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Thủ đô Viêng Chăn mạnh tay với doanh nghiệp trồng chuối sai phạm

Ngân hàng Trung ương Lào tiếp tục dừng cấp phép mới cho các cơ sở quy đổi 
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• Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Savanakhet
• Đại lễ Phật Đản Vesak Lào năm 2019 diễn ra tại quảng trường Thatluang
• Lào tổ chức đánh giá mức độ nghèo đói và phát triển bền vững
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• Hồi hương 98 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2018-2019

• Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào
Lần đầu tổ chức chương trình Sinh viên Lào với gia đình Việt
Bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp
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• Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
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Tin chính: 

BCH Đảng NDCM Lào phê duyệt Nghị 
quyết duy trì phát triển kinh tế 

heo Vientiane Times, diễn ra trong các ngày 6-14/5 vừa qua, kỳ họp thứ 8, Đại hội 
Đảng NDCM Lào do Tổng bí thư Bunnhang Volachith chủ trì đã thảo luận nhiều 

nội dung quan trọng. Đặc biệt, Ban chấp hành TW Đảng NDCM Lào đã phê duyệt 
Nghị quyết về duy trì phát triển Kinh tế theo định hướng phát triển bền vững.

Theo đó, nội dung Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chính phủ cần sớm 
cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại Lào, đây được xem là điều kiện tiên quyết 
đến việc duy trì khả năng tăng trưởng Kinh tế. Đồng thời, để đạt được mục đích trên, 
yêu cầu quan trọng trước mắt là cần cải thiện quy trình thủ tục hành chính và loại bỏ 
nạn quan liêu của cán bộ công chức. Ngoài ra, Chính phủ cũng được yêu cầu tiếp tục 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhóm Doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời 
tiếp tục tìm các nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.

Theo Vientiane Times, kỳ họp cũng đã thảo luận tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề 
nợ công, tháo gỡ rào cản làm hạn chế tốc độ vận chuyển hàng hóa, thống nhất tiếp tục 
ưu tiên phát triển nông thôn trên cơ sở các thành tựu đã đạt được về xây mới cơ sở hạ 
tầng và giảm chỉ số nghèo đói tại Lào. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần giải 
quyết triệt để như cải thiện tiêu chuẩn Y tế và giáo dục đang cực kỳ yếu kém. Nội dung 
nghị quyết mới sẽ cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho Chính phủ và chính quyền địa 
phương các cấp trong việc giải quyết nốt những vấn đề khó khăn trong phát triển nông 
thôn. Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thảo luận vấn đề vai trò, trách nhiệm của ngành dọc các 
cấp, xem xét trao thêm thẩm quyền cho chính quyền địa phương. 

T
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Logistic Asean phát triển lộ trình mới 
thông qua hợp tác với Trung Quốc 

heo Theo Vientiane Times, dẫn báo cáo từ Hội thảo giữa các doanh nghiệp 
Trung Quốc và Asean về hành lang thương mại quốc tế hàng hải – đất liền diễn 

ra hôm 13/5 vừa qua tại khách sạn Mandarin Orchard, Singapore. 
Theo đó, các thành viên tham gia cuộc đối thoại nằm trong liên minh Logistic đa 
phương thức Trung Quốc – Asean (được thành lập trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp 
tác được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Thương mại – Đầu tư Trung Quốc – Asean 
giữa Liên đoàn các tổ chức giao nhận Asean AFFA, Liên đoàn Logistic và thu mua 
Trung Quốc CFLP, Phòng thương mại quốc tế Quảng Tây Trung Quốc CFLP, Khu 
Logistic quốc tế Trung Quốc – Singapore( Nam Ninh, Quảng Tây) CSILP). Đại diện 
của Lào tham dự hội thảo lần này là Hiệp hội giao nhận Lào LIFFA

Tại hội thảo, các thành viên tham gia nhận định Quảng Tây, Trung Quốc là cửa ngõ 
quan trọng của sáng kiến Vành đai Con đường và Hành lang thương mại biển – đất 
liền nhằm kết nối Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực Asean để thúc đẩy 
phát triển kinh tế khu vực bằng việc mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng, Logistic thông 
qua hệ thống giao thông vận tải đa phương thức. 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch AFFA Yukki Nugrahawan Hanafi tự tin vào việc liên 
minh Logistic Trung Quốc – Asean sẽ đóng vai trò quan trọng, là nền tảng cho hợp 
tác đầu tư và kinh doanh trong khu vực, giúp các thành viên của AFFA có thể kết 
nối, tìm kiếm các cơ hội, tận dụng các chính sách ưu đãi của Trung Quốc tại hành 
lang vận tải Quảng Tây. Trả lời phỏng vấn Vientiane Times, Chủ tịch Yukki cho biết 
AFFA đã thống nhất sẽ mở văn phòng đại diện tại Quảng Tây để phục vụ, hỗ trợ tư 
vấn kinh doanh cho các thành viên của mình. Đây được xem là hợp tác chiến lược vô 
cùng quan trọng giữa Trung Quốc và Asean trong lĩnh vực vận tải.

Cũng theo Vientiane Times, LIFFA là liên minh các doanh nghiệp Logistic tư nhân 
tại Lào, là tổ chức có vai trò hàng đầu trong tham vọng hiện thực hóa chiến lược trở 
thành quốc gia liên kết đất liền khu vực của Lào. Tham gia hội thảo lần này, Chủ tịch 
LIFFA Prachith Xayavong đã đại diện cho Hiệp hội ký kết MOU với CSILP và 
chính quyền Quảng Tây về thiết lập liên minh vận tải đa phương thức, chính thức 
đánh dấu bước tiến quan trọng giúp các doanh nghiệp Logistic Lào có cửa ngõ kết 
nối với các địa phương phía Đông Trung Quốc

T
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Lào nỗ lực thúc đẩy cải thiện 
môi trường kinh doanh  

heo Vientiane Times, ngày 15/4 tại khách sạn Landmark, thủ đô Viêng Chăn, 
Hội nghị Top Executive Meeting 2019, một diễn dàn tiếp xúc, trao đổi giữa các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Lào đã diễn ra dưới sự phối hợp của Phòng 
Công nghiệp và thương mại EU ECCIL tại Lào, Phòng Công nghiệp và thương mại 
Úc tại Lào, Hội doanh nghiệp Mỹ - Lào, Tập đoàn thương mại Anh – Lào BBGL và 
Phòng Công nghiệp và thương mại Nhật Bản tại Lào.

Theo đó, hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, thương 
mại và đầu tư tại Lào như các cơ hội đầu tư, sự tăng trưởng và phát triển lĩnh vực 
tài chính ngân hàng, nhận thức của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc kinh 
doanh tại Lào. Đặc biệt là việc Chính phủ Lào đang nỗ lực kêu gọi nhóm doanh 
nghiệp tư nhân mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhà nước nhằm tạo một môi 
trường kinh doanh thân thiện và năng động. Mặc dù đang cố gắng tháo gỡ các rào 
cản, tuy nhiên hội nghị vẫn đánh giá Chính phủ cần làm nhiều hơn nữa để các 
doanh nghiệp công và tư có thể dễ dàng đạt được những hợp tác.

