
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 21- THÁNG 04 NĂM 2019

• ADB dự báo Lào sẽ tăng trưởng 6.5% năm 2019

• Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 của Lào đạt hơn 11 tỷ USD

• Chính phủ Lào đang điều chỉnh xây dựng khung giá điện mới

• Lào chính thức triển khai thí điểm xe điện và trạm sạc EV

• Chủ tịch nước Lào thăm công trình ga đường sắt Viêng Chăn

• Năm 2019 Chính phủ Lào dùng 7 nghìn tỷ vốn ODA để phát triển nông thôn

• Lào tổ chức hội thảo về quản lý rừng bền vững

• Chính phủ yêu cầu Ngành Công chính Vận tải sớm giải quyết 19 vấn đề tồn

đọng

• Lào nới thời hạn xử phạt chậm nộp phí đường bộ

• Dịch sốt xuất tại Lào diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm

• Thủ đô Viêng Chăn ra quy định quản lý an toàn hoạt động lễ hội năm mới

• Lào đề nghị tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mở rộng diện tích cây trồng thay thế

cây thuốc phiện tại các tỉnh Bắc Lào

• WB viện trợ tiếp 50 triệu USD để Lào khắc phục thiên tai

• BCEL chính thức phát hành thẻ Mastercard

Tin vắn: 

• Bộ Tài chính thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo

• Dự án điện mặt trời trị giá 345 triệu USD tại tỉnh Bolykhamxay chuẩn bị được

xây dựng

• BCEL hợp tác với ngân hàng Thái Lan cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử

xuyên quốc gia

• Chính thức mở cửa vườn quốc gia Nakai – Nặm Thơn tại tỉnh Khammuan

• Thủ đô Viêng Chăn sẽ xây dựng nhà máy tái chế rác 30 triệu USD



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 21 

• Dự án Lào Trung thông hầm thứ 6 tại Oudomxay, tiến độ đạt hơn 60%

• Thủy điện Xaynhabuly đạt tiến độ 98%, sẽ khánh thành trong năm 2019

• Beer Lao khánh thành cầu vượt 8 tỷ kíp

• Thủ đô Viêng Chăn áp dụng máy bắn tốc độ, đo nồng độ cồn nhằm siết chặt

kiểm soát giao thông dịp Tết Lào

• Thủ đô Viêng Chăn tăng cường kiểm soát giá tiêu dùng trong dịp năm mới

• Các địa phương của Lào đã sẵn sàng cho Lễ hội năm mới

• Chỉ huy Không quân Hải quân Nga đến thăm Lào

• Lào và Malaysia tăng cường quan hệ quốc phòng

• Ngân hàng đầu tư Châu Âu viện trợ Lào 5 triệu Euro để nâng cấp hạ tầng

giao thông

• Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị còn 870 trường hợp người Lào di cư tự do và

kết hôn không giá thú với công dân Việt Nam

• Đại hội thể thao Sinh viên Lào lần thứ XIII tổ chức tại thủ đô Hà Nội

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng tại Lào

• Đánh giá việc Lào siết chặt quản lý xăng dầu

• Nghệ An, Quảng Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt

Nam

• Việt Nam - Lào thống nhất kế hoạch trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên

giới
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Tin chính: 

ADB dự báo Lào sẽ tăng trưởng 6.5% năm 2019 

heo ADB, ngày 3/4, tại trụ sở cơ quan đại diện của Ngân hàng phát triển Châu Á – 

ADB, thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra cuộc họp báo công bố báo cáo thường 

niên 2019 của ngân hàng phát triển Châu Á ADD. Cuộc họp diễn ra dưới sự Chủ trì của 

ông Yasushi Negishi là Trưởng đại diện của ADB tại Lào. Theo báo cáo của ADB dự báo 

mức tăng trưởng kinh tế của Lào năm 2019 sẽ ở mức 6.5%, trong đó lĩnh vực công nghiệp 

tăng trưởng nhẹ so với 2018. 

Chuyên gia về quản lý hành chính nhà nước và kinh tế học của ADB ông Lathtanatai 

Luanglathbandith đã dự báo về sự tăng trưởng của Lào trong năm 2019, theo đó GDP của 

Lào trong năm nay cũng như 2020 sẽ giữ ở mức 6.5%. Lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng 

nhẹ 8.1% so với 8% của năm 2018 do những bước phát triển mới về cơ sở hạ tầng và 

năng suất ngành điện tăng cao. Lĩnh vực nông nghiệp dự báo sẽ tăng trưởng 2.5%, dịch 

vụ tăng 6.7% do chính sách phát triển ngành du lịch của Chính phủ Lào. 

Giám đốc ADB tại Lào, ông Yasushi Negishi cho biết, tăng trưởng kinh tế của Lào cơ 

bản sẽ vẫn vững chắc do sự phục hồi của ngành sản xuất nông nghiệp, khả năng sản suất 

điện tăng cao, ngành xây dựng và dịch vụ du lịch cũng góp phần vào tăng trưởng chung. 

Ngoài ra, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được tăng trưởng toàn diện, bền vững, 

Chính phủ Lào cần tiếp tục giảm mức nợ công và củng cố lại hệ thống tài chính công 

thông qua việc nâng cao hiệu quả thu ngân sách và quản lý tốt các khoản nợ, đồng thời 

Chính phủ cần cố gắng điều chỉnh giảm thâm hụt ngân sách trong những năm tới. 

Cũng theo báo cáo của ADB, tỷ lệ lạm phát trong năm 2019 của Lào sẽ ở mức 2.0% do 

khả năng giá xăng dầu thế giới sẽ có xu hướng giảm so với 2018, bên cạnh đó giá cả thực 

phẩm cũng không dao động do khả năng phục hồi của ngành sản xuất nông nghiệp. Thâm 

hụt tài khoản vãng lai dự báo sẽ tăng cao và chiếm 9.5% tổng GDP trong năm 2019 và 

10% trong năm 2020. Xuất khẩu điện tăng khiến giá trị xuất khẩu bằng USD tăng 12%, 

nhập khẩu dự báo sẽ tăng 13.5% trong năm 2019 và 12% trong năm 2020 chủ yếu đáp 

ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án thủy điện, đường cao tốc và đường sắt. Quỹ 

dự phòng ngoại tệ dự kiến sẽ giảm xuống dưới 1 tỷ USD trong năm 2019. 

ADB đồng thời cảnh báo, Lào vẫn sẽ có nguy cơ phải chịu rủi ro thiệt hại do tình hình 

thương mại thế giới hiện đang khá bất ổn. Đồng thời ADB đánh giá khả năng thanh toán 

nợ nước ngoài yếu kém của Lào khả năng sẽ ngày càng trầm trọng hơn, ngoài ra, Lào 

cũng luôn trong trạng thái đe dọa từ các thiên tai có tần suất ngày càng nhiều. 

T 
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Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 của Lào 

đạt hơn 11 tỷ USD 

ổng hợp báo chí Lào, ngày 1-2/4 vừa qua Hội nghị tổng kết ngành Công thương 

2018 của Lào đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Khemmany Phonsena.  

Theo báo cáo tổng kết công tác 2018 và phương hướng của ngành trong năm 2019 được 

trình bày tại hội nghị, kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào năm 2018 đạt đạt 11,258 tỷ 

USD, vượt 13% chỉ tiêu đặt ra và tăng 16% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 5,410 tỷ USD, 

vượt chỉ tiêu 7.8%, tăng 10.9% so với cùng kỳ. Nhập khẩu 5,848 tỷ USD, vượt định mức 

17% ( 4,978 tỷ USD), tăng 21% so với cùng kỳ.. Cũng theo báo cáo này, lưu thông hàng 

hóa trong nước của Lào năm 2018 đạt 57.612 tỷ Kíp, vượt kế hoạch đề ra 39%, tăng 

12.65% so với cùng kỳ, trong khi giá trị của ngành sản xuất công nghiệp sản xuất đạt 

10.770 tỷ Kíp, vượt kế hoạch 12% và tăng 16.97% so với cùng kỳ. 

Hội nghị đánh giá ngành Công thương Lào năm 2018 đã đã đạt được một số thành tựu 

trên trên 3 kế hoạch nòng cốt bao gồm: 1. Kế hoạch hội nhập kinh tế trong khu vực và 

quốc tế nhìn chung đã đạt được những thành tựu tích cực, đặc biệt là việc thực hiện những 

công ước quốc tế của Lào với tư cách là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới 

WTO; Tiếp tục tổ chức đàm phán các hợp tác kinh tế – thương mại đa phương trong khu 

vực và các tiểu vùng, các hợp tác song phương chính chủ yếu với Trung Quốc, Việt Nam 

và Thái Lan. 2. Chú trọng thực hiện công tác cải thiện môi trường kinh doanh trên cơ sở 

triển khai Chỉ thị 12/TT về việc tổ chức thực hiện 8 biện pháp thúc đẩy kinh tế. Củng cố 

các cơ chế dưới luật, quy định và cơ chế hỗ trợ tiến hành kinh doanh tại Lào. Các ban 

ngành hữu quan đã nỗ lực giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với hoạt động kinh 

doanh, giảm công đoạn thủ tục hành chính từ 10 bước xuống còn 3-4 bước, giảm thời 

gian cấp phép kinh doanh từ 174 ngày xuống còn 30-40 ngày. 3. Xây dựng kế hoạch ứng 

phó cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo thích nghi với việc gia tăng cạnh tranh. Chú trọng 

thực hiện chiến lược phát triển các doanh nghiệp nhỏ SMEs. Tập trung tìm kiếm thêm 

các nguồn vốn trong và ngoài nước để thành lập quỹ cho vay tín dụng qua hệ thống ngân 

hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 

SMEs. 

