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• Lượng du khách đến Lào dịp Tết năm mới giảm mạnh
• Lào sẽ hoàn thành xây dựng phát điện 12 nhà máy thủy điện mới trong năm

nay
• Thủ tướng Lào đi thăm và chúc mừng năm mới một số cơ sở sản xuất điển

hình tỉnh Udomxay
• Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại ngành Thông tin, Văn hóa và

Du lịch Lào của các tỉnh Trung và Nam Lào
• Ba tỉnh hành lang kinh tế đông tây của Việt Nam, Lào, Thái Lan hợp tác mở

rộng giao thương biên giới
• Chính quyền siết chặt quản lý khai thác nước ngầm
• Lào sẽ cấm nhập khẩu sử dụng Amiang từ năm 2020
• Khởi công dự án đường dây tải điện 500/230 kV vành đai thủ đô Viêng Chăn
• Tập đoàn Long Thành tặng 450 nghìn USD cho quỹ Cựu chiến binh Lào
• Lào kỳ vọng sẽ tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu với Trung Quốc
• Ngân hàng Trung Quốc ra thông báo khẩn về tuyên truyền giả mạo của
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Tin vắn: 

• Chủ tịch nước Lào sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai Con đường
lần thứ 2 tổ chức tại Trung Quốc cuối tháng tư

• Lào xếp thứ 105 trong bảng xếp hạng hạnh phúc gồm 156 quốc gia
• Hội thảo thống nhất đường lối công tác xóa đói giảm nghèo của Lào
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• Thủ đô Viêng Chăn có Đô phó mới
• Lào khảo sát thực hiện dự án đường dây tải điện 500 kV Lào – Việt Nam
• Từ tháng 4 tiểu thương các chợ chuyển từ đóng phí ngày sang phí tháng
• Hội doanh nghiệp trẻ Lào ký biên bản hợp tác với công ty Trung Quốc
• Chủ tịch nước Lào tiếp đón Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
• Việt Nam đang thua Lào về năng suất lao động

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Hội nghị triển khai hỗ trợ người Việt có công với cách mạng đang sống tại
Lào

• Thái Lan hỗ trợ Lào chăm sóc y tế cho người dân
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Tin chính: 

Lượng du khách đến Lào dịp Tết năm mới 
giảm mạnh

heo Vientiane Times, báo cáo qua từ các địa phương về kết quả công tác du lịch
dịp Tết Lào vừa cho thấy tình trạng sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế so với

cùng kỳ năm trước xảy ra tại những điểm du lịch nổi tiếng, mặt khác là việc nổi lên 
của nhiều điểm du lịch mới với lượng khách khả quan. 
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Bunmy Phommavongsa, Trưởng phòng Thông tin 
Văn hóa và Du lịch huyện Văng Viêng cho biết lượng khách đến Văng Viêng đã 
giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Điều này dẫn đến việc có đến 60% số 
phòng khách sạn, nhà nghỉ của Văng Viêng còn trống khách trong đợt năm mới vừa 
qua, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Giải thích nguyên nhân xảy ra hiện tượng 
trên, ông Bunmy cho rằng đến từ việc các địa phương khác đã tổ chức các hoạt động 
du lịch hấp dẫn, thu hút du khách hơn mọi năm, trong khi đó năm nay Văng Viêng 
đã giảm bớt quy mô các sự kiện vui chơi ở xa các điểm du lịch để giảm lưu lượng 
giao thông và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến các khu dân cư. Tuy nhiên, ông cũng thừa 
nhận nguyên nhân còn do giá cả hàng hóa và dịch vụ tại các điểm du lịch vẫn ở mức 
đắt đỏ và có dấu hiệu mất kiểm soát.
Theo ghi nhận của một số trang tin tức Lào, các chủ kinh doanh nhà nghỉ khách sạn 
tại Văng Viêng năm nay bất ngờ khi lượng du khách giảm quá nửa so với năm ngoái, 
đặc biệt lượng du khách chủ yếu là ở các tỉnh, địa phương lân cận, khách quốc tế đến 
đây gần như không đáng kể. Ngoài ra, chí phí dịch vụ tại các điểm du lịch tại Văng 
Viêng đắt đỏ và tự ý tăng không có kiểm soát gây ra khá nhiều phản ánh.Lấy ví dụ 
tại một điểm du lịch nổi tiếng tại Văng Viêng ngày 16/4 vừa qua, vào buổi sáng sớm 
giá một Kg đá lạnh lên tới 10 nghìn Kíp, Bia Lào bán lẻ có giá 15 nghìn Kíp/chai. 
Thời điểm buổi chiều khi lượng du khách bắt đầu tăng, giá đá lạnh và bia lần lượt 
được đẩy lên 15 nghìn và 20 nghìn Kíp.
Tại các tỉnh phía Nam như Champasak, Khammuan và Savannakhet, lượng du khách 
đã tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên xét tổng quan chung, chính quyền dự báo tổng 
lượng khách du lịch đến Lào năm 2019 sẽ chỉ đạt tương tự như năm 2018 vừa qua, 
tức là vào khoảng hơn 4 triệu lượt. Những vấn đề mà chính quyền cần sớm có biện 
pháp giải quyết vẫn là cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, kiểm soát 
giá cả, nâng cao chất lượng phục vụ và đặc biệt là sớm khắc phục hệ thống đường 
giao thông bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm vừa qua mới có thể tiếp 
tục kì vọng vào con số lượt khách du lịch đến Lào khả quan hơn.
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Lào sẽ hoàn thành xây dựng phát điện 12 nhà máy 
thủy điện mới trong năm nay