Theo phát biểu của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy trong Hội 
nghị, việc thành lập được Phòng Công nghiệp và thương mại quốc tế tại Lào đã tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc kết nối các quan hệ hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, 
trong những năm vừa qua, Chính phủ Lào đã tích cực triển khai Kế hoạch phát triển 
Kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8, đặc biệt là chú trọng các lĩnh vực Kinh tế, thương 
mại đầu tư cũng như xóa đói giảm nghèo.

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ Lào cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh bằng cách điều chỉnh các cơ chế và quy trình pháp lý. Sửa đổi, bổ sung các 
bộ luật về xúc tiến đầu tư, luật thuế, luật thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu dùng đồng 
thời triển khai thực hiện cơ chế hành chính một cửa. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã 
ban hành Sắc lệnh 12/TT về thực hiện 8 biện pháp và 70 hoạt động thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, đặc biệt là khuyến khích nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs, 
được xem sẽ là trụ cột của nền kinh tế Lào trong tương lai. 

Hiện nay, Lào đang nỗ lực cải thiện thứ hạng về chỉ số thuận lợi kinh doanh EDB 
của Ngân hàng Thế giới WB từ 3 con số xuống còn 2 con số sau khi liên tiếp bị hạ 
bậc trong những năm vừa qua. Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh trong cuộc họp, mọi 
khó khăn vướng mắc về kinh doanh tại Lào, các doanh nghiệp nước ngoài có thể đề 
xuất lên Phòng Công nghiệp và Thương mại, từ đó sẽ được cơ quan này trình Chính 
phủ xem xét giải quyết tại các phiên họp thường kỳ. 

T
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Lào sẽ giảm nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu điện

heo Vientiane Times, năm 2019, Lào dự kiến sẽ giảm lượng điện nhập khẩu khi 
sản lượng sản xuất tăng cao.

Theo thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Lào đã chi 15,4 triệu USD cho việc nhập 
khẩu điện trong năm 2018, ít hơn so với năm 2017 là 18 triệu USD. Đồng thời, năm nay 
Chính phủ Lào có kế hoạch chi khoảng 12,1 triệu đô la Mỹ cho việc nhập khẩu điện, chủ 
yếu của Trung Quốc và Việt Nam.
Cũng theo Bộ Công Thương, Lào đã dùng 88.5 triệu USD cho việc nhập khẩu điện trong 
năm 2015, tuy nhiên, con số đã giảm mạnh xuống còn 50,6 triệu USD trong năm 2016

Bên cạnh đó, về lĩnh vực xuất khẩu điện của Lào, chủ yếu là bán cho Thái Lan, đã tăng 
vọt từ 600 triệu USD trong năm 205 lên 1,4 tỷ USD vào năm ngoái, khiến việc bán điện 
trở thành nguồn thu hàng đầu của Lào. Năm 2019, Lào đặt mục tiêu 1,328 tỷ USD từ 
xuất khẩu điện.
Theo Vientiane Times, điện vẫn sẽ là lĩnh vực mũi nhọn thúc đẩy sự tăng trưởng nền 
kinh tế của Lào. Năm 2014, chính phủ Singapore bày tỏ quan tâm đến việc mua điện từ 
Lào thông qua các đường dây truyền tải ở Malaysia và Thái Lan. Theo kế hoạch, Lào dự 
kiến   sẽ xuất khẩu 14.800MW điện hàng năm sang các nước láng giềng kể từ năm 2025. 
Tới đây, Lào đặt mục tiêu bán 9.000MW điện cho Thái Lan, 5.000MW cho Việt Nam, 
500MW cho Myanmar, 200MW cho Campuchia và 100MW cho Malaysia.
Theo Bộ Năng lượng và Mỏ, hiện nay các nhà máy điện tại Lào có tổng công suất lắp 
đặt là 7.207MW với khả năng sản xuất 37.366 GWh/năm. Trong đó bao gồm 32 nhà 
máy điện vừa và lớn, 21 nhà máy điện nhỏ có công suất lắp đặt dưới 15MW, một nhà 
máy nhiệt điện, hai nhà máy điện tái tạo và 5 nhà máy điện mặt trời. Ngoài ra, Lào có 39 
nhà máy điện đang trong quá trình xây dựng và dự kiến   sẽ hoàn thành vào năm 2020 và 
2021 với tổng công suất lắp đặt là 4.974MW và khả năng sản xuất 24.544 GWh/năm. 
Điều này có nghĩa trong vòng 3 năm tới Lào sẽ có 100 nhà máy điện với tổng công suất 
lắp đặt là 12.181MW và khả năng sản xuất 61.845 GWh/năm. Trong đó, Khoảng 85% 
điện này sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài.
Cũng theo Vientiane Times, bên cạnh việc phát triển các nhà máy điện, Lào cũng đã 
hoàn thành việc xây dựng 62.000km đường dây điện hạ thế, trung thế và cao thế cùng 68  
phân trạm biến áp. 

Hiện tại, có 95% số hộ gia đình tại Lào được tiếp cận và sử dụng nguồn điện năng ổn 
định.
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Kim ngạch thương mại Lào – Nhật phát 
triển, lượng khách du lịch giảm sút

heo Vientieane Times, dẫn thông tin từ Bộ Công Thương Lào cho biết, kim 
ngạch thương mại song phương Lào – Nhật Bản trong năm 2018 đạt 206 triệu 

USD, trong đó giá trị hàng hóa Lào xuất đi đạt 86.4 triệu USD, giá trị nhập khẩu từ 
Nhật đạt 119.6 triệu USD, vượt xa so với mục tiêu ban đầu là 150.7 triệu USD, trong 
đó dự kiến Lào sẽ xuất 61.8 triệu USD và nhập lại 88.9 triệu USD. Bên cạnh đó, giá trị 
kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước này trong năm 2017 đạt 162.2 triệu 
USD, trong đó Lào đã xuất khẩu 70.6 triệu USD và nhập vào 91.6 triệu USD hàng hóa 
từ Nhật Bản. Mặc dù đạt con số khả quan, tuy nhiên, Lào vẫn đang nhập siêu từ Nhật 
Bản tương đối lớn.

Hàng hóa xuất khẩu từ Lào sang Nhật chủ yếu là hàng may mặc, giày dép, thiết bị điện, 
đồ điện tử, than trắng, đồ gỗ, máy móc, tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh, 
cà phê và trà.

Hàng nhập khẩu của Lào chủ yếu là phụ tùng, thiết bị máy móc, đồ điện tử, dây cáp, 
dây điện, đồ nhựa, bông, sắt thép, cao su, vật tư y tế và thiết xây dựng. Theo Bộ Công 
thương, hợp tác song phương Lào – Nhật đang phát triển tốt, đầu tư vào Lào vẫn đang 
tiếp tục tăng mặc dù lượng khách du lịch từ nước này đã giảm trong năm vừa qua.Theo 
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, lượng du khách Nhật Bản đến Lào đã giảm từ 
43.826 lượt trong năm 2015 xuống chỉ còn 38.985 lượt trong năm 2018. 
Phỏng vấn Đại sứ Nhật Bản tại Lào Takeshi Hikihara, Vientiane Times cho biết, kim 
ngạch thương mại hai chiều năm 2015 đạt 124.7 triệu USD đã tăng lên 159.6 triệu USD 
trong năm vừa qua, hiện tại đang có 146 doanh nghiệp Nhật Bản đang có hoạt động 
đầu tư vào Lào và gần nhất là dự án nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Hoya Lào tại Khu 
phức hợp Xaysettha vào hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Đại sứ cũng cho biết, giá trị 
đầu tư của Nhật Bản vào Lào có xu hướng giảm mạnh khi với 38.49 triệu USD trong 
năm 2014 đã giảm xuống còn 17.37 triệu USD trong năm 2015. Hiện nay, Đại sứ quán 
Nhật Bản đang nỗ lực phối hợp với JICA trong việc thu hút thêm các doanh nghiệp 
trong nước đến tham gia đầu tư tại Lào nhiều hơn.

