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Tin chính: 

• Họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ Lào xem xét nhiều vấn đề quan trọng
• IMF dự báo tăng trưởng Kinh tế Lào
• Quý I/2019, Lào thâm hụt thương mại hơn 100 triệu USD
• Tỷ lệ lạm phát của Lào trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng
• Hải quan Lào sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập khẩu xuống còn 50% so

với trước đây
• Lào điều chỉnh giá xăng dầu 7 lần trong 4 tháng đầu năm 2019
• Lào đặt mục tiêu giảm thâm hụt thương mại với Việt Nam
• Phát triển du lịch Việt Nam – Lào gắn với báo chí, truyền thông
• Lào lên kế hoạch thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
• Lào phát triển bản đồ cải cách đầu tư
• Nâng cao kiến thức về hợp tác liên doanh và chuyển nhượng doanh nghiệp
• Chính phủ Lào đặt mục tiêu thu hút hơn đầu tư hơn 23 nghìn tỷ Kíp
• Đại lễ Phật Đản Vesak diễn ra trang trọng tại chùa Bàng Long
• Giao lưu tăng cường quan hệ giữa hội doanh nghiệp Việt Nam và hội doanh

nghiệp Xiêng Khoảng
• Trung Quốc hạn chế nhập khẩu chuối từ Lào do dư lượng hóa chất

Tin vắn: 

• Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào thăm Xiêng Khoảng
• Lào - Thái Lan xem xét xây dựng đường sắt nối Pakse đến Ubon
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• Kết nối thành công cây cầu vượt sông Mekong đầu tiên thuộc dự án đường sắt
Lào – Trung

• Hải quan Boten thu ngân sách tăng 19.4%
• Gấp rút sửa chữa tuyến Kasi - Mương Nan trước mùa mưa
• Dịch sốt xuất huyết lan rộng nhiều tỉnh thành, 12 trường hợp tử vong
• Chính quyền nhiều địa phương tại Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát lao động

Việt Nam
• Thương hiệu nhà thông minh Lumi chính thức ra mắt thị trường Lào
• Nửa tấn thịt lậu của thương lái Trung Quốc bị thu giữ, tiêu huỷ

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hội kiến lãnh đạo
cấp cao Lào

• Vinamilk đầu tư tổ hợp Resort nuôi bò sữa Organic tại Xiêng Khoảng

• Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 38 người Lào di cư tự do và kết 
hôn không giá thú

• Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy
• Đìu hiu Cảng Vũng Áng Lào - Việt
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Tin chính: 

Họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ Lào 
xem xét nhiều vấn đề quan trọng

 
heo Vientiane Times, , trong các ngày 22-23/5 vừa qua, Phiên họp thường kỳ 
tháng 5 của Chính phủ Lào đã diễn ra dưới sự chủ trị của Thủ tướng Thonglun 

Sisulith và sự có mặt của các quan chức Chính phủ.

Theo đó, hội nghị đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến và xem xét thông qua nhiều văn bản 
quan trọng như: Báo cáo về công tác phục hồi, trồng thay thế diện tích rừng bị phá để 
thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện chỉ tiêu rừng che phủ 70% diện tích 
quốc gia đến năm 2020, ngoài ra còn có kế hoạch tổ chức ngày kỷ niệm trồng rừng 
quốc gia 1/6/2019; Báo cáo về công tác trọng tâm phát triển nguồn nhân lực ; Báo cáo 
về kết quả phân tích cơ cấu giá xăng dầu; Báo cáo về kế hoạch quản lý tài nguyên 
nước; Báo cáo về tiến độ thực hiện Chỉ thị 02 về cải thiện môi trường kinh doanh. Mặc 
dù không đưa ra nội dung chi tiết, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên 
quan tiếp tục tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn vốn 
và thu nhập đa dạng hơn.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Thonglun Sisulith và các thành viên Chính phủ đã thống nhất 
sẽ triển khai các biện pháp tái cơ cấu hoạt động của hai doanh nghiệp Nhà nước là 
Công ty điện lực Lào và Hãng hàng không Lào Airlines.
Ngoài ra, các ban ngành liên quan cũng đã được chỉ đạo tích cực hỗ trợ người nông dân 
trong giai đoạn sản xuất mùa mưa. Bên cạnh đó, Chính phủ đã xem xét và yêu cầu đều 
chỉnh chi tiết hơn nội dung báo cáo về phân loại sản phẩm gỗ đủ điều kiện xuất khẩu, 
đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị 15/TT về quản lý ngành gỗ, 
trong đó có việc nghiêm cấm xuất khẩu gỗ thô, ngăn chặn hành vi chặt trộm gỗ và buôn 
gỗ lậu.

Về lĩnh vực khác, Chính phủ cũng đã thông qua báo cáo về lộ trình triển khai năm du 
lịch Lào - Trung; phê duyệt dự thảo sửa đổi, bổ sung Sắc lệnh về lệ phí và phí dịch vụ 
của Chủ tịch nước; Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn thực phẩm bị ô nhiễm nhập khẩu 
vào Lào; Chỉ đạo các Bộ, ngành lên kế hoạch tổ chức chào mừng sự kiện Cánh đồng 
chum được UNESCO công nhận là di sản thế giới; Xem xét chú trọng cải thiện chất 
lượng ngành Y tế và ngăn chặn dịch sốt xuất huyết đang lan rộng; Các ban ngành liên 
quan cần tiếp tục quan tâm, xử lý các khiếu nại, tố cáo của người dân qua đường dây 
điện thoại của Chính phủ.

T
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IMF dự báo tăng trưởng Kinh tế Lào

heo Vientiane Times, Nhóm nghiên cứu thuộc quỹ tiền tệ quốc tế IMF do bà 
Eteri Kvintradze dẫn đầu đã có chuyến thăm Viêng Chăn trong hai tuần từ 8-22

/5/2019 để tiến hành thảo luận với nhiều quan chức trong khuôn khổ tham vấn điều 
IV 2019 ( 2019 Article IV) với Lào.
Theo đó, IMF dự báo mức tăng trưởng Kinh tế của Lào vẫn sẽ ổn định trong năm 
nay bất chấp ảnh hưởng từ thiên tai với động lực chính là dự án đường sắt Côn Minh 
- Viêng Chăn đang có tiến độ tốt và có chỗ dựa từ các nguồn đầu tư tư nhân cũng 
như việc bán điện cho nước ngoài. Lạm phát sẽ vẫn ở mức vừa phải và tình trạng 
thâm hụt ngân sách sẽ còn duy trì do nhu cầu nhập khẩu của Lào vẫn ở mức cao.

Tăng trưởng Kinh tế của Lào năm 2018 chững lại 6.3% do ảnh hưởng thiên tai lũ lụt 
và sự cố vỡ đập Xepian - Xenamnoy, lạm phát năm vừa qua cũng ở mức thấp 2.04%.

IMF cũng cho biết, các rủi ro đối với sự phát triển Kinh tế của Lào chủ yếu vẫn từ 
các yếu tố bên ngoài. Sự chững lại của Kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại và 
nhà đầu tư lớn nhất của Lào có thể sẽ khiến lượng xuất khẩu giảm sút và giảm tốc 
dòng vốn FDI, Tuy nhiên, bên cạnh đó tăng trưởng khu vực nhanh và khả năng hội 
nhập sâu rộng trong ASEAN sẽ giúp thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch của Lào. 
Các nỗ lực cải cách cũng sẽ giảm thiểu các rủi ro từ bên ngoài, IMF cho biết thêm.

Năm 2018, thâm hụt ngân sách của Lào giảm còn 4.4% GDP so với 5.5% trong năm 
2017 do Chính phủ nước này cần chi nhiều hơn cho việc khắc phục thiên tai và thu 
ngân sách yếu. Ngoài ra, việc hạn chế thâm hụt cũng được cho là do khả năng củng 
cố tài khóa do Lào đang có chính sách cải cách Tài chính công.

