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    SỐ 31- THÁNG 06 NĂM 2019

• Lào tổ chức xem xét lại hiệu quả tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển 
bền vững SDG 

• Đại biểu Quốc hội chất vấn việc Chính phủ miễn thuế nhập xăng dầu cho 
dự án đầu từ nước ngoài

• Bộ Công thương Lào đề nghị áp dụng Luật chống bán phá giá và chống 
trợ cấp

• Chính phủ Lào nỗ lực giữ ổn định giá hàng tiêu dùng
• Lào thông qua Luật dạy nghề mới
• Lào xuất khẩu được hơn 70 triệu USD gỗ kể từ sau khi Chỉ thị 15 được 

ban hành

• Chính phủ Lào đã thu về 716 triệu USD từ các mỏ vàng và đồng của 
Phoubia Mining

• Quỹ vay vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào được Chính phủ phê 
duyệt 200 tỷ Kíp

• Lào lần đầu tổ chức thảo luận về cạnh tranh thương mại 

• Luật Lâm nghiệp bản sửa đổi, điều chỉnh phần lớn nội dung
• Lào thanh tra đồng loạt các đồn điền chuối để đảm bảo an toàn sản xuất

• Lào – Thái Lan chính thức ký hợp tác xây dựng Cầu Hữu nghị số 5

• Lào đầu tư mạnh vào phát triển các khu du lịch trọng điểm cấp tỉnh

• Bộ Tài nguyên Môi trường giải trình về tình trạng cấp sổ đất trùng lặp bị 
phát hiện

• Ngành khoáng sản của Lào vẫn tăng trưởng tốt

• Lào - Nhật Bản thảo luận tăng cường hợp tác

• Chính phủ Lào khuyến khích sản xuất than trắng thành ngạnh xuất khẩu
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• Tân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trung Lào trình Quyết định bổ nhiệm tại 
Bộ Ngoại giao

• Đầu tư vào Lào tăng mạnh
• Lào ra quyết định dừng hoạt động tạm nhập tái xuất phương tiện
• Quốc tế hỗ trợ Lào cải cách giáo dục bậc tiểu học
• Lào đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên bản nội thành thủ đô Viêng 

Chăn
• Các nhà nhập khẩu xăng dầu cần đảm bảo hệ thống kho chứa nhiên liệu
• Công tác phục hồi hậu quả thiên tai của Lào cơ bản đạt chỉ tiêu đầu việc
• Khánh thành nhà máy sản xuất thang máy đầu tiên tại Lào
• Trung Quốc – Lào hợp tác phát triển Nông nghiệp
• Attapeu đẩy nhanh quá trình sửa chữa đường bộ khắc phục hậu quả 

thiên tai
• Thông tin Kinh tế thủ đô Viêng Chăn 
• Lào họp về công tác triển khai tổng điều tra kinh tế quốc gia lần 3 

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• TPHCM mong muốn là nhà đầu tư lớn nhất của thủ đô Viêng Chăn

• Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ cho Thanh tra Chính phủ Lào

• Đẩy mạnh tiến độ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào

• Đánh sập đường dây buôn lậu xe ô tô sang từ Lào về Việt Nam
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Tin chính: 

Lào tổ chức xem xét lại hiệu quả tiến trình thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững SDG  

heo Vientiane Times, Ngày 11/6 vừa qua tại Trung tâm hội nghị và tập huấn 
quốc tế ICTC Vientiane, thủ đô Viêng Chăn, hơn 70 quan chức Chính phủ 
Lào đã tham gia vào Cuộc họp của ban chỉ đạo cấp Quốc gia lần thứ 3 về 

công tác thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs và hoạch định kế hoạch 
ngân sách giai đoạn 2018-2019, chủ trì cuộc họp là Bộ trưởng Ngoại giao Salermxay 
Kommasith, ông đồng thời là Phó chủ tịch ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện SDGs. 

