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   SỐ 30- THÁNG 06 NĂM 2019

• Chính phủ báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào 
khóa 8

• Chính phủ Lào vẫn kiểm soát được nợ công

• Đại biểu Quốc hội đặt nhiều câu hỏi xung quanh nội dung báo cáo của Chính 
phủ

• Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư giải trình trước Đại biểu Quốc hội
• Chính phủ Lào kiên trì với kế hoạch Phát triển Kinh tế hiện tại
• Chính phủ Lào phát hiện nhiều trường hợp tham nhũng, làm thất thoát ngân 

sách
• Báo cáo Kinh tế Lào, dự kiến giảm kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam
• Thủy điện Don Sahong bắt đầu quá trình tích nước
• Lào thừa nhận giá điện bán lẻ cao, sẽ xem xét giảm trong thời gian tới 

• Lào sắp thu hoạch xong vụ lúa mùa khô
• Thái Lan - Lào sẽ phát triển nhiều dự án hạ tầng giao thông, vận tải

• Việt Nam - Lào, sớm hiện thực hóa dự án trọng điểm cao tốc và đường sắt

• Quỹ Lan thương – Mekong hỗ trợ Lào bảo vệ an toàn giao thông

• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không ảnh hưởng đến Lào

• Chính phủ Lào tăng cường thu thuế đất

• Chính phủ Lào đặt mục tiêu cho vay đối với doanh nghiệp lên đến 55% GDP

• Ra mắt Sách trắng, thu hút đầu tư từ Liên minh Châu Âu vào Lào

• Chính phủ Lào tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu 
hàng hóa
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• Đường xá tại Văng Viêng được cải thiện, kỳ vọng du lịch phát triển trở lại
• Chính phủ Lào phê duyệt dự án thủy điện cỡ nhỏ Tatsakoi, huyện Xepon, 

tỉnh Savannakhet
• Hội chợ giống, cây trồng tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn
• Lào hoàn thành đăng cai trại hè sinh viên Đông Nam Á lần thứ 3
• Rạp chiếu phim City Plex khai trương tại Dongdok, quận Xaythany
•  Lào - Nga thảo luận tổ chức tập trận chung với xe tăng và vũ khí thật
• Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet có Tổng lãnh sự mới
• Sân bay tại Lào cấm hút thuốc, phạt nặng người vi phạm

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Đoàn Cục Nhà trường QĐND Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

• Nghệ An trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại với bạn Lào

• Bắt đối tượng người Lào trong vụ vận chuyển 100.000 viên ma túy vào Việt 
Nam
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Tin chính: 

Chính phủ báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tại  
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 

heo KPL, sáng 5/6, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Lào khóa 8 chính thức khai mạc 
dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou. Ngoài ra, ngày họp 
đầu tiên còn có sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bunnhang 

Volachith cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng NDCM Lào, lãnh đạo và 
nguyên lãnh đạo Chính phủ nước CHDCND Lào. Trong ngày đầu tiên của kỳ họp, 
Quốc hội đã lắng nghe Thủ tướng Thonglun Sisulith thay mặt cho Chính phủ báo cáo 
về công tác tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2019. 
Theo đó, công tác thu ngân sách đạt 6.320 tỷ Kíp, tương đương 24% kế hoạch năm, 
bao gồm 6.242,5 tỷ Kíp thu trong nước và 78.8 tỷ Kíp vốn viện trợ không hoàn lại từ 
nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung ương đã thực hiện chi 4.727 tỷ Kíp ngân sách, tương 
đương 19.6% kế hoạch năm, các địa phương đã thực hiện chi 1.941 tỷ Kíp, tương 
đương 20.8% chỉ tiêu đã đề ra. Trong 4 tháng đầu năm, Lào thâm hụt 347 tỷ Kíp ngân 
sách, ngoài ra Chính phủ còn phải sử dụng 2.432 tỷ Kíp vào việc trả các khoản nợ gốc 
trong nước và quốc tế. Song song đó, khả năng thực hiện huy động vốn đạt 3.453 tỷ 
Kíp, tương đương 19.6% kế hoạch năm. Tựu chung, tăng trưởng Kinh tế trong giai 
đoạn này ở mức 6.5%, được đánh giá là cao so với các quốc gia khác trong khu vực, 
tuy nhiên ở nhịp độ chậm hơn so với cùng kỳ năm 2018 do đóng góp của ngành điện 
lực và khoáng sản giảm xuống, ngành nông nghiệp vẫn đang trong quá trình hồi phục 
do ảnh hưởng thiên tai, bên cạnh đó, lĩnh vực dịch vụ đang có đà tăng trưởng tốt là tín 
hiệu rất khả quan.Chính phủ Lào tiếp tục nhận định nền Kinh tế vĩ mô nước nhà vẫn 
rất dễ tổn thương trước ảnh hưởng từ tác động bên ngoài, nợ công tích tụ nhiều năm 
vẫn chưa thể giải quyết triệt để trong thời gian ngắn hạn, đặc biệt là vấn đề thâm hụt 
kinh ngân sách kinh niên, nợ công chiếm tỷ trọng lớn, quỹ dự phòng ngoại hối ít, khả 
năng thu ngân sách đang còn yếu, khả năng kích thích sản xuất và phát triển khối doanh 
nghiệp vừa và nhỏ chưa tích cực, khả năng tận dụng tiềm năng du lịch đang còn hạn 
chế, quá trình cải tổ doanh nghiệp nhà nước thực hiện chậm, tình hình giải quyết tệ 
nạn xã hội bao gồm vấn đề ma túy, cướp giật, trộm cắp, tai nạn giao thông... mặc dù 
được chú trọng nhưng vẫn còn nhiều bất cập, không triệt để, tình trạng tệ nạn vẫn diễn 
biến phức tạp gây tác động tiêu cực cho tình hình an ninh, trật tự xã hội. 

Thủ tướng Thonglun cho biết thêm, việc tăng trưởng có dấu hiệu chững lại trong bối 
cảnh Lào đang trong quá trình điều chỉnh lại cơ cấu Kinh tế vĩ mô với nỗ lực thoát 
khỏi lệ thuộc vào hai ngành công nghiệp điện lực và khai khoáng cũng như vay vốn 
nước ngoài đầu tư vào các dự án hiệu quả thấp. Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy lĩnh 
vực sản xuất, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ trung 
chuyển, tiếp tục tận dụng các thế mạnh vốn có, hạn chế các yếu tố đi ngược lại chính 
sách phát triển hoặc vi phạm quy định, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác 
phòng chống, ngăn chặn buôn bán ma túy, nạn chặt trộm và buôn gỗ lậu, trốn thuế, 
các hoạt động hạn chế, phong tỏa dòng tiền bất hợp pháp vào Lào. 

T 
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Chính phủ Lào vẫn kiểm soát được nợ công 

heo Vientiane Times, dẫn phỏng vấn của Nikko với Thủ tướng Lào trước thềm 
Hội nghị tương lai Châu Á tại Tokyo, Nhât Bản cho rằng, hiện tại Lào đã nhận 
được những khoản vay và hỗ trợ tín dụng từ các nước và tổ chức quốc tế, trọng 

tâm là Trung Quốc nhằm tiếp sức cho phát triển xã hội Lào, đồng thời phải đối diện 
với thách thức to lớn nhất trong đó là làm thế nào để quản lý và sử dụng hiệu quả các 
khoản vay trên để đem lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của Lào. 

Ông Thongloun cho biết, gần đây dự luận quốc tế nảy sinh những qua ngại về những 
khoản nợ dồn dập của Lào, hy vọng các nước và dư luận có thể nhìn vấn đề này một 
cách lý tính, nếu Chính phủ Lào không vay nợ, xã hội Lào sẽ không thể tiến bước, và 
cũng không thể thoát ra khỏi tình trạng chậm phát triển hiện nay. Ông nhấn mạnh 
“Chính phủ Lào đối với việc đi vay có tiêu chuẩn riêng của mình, đồng thời sẽ nỗ lực 
hét sức cân đối các nghĩa vụ nợ công”. Đối với vấn đề nợ của Lào trong quá trình tham 
gia sáng kiến “Vành đai, Con đường”, Thủ tướng Lào cho biết, đây là một hợp tác liên 
kết giao thông biên giới giữa Lào – Trung Quốc, Trung Quốc đã dành sự ủng hộ lớn 
đối với Lào trên công trình này. Năm 2018, nợ công của Lào đã tăng 14.02% so với 
cùng kỳ, lên mức 9.761 tỷ Kíp, chiếm 53.34% GDP của nước này. Trung Quốc, Thái 
Lan và Nga là các chủ nợ chính của Lào. Các khoản nợ của Lào đều dành cho các dự 
án đầu tư hiệu quả cao và dài hạn, đồng thời và lãi xuất thấp. Các dự án thiếu hiệu quả 
đã bị  đình chỉ trong thời gian vừa qua, người đứng đầu Chính phủ Lào cho biết thêm. 

Từ năm 2013, Quỹ tiền tệ Quốc tế đã đặt nhiều nghi ngờ về khả năng trả nợ của Lào 
khi nhiều siêu dự án của nước này, đặc biệt là tuyến đường sắt liên khu vực tiêu tốn 
quá nhiều chi phí, tờ Nikkei cho biết. Liên quan đến chủ đề này, thông tin từ nhiều 
trang truyền thông tại Lào mới đây cho biết, ngày 28/5 vừa qua WB đã phê chuẩn 
thông qua khoản tín dụng cho Lào trị giá 40 triệu USD, nhằm hỗ trợ Lào phát triển bền 
vững kinh tế Lào, đưa phát triển xanh vào quy hoạch phát triển của Lào. 