heo Vientiane Times, dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho biết,
Lào sẽ nâng công suất sản xuất điện lên 9.152 MW, xuất phát từ việc hoàn 

thành đưa vào phát điện 12 nhà máy thủy điện có công suất 1.959 MW, lượng điện 
mới được sản xuất sẽ có 1.575 MW dùng để xuất khẩu sang Thái Lan, còn lại 384,94 
MW dùng cho tiêu thụ trong nước. 
12 nhà máy thủy điện được để cập nói trên gồm các nhà máy Don Sahong, Xayabury, 
Nam Kong , Nam Ngiep 2B, Nam Ngiep 1, Nam Sim, Huay Yoi (Pod) Huay Khod, 
Nam Thae, Huay Kapheu, Nam Phayai, Nam Houng, NamHinboun và Nam Aodams. 
Tiến độ hai nhà máy lớn là Xaynhabuly, Nam Kong, Nam Nghiep 1 đều đã hoàn 
thành 94%. 
Hiện tại Lào có hơn 57 nhà máy điện công suất trên 1 MW đã đi vào hoạt động, tổng 
công suất đạt 7.193 MW, sản lượng điện đạt 36.935,23 Gwh, trong đó có 49 nhà máy 
thủy điện, 1 nhà máy nhiệt điện, 5 nhà máy điện mặt trời và 2 nhà máy điện sinh học. 
57 nhà máy điện nói trên, có 10 nhà máy do Electricite du Laos（EDL）phụ trách, 
công suất lắp đặt 211,70 MW, sản lượng điện hàng năm là 831m42 GWh. 10 nhà 
máy do EDL-Generation Public Company（EDL-GEN）quản lý, công suất lắp đặt 
699 MW, sản lượng điện hàng năm đạt 3.145,5 GWh. 37 nhà máy còn lại là đầu tư 
độc lập, công suất lắp đặt  6.282,40 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm là 
32.958, 31 GWh điện.
Lào dự kiến  năm nay sẽ sản xuất lượng điện là 338,74 GWh điện, trong đó xuất khẩu 
256,25 GWh, trị giá 1,451 tỷ USD, tương đương 87,5% tổng giá trị điện sản xuất. 
Các nước xuất khẩu điện của Lào gồm Thái Lan, Việt Nam, Malayxia, Campuchia, 
Mianma. Đến năm 2030, Thái Lan cần khoảng 9.000 MW điện, hiện tại lượng điện 
nhập từ Lào là 4.000 MW, năm sau sẽ nâng lên 7.000 MW. Việt Nam cần 5.000 MW, 
trong đó hiện nhập từ Lào là 300 MW, sang năm sẽ nâng lên thành 1.000 MW. Ngoài 
ra, hiện Lào cung cấp cho các nước Malayxia, Campuchia, Mianma lần lượt là 100 
MW, 10 MW, con số sang năm sẽ là 300 MW và 200 MW. Đối với Mianma, con số 
hiện tại là 5 MW, dự kiến đến năm 2022 sẽ tăng lên thành 100 MW. 
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Thủ tướng Lào đi thăm chúc mừng năm mới một số 
cơ sở sản xuất điển hình tỉnh Udomxay

heo Vientiane Mai, ngày 13/4 vừa qua, Thủ tướng Thonglun Sisulith đã dẫn
đầu đoàn công tác chính phủ đến thăm và tham dự lễ hội chào mừng năm mới

tỉnh Udomxay.
Trước tiên, Thủ tướng cùng đoàn đã đến thị sát tiến độ dự án Đường sắt Lào Trung 
đoạn đi qua địa phận tỉnh Udomxay, cụ thể Đoàn đã có mặt tại nhà ga huyện Xay và 
nghe báo cáo chi tiết về dự án. Theo đó, tuyến đường sắt Lào Trung đi qua tỉnh 
Udomxay có chiều dài 126.6 Km với tổng số 9 nhà ga. Giai đoạn đầu của dự án sẽ 
xây dựng trước 3 nhà ga bao gồm ga huyện NaMo, ga huyện Xay và ga huyện Nga. 
Dự án có tổng cộng 60 cầu vượt trên địa bàn tỉnh Udomxay với tổng chiều dài 12.7 
Km tương đương 34% tổng chiều dài cầu của dự án. Có tổng cộng 32 hầm thông với 
chiều dài 84.9 Km tương đương 44% tổng chiều dài hầm của dự án được chia làm 3 
giai đoạn thi công. Hiện nay tiến độ thông hầm đạt 49.8 Km tương đương 58.7%.
Thủ tướng Thonglun sau đó đã dẫn đoàn đi thăm Cụm sản xuất rau sạch bản 
Viengsa. Cụm sản xuất được thành lập năm 2014, đến nay có tổng cộng 40 gia đình 
thành viên sản xuất rau trên diện tích 2.5 Ha, tổng sản lượng đạt hơn 400 tấn, tạo thu 
nhập bình quân 32 triệu Kíp/hộ gia đình/năm. Tuy nhiên, sản xuất rau mới chỉ cung 
cấp cho nhu cầu trong tỉnh, chưa thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước. 
Đoàn công tác Chính phủ còn đến thăm cụm cơ sở sản xuất thủ công dân tộc Thái Lự 
bản Pasak, nơi sản xuất váy, áo, vải, giày dép thủ công truyền thống. Đây là cum sản 
xuất đã thành công trong việc xuất khẩu hàng hóa sang được Nhật Bản và Hàn Quốc, 
sản phẩm cũng được phân phối tại thị trường trong nước chẳng hạn như tại thủ đô 
Viêng Chăn. Đoàn công tác cũng đã đến thăm nhà máy sản xuất gỗ thành phầm 
Laoson, bản Nalau.
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Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại ngành 
Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào 