T
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Lào hạ mục tiêu kim ngạch thương mại với 
Hàn Quốc

heo Vientiane Times, Năm 2018, thương mại Lào – Hàn Quốc chỉ đạt 69.6 triệu 
USD giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu song phương, ít hơn nhiều so với mục 

tiêu 94.1 triêu USD đã đặt ra trước đó. Theo thông tin từ Bộ Công Thương Lào, theo 
kỳ vọng, Lào sẽ xuất khẩu 11.2 triệu USD hàng hóa sang Hàn Quốc và sẽ nhập lại 
82.9 triệu USD từ nước này. Tuy nhiên con số trên thực tế chỉ là 4.5 triệu xuất đi và 
nhập vào 65.1 triệu USD. Vì vậy, năm 2019 này Lào đã đặt mục tiêu 85.9 triệu USD 
thương mại song phương với Hàn Quốc, trong đó xuất khẩu 4.9 triệu USD và nhập 
khẩu 81 triệu USD, tuy thấp hơn mục tiêu 2018 nhưng đã cao hơn so với năm 2017, 
Bộ Công Thương cho biết.

Theo Đại sứ quán Hàn Quốc, sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 
1995, quan hệ Lào – Hàn trong lĩnh vực kinh tế có sự phát triển tương đối khả quan, 
đặc biệt là kim ngạch thương mại song phương đã gia tăng nhanh chóng so với chỉ 
10 triệu USD trong năm 1996. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong giai đoạn 
1989-2015, Hàn Quốc đã đầu tư tổng cộng 751 triệu USD vào Lào.

Trong lĩnh vực du lịch, nếu so với 13 nghìn khách Hàn Quốc đến Lào trong năm 
2007, sau khi Chính phủ Lào ra chính sách miễn thị thực 15 ngày từ năm 2008 và hai 
nước chính thức có đường bay trực tiếp vào 2011. Lượng du khách Hàn vào Lào đã 
tăng liên tục và lập kỷ lục 170 nghìn khách vào năm 2017. Tuy nhiên, theo Bộ 
Thông tin Văn hóa và Du lịch, con số du khách Hàn Quốc đến Lào trong quý I/2019 
sụt giảm mạnh đến 32%.

T
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Doanh nghiệp Lào gặp khó khăn do thiếu 
hiểu biết về cơ chế hải quan

heo Vientiane Times, lý giải nguyên nhân hiện tượng tắc nghẽn giao thương tại 
biên giới Lào, Thái Lan, Việt Nam bắt nguồn từ hạn chế kiến thức của doanh 
nghiệp và khó khăn về thủ tục hải quan.

Theo nghiên cứu của Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương thuộc dự án Cơ sở phát 
triển thương mại giai đoạn 2, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Lào thường thuê các đơn 
vị môi giới từ Thái Lan và Việt Nam để thực hiện các thủ tục quá cảnh dẫn đến hạn 
chế kiến thức về thủ tục hải quan và doanh nghiệp Lào thường phải chịu trách nhiệm 
trước các sự cố xảy ra. Dẫn tiếp báo cáo của Bộ Công thương, chính quyền Việt Nam 
và Thái Lan thường kém sát sao các cơ quan quản lý thủ tục xuất nhập khẩu và quá 
cảnh hàng hóa, điều này dẫn đến việc các cơ quan này tự ý điều chỉnh quy định khiến 
các đơn vị xuất nhập khẩu Lào thiếu kiến thức chịu các chi phí thủ tục cao hơn bình 
thường. Ngoài ra, báo cáo cũng cho rằng các đơn vị môi giới và đơn vị vận tải đã 
không làm việc hoàn toàn minh bạch với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Lào.

Vì vậy, Hải quan Lào đã đề nghị chính quyền Việt Nam và Thái Lan cho phép nước 
này đặt các cán bộ của mình tại khu vực xuất nhập cảnh để tạo cầu nối liên lạc với các 
doanh nghiệp làm. Tại Việt Nam, việc này đã được hiện thực hóa tại Cửa khẩu Quốc 
tế Lao Bảo – Dansavanh. Thỏa thuận này là một phần của Hiệp định thương mại hàng 
hóa Asean ATIGA. Ngoài ra, Hệ thống điện tử Hải quan quá cảnh cũng cho phép thực 
hiện các thỏa thuận tương tự.

Theo Vientiane Times, Tổng Cục Hải quan Lào mới đây cho biết cơ quan này đã xây 
dựng kế hoạch thực hiện hoàn chỉnh thỏa thuận về mở rộng vận tải xuyên biên giới 
trong tiểu vùng Mekong vào tương lai gần nếu nhận được các hỗ trợ kỹ thuật. Lào cho 
rằng thỏa thuận trên cùng hệ thống vận tải thương mại Asean sẽ thúc đẩy tốc độ giao 
thương khu vực thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn tuy nhiên, các yếu tố vướng mắc 
hải quan và quy định của các quốc gia láng giềng đang cản trở và gây khó khăn cho 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu của nước này cũng như gây khó khăn trong việc thực 
hiện các thỏa thuận trên.

T
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Các công ty xây dựng Hàn Quốc tìm cơ hội tại 
thị trường Lào

heo Vientiane Times, diễn ra hôm 15/4 vừa qua tại Thủ đô Viêng Chăn, sự kiện 
Korea – Lao Technology Roadshow được tổ chức bởi Cơ quan xúc tiến đầu tư 
Hàn Quốc KOTRA đã có sự tham gia của 8 đơn vị xây dựng từ Hàn Quốc nhằm 

giới thiệu các công nghệ mới nhằm tìm kiếm cơ hội tại thị trường Lào. Ngoài ra, hơn 
50 doanh nghiệp cả công và tư nhân tại Lào cũng đã tham gia vào sự kiện này.

Theo đó, sự kiện là nơi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của Hàn 
Quốc và doanh nghiệp xây dựng Lào trao đổi và quảng bá các công nghệ mới, tìm 
kiếm khả năng hợp tác trong tương lai. Các sản phẩm được giới thiệu lần này có thể 
kể đến là neo tải trọng trên cao, neo tải trọng trên dốc, tường bê tông đúc sẵn, 
phương pháp thi công ống thép cho các công trình ngầm, đường sắt.

