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• Chính phủ Lào chỉ đạo trọng tâm công tác trong tháng 5

• Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Lào tăng trưởng 6,6% năm 2019

• Xếp hạng mức độ thuận lợi giao thương biên giới của Lào tăng gần 50 bậc

• Lĩnh vực Viễn thông Lào đang tăng trưởng ổn định
• Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về giải quyết tranh chấp kinh tế
• Lào, Asean chủ trương phát triển y học cổ truyền
• Nhà đầu tư ngày càng chú ý đến Đặc khu kinh tế Thakhek
• Lượng du khách Trung Quốc vào Lào tăng đột biến trong quý I
• Lào – Hàn Quốc tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác lĩnh vực điện

• Đức hỗ trợ phát triển trường dạy nghề tại Bolikhamxay
• Người dân quận Naxaithong “kêu cứu” trước việc doanh nghiệp mở rộng

trồng chuối

• Tỉnh Savannakhet tận thu lâm sản dự án thủy điện Xelanong I

• Hàng loạt sai phạm khiến Bộ Công chính Vận tải Lào phải gánh khoản
nợ gần 1 tỷ USD

• Hội nghị hợp tác biên giới Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar lần thứ 8
diễn ra tại Oudomxay

• Mới chỉ 80% doanh nghiệp tuân thủ quy định nâng lương cơ bản cho người
lao động
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• Xuất khẩu dưới đặc quyền thương mại trong năm 2018 của Lào đạt hơn 1
tỷ USD

• Kim ngạch xuất khẩu quý I của Attapeu đạt 25 triệu USD
• Hội chợ hàng hóa Viêng Chăn lần thứ 6 diễn ra tại Trung tâm thương mại

ITECC
• Bộ Công thương tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh giá xăng
• Bệnh viện Hữu nghị mở Trung tâm khám sức khỏe tổng quát cho người

lao động
• Lào ban hành lệnh cấm quảng cáo đồ uống có cồn

Điểm tin báo chí trong nước:

• Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Lào
• Quy tập 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại

Lào
• Mừng lo của người dân Lào với đường sắt Lào – Trung
• Dòng ma túy từ Lào tỏa đi các nước lân cận
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Tin chính: 

Chính phủ Lào chỉ đạo trọng tâm 
công tác trong tháng 5 

heo Vientiane Times, Phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ Lào đã diễn 
ra trong các ngày 23-24/4 vừa qua, phiên họp đã thảo luận và thông qua nhiều 

công tác trọng tâm trong tháng 5. Theo đó, Thủ tướng Thonglun Sisulith đã kêu gọi 
thành lập một Ban thanh tra đặc biệt tại hải quan các cửa khẩu biên giới nhằm đảm 
bảo tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao thương, dịch vụ xuyên biên giới và ngăn 
chặn nguy cơ lợi dụng lỗ hổng tiêu cực làm thất thoát thu ngân sách. Ban thanh tra nói 
trên đặc biệt sẽ tiến hành thập thông tin, cập nhật các lỗ hổng trong cơ chế khai báo 
thủ tục hải quan và thanh toán thuế, từ đó đưa ra các khuyến nghị lên Chính phủ nhằm 
giải quyết triệt để vấn đề tiêu cực tại các cửa khẩu biên giới gây thiệt hại nguồn thu 
ngân sách, đồng thời cải thiện chất lượng các dịch vụ và thuận lợi cho giao thương tại 
biên giới. 

Với vấn đề cải cách doanh nghiệp quốc doanh, Chính phủ yêu cầu tổng hợp tình hình 
hoạt động và trình báo cáo lên Trung ương Đảng. Theo Thủ tướng, nhiều doanh nghiệp 
nhà nước cần phải được cải cách do hầu hết đều đang trong tình trạng thua lỗ, các 
doanh nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả sẽ không còn được cấp ngân sách và phải tìm 
cách cải tổ hoặc điều chỉnh bộ máy. Ngoài ra Chính phủ ủng hộ việc liên kết, liên 
doanh với các đơn vị tư nhân nhằm cải thiện khả năng hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước. 

Chính phủ Lào cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét công tác quản lý và điều 
hành 12 đặc khu kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển, xác định vấn đề và 
tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư. 

Ngoài ra, các vấn đề trọng tâm khác trong tháng 5 của Chính phủ Lào được Thủ tướng 
Thonglun trực tiếp chỉ đạo bao gồm việc giám sát chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng và đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt Lào – Trung; cải thiện ngành 
du lịch tại địa phương; tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, ngăn chặn nguy cơ 
lây lan dịch bệnh từ thực phẩm nhập khẩu vào Lào song song với việc rà soát lại an 
toàn vệ sinh của các cơ sở giết mổ trong nước; kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt 
là sự phát tán của bụi siêu vi PM2.5; phòng chống bùng phát dịch sốt xuất huyết, dịch 
tả lợn; xem xét sửa đổi một số điều luật và cơ chế hiện hành; khiếu nại của người dân. 

T
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Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Lào 
tăng trưởng 6,6% năm 2019 

heo Nhân dân điện tử, dự đoán tốc độ tăng trưởng của WB đối với các nền kinh 
tế trong khu vực Đông – Nam Á cho thấy, phần lớn các nước trong khu vực sẽ 

có tốc độ tăng trưởng ngang bằng hoặc thấp hơn năm 2018. WB cho rằng, kinh tế Lào 
có thể phát triển ở mức 6,6% trong năm 2019 do nước này tập trung vào các dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng cỡ lớn và Lào sẽ có mức tăng trưởng kinh tế năm 2020 là 6,7%. 

Hiện Lào đang tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn như tuyến đường 
sắt Lào – Trung Quốc, được coi là một phần trong mạng lưới đường sắt nối Côn Minh, 
tỉnh Vân Nam Trung Quốc tới Singapore. 

Cơ cấu phát triển kinh tế của Lào trong năm 2019 cũng được các chuyên gia đánh giá 
là dựa vào ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó công nghiệp nhẹ và du lịch chiếm 
tỷ lệ cao. Theo đó, công nghiệp chiếm 8,3%, dịch vụ 6,6% và mặc dù là đất nước có 
số lao động tham gia làm nông nghiệp nhiều, nhưng ngành này chỉ đóng góp 2,8%. Về 
tỷ trọng của các ngành trong nền kinh tế Lào năm 2019, dự đoán đứng đầu lại là ngành 
dịch vụ, đạt 41%, tiếp đến công nghiệp là 32% và nông nghiệp khoảng 15% của GDP. 

Là một nước có dân số khoảng 7 triệu dân và ngành du lịch những năm gần đây có 
nhiều đóng góp cho nền kinh tế, tuy nhiên, ngành du lịch Lào vẫn đang tìm hướng đi 
để đạt những mục tiêu đã đề ra. Số lượng du khách vào Lào trong những năm trở lại 
đây gần như không tăng và năm nay, mặc dù dự đoán sẽ có số du khách nước ngoài 
nhiều hơn năm ngoái, do kỳ vọng năm 2019 sẽ đạt 1 triệu lượt du khách Trung Quốc, 
tuy nhiên, những con số dự báo do các cơ quan hữu quan Lào công bố cho thấy, nguồn 
thu từ du lịch năm 2019 sẽ không tăng so năm 2018. 

Hiện các dự án đập thủy điện tại Lào cũng đang được khẩn trương xây dựng. Dự kiến 
đến cuối năm 2019, Lào sẽ có gần 100 dự án thủy điện, trong đó có nhiều dự án thủy 
điện xây mới bắt đầu phát điện thương mại, tạo nguồn thu cho Lào. 