Cũng theo KPL, dẫn báo cáo của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy 
trước phần chất vấn của ĐBQH cho biết về hiện trạng nợ công của quốc gia, về vấn 
đề nợ của các dự án đầu tư công, Lào đã áp dụng một số biện pháp giải quyết, chủ yếu 
thông qua phương thức chuyển nợ ba bên kết hợp sử dụng ngân sách, qua đó, đã xử lý 
xong được một số khoản nợ. Cùng với đó, Chính phủ đang áp dụng chính sách hạn 
chế triển khai dự án mới không cần thiết, chủ trương tập trung hoàn thành dự án quan 
trọng, đồng thời đánh giá lại về chi phí đầu tư của các dự án có dấu hiệu bất thường. 
Đặc biệt, trong năm nay, Lào sẽ không vay tiền nước ngoài để trả nợ, thay vào đó sẽ 
huy động các nguồn lực tài chính trong nước để thanh toán các khoản nợ phải trả. 
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Đại biểu Quốc hội đặt nhiều câu hỏi xung quanh 

nội dung báo cáo của Chính phủ 
heo KPL, Theo đó, các ý kiến đã đề xuất Bộ, ban ngành hữu quan về các điểm 
chưa hợp lý trong công tác tổ chức, điển hình như việc triển khai sản xuất vụ 
mùa khô chưa phù hợp với tình hình thực tế; công tác bảo trì, xây dựng hệ 

thống thủy lợi không đúng với chính sách của Nhà nước; cần làm rõ các số liệu xuất - 
nhập khẩu điện để giải thích vấn đề Lào vẫn đang phải mua nhiều điện. 

Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 4, tỉnh Salavan, ông Thongdi Chanhthavong dẫn 
nội dung kế hoạch chiến lược phát triển, mở rộng hệ thống thủy lợi của Bộ Nông Lâm 
cho biết, chủ trương của Nhà nước là tập trung mở rộng đường kênh mương tự dẫn 
nước và xây dựng các hồ chứa nước thủy lợi, tuy nhiên trong thực tế, công tác thủy lợi 
lại đang tập trung vào hệ thống điện và nâng cấp máy bơm. ĐBQH Salavan đề nghị 
Bộ Nông Lâm nên triển khai thực hiện sát với nội dung chính sách đã đặt ra. 

Ngoài ra, ĐBQH Salavan cũng dẫn thông tin dư luận trong nước đặt câu hỏi về việc 
biển số xe đẹp" giá cao" và biển số xe công thu vào có được nộp ngân sách hay không. 
Đồng thời, vấn đề thiếu cơ sở vật chất đáp ứng khả năng thực hành môn tin học tại các 
trung tâm giáo dục cần được xem xét sớm giải quyết, tìm biện pháp giải ngân phù hợp, 
ĐBQH tỉnh Salavan đề nghị. 

Ngoài ra, ĐBQH khu vực bầu cử số 4, tỉnh Udomxay, ông Vongsavan Xaynhavong 
cũng cho ý kiến về việc phát triển ngành du lịch. Vị này dẫn chứng, thứ thu hút du 
khách quốc tế đến Lào là các điểm du lịch tự nhiên, có không khí trong lành, ít ô nhiễm 
đang bị đe dọa bởi vấn đề ô nhiễm môi trường mà Chính quyền chưa có biện pháp xử 
lý, kiểm soát. Vì vậy, công tác môi trường nên được Bộ, ban ngành tập trung đầu tư 
hơn nữa trong thời gian tới để đảm bảo thu hút thêm nhiều khách du lịch như chỉ tiêu 
mà Chính phủ đã đặt ra, ĐBQH Udomxay phát biểu. 

Nhiều ý kiến khác đề nghị Chính phủ giải quyết các vấn đề tồn tại như công tác thu 
ngân sách không minh bạch; các biện pháp xử lý trường hợp vi phạm pháp luật chưa 
triệt để, đặc biệt là nạn xâm chiếm, chặt phá rừng bảo tồn. Ngoài ra, nhiều ĐBQH đề 
nghị Chính phủ xem xét giải quyết sớm các dự án trồng chuối của nhà đầu tư nước 
ngoài; xem xét lại biểu giá điện bán lẻ; thanh, kiểm tra lại vấn đề thuê - chuyển nhượng 
đất; vấn đề cấp phép khai thác lâm sản cho từng Bộ, ngành được đánh giá đang còn 
manh mún, mạnh ai nấy làm; vấn đề công tác phát triển nông thông và xóa đói giảm 
nghèo thiếu chủ động; chính sách phát triển địa phương không đồng bộ, thiếu rõ ràng. 

Mặc dù tốc độ phát triển của lĩnh vực phát triển tài nguyên con người của Lào với hơn 
100 nghìn cán bộ mới là tương đối khả quan. Tuy nhiên, lĩnh vực giáo viên gặp khó 
khăn lớn khi nhiều cán bộ ngành đã chuyển đổi công tác sang lĩnh vực khác. ĐBQH 
đã đề nghị Chính phủ chú trọng công tác áp dụng chính sách cho nhóm cán bộ, giáo 
viên, đề nghị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đều đặn. Đồng thời, Đại 
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biểu Thongsalith cũng đề nghị Chính phủ đánh giá lại hiệu quả của chiến lược phát 
triển nhân lực Quốc gia, đề nghị các Bộ, ngành có quản lý cơ sở giáo dục công tổ chức 
thảo luận tìm hướng phát triển nhân lực đúng đắn, đảm bảo cả về chất và lượng. 

Các Đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ Lào cần có quan điểm, ý chí chính trị mạnh 
mẽ hơn để đảm bảo tránh các rủi ro, thách thức nêu trên. Ngoài ra, nhiều ý kiến nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc Chính phủ thúc đẩy lĩnh vực sản xuất để quốc gia sớm 
bớt lệ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nên được phát triển mạnh mẽ hơn, tạo thêm công ăn việc làm cho lực lượng lao động 
trong nước. 

Chính phủ cần xem xét kĩ nguyên nhân gốc rễ của nạn tham nhũng, ĐBQH cho rằng 
các chế tài xử phạt cần mạnh tay, không khoan nhượng, quyết không để tương lai đất 
nước nằm trong các cá nhân không đủ tư cách. Các vấn đề của nền Kinh tế không chỉ 
ảnh hưởng đến người dân, mà còn tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội có cơ hội gia tăng, 
Đại biểu QH tỉnh Viêng Chăn kết thúc phát biểu. 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Xiêng Khoảng, ông Vilaysouk Phimmasone phát biểu, năm 
2018, Chính phủ đã phê duyệt khoản vay 300 triệu USD từ một Ngân hàng Trung 
Quốc với mục đích phát triển nhóm DN SMEs, tuy nhiên, đến nay, nhiều doanh 
nghiệp vẫn gặp khó để tiếp cận nguồn vốn này vì nhiều lý do, một số doanh nghiệp 
khác, đang phải vật lộn với các khoản vay lãi suất cao, ông cho biết thêm. 

Cũng từ tỉnh Viêng Chăn, đại biểu Bounthong Phommachanh phát biểu, với việc nợ 
công lên đến hơn 60% GDP, đồng nghĩa với việc vốn đầu tư cho phát triển của Lào 
sẽ bị giảm xuống. Ông cũng đồng tình với chính sách tinh gọn nhân sự công của nhà 
nước, đồng thời khuyến nghị Chính phủ nên thúc đẩy nhiều hơn vào sản xuất nông 
nghiệp, thương mại, thúc đẩy các doanh nghiệp công, tư, tạo thêm việc làm cho 
người lao động trong bối cảnh nông dân đang có dấu hiệu bỏ đất do chi phí canh tác 
cao, thiếu kiến thức về kỹ thuật trồng trọt cũng như đầu ra cho sản phẩm. 

Bên cạnh đó, Đại biểu QH Luangprabang Sinnava Souphanouvong đề nghị Chính 
phủ nên xem xét sử dụng phương tiện di chuyển bằng năng lượng điện, theo tính 
toán cá nhân, ĐBQH này cho rằng Chính phủ có thể tiết kiệm đến 30 triệu Kíp mỗi 
ngày chi phí nhiên liệu cho các phương tiện sử dụng xăng, dầu. 

Đại biểu QH tỉnh Champasak, ông Souksavan Vilayvong phát biểu, Chính phủ cần 
áp dụng các chế tài đủ mạnh để tạo hiệu quả thu ngân sách, đặc biệt là thực thi 8 biện 
pháp đã được quy định. Thu ngân sách tốt sẽ giải quyết được vấn đề thâm hụt và thúc 
đẩy xuất khẩu, mang thêm ngoại tệ về cho Lào. 
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Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư giải trình trước 

Đại biểu Quốc hội 
heo KPL, Tại ngày họp thứ 3, sáng 7/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội 
Pany Yathotou, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Suphanh Keomyxay đã trả 
lời một số câu hỏi của Đại biểu quốc hội về vấn đề chưa đạt chỉ tiêu của nhiều 

ban ngành trong giai đoạn quý I/2019. 

Bộ trưởng Keomixay cho biết, chỉ tiêu canh tác 100 nghìn Ha lúa mùa khô đã không 
thực hiện được do ảnh hưởng của thiên tai năm vừa qua, đồng thời công tác khắc phục 
hậu quả của các ban ngành hữu quan đang còn chậm, không đủ đảm bảo hệ thống thủy 
lợi và số lượng cây giống như kế hoạch ban đầu. Nếu năm nay không xảy ra thiên tai 
quá nghiêm trọng, ngành nông nghiệp sẽ có cơ hội sản xuất bù đắp lại sản lượng đã 
mất, Bộ trưởng cho biết. 

