
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 22- THÁNG 04 NĂM 2019

• Bộ Tư pháp Lào tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi bổ sung luật Tranh chấp
kinh tế

• Động thái của Lào sau khi kết thúc phiên tham vấn lần hai của MRC về dự
án thủy điện Paklay

• Thủy điện Nậm U1, tỉnh Luongprabang sắp vận hành tổ máy thứ nhất
• Công ty tư nhân tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước và phát triển du

lịch tại thủ đô Viêng Chăn
• Thành lập trường dạy nghề kỹ thuật đang phát triển tại Lào
• Tổng Cục thuế Lào khánh thành trụ sở mới trị giá hơn 30 triệu USD
• Công trình đê điều ngoại thành thủ đô Viêng Chăn chính thức hoàn thành

và bàn giao.
• Doanh nghiệp Logistic Hongkong hợp tác với doanh nghiệp Lào phát triển

cảng khô nội địa tại thủ đô Viêng Chăn
• Khời động tổ máy phát điện thứ nhất thủy điện Xaynhabuly
• Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Lào trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ
• Lào, Thái Lan, Trung Quốc đồng ý đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt kết

nối khu vực
• Lào tham gia hội thảo về vệ sinh và nước sạch quốc tế
• Phái đoàn EU và UNICEF khảo sát vấn đề Y tế và dinh dưỡng tại Phongsaly
• Hội nghị Quốc hội các nước CLMV
• Công ty khoáng sản IHC Lào hợp tác cùng Bộ Quốc phòng khai thác mỏ

vàng Phuvong, tỉnh Attapeu
Tin vắn: 

• Hàng loạt hoạt động tại Viêng Chăn chào mừng năm du lịch Lào Trung
• Ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát lựa chọn lộ trình mới cho tuyến cao tốc

Viêng Chăn – Pakse
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Tin vắn: 

• Hàng loạt hoạt động tại Viêng Chăn chào mừng năm du lịch Lào Trung

• Ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát lựa chọn lộ trình mới cho tuyến cao tốc

Viêng Chăn – Pakse

• Biên bản ghi nhớ khảo sát thực tế tính khả thi dự án bản kiểu mẫu xóa đói

giảm nghèo do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Lào

• Vientiane Center chính thức IPO, kỳ vọng huy động được 60 tỷ Kíp

• Kim ngạch thương mại tháng 2 của Lào chỉ đạt hơn 600 triệu USD

• Hội chợ sở hữu trí tuệ quốc tế sắp được tổ chức tại Pakse, tỉnh Champasack

• Tổng Cục Cảnh sát chú trọng điều chỉnh, xử lý sai phạm của lực lượng

Cảnh sát du lịch và Hải quan

• Các dự án đầu tư vào tỉnh Phongsaly chủ yếu trong lĩnh vực Nông Lâm

• Tỉnh Xiêng khoảng chú trọng xử lý tiêu cực, tệ nạn

• Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trụ cầu vượt, dự án đường sắt Lào Trung

• Học viện Khổng Tử, Đại học Suphanouvong tổ chức hoạt động Tiếp cận

sáng kiến Vành đai con đường và cảm nhận tốc độ phát triển của Trung

Quốc

• Công ty bảo hiểm TOKO tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

• Sở Công thương Thủ đô Viêng Chăn quy định mức giá thực phẩm dịp Tết

năm mới Bunpimay 2019

• Thủ đô Viêng Chăn hủy bỏ hoạt động văn hóa đặc sắc hàng đầu dịp Tết

năm mới

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Đại hội thể thao sinh viên Lào tại Hà Nội

• Lào tăng cường hợp tác giáo dục với các địa phương Việt Nam

• Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức đón tết cổ truyền Bunpimay

• Thưởng nóng chuyên án bắt ông trùm ma túy Lào

• Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam – Lào

• Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào – Việt đạt doanh thu 47.8 tỷ trong quý I
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Tin chính: 

Bộ Tư Pháp Lào tổ chức góp ý sửa đổi bổ sung 

Luật tranh chấp Kinh tế 

ổng  hợp tin báo chí, ngày 9/4, tại Hội trường Bộ Tư pháp Lào, Trung tâm giải 

quyết tranh chấp kinh tế, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ pháp luật 

Trung – Lào tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Luật giải quyết tranh chấp kinh tế Lào 

bản sửa đổi bổ sung. 

Tại buổi hội thảo phía Trung tâm giải quyết tranh chấp kinh tế, Bộ Tư pháp Lào đã có 

nhiều bài trình bày về chủ đề “Nguyên tắc soạn thảo hợp đồng và thỏa thuận giải quyết 

tranh chấp kinh tế”, “Ký hợp đồng bảo hộ lợi ích đầu tư”, “Làm thế nào để lựa chọn 

phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế theo đúng pháp luật: Hòa giải hay trọng tài”. 

Hội thảo cũng tiến hành giao lưu, trao đổi ý kiến giữa các chuyên gia pháp luật với các 

nhà đầu tư về chủ đề đầu tư tại Lào làm thế nào để phòng ngừa và xử lý hiệu quả tranh 

chấp. 

Điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp, cá tổ chức tập hợp doanh nghiệp của Việt Nam 

tại Lào bên cạnh việc tìm hiểu nắm bắt, tuân thủ pháp luật Lào, cũng cần chủ động tìm 

kiếm cơ hội, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng các quy định pháp luật của Lào, 

để tạo ra lợi thế ngay từ đầu cho mình, đặc biệt là với những luật có ảnh hưởng trực 

tiếp, thường xuyên đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có Luật giải quyết tranh 

chấp kinh tế, tránh đừng để bị động, rơi vào thế “lâm trận mới đi mài kiếm”. 

T 
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Động thái của Lào sau khi kết thúc phiên tham vấn 

Lần 2 của MRC về dự án thủy điện Paklay 

ổng hợp báo chí Lào, Cách đây ít ngày, cuộc họp đánh dấu kết thúc đợt tham vấn 

lần 2 về thủy điện Paklai đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, Chính phủ 

Lào cam kết sẽ đưa những ý kiến tham vấn chính của các thành viên MRC vào điều 

chỉnh nội dung thiết kế dự án thủy điện Paklay, tỉnh Xaynhabuly, miền Bắc Lào. 

Trả lời phỏng vấn báo Vientianetimes, Cục trưởng Cục tài nguyên nước, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Lào đồng thời là trưởng ban MRC quốc gia Channathet 

Bualapha cho biết, Chính phủ Lào và đối tác phát triển dự án đã xem xét kĩ lưỡng các 

khuyến nghị và tham vấn, đặc biệt là tham vấn về báo cáo kỹ thuật của các thành viên 

Ủy hội Mekong về công trình thủy điện Paklay. Lào thừa nhận có một số chi tiết của 

dự án thiếu tính khả thi thực tế, đồng thời bày tỏ hy vọng ban thư ký MRCS và các 

nước thành viên ghi nhận các quan điểm tham vấn của phía Lào. 

Chính phủ Lào sẽ tập trung vào giải quyết theo khuyến nghị của MRC bao gồm độ an 

toàn của đập Paklay, ảnh hưởng đến nghề cá và dòng chảy trầm tích. 

Theo thông cáo báo chí của MRC về đợt tham vấn lần 2 diễn ra hồi trung tuần tháng 1 

tại Luongphabang, các quốc gia thành viên của Ủy hội Mekong đã đưa ra tuyên bố 

chung kêu gọi Chính phủ Lào tập trung xem xét và tìm biện pháp giải quyết  và giảm 

thiểu các tác động xuyên biên giới của dự án thủy điện Paklay. 

Thuỷ điện Pak Lay là dự án thuỷ điện thứ 4 được đề xuất trên dòng chính sông Mekong, 

sau thủy điện Don Sahong, thủy điện Sayaboury và thủy điện Pak Beng. Thủy điện 

Pak Lay nằm dưới dự án thuỷ điện Sayaboury, cách thủ đô Vientiane khoảng 240 km 

về phía thượng nguồn và cách biển Đông khoảng 1.800 km. 