Ngoài ra , đối với công tác xúc tiến thương mại, bộ Công thương đã nỗ lực tạo điều kiện 

cho SMEs mở rộng thị trường trong nước và tham gia vào thị trường nước ngoài. Khuyến 

khích tổng số 385 đơn vị doanh nghiệp tham gia tổng cộng 68 cuộc triển lãm hàng hóa 

tại nước ngoài. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các sản phẩm thế mạnh như cà phê, gạo và 

sản phẩm ODOP. 

T
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Chín phủ Lào đang điều chỉnh 

xây dựng khung giá điện mới 

heo Kinh tế Xã hội, tiến độ kế hoạch thực hiện điều chỉnh giá điện mới giai đoạn 

2019-2025 của Chính phủ Lào đến nay đã hoàn thành dự thảo khung giá điện dân 

sinh, nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng 1%/năm. Việc điều chỉnh tăng giá điện được cho 

là để hỗ trợ tính ổn định và bền vững cho tài chính ngành điện lực Lào, đồng thời khung 

giá mới cũng phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty điện lực Lào.  

Dự thảo điều chỉnh giá điện lần này đã được trình lên cuộc họp Chính phủ hôm 6/3 vừa 

qua với 4 lựa chọn để tiếp nhận ý kiến thảo luận và đóng góp từ các thành viên Chính 

phủ. Sau khi trình dự thảo khung giá điện mới lên Chính phủ, Bộ Năng lượng và mỏ Lào 

đã phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến nội dung điều chỉnh giá điện, từ đó tìm 

các biện pháp thu hút thêm đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích sử dụng năng lượng 

điện trong ngành sản xuất; tiếp tục bao cấp điện cho đối tượng có thu nhập thấp; giải 

quyết chênh lệch dự báo điện tiêu thụ và lượng điện tiêu thụ thực tế trong nước; điều 

chỉnh giá điện phù hợp với tình hình kinh tế khu vực, nâng cao khả năng cạnh tranh; hạn 

chế việc bao cấp điện tràn lan. Kết quả nghiên cứu, khảo sát khung giá điện mới được cho 

biết sẽ tập trung vào nhóm điện dân sinh, tổ chức quốc tế, điện doanh nghiệp, giáo dục và 

thể thao, điện kinh doanh giải trí, cơ quan nhà nước, lĩnh vực nông nghiệp và công 

nghiệp… 

Có hai lựa chọn điều chỉnh khung giá điện được đưa ra tiếp nhận ý kiến đóng góp trong 

cuộc họp Chính phủ tháng 3 như sau: 

Lựa chọn thứ nhất là giữ nguyên khung giá điện và cách tính giá điện theo 6 bậc như cũ, 

cụ thể bậc 1 từ 0-25 kWh có giá 348 Kíp, bậc 26-150 kWh có giá 414 Kíp, bậc 151-300 

kWh có giá 799 Kíp, bậc 301-400 kWh có giá 880 Kíp, bậc 401-500 kWh có giá 965 Kíp 

và bậc từ 500 kWh trở lên có giá 999 Kíp trong năm 2019 này, sau đó sẽ tăng lên 1%/năm 

cho đến 2025 

Lựa chọn thứ 2 là giữ nguyên khung giá nhưng điều chỉnh lại cách tính các bậc; lựa chọn 

thứ 3 là bỏ khung giá theo bậc, chỉ sử dụng 1 bậc duy nhất với mức giá cố định duy nhất; 

lựa chọn thứ 4 là giảm từ 6 bậc xuống còn 3 bậc và điều chỉnh lại giá trên cơ sở xóa bỏ 

bao cấp điện, cụ thể với mức từ 0-150 kWh có giá 400 Kíp/kWh, từ 500 kWh trở lên có 

giá 720 Kíp trong năm 2019 và tăng 1%/năm cho đến năm 2025./. 

T 
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Lào chính thức triển khai thí điểm 

xe điện và trạm sạc EV

heo báo chí Lào, tại khách sạn Land Mark, thủ đô Viêng Chăn Bộ Năng lượng và 

Mỏ Lào và Công ty EV Lao đã tổ chức lễ ký MOU dự án thí điểm sử dụng trạm sạc 

và xe vận hành bằng năng lượng điện, với mục tiêu lắp đặt thí điểm 100 trạm sạc điện 

ngay trong năm 2019. Lễ ký có sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ ông 

Khammany Inthilath, Tổng giám đốc điện lực Lào ông Bunoum Sivanhphang, Giám đốc 

Công ty EV Lao Bounleuth Luangpraseuth và đại diện các ban bộ ngành liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ cho biết, mục tiêu chính của dự án 

nhằm để khuyến khích việc đưa việc sử dụng năng lượng sạch vào lĩnh vực giao thông 

vận tải, dự án là một trong 7 chiến lược ưu tiên của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào nói riêng 

và là một phần của chính sách tiết kiệm và bảo vệ năng lượng quốc gia nói chung. 

Theo đó, các chiến lược được ưu tiên của ngành Năng lượng Lào bao gồm việc phát triển 

và củng cố cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng; nâng cao năng lực chuyên môn đồng 

thời áp dụng thiết bị công nghệ hiện đại; sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có hiệu 

lực, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao; công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành năng lượng; đáp 

ứng nguồn năng lượng dồi dào cho lĩnh vực giao thông, vận tải; phát triển ngành năng 

lượng xanh, sạch và bền vững, từ đó giảm thiểu lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập 

khẩu từ nước ngoài. 

Bộ trưởng cũng cho biết thêm, việc sử dụng phương tiện dùng năng lượng điện hiện đã 

rất phổ biến trên thế giới, theo thống kê của Cơ quan năng lượng quốc tế IEA, năm 2017 

trên thế giới đã có 3 triệu phương tiện chạy điện. Vì vậy, Lào cần sử dụng chính thế mạnh 

của mình là ngành công nghiệp điện lực và năng lượng tái tạo, lựa chọn sử dụng những 

phương tiện chạy điện, phương tiện Hybrid, khí nén thiên nhiên… nhằm giảm thiểu tối 

đa ô nhiễm môi trường và chi phí cho năng lượng hóa thạch. 

Giám đốc công ty EV Lao Bounleuth Luangpraseuth cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung 

lắp đặt hệ thống 100 trạm sạc điện trong năm nay, các điểm chính được ưu tiên thí điểm 

lắp đặt đầu tiên là trạm công ty điện lực Lào, các cảng hàng không, địa điểm công cộng. 

Các trạm sạc có khả năng tích đầy năng lượng cho phương tiện trong vòng 10 phút, đối 

với các thiết bị sạc điện hộ gia đình thì cần 6 giờ đồng hồ để hoàn thành chế độ sạc như 

trên. 
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Chủ tịch nước Lào thăm công trình 

ga đường sắt Viêng Chăn 

heo báo chí Lào, ngày 5/4 vừa qua, Chủ tịch nước ông Bunnhang Volachith cùng 

các lãnh đạo nhà nước Lào đã có thực hiện chuyến thăm thị sát công trình thi công 

ga đường sắt Naxaithong, thủ đô Viêng Chăn. Tiếp đón đoàn có Chủ tịch hội đồng quản 

trị Công ty đường sắt Lào Trung ông Chi Ko Chiang, cùng đại diện nhà thầu thi công 

hạng mục dự án.  

Báo cáo với chủ tịch nước, lãnh đạo công ty đường sắt Lào Trung cho biết, dự án đường 

sắt Lào Trung có điểm kết nối phía Bắc tại cửa khẩu quốc tế Boten – Bohan, tỉnh 

LuongNamTha và đi qua các tỉnh Udomxay, Luongphabang, tỉnh và thủ đô Viêng Chăn 

sau đó nối với đường sắt Thái Lan tại vị trí cửa khẩu quốc tế hữu nghị I Nongkhai sau đó 

đi thẳng đến thủ đô Bangkok và đi qua Malaysia để kết nối với điểm cuối tại cảng 

Singapore 

Dự kiến đường sắt Lào Trung sẽ vận hành tàu cao tốc 160km/h sử dụng năng lượng điện, 

tổng chiều dài tuyến đường là 414,332 Km. Giai đoạn đầu tiên, hệ thống đường sắt Lào 

Trung sẽ hoạt động 20 ga, sử dụng 16 nghìn nhân công.  Kể từ khi khởi công năm 2016 

tính đến thời điểm hiện tại, dự án đường sắt Lào Trung đã sử dụng hơn 13 tỷ NDT, tương 

đương hơn 2 tỷ USD. Trong đó, hoàn thành 87% hạ tầng đường sắt, 54% tiến độ đào hầm 

với 13 đường hầm đã được hoàn thiện. Tiến độ thi công cầu vượt đạt 43%. 

