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• Bộ Bưu chính Viễn thông Lào hội thảo thúc đẩy triển khai mạng 5G

• Bộ Công thương điều chỉnh hạ chỉ tiêu xuất khẩu đường của Lào năm 2019

• Bộ Y tế Lào tăng cường quản lý hoạt động của các bệnh viện tư nhân

• Cơ quan chức năng lý giải tình trạng đường xá hư hỏng chậm được sửa chữa
hiện nay của Lào

• Lào thí điểm hiện đại hóa trạm cân tải trọng nhằm kiểm soát vấn đề xe quá tải

• Lào và WB hợp tác dự án cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng tại Bắc Lào

• WB thỏa thuận cho Lào vay 20 triệu USD để cải thiện quản lý công

• Chất lượng vẫn là thách thức chính cản trở xuất khẩu gạo Lào sang Trung Quốc

• Lào khảo sát dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu diesel sinh học từ cây Trẩu

• Tỉnh Attapeu tổ chức đấu giá số gỗ lậu bị tịch thu

• Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án nhà ở cho người thu nhập trung bình
tại Viêng Chăn

• Lĩnh vực xây dựng, năng lượng dẫn đầu về đầu tư của Việt Nam vào Lào

• Chính quyền yêu cầu công ty trồng chuối tại quận Naxaithong chuyển đổi loại
cây trồng

• Lào sắp ra mắt ứng dụng dự báo thời tiết hiện đại nhất Châu Á

• Kim ngạch hàng nông sản 4 tháng đầu năm của Lào  đạt gần 60 tỷ Kíp

• Phoubia Mining sản xuất hiệu quả trong quý I/2019
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• Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại huyện Atsaphone tỉnh Savannakhet
• Đại lễ Phật Đản Vesak Lào năm 2019 sẽ diễn ra tại quảng trường Thatluang
• Bia Lào mua 6.500 tấn gạo từ Hiệp hội gạo Viêng Chăn để phục vụ sản xuất

bia
• Tỉnh Xaynhabuly tổng kết công tác nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo
• Lào hoàn thành sổ tay hướng dẫn việc dẫn độ tội phạm xuyên quốc gia
• Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet có Tổng lãnh sự mới
• Lao động tự do nước ngoài tại tỉnh Sê Công chủ yếu là người Việt Nam
• Quan hệ thương mại Lào – Trung Quốc phát triển ổn định
• Việc thi công dự án đường sắt Lào Trung có tiến độ tốt

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Lào
• Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác công tác tuyên giáo
• Quảng Trị, Quảng Bình đón hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về an táng tại quê

hương
• Bộ đội biên phòng Huế xây nhà tặng người dân khu vực biên giới Lào
• Công an Hà Nội bắt đường dây vận chuyển ma túy từ Lào ở khu vực bến xe

Nước Ngầm
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Tin chính: 

Bộ Bưu chính Viễn thông Lào hội thảo 
thúc đẩy triển khai mạng 5G 

heo Vientiane Times, ngày 9/5 vừa qua, một hội thảo về việc triển khai hạ tầng 
5G tại Lào do Bộ Bưu chính Viễn thông Lào phối hợp với các nhà cung cấp dịch 

vụ Internet tổ chức đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến 
điện, Bộ Bưu chính Viễn thông ông Xayluxa Insisiengmay.  

Thông tin từ buổi hội thảo cho biết, đại diện các nhà mạng tại Lào đều khẳng định 
đang chuẩn bị tích cực cho việc cung cấp mạng di động 5G, đồng thời khẳng định tốc 
độ 5G sẽ đẩy nhanh tốc độ thương mại điện tử, dịch vụ công nghệ và công nghiệp. 
Trong khi đó, Cục trưởng Xayluxa Insisiengmay cho biết, hiện tại 4G đã được các nhà 
mạng cung cấp tại các địa phương lớn. Về vấn đề 5G, việc Lào có phát triển hạ tầng 
5G hay không phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường, nếu người dùng đòi hỏi một chất 
lượng mạng cao hơn, chính quyền sẽ sẵn sàng cấp phép cho dịch vụ cung cấp mạng 
5G tại Lào. Hiện Bộ Bưu chính Viễn thông đang khảo sát các tiềm năng cũng như lợi 
ích của 5G trong lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp. Bộ này khẳng định sẽ hỗ trợ 
tối đa để Lào không thua kém các quốc gia trong khu vực về việc cung cấp dịch vụ 
5G. 

Tại các quốc gia lân cận như Việt Nam và Thái Lan, các nhà mạng đang triển khai và 
cung cấp dịch vụ 5G tại một số thành phố lớn. Thái Lan khẳng định nước này sẽ hoàn 
thiện và thương mại hóa dịch vụ cung cấp chất lượng mạng 5G trong năm 2020. Trong 
khi đó tại Việt Nam, ngày 10/5, Tập đoàn Viettel đã tổ chức sự kiện kết nối 5G lần 
đầu tiên trên sóng di động tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định 5G là cơ hội để Việt Nam 
thay đổi thứ hạng trên thế giới. Việt Nam sẽ cho thử nghiệm 5G năm 2019 và thương 
mại năm 2020 và sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G.  

T
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Bộ Công thương điều chỉnh hạ chỉ tiêu 
xuất khẩu đường của Lào năm 2019 

heo dẫn thông tin từ Bộ Công thương Lào cho biết, kim ngạch xuất khẩu đường 
của Lào năm 2018 là 92.4 triệu USD, tuy nhiên con số thực tế chỉ đạt 63.5 triệu 

USD. Do đó, năm 2019 Lào sẽ điều chỉnh đạt lại chỉ tiêu xuất khẩu đường ở mức trị 
giá 85.5 triệu USD, thấp hơn của năm 2018. Lý giải nguyên nhân, một nhà sản xuất 
đường tại tỉnh Savannakhet cho rằng việc giá trị hàng hóa toàn cầu nói chung trong 
năm vừa qua đều sụt giảm đã ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu đường.  

Năm 2016, Lào xuất khẩu đường sang Thái Lan đạt hơn 15.4 triệu USD, xuất sang 
Việt Nam hơn 31.5 triệu USD. Đến năm 2018, giá trị xuất đường sang hai nước này 
lần lượt là 18.8 và 50 triệu USD. Năm vừa qua, sản lượng đường xuất khẩu từ Lào 
sang Trung Quốc đạt hơn 55 nghìn tấn và dự kiến năm nay sẽ tăng lên 100 nghìn tấn. 
Theo dự báo của một số trang truyền thông nước ngoài cho rằng giá đường sẽ tăng trở 
lại trong năm 2019 này. 

Theo Hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN+3 AFSIS về triển vọng của mặt 
hàng đường, sản lượng mía của khu vực dự báo sẽ tăng từ 167.29 triệu tấn lên 206.63 
triệu tấn trong năm 2018. Hầu hết các thành viên Asean đều dự báo tăng sản lượng 
đường trừ Campuchia và Philippines. Bên cạnh đó, Thái Lan dự báo chỉ số tăng trưởng 
tốt nhất với 93.09 triệu tấn trong năm 2017 lên 135.01 triệu tấn trong năm 2018 do 
nước này tăng cả về diện tích canh tác và cải tiến sản xuất, bắt nguồn từ việc Chính 
phủ nước này ra chính sách chuyển đổi đất ruộng không phù hợp sang canh tác mía 
đường. 

T
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Bộ Y tế Lào tăng cường quản lý hoạt động 
của các bệnh viện tư nhân 

heo Vientiane Times, ngày 8/5 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc họp về 
công tác quản lý mạng lưới thông tin điện tử Y tế, cuộc họp do Giám đốc trung 

tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, Bộ Y tế ông Bounnack 
Xayxanasongkham chủ trì. 

Theo thông báo từ cuộc họp, một mạng lưới thông tin công nghệ cao đã được thiết 
lập để lưu trữ thông tin các cơ sở Y tế tại Lào với mục đích giảm thiểu dư luận và 
phản ánh không tốt về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay. Theo đó, các cơ 
sở Y tế cần khai báo thông tin chi tiết về tên, vị trí, trình độ cán bộ Y bác sĩ, lệ phí 
điều trị, hệ thống trang thiết bị, vật tư Y tế, chính sách hoạt động và các chương 
trình quảng cáo dịch vụ. 