IMF đánh giá Luật Quản lý nợ công mới của Lào là một bước tiến trong việc xác 
định cơ chế dựa trên quy định để ký kết hợp động và đảm bảo vấn đề nợ công. Việc 
hợp nhất quyền hạn theo dõi, kiểm soát nợ công và kế hoạch quản lý nợ công của Bộ 
Tài chính sẽ được ưu tiên hàng đầu. Chính phủ Lào cũng cam kết sẽ đánh giá và xác 
định các dự án hạ tầng có khả năng thu lợi sớm để cung cấp các khoản vay ưu đãi, 
điều này sẽ có lợi cho việc đảm bảo kiểm soát nợ công.

Về vấn đề tiền tệ, hiện Lào đã hiện đại hóa cơ cấu quản lý tiền tệ, Chính phủ cũng đã 
ban hành các Luật mới cho Ngân hàng Trung ương, các ngân hàng thương mại và hệ 
thống thanh toán. Tuy nhiên, các khung pháp lý trên được cảnh báo nên bằng cách 
xây dựng quy định, hướng dẫn rõ ràng và có chiến lược truyền thông chủ động.

=
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Quý I/2019, Lào thâm hụt thương mại 
hơn 100 triệu USD

heo số liệu của Bộ Công thương Lào vừa công bố ít ngày, cán cân thương mại 
hàng hóa mà nước này thực hiện được trong quý I/2019 tiếp tục thâm hụt 143 

triệu USD, tuy nhiên đã thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018.
Theo Bộ Công thương Lào, chưa tính việc mua bán điện, kim ngạch thương mại 
trong tháng 3/2019 của Lào đạt 881 triệu USD, tăng mạnh 35.8% so với tháng 
trước, trong đó xuất khẩu đạt 395 triệu USD, nhập khẩu đạt 485 triệu USD, thâm 
hụt 90 triệu USD.
Như vậy, kim ngạch thương mại của Lào trong quý I/2019 đạt 2,317 tỷ USD, giảm 
1.53% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 1,086 tỷ USD, nhập khẩu 1,229 tỷ 
USD, thâm hụt 143 triệu USD. Quý I năm 2018, giá trị thương mại của Lào đạt 
2,353 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chỉ 989 triệu, nhập khẩu 1,363 tỷ USD, thâm hụt 
373 triệu USD.
Theo Bộ Công thương, nguyên nhân chênh lệch cán cân thương mại vẫn do dòng 
nguyên liệu nhập khẩu vào Lào phục vụ cho các dự án hạ tầng và thủy điện vẫn rất 
lớn, bên cạnh đó nhu cầu sản xuất cũng tăng cao. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Lào vẫn là quặng đồng, đồng và các sản phẩm từ đồng, bột gỗ, vật liệu xenlulo, 
sắn, đồ uống, vàng, vàng tổng hợp, hàng may mặc, chuối, máy móc, thiết bị điện, 
trái cây và sản phẩm lương thực. Các quốc gia xuất khẩu chính của Lào vẫn là 
Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Thụy Điển và Thụy 
Sĩ.
Trong quý I, Lào vẫn nhập chủ yếu là nhiên liệu, phương tiện, sắt théo, thiết bị cơ 
khí, cáp điện, máy móc và thiết bị điện, phụ tùng xe, thiết bị điện tử, liên lạc. Thị 
trường nhập khẩu chính vẫn là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Indonesia, Đức, Ấn Độ và Mỹ.
Theo Bộ Công thương, Chính phủ Lào đặt mục tiêu giá trị thương mại trong năm 
2019 là 11,222 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5.516 tỷ USD và nhập khẩu 5,775 tỷ 
USD.
Năm 2018, Lào đạt giá trị thương mại 11,258 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2017, 
trong đó nhập khẩu 5,848 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ, xuất khẩu đạt 5,410 tỷ 
USD, tăng 10.9% so với 2017, thâm hụt 437 triệu USDNhững năm gần đây, chỉ có 
năm 2017 Lào đạt thặng dư 83.3 triệu USD do khả năng xuất khẩu tăng vọt đến 
4,878 tỷ USD và nhập khẩu chỉ 4,76 tỷ USD.

T
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Hải quan Lào sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập 
khẩu xuống còn 50% so với trước đây

heo Vientiane Times, Hải quan Lào sẽ có quy định mới kết hợp cơ chế một 
cửa với mục tiêu rút ngắn thời gian thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Lào xuống 

còn một nửa.
Thông tin trên được tờ Vientiane Times dẫn từ nội dung báo cáo của Cục Xuất nhập 
khẩu, Bộ Công Thương Lào mới đây. Cụ thể, một bộ quy định mới về dịch vụ hải 
quan sẽ được áp dụng như là một phần trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh 
đang được xếp hạng ba chữ số của Lào. Theo cơ chế mới, các mặt hàng phương tiện, 
nhiên liệu và đá quý sẽ chỉ mất một ngày để các đơn vị nhập khẩu có thể xin cấp 
phép nhập khẩu vào Lào.
Cũng theo quy định mới năm 2019, nếu sử dụng mẫu khai báo điện tử thông qua hệ 
thống dịch vụ một cửa nhà nước, thời gian được cấp phép nhập cảnh hàng hóa sẽ 
được rút ngắn chỉ còn lại nửa ngày. Con số này trong năm 2018 là 2 ngày. Ngoài ra, 
thời gian phê duyệt và cấp phép chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 4h trong năm 2018 
sẽ được xem xét giảm xuống một nửa kể từ 2019 trở đi, Vientiane Times dẫn thêm 
thông tin từ báo cáo.
Bên cạnh đó, giấy phép vận tải và thủ tục tạm nhập tái xuất cũng sẽ được giảm 
xuống còn một ngày từ quy định hai ngày trước đây. Thời gian phản hồi kiến nghị 
của doanh nghiệp cũng sẽ được giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.
Vientiane Times cho biết, Cục Xuất nhập khẩu cũng đã tổ chức thảo luận với các 
ban ngành hữu quan về việc áp dụng các thay đổi trên. Ngoài ra, một số đề xuất 
khác sẽ được trình Chính phủ xem xét gồm có việc cắt bỏ quy định thủ tục xuất 
nhập khẩu đang được yêu cầu đối các mặt hàng chăn nuôi, thực phẩm và dược 
phẩm. Bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa ngay tại 
cửa khẩu biên giới. Các yêu cầu trên sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa đã 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, mặc dù tốc độ thông quan tại các 
cửa khẩu nhìn chung đã được cải thiện nhưng chi phí thủ tục lại tăng cao hơn, 
nguyên nhân được cho là do Chính quyền đã phải đầu tư máy móc, công nghệ hiện 
đại để đẩy nhanh tốc độ xuất nhập khẩu.

T
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Tỷ lệ lạm phát của Lào trong năm 2019 
sẽ tiếp tục tăng

heo KTTM, Tỷ lệ lạm phát năm 2018 của Lào ở mức 2.04%, tăng không đáng 
kể so với 2017. Tuy nhiên, với việc giá cả hàng tiêu dùng nhóm thực phẩm, đồ 

uống và hàng nông sản được dự báo sẽ tăng, tỷ lệ lạm phát năm 2019 khả năng sẽ có xu 
hướng tiếp tục tăng cao.