Đối với lĩnh vực Công nghiệp có mức tăng trưởng chậm so với năm vừa qua, giảm từ 
1.3% xuống 0.7%, lĩnh vực xây dựng cũng sẽ giảm xuống 1.3% trong năm nay so với 
mức tăng trưởng 1.6% so với cùng kỳ, ngoài ra, trong các quý còn lại của năm 2019, 
lĩnh vực sản xuất sẽ được Chính phủ chú trọng đẩy mạnh. 

Theo Bộ trưởng Keomixay, các dự án trọng điểm quốc gia vẫn đang có tiến độ xây 
dựng tốt, năm 2018, dự án đường sắt Lào - Trung tiêu tốn 832 triệu USD, năm 2019, 
con số đó sẽ giảm xuống còn 712 triệu USD, đến hết năm nay, tiến độ dự án sẽ đạt 
khoảng 71% và sẽ hoàn thành vào năm 2021, đúng với kế hoạch đã đề ra. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, lĩnh vực dịch vụ đã không đạt chỉ tiêu tăng trưởng do 
quý đầu tiên của năm 2019, lượng du khách vào Lào không đông như dự kiến, giảm 
0.5% so với cùng kỳ. 

Năm 2019, lĩnh vực đầu tư của Lào tương đối tốt, tuy nhiên do hạn chế về thu ngân 
sách, mới chỉ có 262 tỷ Kíp được giải ngân trong tổng số 1.627 tỷ Kíp đã được xét 
duyệt. Ngoài ra, trong quý I/2019, công tác tổ chức thực hiện các dự án ODA cả viện 
trợ lẫn vay vốn đạt 1.895 tỷ Kíp, tương đương 26% chỉ tiêu. Công tác khuyến khích 
đầu tư tư nhân trong và ngoài nước đạt 1.266 dự án ở tất cả các cấp, tổng vốn đăng ký 
là 4.735 tỷ USD. Qua đó, đưa lĩnh vực đầu tư tư nhân nước ngoài trở thành một phần 
quan trọng hàng đầu trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nước nhà, Bộ trưởng 
Suphanh Keomixay cho biết. 
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Chính phủ Lào kiên trì với kế hoạch 

Phát triển Kinh tế hiện tại 
heo KPL, tiếp tục phần trả lời các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội trong ngày 
họp thứ 3, kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra hôm 7/6 vừa qua, Thủ 
tướng Thonglun Sisulith đã thông báo công tác tổ chức thực hiện 8 biện pháp 

thúc đẩy phát triển Kinh tế, trong đó đề cập chi tiết biện pháp chống lạm phát, cải cách 
chính sách tài chính. Trong 10 chỉ số tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh 
doanh, có đến 5 chỉ số quan trọng mà Lào chưa thể thực hiện hiệu quả bao gồm việc 
đăng ký quyền sở hữu, tiếp cận tín dụng, xử lý gánh nặng thuế, bắt buộc thực thi hợp 
đồng và chấm dứt kinh doanh. 

Về kiểm soát lạm phát, Thủ tướng cho biết CPI bình quân hiện nay của Lào đang ở 
mức 1.5%, trong phạm vi cho phép không quá 5% mà Quốc hội đã đề ra, bên cạnh đó, 
lượng tiền M2 đang nằm ở mức 9% trong khi chỉ tiêu đặt ra là không vượt quá 20%; 
giữ mức ổn định giá đồng Kíp trong biên độ ±5%; kiểm soát chênh lệch tỷ giá quy đổi 
giữa ngân hàng và thị trường ngoài trong mức cho phép, đồng Kíp với USD ở mức 
1.7%, đồng Kíp với Bath ở mức 0.4%; tiếp tục thúc đẩy thanh toán qua hệ thống ngân 
hàng; điều chỉnh khung giá nhiên liệu thông qua việc cắt giảm các yếu tố đầu vào khiến 
giá xăng dầu tăng; khuyến khích sử dụng năng lượng thay thế, phương tiện chạy điện 
bằng việc giảm thuế nhập khẩu mặt hàng trên; khuyến khích sản xuất trong nước, giảm 
lệ thuộc nhập khẩu; cố gắng tăng quỹ dự trữ ngoại tệ. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề cập đến việc tổ chức thực hiện biện pháp cải thiện 
môi trường kinh doanh thông qua việc ưu tiên điều chỉnh chính sách, quy định, cơ chế 
điều phối kinh doanh trong nước. "Chính phủ sẽ không bàng quan để bất cứ vấn đề 
vướng mắc nào khó giải quyết đi đến bế tắc, tiến độ thực hiện các biện pháp thúc đẩy 
kinh tế sẽ được báo báo lên Chính phủ theo mỗi quý". 

Thủ tướng Thonglun Sisulith cho biết, bất chấp những khó khăn, thách thức trong việc 
đạt các mục tiêu tăng trưởng Kinh tế, Chính phủ sẽ quyết tâm hoàn thành mọi vai trò 
và nhiệm vụ của mình. Cụ thể, Chính phủ sẽ không đề xuất bất cứ thay đổi nào lên 
Quốc hội, ngoài việc đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung ngân sách vào triển khai các 
hành động phát triển Kinh tế từ nguồn thu ngân sách địa phương và các khoản viện trợ 
khẩn cấp từ nước ngoài dành cho việc ứng phó, khôi phục hậu quả thiên tai. Như vậy, 
kế hoạch thu chi ngân sách cơ bản sẽ có những điều chỉnh lại. 

Về vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, sau khi tụt vị trí trên bảng xếp hạng của 
ngân hàng thế giới. Chính phủ Lào thừa nhận trong năm tới, tức 2020, nước này vẫn 
chưa thể cải thiện được vấn đề, tuy nhiên, sẽ có sự đột phá trong năm 2021 tới. 
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Chính phủ Lào phát hiện nhiều trường hợp tham 

nhũng, làm thất thoát ngân sách 
heo KPL, tiếp tục diễn biến kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 dưới sự chủ trì 
của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, sáng 7/6, Thủ tướng Thonglun Sisulith 
đã có phần báo cáo về hành động của Chính phủ để đối phó với nạn tham 

nhũng trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Chính phủ, sẽ là cơ quan 
nòng cốt thực hiện chiến dịch loại trừ tham nhũng trong bộ máy nhà nước Lào. 

Dẫn báo cáo tổng kết 2018 của Ủy ban Kiểm tra Chính phủ, Thủ tướng Thonglun cho 
biết, trong tổng cộng 1.213 đối tượng được kiểm tra, bao gồm cả kiểm tra hành chính, 
kiểm tra chỉ định, kiểm tra theo kết quả kiểm toán, kiểm tra từ đầu các dự án đầu tư 
công. Ủy ban Kiểm tra Chính phủ đã phát hiện 999 tỷ Kíp, hơn 67 triệu USD bị biển 
thủ bởi các sai phạm, qua đó tổ chức điều tra, thu hồi lại cho ngân sách nhà nước được 
hơn 26.5 tỷ Kíp, tương đương 17 triệu USD. 

Theo đó, đã có 1.285 vi phạm liên làm thất thoát ngân sách được thực hiện bởi 970 
cán bộ công và 315 đồng phạm. Các đối tượng đều đã bị xử lý kỷ luật theo nhiều mức 
độ, từ kỷ luật Đảng cho đến khởi tố hình sự. 

"Chính phủ đã theo dõi, kiểm tra để có được những con số trên, không bàng quan với 
vấn đề, bởi toàn thể nhân dân, cộng đồng quốc tế, các đại biểu Quốc hội cho đến cán 
bộ ta đều có sự quan tâm đến việc này, vì vậy chúng ta đã thực hiện và sẽ tiếp tục thực 
hiện xử lý trong thời gian tới. Việc xử phạt, khởi tố và kỷ luật các trường hợp vi phạm 
không phải là điều mong muốn của Lãnh đạo, Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc 
hội, tuy nhiên lại là vấn đề bắt buộc phải giải quyết, để không cho phép nó nở rộ và 
lan rộng. Các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tư pháp nhà nước cần phải 
trở thành kiểu mẫu, cần nghiêm khắc. Mặc dù, thời gian qua có đạt nhiều điểm tốt, 
nhưng vẫn còn đó những hạn chế, chúng ta cần phải cùng nhau giải quyết", Thủ tướng 
Chính phủ Lào phát biểu. 
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Báo cáo Kinh tế Lào, dự kiến giảm kim ngạch xuất 

khẩu sang Việt Nam 
heo KPL, dẫn nội dung báo cáo về tình hình Kinh tế của Chính phủ tại kỳ 
họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra hôm 5/6 vừa qua cho biết, Lào đang 
phải vật lộn với việc đạt chỉ tiêu kim ngạch thương mại đã đề ra khi khả 
năng xuất - nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2019 rất yếu. 

Cụ thể, theo số liệu của Chính phủ, sau 4 tháng đầu năm 2019, Lào đã thực hiện 2.573 
tỷ USD xuất - nhập khẩu hàng hóa, đạt 22.7% kế hoạch, trong khi đó, chỉ tiêu mà 
Chính phủ Lào đặt ra trong năm 2019 là 11.291 tỷ USD tổng giá trị kim ngạch thương 
mại. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2019, Lào đã nhập tổng cộng 1.217 tỷ USD hàng hóa, 
tương đương 21% chỉ tiêu đề ra là 5.775 tỷ USD. Các sản phẩm nhập khẩu chính bao 
gồm nhiên liệu ( xăng máy bay, dầu diesel và xăng ), phương tiện và phụ tùng xe, thiết 
bị điện, máy móc và thiết bị cơ khí, vật liệu xây dựng. Các thị trường chính xuất khẩu 
sang Lào bao gồm Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, 
Đức, Ấn Độ và Mỹ. 