của các tỉnh Trung và Nam Lào 
heo Vientiane Times, mới đây tại Thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Bộ Thông  
tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã chủ trì tổ chức Hội nghị về hợp tác quốc tế của

3 tỉnh miền Trung và 4 tỉnh miền Nam của Lào. Tại hội nghị, đại diện Chính phủ đã 
yêu cầu các lãnh đạo ngành Thông tin Văn hóa và Du lịch nắm chắc các chính sách, 
chỉ thị lãnh đạo của Đảng và nhà nước để tối đa hóa lợi ích của hợp tác quốc tế. 
Thứ trưởng Savankhone Rachamunty, Vụ trưởng hợp tác quốc tế cũng đã chỉ ra các 
cơ hội và thách thức cũng như định hướng của ngành, ông nhấn mạnh các cán bộ 
chức năng thực hiện công tác đối ngoại cần chú trọng và đầu tư tâm huyết trong việc 
thực hiện các nghĩa vụ quốc tế nhằm tối đa hóa lợi ích của quốc gia. Đặc biệt, sự tối 
cần thiết trong việc đào tạo chuyên môn cho các cán bộ, lãnh đạo ngành.
Hội nghị đã nhìn lại thành quả tổ chức đối ngoại năm 2018 và thảo luận phương 
hướng hoạt động năm 2019, đặc biệt lãnh đạo Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch coi 
năm du lịch Lào 2018 đã đem lại thành công, góp phần không nhỏ vào thành công đó 
là các quan hệ hợp tác quốc tế. Năm 2018 lượng du khách vào Lào không đạt chỉ 
tiêu đề ra là 5 triệu lượt, tuy nhiên con số 4.18 triệu đã tăng 8.2% so với cùng kỳ. 
Đem lại thu nhập hơn 755 triệu USD cho Lào, tăng 17% so với năm 2018.
Các kết quả hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin Văn hóa và Du lịch nói trên 
sẽ được tổng hợp để đưa vào chương trình Hội nghị về đối ngoại thường niên 2019 
được Bộ Ngoại giao tổ chức trong tháng 9 tới đây. 
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Ba tỉnh hành lang kinh tế đông tây của 
Việt Nam, Lào, Thái Lan hợp tác mở rộng 

giao thương biên giới
heo KTTM, ngày 10/4 tại Khách sạn Riveria, huyện Thakhek, tỉnh 
Khammuan đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền 

các tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, Khammuan, Lào và Nakhon Phanom của Thái Lan 
với chủ đề tăng cường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương biên giới giữa các 
địa phương. Buổi hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Phó Tỉnh trưởng 
Khammuan ông Bummy Phimmasone, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom ông Rangchan 
Khamphiranon, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Lê Minh Ngân, hội nghị 
có sự tham dự của đại diện các tổ chức hợp tác tiểu vùng Mekong, ngoài ra còn có 
đại diện ban ngành liên quan và đại diện doanh nghiệp của 3 địa phương nói trên. 
Hội nghị được xem là mở ra cơ hội cho các ban ngành thuộc các lĩnh vực liên quan 
cả tư nhân và nhà nước có vai trò trong hoạt động giao thương biên giới của các tỉnh, 
địa phương ba nước được gặp gỡ, trao đổi bài học kinh nghiệm nhằm tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động thương mại biên giới. Đặc biệt là các quy 
trình dịch vụ, quy định và lệ phí thủ tục xuất nhập cảnh. Các bên từ đó có thể thảo 
luận tìm ra các biện pháp cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao tốc độ thực hiện 
các thủ tục hành chính, tạo hiệu quả tối đa cho các hoạt động giao thương biên giới 
của các đơn vị doanh nghiệp.
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Chính quyền siết chặt quản lý khai thác nước ngầm 

heo Vientiane Times, cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
ban hành thông tư về công tác kiểm soát nước ngầm, theo đó, việc đào giếng,
khoan mạch nước ngầm tại Lào sẽ được các cơ quan chức năng tăng cường quản