Dự án được triển khai theo hình thức Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (BOT) tại 

huyện Pak Lay, tỉnh Sayaboury, công suất thiết kế 700 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2,1 

tỷ USD. Chính phủ Lào dự kiến sẽ khởi công dự án thuỷ điện Pak Lay vào năm 2022 

và hoàn thành vào năm 2029. 

Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, điện từ dự án Pak Lay sẽ được xuất khẩu sang Thái 

Lan. Ước tính sẽ có khoảng 22.000 người bị ảnh hưởng từ dự án này. 

T
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Thủy điện Nậm U1, tỉnh Luongprabang sắp vận hành 

tổ máy thứ nhất 

heo KTTM, là một trong 7 đập thủy điện trên dòng Nậm U, công trình Nậm U1 

nằm trên địa bàn huyện PakOu, tỉnh LuongPrabang đến nay đã đạt tổng tiến độ 

khoảng 60%, dự kiến sẽ vận hành tổ máy phát điện thứ nhất vào tháng 12/2019 này 

Kể từ năm 2016, tiến độ thi công đập Nậm U1 gần như đạt đúng tiến độ, các cửa xả, 

vị trí lắp đặt tổ máy đã cơ bản hoàn thiện. Đặc biệt, đơn vị thi công đã thành công trong 

việc nắn dòng chuyển nước để phục vụ sản xuất điện hồi giữa năm 2017. Dự án được 

thi công bởi công ty Sino Hydro trên cơ sở nguồn vốn đầu tư của Công ty PowerChina, 

thời gian tô nhượng là 29 năm. 

Theo thông tin từ ban quản lý dự án, đập Nậm U1 có tổng số 4 tổ máy, tổng công suất 

lắp đặt 180MW, khả năng sản xuất và cung cấp 710 triệu kWh điện/năm. Tháng 

12/2019 này, tổ máy đầu tiên sẽ chính thức được vận hành và 3 tổ máy còn lại sẽ được 

vận hành lần lượt cho đến cuối năm sau 2020. 

Tất cả 7 nhà máy thủy điện trên dòng PakOu đều do Công ty PowerChina đầu tư với 

tổng số vốn 2.8 tỷ USD, trong đó các đập U2, U5 và U6 đã hoàn thành và đưa vào vận 

hành từ năm 2016, các đập còn lại đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành 

và chính thức đưa vào hoạt động trong vòng cuối năm 2020. 7 nhà máy sản xuất thủy 

điện có tổng công suất lắp đặt 1.272 MW với khả năng sản xuất 5 tỷ kWh điện/năm, 

chiếm đến 42% tổng năng suất sản xuất điện của Lào. 

Dự án thủy điện Nậm U gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 12 nghìn dân và 2.300 

hộ gia đình. Đơn vị đầu tư cho biết công tác di dân tái định cư và xây dựng cơ sở hạ 

tầng đã được hoàn thành. 

T 
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Công ty tư nhân tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống 

cấp nước và phát triển du lịch tại thủ đô Viêng 

Chăn 

heo báo chí Lào, sáng 8/4/2019, tại khách sạn Land Mark, thủ đô Viêng Chăn đã 

diễn ra lễ kí kết thỏa thuận điều chỉnh và bổ sung nội dung hợp đồng đầu tư dự 

án BOT nhà máy sản xuất nước sinh hoạt ThaDua, Quận Hatxaiphong Thủ đô Viêng 

Chăn giai đoạn I và lễ kí biên bản ghi nhớ nhằm thu thập dữ liệu và khảo sát tính khả 

thi phát triển khu du lịch thiên nhiên tại bản Pakkuang, NongHan, Natham và Naxon, 

quận Pakngum, thủ đô Viêng Chăn. 

Phát biểu tại buổi lễ ông Senglati Savankham cho biết, nhà máy sản xuất nước sinh 

hoạt ThaDua giai đoạn I có công suất 20.000 m3/ngày, khởi công năm 2015 và hoàn 

thiện và đưa vào sử dụng năm 2017. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước cũ tại Quận 

Hatxaiphong có kích thước nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và dẫn nước 

hiện tại. 

Vì vậy, VASE đã đề xuất lên Doanh nghiệp nước sinh hoạt thủ đô Viêng Chăn trên 

danh nghĩa đối tác đầu tư nhằm tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước tại Quận 

Hatxaiphong với tổng chiều dài 100km trên địa bàn 6  bản Thamuong, bản Thinphia, 

bản Noixiengda, bản Thanaleng- Bản Nahay, Bản Nahay – Bản Thakhek Bản Xiengda 

và Bản ThinThen. Đồng thời dự kiến lắp đặt khoảng 7.000 đồng hồ nước với tổng giá 

trị đầu tư 12 triệu USD (khoảng hơn 100 tỉ kíp). 

Về vấn đề phát triển du lịch Bản Pakkuang, bản NongHan và bản Naxon, dự án phù 

hợp với chiến lược phát triển du lịch của thủ đô Viêng Chăn, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

đáp ứng nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng. Với biên bản ghi nhớ MOU vừa được 

ký kết, VASE sẽ khảo sát việc xây dựng khu du lịch bảo tồn thiên nhiên có đóng góp 

cộng đồng với các hoạt động nổi bật như: du lịch sinh thái, du lịch, trường đua xe, đua 

thuyền và nghỉ dưỡng thiên nhiên v,v…  

T 
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Thành lập trường dạy nghề kỹ thuật đang là 

lĩnh vực phát triển tại Lào 

ua quan sát nhận thấy số lượng thông báo tuyển sinh của các trường đào tạo 

nghề của Lào những năm lại đây luôn giữ xu thế năm sau cao hơn năm trước. 

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Thể thao trình công bố cuối năm 2018, cho thấy 

con số tuyển dụng của các trường đào tạo nghề trong cả nước Lào năm 2016 – 2017 là 

14.868 người, năm 2017 – 2018 là 18.355 người, tăng 18,5% so với năm trước. 

Ông Somlith Virivong, Cục trưởng Cục Đào tạo nghề, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

trả lời phỏng vấn báo Vientiane Mai cho biết, năm 2018 – 2019, 23 trường cao đẳng 

đào tạo nghề trong cả nước đã thống nhất tiếp nhận 25.000 học sinh mới. 

Các trường cao đẳng đào tạo nghề quốc lập và tư nhân đều khuyến khích học sinh sau 

khi tốt nghiệp phổ thông tham gia các chương trình đào tạo nghề, chẳng hạn như sửa 

chữa bảo dưỡng máy cơ khí nặng, điện máy, vì hiện tại nhiều doanh nghiệp vừa và lớn 

rất có nhu cầu với lao động lĩnh vực này. 

Hiện tại, rát nhiều thanh niên Lào tỏ ra hào hứng với các chương trình đào tạo nghề, 

các lĩnh vực được ưa thích gồm có: Sửa chữa ô tô, cơ khí, điện máy, hàn, sửa chữa 

điện nước, thiết bị nặng, máy nông cụ vv.. 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai 

đào tạo nghề, để những người ở vùng xa xôi hẻo lánh, thanh niên chưa kết hôn, phụ 

nữa có cơ hội tham gia đào tạo nghề. Đồng thời co quan quản lý cũng nỗ lực nâng cao 

lực lượng giáo viên, để giáo viên có thể thành lập giáo án mới đem tới những chương 

trình tốt hơn cho học sinh, để học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tìm được chỗ đứng 

trong thị trường lao động. 

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng đang xây dựng cơ sở 2 của Cao đẳng kỹ 

thuật Lào – Đức tại bản Xiêng Đa, quận Xaysettha. Cơ sở này sẽ có khả năng tiếp nhận 

hàng trăm học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và phổ thông cơ sở vào học nghề. 