Bên cạnh đó, Lào đã xuất khẩu được 1.357 tỷ USD, tương đương 24.5% của tổng kế 
hoạch năm là 5.516 tỷ USD. Các sản phẩm xuất khẩu chính vẫn là điện, quặng, đồng, 
sắn, hàng may mặc và thiết bị điện. Các nước nhập khẩu nhiều từ Lào bao gồm Trung 
Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Thụy Điển và Thụy Sĩ. 

Báo cáo cũng cho biết thêm, kim ngạch thương mại năm 2018 của Lào đạt 11.258 tỷ 
USD, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 5.410 tỷ USD, nhập khẩu đạt 
5.848 tỷ USD, thâm hụt 437 triệu USD do nhiều mặt hàng chủ lực vẫn phải nhập khẩu 
như xe, phụ tùng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện và xăng dầu. Trong khi đó, khả năng 
sản xuất trong nước vẫn đang yếu, các doanh nghiệp hạn chế kiến thức về xuất nhập 
khẩu là thách thức sớm cần được giải quyết. 

Tuy nhiên, theo Bộ Công thương, năm 2019 Lào dự kiến sẽ tăng giá trị xuất khẩu dự 
kiến là 2.537 tỷ USD sang Thái Lan, so với con số 2.537 tỷ USD trong năm 2018. 
Ngoài ra, Lào đặt mục tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc 1.510 tỷ USD hàng hóa, năm 
2018, con số này đạt 1.406 tỷ USD. Đối tác lớn thứ 3 của Lào là Việt Nam dự kiến sẽ 
giảm nhập khẩu từ nước này xuống còn 757 triệu USD so với 885 triệu USD trong 
năm 2018. 
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Thủy điện Don Sahong bắt đầu quá trình tích nước 

heo truyền thông Trung Quốc, dẫn thông tin của Công ty Cục công trình 15, 
đơn vị thuộc Tập đoàn Sinohydro cho biết, ngày 27/5 dự án thủy điện Don 
Sahong chính thức thực hiện quá trình tích nước chuẩn bị cho phát điện. Đây 

là sự kiện đánh dấu tiến độ thi công dự án đã đi đến những giai đoạn cuối cùng trước 
khi khánh thành đưa nhà máy đi vào hoạt động sản xuất điện thương mại.  

Dự án thủy điện Don Sahong được thực hiện theo hình thức EPC, trị giá đầu tư khoảng 
500 triệu USD, do Công ty Mega First Corporation Berhad (MFCB) của Malaysia làm 
chủ đầu tư, nhà thầu là Công ty Cục công trình 15 Tập đoàn xây dựng thủy điện Trung 
Quốc China - Sinohydro Group Ltd, dự án do Công ty Năng lượng Don Sahong quản 
lý. Nhà máy thuỷ điện có công suất lắp đặt 256 MW gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có 
công suất 64 MW cho khả năng sản xuất 2.000 Gwh điện/năm. Thủy điện Don Sahong 
nằm ở khu vực Siphandone, huyện Khong, tỉnh Champasak, được khởi công vào tháng 
10/2015, theo kế hoạch sẽ bắt đầu phát điện vào cuối năm 2019. Dự án được kỳ vọng 
sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu điện ở các địa 
phương Nam Lào, trong đó có Champasak, một tỉnh đang phát triển rất nhanh của Lào. 
Một lượng lớn điện năng sẽ được xuất khẩu sang các nước láng giềng như Thái Lan 
và Campuchia. Do vị trí nằm trên dòng chính sông Mekong, việc xây dựng thủy điện 
này từng khiến nhiều chuyên gia lo lắng về sinh kế của hàng triệu người ở lưu vực 
sông, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 
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Lào thừa nhận giá điện bán lẻ cao, sẽ xem xét giảm 

trong thời gian tới  
heo Vientiane Times, trong cuộc họp tổng kết công tác quý I/2019 của 
ngành Năng lượng và Mỏ Lào, ghi nhận phản ánh của dư luận, Bộ Năng 
lượng và Mỏ, đại diện là Bộ trưởng Khammany Inthilath thừa nhận, hiện 

nay biểu giá điện trong nước đang cao hơn các quốc gia khác tại khu vực. 

Theo đó, trong hai ngày 3-4/6 diễn ra cuộc họp giữa Bộ Năng lượng và Mỏ cùng các 
đơn vị đầu tư và đối tác phát triển. Các thành viên tham gia đã cùng thảo luận tìm 
hướng phát triển của ngành. Trong đó bao gồm các chủ đề như việc cùng nhìn lại 
lịch sử phát triển của các dự án đầu tư công trên cơ sở mức độ đảm bảo quy định, 
chất lượng cũng mức giá hợp lý của điện năng. Ngoài ra, khung giá điện, mức độ an 
toàn sản xuất và chương trình mở rộng mạng lưới truyền tải cũng được đưa ra thảo 
luận tại cuộc họp. 

Theo nội dung cuộc họp, mục tiêu trong năm 2019 của ngành điện lực Lào là hoàn 
thành 20 dự án thủy điện có tổng công suất lắp đặt 2.707 MW có năng lực sản xuất 
đạt 33.874 triệu kWh điện, tương đương giá trị 16.575 tỷ Kíp. Trong đó, điện bán 
cho nước ngoài dự kiến khoảng 25.625 triệu Kwh, tương đương 1.451 tỷ USD. 

Ngoài ra, mạng lưới truyền tải điện quốc gia sẽ sớm hoàn thành mới 7 đường dẫn, 
trong đó có 2 đường truyền 230kV, một tuyến dài 86.4 Km từ huyện Houn đến Pak 
Ngeuy-Phaoudom, tỉnh Udomxay và tuyến 82 Km nối Nậm Xăm đến Hua Meuany, 
tỉnh Huaphan. Bên cạnh đó, 5 đường dây truyền tải 115kV hiện đang trong quá trình 
xây dựng bao gồm 90Km nối Non Hay đến Pắc Lay, tỉnh Xaynhabuly, 50Km nối 
Huayxai đến nhà ga huyện Pheng, tỉnh Bokeo, 33Km nối Nam Nghiep đến Pắc Xăn, 
tỉnh Bolikhamxay và đường dây nối ga Na Hay đến ga Dongphosy, Viêng Chăn. 

Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo cũng đang được nghiên cứu để đưa 
Lào thoát khỏi lệ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu. 

Năm 2018, ngành Năng lượng và Mỏ mang lại cho Lào 28.247 tỷ Kíp, tăng 11% so 
với cùng kỳ 2017, khi tổng sản phẩm ngành chiếm 16.8% GDP. Hiện nay, Lào có 
tổng cộng 63 nhà máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất lắp đặt 7.213MW, 
cho khả năng sản xuất 37.035 kWh điện mỗi năm, Bộ trưởng Khammany Inthilath 
cho biết thêm. 

Giai đoạn 2020-2021, Lào sẽ hoàn thành thêm 37 nhà máy thủy điện và đưa vào vận 
hành, đưa tổng số nhà máy thủy điện của nước này lên con số 100 với tổng công suất 
lắp đặt 13.062 MW, tương đương khả năng sản xuất 66.944 triệu kWh điện/năm, 
vượt xa nhu cầu thị trường trong nước và phần còn lại để bán cho các quốc gia láng 
giềng trong khu vực. 
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Lào sắp thu hoạch xong vụ lúa mùa khô 

heo KTTM, dẫn báo cáo tổng kết công tác 5 tháng đầu năm 2019 của Bộ Nông 
Lâm Lào cho biết, trong tổng diện tích gieo trồng lúa chiêm mùa khô 2018-
2019 88.968 Ha, cả nước đã thực hiện thu hoạch xong 96%, tương đương diện 

tích 85.020 Ha. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã gần chuẩn bị xong các yếu tố 
sản xuất phục vụ gieo trồng mùa mưa 2019. 

Về lĩnh vực canh tác hoa màu, cả nước đã thực hiện xong trên 83% diện tích chỉ tiêu, 
tương đương 153.395 Ha. Các cây trồng chính bao gồm ngô sản xuất thức ăn chăn 
nuôi, ngô ngọt, sắn, thuốc lá, mía, lạc và khoai các loại. Trong đó, khu vực Trung Lào 
có diện tích canh tác lớn nhất cả nước, đạt 65.719 Ha, miền Bắc Lào có diện tích canh 
tác 58.737 Ha và 28.942 Ha còn lại tại các địa phương phía Nam. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông Lâm có kế hoạch xuất khẩu 66.255 tấn nông sản các loại, trị 
giá 17 triệu USD. Song song đó, Lào dự kiến sẽ nhập lại 5.947 tấn nông sản, trị giá 
hơn 2 triệu USD. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, Bộ Nông Lâm tiếp tục triển khai kiểm soát vệ 
sinh an toàn chuồng trại, khu giết mổ trên khắp cả nước. Trong 5 tháng đầu năm 2019, 
có tổng cộng 11.121 tấn thịt gia cầm gia súc các loại được giết mổ cung cấp ra ngoài 
thị trường bao gồm 591 trâu, 1.229 bò, 8.785 lợn, 516 dê và 49.159 gia cầm các loại. 
Bên cạnh đó, Lào cũng đã xuất đi nước ngoài tổng cộng 1.634 gia súc, gia cầm, trong 
đó có 143 trâu 730 bò, 146 lợn, 60 dê và 555 gia cầm các loại. 