Qua động thái này, chính quyền Lào đang muốn cải thiện chất lượng dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tư nhân , đảm bảo tuân thủ các quy định về Y tế, bảo vệ quyền và lợi 
ích của người bệnh cũng như Bệnh viện nếu xảy ra khiếu nại, phản ánh. Ông 
Bounnack cũng nói thêm, nếu các cơ sở Y tế không đảm bảo chất lượng hoặc vi 
phạm các quy định sẽ không được gia hạn giấy phép để tiếp tục hoạt động tại Lào. 

Trong nhiều năm vừa qua, Chính phủ Lào đã cấp phép cho nhiều đơn vị doanh 
nghiệp hoạt động lĩnh vực Y tế mở cơ sở khám chữa bệnh nhằm nỗ lực giảm thiểu 
việc người dân Lào sử dụng dịch vụ Y tế tại các nước láng giềng. Theo số liệu thống 
kê, hiện thủ đô Viêng Chăn có 18 bệnh viện tư nhân và có hơn 1000 phòng khám 
trên cả nước. Từ nay đến năm 2020, dự kiến sẽ có thêm nhiều bệnh viện tư nhân 
được mở cửa, trong đó nổi bật nhất là Bệnh viện Quốc tế Kasemrad trị giá đầu tư 
60 triệu USD tại Donnokkhoum, quận Sisattanak, thủ đô Viêng Chăn 

T
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Cơ quan chức năng lý giải tình trạng đường xá hư hỏng 
chậm được sửa chữa  hiện nay của Lào 

heo Media Laos, dẫn thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác ngành Công chính 
Vận tải Lào 2018 diễn ra mới đây cho biết, lãnh đạo Bộ Công chính và Vận tải 

cho rằng nguyên nhân khiến công tác nâng cấp và bảo trì đường bộ của ngành Công 
chính trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hiện tượng xuống cấp và hư 
hỏng nhanh của hạ tầng đường bộ tại Lào bắt nguồn từ việc phát triển mạng lưới giao 
thông không có trọng tâm cụ thể. 

Đại diện Bộ Công chính và Vận tải lý giải, hiện nay, tổng chiều dài đường bộ tại Lào 
khoảng 59.000 Km, giá trị tài sản hệ thống đường xá chiếm tới 40-45% tổng GDP 
(trong khi mức trung bình 20-25% của thế giới). Điều này, khiến Lào không có đủ 
ngân sách cho việc bảo trì, nâng cấp mạng lưới đường bộ của mình. Bộ cũng thừa 
nhận, việc quản lý tải trọng phương tiện siêu trọng thực hiện chưa nghiêm chỉnh, không 
kiểm soát được trọng tải theo quy định khiến hạ tầng đường nhanh chóng hư hỏng, 
gây ra dư luận không tốt đối với công tác bảo trì đường bộ của ngành này. Đối với hạ 
tầng đường bộ chịu được tải trọng 11 tấn/trục theo tiêu chuẩn Asean mất rất nhiều chi 
phí và thời gian xây dựng. Bên cạnh đó, Tổng Cục cầu đường do hạn chế về nhân lực 
cũng không thể kiểm soát hoàn toàn việc triển khai công tác nâng cấp và bảo trì đường 
bộ.  

Theo Bộ Công chính Vận tải, ngân sách sửa chữa và bảo trì đường bộ quốc gia hàng 
năm chiếm đến 50-60% tổng ngân sách cho ngành công chính, tương đương 800-1.200 
tỷ Kíp mỗi năm, nhưng cũng chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu thực tế. Điều này 
trực tiếp làm nợ công lĩnh vực bảo trì đường bộ ngày càng tăng, bên cạnh đó, nhu cầu 
ngân sách sửa chữa phục hồi khẩn cấp đường bộ sau mùa mưa, nhu cầu nâng cấp sức 
chống chịu thời tiết của hạ tầng giao thông ngày càng lớn. Trong khi, việc sửa đổi và 
thông qua các cơ chế dưới luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn còn chậm chễ, nhất 
là quy định liên quan việc quản lý hành lang quốc lộ và quản lý nguồn vật liệu xây 
dựng. Ngoài ra, việc phát triển các đô thị và khu dân cư dọc theo hành lang quốc lộ, 
việc lấn chiếm hành lang quốc lộ, bồi đắp đất tự phát khiến hệ thống cống ngầm tắc 
nghẽn dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ vào mùa mưa cũng là nguyên nhân khiến hạ 
tầng đường bộ nhanh chóng xuống cấp và hư hỏng. 

T
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Lào thí điểm hiện đại hóa trạm cân tải trọng 
nhằm kiểm soát vấn đề xe quá tải 

heo Vientieane Times, dẫn báo cáo của Bộ Công chính và Vận tải Lào cho biết, 
trên cơ sở văn bản hướng của Chính phủ, Bộ này đang có kế hoạch thí điểm nâng 

cấp, hiện đại hóa trạm cân tải trọng chính nhằm giải quyết vấn đề xe quá tải gây hư 
hỏng nghiêm trọng đối với hạ tầng đường xá diễn ra trong những năm qua. Việc thí 
điểm sẽ tiến hành với 03 trạm cân, cụ thể gồm trạm cân quốc lộ 9 đặt tại bản Khăm 
Tơi, huyện Athsaphangthong, tỉnh Savannakhet, trạm này đã được nâng cấp và hoàn 
thành vào tháng 8 năm ngoái bằng nguồn vốn hỗ trợ từ Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật 
Bản JICA. Trạm cân tại quốc lộ 13 Nam thuộc địa bàn bản Nain, huyện Pakkading, 
tỉnh Bolykhamxay, hiện đang hoàn thiện đạt tiến độ khoảng 95%. Một trạm cân hiện 
đại tương tự đang được xem xét tìm vị trí phù hợp trên tuyến quốc lộ R3, tỉnh Bokeo. 
Theo Bộ Công chính vàVận tải, các Camera mạch kín CCTV đã được lắp đặt sẽ cập 
nhật thông tin tải trọng từng xe và gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý giao thông cấp 
tỉnh và bộ, thông tin sẽ cập nhật vào hệ thống dữ liệu và không thể bị điều chỉnh. 

Hệ thống cân điện tử được kỳ vọng sẽ làm minh bạch hóa quá trình xác định trọng tải 
phương tiện tại Lào vốn đang được lấy số liệu thủ công gây ra nhiều nghi vấn về độ 
chính xác và hiện tượng trục lợi cá nhân, hậu quả là sẽ gây hư hại nghiêm trọng cho hạ 
tầng giao thông. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết con số 3 trạm cân được nâng cấp 
là quá ít so với tổng số 26 trạm trên toàn quốc, trong đó có 13 trạm tại các cửa khẩu 
quốc tế và phần còn lại nằm trên các tuyến đường huyết mạch của Lào. 

Theo Bộ Công chính Vận tải, ADB mới đây đã có một nghiên cứu về tác động của xe 
tải siêu trọng đến chất lượng đường xá và đã có văn bản đề xuất các biện pháp để điều 
chỉnh vấn đề. Theo báo cáo, nhiều đơn vị vận tải đã can thiệp kỹ thuật để nâng cao tải 
trọng hàng hóa, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí. Tuy nhiên, theo hướng ngược lại, các 
đơn vị vận tải phản ánh việc hạ tầng cầu đường chất lượng kém, không đáp ứng tiêu 
chuẩn Asean buộc họ phải mang ít hàng hóa hơn trên mỗi xe, chi phí vận tải tăng dẫn 
đến sức cạnh tranh của các nhà sản xuất tại Lào, một đất nước không giáp biển suy 
yếu rõ rệt so với đối thủ khác trong khu vực. 