Theo báo cáo từ Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô và điều tiết cơ cấu kinh 
tế thuộc Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia cho biết, năm 2019, xu hướng lạm phát của 
Lào vẫn sẽ tiếp tục đà tăng. Gần đây nhất, giai đoạn 2013-2017 ghi nhận nhịp lạm phát 
giảm, tuy nhiên, năm 2018 tỷ lệ lạm phát đạt 2.04%, tăng nhẹ 0.83% so với 2017, bắt 
nguồn từ nguyên nhân tăng giá của nhóm các mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là thực phẩm 
do nền nông nghiệp của nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, giá 
xăng dầu, vải thô cũng tăng kéo theo chi phí vận tải, hàng may mặc cũng tăng theo.

Ngoài ra, tỷ giá quy đổi tiền Kíp với USD và Bath Thái Lan ngày càng trượt dốc kể từ 
năm 2013, tuy nhiên điều này lại có lợi ích trong việc xuất khẩu hàng hóa và thu về 
ngoại tệ, đặc biệt là tiền Bath nhưng gián tiếp làm tăng tỷ lệ lạm phát do 62% hàng hóa 
nhập khẩu của Lào là từ Thái Lan.

Cũng theo báo cáo trên, quỹ dự trữ ngoại tệ giảm từ 1.016 tỷ USD trong năm 2017 
xuống còn 948.27 triệu USD trong quý III của năm 2018 do Lào tiếp tục mất cân đối 
thanh toán quốc tế từ quý I, mức dự trữ ngoại tệ như trên được cho là quá nhiều rủi ro so 
với tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2018, quỹ M2 lại có 
xu hướng tăng tới 9.89% lên mức 12.45% so với cùng kỳ bất chấp bối cảnh nhịp độ tăng 
trưởng Kinh tế bị chững lại do mức tăng trưởng của lĩnh vực tín dụng cũng bị chậm lại.

Theo Bộ Tài chính, tình hình ngân sách năm 2018 đã cải thiện so với cùng kỳ, đặc biệt, 
là năm đầu tiên ghi nhận công tác thu ngân sách vượt chỉ tiêu ( 22.700 tỷ Kíp ), bên cạnh 
đó, chi ngân sách ở mức 97.11% so với kế hoạch đặt ra ( 32.809 tỷ Kíp ) dẫn đến việc 
thâm hụt 4.96%, vượt hơn chỉ tiêu cho phép là 4.92%. Ngoài ra, hệ quả từ việc thâm hụt 
dài hạn trong nhiều năm dẫn đến tình trạng nợ công của Lào vẫn ở mức cao, chiếm tới 
60% GDP. Năm 2019 được dự báo sẽ là thời điểm Chính phủ thắt chặt quản lý và ngăn 
chặn các lỗ hổng ngân sách bằng nhiều biện pháp mạnh tay.
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Lào điều chỉnh giá xăng dầu 7 lần trong 
4 tháng đầu năm 2019

heo Vientieane Times, Sau nhiều thay đổi của giá nhiên liệu trên thị trường thế 
giới, Bộ Công thương Lào đã có lần thứ 7 công bố việc điều chỉnh giá nhiên liệu .

bán lẻ trên phạm vi toàn quốc.
Theo Vientiane Times, lần điều chỉnh đầu tiên diễn ra vào ngày 10/1, khi giá xăng 
GP95 và dầu Diesel giảm mạnh 290 Kip/lít và xăng GR91 giảm 280 Kip/lít. Tiếp đó, 
ngày 11/2, xăng GP95 tiếp tục giảm 360 Kip/lít, xăng GR91 giảm 180 Kíp/lít, trong khi 
đó dầu Diesel tăng 240 Kíp/lít.
Ngày 25/2, xăng cao cấp GP95 và dầu Diesel có cùng mức tăng 240 Kip/lít và xăng 
thường GR91 tăng 220 Kip/lít. Ngày 18/3, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng rất 
mạnh, một lít GP95 tăng 400 Kíp, xăng GR91 tăng 260 Kip và dầu Diesel tăng 190 
Kip.
Ngày 9/4, xăng GP95 tiếp tục tăng 360 Kip/lít, xăng thường GR91 tăng 320 Kip/lít và 
giá dầu Diesel được giữ nguyên. Ngày 2/5, giá xăng cao cấp tăng 300 Kip/lít, xăng 
thường tăng 240 Kip/lít và dầu Diesel tăng 110 Kip/lít.
Phiên điều chỉnh gần nhất diễn ra vào thứ 6 tuần trước khi giá các mặt hàng xăng dầu 
được giảm nhẹ, xăng cao cấp GR95 giảm 130 Kip/lít, xăng thường tăng 110 Kip/lít và 
giá dầu Diesel được giữ nguyên.
Theo đó, giá xăng dầu tại thủ đô Viêng Chăn hiện nay là 10.690 Kip/lít xăng GR95, 
xăng thường có giá 9.430 Kip/lít và dầu Diesel có giá 8.710 Kip/lít. Ở các địa phương 
khác của Lào, giá xăng dầu nhỉnh hơn so với thủ đô Viêng Chăn dao động ở mức 100 
Kip/lít 
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Lào đặt mục tiêu giảm thâm hụt thương 
mại với Việt Nam

heo Vientiane Times, Năm 2019, đánh giá khả năng sản xuất tăng cao, Lào đặt 
mục tiêu giảm thâm hụt thương mại với Việt Nam.

Cụ thể, trong năm 2019, Lào ước tính sẽ nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 985,3 triệu 
USD và đặt kế hoạch xuất khẩu 757,9 triệu USD. Như vậy, Lào kỳ vọng mức thâm 
hụt với Việt Nam chỉ là 227 triệu USD, ít hơn nhiều so với năm ngoái khi Lào đã 
nhập khẩu 1.381,5 tỷ USD và xuất khẩu ở mức 885,3 triệu USD, tương đương mức 
thâm hụt 496,2 triệu USD.

Việt Nam chủ yếu nhập từ Lào các sản phẩm đồ uống, khoáng sản, gỗ, cao su, cà 
phê, ngô, sắn, gạo và gia súc. Theo chiều ngược lại, Việt Nam xuất sang Lào chủ yếu 
là xăng dầu, phân bón, thép, máy móc, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, phụ tùng xe.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hợp tác thương mại song phương Lào - Việt Nam 
đang có đà phát triển tốt trong những năm trở lại đây. Tổng đầu tư của Việt Nam vào 
Lào đạt 4.1 tỷ USD của tổng số 409 dự án, chủ yếu là thủy điện, khai khoáng, giao 
thông, trồng cây công nghiệp và dịch vụ.

Năm 2019, Lào ước tính tổng thâm hụt thương mại là 259 triệu USD, trong đó xuất 
khẩu đạt 5,516 tỷ USD và nhập khẩu 5,775 tỷ USD. Trong những năm vừa qua, Lào 
thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thâm hụt thương mại do nhu cầu khổng lồ 
về nhập khẩu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư quy mô lớn, ngoài ra, Lào 
phụ thuộc hoàn toàn vào việc mua xăng dầu và xe cộ từ nước ngoài. Năm 2018, Lào 
ghi nhận mức thâm hụt 437 triệu USD.
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Phát triển du lịch Việt Nam - Lào gắn với 
báo chí, truyền thông

heo báo chí Việt Nam, Ngày 22/05, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào và UBND tỉnh Quảng 
Ninh tổ chức Hội thảo quốc tế về "Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch" tại 