lý chặt chẽ hơn trước, nhằm đưa hoạt động này đi vào nề nếp, nằm trong khuôn khổ 
pháp luật.
Động thái trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực kinh 
doanh dịch vụ khoan giếng có sự tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là tại vùng nông 
thôn nơi người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất. Đã xuất hiện rất nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ khoan giếng khiến số lượng 
giếng khoan tăng đột biến, gây ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên nước ngầm của Lào. 
Theo quy định mới được ban hành của Bộ Tài nguyên và môi trường, các cơ sở cung 
cấp dịch vụ khoan giếng phải có giấy phép hoạt động từ Sở Tài nguyên và Môi trường 
cấp tỉnh. Chủ doanh nghiệp phải có bằng cấp và kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm dò 
và khoan giếng. Các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng nước tại các giếng nhỏ cần phải 
được cấp phép bởi chính quyền cấp huyện.
Các giếng khoan, mạch nước ngầm lớn muốn được khai thác, các tổ chức cá nhân cần 
phải xin phép Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh. Ngoài ra, việc sử dụng nước 
ngầm cần trả phí dịch vụ theo quy định về tài nguyên môi trường được chủ tịch nước 
ban hành.
Ngoài ra, thông tư mới cũng nêu rõ việc kiểm soát giếng đào, nước ngầm là cần thiết 
để đảm bảo nguồn nước tự nhiên bền vững. Quy định trên nhằm đảm bảo chất lượng 
nước tự nhiên phù hợp và tốt cho sức khỏe người sử dụng. 
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Lào sẽ cấm nhập khẩu sử dụng 
Amiang từ năm 2020

heo truyền thông Lào, mới đây Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn
Lào ông Symoune Ounlasy trả lời phỏng vấn báo chí cho biết, Lào đang hợp
tác với các nước khác để xây dựng một kế hoạch hành động quốc gia nhằm xóa 

bỏ việc sử dụng sản phẩm Amiang, nỗ lực đến năm 2020 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc 
nhập khẩu và sử dụng sản phẩm Amiang tại Lào nhằm ngăn chặn những chứng bệnh 
do chất Amiang độc hại gây ra. Theo thống kê, Lào có 16 nhà máy sản xuất gạch lát 
sử dụng Amiang, giai đoạn năm 2010 – 2013, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sợi Amiang 
tăng 240%. Hiện Lào vẫn cho phép nhập khẩu sợi Amiang trắng, sử dụng đa số trong 
lĩnh vực xây dựng. Hiện tại trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia cấm sử dụng sản 
phẩm có chứa sợi Amiang. 
Với những đặc tính ưu việt như độ bền, chịu nhiệt và ma sát, cách điện, cách âm và 
giá thành rẻ, amiăng trắng từng được coi là nguyên liệu đầu vào hữu ích trong sản 
xuất, đặc biệt là với ngành xây dựng và công nghiệp nặng. Ước tính, amiăng trắng có 
mặt trong hơn 3.000 sản phẩm ứng dụng thuộc các lĩnh vực: vật liệu xây dựng (fibro 
xi măng, đường ống xây dựng, bể chứa nước, thiết bị điện, viễn thông…), sản phẩm 
chịu ma sát như má phanh, miếng đệm, các loại vải sợi, quần áo chịu nhiệt, công 
nghiệp hàng không, công nghiệp dược phẩm, đóng tàu… Theo thống kê của Tổ chức 
WHO, Cho tới nay, amiăng được coi là chất gây ung thư nghề nghiệp độc hại nhất 
với hơn một nửa số ca tử vong do ung thư nghề nghiệp. Người ta ước tính, cứ 170 tấn 
amiăng được sản xuất và tiêu thụ sẽ gây ra ít nhất một ca tử vong do ung thư trung 
biểu mô. Hiện tại vẫn còn 125 triệu người phải làm việc trong môi trường có chứa 
chất Amiang, mỗi năm có ít nhất 107.000 người chết vì các bệnh có liên quan đến 
Amiang, trong đó nhiều nhất là ung thư phổi ung thư trung biểu mô (màng phổi, 
màng bụng, màng tim), ung thư phổi, thanh quản và ung thư buồng trứng. Ngoài ra, 
1,5 triệu người khác phải sống chung với khuyết tật do các bệnh liên quan tới 
amiăng.
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Khởi công dự án đường dây tải điện 
500/230 kV vành đai thủ đô Viêng Chăn

        heo báo chí Lào, ngày 19/4, tại bản Dongphosy, quận Hatxaiphong đã diễn ra lễ
        khởi công dự án lắp đặt đường dây tải điện 500/240 kV vành đai thủ đô Viêng
Chăn. Buổi lễ khởi công có mặt của Ủy viên thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban 
Kinh tế kỹ thuật và Môi trường ông Bunpon Sihalath, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường bà Bunkham Volachith, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ ông Khammany 
Inthilath.
Phát biểu trong buổi lễ, Bộ trưởng Khammany Inthilath cho biết, hệ thống đường 
truyền tải điện năng 500/230 kV được lắp đặt trong phạm vi thành phố Viêng Chăn, 
đi qua các khu dân cư, khu vực sản xuất đang có đà phát triển mạnh trên địa bàn. Từ 
đó đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng cho các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, 
giao thông vận tải, chế biến, dịch vụ… tại thủ đô Viêng Chăn. Dự án này là một 
phần của chiến lược phát triển thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2019-2020.
Ngoài ra, dự án đường truyền tải điện trên sẽ đáp ứng được lượng điện năng từ các 
nhà máy điện Bắc Lào truyền tải xuống thủ đô Viêng Chăn, tạo cơ sở cho việc phát 
triển bán điện ra nước ngoài trên hạ tầng tải điện đạt tiêu chuẩn.
Dự án đường tải điện 500/230 kV sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi 4 quận 
tại thủ đô Viêng Chăn là Pakngeum, Xaythany, Xaysettha và Hatsaiphong. Dự án 
thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Điện lực Quốc gia Lào và Tập đoàn điện 
lưới nhà nước Trung Quốc  State Grid - SGCC. Theo trang chính của Tập đoàn này, 
SGCC là đơn vị đầu tư, xây dựng và vận hành điện lưới lớn nhất Trung Quốc, chiếm 
88% mạng lưới điện của quốc gia hơn 1.1 tỷ dân này. 
trưởng cao hàng đầu khu vực. 
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Tập đoàn Long Thành tặng 450 nghìn USD cho quỹ 
Cựu chiến binh Lào 