Chỉ đạo tại buổi làm việc, chủ tịch Bunnhang Volachith yêu cầu các đơn vị cần tập trung 

vào chất lượng thi công, đảm bảo tính bền vững, an toàn và thân thiện môi trường. Đặc 

biệt lưu ý tạo điều kiện làm việc cho lao động Lào trong các vị trí thích hợp, đào tạo nhân 

lực, nâng cao tay nghề chuyên môn cho lao động Lào.  
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Năm 2019 Chính phủ Lào dùng 7 nghìn tỷ vốn ODA 

để phát triển nông thôn 

heo Kinh tế Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư trong báo cáo mới đây cho biết, đối 

với năm 2019, tổng ngân sách đầu tư công của Chính phủ Lào dự kiến là 44.347 tỷ 

Kíp, con số này tương đương 26.8% GDP. Trong đó, vốn vay phát triển ODA là 7.113,35 

tỷ Kíp từ bạn bè quốc tế cùng các đối tác chiến lược của Chính phủ Lào trên hai phương 

diện hỗ trợ tài chính và hỗ trợ về kỹ thuật, chiếm 16.04% tổng giá trị đầu tư công, sẽ được 

tập trung phát triển chuyên môn, kỹ thuật, tập trung các chuyên gia từ cấpTrung ương vào 

thực hiện công tác phát triển nông thôn, vùng sâu vùng xa và xóa đói giảm nghèo trong 

năm 2019. 

Mục tiêu trong năm 2019, Chính phủ sẽ đẩy mạnh việc đưa các chuyên gia trong và ngoài 

nước thực hiện công tác phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng 

đời sống người dân, chuyển giao kinh nghiệm, khuyến khích nâng cao khả năng sản xuất, 

trước hết đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng và tiến tới sản xuất thành hàng hóa cung cấp ra 

ngoài thị trường. 

Vấn đề khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa người dân đô thị và tại vùng nông thôn 

từ lâu đã trở thành thách thức lớn đối với chính sách phát triển kinh tế xã hội của Chính 

phủ Lào, đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ đầu tư phát triển các lĩnh vực hạ tầng giao thông, 

nâng cao khả năng canh tác nông nghiệp và chăn nuôi, sản xuất hàng hóa… 

Số tiền đầu tư phát triển nông thôn từ nguồn vốn ODA gần bằng số ngân sách đầu tư cải 

thiện lĩnh vực tài chính tiền tệ của Chính phủ Lào trong năm 2019 là 9.788 tỷ Kíp, tương 

đượng 22.07% tổng vốn đầu tư công và chiếm 5.91% GDP. 
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Lào tổ chức hội thảo về quản lý rừng bền vững

heo Lao Phatthana News, ngày 28/3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Cục Lâm nghiệp, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Lào đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban tư vấn

Chương trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững và chương trình F-REED về giảm phát 

thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng. Hội nghị diễn ra 

dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường ông 

Xouchat Xaynhakumman, có sự tham dự của đại diện của tổ chức JICA tại Lào ông Akiko 

Sanada. 

Hội nghị đã nhìn lại các hoạt động và thành quả đạt được của Chương trình trong giai 

đoạn vừa qua, cùng thảo luận và thông qua kế hoạch thực hiện đến tháng 10/2020. Đồng 

thời, các bên cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các chuyên đề PDM, kế hoạch 

PO và các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo cho công tác thực hiện chương trình đạt 

hiệu quả thiết thực và lâu dài. Đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đặt ra trên cơ sở thống 

nhất phối hợp chặt chẽ giữa Cục Lâm nghiệp và các chuyên gia Nhật Bản. 

Hội nghị cũng đã chỉ rõ tầm quan trọng của rừng, không chỉ cung cấp nguồn gỗ, rừng còn 

cho vai trò điều tiết môi trường, bảo tồn nguồn nước tự nhiên, chống sói mòn bảo vệ đất, 

bảo vệ đa dạng hệ sinh thái. Đặc biệt, rừng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm 

thiểu ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng tại Lào. 

Chương trình trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững và REDD+ được Chính phủ Lào chỉ đạo 

cho Cục Lâm nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong giai đoạn 10/2015-

10/2020 chủ yếu về việc tăng cường tập huấn cho cán bộ Lào tại Nhật Bản về kỹ năng 

phân tích, quản lý các vấn đề môi trường, sinh thái và đánh giá tác động cũng như xây 

dựng cơ chế bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. 
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Chính phủ yêu cầu ngành Công chính Vận tải sớm giải 

quyết 19 vấn đề tồn đọng 

heo Kinh tế Thương mại, các ngày 28-29/3/2019 tại Trung tâm hội nghị quốc gia 

Km5 Hội nghị tổng kết công tác ngành Công chính và Vận tải toàn quốc năm 2018 

đã diễn ra trong dưới sự chủ trì của phó Thủ tướng Somdy Duangdy.  

Tại hội nghị diễn ra ngày 29/3 Phó Thủ tướng Somdy Duangdy phát biểu cho biết, ông 

đánh giá công tác tổ chức thực hiện chính sách đưa Lào từ quốc gia không có biển 

Landlock thành trung tâm kết nối khu vực Landlink của ngành Giao thông có bước tiến 

tích cực. Trong đó, có nhiều dự án lớn đã hoàn thành và một số dự án đang trong tiến độ 

rất tốt, tiêu biểu có thể kể đến như: Tuyến đường BanHuak – Huyện Khop – Pakkhop – 

Konteun, phía Bắc tỉnh Xaynhabuly; công trình cầu vượt sông Sekong, tỉnh Sekong; Dự 

án quốc lộ 16A Pakxong – Km52 tỉnh Attapeu; Dự án đường 4 từ núi Huaxang – bản 

Aotai, tỉnh Xaysombun; Dự án cải tạo cảng hàng không quốc tế Wattay; Dự án xây dựng 

Cầu Xethamuak và XeKumkam, tỉnh Savannakhet; Dự án đường sắt Lào Trung. Tuy 

nhiên, ngành Giao thông Lào vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm cách tháo gỡ và có biện 

pháp giải quyết 19 vấn đề tồn đọng, được so sánh với các căn bệnh kinh niên, đặc biệt là 

hiện tượng xe siêu trường siêu trọng làm hư hỏng mặt đường, vấn đề ùn tắc giao thông 

tại các đô thị, vấn đề đội giá chi phí xây dựng hạ tầng giao thông nhưng chất lượng thấp, 

thời gian thi công kéo dài. Đặc biệt, giai đoạn 2017-2018, Chính phủ đã thanh tra, phát 

hiện các dự án công bị thổi giá, qua đó thu hồi lại cho ngân sách 3.560,86 tỷ Kíp, tương 

đương 418.92 triệu USD; Ngoài ra, ngành Giao thông cũng đã hoàn thiện văn bản quyết 

định của Bộ trưởng Công chính Vận tải về quản lý công tác xây dựng( bản sửa đổi bổ 

sung) năm 2019; Quyết định của Bộ trưởng về quy định quản lý công tác cấp phép kinh 

doanh trong lĩnh vực Công chính Vận tải ( trên cơ sở triển khai nội dung chỉ thị 02/TT 

ngày 1/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Đánh giá về công tác giải quyết 19 vấn đề tồn đọng được xác định kể từ Hội nghị tổng 

kết ngành Công chính Vận tải năm 2016, Phó thủ tướng Somdy Duangdy đánh giá một 

số vấn đề đã cơ bản được giải quyết, tuy nhiên phần lớn vấn đang còn tồn tại và gây ảnh 

hưởng lớn như: Công tác quản lý quy hoạch đô thị và công trình xây dựng, theo đó, việc 

cấp phép xây dựng công trình các loại phần lớn không phù hợp với quy hoạch tổng thể 

đã được đề ra); công tác quản lý phương tiện siêu trường, siêu trọng khiến mặt đường 

giao thông hư hỏng nặng; giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông; công tác quản lý 

vận tải hành khách và các bến xe khách; vấn đề xây dựng và bảo trì đường bộ bị đội giá 

nhưng chất lượng vẫn thấp, thời gian thi công bị kéo dài. 
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Lào nới thời  hạn xử phạt chậm nộp phí đường bộ 

heo Kinh tế Thương mại, ngày 1/4, Bộ Tài chính đã ra quyết định số 0975 gửi đến 

các tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện giao thông tại Lào về việc nới thêm thời 

hạn cuối của đợt đóng thuế đường bộ đến ngày 1/6/2019. Qua đó yêu cầu các tổ 

chức, cá nhân chấp hành nghĩa vụ đóng thuế đường bộ trước ngày 1/6 và áp dụng mức 

xử phạt đối với các trường hợp quá hạn như quy định đã đề ra. Theo quy định trước đó, 

việc đóng phí đường bộ sẽ bắt đầu từ 1/1 đến 31/3 hàng năm, nếu quá hạn, mỗi trường 

hợp chậm đóng sẽ bị phạt thêm 0.1% giá trị cần đóng/ngày, nếu chậm đóng năm 2018 sẽ 

bị phạt thêm 40%, chậm đóng năm 2017 sẽ bị phạt thêm 60%. Đối với việc đóng thuế 

đất, thời hạn đóng tính từ 1/1 – 31/12 hàng năm, nếu quá hạn, chủ sở hữu đất sẽ bị phạt 

thêm 20% giá trị cần đóng.  