Cơ sở 1 của trường hiện nằm tại bản Vatnak, đào tạo nghề của trường bao gồm sửa 

chữa ô tô, máy móc cơ khí, điện tử điện lạnh, gò hàn, lái máy công trình, lái máy nông 

cụ vv… 
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Tổng Cục thuế Lào khánh thành trụ sở mới 

trị giá hơn 30 triệu USD 

heo Laophattana, Sáng 4/4/2019, lễ giao nhận và đưa vào sử dụng chính thức trụ 

sở mới của Cục thuế Lào tại bản Phonxay, quận Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn. 

Tham dự buổi lễ có mặt của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy và 

Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Sung Soon. Trụ sở 6 tầng mới của Cục thuế Lào bắt đầu 

khởi công xây dựng từ năm 2016 trên cơ sở nguồn vốn 32.5 triệu USD lãi suất thấp từ 

Quỹ phát triển kinh tế và hợp tác EDCF của Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có 4 triệu 

USD của Chính phủ Lào. 

Đơn vị thi công xây dựng công trình là công ty LG CNS, một công ty con của tập đoàn 

công nghệ LG, Hàn Quốc chuyên dịch vụ cung cấp các giải pháp công nghệ. Theo đó, 

trụ sở mới của Cục thuế Lào sẽ đáp ứng yêu cầu kiểm soát thu ngân sách bằng hệ thống 

dữ liệu điện tử hiện đại, gia tăng tốc độ xử lý lệnh khai báo thuế  chính xác, minh bạch 

và nhanh chóng. Nâng cao khả năng thu thuế trong phạm vi toàn quốc trên cơ sở dữ 

liệu đồng bộ. 

T 
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Công trình đê điều ngoại thành thủ đô Viêng Chăn 

chính thức hoàn thành và bàn giao. 

heo Lao Phatthana News, Sáng 5/4 Lễ bàn giao công trình đê ngăn lũ Thanaleng 

– Huaymakkiao, một phần của dự án phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán của

Chính phủ Lào đã diễn ra tại bản Khoaidang, quận Hatxaiphong, thủ đô Viêng 

Chăn. 

Lễ bàn giao công trình có mặt của Bộ trưởng Nông Lâm Lien Thikeo, chủ tịch HĐND 

thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tunalom và đại diện chính quyền địa phương cùng các 

ban ngành có liên quan. 

Công trình xây dựng hệ thống đê ngăn lũ kết hợp đường giao thông kết nối 4 của thủ 

đô Viêng Chăn bắt đầu thi công từ đầu năm 2016 trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của ngân 

hàng Phát triển Châu Á ADB trị giá 36.5 triệu USD, trong đó có 12.5 triệu USD viện 

trợ không hoàn lại. Là một phần của dự án phòng chống lũ lụt, hạn hán trong phạm vi 

Hợp tác tiểu vùng Mekong thông qua việc đào tạo nâng cao khả năng quản lý, đánh 

giá tác động của thiên tai; Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng bằng việc xây dựng tuyến 

đê bao ngăn lũ, đường thoát nước, hệ thống đê điều; Nâng cao khả năng phòng chống 

thiên tai của người dân. Dự án này được kỳ vọng sẽ đảm bảo kiểm soát và hạn chế rủi 

ro đối với hơn 20 nghin Ha đất canh tác, mở rộng phạm vi cấp nước của hệ thống thủy 

lợi thêm 1.542 Ha và giảm thiểu ảnh hưởng bởi thiên tai cho 61.500 hộ gia đình tại 

khu vực phát triển Nam Viêng Chăn bao gồm 4 quận : Hatxaiphong, Pakngeuam, 

Xaythany và Xaysettha. 

Ngoài công trình đê ngăn lũ từ bản Thanaleng – Huaymakkiao, các công trình thủy lợi 

Dongkhoai 1, Dongkhoai 2 và Nalong cũng sắp được hoàn thành và chính thức bàn 

giao để đi vào hoạt động trong thời gian tới đây 
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Doanh nghiệp Logistic Hongkong hợp tác với 

doanh nghiệp Lào phát triển cảng khô nội địa 

tại thủ đô Viêng Chăn 

 erry Logistics Network Limited (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao 

dịch chứng khoán Hồng Kông là 0636.HK) đã công bố việc ký kết biên bản

ghi nhớ (MOU) giữa Công ty KLN (Singapore) Pte Ltd (là một công ty con 

của Kerry Logistics) với Sitthi Logistics của Lào về việc khảo sát thành lập một liên 

doanh để phát triển bản ThaBok và Thanaleng cùng cảng khô nội địa tại Khu 

Logistics, thủ đô Viêng Chăn. 

Lễ ký kết đã được tổ chức ngày 5/4 với sự tham dự và chứng kiến của Phó thủ tướng 

Lào, Sonexay Siphandone. Động thái này là một phần trong chiến lược phát triển của 

Kerry Logistics nhằm tham vọng đặt chân vững chắc trong khu vực ASEAN, bằng 

cách phát triển một nền tảng vận tải tích hợp tại tiểu vùng Mekong mở rộng bao gồm 

Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào. 

Dự kiến, cảng nội địa này sẽ nằm trên diện tích rộng khoảng 35 ha, được phát triển 

để trở thành cảng trung chuyển hàng hóa tại thủ đô Viêng Chăn, là một trong các 

điểm kết nối tuyến đường sắt giữa Trung Quốc và Thái Lan từ Côn Minh đến 

Bangkok. Một cảng nội địa hiệu quả không chỉ được kỳ vọng sẽ giúp thu hút đầu tư 

vào Viêng Chăn và các khu vực lân cận, mà còn biến thành phố này thành một trung 

tâm kinh tế lớn dọc theo tuyến đường thương mại theo Sáng kiến một vành đai, một 

con đường của Trung Quốc. 

Ông George Yeo, Chủ tịch của Kerry Logistics cho biết: “Chúng tôi tự hào đóng một 

vai trò trong sự phát triển của Lào và đây sẽ trở thành hành lang kinh tế quan trọng 

giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Chúng tôi may mắn có được ở Sitthi Logistics – 

một đối tác địa phương có tiềm lực mạnh. Cùng với Sitthi Logistics, chúng tôi sẽ tích 

cực làm việc để biến dự án cảng nội địa thành công và đó chính là tài sản cho nền 

kinh tế Lào”. 

Để nền kinh tế Lào được hưởng lợi từ tuyến đường sắt Côn Minh-Bangkok và sử 

dụng đầy đủ nguồn lực và nguồn lao động dồi dào ở Lào, Chính phủ Lào đang ban 

hành các chính sách khuyến khích kinh tế và các quy định ưu đãi có lợi cho việc xây 

dựng một trung tâm Logistics hiệu quả ở Viêng Chăn. 

Trong năm 2018, Kerry Logistics đã hoàn thành Giai đoạn một của cảng nội địa ở 

Mandalay và cảng nội địa ở Yangon (đều ở Myanmar). Với sự tăng trưởng mạnh ở 

châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Ấn Độ, Kerry Logistics sẽ tiếp tục tận dụng 

mạng lưới hoạt động hiệu quả của mình ở châu Á để giành lợi thế thương mại ở khu 

vực ĐNÁ đang có bước phát triển mạnh và duy trì mức độ tăng trưởng cao hàng đầu 

khu vực. 
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Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Lào trình quốc 

thư lên Tổng thống Mỹ 

heo báo chí Lào, hôm 8/4 vừa qua, tại thủ đô Washington DC, tân Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền Lào tại Mỹ Khamphan Anlavanh đã đến trình quốc thư lên Tổng 

thống Donald Trump. 