Cũng theo Vientianetimes, biên giới Lào – Việt Nam mặc dù đã được cải thiện trong 
nhiều năm qua nhưng vẫn không đủ rộng cho những xe tải cỡ lớn quá cảnh từ Thái 
Lan qua Lào vào Việt Nam. Để đảm bảo cho xe tải siêu trường siêu trọng qua lại, Lào 
đã lên kế hoạch cải tiến những con đường đến biên giới Việt Nam phù hợp với tiêu 
chuẩn Asean, tương đương khả năng chịu sức nặng của phương tiện ở giới hạn là 11 
tấn/trục. Hiện nay, trên toàn quốc gia Lào có 10/18 tỉnh đã có đường kết nối với các 
nước láng giềng, tuy nhiên, rất ít tuyến đường có thể đảm bảo cho xe tải nặng 11 
tấn/trục xe lưu thông. Quốc lộ 9 chạy qua trung tâm tỉnh Savanakhet được xem là một 
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trong những con đường tốt nhất của Lào, hiện cũng chỉ có tải trọng trục giới hạn 9,1 
tấn hoặc ít hơn. Theo một quan chức ở tỉnh Attapeu, để đảm bảo cho việc lưu thông 
sản phẩm, hàng hóa trên tuyến đường số 18, có tổng chiều dài 111 km, từ trung tâm 
tỉnh đến cửa khẩu Lào-Việt Nam, cần thiết phải mở rộng mặt đường lên 12 m để có 
thể các loại phương tiện vận tải cỡ lớn tham gia vận chuyển. 

Chính quyền Lào cũng thừa nhận còn nhiều tuyến đường không đáp ứng được tiêu 
chuẩn Asean, đồng thời giải thích là do thiếu các trung tâm Logistic đủ hiện đại để 
điều tiết được ngành vận tải, bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng không thực hiện 
đúng cam kết trong hợp đồng vận tải của họ. Cũng theo báo cáo trên, Bộ Công chính 
Vận tải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập ban liên ngành thanh tra giao 
thông để theo dõi và kiểm soát tình hình. Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị nâng mức phạt 
vi phạm quy định giao thông tại Lào vốn đang thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong 
khu vực. 
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Lào và WB hợp tác dự án cải thiện tình trạng 
suy dinh dưỡng tại Bắc Lào 

heo Vientiane Times, ngày 9/5 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thủ đô Viêng Chăn đã 
diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác tài chính triển khai 02 dự án giải quyết 

vấn đề suy dinh dưỡng tại các tỉnh Bắc Lào, lễ ký được thực hiện giữa Thứ trưởng Bộ 
Tài chính Thipphakone Chanthavongsa và Giám đốc WB tại Lào Nicola Pontara. Tổng 
trị giá hai dự án là 52 triệu USD, trong đó dự án Xóa đói giảm nghèo và hạn chế suy 
dinh dưỡng tại các vùng nông thôn có giá trị 27 triệu USD sẽ tiếp tục tạo cơ sở cho hệ 
thống bảo trợ xã hội quốc gia Lào, dự án này có chương trình cung cấp tiền mặt trực 
tiếp để cải thiện nhu cầu dinh dưỡng. Dự án còn lại liên quan đến việc nâng cấp hệ 
thống nước sạch và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ Y tế, dịch tễ có giá trị 25 triệu 
USD. 

Các dự án trên sẽ được triển khai tại các địa phương thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa 
Phăn, Phông Xa Ly và U Đôm Xay, những nơi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân 
nặng, chiều cao lên đến 40%. Theo một báo cáo chính thức, vấn đề suy dinh dưỡng 
cân nặng, chiều cao ở trẻ em ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện, từ đó làm 
hạn chế khả năng có cơ hội việc làm, khiến tình trạng nghèo đói kéo dài. Giám đốc 
WB tại Lào cho biết, dự án đầu tư vào cải thiện dinh dưỡng đồng nghĩa với việc xây 
dựng nguồn nhân lực quốc gia, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Các dự án bảo trợ sẽ hướng đến nhóm đối tượng là hộ gia đình nghèo và cung cấp hỗ 
trợ bền vững thông qua chương trình cung cấp tiền mặt áp dụng vào việc cải thiện sức 
khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh dịch tễ và hỗ trợ sức khỏe cho trẻ sơ sinh trong 1000 ngày 
đầu đời. Dư án hệ thống cấp nước sẽ mở rộng mạng lưới đường dẫn và hệ thống vệ 
sinh tại các bản để giải quyết triệt để các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước, một yếu tố 
góp phần tăng khả năng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ tăng 
cường năng lực của chính quyền trong việc giám sát, đánh giá và hỗ trợ cộng đồng 
trong việc quản lý hệ thống cấp nước và đảm bảo chất lượng vệ sinh, dịch tễ. Hai dự 
án trên là các chương trình mới nhất do WB tài trợ và chuẩn bị được triển khai tại Lào 
trong các lĩnh vực Y tế, giáo dục và sản xuất tại các địa phương Bắc Lào. 
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WB thỏa thuận cho Lào vay 20 triệu USD 
để cải thiện quản lý công 

heo Vientiane Times, dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Lào cho biết, mới đây bộ 
này đã đạt được thỏa thuận với WB về việc cung cấp tín dụng để Chính phủ Lào 
thực hiện cải thiện lĩnh vực quản lý tài chính công theo dự án Củng cố quản lý hệ

thống tài chính công thông qua công nghệ thông tin E-FITS, dự án sẽ hỗ trợ phát triển 
kỹ năng báo cáo tài chính và phát triển năng lực hành chính trong việc thu chi ngân 
sách công.  

Lễ ký kết khoản vay trị giá 20 triệu USD đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn ngày 9/5 
vừa qua, giữa đại diện Chính phủ Lào là Thứ trưởng Tài chính Thipphakone 
Chanhthavongsa, và đại diện là giám đốc WB tại Lào Nikola Pontara. Tham dự buổi lễ 
còn có Cục trưởng Tài chính quốc tế và quản lý khoản nợ Sitthisone Thepphasy, Phó 
chánh văn phòng Bộ Tài chính, đại diện Hiệp hội IDA và các bộ ban ngành liên quan. 

Với thỏa thuận vừa được ký kết, Lào sẽ nhận được 20 triệu USD từ WB cho dự án E-
FITS và 1.5 triệu Euro từ EU thông qua quỹ ủy thác của WB vào dự án cải cách tài 
chính công. Từ đó cải thiện hệ thống thông tin và thủ tục hành chính lỗi thời mà Lào 
đang áp dụng. Một hệ thống thông tin quản lý tài chính hiện đại sẽ tạo điều kiện cho 
Chính phủ dễ dàng trong việc quản lý ngân sách trên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, 
ngoài ra còn hỗ trợ giám sát chặt chẽ các hóa đơn thu chi, các nguồn tài chính và thâm 
hụt ngân sách một cách minh bạch hơn. 

Dự án E-FITS và dự án cải cách quản lý tài chính công sẽ tăng khả năng quản lý thuế 
và thu ngân sách của Bộ Tài chính, hỗ trợ triển khai Bộ luật về chi tiêu công mới được 
ban hành. Hai dự án là sự tiếp nối của chương trình hiện đại hóa quản lý tài chính công 
được hoàn thành vào tháng 8/2018 vừa qua. 
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Chất lượng vẫn là thách thức chính cản trở xuất khẩu 
gạo Lào sang Trung Quốc 

heo KTTM, dẫn thông tin từ báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Bộ Nông  
Lâm Lào cho biết, Lào mới chỉ có duy nhất một đơn vị đủ điều kiện xuất khẩu

 gạo sang Lào do được Tổ chức quản lý, kiểm tra chất lượng và kiểm dịch 
động, thực vật Trung Quốc - AQSIQ cấp phép là Công ty Zhuanzhe Lao, nguồn 
hàng chủ yếu từ nhà máy gạo IDP tại Savannakhet, nơi duy nhất đảm bảo tiêu chuẩn 
chất lượng gạo xuất sang Trung Quốc và đã hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu năm 
vào tháng 3/2019 vừa qua. Năm 2019, Lào đủ khả năng xuất khẩu sang Trung 
Quốc thêm 50 nghìn tấn gạo. Lào đã ký biên bản ghi nhớ về kiểm dịch động, thực vật 
và an toàn thực phẩm với AQSIQ đối với 5 mặt hàng bao gồm ngô, sắn khô, dưa hấu, 
chuối và gạo. Trong đó, từ 5/1/2015, Lào và Trung Quốc đã ký văn bản quy định 
điều kiện kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm gạo xuất khẩu của Lào. 