Vientiane Times dẫn đánh giá của Giám đốc KOTRA Vientiane Park Sang Eun cho 
biết, Lào là đất nước có nền Kinh tế đang trên đà phát triển nhanh với nhiều dự án 
xây dựng hạ tầng, đặc biệt là giao thông sẽ là mục tiêu để các Công ty Hàn Quốc 
giới thiệu các công nghệ kỹ thuật.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Staco Modular Cabin, ông Dustin Cha cho biết, 
doanh nghiệp này mang đến Lào giải pháp nhà ở lắp ghép Module. Cụ thể, đây được 
giới thiệu là phương pháp mới tạo thuận tiện và giảm thời gian thi công nhà ở, các 
vật liệu được chế tạo sẵn tại nhà máy. Khách hàng chỉ cần lắp ráp các chi tiết với 
nhau để có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Giải pháp xây dựng này được kỳ vọng sẽ được 
quan tâm của thị trường Lào.

Theo Vientiane Times, KOTRA Vientiane là cơ quan quản lý lĩnh vực thương mại 
trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào, có vai trò thúc đẩy, xúc tiến đầu tư và hợp 
tác đầu tưu giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Lào.
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Hải quan khu vực II thu ngân sách vượt chỉ tiêu 

heo KTTM, Cơ quan chức năng Hải quan khu vực II (tỉnh Udomsay và 
PhongSaly) được đặt chỉ tiêu thu ngân sách tổng thể hơn 45 tỷ Kíp, tuy nhiên mới 
chỉ sau 4 tháng đầu năm, đơn vị này đã thực hiện được hơn 17,45 tỷ Kíp, vượt kế 

hoạch 16.38%. Các khoản thu phần lớn từ nhập khẩu hàng hóa và xử lý xe cộ nhập lậu 
tránh thuế. Trả lời phỏng vấn KTTM, Trưởng Ban quản lý Hải quan khu vực II 
BunphengSutphanthon cho biết, hiện cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát 
thông quan hàng hóa các cửa khẩu quốc tế Panghok – Tây Trang, cửa khẩu quốc tế 
Lantouy – Meuangkham, cửa khẩu quốc gia Pakha, Phoulakkham.

Theo đó, đối với công tác tổ chức thu ngân sách năm 2019, Hải quan khu vực II được 
giao chỉ tiêu 45 tỷ kíp, tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng đầu năm đã thu về 17,4 tỷ Kíp, 
vượt kế hoạch 16,38%, tương đương 38.79%  so với kế hoạch năm. Nguồn thu chủ yếu 
đến từ nhập cảnh hàng hóa tiêu dùng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, xăng dầu, phí 
quá cảnh, lệ phí các loại, tiền phạt – thanh lý hàng cấm, phụ tùng và phương tiện vv… 
Ngoài ra, hải quan các cửa khẩu đã thực hiện 80 vụ phương tiện nhập lậu tránh thuế, 
còn tồn lại 654 xe các loại. 
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Crowne Plaza Vientiane thuộc nhóm đầu tại thị trường 
khách sạn Lào 

chỉ sau 3 năm xuất hiện tại Lào. Khách sạn có bộ máy tổ chức vận hành ổn định, 
doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ phòng và tổ chức sự kiện có sự tăng trưởng tốt, 
chiếm 50% tổng doanh thu của khách sạn. Bất chấp việc sụt giảm lượng du khách vào 
Lào trong quý I/2019, hiệu quả kinh doanh của Crowne Plaza Vientiane đã đi ngược 
lại xu thế trên. Khách nước ngoài chủ yếu đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Australia và 
lượng du khách Trung Quốc đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây 
theo chính sách hợp tác Năm du lịch Lào - Trung 2019. 

Giám đốc Oliver Horn cho biết, cùng chất lượng dịch vụ và nỗ lực quảng bá thương 
hiệu, Crowne Plaza Vientiane đang có vị thế vững chắc tại thị trưởng Lào với tư cách 
là một khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên. Ngoài ra, để tiếp nối thành công, Crowne 
Plaza hiện đang phát triển một khách sạn mới ngay bên cạnh nhắm vào dịch vụ cung 
cấp phòng nghỉ giá rẻ, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.

Bên cạnh đó, Crowne Plaza Vientiane cũng đã cùng Chính phủ Lào tham dự ITB, sự 
kiện du lịch và thương mại quốc tế hàng đầu tại tiểu vùng Mekong trong chiến dịch 
quảng bá du lịch Lào. Ngoài ra, Crowne Plaza cũng đang có các hợp tác với nhiều 
khách sạn tại Luangprabang nhằm thiết lập một lộ trình du lịch cố định nhằm thu hút 
thêm du khách thu nhập cao từ Châu Âu.

T heo Vientiane Times, dẫn bài phỏng vấn giám đốc Crowne Plaza Vientiane 
Oliver Horn cho biết, thuộc chuỗi thương hiệu khách sạn quốc tế Crowne Plaza 
của Tập đoàn IHG từ Anh Quốc. Crowne Plaza Vientiane đã đạt thành công lớn 
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Lào - Việt Nam tổ chức tham vấn về sửa đổi, 
bổ sung luật đất đai

heo KTTM, hôm 16/5, tại Hội trường Quốc hội Km6, Hội thảo tham vấn dự thảo 
về luật đất đai ( bản sửa đổi ) đã được tổ chức. Ngoài sự tham gia chủ trì của Phó 
chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy, Phó chủ tịch Quốc hội Lào

T 
Somphanh Phengkhammy, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực Kinh tế Bunpon 
Buttanavong và các thành viên của Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban 
Pháp luật Quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào còn có Đoàn đại biểu 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam dẫn đầu bởi Phó Tổng Cục trưởng quản lý đất 
đai Đào Trung Chính và đại diện các Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đang hoạt 
động tại Lào.

Theo đó, đây là lần thứ 2 hội thảo có nội dung tương tự diễn ra sau khi Lào tổ chức 
tham vấn và tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia và doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đất 
đai từ Trung Quốc để lấy cơ sở thông tin vào việc sửa đổi, bổ sung vào bộ Luật đất đai 
hiện nay.

Mục tiêu của Hội thảo vẫn là tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến giữa các thành viên 
tham gia về điều khoản quản lý bất động sản và nhà chung cư, được xem là các nội 
dung mới sẽ chuẩn bị được bổ sung vào bộ luật đất đai hiện hành. Theo KTTM, Phó 
Tổng Cục trưởng Cục quản lý đất đai Đào Trung Chính, Phó tổng giám đốc KN Group 
Vientiane Co.,Ltd, Tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô tại Lào cũng đã có các bài phát 
biểu đóng góp vào nội dung văn bản luật đất đai, dự kiến sẽ được hoàn thiện và trình 
Quốc hội Lào xem xét trong kỳ họp thứ 7 khóa 8 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây.
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Việt Nam và Lào thống nhất phương án tuyến 
cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn

heo Báo Giao thông, Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải 
(Bộ CC&VT) nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam do Thứ 
trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu thăm và làm việc với Bộ CC&VT Lào từ ngày 15 