heo Vientiane Mai, sáng 11/4, tại trụ sở của Liên hiệp hội Cựu chiến binh Lào 
đã diễn ra lễ trao tặng số tiền 450 nghìn USD, tương đương 3.82 tỷ Kíp cho 
Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế cựu chiến binh Lào. Lễ trao tặng diễn ra giữa Phó 

chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Golf Long Thành 
kiêm Giám đốc KN Group ông Lê Huy Hoàng và đại diện Liên hiệp hội cựu chiến 
binh Lào là Chủ tịch hội, Thiếu tướng Somphon Keomyxay.
Phát biểu trong buổi lễ, ông Lê Huy Hoàng cho biết, hoạt động trên nhằm trợ giúp 
các đối tượng của Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế cựu chiến binh Lào là các thương 
bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng tại Lào hiện đang có hoàn cảnh kinh 
tế gia đình khó khăn. Tập đoàn Long Thành cũng hy vọng nhờ có sự hỗ trợ này, hội 
cựu chiến binh Lào sẽ thu hút thêm được nhiều khoản tài trợ thiết thực khác.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào ông Somphon Keomyxay đã gửi lời 
cảm ơn đến ông Lê Văn Kiểm, Ủy viên thường trực hội cựu chiến binh Việt Nam, 
đồng thời là chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Golf Long Thành, chủ tịch 
ban điều hành Đặc khu Kinh tế Long Thành Viêng Chăn vì những đóng góp và giúp 
đỡ đối với Hội Cựu chiến binh Lào trong thời gian vừa qua.
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Lào kỳ vọng sẽ tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu với 
Trung Quốc

heo Tân hoa xã, dẫn thông tin của Bộ Công thương Lào mới đây cho biết, dự 
báo năm 2019 giá trị xuất khẩu hàng hóa của Lào với Trung Quốc sẽ tăng lên 
đạt 1,51 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu sẽ giảm chỉ còn 985 triệu USD. Năm 

ngoái mục tiêu xuất khẩu của Lào với Trung Quốc là 1,478 tỷ USD nhưng thực tế 
chỉ đạt 1,406 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu song phương theo kế hoạch là 945 
triệu USD, nhưng con số trên thực tế là 1,381 tỷ USD. 
Theo kế hoạch của Bộ Công thương, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lào với Trung 
Quốc gồm khoáng sản, cao su, đồng, chuối, cao lương, phân bón. Nhập khẩu chủ yếu 
từ Trung Quốc là  thiết bị điện tử, xe cộ và linh kiện xe, thiết bị điện cơ, thiết bị cơ 
cơ khí. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư số một, đồng thời là đối tác thương mại lớn 
thứ ba của Lào. 
Lào hy vọng mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp sang Trung Quốc, trong 
đó chủ lực là chuối, cao su, phân bón, sắn, ngô. Bộ Công thương Lào cũng đã đề 
nghị Trung Quốc xem xét nâng quota nhập khẩu gạo của Lào, đồng thời nhập khẩu 
nhiều hơn nữa sản phẩm sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp của Lào nhằm thúc đẩy 
thương mại song phương.  
Năm nay, Chính phủ Lào đang phấn đấu mục tiêu kiểm soát nhập khẩu ở mức 5,775 
tỷ USD, và thực hiện xuất khẩu đạt 5,516 tỷ USD. Thái Lan hiện vẫn là đối tác 
thương mại lớn nhất của Lào với giá trị thương mại song phương hàng năm không 
ngừng được tăng lên. 
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Ngân hàng Trung Quốc ra thông báo khẩn về tuyên 
truyền giả mạo của GCG ASIAN

heo Lao Future, mới đây ngày 14/4,  Ngân hàng Trung Quốc – Bank Of China 
Chi nhánh Phnom Penh đã ra thông báo khẩn cấp về tuyên truyền giả mạo của 