Về lĩnh vực thủy lợi, Bộ Nông Lâm tiếp tục đẩy mạnh theo dõi, kiểm tra công tác tổ 
chức thực hiện các dự án xây dựng công trình thủy lợi hoàn thành 100%; Thực hiện 
bảo trì, nâng cấp máy bơm thủy lợi bản Vapi, huyện Vapi, tỉnh Salavan, giai đoạn 1 
của Dự án phát triển nông nghiệp theo hành lang Kinh tế Đông - Tây tỉnh Salavan. Các 
dự án thủy lợi mới Dongkhoai 1,2, Dongmakhieu, Nalong đều đạt tiến độ 97.6%. 
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Thái Lan - Lào sẽ phát triển nhiều dự án hạ tầng  

giao thông, vận tải 
heo Bangkok Post, dẫn phát biểu của Bộ Trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan 
cho, ông Akhom Termphitthayaphaysit cho biết, nước này đang xem xét phê 
duyệt nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm kết nối giao thông, vận tải 

với CHDCND Lào. Đặc biệt, Cửa khẩu và Cầu hữu nghị Lào – Thái số 6 nối tỉnh Ubon 
với tỉnh Salavan đã được nội các Thái Lan phê duyệt triển khai. 

Theo Bộ trưởng Akhom, dự án này Thái Lan sẽ đầu tư khoảng 2.63 tỷ Bath, tương 
đương 731 tỷ Kíp, trong đó bao gồm chi phí xây dựng và 400 triệu Bath (khoảng 111 
tỉ Kíp) dùng để đền bù giá trị mặt bằng. Bên cạnh đó, phía Lào sẽ đầu tư hơn khoảng 
361 tỷ Kíp để tiến hành triển khai dự án trên bằng nguồn vốn vay từ cơ quan Hợp tác 
phát triển kinh tế các nước láng giềng của Thái Lan NEDA. Cơ quan trên đã có cuộc 
họp trao đổi với chính phủ Lào về điều kiện vay vốn. 

Dự án thứ 2 là đường cao tốc 4 làn kết nối tỉnh Udonthany với Bungkan có chiều dài 
139km. Đường cao tốc nói trên được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc vận 
tải hàng hóa từ Lào đến cảng biển Lemsabang, thuộc tỉnh Chonbuly của Thái Lan. Dự 
án sẽ có 1 năm để xây dựng cấu trúc chi tiết và đánh giá tác động đối với môi trường. 
Dự kiến thi công năm 2021 và tốn 48 tháng để hoàn thành. 

Dự án thứ 3 là dự án cung đường tứ giác dọc sông Mekong qua Nongkhai, Thành phố 
NakhonPhanom, Mukdahan và Amnathchareun. 

Dự án đường sắt từ Thái Lan sang Việt Nam qua Lào sẽ hình thành tuyến đường vận 
tải hàng hóa giữa cảng Vũng Áng , Việt Nam và cảng Lemsabang nằm trong hành lang 
Kinh tế Đông - Tây, Bộ trưởng Akhom cho biết thêm. 

Mới đây vào đầu tháng 6 này, truyền thông Thái Lan cũng đồng loạt đưa tin phiên họp 
nội các nước này cũng đã chính thức phê duyệt khoản ngân sách cho Dự án cửa khẩu 
Hữu nghị 5 Pạc Xăn – Bưng Can, trị giá 3.930 tỷ Bath nối tỉnh Bolikhamxay và Bưng 
Can, Thái Lan theo hướng Bắc đại lộ 13 Nam. Trong đó, phía Thái Lan sẽ đầu tư tổng 
giá trị 2.630 triệu Bath. Dự án về phía Lào trị giá 1.300 triệu Bath tương đượng 340 tỷ 
Kíp. Đây cũng là dự án mà Lào vay vốn từ NEDA. 
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Việt Nam - Lào, sớm hiện thực hóa dự án trọng điểm 

cao tốc và đường sắt 
heo Vientiane Times, Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
tiếp đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhân chuyến dừng chân tại Việt 
Nam sau khi hai lãnh đạo vừa cùng tham gia hội nghị Tương lai Châu Á  tại 

Tokyo, Nhật Bản. Trong buổi tiếp đón, hai Thủ tướng đã thống nhất lưu ý các Bộ, 
ngành liên quan của mỗi bên tích cực hiện thực hóa các dự án hợp tác song phương đã 
được ký kết. Đặc biệt là dự án phát triển cảng Vũng Áng, dự án đường sắt Viêng Chăn 
- Mụ Giạ - Vũng Áng và dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn. 

Đối với dự án phát triển cảng biển Vũng Áng, theo báo cáo trước đây, Chính phủ Lào 
sẽ đầu tư 60% dự án, trong khi Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm 40% còn lại. Lào xem 
cảng biển Vũng Áng sẽ là con đường thương mại chính đối với quốc gia không có biên 
giới biển này. 

Ngoài ra, cả hai nước cũng đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để sớm hiện thực 
hoá các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Đường cao tốc 707 Km nối thủ đô Hà Nội qua 
Thanh Thuỷ, Nghệ An đến thủ đô Viêng Chăn ước tính sẽ tiêu tốn hơn 4.5 tỷ USD để 
hoàn thành hạ tầng 6 làn xe chạy. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính 
Vận tải Lào đã thống nhất lộ trình trên vào cuộc họp vào tháng trước, Vientiane Times 
cho biết. 

Ngoài ra, nhân chuyến thăm Lào vào đầu năm nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunnhang Volachith cũng đã chứng 
kiến lễ ký kết hợp tác xây dựng dự án đường sắt Viêng Chăn đến cảng Vũng Áng, tỉnh 
Hà Tĩnh dài 555 Km với 452 Km tại Lào và 103 Km tại Việt Nam với nguồn tài chính 
do Chính phủ mỗi bên tự xử lý, Vientiane Times dẫn nội dung biên bản khảo sát tính 
khả thi dự án. 

Trong cuộc gặp, hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, bằng 
chứng là các nỗ lực và tiến bộ đạt được trong việc hoàn thành các dự án hợp tác song 
phương, đồng thời khẳng định các dự án hạ tầng khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan 
trọng và đưa thương mai hai chiều lên một tầm cao mới. 

Tháng 9/2015, Việt Nam và Lào đã ký kết vào biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực giao 
thông giữa hai quốc gia, trong đó xác định đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và 
đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng cùng một số dự án chiến lược cần sớm hiện thực 
hoá kịp thời nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thương mại song phương. 
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Quỹ Lan thương – Mekong hỗ trợ Lào 

bảo vệ an toàn giao thông 
heo Vientianemai, Quỹ đặc biệt Lan Thương - Mekong đã cung cấp cho Lào 
gói vốn hỗ trợ trị giá 496.300 USD trong vòng 5 năm để triển khai các chương 
trình, sáng kiến giảm tỷ lệ tai nạn giao thông tại nước này. 

heo đó, dự án nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công 
chính và Vận tải Lào thực hiện, một phần trong nỗ lực giảm thiểu số vụ tai nạn và thiệt 
hại do tai nạn giao thông trên phạm vi toàn quốc. 

Gói vốn mà Quỹ Lan Thương - Mekong dành cho Lào sẽ được sử dụng theo hai giai 
đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu sẽ sử dụng 200 nghìn USD vào việc đầu tư máy móc, 
phương tiện và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ ngành Công chính Vận 
tải địa phương. Cụ thể, diễn ra hôm 5/6 vừa qua, Cục trưởng Cục Vận tải Bunta 
Onnavong đã trao tặng các trang thiết bị nói trên cho các Sở Công chính Vận tải của 
15 tỉnh thành và 47 huyện, thị xã dọc theo các tuyến quốc lộ, nơi thường xuyên xảy ra 
tai nạn giao thông. Tổng giá trị các bộ trang thiết bị bao gồm loa, máy chiếu, máy tính 
khoảng hơn 1 tỷ Kíp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Bunta cho biết, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn sẽ diễn 
ra vào tháng 7 và tháng 8 tới sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng 
thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông cho các cán bộ ngành tại địa phương. 

Hiện tại, Lào là quốc gia rất yếu kém trong việc quản lý đường bộ, đặc biệt là rủi ro 
tai nạn và an toàn giao thông. Hiện tại, cả nước có 2 triệu phương tiện được đăng ký, 
phục vụ cho 7 triệu dân, trong đó có 80% là xe máy. 

Trung bình, tại Lào có khoảng 1000 người chết và 8000 người bị thương do tai nạn 
giao thông mỗi năm, gây thiệt hại cho nền kinh tế Lào khoảng 500 triệu USD, đồng 
thời gây ám ảnh tiêu cực đối với tinh thần của người dân, những người mất người thân 
do tai nạn thường đã, đang và phải chịu hoàn cảnh khó khăn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 30 

 
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung  

không ảnh hưởng đến Lào 
heo Vientiane Times, trả lời phỏng vấn báo này, Đại sứ Trung Quốc tại Lào 
Jiang Zaidong cho biết, hợp tác thương mại song phương hai quốc gia vẫn 
đang phát triển tốt, bất chấp bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang 

căng thẳng. Không có mặt hàng qua lại nào giữa hai có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi thuế 
quan gia tăng. Lào và Trung Quốc vẫn đang tập trung xây dựng hành lang kinh tế 
thông qua dự án đường sắt và đường cao tốc nhằm cải thiện khả năng vận tải đường 
bộ, tạo thuận lợi cho thương mại hai nước. 