Về thương mại, đáng chú ý trong năm 2018 và 2019 Nhật Bản đã đầu tư và tuyên bố 
sẽ tiếp tục có các dự án lớn về lắp ráp và sản xuất linh kiện điện tử. Mức tăng trưởng 
kinh tế năm 2019 của Lào được coi là cao trong khu vực cũng bắt nguồn từ việc nước 
này đang đặt mục tiêu tăng mạnh kim ngạch thương mại với ba nước đối tác lớn nhất 
của Lào là Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 25 

Xếp hạng mức độ thuận lợi giao thương biên giới 
của Lào tăng gần 50 bậc 

heo KTTM, dẫn báo cáo tổng kết ngành Công thương Lào 2018 cho biết, năm 
2018 là năm mà thương mại Lào đã hoàn thành việc tăng vị trí xếp hạng mức độ 

thuận tiện giao thương biên giới từ vị trí 124 lên vị trí chỉ có hai con số là 76. 

Theo báo cáo nói trên, năm vừa qua lĩnh vực thương mại đã đạt được một số kết quả 
nổi bật nhờ việc thực hiện hàng loạt biện pháp thúc đẩy, cải cách cơ chế. Theo đó, Ủy 
ban điều phối tạo thuận lợi thương mại đã hoạt động hiệu quả, đặc biệt đảm bảo các 
cơ chế xuất nhập khẩu theo từng ban ngành, lĩnh vực cụ thể; Nghiên cứu tổ chức thực 
hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO, đặc biệt chú trọng các biện pháp 
thương mại khoản B và C; Thông qua dự thảo quyết định tổ chức và hoạt động của Ủy 
ban điều phối thuận lợi thương mại; Thông qua danh mục diện hàng hóa cấm xuất 
nhập khẩu và Dự thảo danh mục hàng hóa cần xin cấp phép xuất nhập khẩu tự động 
và thủ công; Tổ chức tập huấn quản lý nhóm hàng hóa chiến Export Control cho các 
đơn vị chức năng tại cửa khẩu. 

Bên cạnh đó, ngành Thương mại Lào cũng đã cơ bản hoàn thiện khung chính sách, 
pháp lý, cơ chế và biện pháp trong lĩnh vực mua bán thủy sản, quản lý giao thương sản 
phẩm thịt, động vật nội địa. Đồng thời hoàn thành xây dựng sách hướng dẫn thực hiện 
công tác tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2017-2022. Triển khai áp dụng Website 
Plaosme cho các DN SME; thực hiện nội dung Chỉ thị 02/TT về cải tổ cơ chế, quy 
định về hoạt động kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng, 
giảm vướng mắc trong tiến hành kinh doanh tại Lào trên cơ sở thực hiện 2 trong10 chỉ 
số phát triển kinh tế; củng cố hệ thống phần mềm đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở 
đồng bộ hóa với hệ thống thuế điện tử; tích hợp mã số thuế vào đăng ký kinh doanh 
mới với mã ĐKKD 12 chữ số; nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa nhà nước và 
tư nhân trong lĩnh vực thương mại.  Hoàn thành được 1/5 vấn đề thuộc cơ chế của Hội 
thảo doanh nghiệp Lào là giảm mức thuế sử dụng Internet từ 10% xuống 5 %. 
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Lĩnh vực Viễn thông Lào đang tăng trưởng ổn định 

heo Kinh tế Thương mại, mới đây khi tham gia hội nghị tổng kết ngành Bưu 
chính viễn thông Lào, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy đánh giá lĩnh vực Viễn 

thông Lào đang tăng trưởng ổn định, đồng thời nhấn mạnh việc hiện đại hóa hạ tầng 
viễn thông cùng hạ tầng giao thông vận tải là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu trong mục 
tiêu đưa Lào trở thành trung tâm kết nối khu vực Landlink. 

Ông Somdy Duangdy nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế kỹ thuật số trong nền 
kinh tế chung như thương mại điện tử E-commerce, thuế điện tử E-tax, thanh toán điện 
tử E-Payment. Đồng thời, yêu cầu ngành Bưu chính viễn thông chủ động trong việc 
sử dụng hạ tầng hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy nhanh quá trình đầu tư 
và hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó cũng cần đảm bảo an toàn dữ liệu và an ninh 
mạng. Thay mặt Chính phủ ông cũng yêu cầu ngành bưu chính viễn thông Lào cần 
nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng các công nghệ mới phổ biến trên thế giới có khả 
năng tiếp cận và sử dụng tại Lào như Big Data, công nghệ Block Chain, hạ tầng viễn 
thông 5G. Ngoài ra, cần mở rộng mạng lưới phủ sóng viễn thông đến vùng sâu, vùng 
xa.  

Trước đó, báo cáo trong hội nghị tổng kết ngành Bưu chính Viễn thông năm 2018 và 
phương hướng năm 2019. Bộ Trưởng Thansamai Kommasith cho biết, ngành Bưu 
chính viễn thông Lào đang từng bước nâng cao vị trí góp phần quan trọng trong nền 
kinh tế đất nước và quá trình hội nhập quốc tế của Lào trong những năm gần đây. Năm 
2019, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào sẽ tổ chức cuộc triển lãm công nghệ thông tin 
ICT 2019, đăng cai tổ chức hội nghị cấp Bộ trưởng ICT Asean lần thứ 19 và Hội nghị 
lãnh đạo ICT Asean lần thứ 20 vào cuối năm nay. 

Theo thống kê, hiện nay sóng viễn thông đã phủ khắp 148 quận huyện của 18 tỉnh 
thành tại Lào, chiếm 95% tổng số làng bản của cả nước. Trong đó, mạng lưới Internet 
3G và 4G chiếm 80%; Lắp đặt và phát triển hệ thống dịch vụ hơn 1300 máy chủ ảo; 
Cung cấp hơn 200 Hosting cho các Website tại Lào; Củng cố và xây dựng lại trung 
tâm chứng nhận công nghệ quốc gia NRCA. Năm 2018, ngành Bưu chính viễn thông 
Lào có thu nhập tổng cộng 3.428 tỷ Kíp, tăng 7% so với năm 2017, thực hiện nộp ngân 
sách 824.32 tỷ Kíp. 

Ông Thansamai Kommasith thừa nhận thách thức của ngành bưu chính viễn thông Lào 
vẫn là chuyển dịch nền kinh tế chủ yếu hoạt động với hình thức cổ điển, các doanh 
nghiệp chưa bắt kịp các công nghệ số ứng dụng vào hoạt động kinh doanh, từ đó gây 
khó khăn cho việc tiếp cận với thị trường bên ngoài. 
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Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về giải quyết 
tranh chấp kinh tế 

heo Lao Edaily, ngày 2/5, tại Khách sạn Grand, thủ đô Viêng Chăn, Trung tâm 
giải quyết tranh chấp kinh tế, Bộ Tư pháp Lào đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về 

giải quyết tranh chấp kinh tế, hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư 
pháp ông Phaivi Sibualipha, ngoài ra còn có sự tham gia của GS Dongkilee đến từ 
trường Cao đẳng Kookmin, Hàn Quốc. 

Phát biểu tại Hội thảo, GS Dongkilee cho biết, đối với trường hợp phán quyết của Tòa 
án Quốc tế, theo điều 362 của Bộ luật dân sự Lào quy định, Tòa án Quốc gia thành 
viên của Công ước quốc tế về công nhận và cho thi hành phán quyết quốc tế mà Lào 
có tham gia nhận được Phán quyết từ Tòa án quốc tế, trường hợp này, Thẩm phán 
mang quốc tịch Lào sẽ không được tham gia vào quá trình ra phán quyết nếu Quốc gia 
có Tòa án trên không có hiệp định song phương hoặc đã cùng ký Hiệp ước với Lào, vì 
vậy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc giải quyết các tranh 
chấp kinh tế với nước ngoài. Ông cũng cho biết thêm, quan hệ hợp tác Lào – Hàn Quốc 
những năm gần đây đang có bước phát triển tích cực nhiều mặt, khó tránh khỏi dẫn 
đến xảy ra các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao thương hàng hóa và lao động. 