Tập đoàn tài chính GCG ASIAN. Theo đó, Bank Of China phủ nhận không có bất kỳ 
thỏa thuận hợp tác nào với GCG ASIAN như công tập đoàn này tuyên truyền, ngân 
hàng này cũng cho biết đang làm việc với luật sư để điều tra hành vi tuyên truyền giả 
mạo của GCG ASIAN, đồng thời khuyến cáo công chúng không nên tin vào các 
tuyên truyền nói trên để tránh bị tổn thất tài sản. Sự kiện liên quan đến việc GCG 
ASIA đăng tải trên các trang của mình (kể cả trang bằng tiếng Việt với nội dung: 
Công ty GCG ASIA hợp tác với chính phủ và ngân hàng BANK OF CHINA (BOC) 
để đảm bảo rằng tất cả các quỹ đầu tư đều được bảo hiểm rủi ro. 
Cũng theo Lao Future, cơ quan an ninh của Indonesia ngày 27/3 vừa qua đã ra thông 
báo khẳng định GCG ASIAN vi phạm các quy định quản lý tài chính của nước này, 
và coi hoạt động của GCG ASIAN là “trò chơi tài chính” mang tính lừa đảo. Lao 
Future khẳng định GCG ASIAN đã triển khai hoạt động của mình tại Lào. Qua tìm 
hiểu được biết GCG ASIAN, là cái tên không xa lạ tại Việt Nam, với cam kết đầu tư 
tối thiểu 1.500 USD sẽ thu lợi nhuận ít nhất 15-30%/tháng. Vậy với thông tin trên hy 
vọng cộng đồng tại Lào có thêm cơ sở để cân nhắc, xem xét lựa chọn đầu tư phù 
hợp.  
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Chủ tịch nước Lào sẽ tham dự Hội nghị Thượng 
đỉnh Vành đai Con đường lần thứ 2 tổ chức tại 

Trung Quốc cuối tháng tư

Lào xếp thứ 105 trong bảng xếp hạng hạnh phúc 
gồm 156 quốc gia

heo truyền thông Trung Quốc, trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới World 
Happiness Report 2019 do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên 

Hợp Quốc - U.N. Sustainable Development Solutions Network, công bố ngày 20/3 
đã xếp hạng Lào ở vị trí 105 trên tổng số 156 quốc gia được xem xét dựa trên các 
yếu tố GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, số năm sống khỏe mạnh, sự tự do, 
sự hào phóng và tình trạng tham nhũng. Theo bảo xếp hạng này, Việt Nam xếp thứ 
94, sau các nước Đông Nam Á như Singapore (34), Thái Lan (52), Philippines (69), 
Malaysia (80), Indonesia (92) và láng giềng Trung Quốc (93).

T 

Tin vắn: 

T heo KPL, dẫn thông báo của Ban đối ngoại TW Đảng NDCM Lào cho biết, 
nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa ông Tập Cận Bình, chủ 
tịch Bunnhang Volachith cùng phu nhân và đoàn đại biểu sẽ có chuyến thăm 

và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Vành đai con đường lần thứ 2 được tổ chức tại Bắc 
Kinh, Trung Quốc từ ngày 25-27/4 tới đây. Thông tin cũng cho biết, Chủ tịch Tập 
Cận Bình đã gửi thư mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác BRI và diễn đàn 
Vành đai Con đường đến lãnh đạo 37 quốc gia. Sau khi kết thúc sự kiên, Chủ tịch 
Bunnhang Volachith sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sau đó sẽ đi 
thăm một số địa phương của Trung Quốc. 

Hội thảo thống nhất đường lối công tác 
xóa đói giảm nghèo của Lào

          heo Vientiane Mai, mới đây tại Hội trường Quỹ xóa đói giảm nghèo của Lào
         đã diễn ra Hội nghị chuyên ngành thảo luận về công tác phối hợp và chuẩn bị
hội thảo xây dựng cụm sản xuất xóa đói giảm nghèo, hội nghị diễn ra  dưới sự chủ trì 
của Giám đốc quỹ xóa đói giảm nghèo ông Chith Thavyxay, hội nghị còn có sự tham 
gia của đại diện Cục Phát triển nông thôn và hợp tác xã, Cục Xúc tiến kỹ thuật và 
chế biến nông nghiệp, Bộ Nông Lâm cùng đại diện của Ngân hàng Chính sách Lào. 
Hội nghị đã rút ra các bài học từ việc hỗ trợ vay vốn tổ chức các cụm sản xuất và 
những khó khăn để sử dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả. Hội nghị đánh giá 
công tác tổ chức cụm sản xuất trong thời gian qua thiếu tính đồng nhất do hạn chế 
phối hợp của ban ngành chức năng các cấp. Hội nghị đã thống nhất nội dung tổ chức
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Thủ đô Viêng Chăn có Đô phó mới

Lào khảo sát thực hiện dự án đường dây tải 
điện 500 kV Lào – Việt Nam

        heo truyền thông Lào, ngày 19/4 vừa qua tại Trụ sở hành chính Thủ đô Viêng
     Chăn đã diễn ra lễ bổ nhiệm chức vụ Đô phó Thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, 
Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thủ đô Viêng Chăn Bunthong Phommachan đã đọc 
thông qua quyết định về công tác nhân sự số 0627/VT ngày 4/4/2019 về việc bổ 
nhiệm GS Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên ban thường vụ Đảng bộ, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính giữ chức vụ mới Đô phó Thủ đô Viêng Chăn. 

        heo Vientiane Mai, ngày 11/4 tại trụ sở Bộ Năng lượng và Mỏ đã diễn ra lễ ký
        kết biên bản ghi nhớ việc khảo sát khả thi lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật, luận
chứng  tác động môi trường – xã hội bước đầu của dự án đường dây tải điện 500 kV 
từ Lào sang Việt Nam.