Lý giải việc nới thời hạn nói trên, Bộ Tài chính cho rằng vì lý do cơ chế đóng thuế qua 

hệ thống ngân hàng chưa được đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, dẫn đến tình trạng công 

tác thu phí đường bộ không đạt tiến độ như kỳ vọng. Tính đến hạn chót như các năm bình 

thường là 31/3, hệ thống các điểm thu phí đường bộ và thuế đất tại thủ đô Viêng Chăn 

được tổ chức bởi Sở thuế thủ đô và ngân hàng BCEL chỉ thu được phí đường bộ của 

hơn .1000 phương tiện và thuế đất của hơn 300 lô trên địa bàn. Qua đó, đóng ngân sách 

hơn 200 triệu Kíp, chỉ tiêu đặt ra là hơn 89 tỷ Kíp. Trong đó, dự kiến thu 65 tỷ Kíp phí 

đường bộ và 24.4 tỷ Kíp thuế đất trong năm 2019 này.  

Đợt thu phí đường bộ và thuế đất năm 2019 tại thủ đô Viêng Chăn được chính quyền tổ 

chức tại 9 địa điểm bao gồm: cơ quan hành chính thủ đô Viêng Chăn; công sở quận 

Xaythany; công sở quận Sisattanak; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng; Công sở quận 

Xaysettha; công sở quận Sikhottabong; công sở quận Chanthabuly và Tổng Cục Hậu cần 

Km5. 
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Dịch sốt xuất huyết tại Lào diễn biến phức tạp trong 

những tháng đầu năm 

heo Vientiane Mai, báo cáo của Trung tâm xét nghiệm và dịch tễ Trung ương, Bộ 

Y tế Lào hôm 28/3/2019 vừa qua cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, cả nước

ghi nhận tổng cộng 1.338 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết và 4 trường hợp tử vong, 

các trường hợp tử vong được ghi nhận chỉ tại thủ đô Viêng Chăn 

Báo cáo khi đề cập tình hình dịch xuất huyết tại các địa phương cho biết, tỉnh Attapeu đã 

phát hiện 264 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết, thủ đô Viêng Chăn ghi nhận 299 trường 

hợp, làm tử vong 4 người, tỉnh Champasak ghi nhận 294 trường hợp, tỉnh Luongnamtha 

có 168 trường hợp, tỉnh Savannakhet có 55 trường hợp, tỉnh Salavan có 49 trường hợp, 

tỉnh Bolykhamxay có 28 trường hợp, tỉnh Sekong có 28 trường hợp, tỉnh Khammuan có 

22 trường hợp, tỉnh Viêng Chăn có 18 trường hợp, tỉnh Luongphabang có 8 trường hợp, 

Xaynhabuly ghi nhận 2 trường hợp, các tỉnh Udomxay, Xiengkhoang, Xaysombun mỗi 

tỉnh có 1 trường hợp. Ngoài ra, có 3 tỉnh không có trường hợp sốt xuất huyết là Bokeo, 

Phongxaly và Huaphanh. 

Đặc biệt, các trường hợp tử vong chỉ tập trung tại thủ đô Viêng Chăn, với 4 bệnh nhân tử 

vong trong tổng số 299 trường hợp mắc phải sốt xuất huyết. Cụ thể, quận Xaysettha có 

nhiều bệnh nhân nhất với 57 trường hợp, quận Sikhottabong có 54 trường hợp, quận 

Xaythany có 49 trường hợp, quận Sisattanak có 37 trường hợp, quận Chanthabuly có 30 

trường hợp, quận Hatxaiphong có 29 trường hợp, quận Sangthong có 19 trường hợp, quận 

Naxaithong có 16 trường hợp và quận Pakngeum có 8 trường hợp mắc phải sốt xuất huyết. 

Báo cáo nhận định, dịch sốt xuất huyết tại tại Lào trong tình trạng sẵn sàng bùng phát và 

chưa thể ngăn chặn một cách triệt để. Hiện cơ quan chức năng y tế địa phương vẫn đang 

tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng và chống mắc phải sốt 

xuất huyết bằng cách giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý ao tù, nước đọng không cho muỗi 

vằn có cơ hội trú ngụ và sinh sôi. 
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Thủ đô Viêng Chăn ra quy định quản lý 

an toàn dịp Lễ hội năm mới 

ông an thủ đô mới đây đã ra thông báo số 172 ngày 1/4/2019  trong đó quy định 8 

điều cấm và 3 hình thức xử phạt nhắm tới kiểm soát các hành động có thể gây mất 

an toàn, mỹ quan trong dịp lễ hội. 

Cụ thể quy định các điều cấm gồm: 1. Nghiêm cấm hoạt động mua bán vật gây tiếng ồn, 

tạo tiếng vang, cấm đốt pháo dưới mọi hình thức, cấm sử dụng chất nổ, hóa chất độc hại, 

chất phóng xạ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh con người và ảnh hưởng đến an ninh trật 

tự công cộng. 2. Cấm sử dụng nước bẩn, nước màu, nước pha trộn gây kích ứng da, cấm 

dùng bóng nước, túi nước ném nhau, cấm ăn mặc hở hang trái thuần phong mỹ tục, cấm 

lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, nghiêm cấm các hành vi đánh bạc, cá độ trong dịp năm 

mới 2019. 3. Cấm sử dụng phương tiện chở thùng nước, bể nước ra khỏi nhà với mục 

đích té nước, cấm tụ tập vui chơi, nhảy múa giữa lòng đường. 4. Cấm tham gia vui chơi 

tại khu vực sông, bờ sông Mekong mà chưa xin phép chính quyền, không vui chơi ở nơi 

có nguy cơ xảy ra rủi ro ngoài ý muốn và những địa điểm không có sự kiểm soát của lực 

lượng chức năng. 5. Cấm các hộ gia đình, phương tiện tham gia giao thông mở nhạc gây 

ồn ào, tài xế cần chấp hành đầy đủ quy định khi tham gia giao thông, không sử dụng rượu 

bia khi tham gia giao thông. 6. Cấm ngồi trên đầu xe khi tham gia giao thông, cấm xe tải 

chở nặng, xe khách chở quá số người quy định, người tham gia giao thông cần chấp hành 

tín hiệu đường và luật giao thông đường bộ. 7. Các cơ sở giải trí, ăn uống phục vụ muộn 

nhất đến 23h30 hàng ngày. 8. Cấm té nước vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm 

vụ điều tiết giao thông.  

Cụ thể việc quy định các hình thức xử phạt gồm: 1. Mọi hành vi vi phạm quy định trên 

dù vô tình hay cố ý đều phải chịu biện pháp giáo dục, cảnh cáo, phạt hành chính hoặc 

năng hơn là truy tố trách nhiệm trước pháp luật. 2. Hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ 

hoặc tổ chức đốt pháo bị phát hiện phải chịu biện pháp giáo dục, cảnh cáo, phạt hành 

chính hoặc năng hơn là truy tố trách nhiệm trước pháp luật. 3. Các hình thức xử phạt dựa 

theo chỉ thị 188/TT của Thủ tướng ngày 3/7/2017 về xử phạt người vi phạm luật giao 

thông đường bộ và quyết định số 1323 ngày 21/12/2018 của Đô trưởng Viêng Chăn về 

giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. 
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Lào đề nghị tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mở rộng diện 

tích cây trồng thay thế cây thuốc phiện tại tỉnh phía Bắc 

heo báo chí Lào, chiều 03/4, tại trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương 

bà Khemmany Phonsena đã tiếp ông Tông Quốc Anh, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó

Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và đoàn công tác tỉnh Vân 

Nam nhân dịp đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Lào. Tại buổi tiếp, bà Khemmany 

Phonsena đã đề nghị tỉnh Vân Nam tăng cường số lượng hàng hóa trong nhóm cây trồng 

thay thế cây thuốc phiện tại Lào, đồng thời đề nghị tỉnh Vân Nam tạo điều kiện cho Lào 

được tham gia nhiều hơn vào việc kiểm soát kim ngạch thương mại giữa Lào và tỉnh Vân 

Nam.  

Tổng giá trị kim ngạch thương mại giữa Lào và Vân Nam trong năm 2018 đạt 1.6 tỷ USD, 

tăng 5.8% so với cùng kỳ, trong đó Lào nhập khẩu 288 triệu USD và xuất sang Vân Nam 

770 triệu USD, tăng 0.9% so với cùng kỳ. Lĩnh vực quan trọng hàng đầu trong hợp tác 

thương mại giữa Lào và Vân Nam là trồng cây thay thế cây thuốc phiện đã được tổ chức 

thực hiện khá tốt, điều chỉnh công đoạn cấp Quota ngay từ đầu, thời gian xuất khẩu cũng 

được nới rộng hơn trước. 