Khi cạnh tranh với sản phẩm gạo vào thị trường Trung Quốc, gạo Lào gặp nhiều 
thách thức do chất lượng chưa đạt chuẩn của nước này; chi phí đầu tư, vốn sản xuất, 
phí chế biến, phí bảo quản, phí vận tải vẫn đang còn cao nếu so sánh với Việt Nam, 
Thái Lan hay Campuchia. Bên cạnh đó, kiến thức về thị trường và quy định thương 
mại quốc tế của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Lào đang còn hạn chế. Ngoài ra, gạo 
Lào chưa có chỗ đứng và tên tuổi tại thị trường Trung Quốc, đồng thời nhu cầu gạo 
nếp cũng không thể cao do yếu tố mùa vụ. Vì vậy, nếu không có hạn ngạch đặc biệt 
từ Trung Quốc, khả năng cạnh tranh của gạo Lào trên thị trường là không có.  

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông Lâm, cả nước Lào có tổng cộng 18.440 nhà máy 
sản xuất gạo. Trong đó có 162 nhà máy quy mô lớn và 6.338 cơ sở quy mô trung 
bình. Lượng nhà máy được chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia chủ yếu tại các tỉnh 
Khammuan, Savannakhet, Champasak. Nhóm các nhà máy được chứng nhận có 
nhiệm vụ cung ứng các yếu tố sản xuất và con giống theo nhu cầu thị trường trên cơ 
sở được khuyến khích sản xuất theo mô hình liên kết cụm sản xuất, tạo cơ chế thu 
mua bằng hợp đồng với người nông dân, thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng, điển 
hình là tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch GMP sẽ được tăng giá trị 10% theo giá 
thị trường. 

Hiện tại tỉnh Khammuan có 6 cụm nhà máy sản xuất gạo, có liên kết với 72 cụm sản 
xuất đạt chuẩn GMP với 2.030 hộ gia đình thành viên, trong đó có 5 nhà máy gạo 
đang trong quá trình cải tiến nhằm đạt tiêu chuẩn nhà máy chế biến tốt. 
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Lào khảo sát dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu 
diesel sinh học từ cây Trẩu 

heo KTTM, ngày 8/5 tại khách sạn Crowne Plaza thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra 
lễ ký kết biên bản ghi nhớ khảo sát khả thi đối với dự án xây dựng nhà máy lọc 
hóa dầu diesel sinh học từ tinh dầu hạt Trẩu và dự án Nhà máy lọc hóa xăng dầu 

tại bản Dongkhoay, quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn. Lễ ký diễn ra giữa đại diện 
Chính phủ Lào ông Suphanh Keomixay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư với Giám đốc 
Công ty Nhiên liệu tinh dầu Trẩu Lào ông Bunchanh Xaykheyachongtua, và Giám đốc 
Công ty TNHH Thủ đô, ông Phouve Thammavong.  

Thông tin từ lễ ký kết cho biết, Chính phủ Lào rất quan tâm phát triển 2 dự án nói trên 
trên cơ sở sáng kiến của dự án bảo tồn và tăng cường trồng cây Trẩu, một loại thực vật 
cho tinh dầu có khả năng chiết xuất thành nhiên liệu thay thế, các dự án sẽ góp phần 
thực hiện chính sách phát triển xanh trên nền tảng nông nghiệp sạch, chính sách công 
nghiệp hóa mà Chính phủ Lào đang theo đuổi. Đồng thời, góp phần làm hạn chế việc 
chặt phá rừng, đặc biệt là khuyến khích nhóm nông dân vùng sâu vùng xa trồng cây 
Trẩu, góp phần gia tăng diện tích bao phủ xanh và giảm thiểu việc lệ thuộc vào nhập 
khẩu nhiên liệu hóa thạch từ nước ngoài. Hiện nay, dự án đã triển khai việc trồng cây 
Trẩu tại 6 tỉnh Bắc Lào với tổng diện tích 12.300 Ha theo hình thức liên kết cụm với 
tổng số 4.100 hộ gia đình. 

Cũng theo thông tin từ buổi lễ, doanh nghiệp đã thử nghiệm chiết xuất tinh dầu Trẩu 
với sản lượng khoảng 1000 lít/ngày tại nhà máy ở Luangprabang, đồng thời thử nghiệm 
vào hoạt động các dự án của các công ty cùng mạng lưới và nhận được kết quả khả 
quan. Theo dự án, nhà máy lọc hóa dầu Diesel sinh học từ hạt Trẩu sẽ có công suất 30 
nghìn lít/ngày và kỳ vọng sớm được cung cấp ra thị trường. Dầu Diesel sinh học sẽ có 
5% tinh dầu Trẩu và 95% còn lại vẫn là dầu Fossil. Doanh nghiệp cũng cho biết, dầu 
Biodiesel đã xuất hiện và được các quốc gia trong khu vực ứng dụng vào vận hành sản 
xuất từ lâu, cho kết quả thân thiện tốt với môi trường. Sau khi ký kết, hai dự án nói 
trên sẽ có thời hạn khảo sát khả thi là 18 tháng. 
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Tỉnh Attapeu tổ chức đấu giá lô gỗ lậu bị tịch thu 

heo Vientiane Times, Sở Công thương tỉnh Attapeu mới đây đã ra thông báo
việc sẽ tổ chức bán đấu giá số gỗ lậu bị cơ quan chức năng thu giữ trên địa bàn
tỉnh trong thời gian qua, tổng cộng có 4.733 khúc gỗ miếng, khúc, xẻ ván...với 
tổng khối lượng 88.639 m3. Trong thông báo, chính quyền tỉnh cho biết đã mời 

các cơ sở sản xuất và chế biến gỗ, các doanh nghiệp nội thất trong cả nước cùng tham 
dự buổi đấu giá, quá trình đăng ký hồ sơ tham gia diễn ra từ 29/4-15/5, lễ đấu thầu sẽ 
diễn ra tại Sở Công thương tỉnh Attapeu vào ngày 16/5 tới đây.  Trước đó, vào tháng 
8/2018, tỉnh Attapeu cũng đã tổ chức một buổi đấu giá lô 3.148 khúc gỗ lậu với tổng 
khối lượng 102.559 m3 , thu về 170.8 tỷ Kíp.  

Thông tin cho biết, thực hiện chỉ thị 02/TT của Thủ tướng Chính phủ Lào về tăng 
cường kiểm soát gỗ lậu, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 75.240 m3 gỗ, 
đến nay đã tổ chức bán đấu giá thành công 287.4 tấn gỗ, tương đương 78% lượng gỗ 
lậu bị thu giữ. Bên cạnh đó, chính quyền cũng áp dụng các hành động cứng rắn để 
chấn chỉnh các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trên toàn quốc. Tổng cộng đã có 
989 nhà máy gỗ vi phạm bị buộc đình chỉ hoạt động và 1.211 xưởng chế biến gỗ gia 
đình cũng đã bị đóng cửa, cơ quan chức năng cũng thu giữ và phá hủy nhiều phương 
tiện và thiết bị phục vụ hành vi khai thác gỗ trộm. Hiện nay, còn 1.113 đơn vị sản xuất 
và 141 nhà máy chế biến sản phẩm gỗ đang trong quá trình chờ xem xét cấp phép hoạt 
động. 
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Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án nhà ở cho 
người thu nhập trung bình tại Viêng Chăn 

heo Tập đoàn Bất động sản Creed, Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận hợp tác với
Công ty Aanandi của Lào để đầu tư 11 triệu USD vào dự án ARATA Garden
Residences Xaysettha tại Thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, dự án sẽ được triển khai 

trên diện tích 1.6 ha, địa điểm nằm tại bản Meuangnoi, quận Xaysettha, nơi giá đất 
được cho là không ngừng tăng lên. Dự án sẽ triển khai vào đầu quý II tới, bao gồm tổ 
hợp biệt thự, căn hộ nhà liền kề, cửa hàng  trong không gian hạ tầng hiện đại gồm hồ 
bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng tập thể hình, dịch vụ an ninh 24/24 Dự án được kỳ 
vọng thúc đẩy chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản của Lào. 