đến ngày 17/5/2019. Trong thời gian tại Lào, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng đoàn đại 
biểu Bộ GTVT Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Bộ CC&VT Lào do 
Thứ trưởng Viengsavath Siphandon làm trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhận định, mối quan hệ giữa hai nước nói 
chung và hai Bộ nói riêng rất mật thiết. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2019, hai Bộ đã có 
những hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, Thứ trưởng mong rằng, giai đoạn 
tiếp theo sẽ có nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực GTVT được triển khai, góp phần 
khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. Hai bên cũng thống nhất các nội 
dung quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới như: Cam kết 
phối hợp triển khai thực tế, có hiệu quả các hiệp định thỏa thuận song phương và đa 
phương. Thống nhất phương án tuyến đường cao tốc nối Hà Nội – Viêng Chăn và đề 
xuất phía Nhật Bản hỗ trợ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trao đổi và góp ý đối với báo cáo cuối kỳ dự án nâng cấp QL18B, tỉnh Attapư. Phối 
hợp chặt chẽ để hoàn thiện và kêu gọi nguồn vốn thực hiện dự án đường sắt 
Viêng Chăn – Thà Khẹt – Mụ Giạ – Tân Ấp – Vũng Áng.Bên cạnh các dự án cụ thể, 
hai bên cũng thống nhất nghiên cứu sửa đổi Nghị định thư và Hiệp định tạo điều kiện 
thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa hai nước. Phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Ngoại giao hai nước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện một 
cửa, một điểm dừng tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đen-sa-vẳn trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất và đề nghị của Bộ CC&VT Lào, Bộ GTVT Việt Nam xem 
xét hỗ trợ phía Lào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực GTVT; tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ để vận động các nhà tài trợ, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhằm huy 
động nguồn vốn triển khai triển khai các dự án giao thông quan trọng giữa hai nước…

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ trân trọng chuyển lời mời của Bộ 
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đến Tiến sĩ Bounchanh Sinthavong, Bộ trưởng Bộ 
CC&VT Lào, sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tiếp theo 
cuộc họp song phương, đoàn đại biểu hai nước đã làm việc với Đại sứ và Trưởng đại 
diện JICA của Nhật Bản tại Lào để trao đổi, đề xuất lựa chọn hướng tuyến phù hợp của 
dự án đường bộ cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn cũng như phương hướng triển khai toàn 
bộ dự án trong giai đoạn tới.
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UNESCO chính thức công nhận cánh đồng chum 
Xiêng Khoảng là di sản văn hoá thế giới

T heo Vientiane Times, Sau thời gian xem xét, di tích Cánh đồng chum, tỉnh 
Xiêng Khoảng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới thứ 3 
của Lào sau cố đô Luangprabang và quần thể chùa đá Vatphu, tỉnh Champasak

và dự kiến sẽ công bố chính thức sự kiện này tại kỳ họp thứ 43 của Uỷ ban di sản thế 
giới diễn ra từ ngày 30/6-7/7/2019 tới đây tại Azerbaijan.
Theo công bố của Cục Di sản, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch cho biết, Cánh Đồng 
Chum Xiêng Khoảng được tiến hành khảo sát đồng bộ với mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ 
liệu để trình Unesco kể từ năm 1998, trải qua 5 giai đoạn kéo dài 20 năm, đến tháng 
1/2018 tại thủ đô Paris, Pháp, Bộ Thông tin Văn hoá và Du lịch đã đại diện Chính phủ 
Lào chính thức hoàn tất hồ sơ và chuyển đến Uỷ ban di sản thế giới xem xét thông qua 
việc công nhận Cánh đồng chum là di sản thế giới. Cánh đồng chum là một quần thể 
bao gồm 11 địa điểm riêng biệt, nơi tồn tại của nhiều chiếc chum đá cổ nằm trên địa 
bàn huyện Paek, Phaxay, Phoukoud và Kham của tỉnh Xiêng Khoảng. Những chum đá 
có kích thước đa dạng được chạm khắc từ sa thạch và đá granit, có chum đá rất nhỏ đến 
rất lớn lên tới 3,5 mét. Theo Vientiane Times, quần thể chum đá nói trên được cho rằng 
có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Trên thực tế, chum đá xuất hiện rải rác tại khoảng 80 
địa điểm khác nhau nhưng chỉ xuất hiện tập trung tại 11 địa điểm chính. Theo Vientiane 
Times, Một số chum đá cũng được tìm thấy ở huyện Phoukhoun, tỉnh Luangprabang, 
tiếp giáp với Xiêng Khoảng. Cánh đồng chum nổi tiếng với du khách trong và ngoài 
nước với 3 khu vực chính bao gồm: điểm đầu tiên cách tỉnh lỵ Phonsavanh của Xiêng 
Khoảng 15km về phía Tây Nam với khoảng 300 chum đá. Địa điểm thứ hai cách 
Phonsavanh 25km về phía Nam và chứa khoảng 90 chum thuộc phạm vi nằm trên hai 
ngọn đồi lớn. Địa điểm thứ ba cách huyện Phonsavanh 35km về phía Đông Nam và có 
khoảng 150 chum.
Địa điểm đầu tiên của Lào đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 
1995 là thị trấn cổ Luangprabang. Lần tiếp theo vào năm 2001 khi quần thể chùa đá 
Vat Phou ở tỉnh Champasak tiếp tục được công nhận là Di sản Thế giới. Ngoài ra, Bộ 
Thông tin Văn hoá và Du lịch Lào hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên 
UNESCO công nhận thêm Khu bảo tồn quốc gia Hin Namno, tỉnh Khammuan là di sản 
thiên nhiên thế giới.
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Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trẻ hai 
nước Việt – Lào

heo VOV Vientiane, Chiều 14/5 tại thủ đô Vientiane – Lào, Hội Doanh nghiệp 
Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) đã ký kết hợp tác với Hội Doanh 
nghiệp trẻ Lào nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ thông tin, kết nối doanh nghiệp

, tư vấn phát triển kinh tế. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn  Bá Hùng và Phó Bí thư 
Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào Vilayvone Vanthavong chứng 
kiến lễ ký.
Việc ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào 
(BACI) và Hội doanh nghiệp trẻ Lào (YEAL) nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên hai hiệp hội; thông tin, tư vấn về kinh tế thương 
mại, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sẵn sàng hội nhập, hoạt 
động hiệu quả.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy triển khai các hoạt động tư vấn, kết nối 
thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư cho doanh nghiệp hai hiệp hội; phối hợp tuyên 
truyền, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; hợp tác tổ 
chức hội thảo, triển lãm xúc tiến thương mại, đầu tư để tuyên truyền, thông tin, tư vấn 
về nhu cầu thị trường, chính sách mới về kinh tế của hai nước cũng như các rào cản kỹ 
thuật cần tháo gỡ, xu hướng, tiềm năng kinh tế của Lào; hai bên sẽ phối hợp tổ chức 
đoàn doanh nghiệp địa phương của mỗi nước giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du 
lịch và di chuyển thể nhân trên cơ sở thông tin, tư vấn tình hình thị trường, chính sách, 
tiềm năng của các địa phương tại Lào; phối hợp, xây dựng và phát triển hệ thống thông 
tin kinh tế và giao dịch thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. 
Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Phó Bí thư Trung 
ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Vilayvone Vanthavong đánh giá cao 
tinh thần hợp tác giữa hai Hiệp hội. Đồng thời cho rằng, việc hợp tác này không chỉ 
giúp hội viên của hai hiệp hội phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm 
cho thanh niên, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, đóng góp nhiều 
hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội mà còn tăng cường tình đoàn kết, hợp tác ngày càng 
hiệu quả giữa Đoàn Thanh niên hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ 
đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Lào, Lào- Việt 
Nam.
Sau gần 10 năm thành lập, đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư 
tại Lào có 107 thành viên với khoảng 6.000 nhân viên, người lao động. Hoạt động của 
Hiệp hội đã trở thành cầu nối giao thương, hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. 
Hơn 400 dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào với tổng vốn hơn 4,1 tỷ 
USD, đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Lào, góp phần đưa kim 
ngạch thương mại hai nước đạt hơn 1 tỷ USD trong năm 2018.