Hợp tác trồng cây thay thế thuốc phiện được tỉnh Vân Nam thực hiện từ năm 2006 tại 4 

tỉnh thành Bắc Lào là Bokeo, Luangnamtha, Luangphabang và Xaynhabuly. Theo KPL, 

công ty Cao su Vân Nam thực hiện thu mua, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cao su ở 

nhà máy đặt tại tỉnh LuongNamTha với khả năng sản xuất tính đến năm 2017 là 20 nghìn 

tấn/năm trong tổng diện tích lúc đó là hơn 6 nghìn Hecta, đồng thời hỗ trợ người trồng 

cao su tại Lào nâng cao kỹ thuật chăm sóc, kết hợp trồng hoa màu thâm canh để tăng 

thêm thu nhập. Theo chiến lược, đến năm 2020, sẽ có hơn 30 Hecta cao su được trồng tại 

Lào bởi Công ty Đầu tư Cao su Vân Nam, với 8-10 nhà máy có khả năng sản xuất 300 

nghìn tấn cao su/năm, dự kiến có giá trị 4.5 tỷ NDT, tương đương 670 triệu USD. 
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WB viện trợ tiếp 50 triệu USD để Lào khắc phục thiên tai 

ổng hợp báo chí Lào được biết, hôm 11/3 vừa qua, WB đã chính thức phê duyệt 

khoản vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế IDA trị giá 50 triệu USD trong 

công tác phục hồi cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả lũ lụt và cải tạo hệ thống đê điều tại 

nhiều tỉnh thành của Lào.  

Theo thông báo từ văn phòng của WB tại Lào, Cục Đường bộ, Bộ Công chính và Vận tải 

sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa những tuyến giao thông bị hư hại, đặc biệt là các đoạn giao 

thông quan trọng tại quốc lộ 13 trên cơ sở nguồn vốn 25 triệu USD thuộc phạm vi Dự án 

cầu đường giai đoạn 2 của Chính phủ Lào. Số vốn 25 triệu USD còn lại được bổ sung và 

Dự án kiểm soát thiên tai Đông Nam Á tại Lào với công tác chính là cải tạo, nâng cấp đê 

điều và hệ thống bờ kèchống sạt lở và đủ khả năng chống chịu khi xảy ra thiên tai, bão 

lũ. 

Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào Bunchanh Sinthavong cho biết, năm 2018 vừa qua, 

hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã gánh chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt hoành hành 

về cả tài sản và con người. Khoản viện trợ bổ sung lần này của WB sẽ giúp Lào xây dựng 

và nâng cấp lại hệ thống giao thông và đê điều. 

Mùa mưa năm 2018 diễn ra khắc nghiệt hết sức bất thường, ảnh hưởng đến 616.000 người 

dân Lào và đã cướp đi sinh mạng của 56 người. Cơn bão nhiệt đới Sơn Tinh hồi tháng 7 

và bão Benbica vào tháng 8 đã gây lũ lụt trên hầu hết các tỉnh thành của Lào. Chưa dừng 

lại tại đó, sự cố vỡ đập phụ của công trình thủy điện Xepian Xenamnoy hôm 23/7 đã gây 

ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Lào. Ước tính tổng 

chi phí khắc phục thảm họa mà Chính phủ Lào cần sử dụng lên đến 520.4 triệu USD. 
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BCEL chính thức phát hành thẻ Mastercard 

heo BCEL, Chiều 5/4 đã diễn ra lễ công bố chính thức sản phẩm BCEL Mastercard 

tại khách sạn DonChan Palace, thủ đô Viêng Chăn. Sự kiện có sự tham gia của Tổng 

giám đốc BCEL Phoukhong Chanthachack và Đại diện Mastercard quốc tế tại khu vực 

Đông Dương, chủ tịch hội đồng quản trị BCEL Bunleua Sinxayvoravong, Cục trưởng 

Cục quản lý giao dịch ngân hàng Trung ương Lào BOL Soulisack Thamnuvong và đại 

diện của các ban ngành, ngân hàng tại Lào. 

Theo đó, BCEL sẽ mở 2 dạng dịch vụ thẻ Mastercard bao gồm BCEL World Mastercard 

dành cho khách hàng thường xuyên hành trình ở ngoài lãnh thổ Lào, được công nhận trên 

toàn thế giới. Khách hàng có thể thao tác rút tiền mặt, thanh toán điện tử trong và ngoài 

nước với các đơn vị chấp nhận thanh toán Mastercard. 

BCEL Prepaid Mastercard là dạng thẻ tín dụng nạp tiền, khách hàng sau chỉ cần đăng ký 

và nạp vào tài khoản cá nhân là có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến hoặc rút 

tiền mặt tại các cây ATM. BPM được chia làm 3 loại nhỏ để phù hợp với nhu cầu của 

khách hàng về thanh toán quốc tế và thanh toán điện tử. 
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Tin vắn: 

Bộ Tài chính thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo 

heo Lao Phatthana News, ngày 29/3 Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định 

nghỉ hưu và bổ nhiệm công tác mới với một số vị trí cấp lãnh đạo. Theo đó, Thứ

trưởng Sila Viengkeo, Cục trưởng Tổ chức cán bộ Khunnhon Khammany, Cục 

trưởng cục Ngân sách nhà nước Sangvone Phanhthavilay, Cục trưởng Kế toán Bộ Tài 

chính Chanthasith Senaphanh sẽ nhận quyết định nghỉ hưu. Bộ Tài chính theo đó cũng 

công bố các quyết định bổ nhiệm tạm thời các chức vụ bị khuyết nói trên, cụ thể: nguyên 

Cục phó Tổ chức cán bộ Outhai Inthilath được bổ nhiệm làm quyền Cục trưởng; nguyên 

Vụ trưởng Kế hoạch và Tài chính Văn phòng Khamkhuan Sixanon được bổ nhiệm làm 

Phó Chánh Văn phòng Bộ. 

Bộ Tài chính cũng công bố thực hiện việc bổ nhiệm bà Davone Thongchanh thay thế vị 

trí Cục trưởng Kế toán, Bộ Tài chính. Thuyên chuyển công tác nguyên Phó Chánh văn 

phòng Bộ Tài chính Samphao Lausi nhận chức vụ Phó Cục Lưu trữ nhà nước, thuyên 

chuyển công tác Gs Philany Phitsamai, quyền Cục trưởng Kế toán nhận chức vụ Cục phó 

Cục Chính sách tài chính và pháp chế, Bộ Tài chính, bổ nhiệm bà Davone Thongchanh 

làm Bí thư Đảng ủy Cục Kế toán. 

Dự án điện mặt trời trị giá 345 triệu USD tại tỉnh 

Bolykhamxay chuẩn bị được xây dựng 

heo KTTM, ngày 2/3/2019 vừa qua, tại khách sạn Don Chanpalace, thủ đô Viêng 

Chăn diễn ra lễ kí kết hợp đồng xây dựng dự án năng lượng điện mặt trời với công

suất 230 kw tại khu nông nghiệp quân khu I, huyện Thaphabat, Tỉnh Bolykhamxay 

với tổng giá trị đầu tư 345 triệu USD. Lễ ký diễn ra giữa giám đốc công ty TNHH Thương 

mại quốc tế Sulinhaphon (là đơn vị đầu tư 100% vốn) ông Sulinha Sisanongiám và giám 

đốc công ty TNHH Công nghiệp Chiengsi Huapheng (đơn vị nhận thầu thi công) ông 

Vanglingmao. Dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Vùng nông nghiệp quân khu I với 

mục tiêu đáp ứng nhu cầu năng lượng điện sử dụng cho đặc khu kinh tế tỉnh Khammuan, 

đồng thời hỗ trợ sản xuất tại vùng nông nghiệp quân khu I, dự án dự kiến sẽ hoàn thành 

trong vòng hai năm. 

T 
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BCEL hợp tác với ngân hàng Thái Lan cung cấp dịch vụ 

thanh toán điện tử xuyên quốc gia 

heo Thaibusines, trong khuôn khổ Triển lãm liên kết thanh toán Asean được tổ chức 

tại tỉnh Chiengrai, Thái Lan ngày 4/4 vừa qua, ngân hàng Ngoại thương Lào BCEL

và ngân hàng lớn thứ 5 tại Thái Lan là Thanachart TBank đã chính thức cung cấp 

dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng công nghệ QR Code trên thiết bị di động. Theo 

đó, khách hàng sử dụng dịch vụ của BCEL mua hàng tại Thái Lan chỉ cần soi mã số QR 

trong ứng dụng di động BCEL One. Việc thanh toán trên hoàn toàn được tính theo thời 

gian thực khi ngay lập tức, hệ thống của TBank sẽ kiểm tra và thanh toán trực tiếp với 

đơn vị bán hàng. Dự kiến trong năm 2019, chiều thanh toán ngược lại, tức là khách hàng 

Thái Lan mua hàng tại Lào tại các cơ sở chấp nhận thanh toán Onepay qua ứng dụng 

Thanachart Connect của TBank cũng sẽ được hệ thống của BCEL thanh toán trên cơ sở 

thời gian thực. 