Nhân dịp trình quốc thư, Đại sứ Khamphan đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ vinh dự khi 

được bổ nhiệm vào vị trí đại sứ Lào tại Mỹ, đồng thời ông cũng gửi thông điệp của 

Chủ tịch Bunnhang Volachith là những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Donald 

Trump. Ngoài ra, Đại sứ Khamphan cũng thay mặt Nhà nước và Nhân dân Lào gửi lời 

cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và người dân Mỹ đã hỗ trợ, giúp đỡ Lào trên nhiều 

phương diện trong thời gian qua, đặc biệt bắt đầu từ thời điểm hai nước nâng tầm quan 

hệ ngoại giao trở thành đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, từ đó góp phần không 

nhỏ vào phát triển Kinh tế Xã hội Lào. 

Bên cạnh đó, tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ niềm vui hoan nghênh và chúc 

Đại sứ Khamphan hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trở thành cầu nối thúc đẩy mở 

rộng mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng vững chắc 
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Lào, Thái Lan, Trung Quốc đồng ý đẩy nhanh tiến 

độ dự án đường sắt kết nối khu vực 

heo Vientianetimes, Lãnh đạo ngành Giao thông 3 nước Lào, Thái Lan và Trung 

Quốc đã thỏa thuận đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường sắt kết nối Vân Nam 

qua Lào và đến Bangkok hoàn thành trong vòng năm 2023 

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Công chính Vận tải Lào Bunchanh Sinthavong 

cho biết, trong khuôn khổ cuộc làm việc của ông với hai người đồng cấp Thái Lan và 

Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 3 vừa qua. Các bên đã thống nhất sẽ đẩy 

nhanh tiến độ thi công đoạn đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn và biên giới Trung Quốc 

trước khi diễn ra lễ chào mừng Quốc khánh Lào lần thứ 46 vào ngày 2/12/2021. Tính 

đến hết tháng 2/2019, dự án đường sắt Lào Trung dài 414 Km đã đạt tiến độ 61%. 

Cách đây không lâu, tở BangkokPost của Thái Lan đã đưa tin Chính phủ nước này 

cũng cam kết hoàn thành giai đoạn 2 của dự án đường sắt Thái Trung đến cửa khẩu 

Nongkhai và tiến hành kết nối với đường sắt của Lào trong vòng năm 2023. 

Tuyến đường sắt Bangkok – Nongkhai trị giá 179 tỷ Bath dài 608Km được chia làm 2 

giai đoạn. Phần đầu dài 253Km nối thủ đô Bangkok với NakhonRatchasima. Đoạn thứ 

hai nối Ratchasima đến Nongkhai dài 355 Km. 

Trong khuôn khổ cuộc họp, các bên đã thống nhất sử dụng công nghệ của Trung Quốc 

với tiêu chuẩn đường ray rộng 1.435m. Đồng thời ba bên cũng thống nhất xây dựng 

Cầu hữu nghị Mekong Lào Thái dành riêng cho đường sắt cách Cầu Hữu nghị Lào 

Thái I 30m về phía Nam. 

Bộ trưởng Bunchan Sinthavong cho biết, 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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Lào tham gia hội thảo về vệ sinh và nước sạch quốc 

tế 

Mới đây, Lào đã cùng nhiều quốc gia khác và các đối tác phát triển trong khu 

vực tham gia Hội nghị Bộ trưởng SMM được tổ chức bởi Tổ chức Vệ sinh và 

nước sạch cho tất cả SWA tại thành phố San Jose, Costa Rica trong các ngày 4-

5/4/2019. 

Các chủ đề chính của cuộc họp tập trung vào hỗ trợ các quốc gia thành viên đạt được 

các tiêu chuẩn vệ sinh, nước sạch và vấn đề vệ sinh nằm trong các Mục tiêu Phát triển 

bền vững. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Y tế PGS.Ts Phouthon Moungpak đã nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc tiếp cận các nguồn cung cấp nước sạch và vệ sinh trong phạm 

vi kiểm soát độ an toàn. 

Thứ trưởng Phouthon còn cho biết thêm, Chính phủ Lào đang khuyến khích thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững SGD 6, đảm bảo đến năm 2030, cả nước Lào sẽ hoàn 

toàn đảm bảo vệ sinh và tiếp cận nước sạch. Theo khảo sát kinh tế xã hội Lào 2018, tỷ 

lệ dân số được sử dụng nước sạch là 83%. 

Ngoài ra, các thành viên tham dự hội thảo cũng đã ủng hộ tổ chức thực hiện các mục 

tiêu vệ sinh, nước sạch và SGD 6 trên cơ sở chủ trương Xóa bỏ bất bình đẳng. 

Hội thảo về vệ sinh và nước sạch thường niên quy tụ các lãnh đạo ngành  Y tế đến từ 

các quốc gia trên thế giới không kể mức độ phát triển, ngoài ra có có đại diện các quốc 

gia liên quan, các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận và các nhà tài trợ. 

Theo khảo sát, năm 2015 trên thế giới có khoảng 22 quốc gia, chủ yếu tại Bắc Phi, Tây 

Á, Trung và Nam Á phải chịu tình trạng căng thẳng thiếu hụt nước sạch ở mức trên 

70%, dựa vào các số liệu khác, báo cáo đã chỉ ra khả năng thiếu hụt nguồn nước trong 

tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Trong giai đoạn 2015-2017, có 157 quốc gia đã báo cáo khả năng quản lý tài nguyên 

nước đạt mức từ 48% trở lên. 
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Phái đoàn EU và UNICEF khảo sát vấn đề 

Y tế và dinh dưỡng tại Phongsaly 

uần vừa qua, các đoàn làm việc của Liên minh Châu Âu EU và UNICEF đã tổ 

chức các chuyến quan sát quá trình tổ chức thực hiện cải thiện dinh dướng tại 

các địa phương của tỉnh Phongxaly trong thời gian 4 ngày. 

Phái đoàn do Đại sứ của EU tại Lào Leo Faber và đại điện UNICEF Octavian Bivol 

dẫn đầu. Đoàn đã đến khảo sát công tác dinh dưỡng tại các huyện Bunneua, NhotOu 

với tư cách là đối tác hỗ trợ phát triển dinh dưỡng của Lào. 

Tại hai bản HuayNheuang thuộc huyện Bunneua và bản Savarng thuôc huyện NhotOu, 

đoàn làm việc đã tham gia hoạt động hỗ trợ sức khỏe tổng hợp lưu động của Chính 

phủ Lào nhằm mục đích giúp người dân tại các địa phương chưa có cơ sở Y tế được 

tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh và dinh dưỡng. 

Các dịch vụ thuộc đợt tiếp cận sức khỏe tổng hợp lưu động bao gồm giáo dục tăng 

cường vệ sinh dịch tễ, hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em và trẻ sơ sinh, theo dõi 

tăng trưởng của trẻ mới sinh, kế hoạch tiêm chủng, bổ sung Vitamin, tẩy giun cho trẻ 

từ 6-59 tháng tuổi, kiểm tra độ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi. 
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Việt Nam tham dự hội nghị Quốc hội các nước CLMV 

Ngày 09/4, tại cố đô Luang Phrabang, CHDCND Lào, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải 

dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban tham dự Hội nghị lần thứ 8 giữa Quốc hội các nước 

Lào – Campuchia – Myanmar – Việt Nam về “Nâng cao hoạt động giám sát ngân sách 

của Ủy ban Tài chính – Ngân sách giữa Quốc hội”. 

Hội nghị giữa Quốc hội các nước Lào – Campuchia – Myanmar – Việt Nam là hội 

nghị thường niên 2 năm một lần tổ chức luân phiên giữa các Ủy ban của Quốc hội Lào, 

Campuchia và Việt Nam nhằm nâng trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau 

và tăng cường hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực ngân sách và tài chính. Từ năm 2015, 

Quốc hội Myanmar bắt đầu tham gia với tư cách khách mời. 