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt dự án diễn ra ngày 4/5 vừa qua, CEO của Tập đoàn 
Creed ông Toshihiki Muneyoshi cho biết, việc khảo sát và nghiên cứu tính khả thi dự 
án cũng như phân tích thông tin đã được tập đoàn thực hiện kỹ, ông tin tưởng với đà 
phát triển của kinh tế Lào và đặc điểm dân số trẻ của Lào hiện nay sẽ tác động tích cực 
đến dự án. Trong khi đó, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Aanadi, bà Sue Ma cho biết, 
thay vì tập trung vào ngươi có thu nhập cao, đối tượng khách hàng mục tiêu của họ là 
tầng lớp trung lưu có thu nhập ổn định, có khả năng mua nhà mới. Hiện ở Lào, hầu hết 
mọi người dân đều có nhà và đất riêng, đặc biệt là tại thủ đô Viêng Chăn, tuy nhiên, 
lượng người ngoài tỉnh đến Viêng Chăn làm việc thường không sở hữu đất và chỗ ở 
ổn định. Tổ hợp nhà ở mới có chất lượng và tính an toàn cao sẽ là sự lựa chọn phù 
hợp. Ngoài ra, bà Sue Ma đánh giá việc nới lỏng chính sách của chính phủ Lào nhằm 
tạo điều kiện cho người Lào tại nước ngoài trở về sinh sống tại quê hương cũng tạo 
thêm khách hàng tiềm năng cho dự án. 

Theo thống kê của Trung tâm Chính sách Kinh tế vĩ mô và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Lào, mặc dù có tốc độ tăng trưởng chậm và nhu 
cầu có chiều hướng giảm, thị trường bất động sản tại Lào vẫn là sự lựa chọn hấp dẫn 
cho nhà đầu tư. Giai đoạn 2013-2017, tăng trưởng lợi nhuận lĩnh vực xây dựng và tăng 
trưởng thị trường nhà đất tại Lào lần lượt là 13.6% và 4.7%, con số chỉ thấp hơn lĩnh 
vực hàng đầu là thương mại bán lẻ và vận tải hàng hóa. 
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Lĩnh vực xây dựng, năng lượng dẫn đầu về đầu tư 
của Việt Nam vào Lào 

heo KTTM, trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào
Suphanh Keomyxay cho biết, tính từ thời điểm Chính phủ có chính sách mở cửa
đến nay, chưa tính các khoản viện trợ không hoàn lại, các doanh nghiệp Việt 
Nam đã đầu tư tại Lào tổng cộng 4.1 tỷ USD trong tổng số 409 dự án, chủ yếu 

là các lĩnh vực xây dựng, vận tải, nông nghiệp, giáo dục. Tuy vậy, Bộ trưởng 
Keomyxay cho biết, các dự án đầu tư của Việt Nam chưa có tiến độ như kỳ vọng, 
nguyên nhân chính do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính từ ảnh hưởng biến động 
của nền kinh tế thế giới những năm qua. 

Theo Bộ trưởng, các dự án mà Việt Nam đầu tư tại Lào thuộc lĩnh vực xây dựng, vận 
tải gồm có: Các dự án kết nối giao thông đường bộ song phương như tuyến cao tốc 
Viêng Chăn – Pắc Xăn – Cửa khẩu Thanh Thủy – Nghệ An – Hà Nội; dự án đường sắt 
Viêng Chăn – Thà Khẹc – Mụ Gia – Tân Ấp – Vũng Áng; dự án cảng hàng không 
Nỏng Khang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. 

Ngoài ra, Chính phủ hai nước đang tiếp tục triển khai nội dung biên bản ghi nhớ việc 
mua bán điện được ký kết từ năm 2016. Hiện nay, kết quả đàm phán song phương về 
việc Việt Nam mua điện của Lào đang đạt được tiến độ tương đối tốt, đặc biệt là các 
dự án thủy điện Nậm Xăm 3, Nậm Công 2, Nậm Công 3, Đắc I Mun, Nậm Ang… 
Đồng thời, các dự án đầu tư Nông nghiệp của Việt Nam vào Lào cũng đang phát triển 
tốt. 

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư còn cho biết thêm, Việt Nam – Lào đang tiếp tục hợp tác 
tốt trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các ưu tiên học 
bổng cho cán bộ và sinh viên theo diện kết nghĩa. Năm 2018, Việt Nam đã viện trợ 
không hoàn lại cho Lào 735 tỷ Đồng vào các mục tiêu đầu tư trọng tâm và quan trọng, 
hiện nay Chính phủ Lào đã chính thức thông qua 8 dự án, nghiệm thu và bàn giao đưa 
vào hoạt động chính thức 12 dự án. Ngoài ra, dự án xây dựng tòa nhà Quốc hội mới 
tại thủ đô Viêng Chăn cũng đang có tiến độ tốt. 

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Suphanh Keomyxay cho biết, các doanh nghiệp Lào 
tham gia đầu tư vào Việt Nam có số lượng ít, hiện chỉ có một số doanh nghiệp đang 
trong quá trình đàm phán tham gia phát triển Cảng Vũng Áng 1,2,3. 
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Sân bay Nongkhang, tỉnh Hủa Phăn do Hoàng Anh Gia 
Lai đầu tư thi công đã hoàn thành 50% tiến độ 

heo Vientiane Times, dẫn lời một quan chức phụ trách theo dõi dự án sân bay
quốc tế Nongkhang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn cho biết, sau khi tập đoàn
Hoàng Anh Gia Lai tái triển khai thi công hồi cuối năm 2018 đến nay dự án nói 
trên đã đạt hơn nửa tiến độ. Theo vị này, dự án đang đến giai đoạn phân loại đất, 

thi công bê tông đường bằng và xây dựng hàng rào bảo vệ, khu vực đậu máy bay đã 
được bê tông hóa hoàn toàn, tiến độ dự án đạt khoảng 54%. Mặc dù dự án thường 
xuyên bị đình trệ do thời tiết mưa, tuy nhiên nhà thầu vẫn kỳ vọng sẽ hoàn thành sân 
bay Nongkhang ngay trong năm nay. 

Dự án sân bay Nỏng Khạng, được Chính phủ Lào chấp thuận giao cho Hoàng Anh Gia 
Lai đầu tư thi công từ tháng 6/2013, với trị giá dự án là 74 triệu USD, việc triển khai 
thi bắt đầu vào cuối năm 2014 nhưng phải tạm dừng vào năm 2015 do nhà thầu gặp 
khó khăn về tài chính. Theo dự kiến ban đầu, đường băng được sẽ hoàn thành vào cuối 
năm 2016, nhưng sau khi dự án bị tạm dừng, Bộ Công chính và Vận tải đã đồng ý gia 
hạn cho từ tháng 12/2017 thành tháng 6/2019. Dự kiến khi hoàn thành đi vào hoạt 
động, sân bay quốc tế Nỏng Khạng sẽ có thể tiếp nhận các máy bay từ 70-100 chỗ ngồi 
như ATR72, sẽ gia tăng đáng kể lượng du khách đến với Hủa Phăn. Các cảng hàng 
không chính của Lào gồm có sân bay Vattay, các sân bay tại Luangprabang, 
Oudomxay, Savannakhet, Champasak và Bokeo. Trong đó, hiện nay có sân bay 
Huayxai, tỉnh Bokeo đang trong quá trình mở rộng. 
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Chính quyền yêu cầu công ty trồng chuối tại quận 
Naxaithong chuyển đổi loại cây trồng 

heo KTXH, dẫn thông tin từ Trưởng phòng Nông Lâm quận Naxaithong, thủ đô
Viêng Chăn cho biết, sau khi nhận phản ánh từ dư luận liên quan việc công ty
Trung Quốc đầu tư trồng chuối tại quận Sangthong gây ô nhiễm nghiêm trọng 
dòng Nậm Ton, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân phụ thuộc vào tự nhiên 

tại địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù chính quyền đã có lệnh ngừng mở rộng diện 
tích canh tác chuối, một doanh nghiệp vẫn tự ý tổ chức xử lý mặt bằng thêm hàng trăm 
ha gây ra bức xúc mạnh mẽ đối với người dân. Thứ trưởng Bộ Nông Lâm ông 
Bunkwang Khambunheaung đã dẫn đầu đoàn liên ngành, tổ chức khảo sát thực tế và 
bày tỏ quan ngại về hoạt động trồng chuối của doanh nghiệp Trung Quốc. Nhận thấy 
việc phát triển canh tác chuối có khả năng rủi ro đến môi trường dân cư và các nguồn 
nước lân cận, bước đầu Chính quyền đã đề nghị doanh nghiệp chuyển đổi mục đích 
canh tác sang loại cây trồng khác. 