TP Hạ Long.
Hội thảo có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Hoàng 
Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - ông Savankhone 
Razmountry, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - bà Vũ Thị Thu Thuỷ và ông 
Michael Croft Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng các cơ quan báo chí của 
Việt Nam và Lào.
Hội thảo “Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch” xoay quanh 3 chuyên đề tập 
trung làm rõ việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đối với sự phát triển du 
lịch của 2 quốc gia Việt Nam và Lào, đó là: Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông 
trong việc tuyên truyền bảo vệ di sản và phát triển du lịch bền vững, tăng cường giao 
lưu văn hóa; khai thác lợi thế của các loại hình báo chí để quảng bá hình ảnh đất nước, 
con người Việt Nam nhằm góp phần phát triển du lịch; kinh nghiệm quản lý và tổ 
chức công tác thông tin, tuyên truyền nhằm hỗ trợ phát triển du lịch.
Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung vào phân tích thực trạng tuyên 
truyền, truyền thông về du lịch hiện nay ở Việt Nam và Lào; những khó khăn và thuận 
lợi trong công tác truyền thông gắn liền với du lịch; vai trò của báo chí trong bảo vệ di 
sản và phát triển du lịch bền vững… Hai bên đã đánh giá cao và thống nhất mỗi cơ 
quan truyền thông cần phải chủ động trong việc đưa ra chiến lược truyền thông dài 
hạn, phát triển tất cả các kênh, các loại hình truyền thông, biết tận dụng lợi thế của 
công nghệ số hiện đại. Và trên hết, cần phải đổi mới phương thức, nội dung tuyên 
truyền, nâng cao tính chuyên nghiệp.
Các cơ quan truyền thông Việt Nam và Lào đã được khuyến khích thay đổi các 
chương trình quảng bá du lịch thông qua việc hợp tác chặt chẽ và khuyến khích lưu 
lượng trao đổi du khách hai bên.
Hai bên cần giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong việc tuyên truyền nâng cao hiểu biết, thu 
hút du khách, cùng nhau giải quyết trả lời những thắc mắc của du khách trong các vấn 
đề quan tâm, đồng thời phản bác lại những luận điệu sai trái của báo chí nước ngoài 
hoặc những phần tử xấu muốn phá hoại hình ảnh du lịch của Lào và Việt Nam.
Thứ trưởng Savankhone Razmountry cũng đánh giá cao hội thảo vì đã tạo cơ hội để 
báo chí hai nước được gặp gỡ trao đổi ý kiến, đúc rút kinh nghiệm để thúc đẩy du lịch 
phát triển bền vững với việc tuyên truyền bảo vệ phát huy giá trị di sản, giá trị lịch sử 
văn hóa thiên nhiên của cả hai nước.
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Lào lên kế hoạch thúc đẩy thanh toán không 
dùng tiền mặt

heo Vientiane TimesNgân hàng Trung ương Lào hiện đang xây dựng một kế 
hoạch thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 
quản lý hệ thống giao dịch tiền tệ tại nước này.

Trên thực tế, việc thanh toán trực tiếp qua thẻ tín dụng đang dần phổ biến tại các đô 
thị lớn của Lào, người dân có thể thanh toán thuế, hóa đơn và chuyển khoản bằng 
công cụ trực tuyến, cụ thể là qua thiết bị di động, giảm đáng kể thời gian xếp hàng 
để thanh toán theo kiểu truyền thống như trước đây.
Theo đó, dẫn phỏng vấn người đứng đầu đơn vị quản lý hệ thống thanh toán, Ngân 
hàng TW Lào ông Soulysak Thammavong cho biết, kế hoạch thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt sẽ được trình lên Chính phủ xem xét phê duyệt vào cuối năm 
nay.
Chính phủ Lào cũng như các thành phần kinh tế, người tiêu dùng đang rất coi trong 
việc thanh toán điện tử do tính hữu ích của phương thức giao dịch này. Một số ngân 
hàng đã cung cấp ứng dụng thanh toán di động bằng mã QR và nhiều tùy chọn thanh 
toán trên nền tảng trực tuyến.
Ngoài ra, các loại thuế đường bộ, thuế GTGT, thuế tài sản cũng đã có thể thanh toán 
trực tuyến đã có thể thanh toán qua hệ thống của một số ngân hàng có hợp tác với Bộ 
Tài chính Lào.
Tuy nhiên rào cản lớn nhất của khách hàng vẫn là việc thanh toán không dùng tiền 
mặt chưa được mở rộng thành mạng lưới liên ngân hàng. Để giải quyết vấn đề này, 
LAPnet, một mạng thanh toán quốc gia đã được ủy quyền thành lập trên cơ sở hợp 
tác giữa 7 ngân hàng thương mại của Lào và China Union Pay.
Theo BOL, việc thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều giá trị hữu ích, góp phần 
minh bạch hóa các giao dịch, các lỗ hổng gây thất thoát. Tuy nhiên, việc thay đổi 
thói quen giao dịch tiền mặt của người dân, đặc biệt là giao dịch ngoại tệ đang rất 
phổ biến là rất khó khăn, cần một thời gian dài, đồng thời các thành phần kinh tế 
cũng cần điều chỉnh, cung cấp nhiều loại hình thanh toán hơn để thu hút thêm các 
giao dịch.
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Lào phát triển bản đồ cải cách đầu tư

heo Vientiane Times, dẫn thông tin từ Hội thảo tham vấn về dự thảo báo cáo của 
Bộ Kế hoạch Đầu tư về phát triển Bản đồ cải cách đầu tư của Lào diễn ra tuần vừa 
qua cho biết. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Khamchanh Vongsengbun cho 

biết, bản đồ cải cách đầu tư IRM sẽ có vai trò hỗ trợ thông tin pháp lý và hướng dẫn 
quy trình đầu tư cho các nhà đầu tư tại Lào.
Theo đó, dự thảo về bản đồ cải cách đầu tư sẽ là cơ sở cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cũng như Chính phủ Lào nắm bắt rõ tình hình và tiềm năng của nền kinh tế trong nước 
và quốc tế. IRM sẽ xác định vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Lào thông qua 
các xu hướng, loại hình cũng như hạn chế, đồng thời phân tích cụ thể cơ chế, quy định 
và các chính sách xúc tiến đầu tư vào Lào. IRM là kế hoạch cải cách đầu tư đầu tiên 
của Lào, được kỳ vọng sẽ góp phần tnagw lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài và xây 
dựng uy tín, cải thiện các chỉ số về môi trường đầu tư ở Lào.

Theo tinh thần Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, IRM được xây dựng để trở thành 
cơ sở thông tin nhất quán về pháp lý, kinh doanh, cung cấp dữ liệu về kinh tế, tài 
nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, điện, nước, hệ thống tổ chức tài chính, thông tin đất 
đai, lĩnh vực đầu tư, thủ tục hành chính, chi phí các loại.
Theo Vientiane Times, đầu tư vào Lào hiện nay chủ là trong các lĩnh vực khoáng sản, 
điện lực và sản xuất hàng hóa. Hiện Chính phủ Lào vẫn đang nỗ lực cải cách môi 
trường kinh doanh để phát huy những tiềm năng chưa được khai thác, đồng thời tạo 
điều kiện việc làm cho lực lượng lao động nước này.
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Nâng cao kiến thức về hợp tác liên doanh và 
chuyển nhượng doanh nghiệp

cùng KPMG Lao Co.,Ltd. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch LNCCI 
Thanongsing Kanlana. Ngoài ra, đại diện từ KPMG Thái Lan và Ngân hàng RHB và 
CEO của khoảng 50 doanh nghiệp tại Lào cũng tham hội thảo nói trên.
Theo hội thảo, việc thành lập, sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Lào hiện vẫn 
đang là một thách thức với nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, cơ hội chuyển nhượng 
doanh nghiệp cũng như hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nội địa Lào được rất 
rộng mở.
Dẫn nội dung hội nghị, Vientiane Times cho biết, những thành viên tham gia sẽ được 
hướng dẫn những điều cần biết và quy trình chuẩn bị trước khi giao dịch chuyển 
nhượng doanh nghiệp hoặc hợp tác liên doanh. Đại diện của KPMG Lào và Ngân 
hàng RHB đã có các bài thuyết trình về xu hướng xát nhập và mua lại M&A, xu 
hướng thỏa thuận, lưu ý trong giao dịch mua bán doanh nghiệp và khả năng thành 
công của hợp tác liên doanh.
Ngoài ra, hội thảo cũng đề cập đến tiến trình thực hiện giao dịch mua bán, chuyển 
nhượng hoặc chia sẻ tài sản cũng như giải thích các vấn đề pháp lý và thuế gặp phải.
KPMG Lào là thành viên của KPMG International, một trong bốn tổ chức hàng đầu 
thế giới về kiểm toán và cung cấp dịch vụ. 