Hội nghị lần thứ 8 này diễn ra tại thành phố Luang Phrabang, CHDCND Lào trong hai 

ngày 09 – 10/ 4 với chủ đề Nâng cao hoạt động giám sát ngân sách của Ủy ban Tài 

chính – Ngân sách giữa Quốc hội. Hội nghị sẽ góp phần nâng cao năng lực của các 

bên trong các hoạt động hoạch định chính sách, lập và điều hành ngân sách, quản lý 

ngân sách và giám sát ngân sách, đồng thời sẽ thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa 

quốc hội các nước nói riêng và các dân tộc nói chung. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany 

Yathotou có mặt và phát biểu chào đón các đoàn tham gia và chúc mừng cho thành 

công Hội nghị tại phiên khai mạc. 

Theo chương trình Hội nghị, đoàn Việt Nam sẽ đóng góp 4 bài tham luận chia sẻ các 

thách thức mà các Ủy ban Tài chính – Ngân sách của các Quốc hội phải đối mặt trước 

những biến động của tình hình thế giới, các bài học rút ra và định hướng chính sách 

trong thời gian tới; mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước và Bộ Tài chính đối 

với hoạt động của các Ủy ban và các thành quả đạt được kể từ Hội nghị lần thứ 7 tại 

Phnom Pênh, Campuchia năm 2017. Kết thúc hội nghị, Ủy ban Tài chính – Ngân sách 

ba nước Lào – Campuchia – Việt Nam sẽ ký biên bản ghi nhớ về những thỏa thuận đạt 

được trong quá trình làm việc cũng như định hướng kế hoạch hợp tác trong các năm 

tiếp theo. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 11/4/2019 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, được sự đồng ý của lãnh đạo hai Quốc hội, chiều 08/4, 

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Việt Nam và của Quốc hội Lào đã có trao 

đổi về việc tổ chức tập huấn cho các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

của Lào về lĩnh vực tài chính, ngân sách tại Quảng Ninh, Việt Nam vào tháng 5 tới./. 
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Công ty khoáng sản IHC Lào hợp tác cùng Bộ 

Quốc phòng khai thác mỏ vàng Phuvong, tỉnh 

Attapeu 

heo báo chí Lào, ngày 9/4 tại Trụ sở Tập đoàn IHC đã diễn ra lễ kết hợp đồng 

hợp tác khai thác mỏ vàng Phu Vông, tỉnh Attapeu giữa Công ty TNHH MTV 

khoáng sản IHC Lào, thuộc Tập đoàn IHC và Bộ Quốc phòng Lào.  

Ba đơn vị Tập đoàn IHC Lào, Cục địa chất Bộ Năng lượng và Mỏ, Công ty khai thác 

phát triển khoảng sản Lào đã hoàn thành khảo sát, lập luận chứng sau 01 tiến hành 

nghiên cứu.  

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Cục trưởng Cục kinh tế Bộ Quốc 

phòng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ tịch Tập đoàn IHC, Tổng giám đốc IHC, PHó Giám 

đốc thường trực Kiêm Tổng giám đốc IHC Lào.

T 
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Hàng loạt hoạt động tại Viêng Chăn chào mừng 

năm du lịch Lào Trung 

heo báo chí Lào,  mới đây Bộ Văn hóa và Du lịch TQ, Đại sứ quán TQ tại Lào 

và Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào  đã tỏ chức sự kiện “Đoàn đại du khách

1.000 người thăm Lào”, đoàn khách hơn 1.000 người gồm 32 đoàn du khách đến 

từ 10 tỉnh của TQ gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Triết Giang, Hồ Nam, Quảng 

Đông, QUảng Tây, Hải Nam, Trùng Khánh, Vân Nam đã tới Lào.  

Ngày 5-7/4 đã tổ chức đón tiếp tại sân bay, tôi ngày 4/7 Bộ Thông Tin Văn hóa và Du 

lịch Lào đã tổ chức đón tiếp đoàn. Ngày 7/4, doanh nghiệp về du lịch hai nước tổ chức 

hội thảo, tìm kiếm cơ hội, xây dựng tour du lịch mới. Ngày 8/4, hai Bộ Văn hóa hai 

nước đã tổ chức sự kiện “Quốc phong 2019 - Triển lãm đặc biệt thư họa các nhà nghệ 

thuật đương đại Trung Quốc “. 

TQ coi Năm du lịch Lào Trung là sự kiện để tăng cường giao lưu nhân dân. Công ty 

TNHH lữ hành quốc tế Văn hóa Tô Châu hợp tác với Hàng không Lào mở đường bay 

từ Thường Châu đến Viêng Chăn và Luông Prabang. Năm 2018, Tỉnh Giang Tô có 

gần 10.000 khách du lịch tới Lào, và đón hơn 7.400 lượt khách du lịch Lào. 

Ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát lựa chọn lộ trình 

mới cho tuyến cao tốc Viêng Chăn – Pakse 

heo báo chí Lào, công ty TNHH cổ phần Viện nghiên cứu quy hoạch thiết kế 

giao thông tỉnh Hồ Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào ký hợp đồng tư vấn 

khảo sát lựa chọn lộ trình mới cho công trình đường cao tốc Viêng Chăn - Pakse

Ngày 11/4, Công ty TNHH cổ phần Viện nghiên cứu quy hoạch thiết kế giao thông 

tỉnh Vân Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào ký hợp đồng tư vấn khảo sát lựa chọn 

lộ trình mới cho công trình đường cao tốc Viêng Chăn – Pakse. 

Theo đó, phía TQ sẽ khảo sát đưa ra 3 lộ trình cho tuyến đường cao tốc Viêng Chăn – 

Pakse, sau đó lựa chọn phương án tối ưu nhất, chiều dài lộ trình là 409 Km.  

Tháng 2/2019, Bộ Công chính và Vận tải đã mở đấu thầu công khai việc lựa chọn lộ 

trình cho đoạn đường này. Trong đó, Công ty TNHH cổ phần Viện nghiên cứu quy 

hoạch thiết kế giao thông tỉnh Hồ Nam là nhà thầu chiến thắng trong số 6 công ty đến 

từ Trung, Lào, Thái và Việt Nam.

T 

T 
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Biên bản ghi nhớ khảo sát thực tế tính khả thi dự 

án bản kiểu mẫu xóa đói giảm nghèo do Chính phủ 

Trung Quốc viện trợ cho Lào 

heo báo chí Lào, ngày 9/4, tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký MOU khảo 

sát hiện trường công tác nghiên cứu khả thi dự án bản kiểu mẫu xóa đói giảm

nghèo do Chính phủ TQ viện trợ cho Lào. Lễ ký diễn ra giữa đại diện chính phủ 

TQ là Tham tán kinh tế thương mại Sứ quán TQ tại Lào ông Vương Kỳ Huy và đại 

diện Chính phủ Lào ông Chánh văn phòng ỦY ban hợp tác Lào Trung, lễ ký có sự 

chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Chủ tịch ủy ban hợp tác Lào Trung. 

Dự án trên nhằm mục đích giúp Lào xây dựng hạ tàng truyền hình số, công trình thắp 

sáng, công trình vệ sinh, công trình cấp nước sạch tại 30 bản thuộc tỉnh Viêng Chăn 

và Luong Prabang. Là Dự án thí điểm đầu tiên trong 8 hạng mục TQ cam kết viện trợ 

cho Lào. 

Vientiane Center chính thức IPO, kỳ vọng huy 

động được 60 tỷ Kíp 

heo báo chí Lào, Công ty Vientiane Center Lao đại chúng và Công ty chứng 

khoán Lào Trung mới đây đã cùng phối hợp tổ chức họp báo quyết định IPO của

Vientiane Center mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước với trị giá 1.050 Kíp/ 

cổ phiếu. 

Lễ họp báo diễn ra hôm 10/4 tại Trung tâm thương mại Vientiane Center, có sự tham 

gia của Giám đốc cơ quan quản lý chứng khoán bà Saisamone Chanhthachack và lãnh 

đạo hai công ty Vientiane Center và chứng khoán Lào – Trung. 