Hội nghị lần này đã thảo luận xoay quanh 4 chủ đề chính bao gồm việc tổ chức phán 
quyết dân sự và phán quyết của Trọng tài quốc tế; việc tổ chức thực hiện việc giải 
quyết tranh chấp kinh tế; tổ chức thực hiện phán quyết dân sự và kết quả giải quyết 
tranh chấp kinh tế theo phán quyết dứt điểm của Tòa án nhân dân và quy định của Cơ 
quan trọng tài thương mại Hàn Quốc KCAB, cụ thể đề cập đến vấn đề nhận thức và 
công nhận các phán quyết của Tòa án hai quốc gia trên cơ sở các luật định liên quan 
của Lào như: Luật dân sự, Luật bắt buộc thi hành phán quyết, Luật giải quyết tranh 
chấp kinh tế, Công ước Newyork 1958, Hiệp định hợp tác Lào Trung và Hiệp định 
hợp tác Lào – Việt Nam. 
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Lào, Asean chủ trương phát triển y học cổ truyền 

Heo Vientiane Times, trong các ngày 29-3/5/2019, các thành viên tham dự Hội 
nghị lần thứ 31 của Ủy ban hợp tác Asean về Tiêu chuẩn và chất lượng (ACCSQ) 

dược phẩm, thực phẩm chức năng cùng các chuỗi hoạt động liên quan đã thảo luận, 
chia sẻ đa phương về kế hoạch hoạt động của các quốc gia thành viên Asean trong lĩnh 
vực phát triển và sử dụng Y học cổ truyền. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Y tế Lào Bunkong Syhavong cho biết Chính phủ 
Lào vẫn đang tích cực khuyến khích việc áp dụng Y học cổ truyền trong phòng và 
chữa trị bệnh tật, đặc biệt là tại các địa phương vùng sâu vùng xa gặp khó khăn khi 
tiếp cận các cơ sở Y tế. Trong những năm vừa qua, Chính phủ Lào tương đối chú trọng 
đến việc phát triển Y học cổ truyền bằng các hoạt động thúc đẩy kết hợp thuốc dân 
gian và phương pháp khoa học hiện đại. Năm 2003, Thủ tướng đã ban hành một chỉ 
thị về quản lý, khai thác và sản xuất dược liệu nhằm đảm bảo duy trì và mở rộng độ 
đa dạng sinh học cũng như bảo tồn nét văn hóa truyền thống của Lào. Đến năm 2012, 
sau khi Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về y học cổ truyển, các bài thuốc 
dân gian và dược liệu chăm sóc sức khỏe càng ngày được phổ biến và ưa chuộng tại 
Lào, từ sự phát triển đó, các loại sản phẩm này phải chịu sức cạnh tranh thương mại 
của thực phẩm chức năng, vì vậy, để phát triển y học cổ truyền, việc cần thiết là tăng 
cường quản lý, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao nhu cầu sử dụng của người dân. 

Trong gần 2 thập kỷ đã qua, Hội Y học cổ truyền Lào đã thực hiện điều chế và tiêu 
chuẩn hóa các dược phẩm tự nhiên phù hợp với tiêu chuẩn Asean. Gần đây nhất là hội 
nghị tại Jakarta, Indonesia hồi cuối năm 2018 về y học cổ truyền khu vực Asean để 
xây dựng khung quy định đối với các dược phẩm truyền thống và chăm sóc sức khỏe. 
Các tài liệu này sẽ là cơ sở quan trọng để các thành viên Asean thực hiện và triển khai 
các chính sách phát triển y học cổ truyền. 
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Nhà đầu tư ngày càng chú ý đến 
Đặc khu kinh tế Thakhek 

heo Kinh tế Thương mại, tình hình phát triển Đặc khu kinh tế Thakhek, tỉnh 
Khammuan đang cho thấy xu hướng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm 
của các nhà đầu tư nhờ ưu thế nằm tại vị trí cửa ngõ giao thương giữa ba quốc 
gia Lào, Thái Lan, Việt Nam, có nhiều lợi thế về giao thông vận tải hàng hóa 

khi nằm cạnh cửa khẩu quốc tế Hữu nghị 3 nối Khammuan với Nakhonphanom và 
quốc lộ 12 đến Cảng biển Vũng Áng của Việt Nam.  

Năm 2018 đặc khu Thakhek đã thu hút được 22 dự án đầu tư với tổng trị giá 12.93 tỷ 
USD và 4.04 tỷ USD vốn đăng ký, trong đó có 15 dự án trong nước, 2 dự án nước 
ngoài và 5 dự án liên doanh. Nổi bật nhất chính là đợt đầu tư thứ 2 của Tập đoàn Jo 
Bounmy vào dự án tổ hợp khu thương mại và sản xuất trị giá 500 triệu USD. 

Sự phát triển của đặc khu kinh tế Thakhek có vai trò quan trọng thúc đẩy để tỉnh 
Khammuan có nhịp đầu khả quan. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, năm 
2018 Khammuan đã thu hút được thêm 63 dự án đầu tư trị giá 5.864,84 tỷ Kíp, vốn 
đăng ký 2.310 tỷ Kíp, đạt 90.41% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu là các dự án đầu tư 
tô nhượng với vốn đầu tư 5.717 tỷ Kíp, vốn đăng ký 2.166 tỷ Kíp. Qua đó, nâng tổng 
số dự án đầu tư tại tỉnh lên con  số 576, trong đó có 169 dự án tô nhượng. Năm 2018, 
tỉnh Khammuan cũng đã đình chỉ hoạt động của 53 dự án tô nhượng nhưng không có 
dấu hiệu triển khai. 

Các dự án lớn tại đặc khu kinh tế Thakhek trong những năm gần đây có thể nhắc đến 
là dự án kho bãi Logistic trên diện tích 14 Ha trị giá 5 triệu USD của Jo Bounmy Group 
International Transport Vessel ICD Co.,Ltd hoàn thành và đưa vào hoạt động hồi 
10/2017; Dự án trị giá 200 triệu USD xây dựng hai tòa chung cư 35 và 32 tầng tại khu 
Zone A Package và Bệnh viện 5 tầng trong thời gian 4 năm giữa Công ty Akane 
Development Lao SEZ và Tập đoàn Hubei Haoyi Contruction của Trung Quốc, dự án 
thực hiện trên diện tích tô nhượng 7 Hecta trong 75 năm. Theo dự kiến, nhà đầu tư sẽ 
thực hiện thêm các công trình nhà ở, khách sạn và trung tâm thương mại khác trong 
tương lai có tổng trị giá 5 tỷ USD. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đặc khu Thakhek là một trong 12 đặc khu kinh tế tại 
Lào, nằm tại huyện Thakhek, tỉnh Khammuan. Bắt đầu triển khai xây dựng vào năm 
2012 trên diện tích 1.035 Ha với tổng số vốn 80 triệu USD hoàn toàn do Chính phủ 
Lào tự đầu tư và định giá cho thuê đất khoảng 0.19 USD/m/tháng, giá điện lưới từ 
0.059-0.065 USD/Kwh và 0.05 USD cho 1m3 nước sinh hoạt. 
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Lượng du khách Trung Quốc vào Lào 
tăng đột biến trong quý I 

heo Vientiane Times, dẫn báo cáo của Cục Phát triển Du lịch, Bộ Thông tin Văn
hóa và Du lịch Lào cho biết, tổng lượng khách du lịch nội địa và nước ngoài
trong 3 tháng đầu năm tại Lào đạt hơn 1 triệu lượt giảm khoảng 0.5% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng du khách Trung Quốc đến Lào tăng đáng kể, lên 
đến 16% so với quý I/2018, củng cố cho hy vọng năm du lịch Lào Trung 2019 sẽ thu 
hút khoảng hơn 1 triệu khách Trung Quốc trong tổng số 4.5 triệu lượt du khách nước 
ngoài đến Lào. 