T heo Vientiane Times, , hội thảo tìm hiểu về việc tìm kiếm đối tác kinh doanh và 
giao dịch chuyển nhượng doanh nghiệp được diễn ra mới đây tại thủ đô Viêng 
Chăn được Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào LNCCI phối hợp tổ chức 
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Chính phủ Lào đặt mục tiêu thu hút đầu tư 
hơn 23 nghìn tỷ Kíp

heo KTTM, Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2019 ở 
mức 6.7% trở lên, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thu hút đầu tư hơn 23 nghìn tỷ Kíp, 
tương đương 52.06% tổng giá trị đầu tư của Lào.

T 
Dẫn phát biểu của Trưởng ban Khuyến khích và Quản lý đầu tư, Thứ trưởng Kế hoạch 
Đầu tư Khamlien Phonsena, KTTM cho biết, các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2018 
của Lào cơ bản đều đã đạt được, GDP đạt 152,4 nghìn tỷ Kíp, bình quân đầu người 
2.599 USD, GNI bình quân đạt 2.209 USD/người/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị 
đầu tư trong và ngoài nước 8 tháng đầu năm đạt tới 3.8 tỷ USD. Phê duyệt mới 43 dự 
án, trong đó có 14 dự án điện lực, 15 dự án khai khoáng, 5 dự án nông nghiệp và 9 dự 
án thuộc lĩnh vực du lịch.
Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư, năm 2019 sẽ có tương đối nhiều thách thức, 
đặc biệt là sự thuận lợi của môi trường kinh doanh của nước này vẫn đứng ở vị trí thấp 
và chưa thực sự được giải quyết triệt để, tuy nhiên Chính phủ Lào vẫn kỳ vọng vào các 
con số tăng trưởng đã đặt ra.



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 28 

Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 diễn ra trang 
trọng tại chùa Bàng Long

heo TTXVN, Ngày 21/5, chùa Bàng Long đã tổ chức Đại lễ Phật đản 2563 
(Dương lịch 2019) và cầu cho quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

ham dự buổi lễ có đại diện các cơ bên cạnh Đại sứ quán; Đại diện Tổng hội người Việt 
Nam tại Lào và hàng trăm tăng ni, Phật tử cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, 
học tập và làm việc ở thủ đô Vientiane.
Thượng tọa Thích Thọ Lạc cho biết năm nay tăng ni, Phật tử cộng đồng người Việt 
Nam tại Lào đón Đại lễ Phật đản với tâm thế đặc biệt hoan hỉ khi Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16 (Phật 
lịch 2563 - Dương lịch 2019) và tổ chức rất thành công.
Nhân dịp này, Thượng toạ Thích Thọ Lạc kêu gọi bà con Phật tử, cộng đồng người 
Việt Nam tại Lào nói chung, tại thủ đô Vientiane nói riêng luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn 
nhau, tuân thủ luật pháp của nước sở tại, thường xuyên tham gia các hoạt động do chùa 
Bàng Long tổ chức, xem nhà chùa là nơi để bà con được thực hiện các hoạt động tín 
ngưỡng tâm linh và duy trì các phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp, để 
luôn hướng về quê hương đất nước; tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối cho mối quan 
hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã cùng thực hiện nghi thức “tắm Phật” truyền thống, 
với tâm nguyện giúp gột rửa những lỗi lầm đã vô tình mắc phải, tiếp tục đoàn kết yêu 
thương nhau để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự 
phát triển kinh tế-xã hội nước sở tại. Qua đó, giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc 
biệt giữa hai nước Việt Nam- Lào.
Kết thúc buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức phóng sinh 
chim và thả bóng bay cầu nguyện thế giới luôn hòa bình, người dân an lạc, đau khổ 
khép lại, hạnh phúc mở ra.
Đại lễ Phật đản là dịp để các tăng ni, Phật tử cộng đồng người Việt Nam tại Lào tham 
gia nghi lễ tưởng nhớ Đức Phật, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, thế 
giới hòa bình. Đồng thời là dịp để bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào gặp gỡ, 
giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau và thể hiện sự đoàn kết hướng về quê hương, Tổ quốc.

T 
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Giao lưu, tăng cường quan hệ giữa hội doanh nghiệp 
Việt Nam và hội doanh nghiệp Xiêng Khoảng

T heo Theo thống nhất giữa hai Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư 
tại Lào và Hội doanh nghiệp người Xiêng Khoảng, chiều qua 25/5, tại sân 
bóng đá Hayhin, bản Huayhong, quận Chanthabuly, thủ đô Viêng Chăn đã 

chính thức diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai Hội trong không khí hết sức hấp dẫn, sôi 
nổi và không kém phần kịch tính, thể hiện trọn vẹn tinh thần thể thao và hữu nghị giữa 
hai bên. Tham dự trận đấu có đại diện ban chấp hành Hội, hai đội bóng và các cổ động 
viên hai bên.
Kết thúc trận thi đấu, để nối tiếp không khí giải trí, tinh thần thoải mái và tạo điều kiện 
gia tăng mối quan hệ tốt đẹp, thành viên hai hội đã tiếp tục tham gia bữa tiệc giao lưu 
Networking Party do hội doanh nghiệp người Xiêng Khoảng tổ chức.
Trong buổi tiệc, hai hội doanh nghiệp đã cùng khẳng định, trận giao lưu bóng đá đã tạo 
ra ngoài việc nâng cao tinh thần thể thao cho hai bên mà còn là nơi để hai đơn vị có dịp 
gắn bó, xích lại gần nhau hơn. Sau trận giao lưu này, hi vọng hai đơn vị sẽ tiếp tục mở 
rộng thêm tình đoàn kết, giao lưu và gắn bó với nhau hơn nữa trong sân chơi tinh thần 
và đặc biệt là giúp thành viên hai Hội doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm đối tác, hỗ trợ 
nhau trong lĩnh vực kinh doanh.
Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào BACI sau gần 10 năm thành lập, 
đến nay, đã 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 Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, Hội doanh nghiệp Người Xiêng Khoảng cũng được 
đánh giá là một hội có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh với 125 doanh nghiệp thành viên, 
chủ yếu hoạt động ở thủ đô Viêng Chăn. Sự kiện giao lưu thể thao và gặp gỡ giữa Hai 
hội doanh nghiệp lần này ngoài mang lại không khí đoàn kết, hữu nghị còn là tín hiệu 
tốt trong việc mở rộng cơ hội hoạt động kinh doanh giữa thành viên hai bên./.
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Trung Quốc hạn chế nhập khẩu chuối từ Lào 
do tồn dư hóa chất

heo Laophattana, dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Bunkhoang 
Khambunheuang cho biết, Chính quyền Trung Quốc hiện có chính sách tăng 
cường kiểm soát chất lượng chuối từ Lào do lo ngại dư lượng hóa chất. Điều 

này trực tiếp khiến nhiều doanh nghiệp nước này đầu tư vào các trang trại trồng chuối 
tại Lào phải dừng hoạt động do lạm dụng hóa chất trong sản xuất.