Theo thông tin từ buổi họp báo cho biết, Công ty Vientiane Center Lao đại chúng thành 

lập năm 2017, là đơn vị điều hành và phát triển Trung tâm thương mại và các cơ quan 

tại Lào, hiện nay đơn vị đang sở hữu mặt bằng kinh doanh và cho thuê văn phòng tại 

Trung tâm thương mại Vientiane Center. Công ty được hình thành trên cơ sở nguồn 

vốn đầu tư từ Tập đoàn đầu tư xây dựng và sở hữu cổ phần tỉnh Vân Nam và Công ty 

đầu tư quốc tế tỉnh Vân Nam chiếm 60% vốn. 40% vốn còn lại thuộc quyền sở hữu 

của Tập đoàn Krittaphong. 

Theo đó, Vientiane Center quyết định IPO tổng cộng 63.998.700 cổ phần với giá trị 

1.050 Kíp/cổ phần. Đơn vị dự kiến sẽ huy động được khoảng 60 tỷ Kíp. Đợt đặt mua 

cổ phần sẽ bắt đầu từ 18 đến 26/4/2019 này. 

T 
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Kim ngạch thương mại tháng 2 của Lào chỉ đạt 

hơn 600 triệu USD 

heo KTTM, Trong tháng 2/2019, kim nghạch thương mại của Lào chưa tính xuất 

nhập khẩu điện đạt 649 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 325 triệu USD, nhập 

khẩu 324 triệu USD. 

Các hàng hóa xuất khẩu chính của Lào vẫn là đồng, sản phẩm đồng, sắn, bột gỗ, nước 

uống, sản phẩm may mặc, đồ điện, thiết bị và linh kiện máy thu hình, chuối, vàng…Các 

thị trường nhập khẩu lớn của Lào vẫn là Trung Quốc (36.72%), Thái Lan(28.8%) và 

Việt Nam(15.68%). 

Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của Lào là dầu diesel, phương tiện, sắt thép, dây 

diện, thiết bị máy móc, thiết bị điện, máy ghi hình, phụ tùng xe, thiết bị truyền thông… 

Các thị trường xuất khẩu lớn vào Lào là Thái Lan ( 58.52%), Trung Quốc (21.78%), 

Việt Nam ( 7.7%) 

Như vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm 2019 của Lào chỉ đạt giá trị 

1.436 tỷ USD. Như vậy tháng 3/2019, xuất nhập khẩu cần đạt giá trị 917 tỷ USD để ít 

nhất cân bằng với giá trị 2.353 tỷ USD của quý I/2018./. 

Hội chợ sở hữu trí tuệ quốc tế sắp được tổ chức 

tại Pakse, tỉnh Champasack 

heo Vientianemai, hôm 5/4 vừa qua tại Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, dưới sự 

chủ trì của Thứ trưởng Humphan Inthilath đã diễn ra cuộc họp báo tổ chức sự

kiện hội chợ sở hữu trí tuệ lần thứ 5 trong các ngày 24-28/4/2019 tại Trung tâm 

thương mại thành phố Pakse, tỉnh Champasak với khẩu hiệu “ Tạo lập tài sản trí tuệ 

nhằm phát triển Kinh tế - Xã hội và Văn hóa theo hướng bền vững”. Đồng thời sự kiện 

cũng sẽ tổ chức lễ chào mừng 19 năm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 với khẩu hiệu 

“ Tài sản trí tuệ và thể thao: bước tới giải vàng”. 

Theo đó, 162 gian hàng từ đại diện nhà nước, tư nhân, ngoại giao, các tổ chức quốc tế, 

các quốc gia thành viên ASEAN và một số quốc gia khác bao gồm Lào, Thái Lan, Việt 

Nam, Indonesia sẽ trưng bày, triển lãm các thành tựu trí tuệ của mình đến với khách 

tham quan. Ngoài ra, hội chợ còn có các hoạt động quảng bá kiến thức về sở hữu trí 

tuệ, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đến sự phát triển Kinh tế - Xã hội và Văn hóa 

theo hướng lâu dài, bền vững. 

T 

T 



 TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 22 

Tổng Cục Cảnh sát chú trọng điều chỉnh, xử lý sai 

phạm của lực lượng Cảnh sát du lịch và Hải quan 

heo nội dung bài phỏng vấn với truyền thông Lào, Tổng cục trưởng Tổng cục

Cảnh sát, Thiếu tướng  Bunmy Sengkhamnhong cho biết, trong thời gian vừa

qua, nhiều luồng dư luận phản ánh về các tiêu cực xảy ra của lực lượng cảnh 

sát nói chung, đặc biệt là cảnh sát du lịch và công an hải quan. Vì vậy, Tổng cục 

cảnh sát, Bộ Công an sẽ chú trọng giải quyết triệt để vấn đề trên, đảm bảo năm du 

lịch Lào Trung diễn ra tốt đẹp và không xảy ra tiêu cực. 

Tướng Bunmy cũng cho biết thêm, công tác chuẩn bị cho năm du lịch Lào Trung 

2019 được tổng cục Cảnh sát thực hiện kỹ lưỡng và sát sao, ngoài việc nâng cấp cơ 

sở, trang bị thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng cho lực lượng hải quan và 

lực lượng cảnh sát kiểm soát người nước ngoài. Đồng thời kiểm tra, xem xét lại các 

cơ chế xuất nhập cảnh, quy định về cảnh sát du lịch, tổ chức tập huấn nâng cao chất 

lượng nhân lực ngành cảnh sát nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát năm du lịch Lào 

Trung diễn ra thuận lợi, nằm trong khuôn khổ pháp luật 

Đồng thời, Tổng Cục trưởng Bunmy Sengkhamnhon cũng đề nghị người dân liên hệ 

trực tiếp với Tổng cục Cảnh sát để phản ánh hiện tượng vi phạm, thực hiện sai quy 

định của lực lượng cảnh sát du lịch và hải quan, từ đó Tổng Cục sẽ xác minh và xử lý 

theo quy định pháp luật. đồng thời người dân cũng không nên tiếp nhận thông tin một 

chiều từ những phàn nàn của du khách để dẫn đến hiểu lầm không đáng có đối với lực 

lượng chức năng. “Việc du lịch vào Lào hiện nay là vô cùng dễ dàng và thuận tiện hơn 

nhiều so với các quy định phức tạp của các quốc gia láng giềng”. Thiếu tướng Bunmy 

Sengkhamnhong cho biết thêm 

Các dự án đầu tư vào tỉnh Phongsaly chủ yếu trong 

lĩnh vực Nông Lâm 

heo báo KTXH, toàn tỉnh Phongsaly hiện nay có tổng cộng 108 dự án đầu tư, 

tổng giá trị hơn 354 triệu USD, đã đăng ký hoạt động hơn 106 triệu USD. Trong

đó có 42 dự án trong nước có tổng giá trị 103 triệu USD. 66 dự án đầu tư nước 

ngoài còn lại có tổng trị giá hơn 250 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư khá dàn trải, bao 

gồm nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoáng sản và dịch vụ. Tuy nhiên, phần 

lớn các dự án đầu tư nằm trong lĩnh vực nông lâm là chính. 

Theo số liệu của tỉnh Phongsaly, trong năm 2018 tỉnh đã cấp phép mới cho 12 dự án 

đầu tư cả trong và ngoài nước với tổng giá trị 18.55 triệu USD, đã đăng ký  7.86 triệu 

USD. Trong đó có 7 dự án đầu tư trong nước với tổng giá trị 10.98 triệu USD, 5 dự án 

đầu tư từ Việt Nam và Trung Quốc có tổng trị giá 7.56 triệu USD. 
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Trong tổng số 12 dự án đầu tư tại Phongsaly năm 2018, có 6 dự án tô nhượng hoặc 

thuê đất dự án và 6 dự án còn lại vào các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, có 5 dự án Nông 

Lâm có tổng trị giá 5.15 triệu USD, 1 dự án tiểu thủ công nghiệp trị giá 3.84 triệu 

USD, 5 dự án du lịch trị giá 8.95 triệu USD và 1 dự án khai thác khoáng sản trị giá 

5.88 triệu USD. 