Theo phòng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, các công ty nội địa của nước 
này có thể chuyển các cơ sở sản xuất của mình sang các quốc gia Đông Nam Á, bao 
gồm cả Lào, để tránh các tác động từ tranh chấp thương mại với Mỹ. Đây được xem 
là cơ hội tốt để Lào thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc, tuy nhiên Chính phủ vẫn phải 
cần cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, hàng hóa Lào cần được 
nâng cao về cả chất lượng và giá trị để Lào có thể tận dụng được lợi ích trong việc 
xuất sang thị trường Trung Quốc. 

Nhiều khả năng, trong tương lai Lào sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung với việc giảm thuế và tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ 
càng làm đồng Kíp mất giá hơn, gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của Lào. 

Không như các quốc gia lớn khác như Hàn Quốc… Lào được nhận định là có nền Kinh 
tế quá nhỏ bé để có thể cảm nhận được ảnh hưởng từ tranh chấp thương mại leo thang 
khiến thương mại toàn cầu chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại so với trước đây. 
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Chính phủ Lào tăng cường thu thuế đất 

heo Vientiane Times, Thủ tướng Lào trong bài báo cáo, giải trình trước Quốc 
hội khóa 8, kỳ họp thứ 7 cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đóng một 
vai trò lớn khi được chỉ định thực hiện khảo sát, đo đạc và lập kế hoạch cho 

tất cả các dự án thuê đất và tô nhượng đất. 

Hệ thống quản lý đất đai của Lào cần phải được hiện đại hóa để làm cơ sở dữ liệu cho 
Bộ Tài chính xem xét vấn đề thu thuế. Theo luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu 
trách nhiệm quản lý đất đai nhưng cho đến nay, Bộ này lại không có thẩm quyền thực 
hiện phê duyệt tô nhượng đất đai. Do đó, đã không thể cung cấp đủ dữ liệu cho Bộ Tài 
chính để đánh giá, thực hiện công tác thu thuế hiệu quả. Mặc dù Lào đã phê duyệt một 
số lượng lớn các hợp đồng thuê và tô nhượng đất trong hàng chục năm qua nhưng hiện 
vẫn không có báo cáo chính thức nào về mức thu mà Chính phủ nhận được từ việc 
này. 

Ông Thongloun cho biết, Chính phủ Lào đã đạt được những sự tiến bố trong vấn đề 
quản lý đất đai, trong đó thành tựu lớn trong lĩnh vực này là việc thành công tạo ra một 
hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Với hệ thống này, Chính phủ có thể truy cập dữ liệu 
về các dự án cho thuê và tô nhượng đất trên toàn quốc. Ngoài ra, Chính phủ đã thành 
lập một ủy ban giám sát tất cả 438 dự án cho thuê và tô nhượng. Ủy ban sẽ tiến hành 
kiểm tra liên tục để kiểm soát hạn chế các dự án tô nhượng đình trệ, không có dấu hiệu 
phát triển do các nhà đầu tư chỉ muốn chiếm đất và trì hoãn việc nộp thuế. 

Để giải quyết vấn đề quản lý đất đai một cách hiệu quả, Chính phủ Lào đã cải thiện 
quy hoạch tổng thể đất đai quốc gia tại một số địa phương. 

Chính phủ coi thuế đất là một nguồn thu nhập. Để tăng cường hệ thống thu thuế và 
thuế đất, chính phủ đã ủy quyền cho BCEL thiết lập một hệ thống điện tử nộp thuế đất 
qua ứng dụng ngân hàng, tạo thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người 
dân. 
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Chính phủ Lào đặt mục tiêu cho vay 

đối với doanh nghiệp lên đến 55% GDP 
heo Vientiane Times, Chính phủ Lào đang có kế hoạch tăng cường cung cấp 
tín dụng nhằm thúc đẩy nhóm doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ và có 
sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường. 

Theo đó, Thủ tướng Thonglun Sisulith đã báo cáo kế hoạch mở rộng cung cấp vốn vay 
cho doanh nghiệp từ 46.32% (76.030 tỷ Kíp) lên thành 55% GDP trong năm nay tại 
kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 đang diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn. Cụ thể, trong 
quý đầu tiên của năm 2019, các ngân hàng thương mại trong nước đã cho vay hơn 
76.030 tỷ Kíp, tăng 3.13% so với kế hoạch, trong đó các khoản vay được phân phối 
theo các lĩnh vực bao gồm 10,24% dành cho nông nghiệp, 28,09% cho lĩnh vực công 
nghiệp, 46,03% cho các dịch vụ và 15,64% cho các lĩnh vực kinh doanh khác. 

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách đã cung cấp vốn vay xóa đói giảm nghèo được 
3.027,23 tỷ Kíp, hơn 2.000 tỷ Kíp cho các địa phương trọng điểm và 312.01 tỷ Kíp 
cho các tổ chức, cá nhân được ưu tiên. Ngoài ra, số vốn vay vào các dự án thuộc chính 
sách “3 xây dựng” đạt 288.92 tỷ Kíp và 426.28 tỷ Kíp sẽ được cung cấp cho các dự án 
sản xuất thương mại. Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được phê duyệt tổng cộng 
14.077 tỷ Kíp, tương đương 19.52% tổng số vốn vay. 

Trong nhiều năm vừa qua, Chính phủ Lào đã cung cấp cho các ngân hàng thương mại 
trong nước hàng triệu USD thuộc chương trình hỗ trợ tiếp cận vốn cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ SMEs. 
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Ra mắt Sách trắng, thu hút đầu tư 

từ Liên minh Châu Âu vào Lào 
heo Vientiane Times, Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu tại Lào 
(ECCIL) vừa ra mắt Sách trắng 2019, cung cấp thông tin chi tiết về nền Kinh 
tế Lào, Sách trắng được kỳ vọng sẽ là cơ sở dữ liệu thu hút thêm đầu tư từ EU 
vào nước này. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ra mắt vào cuối tháng trước, đại diện ECCIL, ông Dan 
Fitzpatrick, cho biết Sách trắng ECCIL sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước thông tin liên quan về các cơ hội đầu tư liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng ở 
Lào. Sách Trắng cũng có đăng tải bản phát hành mới đây của Ngân hàng Thế giới về 
mức độ dễ dàng trong hoạt động Kinh doanh, trong đó thứ hạng của Lào vẫn không có 
nhiều thay đổi so với những năm trước đây. Ông Fitzpatrick cho biết vị trí thấp của 
Lào một phần đến từ thay đổi của các tiêu chí đánh giá từ phía Ngân hàng Thế giới 
thay vì bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong nền kinh tế Lào. 

Trong Sách trắng, ECCIL đưa ra các đề xuất được cải thiện thứ hạng thuận lợi trong 
Kinh doanh cho Lào xuống dưới 100 thông qua các biện pháp ngắn hạn. Độ thuận lợi 
trong kinh doanh sẽ cung cấp cho Chính phủ và khu vực tư nhân một lượng lớn thông 
tin có độ tin cậy cao. Thông tin này cho phép các nhà đồng đầu tư tiềm năng có thể 
nhận biết các khó khăn, vướng mắc, tìm kiếm khả năng quan hệ đối tác kinh doanh 
mới. Nếu Chính phủ Lào muốn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, sự cải thiện trong 
bảng xếp hạng của Lào về Chỉ số thuận lợi trong môi trường kinh doanh sẽ khiến nước  
này hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Ông Fitzpatrick cũng cho biết,  một trong những 
mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia bất kỳ nền kinh tế mới 
nào là khung pháp lý giải quyết tranh chấp kinh tế một cách công bằng, tiết kiệm và 
nhanh chóng. ECCIL hoan nghênh Luật sửa đổi tranh chấp kinh tế của Lào, bộ luật sẽ 
cung cấp cho các doanh nghiệp một cách giải quyết tranh chấp mà không cần phải thực 
hiện các thủ tục tố tụng phức tạp và tốn kém. Sự tồn tại của hệ thống hòa giải và trọng 
tài Kinh tế sẽ khiến Lào dễ thu hút đầu tư nước ngoài hơn. 
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Chính phủ Lào tạo điều kiện thúc đẩy 

các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu hàng hóa 
heo Vientiane Times, Chính phủ đã loại bỏ một số sản phẩm hàng hóa xuất 
khẩu khỏi danh sách được kiểm soát nhằm thúc đẩy hàng hóa Lào tham gia 
nhiều hơn thị trường nước ngoài. 

Bộ Công thương mới đây đã ban hành thông báo về việc các doanh nghiệp xuất khẩu 
hàng hóa Lào không cần phải xin cấp phép từ chính quyền trước khi thực hiện kinh 
doanh. Thông báo trên cũng yêu cầu các văn phòng đăng ký doanh nghiệp trên cả nước 
cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp và giấy phép hoạt động kinh doanh cùng một lúc.  

Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trong diện cấm hoặc có liên quan đến an 
ninh cần phải được sự cho phép của các cơ quan hữu quan trước, thông báo nhấn mạnh. 
Thông báo nêu rõ, quyết định loại bỏ các sản phẩm xuất khẩu khỏi danh sách kiểm 
soát nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm tiêu dùng thông thường như 
gạo và cà phê có cơ hội tiếp cận thị trường nước ngoài dễ dàng hơn.  

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Thongloun Sisoulith quản lý các sản phẩm xuất khẩu. Cụ 
thể, các doanh nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng nói chung được phân loại là doanh 
nghiệp mở, có thể tiến hành hoạt động sau khi được cấp ĐKKD và số định danh thuế 
cá nhân. Trong những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đã đề nghị Chính phủ 
tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh tại Lào, thông qua việc cho phép doanh nghiệp 
hoạt động ngay sau khi được cấp ĐKKD thay vì phải có giấy phép hoạt động từ các 
cơ quan có liên quan. 