Cũng theo số liệu trên, quý I/2019 quốc gia hàng đầu về số lượt khách du lịch đến Lào 
là Thái Lan đã giảm 9%, lượng khách đến từ Việt Nam tăng 20% và khách từ Hàn 
Quốc giảm 32% so với cùng kỳ. 

Lý giải nguyên nhân tổng lượng du khách giảm sút, một lãnh đạo của ngành du lịch 
cho biết việc này bắt nguồn từ e ngại về chất lượng dịch vụ du lịch tại Lào,  đặc biệt 
là dư luận về chi phí đắt đỏ tại nhiều khu du lịch nổi tiếng, một vấn đề mà chính quyền 
chưa thể kiểm soát. Mặc dù Lào có nhiều điểm du lịch hấp dẫn nhưng lại đi kèm với 
quá nhiều vấn đề yếu kém, một trong số đó là hạ tầng giao thông chưa thuận tiện. Đối 
với vấn đề sụt giảm lượng du khách Thái Lan, vị lãnh đạo này cho biết là do Chính 
phủ Thái Lan có chính sách khuyến khích người dân nước mình đến các điểm du lịch 
trong nước. Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho rằng, ngành này phải chịu ảnh hưởng do quá 
tập trung nguồn lực cho sự kiện Năm du lịch Lào – Trung và các chương trình du lịch 
hấp dẫn khác nhằm thu hút khách từ các nước lận cận Lào là Việt Nam và Trung Quốc. 

Vị lãnh đạo trên cho rằng, để cải thiện chất lượng ngành du lịch, Chính phủ và các đơn 
vị tư nhân cần phối hợp chặt chẽ với nhau hơn để nâng cấp hạ tầng dịch vụ du lịch để 
tạo ấn tượng tốt với du khách, đặc biệt là có biện pháp xử lý triệt để việc tự ý tăng phí 
dịch vụ và hàng hóa, bên cạnh đó các địa phương cần đa dạng hóa, mở rộng và phát 
triển các điểm du lịch mới có tiềm năng. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 25 

Lào – Hàn Quốc tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác 
lĩnh vực điện lực 

heo Lao Edaily, ngày 2/5 vừa qua tại khách sạn Crowne Plaza, thủ đô Viêng Chăn 
đã diễn ra buổi hội thảo phát triển hợp tác điện lực giữa Lào và Hàn Quốc Lao – 
Korea Power Forum. Hội thảo phòng Kinh tế, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào 

KOTRA Vientiane tổ chức, tham dự có Chánh văn Phòng Bộ Năng lượng và Mỏ 
Daovong Phonekaew, Đại sứ Hàn Quốc Shin Sung Soon, lãnh đạo Tập đoàn điện lực 
Hàn Quốc KEPCO. 

Phát biểu tại hội thảo ông Daovong Phonekaew cho biết, hợp tác lĩnh vực điện lực 
giữa hai quốc gia đã đạt được nhiều kết quả, điển hình như hợp tác giữa Công ty điện 
lực quốc gia Lào và Công ty điện lực KEPCO của Hàn Quốc trong dự án khảo sát khả 
thi xây dựng và nâng cấp các trạm biến áp hiện có của Lào thành trạm GIS. Hiện tại, 
KEPCO đã lắp đặt hệ thống thử nghiệm tại công ty điện lực Lào. Qua dự án cũng như 
hội thảo lần này, phía Lào kỳ vọng sẽ tiếp thu được những kinh nghiệm tầm quốc tế 
của KEPCO trong việc sử dụng công nghệ kĩ thuật hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực 
điện lực, từ đó tạo hiệu quả vào phát triển kinh tế. 

Đại sứ Shin Sung Soon cũng đánh giá cao tầm quan trọng của hệ thống điện lưới, một 
trong những cơ sở hạ tầng thiết yếu không thể thiếu được trong thời đại công nghiệp 
và cuộc sống của con người, dẫn chứng từ việc nếu không có mạng lưới điện chất 
lượng cao, giá thành rẻ từ Tập đoàn điện lực Hàn Quốc thì nền công nghiệp quốc dân 
nước này sẽ không thể có sự phát triển như hiện nay. Quá trình phát triển kinh tế tại 
Lào đang đạt được nhiều dấu hiệu khởi sắc đặc biệt là lĩnh vực sản xuất điện, khai thác 
khoáng sản, dịch vụ du lịch…Việc liên kết và tiếp thu kinh nghiệm cũng như công 
nghệ ngành điện của KEPCO là tín hiệu khả quan cho sự phát triển lĩnh vực thế mạnh 
của Lào. 

Lãnh đạo KEPCO cho biết, những năm trở lại đây, KEPCO đã thành công vượt qua 
nhiều rào cản trở thành công ty điện lực hàng đầu thế giới, tỷ lệ thiếu hụt điện năng ở 
mức 3%, thời gian ngắt điện trung bình một hộ gia đình ở mức 8 phút/năm. Hiện tại 
công ty đang thực hiện 43 dự án tại 26 quốc gia trên toàn thế giới. Tập đoàn điện lực 
Hàn Quốc 3 năm liền được xếp trong danh sách 2,000 doanh nghiệp cung ứng điện lực 
tốt nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Nhân dịp này ông có lời mời chính phủ, 
các nhà kinh doanh cùng báo chí Lào tham gia hội chợ trưng bày các sản phẩm về điện 
BIXPO 2019 sẽ diễn ra từ ngày 6-8/11/2019 tại Kimdaejung Convention Center 
Gwangju Hàn Quốc. 
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Đức hỗ trợ phát triển trường dạy nghề 
tại Bolikhamxay 

heo Vientiane Times, cuối tháng 4 vừa qua, đã diễn ra lễ bàn giao dự án cải tạo,
nâng cấp Trường dạy nghề kỹ thuật TVET, tỉnh Bolikhamxay trên cơ sở nguồn
vốn hỗ trợ trị giá 1.3 triệu Euro thuộc chương trình VELA-FC ( Đào tạo nghề 
tại Lào) mà Chính phủ Đức hỗ trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Đức KFW. 

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Kongsy Sengmany, Tỉnh 
trưởng Bolikhamxay ông Kongkeo Xaysongkham, Đại sứ Đức tại Lào ông Jens 
Lutkenherm, và đại diện KFW và các ban ngành liên quan. 
Theo đó, chương trình VELA-FC có tổng trị giá 7.2 triệu Euro do Chính phủ Đức đầu 
tư 6 triệu và Chính phủ Lào thông qua Bộ Giáo dục và Thể thao đầu tư 1.2 triệu Euro 
sẽ cải tạo, nâng cấp hai trường dạy nghề của tỉnh Bolikhamxay và Bokeo cùng Trung 
tâm phát triển nghề tại Viêng Chăn, từ đó tạo điều kiện học hỏi, nâng cao nghiệp vụ 
cho các giáo viên, quản lý giáo dục tại các địa phương vùng sâu vùng xa của các tỉnh 
trên nhằm chuẩn hóa chất lượng giảng dạy trên phạm vi toàn quốc, cải thiện chất lượng 
lao động Lào trong tương lai với chương trình đào tạo và máy móc thiết bị giảng dạy 
hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Phần dự án còn lại sẽ nâng cấp, bổ sung trang thiết bị trường 
đào tạo nghề tỉnh Bokeo có trị giá 826 nghìn Euro sẽ được bàn giao vào ngày 14/5 tới. 