Trong tổng số 108 dự án đầu tư trên toàn tỉnh Phongsaly thì có đến 58 dự án nông lâm 

với tổng trị giá 79.43 triệu USD, 15 dự án Khoáng sản trị giá 201.49 triệu USD, 7 dự 

án sản xuất năng lượng điện trị giá 49.960 triệu USD, 15 dự án tiểu thủ công nghiệp 

trị giá 12.41 triệu USD và 13 dự án du lịch trị giá 10.70 triệu USD. 

Tỉnh Xiêng khoảng chú trọng xử lý tiêu cực, tệ nạn 

heo báo chí Lào, tuần qua đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác hoạt động Đảng 

các cấp của Tỉnh Xiengkhoang quý I và phương hướng hoạt động quý II dưới sự

chủ trì của Tỉnh trưởng Bunton Chanthaphone. Hội nghị đã quy định phương 

hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc, đưa vào khuôn khổ pháp luật như việc giải 

quyết vấn đề đất đai, vấn nạn khai thác trộm quặng vàng và gỗ, vấn đề tô nhượng đất 

với mục đích đầu tư nhưng triển khai hoạt động sai quy định pháp luật. 

Ngoài ra, tỉnh Xiengkhoang sẽ tiếp tục chú trọng xử lý triệt để các vấn đề tiêu cực 

trong thời gian qua như nạn buôn bán ma túy, lấn chiếm đất đai sai quy định, nạn khai 

thác trộm quặng vàng và gỗ, xử lý vấn đề người vô gia cư trên tinh thần phối hợp chặt 

chẽ giữa các ban  ngành chính quyền, từng bước đưa các vấn đề trên vào khuôn khổ 

kiểm soát của pháp luật. 

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trụ cầu vượt, 

dự án đường sắt Lào Trung 

heo Paxaxon, truyền thông Lào, Trung Quốc mới đây đã có cuộc khảo sát và tìm 

hiểu thông tin tại nhà máy sản xuất trụ, dầm cầu phục vụ dự án đường sắt Lào 

Trung đặt tại bản Songpeuai, Quận Naxaithong, thủ đô Viêng Chăn.  

Người chịu trách nhiệm chính công tác thi công lắp đặt trụ cầu tại công trường dự 

đường sắt Lào Trung ông Hupen đã trả lời phỏng vấn báo chí cho biết, nhà máy sản 

xuất trụ cầu được thành lập năm ngoái 2/2018 và là nhà máy đầu tiên tại thủ đô Viêng 

Chăn, đơn vị bắt đầu sản xuất và lắp đặt trụ cầu đầu tiên ngày 2/12/2018 trên diện tích 

công trường hơn 10 Hecta. Trung bình nhà máy có năng suất 4 trụ/ ngày, mỗi trụ có 

chiều dài 32m.  

Đến nay, đơn vị đã thành công lắp đặt 4Km trong tổng số 63Km của dự án đường sắt. 

Ngoài ra, thông tin còn cho biết thêm nhà máy có khoảng hơn 400 nhân công, trong 

đó có hơn 100 lao động Lào. 
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Học viện Khổng Tử, Đại học Suphanouvong tổ 

chức hoạt động Tiếp cận sáng kiến Vành đai con 

đường và cảm nhận tốc độ phát triển của Trung 

Quốc 

heo báo chí Lào, ngày 10/4, Học viện Khổng Tử trường Đại học 

Souphoanouvong tổ chức hoạt động chủ đề Tiếp cận Vành đai, Con đường, cảm

nhận tốc độ Trung Quốc. với việc tổ chức cho hơn 40 sinh viên của học viện đi 

tham quan công trình xây dựng cầu bắc qua sông Mê Công thuộc dự án đường sắt đoạn 

qua tỉnh Luong Prabang, cầu có chiều dài 1.458,9 m với 34 nhịp cầu, là một trong 

những hạng mục trọng tâm của dự án, dự kiến hoàn công vào tháng 8/2019.  

Công ty bảo hiểm TOKO tổ chức lễ kỷ niệm 10 

năm thành lập 

heo báo chí Lào Ngày 6/4, tại khách sạn Landmark, Thủ đô Viêng Chăn đã diễn 

ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty bảo hiểm TOKO. Tham dự buổi lễ có

Chủ tịch HĐQT công ty TOKO, Giám đốc khu vực Đông Nam Á Công ty bảo 

hiểm tài sản Bình An – TQ chi nhánh Thẩm Quyến. Ngoài ra còn có đại diện các doanh 

nghiệp TQ tại Lào như Ngân hàng Đại chúng Lào, Công ty Vệ tinh Châu Á – Thái 

Bình Dương Lào, Cục 15 Công ty thủy điện TQ, Tập đoàn Gezhouba, Công ty Công 

trình số 3 Thủy điện tỉnh QUảng Đông, cty xây dựng đầu tư Hồ Bắc 

Công ty bảo hiểm TOKO được thành lập ngày 30/4/2009, do công ty bảo hiểm 

MUTSUI SUNITOMO INSURANCE GROUP CO.,LTD(MSIG)  hợp tác với Bộ Tài 

Chính Lào thành lập, trong đó phía doanh nghiệp Nhật góp vốn 2 triệu USD chiếm 

51%, thành lập lên công ty bảo hiểm MSIG(LAO), trở thành công ty bảo hiểm liên 

doanh nước ngoài thứ 2 được thành lập tại Lào sau công ty Bảo hiểm Lào Việt thành 

lập năm 2008. Đến năm 2018, công ty được Công ty bảo hiểm Forte Insurance 

(Cambodia) Plc - là công ty bảo hiểm lớn nhất của Campuchia mua lại. Forte Insurance 

(Cambodia) Plc lại do FUNDE SINO LIFE INSURANCE CO.,LTD của TQ thành lập 

năm 1999 liên tục đứng đầu Campuchia về lĩnh vực bảo hiểm.  

Hiện tại TOKO hiện phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tại Lào, trong đó nổi 

bật là bảo hiểm doanh nghiệp và bảo hiểm đầu tư tư nhân, sản phẩm bảo hiểm toàn bộ 

công trình và bảo hiểm toàn bộ tài sản, bảo hiểm tai nạn thân thể. 
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Sở Công thương Thủ đô Viêng Chăn quy định mức 

giá thực phẩm dịp Tết năm mới Bunpimay 2019 

heo Vientianemai,  để tăng cường công tác quản lý, và bình ổn giá hàng tiêu dùng 

dịp tết Lào 2019, Sở Công Thương thủ đô Viêng Chăn đã ban hành thông báo

yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai thực hiện giám sát đồng bộ, nhằm tránh 

xảy ra biến động thị trường, thiếu hụt hàng bán trong dịp tết Lào. 

Nhằm quản lý giá các mặt hàng tiêu dùng và phí dịch vụ trong dịp tết Lào Sở Công 

thương thủ đô Viêng Chăn vừa ra thông báo số 0704 ngày 5/4/2019 quy định các cơ 

sở, tiểu thương trong dịp tết Lào bán các mặt hàng trong mức giá trong mức do nhà 

nước quy định đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm như: cá, gạo, thịt, rau, … còn các 

mặt hàng thiết yếu khác yêu cầu bán với mức giá như bình thường nếu có sự điều chỉnh 

tăng giá phải có lý do phù hợp, cấm các hành vi đầu cơ và tự ý nâng giá sản phẩm, 

trong trường hợp các tiểu thương nghỉ bán trong dịp lễ, yêu cầu ban quản lý chợ khuyến 

khích các tiểu thương tham gia bán hàng bình thường để tránh trường hợp thiếu hàng 

hóa phục vụ trong dịp lễ tết. 