Chính thức mở cửa vườn quốc gia Nakai – Năm Thơn tại 

tỉnh Khammuan 

heo báo chí Lào, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Khammany Inthilath cùng các lãnh 

đạo bộ Nông Lâm, bộ Tài chính, lãnh đạo tỉnh Khammuan và huyện Nakai cùng

tổng giám đốc công ty điện lực Nam Thơn 2 đã tham dự lễ mở cửa chính thức vườn 

quốc gia Nakai – Nặm Thơn. Vườn quốc gia Nakai – Năm Thơn có tổng diện tích 353.200 

Hecta là một trong mười tám khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn quốc Lào. Trong những 

năm gần đây, Chính phủ Lào rất xem trọng rừng và tài nguyên rừng trong việc phát triển 

kinh tế – xã hội, các vườn quốc gia được xây dựng lên nhằm bảo tồn và duy trì tính bền 

vững và đa dạng của nguồn tài nguyên tự nhiên rất phong phú tại Lào. Thuộc dự án phát 

triển thủy điện Năm Thơn 2, Khu bảo tồn nguồn nước Năm Thơn 2 và Ban quản lý khu 

bảo tồn nguồn nước Năm Thơn 2 được thành lập trên cơ sở Chỉ thị 193/TT ngày 

29/12/2000 và chỉ thị 25/TT ngày 26/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 15/2/2019, 

chỉ thị số 36/TT tiếp tục được ban hành về việc thành lập vườn quốc gia Nakai – Năm 

Thơn thuộc phạm vi Khu bảo tồn nguồn nước Năm Thơn và một phần rừng bảo tồn kết 

nối với vườn quốc gia PhouHinBoun và vườn quốc gia Hinnamno.đây một trong mười 

tám khu bảo tồn thiên nhiên tại Lào. 
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Thủ đô Viêng Chăn sẽ xây dựng 

nhà máy tái chế rác 30 triệu USD 

heo KTTM, ngày 2/4 vừa qua, Công ty Kwanmeung Group, Công ty UAC Energy 

và Công ty SBANG Sustainable Energy đã ký kết hợp tác với Sở Kế hoạch và Đầu

tư thủ đô Viêng Chăn về việc điều chỉnh, bổ sung điều khoản của hợp đồng tô 

nhượng đất và bãi rác thải. Theo nội dung dự án mới được ký kết, các bên sẽ đẩy nhanh 

hiện thực hóa tiến độ xây dưng nhà máy tái chế rác thải thành nguồn năng lượng thay thế 

và các sản phẩm gia dụng, đảm bảo tận dụng khả năng sinh lợi từ lượng hàng trăm tấn 

rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Nhà máy tái chế rác thải thành năng lượng tái tạo đặt tại bản 

Naphasouk Km32, quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn có tổng giá trị đầu tư 30 triệu 

USD, thời gian thi công xây dựng trong vòng 2 năm, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 

2021. Nhà máy có khả năng phân loại 400 tấn rác thải đô thị mỗi ngày, từ đó được xử lý 

đốt tạo năng lượng nhiệt điện có công suất 6MW, tái chế 40 tấn nhựa plastic và sản xuất 

100 tấn phân bón hóa học/ngày. Thông tin từ phòng quản lý đô thị thủ đô Viêng Chăn 

cho biết, ước tính mỗi ngày toàn thành phố thải ra khoảng 300-350 tấn rác, khả năng thu 

gom và xử lý thực tế của khu xử lý rác thải Km 32 chỉ đạt 200-250 tấn/ngày. 

Dự án đường sắt Lào Trung thông hầm thứ 6 tại 

Udomxay, tổng tiến độ đạt hơn 60% 

heo KTTM, ngày 28/3 vừa qua, phó tỉnh trưởng Udomxay ông Somchith Panyasack 

cùng lãnh đạo địa phương đã tham dự lễ thông hầm đường sắt Lào Trung đoạn đi

qua địa phận Huayta, huyện Xay, cách tỉnh lị Udomxay hơn 40km về phía Bắc. 

Đoạn đường hầm trên có chiều dài 2.626m được thông thành công. Đường hầm Huayta 

là một trong 32 đường hầm thuộc dự án đường sắt Lào Trung đi qua địa bàn tỉnh 

Udomxay. Thông tin từ buổi lễ thông hầm nói trên cho biết, đến hết tháng 3/2019, dự án 

đã thực hiện được tại tổng cộng 79 điểm thi công, khoan thành công 49.792 m, tương 

đương 58.67% tổng chiều dài. Như vậy đến thời điểm tháng 3/2019, dự án đường sắt Lào 

Trung dài 414 km trị giá hơn 6 tỷ USD với tổng số 75 đường hầm lớn nhỏ từ Boten, 

Luongnamtha đến thủ đô Viêng Chăn đã đạt khoảng hơn 60% tiến độ, đúng dự kiến hoàn 

thành vào năm 2021. 
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Thủy điện Xaynhabuly đạt tiến độ 98%, sẽ khánh thành 

trong năm 2019 

heo ABC News, trong khi đón tiếp chuyến thăm thị sát dự án thủy điện Xaynhabuly

của đoàn lãnh đạo Triều Tiên dẫn đầu bởi Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên

Ri Su Yong diễn ra mới đây, phía lãnh đạo nhà máy báo cáo cho biết, tổng tiến độ 

thi công dự án nhà máy thủy điện Xaynhabuly đến nay đã đạt 98%, dự kiến hoàn thành 

vào cuối năm 2019. Xaynhabuly là đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở hạ nguồn 

dòng chính sông Mekong, vào khoảng 30 km về phía đông, đập thủy điện này được Lào 

xem là “một mô hình kiểu mẫu cho tất cả các đập trên dòng chính Mekong”. Đập dài 

820m, cao 32m, công suất thủy điện 1.285 MW. Đập thủy điện Xaynhabuly nằm tại Km30 

về phía đông huyện Xaynhabuly, miền bắc Lào; được khởi công năm 2011 và dự kiến 

hoàn thành vào năm 2019. Việc xây dựng đập Xaynhabuly bị phản đối do lo ngại các tác 

động ảnh hưởng môi trường và xã hội các quốc gia tại hạ lưu dòng Mekong. Sau một thời 

gian bị hoãn do Campuchia và Việt Nam phản đối, Lào tiếp tục xây dựng công trình vào 

7/11/2012. Đập thủy điện Xaynhabuly có nhà thầu chính là Công ty Karnchang Đại 

chúng, Thái Lan. Dự kiến khi hoàn thành, 7 tổ máy 175 MW sẽ vận hành sản xuất điện 

bán cho Thái Lan trên đường dây tải 500 kV, tổ máy 60 MW sản xuất điện cung cấp trong 

nước qua đường dây tải 115 kV. Tổng giá trị đầu tư dự án là 4 tỷ USD. 

BeerLao khánh thành cầu vượt 8 tỷ Kíp 

heo Beerlao Newsletter, ngày 3/4 đã diễn ra Lễ khánh thành công trình cầu vượt đi 

bộ trị giá 8 tỷ Kíp nối liền trụ sở Công ty và nhà máy Bia Lào tại Km12, đường

Thadeua, quận Hatxaiphong. Đây là cầu vượt dành cho cán bộ, công nhân viên và 

khách tham quan dự đáp ứng lưu lượng 500 lượt qua lại/ngày do Beer Lao tự đầu tư, thời 

gian thi công 7 tháng, đây cũng là công trình cầu vượt đi bộ đầu tiên của Lào. Công ty 

Bia Lào là một trong những đơn vị doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách hơn 

2.200 tỷ Kíp trong năm 2018 vừa qua. Năm 2019, kế hoạch xây dựng Công ty và nhà máy 

bia Lào thành điểm du lịch đang được đơn vị sớm đưa vào triển khai. 
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Thủ đô Viêng Chăn áp dụng máy bắn tốc độ, đo nồng độ 

cồn nhằm siết chặt kiểm soát giao thông dịp Tết Lào 

heo báo chí Lào, Cục Giao thông, Bộ An ninh Lào đã bắt đầu trang bị và hướng dẫn 

lực lượng cảnh sát tại thủ đô Viêng Chăn sử dụng máy bắn tốc độ và máy đo nồng

độ cồn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp tết năm mới Bunpimay 2019. Thiết 

bị súng bắn tốc độ Trucam có khả năng đo tốc độ phương tiện từ khoảng cách tối đa 2km 

ở giới hạn 320km/h được trang bị cho Cảnh sát giao thông thủ đô Viêng Chăn được Công 

ty 3S nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, chính quyền Viêng Chăn cũng đa ban hành các quy 

định cấm mới nhằm đảm bảo ninh, an toàn, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trong dịp tết 

Lào 2019. Năm 2018 vừa qua, cả nước Lào đã ghi nhận hơn 5000 trường hợp tai nạn giao 

thông, làm chết 995 người. Chỉ riêng dịp Tết Lào năm ngoái đã xảy ra 287 vụ tai nạn, làm 

chết 39 người.  