T
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Doanh nghiệp Việt giúp Lào lập hệ 
thống tin chống dịch bệnh chăn nuôi

heo TTXVN tại Lào, ngày 13/5, tại Bộ Nông Lâm Lào, Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn chế tạo máy & dịch vụ công nghệ cao TE (TE-FOOD) của Việt Nam đã 
ký Bản ghi nhớ với Cục Chăn nuôi và Ngư nghiệp, Bộ Nông-Lâm Lào về Dự án 

giúp xây dựng hệ thống “Quản lý đàn và thông tin chống dịch khẩn cấp” qua hệ thống 
mạng bằng điện thoại di động.
Hệ thống “Quản lý đàn và thông tin chống dịch khẩn cấp” qua hệ thống mạng bằng điện 
thoại di động giúp các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm có thể cung cấp thông tin về số 
lượng đàn và báo cáo trực tiếp về tình hình bệnh dịch ở mọi thời điểm cho đơn vị quản 
lý.
Dữ liệu được báo cáo qua hệ thống này đảm bảo tính an toàn và tính minh bạch, giúp 
cho đơn vị quản lý nắm bắt được thông tin số lượng đàn cũng như tình hình và mức độ 
bệnh dịch tại các trang trại chăn nuôi, nếu có, một cách nhanh chóng, chính xác, để kịp 
thời đề ra biện pháp phòng ngừa, khoanh vùng ngăn chặn sự lây lan. Bên cạnh đó, hệ 
thống này cũng giúp đưa ra kế hoạch phát triển và sản xuất hàng hóa an toàn, hợp lý..
Hệ thống cũng giúp hỗ trợ nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu quy định của nước nhập 
khẩu; giúp xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu; ngăn chặn và giảm thiểu tác động 
của dịch bệnh, thực phẩm giả và thực phẩm bẩn; tăng niềm tin của người tiêu dùng và 
hỗ trợ quản lý nhà nước, cân bằng cung-cầu và phòng chống bệnh dịch.
Dự án xây dựng hệ thống “Quản lý đàn và thông tin chống dịch khẩn cấp” qua hệ thống 
mạng bằng điện thoại di động mà TE-FOOD hỗ trợ cho Cục Chăn nuôi và Ngư nghiệp, 
Bộ Nông-Lâm Lào có thời gian năm năm, với tổng giá trị khoảng 200.000 USD.
Theo kế hoạch, năm đầu tiên dự án sẽ thí điểm quản lý và kiểm soát dịch bệnh đối với 
các trang trại nuôi lợn, từ năm thứ hai sẽ triển khai quản lý và kiểm soát dịch bệnh đối 
với tất cả các trang trại nuôi gia súc-gia súc tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước Lào.
TE-FOOD hoạt động tại 14 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, 
Hungary, Việt Nam, Lào… Doanh nghiệp này cũng nằm trong top 20 hệ thống có hoạt 
động Blockchain lớn nhất thế giới.

T



heo KTTM, diễn ra vào 6-7/5 vừa qua tại Khách sạn Paradise, tỉnh Udonthany, 
Thái Lan, hội nghị tổng đại lý của công ty Bảo hiểm Allianz Lào đã diễn ra với 
sự tham gia của hơn 120 đại biểu là đại diện các đại lý phân phối, đại diện Cục 

Quản lý phát triển Doanh nghiệp quốc doanh và Bảo hiểm, Bộ Tài chính cùng ban 
lãnh đạo bảo hiểm Viriyah Thái Lan, đơn vị liên doanh của Allianz.
Theo nội dung hội nghị, tổng doanh thu của Allianz Lào trong năm 2018 đã sụt giảm 
7% so với cùng kỳ, doanh thu từ nối tiếp bảo hiểm cũng ghi nhận con số giảm nhẹ. 
Nguyên nhân bắt nguồn từ tính cạnh tranh cao của thị trường bảo hiểm trong nước, 
theo Bộ Tài chính, hiện tại Lào có tổng cộng 22 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực bảo hiểm với hơn 500 đại lý phân phối trên toàn quốc. Bên cạnh đó, bối cảnh 
Kinh tế và đầu tư nói chung trong năm qua được cho là đang chững lại, đặc biệt là ảnh 
hưởng từ sự cố vỡ đập phụ thủy điện Xepian – Xenamnoy, tỉnh Attapeu hội tháng 7 
vừa qua.
Theo số liệu của Bảo hiểm Allianz, năm 2017, công ty này chiếm 57% thị phần bảo 
hiểm Lào với 119 đại lý phân phối và có mạng lưới xử lý sự cố trên phạm vi cả nước

T 

Bảo hiểm Allianz chiếm hơn 50% 
thị phần tại Lào

 TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 27 

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



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 27 

heo KTXH, dẫn thông báo của Sở Nông Lâm thủ đô Viêng Chăn, cơ quan này 
đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đang thực hiện xử lý mặt bằng nhằm mở 
rộng diện tích trồng chuối phải tạm dừng toàn bộ hoạt động để hoàn thiện hồ sơ

xác minh đầu tư, hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật. Dự án 
bị phát hiện xảy ra sai phạm sẽ bị phạt hành chính, hoặc nặng hơn là phá bỏ diện tích 
canh tác. Theo phỏng vấn của Giám đốc Sở Nông Lâm Lasai Nuanthasing với tờ 
KTXH hôm 9/5 vừa qua cho biết, các dự án trồng chuối lớn bắt đầu được triển khai 
tại thủ đô Viêng Chăn từ năm 2014, ban đầu tại quận Sangthong và mở rộng dần ra 
quận Pakngeum và Naxaithong với tổng diện tích lên đến 533 Ha của 5 doanh nghiệp 
đầu tư cả trong và ngoài nước. Đến nay đã có 333 Ha diện tích đang cho thu hoạch. 
Tuy nhiên, trên thực tế có rất ít diện tích canh tác chuối được cấp phép đầy đủ, một 
số dự án còn không có bất cứ giấy phép nào từ Chính quyền. Chủ yếu các diện tích 
trên là giao dịch thuê, chuyển nhượng giữa doanh nghiệp và người dân sở hữu đất.

Giám đốc Sở Nông Lâm thủ đô cũng cho biết thêm, hiện các doanh nghiệp để xảy ra 
dư luận trái chiều do hoạt động tự ý mở rộng diện tích canh tác chuối sẽ bị yêu cầu 
tạm dừng, được gợi ý chuyển đổi mục đích cây trồng hoặc phải chờ đợi đến khi nhận 
được cấp phép theo đúng quy định. Ông cũng cho biết thêm, các dự án trồng chuối 
tương tự tại Bắc Lào đều đã bị đình chỉ hoặc không gia hạn tô nhượng do gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến môi trường do hoạt động sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất.