Thủ đô Viêng Chăn hủy bỏ hoạt động văn hóa đặc 

sắc hàng đầu dịp Tết năm mới 

heo Vientianetimes, chính quyền thủ đô Viêng Chăn đã ra quyết định hủy bỏ Lễ 

hội rước nàng Chúa Xuân “ Nang Sangkhan” trong dịp tết cổ truyền Bunpimay

của người dân Lào đã tồn tại và duy trì từ thời xa xưa, thường được tổ chức trang 

trọng nhưng không kém phần sôi động trong không khí vui tươi tạo thành bản sắc văn 

hóa đặc biệt trong mỗi dịp năm mới trên khắp các địa phương của Lào, đặc biệt là tại 

cố đô Luongphabang và thủ đô Viêng Chăn, những nơi được tổ chức với quy mô lớn, 

thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo 

Vientianetimes, Quận trưởng Chanthabuly Buntheng Suvanhnasi cho biết, vì các lý do 

đặc biệt, chính quyền thủ đô Viêng Chăn sẽ không tổ chức lễ rước Nàng Chúa Xuân 

“Nang Sangkhan” 2019 như thường lệ. Tuy nhiên ông lại không đưa ra lý do cụ thể./. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Lào tăng cường hợp tác giáo dục với 

các địa phương Việt Nam 

heo Nhân dân điện tử, Ngày 10-4, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ ký 

Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và Đại học Kiên

Giang nhân chuyến làm việc từ ngày 9 đến ngày 11-4 của Đoàn đại biểu Đại học 

Kiên Giang do PGS, TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang dẫn đầu. 

Thỏa thuận được ký kết dựa trên cơ sở Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác 

Việt Nam – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 

2020 và Nghị định thư hợp tác đào tạo giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và 

Chính phủ nước CHDCND Lào. 

Theo thỏa thuận, năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Kiên Giang cấp 20 suất học 

bổng toàn phần cho cán bộ, giáo viên các trường trung cấp, cao đẳng của Lào học liên 

thông lên đại học tại Đại học Kiên Giang, thời gian học ba năm, bao gồm một năm dự 

bị tiếng Việt. Bên cạnh đó, Trường Đại học Kiên Giang cấp 30 suất học bổng bán phần 

50%, thời gian học năm năm, gồm một năm học dự bị tiếng Việt cho sinh viên Lào. 

Đối với một năm dự bị tiếng Việt, sinh viên được miễn phí chỗ ở, học phí. Sau khi học 

xong tiếng Việt vào học chuyên môn, sinh viên phải đóng 50% học phí theo quy định 

của từng chuyên ngành học. 

Cũng tại buổi lễ, PGS, TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang và GS, 

TS Somsy Gnophanxay, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào ký thỏa thuận hợp tác đào 

tạo giữa hai trường năm 2019 – 2020. 

Theo đó, Đại học Kiên Giang cấp 10 suất học bổng toàn phần và 10 suất học bổng bán 

phần (miễn 50% học phí) cho sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Lào, thời gian học bốn 

năm.Các ngành đào tạo đăng ký gồm: Ngôn ngữ tiếng Anh; Công nghệ thông tin; Công 

nghệ sinh học trong y dược; Quản trị kinh doanh; Sư phạm toán; Quản lý tài nguyên 

và môi trường; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kỹ 

thuật; Khoa học cây trồng; Nuôi trồng thủy sản; Chăn nuôi; Kế toán. 

Đại học Quốc gia Lào là Trường đại học lớn nhất tại Lào, tại đây cũng đang tiếp nhận 

hơn 220 lưu học sinh Việt Nam theo học các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn. 

Trong những năm qua, hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Lào không 

ngừng được thúc đẩy, nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước 

Việt Nam và Lào. Mỗi năm Việt Nam cấp hơn 1.000 học bổng giáo dục cho Lào. Hợp 

tác giáo dục không chỉ được đẩy mạnh giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước mà còn 

được tăng cường giữa các trường Đại học và các địa phương của hai nước, trong đó 

có Đại học Kiên Giang. Việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt 

Nam và Lào góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ 
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sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân 

dân Lào. 

Hiện Việt Nam là nước có số lượng du học sinh Lào theo học đại học và sau đại học 

đông nhất, lên đến hơn 16.000 sinh viên, trong đó số lượng được nhận học bổng Chính 

phủ của Việt Nam chiếm hơn 4.000 suất. 

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức đón tết cổ 

truyền Bunpimay 

heo Hà Nội Mới, Tối 11-4, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 

tại Việt Nam đã tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi May 2562 (tính theo Phật 

lịch).  

Về phía Việt Nam, đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 

thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 

Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 

Thịnh... Về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân 

dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane và phu nhân; phu nhân của Chủ tịch 

Kayson Phomvihane, bà Thongvinh Phomvihane... 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân 

dân Lào trong thời gian qua. Đại sứ nhận định, năm nay là năm chẵn kỷ niệm nhiều sự 

kiện quan trọng, là cơ hội để hai nước nâng cao mối quan hệ, sự hợp tác toàn diện. 

Trong phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng 

định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân 

các dân tộc Lào anh em giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, đẩy 

mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước 

lên tầm cao mới, hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. 

Thưởng nóng chuyên án bắt ông trùm ma túy Lào 

heo Baonghean.vn, Sáng 11/4, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 377 L và Đồn Biên 

phòng cửa khẩu Thanh Thủy về thành tích đấu tranh chống ma túy. 

Trước đó, thực hiện  đấu tranh chuyên án 377L, vào  lúc 12h 05 phút ngày 22/3/2019 

tại km 63, Quốc lộ 46 thuộc thôn 3 xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương, Phòng Phòng 

chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

Thanh Thủy phát hiện, bắt giữ đối tượng Bi Vàng, 27 tuổi quê quán bản Phôn Mường 

Nọi, huyện Khăm Cợt tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), đang có hành vi vận chuyển trái 

phép chất ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. 

T 
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Tang vật thu được tại hiện trường là 100 gói màu xanh chứa  20.000 viên ma túy tổng 

hợp. 

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đấu tranh thành công chuyên án 377L, UBND tỉnh 

Nghệ An đã tặng thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng, Bộ tư lệnh BĐBP tặng Ban 

chuyên án 40 triệu đồng, tặng đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy 10 triệu 

Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào – Việt đạt doanh 

thu 47.8 tỷ trong quý I 

heo  BHQ, Theo báo cáo của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, quý I, tổng 

sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển Hà Tĩnh là hơn 1.033.884 tấn, đạt 

35,47% kế hoạch năm và bằng 122,96% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, sản lượng hàng thông qua tại cảng Vũng Áng đạt 1.021.024 tấn, đạt 36,93% 

kế hoạch năm và bằng 127,96% so với cùng kỳ; tại cảng Xuân Hải là 12.860 tấn, đạt 

8,57% kế hoạch năm và bằng 29,98% so với cùng kỳ. 

Theo đó, tổng doanh thu 3 tháng đầu năm của công ty đạt 47,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau 

thuế 4.125 triệu đồng; thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng/lao động/tháng. 

Theo phân tích của ông Dương Thế Cường, Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào 

– Việt, những tháng đầu năm, tuy XK hàng gỗ dăm có xu hướng giảm, nhưng mặt

hàng hàng đá xây dựng có xu hướng tăng mạnh. Sản lượng hàng hóa XNK và nội địa 

là 828.160 tấn, bằng 117.62% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, hàng quá cảnh 

của Lào có xu hướng tăng và thêm nhiều mặt hàng chiến lược như: Bột giấy đóng kiện, 

quặng sắt và kali.... Cụ thể, đạt 205.724 tấn, bằng 139,29% so với cùng kỳ năm ngoái, 

Cũng trong quý I, công ty đã đẩy mạnh công tác thị trường hàng container; dự kiến 

quý II hoặc III/2019 sẽ mở được tuyến container qua cảng Vũng Áng. 
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