dành 
cho người có thành tích, vấn đề bảo hiểm xã hội. Sau hội đàm, dưới sự chứng kiến của 
Đô phó Viêng Chăn ông Sihun Siththileuxay, hai bên đã tổ chức ký kết biên bản ghi 
nhớ về việc hợp tác toàn diện song phương. 

Sơn La – Xaynhabuly mở rộng hợp tác 
lĩnh vực nông nghiệp 

heo KTTM, sáng 20/4, Tỉnh trưởng tỉnh Xaynhabuly ông Phongsanhvanh 
Sinthavong đã tiếp đón và tổ chức hội đàm với Phó chủ tịch tỉnh Sơn La bà Nhâm 
Thị Phương cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tại buổi hội đàm, 

Tỉnh trưởng Xaynhabuly đã thông báo tình hình phát triển kinh tế và các thế mạnh của 
địa phương, bao gồm tiềm năng trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia 
súc; thế mạnh trong lĩnh vực thủy điện; lĩnh vực thương mại và dịch vụ. 3 lĩnh vực 
trọng điểm trên đã giúp tỉnh Xaynhabuly có mức tăng trưởng kinh tế 8.7% trong năm 
2018 vừa qua, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.510 USD/năm. Hai bên thống nhất 
tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, tỉnh Xaynhabuly sẽ 
gửi cán bộ địa phương đến Sơn La tập huấn và học hỏi kinh nghiệm trồng cây ăn quả 
và nuôi gia súc, đồng thời số cán bộ tỉnh Sơn La đến hỗ trợ canh tác tại các địa phương 
tỉnh Xaynhabuly sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới. 
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Khammuon triệt phá vụ vận chuyển 
hơn nửa tấn ma túy 

      ổng hợp báo chí Lào, theo Công an tỉnh Khammuon cho biết, ngày 4/3/2019 vừa
      qua lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Khammuon phối hợp với ban chỉ huy an 
ninh huyện Hinbun bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu giữ 
tang vật là 599 Kg ma túy đá được 4 chiếc xe bán tải trên tuyến Quốc lộ 13 nam. 
Các đối tượng bao gồm Lot 35 tuổi, Pe 31 tuổi cả hai đều trú tại bản NaKha, huyện 
Sangkhon, Tỉnh Savanakhet và đối tượng Phayly 35 tuổi trú tại bản Navangthong 
huyện Nongbok Tỉnh Khammuon. Các đối tượng khai nhận số lượng ma túy nêu trên 
được mua từ người quen ở thủ đô Viêng Chăn vận chuyển đem bán cho người đặt 
mua ở tỉnh Salavan. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Cửa khẩu Bờ Y phát hiện hành khách vận chuyển ma 
túy từ Lào về Việt Nam 

heo Thanh Niên, Trưa 27.4, tại Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y 
(Kon Tum), Bộ đội biên phòng Kon Tum phối hợp Công an tỉnh và Chi cục Hải 
quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã kiểm tra ô tô khách BS 82B - 004.33 do ông Hồ 

Tấn Lựu (ngụ H.Đăk Tô, Kon Tum) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Attapư 
(Lào) đến H.Ngọc Hồi (Kon Tum). Qua kiểm tra hành lý của ông Phan Thanh Hải (44 
tuổi, ngụ xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi), lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 túi ni 
lông chứa các hạt tinh thể màu trắng (trọng lượng 2 kg). Ông Hải khai nhận 2 gói hạt 
tinh thể đó chính là ma túy đá được vận chuyển từ Lào về VN. 

T 

T 



 

Website: www.tapchilaoviet.com  Facebook: www.facebook.com/groups/tapchilaoviet SĐT: 020 9965 5568 

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 24 

Điểm tin báo chí trong nước: 

Lãnh đạo cấp cao Lào gửi điện chia buồn đồng chí 
Lê Đức Anh từ trần 

heo TTXVN, Báo Pasaxon (Nhân dân) của Lào đưa tin ngày 23.4, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung 

ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Nội dung bức điện viết: 

"Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, 
Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước, chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng 
chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa V, VI, VII, VIII, nguyên 
Đại biểu Quốc hội khóa VI, VIII, IX. 

Chúng tôi đánh giá cao về những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh trong sự 
nghiệp đấu tranh cứu nước, vì nền độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Việt Nam trong suốt hơn 80 năm. 

Đồng chí Lê Đức Anh là người đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng 
cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác 
toàn diện giữa Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua.  Sự ra đi của đồng chí Lê 
Đức Anh không chỉ là sự mất đi một người lãnh đạo kính yêu của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất đi người bạn, người đồng chí thân thiết và gần 
gũi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi. 

Trong giờ phút đau thương này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương 
Mặt trận Lào xây dựng đất nước xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhân dân Việt 
Nam anh em, cũng như gia đình, thân quyến, bằng hữu của đồng chí Lê Đức Anh". 
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Hội Nhà báo hai nước Việt Nam và Lào tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ báo chí 

heo NDDT, Chiều 26-4, lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ 
đề “Các kỹ năng làm báo trên điện thoại thông minh” do Hội Nhà báo Việt Nam 
phối hợp Hội Nhà báo Lào diễn ra tại Thủ đô Vientiane. Khóa bồi dưỡng được 

tổ chức nhằm triển khai nội dung kế hoạch hợp tác giữa hai Hội Nhà báo Việt Nam và 
Lào năm 2019. 

Tại lễ bế giảng, Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Thứ trưởng Thông tin, 
Văn hóa và Du lịch Lào Savankhone Razmountry đã trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp 
khóa bồi dưỡng cho gần 50 nhà báo Lào tham dự Khóa bồi dưỡng.  