Dự án cải tạo trường đào tạo nghề Bolikhamxay trị giá 1,33 triệu Euro nhằm mở rộng 
các xưởng kỹ thuật, đồng thời cung cấp các thiết bị học nghề phù hợp với nhu cầu thị 
trường lao động tại Lào hiện nay. Ngoài ra, một ký ký túc xá mới cũng được xây dựng 
sẽ tăng năng lực tiếp nhận học viên từ 350 lên 650 người với 9 chương trình đào tạo 
nghề khác nhau.  

Năm 2018, Chính phủ Đức đã cam kết cung cấp nguồn vốn hỗ trợ cho Lào trị giá đến  
50 triệu Euro thuộc khuôn khổ các hợp tác tài chính thông qua Ngân hàng phát triển 
Đức KFW trị giá 30 triệu Euro và hợp tác kỹ thuật thông qua Tổ chức hợp tác và phát 
triển Đức GIZ trị giá 20 triệu Euro. 
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Người dân quận Naxaithong “kêu cứu” trước việc 
doanh nghiệp mở rộng trồng chuối 

heo Kinh tế Xã hội, việc một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài đang xử lý mặt
bằng diện tích hơn 200 Ha đất ruộng thuê của người dân trên địa bàn hai Bản
Sendine và Elaineua thuộc quân Naxaithong cho mục đích trồng chuối đang gây 
lên làn sóng dư luận phản đối, kêu gọi chính quyền vào cuộc không để sự việc 

tiếp tục diễn ra. Theo đó, việc vị trí trang trại chuối chuẩn bị hình thành chỉ cách khu 
dân cư các bản gần đó 1km, đặc biệt là nằm sát một nhánh phụ chảy ra dòng Nậm 
Ngừm, gần với hồ chứa của nhà máy nước sinh hoạt Sendine khiến ngươi dân vô cùng 
lo lắng sẽ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân địa phương từ việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản độc hại mà các chủ trại chuối cố ý lạm 
dụng. Được biết, doanh nghiệp phát triển dự án vườn chuối nói trên đã từng bị cơ quan 
chức năng yêu cầu chấm dứt hoạt động, tuy nhiên, trên thực tế đơn vị này vẫn đang 
thực hiện quá trình xử lý đất với ý định tiếp tục trồng chuối.  

Thái độ trên của ngươi dân là hoàn toàn có cơ sở, do cuối năm ngoái đã xảy ra việc 
vườn chuối xả thải làm ô nhiễm dòng Nậm Ton, quận Sangthong. Trên phạm vi rộng 
hơn, thực tế cho thấy mức độ ảnh hưởng tàn phá môi trường từ hoạt động trồng chuối 
của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Lào là rất nghiêm trọng, gây ra ô nhiễm 
nguồn nước, suy giảm nghiêm trọng chất lượng đất canh tác, đồng thời gây ô nhiễm 
không khí khiến người dân vốn sống dựa vào tự nhiên gặp vô vàn khó khăn, gây nhiều 
bức xúc cho người dân. Việc này đã Chính phủ Lào đã cho đình chỉ hoặc không gia 
hạn thời gian thuê đất đối với các trường hợp này, đặc biệt là các trại chuối tại các tỉnh 
Bắc Lào như Bokeo, Xaynhabuly, Luangnamtha, Viêng Chăn. Tuy nhiên, vì nhiều 
nguyên nhân hoạt động trồng chuối tại Lào vẫn diễn biến phức tạp, là đề tài nhức nhối 
cho công tác quản lý kinh tế - xã hội của các cơ quan chức năng của Lào. 
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Tỉnh Savannakhet tận thu lâm sản dự án 
thủy điện Xelanong I 

heo báo chí Lào, tuần vừa qua Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet Khamphey
Chanthachon và ban tổ chức tái định cư hai huyện Nong và huyện Phin đã trực
tiếp chỉ đạo công tác di dời người dân tại địa bàn 2 bản bị ảnh hưởng bởi dự án 
thủy điện Xelanong I là bản Loinam và Labaonam đến khu tái định cư. Đồng 

thời cũng trực tiếp giám sát quá trình tận thu lâm sản để xây dựng hồ chứa nước cho 
dự án trên. 

Được biết, hồ chứa của dự án thủy điện Xelanong I có tổng diện tích 2.493 Ha thuộc 
phạm vi của vườn quốc gia Dongphouvieng, nằm trên ranh giới hai huyện Nong ( 1.925 
Ha) và huyện Phin 568 Ha. Sau khi hoàn thành công trình, toàn bộ đất thuộc vùng hồ 
chứa hiện tại sẽ bị ngập với mực nước trung bình 215m, biên độ 210-209m, công suất 
lắp đặt thủy điện 70 MW. 

Với kế hoạch tận thu lâm sản, các cây gỗ tự nhiên có đường kính từ 20cm trở lên sẽ 
được chặt hạ, dự kiến thu được tổng cộng 9.818 khúc. Trong đó Sở Công thương tỉnh 
sẽ chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng 4.441 mét khối của 4.571 khúc gỗ có giá trị 
thương mại. Phần gỗ nhỏ có đường kính dưới 20 cm có tổng khối lượng khoảng 2.600 
tấn. 

Theo thông tin từ dự án, ảnh hưởng của công trình đến dân cư và diện tích đất đai trên 
địa bàn huyện cụ thể bao gồm 88 hộ gia đình, 394 nhân khẩu và 53.67 Ha diện tích 
nương rẫy, vườn cây ăn quả, ao cá và cây trồng khác. 

Dự án thủy điện Xelanong I hoàn thiện sẽ trở thành đập thủy điện lớn nhất của tỉnh 
Savannakhet, đập có độ cao 120m, tổng vốn đầu tư xây dựng 160 triệu USD, khả năng 
sản xuất điện năng 22 nghìn kV, dự kiến hoàn thành và chính thức hoạt động trong 
năm 2020. 
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Hàng loạt sai phạm khiến Bộ Công chính Vận tải Lào 
phải gánh khoản nợ gần 1 tỷ USD 

heo Medialaos dẫn thông tin từ Bộ Công chính và Vận tải Lào, tính đến hết quý
III/2018, tổng số nợ mà Bộ này đang gánh lên đến hơn 8.300 tỷ Kíp, khoảng hơn
900 triệu USD. Theo đó, khoản nợ này đến từ các sai phạm quy định về kế hoạch 

và tài chính nghiêm trọng. Cụ thể, việc lập và quản lý kế hoạch đầu tư công thiếu rõ 
ràng để đạt được những mục tiêu vĩ mô. Ngoài ra, việc lạm chi ngân sách của các cơ 
quan chức năng khiến các khoản nợ ngày càng bị đẩy cao bắt nguồn từ khả năng lập 
kế hoạch tài chính yếu kém, thiếu chi tiết và không có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị không xây dựng kế hoạch thuê - mua từ đầu, dễ dãi trong 
việc ứng vốn trước dự án cho các ban ngành liên quan mà không yêu cầu văn bản ràng 
buộc, việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan kế hoạch và tài chính trực thuộc Bộ 
vẫn đang chồng chéo thiếu hiệu quả.  