 Lễ ký diễn ra giữa Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ ông Thongphat Inthavong và 
Trưởng phòng đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng tài nguyên thiên nhiên khu vực Châu Á 
– Thái Bình Dương của Công ty tài chính thế giới IFC ông Lubomir Varbanov.

Theo đó, sau lễ ký kết, trong giai đoạn 6 tháng tiếp theo IFC sẽ phối hợp với Công ty 
điện lực quốc gia Lào - EDL tiến hành khảo sát tính khả thi bước đầu của dự án 
đường dây tải điện 500kV hoặc thấp hơn tùy vào kết quả khảo sát thực tế, từ đó làm 
cơ sở kêu gọi nhóm các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào dự án. Phát biểu trong buổi 
lễ, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Thongphat Inthavong cho biết, tiềm năng 
ngành điện của Lào là rất lớn, tuy nhiên chất lượng cơ sở hạ tầng đường dây tải điện 
cần được cải thiện. Những năm vừa qua, Chính phủ Lào đề cao tầm quan trọng của 
việc xuất khẩu điện ra nước ngoài, xem đây là nguồn thu hàng đầu cho đất nước.
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cuộc hội thảo về tổ chức cụm sản xuất trên cơ sở bài học kinh nghiệm giá trị nhất 
được đúc kết. Đồng thời quá trình tổ chức xây dựng cụm sản xuất dựa trên sự phối 
hợp đồng bộ theo đường lối duy nhất của các ban ngành chức năng liên quan.
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Từ tháng 4 tiểu thương các chợ chuyển từ đóng phí 
ngày sang phí tháng

heo truyền thông Lào, ngày 4/4/2019 Bộ Tài chính Lào đã ban hành chỉ thị 
1034/TC về việc hủy bỏ việc thu thuế ngày đối với các đơn vị kinh doanh nhỏ 
lẻ trên phạm vi toàn quốc, đồng thời chuyển sang hình thức vé tháng, chỉ thị có 

hiệu lực từ tháng 4/2019. Theo đó, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và tiểu thương tại các 
chợ trực thuộc quản lý của địa phương các cấp mà không có giấy phép đăng ký kinh 
doanh hoặc thẻ môn bài có thu nhập hàng năm dưới 12 triệu Kíp theo quy định của ý 
1, điều 57 của luật Thuế hiện hành không phải đóng thuế ngày và chuyển sang dùng 
vé tháng. Ngoài ra, những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như trên nếu có thu nhập hàng 
năm từ 12 triệu Kíp trở lên, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan chức năng thuế các cấp 
tiến hành kiểm định lại và lập hợp đồng sang nhượng với các tiểu thương đó. Bộ Tài 
chính yêu cầu cán bộ chức năng ngành thuế không thu thuế ngày tại các chợ và điểm 
kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời đôn đốc các tiểu thương đủ điều kiện lập hợp đồng 
sang nhượng đóng thuế theo tháng, quý hoặc năm qua hệ thống thuế điện tử TAX 
RIS hoặc TMIS hoặc qua kho bạc nhà nước hoặc qua hệ thống ngân hàng.Mọi khoản 
thuế thu được, cơ quan chức năng các cấp cần phải nộp trực tiếp vào ngân sách nhà 
nước.

Hội doanh nghiệp trẻ Lào ký biên bản hợp tác 
với công ty Trung Quốc

T 

        heo Vientiane Mai, ngày 10/4 vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đoàn thanh niên
      NDCM Lào đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Hội
Doanh nghiệp trẻ Lào và Tập đoàn Phát triển bất động sản KheAn, doanh nghiệp đến 
từ Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lễ ký thực hiễn giữa Phó Chủ tịch hội 
doanh nghiệp trẻ Lào ông Vilaysane Phommyxay và Phó Chủ tịch Tập đoàn KheAn 
bà Li Qian. Thông tin từ lễ ký cho biết, hợp tác trên được hình thành trên cơ sở 
khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường mà Trung Quốc khởi xướng, nhằm giúp 
hai bên xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trong các mặt hợp tác thương mại, 
vận tải và đầu tư, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác song phương mới. Sau lễ ký, 
hai bên đã tổ chức buổi hội thảo về kinh doanh, thảo luận và trao đổi quan điểm tìm 
kiếm đối tác thương mại trong thời gian sắp tới trong các lĩnh vực nông nghiệp, du 
lịch.
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Chủ tịch nước Lào tiếp đón Thống đốc Ngân 
hàng Nhân dân Trung Quốc

Việt Nam đang thua Lào về năng suất lao động

        heo Vientiane Mai, nhận lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy
       Duangdy, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ông Dịch Cương đã dẫn 
đầu đoàn đại biểu Trung Quốc thăm và làm việc tại Lào trong các ngày 16-19/4 để 
thảo luận hợp tác hai nước Lào – Trung trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ngày 
18/4, Thống đốc NHND Trung Quốc Dịch Cương đã dẫn đoàn đến thăm và có cuộc 
hội đàm với chủ tịch Lào Bunnhang Volachith. Hai bên đã có trao đổi về mối quan hệ 
hợp tác chiến lược Lào Trung trên cơ sở 4 Tốt mà chủ tịch Bunnhang đã đề ra.