Thủ đô Viêng Chăn tăng cường kiểm soát giá tiêu dùng 

trong dịp năm mới 

heo Lao Phatthana, nhằm đảm bảo các sản phẩm tiêu dùng có giá cả hợp lý đến tay

người dân, phòng tránh các hành vi trục lợi tự ý nâng giá của tiểu thương trong dịp

lễ hội năm mới Songkran 2019,  thời gian qua Sở Công thương thủ đô Viêng Chăn 

đã tập trung kiểm soát mặt bằng giá hàng tiêu dùng bằng việc quy định mức giá tối đa của 

từng loại sản phẩm theo giá cả thị trường chung. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, tự ý 

nâng giá hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, năm nay chính quyền địa phương cũng hết sức chú 

trọng việc ngăn chặn mua bán và tàng trữ pháo nổ. Cụ thể, cơ quan này đã  quy định giá 

cụ thể với mặt hàng thịt lợn, giá cá rô phi. Sở Công thương thủ đô Viêng Chăn cho biết 

sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sử dụng các biện pháp ngăn chặn việc đầu cơ, tích trữ 

thịt trâu bò cho dịp tết năm mới. Đối với mặt hàng rau, củ, quả theo mùa, Sở Công thương 

sẽ không quy định mức giá chung, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn sẽ duy trì kiểm soát 

và xử lý sớm các trường hợp bất thường xảy ra. Đối với mặt hàng gạo, thời gian gần đây 

có sự dao động giá liên tục, Sở Công thương giao cho các phòng công thương cấp quận 

tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt và sớm giải quyết các trường hợp bất thường. Ngoài ra, 

Bộ Công thương cũng đã cho phép thủ đô Viêng Chăn lập quỹ gạo dự phòng để đảm bảo 

bình ổn giá mặt hàng này trong dịp tết năm mới 2019 này. 
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Các địa phương của Lào đã sẵn sàng cho Lễ hội năm mới 

heo Vientiane Times, chuỗi sự kiện trong dịp lễ hội năm mới diễn ra từ ngày 11-

17/4 tại Thủ đô Viêng Chăn gồm có cuộc thi chọn người đẹp Sangkhan (một trong

7 người đẹp tượng trưng cho các ngày trong tuần) tại sân vận động Thatluong trong 

các ngày 11-12/4. Tại Luong Prabang, Lễ hội rước voi từ chùa Watmai đến chùa Wat 

Xiengthong sẽ được tổ chức vào ngày 13/4. Sau đó 1 ngày, lễ hội đường phố đặc trưng 

sẽ được diễn ra tại cung đường trung tâm thành phố Luongphabang từ Sân vận động cũ 

đến Bảo tàng Cung điện Hoàng gia, ngoài ra còn có hội chợ thương mại, trưng bày giới 

thiệu và bán các sản phẩm dệt may truyền thống địa phương. Thông tin từ Sở Thông tin 

Văn hóa và Du lịch tỉnh Luongphabang, tiếng Trung Quốc sẽ được thêm vào các biển chỉ 

dẫn, các nhà hàng cũng sẽ bổ sung thêm các món ăn Trung Quốc vào thực đơn nhằm đảm 

bảo tính thuận tiện và thu hút thêm lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc. 

Ngoài ra, các địa phương khác cũng đã cơ bản hoàn tất các chương trình chuẩn bị chào 

mừng năm mới Bunpimay. Chú trọng nâng cấp hạ tầng du lịch, cải thiện chất lượng nhà 

hàng, khách sạn để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong dịp lễ hội lớn đầu tiên thuộc 

khuôn khổ năm du lịch Lào Trung 2019. 

Chỉ huy Không quân Hải quân Nga đến thăm Lào 

heo báo Quân đội Lào, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga dẫn 

đầu bởi Thiếu tướng Igor Koshin, Chỉ huy Không quân Hải quân Nga đã có chuyến

thăm và làm việc tại Lào trong các ngày từ 1-5/4/2019. Sáng 2/4, Thứ trưởng Bộ 

Quốc phòng Lào Trung tướng Aesamai Leuangvanxay đã có cuộc đón tiếp và hội đàm 

đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nga. ại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi tình hình và kinh 

nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và truyền thống hợp tác 

tốt đẹp có từ lâu đời trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Hai bên cùng khẳng định mối quan hệ 

giữa Lào và Nga trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua không ngừng được tăng cường, 

phát triển, thể hiện qua việc trao đổi các chuyến thăm của phái đoàn đại biểu quân sự ở 

mọi cấp; hợp tác an ninh, hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo tiếp tục được tăng cường. 
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Lào và Malaysia tăng cường quan hệ quốc phòng 

heo Vientiane Times, nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn lãnh đạo Bộ Quốc 

phòng Lào, dẫn đầu bởi Bộ trưởng, Đại tướng Chansamone Channhalath đến

Malaysia trong các ngày từ 21-23/3/2019, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ MOU 

về việc tăng cường phối hợp và sâu rộng hơn hợp tác quốc phòng  trên cơ sở hai bên cùng 

có lợi. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Chansamone đến Malaysia kể từ ngày đầu tiên nhậm 

chức hồi tháng 4/2016. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã có 

cuộc gặp và hội đàm với tướng Mohamad Sabu. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ 

trưởng Quốc phòng Lào cũng đã đến thăm trường Đại học quốc phòng Malaysia, cơ sở 

giáo dục hàng đầu về chuyên môn, kiến thức, khoa học công nghệ quốc phòng. Bên cạnh 

đó, Bộ trưởng cũng đã đến thăm công ty dịch vụ công nghiệp hàng không BHIC Aero 

Services, một công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Bousted BHIC. Quan hệ 

hợp tác quốc phòng Lào và Malaysia đang dần có những bước tiến triển trên cơ sở hợp 

tác quốc phòng chung Asean ADMM. 

Ngân hàng đầu tư Châu Âu viện trợ Lào 5 triệu Euro 

để nâng cấp hạ tầng giao thông 

heo báo chí Lào ngày 1/4 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, đã diễn ra lễ ký kết 

tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại  trị giá 5 triệu Euro của Ngân hàng đầu tư

Châu Âu EIB tương đương 48 tý Kíp nhằm giúp đỡ Lào thực hiện dự án cầu đường 

giai đoạn 2 việc bảo trì, phục hồi và nâng cấp hạ tầng trên chiều dài 1.400 km đường giao 

thông nông thôn tại Bắc Lào bao gồm các tỉnh Phongxaly, Xiengkhoang, Udomxay, 

Xaynhabuly và Bolikhamxay. Buổi lễ diễn ra giữa Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Lào ông Kikeo Chanthanburi và Giám đốc đầu tư của EIB ông Luca Lazzarolli ,cùng sự 

tham gia của các đại diện Bộ, ban ngành liên quan. Số vốn viện trợ trên sẽ được kết hợp 

cùng khoản vay 20 triệu Euro tương đương 193 tỷ Kíp của Chính phủ Lào trong việc bảo 

trì, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo 

tạo thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, từ đó góp phần nâng cao đời sống và kinh tế 

của người dân Lào. 
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Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị còn 870 trường hợp người 

Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú với công dân 

Việt Nam 

heo Tiền phong, số liệu thống kê của Sở Tư pháp Quảng Trị công bố ngày 3/4 cho 

thấy, trên địa bàn huyện Hướng Hóa có 720 trường hợp công dân Lào di cư tự do

và kết hôn không giá thú với công dân Việt Nam, đây là các trường hợp có tên trong 

danh sách phê duyệt của Ủy ban Biên giới quốc gia và Chủ tịch nước năm 2018. Trong 

đó, 358 người kết hôn không giá thú, 71 hộ (362 nhân khẩu) di cư tự do. Hiện đã có 119 

người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam đợt 1 ở thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng 

Hóa, theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Lào. Bên cạnh đó, kết quả bước đầu 

xác định trên địa bàn huyện Hướng Hóa còn có hơn 150 trường hợp công dân Lào di cư 

tự do và kết hôn không giá thú với công dân Việt Nam, nhưng không có tên trong danh 

sách phê duyệt của Ủy ban Biên giới quốc gia và Chủ tịch nước năm 2018. Vấn đề di cư 

tự do và kết hôn không giá thú giữa công dân hai nước Việt Lào sinh sống ở khu vực biên 

giới là vấn đề phức tạp, gây khó khăn về quản lý hộ tịch, hộ khẩu cũng như đảm bảo nghĩa 

vụ, quyền lợi hợp pháp của công dân như đất ở, đất sản xuất, việc học hành, khám chữa 

bệnh, ổn định cuộc sống lâu dài. 