Ngoài ra, Bộ Công chính Vận tải cho rằng quy trình giám sát, kiểm tra tiến độ dự án 
không được hệ thống hóa kết hợp với việc chậm giải ngân các dự án phát triển hạ tầng 
giao thông cho nhà thầu làm ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản nợ ngân hàng và ảnh 
hưởng dây truyền đến các thành phần kinh tế liên quan cũng như kinh tế xã hội nói 
chung dẫn đến khoản nợ khổng lồ mà riêng ngành Công chính Vận tải đang phải tìm 
biện pháp giải quyết như hiện nay. 
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Tin vắn: 

Hội nghị hợp tác biên giới Lào, Thái Lan, Trung Quốc, 
Myanmar lần thứ 8 diễn ra tại Oudomxay 

heo Lao Edaily, ngày 30/4 tại Oudomxay, Hội nghị tổng kết đánh giá công tác
tổ chức thực hiện hợp tác biên giới “4 nước, 9 đường biên” lần thứ 8 giữa Lào,
Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tỉnh 

trưởng Udomxay ông Somchith Phanyasack. Hội nghị đã nhìn lại các thành quả trong 
khuôn khổ hợp tác chung trong năm 2018 về các lĩnh vực Thương mại – Đầu tư, du 
lịch, giao thông vận tải, văn hóa – giáo dục. Nhìn nhận và tìm kiếm các biện pháp khắc 
phục, yếu điểm và hạn chế. Đồng thời thống nhất duy trì và mở rộng các hợp tác trong 
năm 2019. 

Theo thông tin được báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, 4 tỉnh Bắc Lào bao gồm 
Udomxay, Luangprabang, LuangNamtha và Bokeo đã hiện thực hóa các nội dung của 
biên bản hợp tác đường biên với địa phương các quốc gia láng giềng. Cụ thể, quan hệ 
kết nghĩa giữa các địa phương đã được thiết lập bao gồm: huyện Namo, Udomxay với 
huyện Mãnh Lạp, Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc; Thành phố Luangprabang đã ký 
biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Cảnh Hồng; tỉnh Bokeo ký 
biên bản ghi nhớ với tỉnh Chiengrai, Thái Lan về việc tổ chức hội chợ thương mại giữa 
các địa phương Huayxai-Chiangkong, TonPheng-Chiangsen và Paktha-Chiengkaen. 

Mới chỉ 80% doanh nghiệp tuân thủ quy định nâng 
lương cơ bản cho người lao động 

heo Lao Edaily, trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Chủ tịch TW Công đoàn Lào
Simun Ounlasi cho biết, sau đúng một năm Chính phủ Lào ra quyết định nâng
mức lương tối thiểu từ 900 nghìn Kíp lên 1.1 triệu Kíp từ ngày 1/5/2018, đến nay 

mới chỉ có khoảng 80% doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh quy định nói trên.  

Simun Ounlasi cho biết, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã không chấp hành và duy trì 
mức lương cũ với lý do cần thời gian điều chỉnh cơ cấu tài chính. Vì vậy, Chỉ thị đã 
lùi thời hạn có hiệu lực đến tháng 9/2018, đồng thời bổ sung yêu cầu các doanh nghiệp 
cần thanh toán truy lĩnh cho người lao động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 
80% doanh nghiệp đã thực hiện Chỉ thị trên, dẫn đến việc TW Công đoàn cần tiếp tục 
thảo luận liên ngành với Liên đoàn Công thương, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội để 
tìm biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động 
Lào. 
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Xuất khẩu dưới đặc quyền thương mại trong năm 2018 
của Lào đạt hơn 1 tỷ USD 

heo Lao Edaily, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương mới đây cho biết, kim
ngạch xuất khẩu dưới đặc quyền thương mại của Lào với 37 quốc gia trên thế
giới trong năm 2018 đạt 1.3 tỷ USD, chiếm 24.3% tổng giá trị kim ngạch xuất 

khẩu chung. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu dưới đặc quyền thương mại của Lào trong 
năm vừa qua đạt 631 triệu USD, tương đương 10.8% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các 
xuất nhập khẩu đặc quyền thương mại nói trên được thực hiện dưới hai hình thức đơn 
phương GSP và trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do FTA. 

Trong 37 quốc gia có thiết lập đặc quyền thương mại xuất khẩu với Lào, Thái Lan là 
quốc gia đứng đầu với giá trị 425 triệu USD, tiếp sau là Việt Nam với giá trị 332 triệu 
USD và Trung Quốc có giá trị 250 triệu USD. Đối với nhập khẩu, trong 39 nước có 
đặc quyền thương mại, Thái Lan xuất khẩu sang Lào nhiều nhất với giá trị 329 triệu 
USD, Trung Quốc xếp sau với giá trị 79 triệu USD và Việt Nam xuất sang Lào 76 triệu 
USD. 

Kim ngạch xuất khẩu quý I của Attapeu 
đạt 25 triệu USD 

heo Lao Edaily, dẫn thông tin từ báo cáo của Phó tỉnh trưởng Attapeu ông
Souksamai Chanhthamat tại Kỳ họp thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10
diễn ra mới đây cho biết, quý I/2019 Attapeu thu ngân sách hơn 15 tỷ Kíp, đạt 

12.88% kế hoạch năm, thu nhập trong tỉnh đạt hơn 11 tỷ Kíp, tương đương 13.73% kế 
hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Attapeu trong quý I đạt hơn 26 
triệu USD, tương đương 22.07% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu đạt 25 triệu USD, 
tương đương 22.26% kế hoạch năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là điện, 
đường cát, cao su, chuối, thanh long và lâm sản. 

Bên cạnh đó, Attapeu nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2019 ở mức hơn 800 nghìn 
USD, tương đương 17.94% kế hoạch năm. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu vẫn là phương 
tiện máy móc phục vụ dự án, hàng tiêu dùng và trang thiết bị các loại…. Toàn tỉnh cấp 
thêm chứng nhận thanh toán cho 9 dự án trị giá 1.8 tỷ Kíp, tương đương 6.8% kế hoạch 
năm.Quý I, toàn tỉnh huy động được 125 tỷ Kíp tiền gửi, tương đương 45% kế hoạch, 
đồng thời giải ngân vốn vay tổng cộng 65 tỷ Kíp. 
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Hội chợ hàng hóa Viêng Chăn lần thứ 6 diễn ra tại 
Trung tâm thương mại ITECC 

heo Vientiane Mai, từ ngày 29/4 - 5/5 hội chợ triển lãm và bán hàng ” Mỗi huyện
một sản phẩm” ODOP và hàng hóa gia đình kiểu mẫu thủ đô Viêng Chăn lần
thứ 6 đã diễn ra tại Trung tâm thương mại Lào – ITECC. Sự kiện là một trong 

những hoạt động chào mừng năm du lịch Lào – Trung 2019 và kỷ niệm 133 năm ngày 
Quốc tế Lao động. Hội chợ hàng ODOP năm nay có sự tham giá của 48 đơn vị được 
chứng nhận thương hiệu ODOP quốc gia, tăng 4 đơn vị so với năm 2018. Ngoài ra, 
các đơn vị khác tham gia sự kiện lần này lên đến 123 doanh nghiệp cả trong và ngoài 
thủ đô Viêng Chăn, triển lãm hàng hóa tại 116 gian hàng và 23 Kiot, tăng 8.84% so 
với năm trước. Tổng giá trị sản phẩm khoảng 3.6 tỷ Kíp, dự kiến hội chợ thực hiện 
được tổng giao dịch hàng hóa khoảng 654 triệu Kíp. Ngoài các hoạt động trưng bày, 
mua bán. Hội chợ sẽ tổ chức hội thảo giữa các đơn vị đạt chứng nhận thương hiệu 
ODOP quốc gia với chủ đề tìm kiếm thị trường, tạo dựng thương hiệu và tìm kiếm 
nguồn vốn. 