T 

Thủ đô Viêng Chăn mạnh tay với 
doanh nghiệp trồng chuối sai phạm
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heo KTTM, Ngân hàng Trung ương Lào sẽ tiếp tục dừng tiếp nhận và cấp phép 
mới cho các cơ sở quy đổi ngoại tệ cho đến khi có quyết định mới được ban 
hành,  thông báo mới nhất của BOL cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục tạm dừng 

việc tiếp nhận, xem xét cấp phép mới cho các trung tâm quy đổi ngoại tệ trên phạm vi 
toàn quốc. Theo đó, quyết định này dựa trên cơ sở Bộ luật về quản lý ngoại tệ, Quyết 
định về hoạt động kinh doanh đổi tiền và Thông báo về tạm dừng cấp phép mới cho 
các điểm quy đổi ngoại tệ được BOL ban hành vào cuối năm 2017.

Thông báo mới nhất có hiệu lực chính thức vào 10/5 vừa qua có nội dung chính về 
việc Ngân hàng Trung ương Lào sẽ tiếp tục nới thêm thời gian tiếp nhận đơn đề nghị 
cũng như việc cấp phép mới cho các tổ chức, cá nhân cá nhân có ý định thành lập và 
hoạt động cơ sở kinh doanh quy đổi ngoại tệ. Theo đó, việc tiếp tục thời gian đình chỉ 
sẽ cho BOL thời gian để đánh giá và sửa đổi các quy định quản lý các đơn vị quy đổi 
ngoại tệ được ngân hàng này phê duyệt, đồng thời tiếp tục triển khai công tác iểm 
soát các điểm trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp không đúng quy định.

T 

Ngân hàng Trung ương Lào tiếp 
tục dừng cấp phép mới cho các cơ 

sở quy đổi ngoại tệ
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Tin vắn: 

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại 
Savanakhet

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

heo KTXH, dẫn bài phỏng vấn phó phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Sở Y 
tế tỉnh Savannakhet 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, 130 
trường hợp nhiễm bệnh và 3 trường hợp tử vong. Không dừng lại ở đó, dịch sốt xuất 
huyết đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của cơ quan chức năng khi lan rộng ra đến 114 
bản trên toàn tỉnh với tổng số 417 trường hợp, đến nay chỉ duy nhất huyện Nong là 
chưa ghi nhận có trường hợp nào nhiễm bệnh.

Sự việc khiến chính quyền huyện Atsaphone trước đó và các huyện mới bị bùng phát 
dịch hiện nay 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 vào 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 màn, thuốc xịt 
muỗi… cho các hộ dân tại nơi bùng phát dịch trên.

T 

heo KTTM, sáng 18/5 vừa qua, đông đảo nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã tập 
hợp tại quảng trường Thatluang để tham gia Đại lễ Phật đản Vesak 2019. Ngoài 
ra, buổi lễ còn có mặt đại diện Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và Trung 

ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng nhiều lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn. Theo 
đó, lễ cúng dường truyền thống đã được tổ chức trang trọng với sự có mặt của 700 
nhà sư. Ngoài đại lễ chính sẽ có các hoạt động tâm linh như thắp nến, 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.

T 
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Lào tổ chức đánh giá mức độ giải quyết nghèo đói và 
phát triển bền vững

Lào và WB thảo luận về cải cách đầu tư 

heo Vientiane Mai, hôm 16/5 vừa qua tại nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu Kinh 
tế Quốc gia Lào đã tổ chức Hội nghị cấp Trung ương để thông qua Dự thảo bản 
nghiên cứu “ Đánh giá lại công tác giải quyết đói nghèo và phát triển bền vững 

gắn với xóa đói giảm nghèo”. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Viện trưởng 
Buasone Bupphavanh và sự tham gia của đại diện các Bộ, ban ngành liên quan.
Dẫn thông tin từ Hội nghị, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số nghèo đói 
của Lào đã giảm từ 46% trong năm 1992 xuống chỉ còn 23.2 % trong năm 2012. Theo 
Bộ Nông Lâm, số hộ nghèo trên toàn quốc đã giảm xuống còn 5.47%, số bản nghèo 
chiếm 16.92%, số huyện nghèo chiếm 15.54%. Trong năm 2017, Lào đã cơ bản đạt 
được hai trên ba chỉ số đánh giá quốc gia chậm phát triển, trong đó GNI bình quân 
đầu người đã tăng từ 1.232 USD lên 1.996 USD trong năm 2018, chỉ số tài sản con 
người HAI tăng từ 60.85 trong năm 2003 lên 72.8 trong năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số 
quan trọng còn lại là mức độ dễ tổn thương của nền Kinh tế mới chỉ giảm được từ 
36.2 trong năm 2015 xuống còn 33.7 trong năm 2018 ( tiêu chuẩn cần thấp hơn 32).
Bên cạnh đó, mức phát triển có sự chênh lệch giữa đô thị và vùng nông thôn, giữa các 
khu vực địa lý khác nhau. Ngoài ra, thành quả phát triển Kinh tế chưa được lan tỏa 
đến toàn bộ người dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa.

T 

heo Vientiane Mai, diễn ra hôm 16/5 tại Khách sạn Landmark, Hội nghị thảo 
luận dự thảo Báo cáo kế hoạch cải cách đầu tư tại Lào (Investment Reform Map 
“IRM” Report) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư Khamchanh 

Vongsengbun và có sự tham gia của các chuyên gia hoạch định chính sách đến từ 
Ngân hàng Thế giới WB. Theo đó, đây là lần thứ hai hội thảo có nội dung tương tự 
được diễn ra mà Lào nhận được hỗ trợ kiến thức từ các chuyên gia của WB. Hội nghị 
đã thảo luận về việc phát triển các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đánh giá các 
tiềm năng hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài, xu 
hướng cũng như sai lầm trong đầu tư tại Lào. Theo Vientianemai, thời gian vừa qua 
Lào chưa thực sự có kế hoạch cải cách đầu tư một cách rõ ràng, tuy nhiên Chính phủ 
cũng đã có các biện pháp củng cố, tạo niềm tin để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
trên cơ sở các chính sách hiện hành, đặc biệt là Sắc lệnh 02/TT về tạo thuận lợi cho 
môi trường đầu tư trong nước. Đồng thời Lào cũng đang nỗ lực cải thiện, đồng bộ hóa 
hệ thống thông tin cơ chế, chính sách đầu tư cũng như cơ sở thông tin kinh tế, tự nhiên 
xã hội để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài chú ý đến Lào nhiều hơn.

T 
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Tỉnh Hủa Phăn tổ chức hội chợ triển lãm lụa tơ tằm 

heo KTXH, ngày 16/5/2019 vừa qua, tại  quảng trường Suonkeolakmuong  
huyện Xầm Nưa, tỉnh Huaphan đã diễn ra hội chợ vải tơ tằm tỉnh Huaphan, 
một hoạt động trong khuôn khổ lễ chào mừng 11 năm xây dựng cột mốc trung 
tâm tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức lễ hội vải tơ tằm tỉnh Huaphan lần này có mục đích duy trì 
giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Lào nói chung và 
tại tỉnh Huaphan nói riêng, đồng thời nhằm quảng bá nghề thêu dệt vải thủ công và 
nét đặc sắc trong sự sáng tạo hoa văn, đường nét của người phụ nữ Lào
Ngoài ra, lễ hội còn tạo cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp, hộ sản xuất mặt hàng 
thủ công trong tỉnh mang sản phẩm của mình đến giới thiệu và bày bán, tạo động 
lực phát triển một hình thức gia tăng thu nhập. Đồng thời góp phần vào việc phát 
triển du lịch địa phương.