Theo đó, sau khi hoàn tất báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng hoạt động trong 
năm 2019, những người tham gia cuộc họp đã thảo luận về tiến độ và những thách 
thức gặp phải trong quá trình thực hiện SDGs, đồng thời cuộc họp cũng ghi nhận những 
ý kiến đóng góp về kế hoạch thực hiện trong tương lai. Để đảm bảo các mục tiêu phát 
triển bền vững được thực hiện hiệu quả hơn, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, kết quả 
thực hiện SDGs những năm qua và sự phối hợp thực hiện của các cấp từ TƯ đến địa 
phương sẽ được tổng hợp và làm kết quả tham chiếu cho định hướng hoạt động tiếp 
theo. 

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một cơ sở dữ diệu về quá trình 
thực hiện đồng thời SDGs trên nhiều lĩnh vực để đảm bảo khả năng giám sát và đánh 
giá hiệu quả. Ngoài ra, các mục tiêu SDGs quốc tế cũng sẽ được Lào điều chỉnh lại để 
phù hợp với từng giai đoạn khác nhau, Bộ trưởng Salermxay cho biết. 

Việc giải quyết các thách thức và thực hiện hiệu quả SDGs sẽ tạo điều kiện cho sự 
tăng trưởng liên tục, từ đó giúp Lào nâng điểm thứ hạng về mức độ dễ tổn thương của 
nền Kinh tế EVI, và mục tiêu cao hơn, là thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển 
trong tương lai gần. 

Cuộc họp cũng đã thông qua chương trình hành động quốc gia 2030 vì sự phát triển 
bền vững của Lào và kế hoạch hoạt động truyền thông quốc gia về SDGs. 

Từ khi tham gia chương trình nghị sự 2030 và thực hiện SDGs quốc tế gồm 17 mục 
tiêu, một chương trình được phê duyệt bởi Liên hợp quốc về việc giải quyết các thách 
thức toàn cầu như nghèo đói, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường... Chính phủ Lào 
cũng đã ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia SDGs 18, trong đó thêm mục tiêu 
giảm tác động của bom mìn sau chiến tranh UXO vào năm 2016. 

T 
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Đại biểu Quốc hội chất vấn việc Chính phủ miễn thuế 
nhập xăng dầu cho dự án đầu từ nước ngoài 

heo Vientiane Times, Tại phần báo cáo và trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc 
hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 8 đang diễn ra trong các ngày 5-25/6 này, 
Thủ tướng Thonglun Silulith đã đề nghị Quốc hội xem xét áp dụng các ưu đãi 

để thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng theo mô 
hình Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao BOT. Các ưu đãi sẽ khuyến khích sự mạnh 
dạn của các nhà đầu tư. Đây là một phần trong phát biểu của Thủ tướng khi được đại 
biểu Quốc hội đặt câu hỏi về lý do Chính phủ Lào miễn thuế nhập khẩu xăng dầu cho 
nhà thầu trong đề xuất xây dựng dự án cao tốc Viêng Chăn - Văng Viêng. Chính phủ 
muốn thúc đẩy và sớm hiện thực hóa dự án BOT trên để thu hút thêm các đầu tư tương 
tự trong tương lại, Thủ tướng Thonglun phát biểu. Chi phí ước tính của dự án cao tốc 
song song với Quốc lộ 13 và đường sắt Lào - Trung dài 109 Km nói trên khoảng hơn 
1 tỷ USD, việc ưu đãi là cần thiết để nhà đầu tư có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy, ông 
nói thêm. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã thừa nhận việc tự ý đàm phán với nhà thầu trước khi đề 
xuất lên Quốc hội, nếu không được chấp nhận khoản ưu đãi, Chính phủ sẽ phải đàm 
phán lại với chủ đầu tư. Một góc độ khác, Chính phủ cho biết nhà đầu tư sẽ không bồi 
thường giải phóng mặt bằng cho người dân nếu không nhận được chính sách ưu đãi. 
Bên cạnh đó, Chính phủ Lào sẽ có 5% cổ phần dự án mặc dù hoàn toàn không đầu tư 
xây dựng, vì vậy, qua các tính toán, việc miễn thuế sẽ đem lại nhiều lợi ích khác cho 
quốc gia, tuyến cao tốc cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành vận tải, du lịch, 
Thủ tướng Lào cho biết thêm. 