Ngoài ra, Trưởng phòng Nông Lâm quận Naxaithong cho biết thêm, hiện nay trên địa 
bàn quận có 3 dự án trồng chuối, trong đó tại bản Sendine có 1 dự án 88 ha, bắt đầu 
hoạt động từ năm 2015 và 1 dự án đang trong quá trình xin cấp phép. Dự án còn lại 
rộng 100 ha được Chính phủ cho phép trồng thử nghiệm trong khuôn khổ dự án Nông 
nghiệp sạch GAP cũng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. 
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Lào sắp ra mắt ứng dụng dự báo thời tiết 
hiện đại nhất Châu Á 

heo KTTM, 7/5 vừa qua, Cục Khí tượng và Thủy văn, Bộ Tài nguyên và môi
trường Lào đã tổ chức hội thảo về Gió mùa Tây Nam dưới sự chủ trì của Cục
trưởng Khanmany Khounphong, tham gia hội thảo còn có đại diện của Tổ chức 
Nông lương Thế giới FAO tại Lào, đại diện các Bộ, ban ngành chính quyền liên 

quan như Bộ Nông Lâm, Cục Thủy lợi, Cục Đường thủy, Cục tài nguyên nước, Cục 
biến đổi khí hậu và Trung tâm quản lý luồng không lưu. 

Trong khuôn khổ hội thảo, những người tham gia, trong đó có cả các chuyên gia quốc 
tế là thành viên của chương trình Hệ thống thông tin và giám sát khí hậu nông nghiệp 
SAMIS của FAO đã thảo luận về báo cáo dự báo thời tiết và thủy văn theo mùa trong 
năm 2018, diễn biến điều kiện thủy văn từ đầu năm 2019 đến nay, các chỉ số về khí 
hậu của Lào. 

Ngoài ra, Hội thảo đã cho ra mắt ứng dụng di động mang tên Dịch vụ khí hậu cho 
Nông nghiệp Lào LaCSA, một chương trình cung cấp thông tin về khí hậu đầu tiên 
được phổ biến trước người dân. Theo đó, LaCSA là một thành tựu nổi bật của chương 
trình SAMIS, được xem là hệ thống tiên tiến nhất tại Châu Á, dự kiến sẽ được ra mắt 
vào cuối tháng này. 

Hệ thống LaCSA sẽ hỗ trợ thông tin trên cơ sở dữ liệu thời tiết tiệm cận thời gian thực. 
Hỗ trợ người dân lựa chọn loại cây trồng để canh tác phù hợp với điều kiện thời tiết 
tại mỗi thời điểm. Từ đó giúp đảm bảo sản xuất ổn định và bền vững, tạo điều kiện 
nâng cao năng suất, đảm bảo an ninh lương thực, kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh. 
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Kim ngạch hàng nông sản 4 tháng đầu năm của Lào 
đạt gần 60 tỷ Kíp 

heo KTXH, Nhận định là một trong những ngành có tiềm năng đối với sự phát 
triển kinh tế chung. Chính phủ Lào những năm qua đã chú trọng mở rộng, 
chuyển đổi phương pháp sản xuất nông nghiệp, định hướng nâng cao sản lượng 
xuất khẩu hàng nông sản ra nước ngoài. 

Theo Bộ Nông Lâm Lào, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản trong 4 tháng đầu năm 
của Lào đạt hơn 20 nghìn tấn với tổng trị giá gần 60 tỷ Kíp. Các sản phẩm chủ lực vẫn 
là cà phê, chuối và sắn. Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4/2019 và kế 
hoạch trọng tâm tháng 5 của Bộ Nông Lâm, tính đến thời điểm hiện tại về năng suất 
sản xuất mùa khô 2018-2019, người nông dân đang tích cực thu hoạch trên diện tích 
89.65 nghìn Hecta lúa chiêm, tương đương 90% tổng diện tích canh tác cả nước. Ngoài 
ra, diện tích canh tác hoa màu khác là 135 nghìn Hecta, tương đương 73.22% kế hoạch. 
Trong đó, chủ yếu là ngô nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ngô ngọt, sắn, cây thuốc lá, 
mía, lạc và khoai mỳ các loại. Trong đó, các tỉnh Bắc Lào canh tác được 57.75 nghìn 
Hecta, miền Trung thực hiện được 48.77 nghìn Hecta và Nam Lào 28.94 nghìn Hecta. 

Trong đó, hoa màu thành phẩm trong 4 tháng đầu năm đạt sản lượng sản xuất 20.52 
nghìn tấn, có giá trị 6.73 triệu USD, tương đương 57.21 tỷ Kíp. Trong đó, các sản 
phẩm xuất khẩu chính của Lào vẫn là Cà phê, chuối, sắn. Các sản phẩm hoa màu đạt 
năng suất 15.15 nghìn tán, tương đương 784 nghìn USD gồm có ngô, đậu xanh, rau củ 
quả. Các sản phẩm nông nghiệp tạm nhập tái xuất của Lào gồm có 3.22 nghìn tấn trái 
cây, 391 tấn chuối, 575 tấn dứa, 54 tấn phong lan, 83 tấn hoa tươi, 703 tấn mít, 60 tấn 
gừng và 2.69 nghìn tấn rau củ có tổng giá trị 6.34 triệu USD. 
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Phoubia Mining sản xuất tốt trong quý I/2019 
heo Vientiane Times, dẫn báo cáo kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty khoáng sản Phoubia Mining, cho thấy kết quả hoạt động rất tốt của 
doanh nghiệp này. 

Theo đó, hoạt động sản xuất đồng và vàng của dự án The Phu Kham Copper-Gold tại 
mỏ đồng lớn thứ 2 của Lào cách thủ đô Viêng Chăn 140 Km về phía Bắc. Theo đó, 
đơn vị đã sản xuất được 19.820 tấn đồng với chi phí sản xuất trực tiếp C1 là 1.14 USD/ 
lb, phí duy trì AISC đạt 1.50 USD/lb. Trong đó quỹ kim loại quý đạt 19.403Oz Vàng 
và 115.792Oz Bạc. 

Ngoài ra, dự án khai thác và chế biến vàng tại mỏ Vàng – Bạc bản Huayxai, cách mỏ 
Phoukham 25 Km về phía Tây tính đến hết tháng 3/2019 đã sản xuất được 33.120Oz 
Vàng và 253.631Oz Bạc với chi phí C1 là 504USD/Oz và chi phí duy trì AISC đạt 644 
USD/oz. 

Ngoài kết quả sản xuất khởi sắc với chi phí tốt, công ty mẹ giữ đến 90% cổ phần của 
Phoubia Mining là PanAust từ Úc cũng đã ghi nhận tỷ lệ thương tật TRIFR thấp nhất 
trong lịch sử kể từ năm 2008 là 0.22, thấp hơn nhiều có với số liệu trung bình về thương 
tật của Tổ chức Khai khoáng và Kim loại Quốc tế là 3.94. Theo Phuobia Mining, các 
số liệu khả quan bắt nguồn từ việc đơn vị đã chú trọng vào cải thiện an toàn lao động, 
sản xuất và tiết kiệm. 
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Tin vắn: 

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại huyện Atsaphone 
tỉnh Savannakhet 

heo Muan, dẫn thông tin báo chí Lào cho biết, từ 10 trường hợp được ghi nhận
mắc bệnh vào thời điểm cuối tháng 4/2019, đến nay dịch sốt xuất huyết đã bùng
phát thành dịch tại huyện Atsaphone, tỉnh Savannakhet với 5 bản bị ghi nhận có 

dịch bệnh, 84 trường hợp mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong. Sự việc khiến chính 
quyền huyện Atsaphone phải tổ chức cuộc họp thảo luận, nghiên cứu và lập kế hoạch 
ứng phó kiểm soát sự lây lan của dịch sốt xuất huyết ngày 2/5 vừa qua. Các phòng ban 
chức năng đã trực tiếp xuống tiêu hủy các ổ muỗi vằn phát tán bệnh tại các địa phương 
trên, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh 
đúng cách. Đồng thời, chính quyền cũng đã cung cấp 18.550 bộ màn, thuốc xịt muỗi... 
cho các hộ dân tại nơi bùng phát dịch trên. 