Trước đó, ngày 10/5, tại huyện Xầm Tớ, tỉnh HuaPhan cũng đã tổ chức lễ khai 
trương điểm du lịch thứ hai của địa phương là quần thể hang động Phanhanak và 
vách đá Nang tại bản Muon

Theo thông tin, hang động Phanhanak là điểm du lịch tự nhiên có diện tích khá rộng 
và sâu, bên trong hang động là các nhũ đá nhiều hình dáng được hình thành bởi các 
trầm tích khoáng chất qua thời gian hàng nghìn năm.

Đối với vách đá Nang, bản Muongkonvilason là điểm du lịch lịch sử, gần khu vực 
biên giới Lào - Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh, đây cũng là một trong các căn 
cứ trú ẩn của quân đội Lào. Quần thể các điểm du lịch này cách trung tâm huyện 65 
Km về phía Đông Nam theo tỉnh lộ 3206 với hệ thống đường giao thông khá thuận 
lợi. Theo KTXH, huyện Xầm Tớ cách tỉnh lỵ Huaphan khoảng 150km về phía Nam, 
là địa phương có nhiều thắng cảnh tự nhiên hấp dẫn, được đánh giá là có nhiều tiềm 
năng phát triển du lịch

T 
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heo NDĐT - Ngày 19-5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane (Lào), Đại 
sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán 
và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch 

Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2019). 
Cùng ngày, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, 
tỉnh Khammuan, cách Thủ đô Vientiane gần 400 km về phía nam, Đại sứ quán Việt Nam 
tại Lào phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 129 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham dự có Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; đại diện cán bộ, 
nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Lào; đại diện cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền 
tỉnh Khammuan; T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; Tổng hội, Hội người Việt Nam tại 
một số tỉnh thành của Lào; các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư tại Lào; 
cùng đông đảo bà con kiều bào tại Lào.
Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to 
lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc 
ta.
Trước đó, chiều 18-5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán 
tổ chức hội nghị chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tham dự hội nghị có hàng trăm đại biểu là cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt 
Nam tại Lào và đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.
Tại hội nghị, thông qua những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của GS, TS Hoàng Chí 
Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, nhà nghiên cứu nổi 
tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu rõ hơn 
về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.

T 

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Lào

Điểm tin báo chí trong nước:

minhhyr
Sticky Note
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Hồi hương 98 bộ hài cốt liệt sĩ quy 
tập tại Lào mùa khô 2018-2019

Tăng cường giáo dục quan hệ truyền thống Việt - Lào 

heo BDS, Ngày 14/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã 
long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 98 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và 
Chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào.

Thực hiện kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt của Chính Phủ; Bộ 
Quốc Phòng; Bộ LĐ-TB&XH về “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình 
nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế”, trong suốt 35 năm qua, Ban công tác đặc biệt 
Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt 
chẽ với các tỉnh của Lào, triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.202 hài 
cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.
Trong số đó, đã tổ chức bàn giao 924 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán 
để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. 
Trong số 98 liệt sĩ được quy tập mùa khô 2018 - 2019 lần này mới có 1 hài cốt xác định 
được tên tuổi. Do đó, Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân 
sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại để xác định danh tính, quê 
quán, để các anh được trở về với gia đình, người thân.

T 

heo TPO, Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Lê Quốc Phong và Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Alounxai Sounnalath hội 
đàm. Hai bên nhất trí nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc 
biệt Việt Nam - Lào.Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất phối hợp chặt chẽ triển khai 
thực hiện các nội dung Thỏa thuận hợp tác gữa hai bên giai đoạn 2017 – 2022. Tăng 
cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống 
đặc biệt Việt Nam - Lào với nhiều ý tưởng, giải pháp mới như xây dựng tủ sách về 
quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước; sử dụng ưu thế mạng xã hội và các thiết bị hiện đại 
phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung trong hoạt động giao lưu, gặp gỡ thanh niên hai nước để phù hợp với 
bối cảnh mới và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả.Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai 
chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, các lớp bồi dưỡng cán bộ 
Đoàn thanh niên NDCM Lào tại Việt Nam. Xúc tiến các hoạt động trao đổi, hợp tác 
giữa doanh nhân trẻ hai nước, tiến tới ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội Doanh nhân 
trẻ hai nước.Hai bên cũng nhất trí triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại 
các tỉnh giáp biên. Tuổi trẻ Việt Nam hỗ trợ thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Lào và 
xây dựng Luật Thanh niên Lào.
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heo QĐND, Ngày 18-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí 
Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Thành đoàn, Liên đoàn Lao 
động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Thành phố phối hợp triển khai 

Chương trình nhằm tạo môi trường cho du học sinh Lào tham gia trải nghiệm đời sống 
sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời 
sống vật chất, tinh thần cho các bạn Lào học tập xa nhà. Chương trình triển khai thí 
điểm với sự tham gia của 13 hộ gia đình tiếp nhận 24 sinh viên Lào đang theo học tại 
thành phố đến lưu trú, sinh hoạt cùng gia đình trong ba tháng.
Bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP Hồ Chí 
Minh đánh giá cao ý nghĩa chương trình trong việc hỗ trợ vật chất và tinh thần cho sinh 
viên Lào khi học tập xa nhà và bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các ngành và 
người dân thành phố dành cho du học sinh Lào. Tham gia chương trình, các sinh viên 
Lào ở với gia đình Việt Nam là cơ hội để hai bên giao lưu, tìm hiểu, học hỏi văn hóa lẫn 
nhau, tạo nền tảng gắn kết vững chắc mối quan hệ hai bên.
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Lần đầu tổ chức chương trình Sinh viên Lào 
với gia đình Việt

heo TTXVN, vào lúc 21h ngày 18/5, tại khu vực bản Nậm Thổn, huyện Nậm Bạc, 
tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với An ninh huyện Mường 

Hai đối tượng bị bắt là Thạo Đềnh Chạ, sinh năm 1977, trú tại bản Phôn Na My, huyện 
Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng; Thạo Na Sông, sinh năm 1997, trú tại bản Hủa Na, 
huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng.Mày, tỉnh Phông Sa Ly và Ty An ninh tỉnh 
Luông Pha Băng (Lào) phá thành công chuyên án 042Lv, bắt quả tang 2 đối tượng 
mang quốc tịch Lào mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.Theo báo Biên phòng, 
tang vật thu giữ gồm 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, cùng các vật 
chứng liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Chạ và Sông khai nhận mua số 
ma túy trên tại khu vực Tam giác vàng, đang trên đường vận chuyển đi giao dịch cho 
đối tượng người Việt Nam đặt mua ma túy từ trước thì bị bắt giữ.
Hiện, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Ty An ninh tỉnh Luông Pha Băng tiếp 
tục xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 31/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng 
chủ trì phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên và Ty An ninh hai tỉnh Luông 
Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng người 
Lào vận chuyển 90.000 viên ma túy tổng hợp.
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Bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển 
120.000 viên ma túy tổng hợp
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