Đại biểu Quốc hội Phongsaly Kongchy Yangcheu tỏ ra quan ngại về việc ưu đãi này 
sẽ vi phạm nghiêm trọng luật thuế hiện hành và tạo tiền lệ không tốt cho các dự án đầu 
tư tiếp theo, đặc biệt là dự án cao tốc Viêng Chăn - Champasak mà Chính phủ Lào 
hiện đang nghiên cứu tính khả thi. 

Trả lời vấn đề trên, Thủ tướng Thonglun cho biết Chính phủ đã trình xin ý kiến Quốc 
hội về việc điều chỉnh luật thuế đối với các ưu đãi cho dự án đầu tư BOT, đồng thời, 
ông khẳng định dự án cao tốc Viêng Chăn - Văng Viêng sẽ là lần cuối Chính phủ chủ 
động đàm phán với nhà đầu tư mà bỏ qua ý kiến phê duyệt Quốc hộ. Trong tương lại, 
mọi ưu đãi khác nếu có cho các dự án đầu tư, sẽ được Chính phủ bàn bạc kỹ theo từng 
trường hợp và xin chấp thuận từ Quốc hội. 

T 
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Bộ Công thương Lào đề nghị áp dụng Luật chống bán 
phá giá và chống trợ cấp 

heo KPL, Luật Chống bán phá giá và chống trợ cấp từ chính quyền nước xuất 
khẩu đang được Lào xem xét áp dụng nhằm bảo vệ nhà sản xuất trong nước 
khỏi việc cạnh tranh không công bằng, đồng thời, đảm bảo cho nhóm doanh 

nghiệp trong nước có niềm tin tiếp tục cải thiện chất lượng và năng suất sản xuất. 

Trong phần báo cáo và trả lời các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội tại ngày họp hôm 
nay, Bộ Trưởng Công thương Khemmany Phonsena đã đề xuất việc áp dụng Bộ luật 
chống bán phá giá và chống trợ cấp mà cơ quan này xây dựng, đây được xem là một 
phần trong nỗ lực thúc đẩy nâng cao khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất nội địa. 
Theo đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo 
luật trên trước khi chính thức được thông qua và đưa vào áp dụng. 

Cụ thể,  Bộ luật chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Lào đang xem xét ban hành 
bao gồm 9 chương, 9 khoản và 69 điều, nếu được áp dụng chính thức, bộ luật này được 
kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ và tạo điều kiện cho các nhà sản xuất Lào có thời gian cải 
thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngay thị trường trong nước. 

T
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Chính phủ Lào nỗ lực giữ ổn định giá hàng tiêu dùng 
heo KPL, Trong bối cảnh các chi phí đầu vào sản xuất gia tăng, đặc biệt là 
ngành công nghiệp chế biến. Chính phủ Lào vẫn đang nỗ lực bình ổn giá cả thị 
trường, trong đó có các mặt hàng thực phẩm. 

Thông tin từ Chính phủ Lào, lưu thông hàng hóa trong nước 4 tháng đầu năm đạt 
15.500 tỷ Kíp, tăng 11.8% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 23.8% kế hoạch 
năm. Bên cạnh đó, giá trị của ngành công nghiệp chế biến và sản xuất hàng thủ công 
đạt 3.240 tỷ Kíp, tăng tới 33.6% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 26.1% chỉ tiêu 12.386 
tỷ Kíp mà Quốc hội đã đặt ra. 

Lào hiện vẫn đẩy mạnh khuyến khích sản xuất trong nước thông qua chương trình Mỗi 
huyện một sản phẩm, trong thời gian gần đây, Bộ Công thương nước này đã cấp chứng 
chỉ ODOP cho 18 sản phẩm của 16 đơn vị doanh nghiệp và đưa tổng số doanh nghiệp 
được chứng nhận trên toàn quốc lên con số 171 với 647 sản phẩm. Tuy nhiên, các sản 
phẩm tiêu dùng trong nước vẫn có giá cao do năng lực sản xuất vẫn còn hạn chế, chi 
phí đầu vào cao, vì vậy, Bộ Công thương đề nghị Chính phủ nên tiếp tục đầu tư mạnh 
vào nhóm doanh nghiệp này để giảm bớt lượng nhập khẩu hàng tiêu dùng của Lào. 