Phần lớn sản phẩm hàng tiêu dùng đều không liên quan đến vấn đề an ninh, ngoại trừ 
các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất liên quan đến đảm bảo chất lượng môi trường, 
vì vậy các thủ tục như hiện nay đang quá phức tạp, Chính quyền nên cho phép doanh 
nghiệp hoạt động ngay sau khi được cấp ĐKKD, một nữ doanh nhân trả lời phỏng vấn 
Vientiane Times cho biết. Chính phủ cho rằng việc mở rộng kinh doanh sẽ thúc đẩy 
tạo việc làm và mở rộng cơ sở thu ngân sách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 30 

Tin vắn: 
 

Đường xá tại Văng Viêng được cải thiện, kỳ vọng du 
lịch phát triển trở lại 

heo Vientiane Times, trong một thời gian dài, các công ty du lịch lữ hành tại 
địa phương trọng điểm về du lịch, huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn đã liên 
tục phản ánh, kêu gọi cơ quan chức năng chính quyền cải thiện các tuyến 

đường giao thông, nơi các công ty này đang cung cấp các dịch vụ du lịch. 

Theo ghi nhận của truyền thông, giờ đây mong mỏi của cả người dân, du khách cũng 
như công ty du lịch đã phần nào được giải quyết, theo Vientiane Times, những con 
đường nhận được sự bảo trì, sửa chữa như mang lại sức sống mới cho du lịch Văng 
Viêng. 

Cũng theo phát biểu của phó Chủ tịch huyện, ông Bunchanh Malavong, dự kiến hết 
mùa mưa năm nay, toàn bộ các tuyến đường tại Văng Viêng sẽ được bảo trì, ngân 
sách cho việc này đã được phê duyệt, hiện chương trình đang trong quá trình tuyển 
chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, vị này cũng cho biết, Đại lộ 13 Bắc,con đường khả dĩ 
nhất đến Văng Viêng đã xuất hiện hàng loạt hư hỏng trong khoảng cuối 2018, đầu 
2019 vừa qua khiến nhiều du khách từ bỏ ý định đi du lịch tại đây. 

Tuy nhiên, phó chủ tịch huyện vẫn rất kỳ vọng vào sự phát triển du lịch địa phương. 
Năm ngoái 2018, năm du lịch Lào đã đưa hơn 300 nghìn lượt khách đến Văng 
Viêng, cao hơn nhiều so với 187 nghìn lượt trong năm 2017. 

 Chính phủ Lào phê duyệt dự án thủy điện cỡ nhỏ 
Tatsakoi, huyện Xepon, tỉnh Savannakhet 

heo Lao Edaily, lễ ký kết hợp đồng tô nhượng triển khai dự án thủy điện 
Tatsakoi đã diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua, trước ít ngày diễn ra sự kiện 
BGRIM nhận được COD từ Công ty điện lực Lào EDL về việc vận hành công 

trình thủy điện cỡ nhỏ Nậm Che 1, công suất lắp đặt 15 MW để sản xuất điện hòa 
vào mạng lưới quốc gia Lào. 

Lễ ký kết đã diễn ra giữa đại diện Chính phủ Lào, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư 
Suphanh Keomixay, đại diện phía Công ty là giám đốc Sulasack Phanleuangvong. 
Ngoài ra, giám đốc của BGRIM tại Lào cùng đại diện các ban ngành liên quan cũng 
đã tham gia chứng kiến lễ ký kết. 

Đây không phải là dự án đầu tư năng lượng đầu tiên của BGRIM tại Lào, trước đó 
công ty đã đầu tư vào các dự án thủy điện Xenamnoy 2, Xekatam tại Champasak và 
thủy điện Nậm Che 1, tỉnh Xaysombun, dự án vừa mới được COD bán điện cho Lào 
trong vòng 25 năm. 
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Hội chợ giống, cây trồng tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn 
heo Lao Edaily, Diễn ra trong các ngày 5-11/6/2019, hàng chục nghìn cây giống 
từ nhiều đơn vị nông nghiệp đã được mang đến trưng bày tại Hội chợ triển lãm 
cây trồng thường niên tại quảng trường Thatluang, thủ đô Viêng Chăn. 

Giám đốc Sở Nông Lâm thủ đô Viêng Chăn cho biết, hội chợ năm nay có sự tham gia 
của 30 đơn vị doanh nghiệp sản xuất, cung ứng giống cây trồng trên cả nước, trong đó 
có 4 doanh nghiệp nhà nước. Đã có tổng cộng 50 nghìn giống, cây trồng các loại được 
mang đến sự kiện năm nay bao gồm giống cây, cây giống ăn quả, cây cảnh, được đánh 
giá tương đối đa dạng và thu hút khá nhiều lượt khách thăm quan trong những ngày 
qua. 

Nhân dịp diễn ra sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Thongphat Vongmany cũng đã 
đích thân trao tặng 47 tấn hạt giống gạo Thadokkham thế hệ 3, trị giá 235 triệu Kíp 
cho thủ đô Viêng Chăn, đại diện địa phương nhận phần quà trên là Đô phó 
Athsaphangthong Siphandone, số hạt giống này sẽ được phân phát cho người nông 
dân 5 quận ngoại thành thủ đô, hỗ trợ phần nào thiệt hại do thiên tai xảy ra năm vừa 
qua. 
 

Lào hoàn thành đăng cai trại hè sinh viên  
Đông Nam Á lần thứ 3 

heo Vientianemai, diễn ra hôm 6/6 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn, lễ bế mạc trại 
hè sinh viên Đông Nam Á ASSC lần thứ III do trường Đại học Quốc gia Lào, 
trường Năng khiếu và Dân tộc và Trường Quốc tế Kiatisak đồng tổ chức đã diễn 

ra. Theo đó, chủ nhà Lào đã làm lễ chuyển giao quyền đăng cai trại hè ASSC lần IV 
cho Việt Nam. 

Báo chí Lào dẫn phát biểu của Hiệu trưởng trường Năng khiếu, dân tộc, ông Khamphut 
Phommasone cho biết, trại hè học sinh, sinh viên Asean lần thứ 3 diễn ra trong các 
ngày 3-7/6 vừa qua đã diễn ra hết sức thành công. Trại hè có sự tham gia của 60 học 
sinh, sinh viên đến từ các trường của các quốc gia Asean và là thành viên của ASSC 
bao gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Singapore. 
Trại hè năm nay đã trở thành nơi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa giữa sinh viên 
các quốc gia. 

ASSC là chương trình tạo cơ hội cho sinh viên trong khối ASEAN giao lưu, học hỏi, 
tìm hiểu văn hóa của các nước trong khu vực; nâng cao tình đoàn kết thống nhất giữa 
các quốc gia thành viên. Chương trình do bốn trường ĐH sáng lập vào năm 2017 gồm 
Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM, Trường ĐH Thonburi, Trường ĐH Kỹ thuật 
Rajamangala Bangkok Thái Lan và ĐHQG Lào. 
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Rạp chiếu phim City Plex khai trương tại  
Dongdok, quận Xaythany 

heo Vientiane Mai, ngày 5/6, công ty Kaisen đã tổ chức khai trương rạp chiếu 
phim City Plex nằm cách cửa phụ trường Đại học Quốc gia Lào khoảng 100 m 
theo hướng đi Phontong Chommany và ngay bên cạnh Ký túc xá Sinh viên nước 

ngoài. Rạp phim 3 tầng được trang bị cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật hiện đại với tổng 
số 3 phòng chiếu từ 70-100 chỗ ngồi. 

Ngoài ra, rạp phim còn được bố trí khu chờ với đầy đủ cửa hàng ăn uống với khung 
giá cố định từ 16-40 nghìn Kíp. Theo giám đốc Layead Chunlamuntri phát biểu trong 
lễ khai trương cho biết, rạp phim sẽ có các chương trình khuyến mại, quà tặng liên tục. 
Các phim trong và ngoài nước được phát hành đồng thời với thời điểm của khu vực, 
mỗi ngày City Plex sẽ có từ 12-15 suất chiếu từ 10h30-22h.Với việc đặt vị trí rạp chiếu 
phim tại khu vực Dongdok, nơi tập trung hầu hết các cơ sở giáo dục lớn của Thủ đô 
Viêng Chăn, City Plex đang nhắm đến khai thác nhóm đối tượng tiềm năng là học 
sinh, sinh viên đang theo học tại trường Đại học Quốc gia Lào cũng như các trường 
công, tư nhân trên địa bàn. 

 

 Lào - Nga thảo luận tổ chức tập trận chung với xe tăng 
và vũ khí thật 

heo QĐ, diễn ra hôm 3/6, tại Cục quan hệ quốc tế, Bộ Quốc Phòng Lào. Cuộc 
hội đàm song phương giữa Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Nga đã 
diễn ra để thảo luận kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung xe tăng. Nếu diễn ra, 

cuộc tập trận lần đầu tiên sẽ là bước tiến mới của mối quan hệ quốc phòng hai nước. 

Theo đó, tham gia cuộc hội đàm là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân 
Lào, Trung tướng Pasith Thiengkham, phía Bộ Quốc phòng Nga có mặt của Chủ 
nhiệm Quân huấn, Lực lượng mặt đất Bộ Quốc phòng CHLB Nga, Thiếu tướng 
Biryukov Alex Sandrovich và các ban ngành, chuyên gia liên quan cùng tham dự. 

Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất kế hoạch lần đầu tiên 
tổ chức tập trận chung với xe tăng và vũ khí thật. Đây được xem là bước tiến mới mở 
rộng, cụ thể hóa quan hệ Quốc phòng hai nước trên cơ sở trao đổi, nâng cao năng 
lực, khả năng chỉ huy cũng như thực chiến với khí tài quân sự hiện đại và sử dụng 
đạn thật đánh phá các mục tiêu giả định. 

Trước đó, vào tháng 8/2019, lực lượng tăng thiết giáp Lào đã tham gia cuộc thi diễn 
tập xe tăng quốc tế lần thứ 5 tại Nga và giành được vị trí thứ 18 trên tổng số 22 nước 
tham dự, trong đó có các cường quốc về quân sự như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... 
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 Người dân Champasak: bàn giao động vật rừng, thả về 

môi trường tự nhiên 
heo Laophattana, diễn ra hôm 4/6 vừa qua, Phòng Kiểm lâm huyện 
Bachiangchareansouk, tỉnh Champasak đã tổ chức lễ tiếp nhận các cá thể thú 
rừng từ người dân địa phương để trả về với cuộc sống hoang dã. Trong đó, có 1 
cá thể gấu ngựa cái 4 năm tuổi, năng 25 Kg thuộc nhóm I: Thực vật rừng, động 

vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Bên cạnh đó còn có 
2 cá thể khỉ đực, cái, 5 năm tuổi, thuộc nhóm II: Thực vật rừng, động vật rừng hạn chế 
khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. 

Lãnh đạo phòng Kiểm lâm huyện đã đại diện chính quyền tham dự lễ giao nhận. Sau 
đó, các cá thể động vật rừng sẽ được chuyển giao lại cho vườn thú Luangprabang chăm 
sóc trước khi trả về với tự nhiên. 

Gấu ngựa được đưa vào danh sách trong sách đỏ của IUNC (Hiệp hội bảo tồn thế giới) 
như là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa do nạn săn bắt gấu 
ngựa để lấy mật gấu đã gây ra nạn hàng trăm con gấu bị nhốt trong cũi và đặt ống vào 
bụng để rút mật tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Sân bay tại Lào cấm hút thuốc, 
phạt nặng người vi phạm 

heo KTTM, mới đây Sân bay quốc tế Wattay thủ đô Viêng Chăn và các cảng 
hàng không khác của Lào đã lần lượt ban hành lệnh chính thức cấm hút thuốc lá 
tại sân bay. Bên cạnh đó, các phòng hút thuốc của sân bay cũng đã được lệnh 
đóng cửa, nghiêm cấm nhân viên và hành khách hút thuốc trong phạm vi sân 

bay. Cùng với đó, sẽ cho xây dựng các điểm hút thuốc dành riêng cho nhân viên và 
hành khách đối diện với các tòa nhà của sân bay, các nhân viên và hành khách khi có 
nhu cầu hút thuốc có thể đến các điểm cho phép hút thuốc ở trước sân bay đã được gắn 
biến cho phép. Ngoài ra, phía sân bay còn cho biết, lệnh cấm hút thuốc tại sân bay bao 
gồm cả việc cấm nhân viên sân bay và hành khách hút thuốc ở các đường ra vào sân 
bay. Việc vi phạm quy định cấm hút thuốc nói trên sẽ bị phạt hành chính với mức 
400.000 Kíp. Theo số liệu thống kê, mỗi năm tại cảnh hàng không quốc tế Vattay có 
700 nghìn lượt người hút thuốc lá, một nửa trong số đó là người Lào. Năm 2015, khu 
vực công cộng của Lào ngập trong khói thuốc, có 63% các tòa nhà, công sở có người 
hút thuốc lá. Với lệnh cấm hút thuốc tại các sân bay lớn trong cả nước, Lào đã trở 
thành nước thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á thực hiện cấm hút thuốc tại sân bay, hai 
nước trước đó là Brunei và Thái Lan. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Đoàn Cục Nhà trường QĐND Lào  
thăm và làm việc tại Việt Nam 

heo QĐND Online – Chiều 4-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô 
Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam 
đã tiếp đoàn cán bộ Cục Nhà trường – Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào, do 

Đại tá Khamta Vongvandi, Cục trưởng, làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm 
việc tại Việt Nam. 

Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, giáo dục-đào tạo là một trong những nội 
dung trọng tâm trong hợp tác quốc phòng song phương, đã được lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng hai nước quan tâm và thúc đẩy. Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao kết 
quả hợp tác thời gian qua giữa Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt 
Nam và Cục Nhà trường – Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào. 
 
Đại tá Khamta Vongvandi thông báo với Trung tướng Ngô Minh Tiến kết quả cuộc 
làm việc của đoàn với Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Theo 
đó, trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã thảo luận chi tiết các biện 
pháp nhằm tăng cường hợp tác. Đại tá Khamta Vongvandi đánh giá cao và cảm ơn Bộ 
Quốc phòng Việt Nam đã giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ Quốc 
phòng Lào những năm vừa qua, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự 
giúp đỡ quý báu này trong thời gian tới. 
 
Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị trong thời 
gian tới, hai cơ quan không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trong đó chú trọng 
thúc đẩy hiệu quả công tác đào tạo, tăng cường trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất 
lượng đào tạo, huấn luyện. Trung tướng Ngô Minh Tiến khẳng định, lãnh đạo Bộ Tổng 
Tham mưu QĐND Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai cơ 
quan tăng cường hợp tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên và qua đó góp phần 
làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng. 
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Nghệ An trao đổi kinh nghiệm công tác 

thông tin đối ngoại với bạn Lào 
heo báo Nghệ An, sáng 6/6, tại thị xã Cửa Lò, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại giữa tỉnh Nghệ An với 
Lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Học 

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường 
– Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường khẳng 
định: Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua được 
triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Với đặc điểm có đường biên giới với Lào dài nhất cả nước (419,5 km), giáp với 3 tỉnh 
của nước bạn Lào là Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghệ An có mối quan hệ truyền thống hết sức tốt đẹp với nhiều 
tỉnh của nước bạn Lào. 

Thời gian qua, Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với các tỉnh 
nước bạn Lào như: tổ chức giao lưu, gặp mặt vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay; chương 
trình giao lưu hữu nghị homestay đưa học sinh về giao lưu các gia đình ở các khối dân 
cư; thực hiện phong trào kết nghĩa các cụm dân cư hai bên tuyến biên giới Việt Nam - 
Lào trên địa bàn tỉnh; hàng năm cử các đoàn sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm,… 

Tại hội nghị, hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thông tin, tuyên truyền 
đối ngoại; kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giao 
lưu hội nhập quốc tế; tổ chức các hình thức đối ngoại nhân dân và kinh nghiệm quản 
lý hoạt động đối ngoại nhân dân; kinh nghiệm tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị về công 
tác thông tin đối ngoại; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thông 
tin đối ngoại,… 

Hội nghị nhằm giúp các học viên của khóa bồi dưỡng có cơ hội tiếp tục củng cố kiến 
thức đã học, mở rộng hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam nói riêng, Nghệ An 
nói chung cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc. 
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Bắt đối tượng người Lào trong vụ vận chuyển 

100.000 viên ma túy vào Việt Nam 
heo Vnplus, Liên quan đến Chuyên án 545L, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng 
Bình vừa bắt thêm một đối tượng nguy hiểm nằm trong đường dây mua bán, 
vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. 

Ngày 2/6, Ban chuyên án 545L xác nhận vừa bắt thêm một đối tượng nguy hiểm nằm 
trong đường dây mua bán, vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt 
Nam. 

Theo đó, vào lúc 11h30 ngày 1/6, lực lượng phá án của BĐBP Quảng Bình và Sở An 
ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Thạo Nhi Vàng (32 tuổi), 
trú tại bản Na Xuông, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay( Lào) cùng một số 
tang vật khác đang lẩn trốn trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào. 

Trước đó, như ANTT đã đưa tin, vào lúc 12h ngày 31/5, tại vị trí cách Mốc 527 về 
phía Lào khoảng 300m, thuộc khu vực Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm 
Muộn (Lào), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng 
BĐBP Quảng Bình (Trưởng ban chuyên án), lực lượng Phòng chống ma túy và tội 
phạm BĐBP Quảng Bình chủ trì có sự phối hợp của lực lượng đánh án Sở An ninh 
Khăm Muộn (Lào) phát hiện 1 đối tượng nam đi xe ô tô bán tải hiệu VIGO đang theo 
đường mòn biên giới chạy từ hướng Lào về Việt Nam. 

Ban Chuyên án đã tổ chức theo sát và xác định đây chính là đối tượng nằm trong tầm 
ngắm nên ngay lập tức tiến hành vây bắt. Qua kiểm tra, lực lượng đánh án phát hiện 
trong xe ô tô chứa nhiều gói nilon hình chữ nhật màu vàng được cất giấu tinh vi dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Đây chính là ma túy tổng hợp được đối tượng vận chuyển 
trái phép từ Lào về Việt Nam với số lượng 100.000 viên nén các loại. 

Khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Thạo Phết (SN 1969), trú tại bản Xám Xọ, 
huyện Viêng Thoon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay(Lào). Đây là đối tượng cầm đầu trong 
chuyên án 545L. 

Được biết, đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ 2 từ đầu năm 2019 
đến nay trên địa bàn biên giới Quảng Bình (Việt Nam) - Khăm Muộn (Lào) do BĐBP 
Quảng Bình chủ trì phát hiện, bắt giữ. 
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