Theo Thứ trưởng Bunkhoang, chuối là một trong năm sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu 
chính mà Chính phủ Lào và Trung Quốc đã ký kết do khả năng cho sản phẩm nhanh, dễ 
trồng tại nhiều địa phương của Lào, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc. Điều này khiến 
nhịp độ đầu tư trồng chuối xuất khẩu tăng cao trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, việc canh tác vườn chuối đối mặt với rủi ro ảnh hưởng môi trường do việc sử 
dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất trong sản xuất và bảo quản 
sản phẩm chuối. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc không đáp ứng được 
yêu cầu nhập khẩu và đã phải dừng hoạt động. Năm 2017, cả nước có 26.710 Ha chuối 
bởi 117 doanh nghiệp, tuy nhiên đén nay chỉ còn hơn 15 nghìn Ha của hơn 90 doanh 
nghiệp. Xuất phát từ việc giá chuối xuất khẩu luôn ở mức tốt khiến nhiều doanh nghiệp 
lạm dụng sử dụng hóa chất thúc đẩy khả năng sinh trưởng và sản xuất để tăng sản lượng 
khiến Chính quyền Trung Quốc buộc phải tăng cường kiểm soát sản phẩm được chính 
doanh nghiệp nước mình làm ra.

T
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Tin vắn: 

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào 
thăm tỉnh Xiêng Khoảng

Lào - Thái Lan xem xét xây dựng đường sắt nối 
Pakse đến Ubon

heo KTTM, ngày 22/5 vừa qua, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào Vũ Đăng 
Mạnh cùng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Xiêng 
Khoảng. Đón đoàn Việt Nam là Tỉnh trưởng Bunton Chanthaphone.

Sau lễ đón tiếp, hai bên đã có cuộc hội đàm để trao đổi tình hình kinh tế xã hội địa 
phương cũng của Việt Nam và Lào, đồng thời nhìn lại các quan hệ hợp tác song 
phương cũng như công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chuyên gia tình nguyện 
Việt Nam hy sinh tại chiến trường Xiêng Khoảng. 
Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi về điều kiện đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam và 
đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương. 
Về lĩnh vực đầu tư mới, hai bên đã đánh giá cao dự án đầu tư Resort chăn nuôi bò sữa 
Organic trên diện tích 5000 Ha cao nguyên Xiêng Khoảng của Vinamilk với doanh 
nghiệp Nhật Bản. Tỉnh Xiêng Khoảng cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa trong việc cung 
cấp các hỗ trợ, giúp đỡ cho doanh nghiệp phát triển.
Tổng lãnh sự Vũ Đăng Mạnh cũng đã bày tỏ vui mừng trước sự quản lý, hợp tác, tạo 
điều kiện phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại địa phương.
Chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng là một phần của chương 
trình công tác tham gia sự kiện công bố dự án hợp tác của Vinamilk với doanh nghiệp 
Lào và Nhật Bản về nuôi bò sữa diễn ra vào ngày 24/5.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng lãnh sự cũng sẽ có chuyến thăm và làm việc 
với ban quản lý cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để trao đổi về các lĩnh vực đầu tư, thương 
mại và an ninh biên giới

T 

heo KTTM, Trong cuộc thảo luận gần nhất, lãnh đạo giao thông Lào và Thái 
lan đã thống nhất xem xét tính khả thi của dự án đường sắt nối Pakse, thủ phủ 
Champasak với thủ phủ của Ubon Ratchathany.

Theo Tân hoa xã tại Thái Lan, hôm 20/5 vừa qua, cuộc hội đàm giữa hai người lãnh 
đạo ngành giao thông Lào, Thái Lan là Bộ trưởng Arkhom Termphiyaphaisith và Bộ 
trưởng Bunchanh Sinthavong đã diễn ra tại tỉnh Nongkhai.Theo thông cáo báo chí, tại 
cuộc hội đàm, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan đã cho biết Bộ này đã trình lên Chính 
phủ nước này xem xét tính khả thi dự án tuyến đường sắt dài 80 Km nối Ubon 
Ratchathany và thành phố Pakse và phê duyệt giải ngân dự án vào năm tới 2020.

T 
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Kết nối thành công cây cầu vượt sông Mekong đầu 
tiên thuộc dự án đường sắt Lào – Trung

Cũng theo Xinhua, hiện Lào và Thái Lan đã kết nối hạ tầng đường sắt 1m từ Nongkhai 
đến bản Thanaleng. Đoạn đường sắt còn lại nằm trong dự án sẽ kết nối nhà ga 
Thanaleng đến trung tâm thủ đô Viêng Chăn đang được hai bên thảo luận chọn lựa nhà 
thầu.
Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi về dự án xây dựng cầu vượt sông Mekong mới tại 
Viêng Chăn, một phần của dự án kết nối đường sắt Trung Quốc - Lào - Thái Lan. Bộ 
Giao thông Thái Lan cũng cho biết, dự án Cầu hữu nghị số 5 nối Paksan đến 
Beungkan sẽ được trình lên nội các Chính phủ phê duyệt ngay trong tuần tới. Bên cạnh 
đó, cầu hữu nghị số 3 và số 4 cũng sẽ được lên kế hoạch bảo trì trong thời gian tới.
 

heo báo chí Lào dẫn tin từ Xinhua, thông tin từ Công ty đường sắt Lào - Trung 
( Laos-China Railway), đơn vị chịu trách nhiệm chính của dự án cho biết, hạng 
mục cầu vượt sông Mekong đầu tiên đã được kết nối thành công tại Bắc Lào.

Cụ thể, Công ty Kỹ thuật đường sắt số 8 CREC8 đã kết nối thành công Cầu 
Luangprabang dài 1.458,9m, một trong hai hạng mục cầu vượt sông Mekong của dự 
án đường sắt Lào - Trung tại miền Bắc. Cây cầu còn lại nằm tại địa bàn bản Lathan, 
huyện Nga, tỉnh Udomxay.

Hãng tin Xinhua cũng cho biết thêm, dự án đường sắt Lào - Trung có tổng chiều dài 
414 Km, hạng mục thi công phía Lào đã hoàn thành hơn 60% tiến độ tuyến đường kết 
nối cặp cửa khẩu Boten - Bohan đến thủ đô Viêng Chăn. Dự án được khởi công từ 
năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2021, sử dụng tàu điện có tốc độ tối đa 160Km/h.

T 

Hải quan Boten thu ngân sách tăng 19.4%

heo Laophattana, dẫn thông tin từ Hải quan cửa khẩu quốc tế Boten, tỉnh 
LuangNamTha cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2019, đơn vị này đã thu ngân 
sách hơn 83 tỷ Kíp, tăng 19.4% so với cùng kỳ. 

Nguyên nhân xuất phát từ việc gia tăng nhập khẩu nhiên liệu, phụ tùng, thiết bị điện và 
hàng tiêu dùng đạt tổng kim ngạch 264 tỷ Kíp.

Chi Cục trưởng Hải quan Boten, ông Khamsuvanh Vongsinnasone cho biết, năm 2018, 
cửa khẩu quốc tế Boten ghi nhận việc xử lý nhiều sai phạm lên đến 71 trường hợp, chủ 
yếu là xuất nhập khẩu hàng lậu, tiền mặt và gỗ bất hợp pháp. 

T 
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Gấp rút sửa chữa tuyến Kasi - Mương Nan 
trước mùa mưa

heo Vientiane Times, tuyến đường dài 68Km nối huyện Kasi, tỉnh Viêng Chăn 
đến Mương Nan, tỉnh Luangprabang đang được gấp rút dọn dẹp và phục hồi 
sau khi bị hư hại nặng ảnh hưởng bởi mưa lớn và sạt lở đất cách đây không 
lâu.