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất đến từ năng lực canh tác hạn chế, 
thiếu áp dụng các phương pháp tiên tiến vào sản xuất, đồng thời, giá nhân công vẫn 
đang ở mức cao, Bộ Công thương cho biết. 

Về cơ bản, giá thực phẩm ở Lào thường ổn định, trong đó, mặt hàng rau củ quả trái 
mùa sẽ có sự biến động tương đối nhất. Giá các mặt hàng thực phẩm tại Lào được cho 
là cao hơn mặt bằng giá tại Thái Lan và Việt Nam, theo một báo cáo của Bộ Công 
thương Lào. 

Cũng theo Ngân hàng thế giới, chi phí và chất lượng Logistic đóng một vai trò quan 
trọng trong việc sản phẩm của Lào kết nối đến chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Vì 
vậy, chi phí vận tải cao sẽ góp phần làm yếu đi năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp Lào, do có nhiều nhận định giá cả Logistic của Lào cao hơn so với các quốc 
gia trong khu vực. 

T
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Lào thông qua Luật dạy nghề mới 
heo KPL, Luật dạy nghề bản sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội Lào thông qua 
tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 8. 

Theo báo cáo của Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào trước Quốc hội, kể từ khi Bộ 
luật dạy nghề được ban hành và có hiệu lực chính thức ngày 28/1/2014, công tác đào 
tạo nghề được ghi nhận có những tiến bộ nhất định, đã có 7 trường nghề trên cả nước 
được nâng cấp lên hệ Cao đẳng, 3 trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề được nâng 
cấp thành học viện. Từ 23.500 người tham gia hệ đào tạo nghề trực thuộc Bộ Giáo dục 
trong niên khóa 2012-2014 đã tăng lên 37 nghìn học viên trong năm 2017-2018. Hiện 
các cơ sở nghề tại Lào cung cấp các khóa giảng dạy hơn 80 lĩnh vực khác nhau, đảm 
bảo công ăn việc làm cho 80% học viên tốt nghiệp, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao 
Sengdeuan Lachanhthabun báo cáo. 

Nhận định thấy nhiều điều khoản trong Bộ luật dạy nghề bị chồng chéo chức năng với 
Bộ luật Lao động, còn nhiều nội dung dài dòng, nội dung thiếu rõ ràng, gây khó khăn 
cho việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến 
khích nghiên cứu, nâng cấp công nghệ dạy và học chưa được phổ biến sâu rộng. Bộ 
Giáo dục đã trình dự thảo luật dạy nghề mới và nhiều khả năng sẽ được thông qua tại 
kỳ họp Quốc hội. Theo đó, Luật dạy nghề sửa đổi bổ sung sẽ có thêm 1 chương, 1 
khoản và giảm 9 điều. 

Cụ thể, Luật dạy nghề sẽ có tổng cộng 14 chương, 17 khoản và 98 điều, trong đó, 70 
điều trong luật cũ sẽ được sửa đổi và thêm mới 6 điều. Các điều khoản được điều chỉnh 
đều liên quan đến chất lượng dạy và học và khuyến khích phát triển học nghề. Bên 
cạnh đó, các điều khoản về phối hợp công, tư trong đào tạo nghề và quỹ, vai trò dạy 
và học nghề cũng sẽ được điều chỉnh. 

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Thể thao trình công bố cuối năm 2018, cho thấy 
con số tuyển dụng của các trường đào tạo nghề trong cả nước Lào năm 2016 – 2017 là 
14.868 người, năm 2017 – 2018 là 18.355 người, tăng 18,5% so với năm trước. 

Ông Somlith Virivong, Cục trưởng Cục Đào tạo nghề, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 
trả lời phỏng vấn báo Vientiane Mai cho biết, năm 2018 – 2019, 23 trường cao đẳng 
đào tạo nghề trong cả nước đã thống nhất tiếp nhận 25.000 học sinh mới. 