Đại lễ Phật Đản Vesak Lào năm 2019 sẽ diễn ra tại 
quảng trường Thatluang 

heo báo chí Lào, ngày 7/5, Trung ương Liên minh giáo hội Phật giáo Lào và
Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã có buổi họp báo công bố việc tổ
chức sự kiện Đại lễ Phật Đản Lào 2562 trong các ngày 16-18/5 tới tại địa điểm 

quảng trường Thatluang. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn 500 nhà sư cùng lãnh đạo, 
nhân dân thủ đô Viêng Chăn tham dự sự kiện nói trên. Theo chương trình, ngoài đại 
lễ chính sẽ có các hoạt động tâm linh như cúng dường, nghe thuyết pháp với chủ đề 
“ Đại lễ Phật Đản với giá trị đạo đức trong cuộc sống” và biểu diễn văn nghệ truyền 
thống. 

Bia Lào mua 6.500 tấn gạo từ Hiệp hội gạo Viêng Chăn 
để phục vụ sản xuất bia 

heo KPL, ngày 10/5 vừa qua, Công ty Bia Lào đã ký hợp đồng mua – bán gạo tẻ
với Hiệp hội gạo Lào thủ đô Viêng Chăn, lễ ký có diễn ra dưới sự chứng kiến
của Giám đốc Công ty Bia Lào ông Henrik Andersen, Chủ tịch Công ty Bia Lào 

ông Sunthone Phommachack đại diện Hiệp hội gạo Lào, Cục trưởng Cục trồng trọt, 
Bộ Nông lâm Lào. Theo KPL, Công ty Bia Lào có nhu cầu lớn về gạo tẻ hạt vụn, mỗi 
năm lên đến 20 nghìn tấn. Lần thu mua này có khối lượng 6.500 tấn và 1.400 tấn từ 
Champasak của Công ty Bia Lào với giá trị 26.2 tỷ Kíp. Hiện nay, Bia Lào vẫn đang 
tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để sử dụng số vốn góp 3 triệu USD từ 
Carlsberg vào việc nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất các sản phẩm bia. 
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Tỉnh Xaynhabuly tổng kết công tác nông nghiệp, xóa 
đói giảm nghèo 

heo Lao Edaily, dẫn thông tin từ Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế -
Xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của tỉnh Xaynhabuly cho biết, tăng
trưởng GDP của tỉnh năm 2018 là 8.7%, trong đó tăng trưởng ngành nông nghiệp 

đạt 3.5%, chiếm 28%  GDP.  Năng suất lúa gạo của tỉnh không dưới 200 nghìn tấn, 
sản xuất hàng nông sản hơn 1.1 triệu tấn, cây lương thực đạt sản lượng 94 nghìn tấn; 
bình quân khả năng cung ứng thịt, cá, trứng đạt 55 kg/đầu người/năm với tổng sản 
lượng 22.165 tấn. Ngành chăn nuôi tăng trưởng trung bình 7%/năm, mở rộng trồng 
rừng 500 ha, khôi phục diện tích rừng sẵn có 8.900 ha, đảm bảo độ bao phủ rừng 71%. 

Báo cáo cũng cho biết, hiện tại tỉnh Xaynhabuly có 1.202 hộ nghèo, tương đương 
2.28% dân số. Dân số của tỉnh là 74.129 người với 11 huyện và 433 bản. Trong đó có 
12 bản nghèo và 2 huyện nghèo là Xaysathan và Xienghon. Năm 2018 toàn tỉnh có 
6.072 gia đình được công nhận là gia đình phát triển, 278 bản phát triển, có 6 cụm bản 
đã được công nhận là thị trấn. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2019 huyện Xaysathan sẽ thoát 
nghèo, 10 nghìn hộ gia đình được chứng nhận phát triển, 03 cụm bản được công nhận 
trở thành thị trấn, phấn đấu đến năm 2020 chỉ còn 1.5% hộ nghèo.  

Lào hoàn thành sổ tay hướng dẫn việc dẫn độ 
tội phạm xuyên quốc gia 

heo Laoedaily, trên cơ sở thực hiện các công ước, hiệp định về dẫn độ tội phạm
quốc tế mà Lào là thành viên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ An ninh, Tòa
án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và Đại học Quốc gia Lào đã cùng phối hợp 

xây dựng Sổ tay về dẫn độ tội phạm, quá trình bắt đầu từ tháng 2/2017 và chính thức 
hoàn thành về mặt nội dung vào cuối năm 2018 vừa qua. Ngày 8/5 vừa qua, cuộc họp 
phổ biến nội dung Sổ tay nói trên đã diễn ra tại khách sạn Hữu nghị, huyện Xay, tỉnh 
Udomxay dưới sự chủ trì của Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Xayxana 
Khotphouthon, tham dự còn có đại diện các cơ quan tòa án, điều tra, các ban ngành 
chức năng của 5 tỉnh Bắc Lào bao gồm Udomxay, Phongsaly, Luangnamtha, Bokeo 
và Huaphanh. 
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Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet có  
Tổng lãnh sự mới 

heo KPL, ngày 8/5 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào bà Khamphao Eanthavanh đã 
tiếp đón và có cuộc hội đàm với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, ông 
Trần Công Thịnh trong chuyến thăm báo cáo kết thúc nhiệm kỳ công tác.  theo 

Tiền Phong, ngày 14/04/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm 
Bình Minh cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ 
Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, 
giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, Lào, thay ông Trần Công Thịnh sau 
khi hết nhiệm kỳ. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet là cơ quan phụ trách 
ba tỉnh Trung Lào là Savannakhet, Bolikhamxay và Khammuan. Ngoài Tổng lãnh sự 
tại Savannkhet, Việt Nam còn có các Tổng lãnh sự đặt tại Pakse (Champasack) và tại 
Luang Prabang.  

 
Lao động tự do nước ngoài tại tỉnh Sê Công  

chủ yếu là người Việt Nam 
heo Báo An ninh, dẫn báo cáo của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Sê Công 
tại Cuộc họp tổng kết công tác giải quyết vấn đề người nước ngoài hoạt động bất 
hợp pháp trên địa bàn tỉnh Sê Công diễn ra cuối tháng 4 vừa qua cho biết, triển 
khai Chỉ thị 62/TT của Thủ tướng Chính phủ Lào ban hành ngày 13/11/2015 về 

đăng ký lao động, bao gồm cả việc xác minh quốc tịch cho lao động nước ngoài. Sau 
2 đợt tổ chức kiểm tra liên ngành, đã phát hiện tổng cộng 2.605 lao động tự do người 
nước ngoài, trong đó lao động Việt Nam chiếm đa số với 2.400 người ngoài ra là những 
người lao động đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Đan Mạch. Tỉnh Sê Công 
đã xác minh danh tính 1.764 người, cấp giấy phép tạm thời cho 272 lao động chưa đủ 
điều kiện pháp lý, ngoài ra còn phát hiện 27 lao động làm việc trái phép. Cũng theo 
thông tin từ cuộc họp, hiện toàn tỉnh Sê Công có 208 đơn vị đầu tư nước ngoài, tuy 
nhiên trong đó chỉ có 47 đơn vị hoạt động hợp pháp, tỉnh Sê Công đã xử lý tổng cộng 
622 trường hợp lao động thời vụ không đúng quy định, tổ chức kiểm tra xác minh 326 
trường hợp có đầy đủ giấy tờ pháp lý, phần còn lại đang trong quá trình hoàn thành 
thủ tục hồ sơ. 

 

 

 

 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 26 

 

Quan hệ thương mại Lào – Trung Quốc  
phát triển ổn định 

heo Sedthakid, dẫn thông tin từ Ủy ban Hợp tác Lào – Trung cho biết, hợp tác 
song phương giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, du lịch 
đang có sự tăng trưởng tích cực. Trung Quốc vẫn là quốc gia đứng đầu về đầu tư 

nước ngoài vào Lào. Năm 2018, kim nghạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 3.47 tỷ USD, 
tăng 14.9% so với cùng kỳ. Trong đó, Lào đã xuất khẩu sang Trung Quốc 2.02 tỷ USD 
và nhập khẩu từ nước này 1.45 tỷ USD, góp phần lớn đưa Lào lên vị trí quốc gia có 
tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 tại khu vực Asean. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Lào sang Trung Quốc vẫn là quặng đồng, chuối, sản phẩm từ đồng, phân bón, cao 
su. Các sản phẩm nhập khẩu chính có sắt thép, sản phẩm sắt, máy móc thiết bị (không 
tính phương tiện máy móc), thiết bị truyền thông, phụ tùng xe, thiết bị điện. 