Sản phẩm thuần Lào ODOP là một trong những đối tượng được Chính phủ, các địa 
phương của Lào tập trung đẩy mạnh phát triển trong những năm gần đây. Hiện nay, cả 
nước đã đăng ký thương hiệu cho hơn 160 mặt hàng ODOP với chất lượng và khả 
năng cung ứng thị trường ngày càng được cải thiện. Hàng hóa ODOP cũng được xác 
định là giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế gia đình thông qua sản xuất, quảng 
bá sản phẩm truyền thống Lào trong cộng đồng cũng như tìm cơ hội tại những thị 
trường mới. 

Bộ Công thương tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh giá xăng 
heo KTTM, ngày 02/05 Bộ Công thương Lào đã ra thông báo 0462 gửi tới Hiệp
hội xăng dầu và khí đốt Lào cùng các đơn vị bán lẻ xăng dầu trong cả nước để
thông báo việc điều chỉnh giá xăng dầu, bắt đầu từ 6h sáng 03/05. Theo đó, mỗi 

lít xăng đặc biệt GP95 tăng 300 Kíp/lít, xăng thường GR91 tăng 230 Kíp/lít, dầu Diesel 
tăng nhẹ 110 Kíp/lit. Tại thủ đô Viêng Chăn, giá xăng GP95 đạt ngưỡng 10.820 Kíp/lít, 
xăng GR91 có giá 9.540 Kíp/lít, dầu Diesel có giá 8.710 Kíp/lít. Đặc biệt tại Udomxay, 
giá xăng cả hai loại đặc biệt và thường đều đã vượt ngưỡng 10 nghìn Kíp, lần lượt là 
11.300 và 10.020 Kíp/lít, cao nhất cả nước. Cũng theo Bộ Công thương, quỹ bình ổn 
xăng dầu hai mặt hàng xăng sẽ giảm lần lượt 250 Kíp/lít, mặt hàng dầu Diesel giảm 
50 Kíp/lít.  

Giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới 15 ngày qua tiếp tục tăng cao 2,6-
3,1%, là nguyên nhân khiến cơ quan quản lý buộc phải tăng giá bán lẻ trong nước, dự 
kiến giá xăng dầu sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.  
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Bệnh viện Hữu nghị mở Trung tâm khám sức khỏe 
tổng quát cho người lao động 

heo Vientiane Mai, ngày 26/4, Bệnh viện Hữu nghị đã tổ chức khai trương trung
tâm khám sức khỏe tổng quát phục vụ cho đối tượng là người lao động Lào đi
nước ngoài và người nước ngoài sinh sống lao động tại Lào. Buổi lễ có sự tham 
gia của Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng Xaysompheng, Cục 

trưởng Cục điều trị và phục hồi chức năng, Bộ Y tế Bunnak Xayxanasongkham , Giám 
đốc Bệnh viện Hữu nghị Sanong Thongsana và Cục trưởng Cục quản lý lao động 
Phongxaysack Inthalath. Trung tâm được thành lập trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho 
người lao động theo Bộ luật Lao động, do Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội phối hợp 
Bệnh viện Hữu nghị chủ trì. Đây sẽ là cơ sở y tế đầu tiên của Lào có hệ thống khám 
tổng quát toàn diện nhằm kiểm tra sức khỏe cho lao động Lào theo tiêu chuẩn đi làm 
việc tại nước ngoài, lao động nước ngoài làm việc tại Lào, kiểm tra các đơn vị doanh 
nghiệp không thực hiện quy định đảm bảo chế độ sức khỏe cho người lao động, tổ 
chức dữ liệu sức khỏe lao động cho Chính phủ Lào, đồng thời có thẩm quyền cấp 
chứng nhận khám sức khỏe cho các cơ sở dịch vụ khám sức khỏe được Bộ Y tế giới 
thiệu. Trung tâm có 10 Y, Bác sĩ làm việc, có thể đáp ứng 500 lượt khám mỗi ngày, 
đồng thời cũng sẽ được trang bị xe khám bệnh lưu động, có thể thực hiện quy trình 
khám ngay tại cơ sở lao động trên địa bàn. 

Lào ban hành lệnh cấm quảng cáo đồ uống có cồn 
heo KTTM, ngày 24/4/2019, Bộ Thông tin văn hóa và du lịch Lào đã ra văn bản
số 196/BTTVHDL về việc cấm quảng bá, giới thiệu các loại đồ uống có cồn.
Theo đó, Lào sẽ cấm tất cả hoạt động quảng bá các sản phẩm chứa cồn dưới mọi 

hình thức như đặt biển quảng cáo tại các điểm cố định trên đường phố hay khu dân cư, 
cấm sử dụng dịch vụ tiếp thị bia tại các quán xá, nhà hàng. Đây là một phần trong nỗ 
lực kiểm soát rượu bia, giảm thiểu tác hại rượu bia đối với xã hội.  

Theo thông tin của Bộ Y tế Lào, hiện tượng thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên sử dụng 
rượu bia đang ngày càng trở lên phổ biến, đưa Lào trở thành nước đứng đầu các nước 
Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng rượu bia, bình quân là 15 lít/người/năm. Để kiểm soát 
tình trạng lạm dụng rượu bia, từ năm 2014 Lào đã ban hành “Luật quản lý đồ uống có 
cồn” tuy nhiên đến nay chưa thực sự thấy những chuyển biến tích cực. Hiện tại, đồ 
uống có cồn rất phổ biến tại Lào chiếm đến 75%  tổng lượng hàng lĩnh vực đồ uống, 
85% số cửa hàng kinh doanh hàng hóa tại Lào có bày bán mặt hàng đồ uống có cồn, 
32% người dân coi đây là đồ uống thường nhật, 68% coi là đồ uống mang tính sự kiện, 
6% sử dụng 5 ngày/tuần, 7% số gia đình thường xuyên chứa đồ uống có cồn trong nhà. 
Việc tiếp cận đồ uống có cồn thật sự là quá dễ dàng, trong khi đó lạm dụng chất có 
cồn lại là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn giao thông tại Lào. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước 
Lê Đức Anh tại Lào 

heo TTXVN, VTV, sáng 3/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Bounnhang 

Volachith Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng 
đoàn đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô 
Vientiane. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit nhấn mạnh, sự ra đi của nguyên Chủ 
tịch nước Lê Đức Anh không chỉ Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một 
nhà lãnh đạo đáng kính mà Đảng, nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi một người 
bạn, người đồng chí thân thiết, gần gũi. Sinh thời, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng 
Lê Đức Anh có những đóng góp quan trọng cho việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị 
vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ban đối Ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng 
chí Sounthone Xayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại làm 
Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Saleumxay Kommasith, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn cũng đã đến viếng 
và ghi sổ tang đồng chí Lê Đức Anh. Ngoài ra, rất nhiều đoàn đại biểu các bộ ngành 
của Lào đã đến viếng đồng chí Lê Đức Anh và ghi sổ tang như đoàn Bộ Quốc phòng, 
Bộ An ninh, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch-đầu tư, Bộ Năng lượng và Mỏ; 
Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng; Đoàn Ban Tuyên huấn, Hội 
hữu nghị Lào-Việt Nam… 

Đại sứ quán Mỹ tại Lào cũng đã cử đại diện đến viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức 
Anh. Đại sứ quán một số nước tại Lào cũng sẽ cử đại diện đến viếng Đại tướng Lê 
Đức Anh tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane. 

Cũng theo Dân Trí, chiều 2/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane 
sang dự Quốc tang đồng chí Lê Đức Anh. Tại lễ tiếp, ông Saysomphone Phomvihane 
đã trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tới Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc nguyên Chủ tịch nước, 
Đại tướng Lê Đức Anh từ trần. Ông Saysomphone Phomvihane đánh giá cao sự đóng 
góp quý báu của nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và dân tộc Việt Nam cũng như việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu 
nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 
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Quy tập 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia 
Việt Nam hy sinh tại Lào 

heo Tin tức, ngày 3/5, thông tin từ Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sỹ 584
thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong mùa khô từ tháng
10/2018 đến tháng 5/2019 đơn vị đã cất bốc, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sỹ 
là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và Mỹ. Số hài cốt liệt sỹ được phát hiện, cất bốc và quy tập lần này 
dựa trên nguồn thông tin của người dân ở tỉnh Savannakhet (Lào). Tất cả hài cốt liệt 
sỹ đều chưa xác định được danh tính. 

UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ bàn giao và đón nhận 
26 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. 
Theo đó, ngày 7/5, tại chùa Đensavan (tỉnh Savannakhet, Lào) cơ quan chức năng của 
tỉnh Quảng Trị và các ban, bộ, ngành của Việt Nam sẽ tổ chức Lễ viếng các liệt sỹ. 
Ngày 8/5, đại diện hai nước Việt Nam - Lào sẽ tổ chức Lễ ký kết bàn giao hài cốt và 
dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại cầu Xà Ợt ở phía bên kia Cửa khẩu Quốc tế 
Lao Bảo. Phía Việt Nam sẽ đón nhận hài cốt các liệt sỹ tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 
(tỉnh Quảng Trị). Sau đó 26 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào được đưa về Nghĩa trang 
Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để truy điệu và an 
táng. 

Hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet cũng đã thống nhất về việc trong mùa khô năm 
2019 - 2020 sẽ tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy 
sinh trong các cuộc chiến tranh ở Lào, theo thỏa thuận giữa Ban Công tác đặc biệt của 
hai Chính phủ Việt Nam - Lào. 

Mừng lo của người dân Lào với đường sắt Lào – Trung 
heo Tuổi trẻ Online ra ngày 29/4, dự án đường sắt cao tốc do Trung Quốc đầu 
tư vừa là niềm kiêu hãnh nhưng cũng đem lại nỗi sợ cho người dân Lào. 

Ai thực sự hưởng lợi? "Sau khi hoàn thành, tuyến đường sắt sẽ mang lại lợi ích 
cho tất cả nhân dân Lào, tạo điều kiện và giảm chi phí vận chuyển, kích thích sự phát 
triển của các ngành nông nghiệp và công nghiệp, du lịch, đầu tư và thương mại, cũng 
như tạo thu nhập cho người dân và đất nước", Bộ trưởng Bộ Công chính và giao thông 
vận tải Bouchanh Sinthavong nhấn mạnh trong lễ khởi công hồi năm 2016.  

Những lợi ích chung chung nói trên sẽ bị quên đi nếu nhìn vào các con số cụ thể và 
biết nói. Dự án trị giá 6 tỉ USD với 70% vốn do Trung Quốc bỏ vào, 30% còn lại được 
Chính phủ Lào đầu tư với nguồn vay từ các ngân hàng Trung Quốc. Đó không phải là 
một dự án giá rẻ tại Lào khi GDP quốc gia này chưa đến 17 tỉ USD năm 2017. "Tất cả 
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công trình được giao cho Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc. Các kỹ sư và công nhân 
Trung Quốc tràn xuống Lào như lũ quét. Ngay cả Chính phủ Lào cũng không rõ về số 
lượng công nhân Trung Quốc chính xác ở nước này", một bài viết hồi năm 2017 trên 
tạp chí Nikkei Asian Review khẳng định. 

Trên màn ảnh, truyền thông nhà nước Trung Quốc tung hô dự án đường sắt đã làm 
thay đổi cuộc sống của người dân Lào theo hướng tốt hơn. Trên thực địa, hàng ngàn 
người phải rời bỏ ruộng vườn, nhà cửa và không nhận được tiền đền bù thỏa đáng như 
được hứa, theo đài NPR của Mỹ. 

Khi Chính phủ Lào nói đường sắt sẽ tạo ra sự bùng nổ du lịch, điều đó là đúng, với 
những đoàn khách Trung Quốc chiếm phần lớn. Nhưng "tất cả tiền đều quay về Trung 
Quốc, không phải của người Lào", một người dân Lào bức xúc vì người Trung Quốc 
chỉ sử dụng các dịch vụ của người Trung Quốc trong khi đang ở trên chính đất Lào. 

Dòng ma túy từ Lào tỏa đi các nước lân cận 
heo Zing.vn, dù không có cảng biển nào nhưng với đường biên giới lỏng lẻo giáp 
5 quốc gia, Lào trở thành địa điểm đầu tiên trên đường đi của ma túy đá từ Tam 
giác Vàng đến các khu vực khác. 

Tam giác Vàng, khu vực nổi tiếng giữa biên giới 3 nước Myanmar, Lào và Thái Lan 
hiện là nơi sản xuất nhiều ma túy đá nhất thế giới, theo thống kê của Văn phòng Ma 
túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC). Đây cũng là nơi sản xuất heroin nhiều 
thứ hai thế giới, chỉ sau Afghanistan. 

Ông Jeremy Douglas, giám đốc UNODC khu vực Đông Nam Á, cho biết để chống lại 
sức ép từ cảnh sát Thái Lan, các tổ chức tội phạm ma túy đã chuyển hướng đưa ma túy 
đá từ Tam giác Vàng đến Lào để tập kết trước khi di chuyển đi các nơi khác. 

Mặc dù không có cảng biển nào, nhưng Lào có đường biên giới giáp ranh với 5 quốc 
gia là Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia. Bên cạnh việc 
đường biên giới này đều nằm trên những khu vực hiểm trở, tình hình kiểm tra an ninh 
ở các cửa khẩu cũng tương đối lỏng lẻo. Chỉ hai trong số tất cả các cửa khẩu của Lào 
được trang bị máy quét và máy dò X-quang, theo AFP. Trong khi đó, những tên tội 
phạm giờ đây có thể trang bị công nghệ tối tân, thậm chí còn cao cấp hơn trang bị của 
lực lượng an ninh Lào.  

Ông Douglas nhận định những kẻ bị bắt trong các vụ án ma túy lớn ở Lào thời gian 
qua vẫn chỉ ở tầm trung gian. Theo chuyên gia này, đứng đằng sau hoạt động buôn bán 
vận chuyển ma túy ở khu vực là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, kiểm soát từ sản 
xuất, vận chuyển đến những hoạt động rửa tiền. Con cá lớn trong trường hợp này được 
cho là Zhao Wei, doanh nhân gốc Hoa đang làm ăn tại đặc khu kinh tế Tam giác Vàng 
ở Lào. Vào tháng 1/2018, Bộ Tài chính Mỹ đã ra lệnh cấm vận với cá nhân này vì cáo 
buộc đứng đầu tổ chức tội phạm khu vực, hoạt động từ buôn người, buôn lậu ma túy 
cho đến buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã trái phép. 
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Trong khi đó, UNODC cũng đang tìm cách giải quyết tình trạng người dân Lào ở các 
khu vực hẻo lánh trồng cây anh túc để sử dụng và bán làm heroin. Tại khu vực tỉnh 
Houaphan, giáp biên giới với Việt Nam, 10 ngôi làng của những người Hmong, vốn 
luôn trong tình trạng nghèo khó, không có lựa chọn nào khác là trồng cây thuốc phiện 
để có nguồn thu nhập. Nhiều người Hmong đã tham gia vào các đường dây buôn heroin 
sang Việt Nam và bị bắt giữ. 

UNODC từ năm 2018 đã có dự án giúp đỡ những người dân ở đây trồng cà phê, loài 
cây có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt ở khu vực và đem lại doanh thu ổn định 
hơn cây anh túc. Tuy nhiên sau khi vấn đề thuốc phiện được xử lý tạm ổn, cơn lốc ma 
túy đá lại ập tới khiến các cơ quan chức năng Lào loay hoay chống chọi.