Hiện tại, trên nhiều đoạn đường thuộc Quốc lộ 4 tỉnh Luangprabang, đơn vị thi công 
đang cố gắng dọn vệ sinh và gọt sườn đồi để và phục hồi các đoạn đường xấu, tuy 
nhiên tình trạng giao thông khó khăn dự kiến vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. 
Vientiane Times cho biết thêm.
Dẫn thông tin từ Giám đốc Sở Công chính và Vận tải tỉnh Viêng Chăn ông 
Soumontha Somchanhmavong cho biết, nhiều đoạn đường thuộc tuyến Kasi - 
Mương Nan bị ảnh hưởng bởi mưa và sạt lở đang được phục hồi và trải lại nhựa, dự 
kiến sẽ hoàn thành trong tháng này.
Ngoài ra, vị này cũng thay mặt chính quyền cảnh báo việc xe tải nặng nên tránh sử 
dụng tuyến đường này để đi lên phía Bắc do đoạn quốc lộ 4 có chất lượng đường 
xấu, nhiều khúc cua khó và dễ ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu. Thay vì chọn 
tuyến đường Kasi - Mương Nan, lái xe có thể đi theo quốc lộ 13 qua huyện 
Phoukhun để đi lên các tỉnh phía Bắc.

T 

Dịch sốt xuất huyết lan rộng nhiều tỉnh 
thành, 12 trường hợp tử vong

heo Vientianemai, mặc dù thường chỉ diễn biến mạnh vào mùa mưa, tuy nhiện 
hiện nay dịch sốt xuất huyết tại Lào đã và đang có xu hướng bùng phát diện 
rộng khiến chính quyền và người dân lo lắng.

Trong năm 2018, trong 6 nghìn trường hợp ghi nhận mắc phải sốt xuất huyết có 19 
bệnh nhân tử vong. Sang đến năm 2019, tình hình đang diễn biến phức tạp hơn khi 
mới chỉ sau 4 tháng đầu năm, số người thiệt mạng do căn bệnh truyền nhiễm này đã 
lên đến con số 12 trường hợp.
Vientianemai dẫn thông tin từ Trung tâm Dịch tễ học, Bộ Y tế Lào cho biết, tính từ 
29/12/2018 đến thời điểm hiện tại, cả nước đã ghi nhận tổng cộng tới 3.652 trường 
hợp nhiễm sốt xuất huyết và 12 trường hợp tử vong. Đặc biệt, chỉ trong một tuần từ 
11-17/5 vừa qua, dịch bùng phát mạnh làm 452 người nhiễm bệnh, nặng nhất là tại 
Champasak, Savannakhet, thủ đô Viêng Chăn.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc lây lan sốt xuất huyết là do tình trạng gia tăng 
lượng rác thải đô thị và ngoại thành, việc vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo. 
Các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là do người bệnh chủ quan không đến 
thăm khám tại các cơ sở y tế. Tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết tại Lào đang ở mức 
cao do tình hình môi trường và biến đổi khí hậu, môi trường dân cư phát triển với 
mật độ cao, vấn đề kháng thuốc của muỗi vằn, hệ thống cảnh báo phòng ngừa ở các 
cấp chưa hoạt động hiệu quả.

T 
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Chính quyền nhiều địa phương tại Lào tiếp tục tăng 
cường kiểm soát lao động Việt Nam

au nhiều cuộc họp liên Bộ, ngành về vấn đề lao động nước ngoài hoạt động trái 
quy định tại Lào. Chính quyền các địa phương tại Lào đang tiếp tục triển khai 
và khẳng định vẫn tiếp tục xử lý mạnh tay với các trường hợp vi phạm

Cách đây ít hôm vào ngày 21/5 vừa qua, theo thông tin nhận được từ một tiểu 
thương người Việt đang sống và làm việc tại Thakhek, tỉnh Khammuan cho biết, 
đoàn liên ngành An ninh và Công thương tỉnh này đã kiểm tra hàng loạt các cơ sở 
kinh doanh của người Việt Nam và yêu cầu mỗi tiểu thương chưa đầy đủ giấy phép 
hoạt động nộp phạt 1,040 triệu Kíp và 100 USD đối với mỗi lao động trái phép. 
Đồng thời cho thời hạn 20 ngày để hợp pháp hóa kinh doanh trước khi bị yêu cầu về 
nước. Từ thời hạn chưa đầy một tháng – một khoảng thời gian quá ngắn để có thể 
chấp hành theo quy định có thể cho thấy động thái cực kỳ quyết liệt của Chính 
quyền Lào.
Đặc biệt, nhiều lao động bán hàng rong là người Việt cũng cho biết đã bị phạt nóng 
300 USD và được yêu cầu về nước nếu không hoàn thành giấy phép trong thời hạn 
20 ngày.

S 

Thương hiệu nhà thông minh Lumi 
chính thức ra mắt thị trường Lào

áng 21/5, tại khách sạn Crowne Plaza, thủ đô Viêng Chăn, Công ty Công nghệ 
Lumi Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với đối tác Công ty Lumi Lào, qua 
đó chính thức đưa thương hiệu và sản phẩm của Lumi, chuyên về giải pháp nhà 

thông minh đến với thị trường đất nước Triệu Voi. Buổi lễ có sự tham dự của đông 
đảo khách mời là đại diện đến từ các công ty đầu tư bất động sản, các nhà thầu xây 
dựng, đại lý cửa hàng điện tử, nội thất, chủ khách sạn, văn phòng cho thuê và những 
người yêu thích công nghệ tại Lào.
Đại diện doanh nghiệp khẳng định, việc phát triển các thị trường mới ngoài lãnh thổ 
Việt Nam là mục tiêu chiến lược dài hạn của Lumi Smart House. Nhận thấy thị 
trường xây dựng công trình nhà cửa của Lào luôn giữ được đà tăng trưởng tốt, nhu 
cầu về một ngôi nhà hiện đại, thân thiện, thông minh của người dân ngày càng lớn 
hơn. Đây là điều kiện thuận lợi đối với việc phát triển thị trường nhà thông minh nói 
chung, đặc biệt đối với thương hiệu nhà thông minh của Lumi do thương hiệu có uy 
tín và doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm phát triển sản phẩm ở nhiều quốc gia.
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heo VOV, Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 23/5, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã 
thân mật tiếp Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác. 

Tại các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Lào, bà Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng dẫn đầu 
Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào;khẳng định Việt Nam ủng hộ toàn diện công cuộc 
đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân 
dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu 
nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Lào của bà 
Trương Thị Mai và đoàn công tác tại Lào; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà 
Việt Nam đã đạt sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam 
tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

TBT-CTN Bounnhang Vorachith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cảm ơn sâu sắc về 
sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến 
nay; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát 
triển sâu rộng. Đồng thời khẳng định Lào sẽ cùng Việt Nam giữ gìn quan hệ hữu nghị vĩ 
đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam và trao truyền cho các thế hệ mai sau; trân trọng 
chuyển lời cảm ơn và lời thăm hỏi sức khỏe tới TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Dân vận Trung ương đã có cuộc làm việc với cán 
bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Thành 
hội Người Việt Nam tại Thủ đô  Vientiane. Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến 
Đoàn sẽ đi thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Xiêng-khoảng; tham dự Lễ ra mắt Liên 
doanh Lào-Việt-Nhật và Lễ khởi công xây dựng Giai đoạn 1 Tổ hợp “Resort” bò sữa 
Organic tại cao nguyên Xiêng-khoảng; thăm Dự án Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh 
Xiangkhouang do Việt Nam viện trợ.