Đại hội thể thao Sinh viên Lào lần thứ XIII tổ chức tại 

thủ đô Hà Nội 

heo Giáo dục và Thời đại, Sáng ngày 6/4, tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 

diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Lào lần thứ XIII, với sự tham dự của

hơn 1.000 sinh viên đang học tập tại 48 trường ĐH khu vực miền Bắc.Tới dự và 

phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Thongsavanh Phomvihan – Đại sứ Lào tại Việt Nam cho 

biết: Đây một trong những hoạt động thường niên được Đại sứ quán Lào tổ chức, nhằm 

tạo cầu nối cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam được học hỏi và giao lưu, tăng 

cường tình đoàn kết. Đại hội thể thao sinh viên Lào năm nay, nằm trong kế hoạch thiết 

thực chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 42 

năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 64 năm ngày thành lập 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chào mừng năm mới của Bộ tộc Lào. Đây là năm đầu 

tiên được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Theo ban tổ chức, Đại hội 

thể thao sinh viên Lào lần thứ XIII quy tụ hơn 1.000 vận động viên là sinh viên đang học 

tập từ 48 trường đại học khu vực miền Bắc tham gia thi đấu ở 5 nội dung gồm: cầu lông, 

bóng chuyền, cầu mây, kéo co, bóng bàn. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 06 đến 

07/4) và sẽ bế mạc trao giải. 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 21 

Điểm tin báo chí trong nước: 

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng tại Lào 

heo TTXVN, ngày 6/4, tại trụ sở Tổng hội Người Việt Nam tại Lào ở thủ đô Viêng 

Chăn, Ban vận động Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu phối hợp cùng Đại sứ

quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Thành hội Người Việt 

Nam ở thủ đô Viêng Chăn và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào long 

trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương lần đầu tiên ở Lào theo nghi lễ truyền thống. 

Tham Lễ Giỗ tổ nói trên có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Chủ tịch Tổng 

hội Người Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Trung; Chủ tịch Thành hội Người Việt Nam ở 

thủ đô Viêng Chăn Lê Văn Mùi; Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với người 

Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Dự án và gần 200 đại biểu là đại diện các cơ quan 

bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác 

đầu tư tại Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương trên khắp cả nước 

Lào và cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn. Buổi lễ còn có sự tham dự của 

Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Somok Kingsada và Giám đốc 

Sở Nội vụ thủ đô Viêng Chăn Bounna Phathummavong.  

Mặc dù, lần đâu tiên được tổ chức ở Lào, song lễ Giỗ tổ Hùng Vương đã diễn ra thành 

công, được tiến hành theo nghi lễ truyền thống Việt Nam, lan tỏa được giá trị văn hóa tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Việt Nam. Với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, được 

tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương, được tự tay sắp lễ vật và được tự tay thắp nén hương 

thơm, thành tâm khấn lạy trước tượng Vua Hùng là một điều gì đó hết sức linh thiêng và 

thực sự xúc động. 

Đánh giá việc Lào siết chặt quản lý xăng dầu 

heo Nhân Dân, Bộ Công thương Lào vừa công bố văn bản số 0577 quy định thời

hạn hoàn thiện hồ sơ bổ sung đối với một số hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

và phân phối xăng dầu tại nước này. Theo đó, thời hạn các doanh nghiệp tham gia 

lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc phân phối xăng dầu phải hoàn thành chậm nhất là ngày 1-

5-2019. Văn bản này sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-6 tới, yêu cầu các doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn khi kinh doanh xăng dầu dựa trên Nghị 

định số 331/CP của Chính phủ Lào, ký ngày 27-10-2017.  

Trong Nghị định số 331/CP của Chính phủ Lào, đáng chú ý về phần phụ lục có nội dung 

quy định kinh doanh phân phối xăng dầu là, các trạm xăng đã có từ trước khi Nghị định 

có hiệu lực phải hội đủ điều kiện hoạt động là: cách khu dân cư, trường học, bệnh viện, 

chợ, nguồn nước, đường cong, ngã rẽ, trạm xăng…. đã có trước đó từ một km trở lên. 
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Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, sẽ phải ngừng hoạt động sau hai năm Nghị định 

có hiệu lực. Điều này cũng là một thách thức đối với hệ thống phân phối xăng dầu của 

các công ty kinh doanh xăng dầu có chức năng xuất nhập khẩu và phân phối xăng dầu 

đang hoạt động kinh doanh tại Lào, nhưng cũng hướng thị trường kinh doanh xăng dầu 

tại Lào ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh và đạt tiêu chuẩn chất lượng khu vực. 

Chuyên gia kinh tế cho rằng, Nghị định 331/CP và Văn bản số 0577 của Bộ Công thương 

Lào không nhằm phân hạng các doanh nghiệp được kinh doanh xăng dầu tại Lào mà nhằm 

quy hoạch lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối xăng dầu theo đúng định hướng phát 

triển thị trường năng lượng của Lào. Hiện nay, tại Lào có 26 doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực này, trong đó doanh nghiệp ngoại gồm hai công ty của Việt Nam là Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Lào và Công ty PV OIL Lào, Thái-lan là Tập đoàn Dầu khí 

Thái-lan (PTT). 

Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào, đơn vị thành 

viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đang hoạt động tại Lào, cho biết, Nghị định 

331/CP và Văn bản số 0577 của Bộ Công thương Lào có ý nghĩa rất tích cực trong việc 

quy chuẩn các đầu mối phân phối xăng dầu tại Lào, tạo điều kiện cho các nhà phân phối 

xăng dầu đủ năng lực, hạn chế các đầu mối phân phối xăng dầu nhỏ lẻ nhập xăng dầu từ 

các nguồn không chính thức. Mặt khác cũng vừa tạo áp lực nhất định cũng như cơ hội để 

các doanh nghiệp có tiềm lực về xuất nhập khẩu và phân phối xăng dầu tại Lào có định 

hướng rõ ràng về chất lượng dịch vụ và năng lực kinh doanh. 

Nghệ An, Quảng Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển ma 

túy từ Lào về Việt Nam 

heo Baonghean.vn, Tối 1/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp

với Trạm Cảnh sát giao thông 5.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh

Nghệ An), Công an thị xã Thái Hòa, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang đối 

tượng Phạm Thị Mai (SN 1960), trú tại xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh có hành vi mua 

bán trái phép chất ma túy. Việc bắt giữ diễn ra khi đối tượng di chuyển đến địa bàn xã 

Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, nhận thấy đối tượng có thể bỏ trốn, tiêu hủy tang vật 

nên ban chuyên án đã nhanh chóng phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa, Trạm Cảnh sát 

giao thông 5.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện 

Quỳnh Lưu mật phục, nhanh chóng bắt quả tang, thu giữ của Phạm Thị Mai 2 bánh 

Heroin.  

Trước đó, theo Thời báo Tài chính và Dân Trí, ngày 27/3/2019, thực hiện Chuyên án 

544Lv, tại khu vực bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào, lực lượng 

BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và 
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tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào phá án thành 

công, bắt quả tang 4 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy 

tổng hợp từ Lào đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường 

là 110.000  viên ma túy tổng hợp (khoảng 24 kg). Quá trình bắt giữ, các đối tượng này đã 

liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khiến Thượng úy Nguyễn T. V., trinh 

sát viên bị thương phải nhập viện. Ngày 31/3, đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muộn 

do Đại tá Kẹo-Đa-Vông-Xay-Nhạ-Sẻn, Giám đốc An ninh tỉnh dẫn đầu đã đến thăm 

Quảng Bình để động viên và biểu dương sự dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ tham gia 

vào chuyên án bắt giữ 110 ngàn viên ma túy nói trên.  

Việt Nam - Lào thống nhất kế hoạch trấn áp tội phạm ma 

túy trên tuyến biên giới 

heo Baonghean.vn, Sáng 3/4, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Công an Việt Nam và 

Bộ An ninh Lào tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền,

tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Tham dự 

hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Thoong Lếch Măn Nỏ Mệch - Tổng cục trưởng Tổng 

cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào làm trưởng đoàn. Về phía Việt Nam có các đồng chí: 

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an 

làm trưởng đoàn; Đại diện các đơn vị chức năng liên quan của Bộ Công an, Cục Cảnh sát 

điều tra tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Hải quan và các địa phương liên quan. 

Hội nghị đã thống nhất mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy 

trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thời gian diễn ra từ 15/4 - 15/7/2019. Bộ Công an 

đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội 

dung cụ thể; đồng thời giao Cục cảnh sát ĐTTP về ma túy thường trực, tham mưu với 

lãnh đạo bộ triển khai thực hiện đợt cao điểm. Các cơ quan, đơn vị chức năng hai bên sẽ 

báo cáo cấp có thẩm quyền tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các hiệp định, biên bản 

ghi nhớ tạo cơ sở pháp lý cho công tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn 

giải đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; thu giữ, trao đổi vật chứng và các tài liệu liên 

quan. 

Thông tin từ Hội nghị cho biết, , thời gian qua, lực lượng phòng, chống ma túy 10 tỉnh 

biên giới Việt - Lào đã tổ chức 255 đợt tuần tra song phương với 3.460 lượt cán bộ tham 

gia; triệt phá 17 tụ điểm phức tạp; đấu tranh thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ, 

5.768 đối tượng; thu giữ 496,91 kg heroin, 117,23 kg thuốc phiện, 560.335 viên ma túy 

tổng hợp…Riêng 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 1.955 vụ, 2.441 

đối tượng; thu giữ 153 kg heroin, 71,2 kg thuốc phiện, 214,4 kg ma túy tổng hợp và 

231.790 viên ma túy tổng hợp. 
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