Phát biểu tại lễ bế giảng, Viện trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Bộ Thông tin, 
Văn hóa và Du lịch Lào Vilaythong Sisanonh đánh giá cao việc Hội Nhà báo Việt Nam 
cử các chuyên gia, giáo viên sang giúp Lào bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ các kỹ năng 
làm báo trên điện thoại thông minh; cho rằng việc được trang bị các kỹ năng làm báo 
hiện đại, đặc biệt việc sử dụng điện thoại thông minh sẽ hỗ trợ các nhà báo Lào trong 
khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Hà Tĩnh phát hiện xe khách Lào do người Việt điều 
khiển vận chuyển lâm sản trái phép 

heo Bảo vệ Pháp luật, hoảng 18h00 ngày 22/4, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận 
thị trấn Tây Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao 
thông Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu 

quốc tế Cầu Treo phát hiện xe  khách vận chuyển trái phép động vật hoang dã và gỗ 
trắc. 

Chiếc ô tô mang BKS Lào 4555 của Nguyễn Đức Hợp (SN 1993, trú tại thôn Thọ 
Bằng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chạy hướng Cửa khẩu Cầu Treo 
theo Quốc lộ 8A đi Nghệ An do Võ Hồng Cũng (SN 1982, trú tại thôn Hưng Lập, xã 
Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển và 2 phụ xe là Lê Hồng Lợi (SN 
1997, trú tại thôn Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Lê Thành 
Nam (SN 2001, trú tại thôn Hạc Linh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). 

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 cá thể tê tê (có trọng lượng khoảng 4kg), 17 cá thể 
rùa (có trọng lượng khoảng 10kg) và 38 khúc gỗ đối tượng khai nhận là gỗ trắc có 
trọng lượng 411kg không có giấy tờ, thủ tục. Hiện Công an huyện Hương Sơn đang 
tiến hành điều tra xác minh để xử lý theo quy định. 
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Lào mở rộng hợp tác quân sự với Nga 

heo  Tiền phong, Bộ Quốc phòng Nga và Lào đã đồng ý về các lĩnh vực sẽ được 
mở rộng trong hợp tác quân sự song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Lào 
Chansamone Chanyalath nói về kết quả hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei 

Shoigu bên lề Hội nghị quốc tế Moscow về an ninh. 

Quan hệ quân sự giữa Nga và Lào trong thời gian gần đây liên tục được truyền thông 
đề cập. Mới đây nhất, Asean Ngày nay (AT) có bài nói về các thỏa thuận vũ khí giữa 
hai nước. Cụ thể, báo này đưa tin: Vào ngày 20/1, các xe tăng, xe bọc thép do Nga chế 
tạo đã đi trên đường phố của thủ đô Vientiane. Đây là trung tâm của cuộc duyệt binh 
chào mừng 70 năm thành lập quân đội Lào (LPAF). Nước này đã mua các thiết bị quân 
sự từ Nga theo một phần thỏa thuận đạt được hồi tháng 1/2018, khi bộ trưởng Quốc 
phòng Nga Sergei Shoigu thăm Lào, hội đàm với thủ tướng Thoungloun Sisolith và 
bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath. Sau cuộc gặp với bộ trưởng Quốc 
phòng Nga Shoigu đầu năm ngoái, thủ tướng Lào Thoungloun nhận xét công khai rằng 
“mọi thứ trong lực lượng vũ trang Lào nay đều có mối liên hệ với Nga”.  

Cho đến gần đây, Trung Quốc luôn là nhà tài trợ lớn nhất ở Lào. Và cũng là chủ nợ 
lớn, nguồn cung cấp vũ khí chính. Lào vẫn mua vũ khí Nga, nhưng số lượng giảm dần. 
Nhưng nay tình hình đã khác. Một nguồn tin trong LPAF nói đơn hàng vũ khí Lào 
nhận gần đây nhất có “một số” xe tăng T-72B. Thỏa thuận còn bao gồm các máy bay 
tiêm kích YAK-130 chưa xác định số lượng cụ thể và bốn trực thăng đa dụng Mi-17, 
đã được bàn giao cho Lào tháng 7 năm ngoái. Nga còn cung cấp cho Lào một số pháo 
và một hợp đồng bảo dưỡng, nâng cấp một số trực thăng cũ. Nga cũng được phép mở 
một văn phòng của Bộ Quốc phòng Nga ở Vientiane. Gần đây, Lào cũng cung cấp 
ngược trở lại Nga 30 xe tăng T-34 có từ thế chiến 2 để Nga dùng vào việc diễu hành 
kỷ niệm chiến thắng Phát xít. Các xe tăng T-34 cổ lỗ này đã góp phần quan trọng làm 
nên chiến thắng trước quân Đức quốc xã, trước khi chúng được chuyển giao cho Lào 
trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nhưng ít có khả năng đây là khoản “chi trả” cho số 
vũ khí mới Lào vừa nhận. 

Một nguồn tin trong giới tướng lĩnh cấp cao của Lào nói số vũ khí mới trị giá “nhiều 
triệu USD”. Nga đã cam kết mua cà phê, chè và dầu cọ của Lào và đôi bên đã thỏa 
thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, khai khoáng… Một trong những ví 
dụ về hợp tác quân sự Nga-Lào là việc quân đội Nga giúp dọn sạch bom mìn ở những 
vùng nông thôn xa xôi của Lào, chịu số bom đạn khổng lồ của Mỹ trút xuống. 
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