Tính từ năm 1988 đến hết tháng 9/2018, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 8.6 
tỷ USD vào Lào trong 777 dự án tổng trị giá 11.1 tỷ USD và đang có xu hướng tăng 
mạnh. Trong năm 2018 vừa qua, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Lào đạt giá trị 
139.24 triệu USD với 7 dự án. Đưa Trung Quốc lên vị trí đầu tiên trong 53 quốc gia 
có đầu tư vào Lào. 

heo Laophattana, lãnh đạo Công ty xây dựng đường sắt số 8, đơn vị chịu trách 
nhiệm thi công tuyến đường sắt Lào Trung đoạn số 3 đi qua tỉnh Luangprabang 
với tổng chiều dài 37 Km, bao gồm 10 hầm và 24 cầu cho biết, việc thi công 

hạng mục cầu vượt sông Mekong tại giao điểm huyện Chomphet đến Thành phố 
Luangprabang chiều dài 1.458m với 30 trụ cầu được đánh giá có độ phức tạp cao, đến 
nay đã đạt tiến độ 80% và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.  Cũng theo KPL, 
công tác thi công tuyến đường sắt Lào Trung đoạn số 5 tại huyện Vangvieng, tỉnh 
Viêng Chăn với các hạng mục phát triển đường, khoan thông hầm chui, lắp đặt trụ cầu 
đến nay đã đạt tiến độ khoảng 94%. Đơn vị đấu thầu dự án trên là công ty Xây dựng 
Power China. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử  
Điện Biên Phủ tại Lào 

heo VOV.VN, sáng 9/5, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với 
cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm 
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019). Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

Lào- Trung tướng Phuvong Vongphom, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; 
Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào- Đại tá Tào Văn Thái, cùng đông đảo cán bộ, 
chiến sĩ quân đội Lào, Hội hữu nghị Lào Việt Nam, đại diện Cộng đồng người Việt 
Nam tại Lào và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào tham dự buổi 
lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phuvong Vongphom khẳng định: “Chiến thắng lịch 
sử Điện biên phủ là chiến thắng to lớn trong lịch sử đấu tranh chống đế quốc của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
chiến thắng một kẻ thù mạnh hơn rất nhiều lần. Đây không chỉ là chiến thắng của Quân 
đội và Nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của nhân dân Lào và Campuchia đã 
cùng liên minh chiến đấu chống kẻ thù, giải phóng đất nước của mình, làm cho kẻ thù 
phải thừa nhận nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nam- Lào- 
Campuchia và lần đầu tiên làm cho Chủ nghĩa thực dân phong kiến sụp đổ trên thế 
giới”.      

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác công tác tuyên giáo 
heo Nhân Dân điện tử, chiều 8-5, tại Thủ đô Vientiane, ông Bùi Trường Giang 
dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với Đoàn đại biểu Ban 
Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào do đồng chí Sipaseuth Senesavath, Phó 
Trưởng Ban dẫn đầu. Cùng dự buổi làm việc có Tham tán Công sứ Đại sứ quán 

Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng. 

Điểm lại kết quả cuộc làm việc giữa hai Ban ngày 11-12-2018, tại Hà Nội, trong khuôn 
khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng 
NDCM Lào, ông Bùi Trường Giang cho biết, ngay sau chuyến thăm, Ban Tuyên giáo 
T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo và đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam xây 
dựng bộ phim về Chủ tịch Cayson Phomvihan để phát sóng tuyên truyền nhân dịp kỷ 
niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kayson Phomvihan trong năm 2019. 

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu 
rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về 
truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 
hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, cũng như những thành 
tựu đổi mới của mỗi nước. 
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Quảng Trị, Quảng Bình đón hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào 
về an táng tại quê hương 

heo Kinhtedothi, ngày 9/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện 
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận và an táng 17 hài 
cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND 

Lào về nước. Đây là những hài cốt liệt sỹ được quy tập trong mùa khô 2018-2019 và 
là đợt đón nhận hài cốt liệt sỹ thứ 40 của tỉnh. Trong mùa khô 2018-2019, Đội quy tập 
589 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình) đã phối hợp với chính quyền, nhân dân 
tỉnh Khăm Muồn tìm kiếm và cất bốc được 17 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.  

Theo Lao Động, sáng ngày 8.5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị) – Đen Sa Vẳn (tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào) đã diễn ra lễ đón nhận hài 
cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.  Mùa 
khô năm 2018-2019 (tháng 10.2018 đến 5.2019), cán bộ, chiến sĩ  Đội Quy tập hài cốt 
liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và cất bốc 26 hài cốt liệt sĩ. 
Sáng sớm ngày 8.5, chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet đã đưa 26 hài cốt liệt 
sĩ về khu vực Cửa khẩu Lao Bảo- Đen Sa Vẳn. Tại đâyđã diễn ra lễ đón nhận hài cốt 
liệt sĩ. 26 hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (TP. 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tại đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ truy 
điệu, an táng. Đây là lần thứ 33, tỉnh Quảng Trị đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình 
nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.  

 Việc cùng góp sức tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ về an táng trên đất mẹ, thể hiện 
trách nhiệm, ghi nhớ công lao của những người đã vì nghĩa lớn mà hy sinh xương máu. 

 

Bộ đội biên phòng Huế xây nhà tặng người dân  
khu vực biên giới Lào 

heo QĐND Online, ngày 9-5, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp 
với Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi công xây dựng 2 căn nhà trị giá mỗi căn 30 triệu 
đồng và tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc bản 
Kô Tài, huyện Sá Muội, tỉnh SaLaVan, nước bạn Lào. Trong quá trình xây dựng, 

BĐBP Huế sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Sá Muội 
để huy động các nguồn lực hỗ trợ khác từ địa phương và cắt cử cán bộ, chiến sĩ trực 
tiếp tham gia giúp ngày công lao động.  

Theo Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt 
động trên nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ 
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đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời và bền vững giữa hai dân tộc; vun đắp mối 
quan hệ đoàn kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới.  

 

Công an Hà Nội bắt đường dây vận chuyển ma túy từ 
Lào ở khu vực bến xe Nước Ngầm 

 
heo ANTV, hồi 13h ngày 4.5 tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, 
Tổ công tác Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Hữu Huy, 
Nguyễn Văn Thành cùng 3 đối tượng khác trong đường dây này là Nguyễn Thị 
Thắm, Vũ Thị Nguyệt và Phạm Cao Minh đang vận chuyển ma túy. Tổng số 

lượng ma túy thu giữ gồm 8,14kg ma túy Methamphetamin , 6.000 viên ma tuý tổng 
hợp, 1 xe oto, 2 xe máy và một số tang vật khác. Trong đó, Nguyễn Văn Thành, SN 
1988, trú tại Thanh Hóa, được xác định là đối tượng thường qua lại và sinh sống tại 
Lào nên có đầu mối mua ma túy từ Lào. Sau đó, Thành tìm cách vận chuyển về Việt 
Nam giao cho Huy để tiếp tục vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.    

Liên quan chủ đề đấu tranh tội phạm ma túy giữa Lào và Việt Nam, theo TTXVN, 
ngày 4.5, tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và 
tội phạm (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa 
Phăn, đã bắt quả tang đối tượng Thạo Chư Chang (sinh năm 1971, thường trú tại Bản 
Na Thoong, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn), đang vận chuyển trái phép chất ma túy, 
vũ khí, thuốc nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 12.000 
viên ma túy tổng hợp, 180 viên đạn cạc bin, 2kg thuốc nổ, 1 xe gắn máy, 2 điện thoại 
di động. Qua công tác điều tra ban đầu đối tượng Thạo Chư Chang khai nhận đã mua 
và vận chuyển số ma túy, vũ khí, thuốc nổ nói trên tại huyện Sầm Nưa, sau đó vận 
chuyển về huyện Viêng Xay rồi tìm cách đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. 
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