T 

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hội 
kiến lãnh đạo cấp cao của Lào

Điểm tin báo chí trong nước:

minhhyr
Sticky Note
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Vinamilk đầu tư tổ hợp Resort nuôi bò sữa 
Organic tại Xiêng Khoảng

heo báo chí Việt Nam, Ngày 24/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, Nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào, Tổ hợp "Resort" bò sữa Organic quy mô 5.000 ha của Công 
ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk chính thức khởi công giaiđoạn 1. Dự án 
đồng thời là kết quả hợp tác chiến lược giữa Vinamilk với công ty liên doanh của Lào và 

Nhật Bản Lao-Jagro.
Tổ hợp "Resort" bò sữa của Vinamilk tọa lạc tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào), dự 
kiến hoạt động vào năm 2020, định hướng trở thành tổ hợp trang trại có quy mô 
20.000 ha với đàn bò 100.000 con.
Theo đó, dự án sẽ được Vinamilk áp dụng công nghệ 4.0 và máy móc, thiết bị tiên 
tiến trong chăn nuôi, cũng như kinh nghiệm vận hành hệ thống các trang trại organic 
chuẩn quốc tế của Vinamilk tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu của 
Vinamilk, Nhật Bản và các nước phát triển sẽ tham gia vận hành, góp phần phát triển 
ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp sữa tại nước bạn Lào.
Dự án Tổ hợp "Resort" bò sữa Organic tại cao nguyên Xiêng Khoảng dự kiến hoàn 
thành việc xây dựng và đạt chứng nhận hữu cơ theo chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ 
vào năm 2020.
Dự kiến cuối năm 2020, trang trại sẽ hoàn thành việc xây dựng và đạt chứng nhận 
hữu cơ theo chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ, cung cấp nguyên liệu sữa tươi organic 
cho nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu.
Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư để nâng quy mô đàn bò dự kiến lên đến 100.000 con, trên 
diện tích từ 15.000 đến 20.000 ha. Tổng mức đầu tư cho cả hai giai đoạn dự kiến là 
500 triệu USD.
Trước mắt, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào sẽ là 
nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu organic chuẩn quốc tế cho các nhà máy của 
Vinamilk tại khu vực miền Trung Việt Nam.
Về định hướng, đại diện Vinamilk cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm quy mô các cụm 
trang trại bò sữa công nghệ cao, xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm 
sữa tại Lào, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng toàn diện. Từ đây, các sản 
phẩm sữa chất lượng quốc tế cao cấp sẽ được sản xuất tại Lào và xuất khẩu đi các 
nước tại ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác.
Dự án Tổ hợp "Resort" bò sữa Organic của liên doanh Vinamilk và Lao-Jagro cũng 
được kỳ vọng giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Nhật 
Bản. Trong đó, Lào đóng vai trò trung tâm tiếp nhận đầu tư và cung cấp quỹ đất để 
hình thành các tổ hợp trang trại quy mô lớn. Vinamilk là nhà đầu tư chính với nguồn 
lực về tài chính, kinh nghiệm xây dựng ngành chăn nuôi bò sữa và thị trường. Nhật 
Bản đóng vai trò cung cấp nguồn Gen quý hiếm, thiết bị, công nghệ, các bí quyết 
chăn nuôi và quản trị.

T 
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heo PL, Ngày 21 và 22/5/2019 vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Bộ 
Tư pháp tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho 
nhập quốc tịch Việt Nam đối với 38 trường hợp người Lào di cư tự do và kết hôn 

không giá thú cư trú tại huyện Đăk Glei và huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Kon Tum là tỉnh có chung đường biên giới với Lào, tiếp giáp với tỉnh Sê Kông và tỉnh 
Attapư. Thực hiện Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào giải quyết vấn đề đi cư tự do 
và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, tỉnh Kon Tum đã rất nỗ lực 
trong việc rà soát, lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú để trình 
Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt.
Ngày 03/4/2019, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 561/QĐ-CTN 
cho phép nhập quốc tịch đối với 38 người Lào đủ điều kiện theo Thỏa thuận về giải 
quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam 
- Lào hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum; trong đó, có 21 cá nhân đang sinh sống trên địa 
bàn huyện Ngọc Hồi và 17 cá nhân sinh sống trên địa bàn huyện Đăk Glei. Với sự kiện 
có ý nghĩa hết sức to lớn này, UBND tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ 
chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về việc 
nhập quốc tịch Việt Nam.

T 
Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 38 người 

Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú

heo báo TH, ực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) 
đã bắt giữ đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đến ngày 22/5, tại khu vực bản Sẳm Phăn Khoong, huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn 
(Lào), lực lượng Phòng chống Ma túy và tội phạm 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, đã phát 
hiện và bắt quả tang đối tượng Thạo Tông Ly Va (SN 1962, thường trú tại bản Piu, 
huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Tại chỗ lực lượng chức năng 2 bên đã thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe gắn 
máy, 1 điện thoại di động.

Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng Thạo Tông Ly Va khai nhận đã mua và vận 
chuyển số ma túy nói trên ở khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn để đưa sang Việt 
Nam tiêu thụ.

Hiện Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng của nước 
bạn Lào hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người và tang vật cho Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa 
Phăn xử lý theo quy định của pháp luật.

T 
Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 

18.000 viên ma túy
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heo VNF, Suốt 3 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh chưa bố trí được điểm đổ thải nạo vét 
luồng Vũng Áng khiến tuyến luồng đang bị bồi lắng nghiêm trọng. Các tàu ra vào 
Cảng Vũng Áng Lào - Việt cũng khó khăn do luồng, vũng quay tàu cạn. Điều này 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh.
Trao đổi với VietnamFinance, ông Nguyễn Duy Linh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần 
Cảng quốc tế Lào – Việt cho biết: Trước đây, tàu 50.000 tấn có thể vào làm hàng liên 
tiếp để "gối" nhau 24/24, nhưng nay phải chờ thuỷ triều do luồng và vũng quay bị bồi 
lắng. Vừa giảm hiệu quả, vừa giảm công suất khai thác.
Ông Linh cho hay, trong quý I/2019, tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển 
Hà Tĩnh là hơn 1.033.884 tấn (đạt 35,47% kế hoạch năm và bằng 122,96% so với cùng 
kỳ năm ngoái).
"Trong đó, sản lượng hàng thông qua cảng Vũng Áng là 1.021.024 tấn (đạt 36,93% kế 
hoạch năm và bằng 127,96% so với cùng kỳ); tại cảng Xuân Hải là 12.860 tấn (đạt 
8,57% kế hoạch năm và bằng 29,98% so với cùng kỳ)".
"Dù sản lượng và doanh thu tạm đạt yêu cầu đề ra, nhưng nếu không sớm nạo vét tuyến 
luồng hàng hải Vũng Áng, e rằng, tới đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến 
kinh doanh cảng", ông Linh nói.
Ông Thái Đăng Linh, Phó trưởng Phòng pháp chế, Cảng Vụ Hà Tĩnh cho hay, theo thiết 
kế, chuẩn tắc Luồng từ -13,5m đến -17m đủ sức cho tàu lớn 50.000 DWT đầy tải và 
70.000 DWT hạ tải ra vào làm hàng.
"Tuy nhiên, do sự bồi lắng không được nạo vét trong 3 năm qua, độ sâu luồng chỉ còn 
từ -10m đến -11m tại nhiều đoạn tuyến. Vì thế, có những tàu không thể vào như trước 
mà phải chờ ngoài xa đến vài ngày mới vào làm hàng được"
"Nhưng với 1 tàu 50.000 DWT thì chi phí 1 ngày tàu chờ cũng ngốn vài chục ngàn 
USD, thiệt hại cho chủ tàu, chủ hàng, đồng thời lãng phí nguồn lực tại cảng, gây lãng 
phí cho xã hội", ông Linh nói.
Ông Linh cũng cho hay, "phía Bộ GTVT, Cục hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hà Tĩnh 
cũng nhiều lần làm việc với phía UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến nay phía tỉnh vẫn 
chưa tìm được điểm đổ thải nạo vét luồng Vũng Áng. Nếu chậm vài năm nữa, tuyến 
luồng này sẽ bồi lắng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cảng".

T 
Đìu hiu Cảng Vũng Áng Lào - Việt
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