         heo Sài Gòn Giải phóng, phát biểu tại Tọa đàm về quy định của pháp luật lao
       động và sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác giáo dục nghề nghiệp do 
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM (VCCI – 
HCM) phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB-XH) và Cơ quan 
hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức ngày 19/4  vừa qua, Ts Vũ Xuân Hùng Vụ 
trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTB-XH cho 
biết, năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2018 chỉ xếp thứ 77/140 quốc gia, vùng 
lãnh thổ và đang rất yếu kém về kỹ năng nghề nghiệp. Cụ thể, theo Ngân hàng thế 
giới (WB), năng suất lao động ở Việt Nam đang rất thấp, chỉ đạt 6.776 USD/người/
năm. “Các nước khác đều cao hơn chúng ta. Trước chúng ta so sánh với Singapore, 
Thái Lan, Malaysia và thấy rõ sự tụt hậu của Việt Nam. Nhưng bây giờ so với Lào 
(đạt 7.023 USD/người/năm), chúng ta cũng thua. Chúng ta đang tụt hậu chứ không 
phải đang phát triển. Các nước đã phát triển, chạy xa, chạy nhanh rồi”, TS. Hùng 
cảnh báo.
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Hội nghị triển khai hỗ trợ người 
Việt có công với cách mạng đang 

sống tại Lào
        heo Nhân dân Điện tử, ngày 19-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Đoàn
        công tác liên bộ gồm các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động, Thương binh và
Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt 
Nam có công với cách mạng đang định cư ở CHDCND Lào. Tham dự có Đại sứ Việt 
Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại một số địa phương 
của Lào, đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Tổng hội, Hội 
người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane.
Hội nghị nhằm phổ biến, triển khai nội dung Nghị định 102 do Chính phủ ban hành 
ngày  20-7-2018 về “Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với 
người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài” tới các cơ quan đại 
diện Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức đại diện kiều bào tại Lào, qua đó giúp bà 
con kiều bào hiểu biết hơn về quyền lợi của mình, dễ dàng tiếp cận việc làm thủ tục, 
giấy tờ pháp lý để được hưởng chính sách một cách nhanh chóng.
Tham tán, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Bùi 
Chí Mạnh cho biết, hiện tại Lào có khoảng 60 nghìn kiều bào đã có quốc tịch Lào 
hoặc đã có thẻ ngoại kiều. Nếu chiếu theo đối tượng được điều chỉnh trong Nghị định 
102 thì tại Lào thì chỉ riêng nhóm đối tượng đầu tiên trong Nghị định là Người đã có 
quyết định công nhận là người có công với cách mạng được hưởng chế độ trợ cấp, phụ 
cấp hàng tháng nhưng bị dừng hưởng chế độ do hoạch định biên giới Quốc gia đã lên 
đến hàng trăm trường hợp.
Việc triển khai chế độ hỗ trợ và đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách 
mạng đang định cư ở nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng sẽ gặp một số khó 
khăn nhất định so với việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng ở trong nước. 
Mặc dù số đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 102 không nhiều nhưng 
thông tin mà các bộ, ngành của Việt Nam lại không có nhiều; nhiều thông tin do đặc 
thù ở nước ngoài nên khó điều tra, xác minh. Ở trong nước, ngoài lực lượng triển khai 
công tác chuyên trách còn được sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã 
hội… tuy nhiên tại nước ngoài, điều này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan tại 
địa bàn của đối tượng trong diện điều chỉnh của Nghị định 102. 
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Thái Lan hỗ trợ Lào chăm sóc y tế cho người dân
       heo VTV News, Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai dự án chăm sóc y tế tại
      nước láng giềng Lào để hỗ trợ những người có nguy cơ cao mắc căn bệnh ung 
thư đường mật. 
Theo kế hoạch, dự án có tên Chương trình Sàng lọc và Chăm sóc Bệnh nhân Ung 
thư đường mật (CASCAP) sẽ được chính thức khởi động từ ngày 22/4 và kéo dài 
trong 3 năm, với mục tiêu giúp 70 - 80% trong tổng số hơn 6 triệu người dân Lào 
tránh mắc sán lá gan và ung thư đường mật. Phối hợp với Bộ Y tế Lào, CASCAP sẽ 
sử dụng kinh nghiệm làm việc ở vùng Đông Bắc của Thái Lan để vận động và cung 
cấp các dịch vụ y tế cho người dân nông thôn Lào.
Theo bác sĩ Narong Kantikaew thuộc trường Đại học Khon Kaen của Thái Lan, 
người dân ở Đông Bắc Thái Lan và Lào có cùng thói quen ăn uống và lối sống. Việc 
ăn thịt sống rất phổ biến ở Đông Bắc Thái Lan và Lào. Dự án này sẽ không chỉ giúp 
ích cho Lào, mà còn có lợi cho Thái Lan vì người dân trong vùng thường vượt biên 
giới sang làm việc ở Thái Lan. Thực hiện dự án nói trên, các nhân viên y tế và tình 
nguyện viên sẽ cung cấp các dịch vụ y tế và hướng dẫn người dân Lào cách phòng 
chống sán lá gan và ung thư đường mật.
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