Các trường cao đẳng đào tạo nghề quốc lập và tư nhân đều khuyến khích học sinh sau 
khi tốt nghiệp phổ thông tham gia các chương trình đào tạo nghề, chẳng hạn như sửa 
chữa bảo dưỡng máy cơ khí nặng, điện máy, vì hiện tại nhiều doanh nghiệp vừa và lớn 
rất có nhu cầu với lao động lĩnh vực này. 

Hiện tại, rất nhiều thanh niên Lào tỏ ra hào hứng với các chương trình đào tạo nghề, 
các lĩnh vực được ưa thích gồm có: Sửa chữa ô tô, cơ khí, điện máy, hàn, sửa chữa 
điện nước, thiết bị nặng, máy nông cụ vv.. 
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Để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai 
đào tạo nghề, để những người ở vùng xa xôi hẻo lánh, thanh niên chưa kết hôn, phụ 
nữa có cơ hội tham gia đào tạo nghề. Đồng thời co quan quản lý cũng nỗ lực nâng cao 
lực lượng giáo viên, để giáo viên có thể thành lập giáo án mới đem tới những chương 
trình tốt hơn cho học sinh, để học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tìm được chỗ đứng 
trong thị trường lao động. 

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng đang xây dựng cơ sở 2 của Cao đẳng kỹ 
thuật Lào – Đức tại bản Xiêng Đa, quận Xaysettha. Cơ sở này sẽ có khả năng tiếp nhận 
hàng trăm học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và phổ thông cơ sở vào học nghề. 
Cơ sở 1 của trường hiện nằm tại bản Vatnak, đào tạo nghề của trường bao gồm sửa 
chữa ô tô, máy móc cơ khí, điện tử điện lạnh, gò hàn, lái máy công trình, lái máy nông 
cụ vv… 
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Lào xuất khẩu được hơn 70 triệu USD gỗ kể từ sau khi 
Chỉ thị 15 được ban hành 

heo KPL, dẫn thông tin về tiến độ thực hiện Chỉ thị 15 về tăng cường kiểm 
soát của ngành gỗ mà Thủ tướng Chính phủ Thonglun Sisulith đã báo cáo 
trước Quốc hội trong kỳ họp mới đây cho biết, kể từ khi chính thức có hiệu 

lực đến thời điểm hiện tại, hơn 500 cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ, bao gồm cả 
quy mô hộ gia đình, đã bị yêu cầu đóng cửa, đưa con số các cơ sở trên từ 1.595 trước 
đây xuống chỉ còn 1.086 xưởng, nhà máy. 

Theo Thủ tướng, cũng trong thời gian này, Chính phủ Lào đã thúc đẩy sản xuất gỗ 
thành phẩm trong nước và xuất đi nước ngoài đạt khoảng 71.8 triệu USD. 

Cũng theo nội dung Chỉ thị 15, trong những năm qua, hàng nghìn m3 gỗ đã bị tịch thu 
và đấu giá, ngoài ra nhiều thiết bị phục vụ việc khai thác và vận chuyển gỗ lậu bao 
gồm cưa, máy ủi, xe tải... cũng đã bị thu giữ. Cơ quan chức năng Kiểm lâm kiểm soát 
gắt gao và liên tục phát hiện, bắt giữ các trường hợp vi phạm vận chuyển gỗ lậu bất 
hợp pháp. Đồng thời, để tăng giá trị cho gỗ Lào, Chỉ thị 15 cũng đã yêu cầm cấm xuất 
khẩu gỗ thô ra nước ngoài. 

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất gỗ trong nước cũng được yêu cầu điều chỉnh, nâng cấp 
hoạt động để đáp ứng các tiêu chuẩn mà Chính phủ đề ra, những cơ sở sản xuất không 
đảm bảo sẽ bị đình chỉ hoạt động, và không chỉ dừng lại ở con số hơn 500 cơ sở nói 
trên. 

Tuy nhiên, các nhà sản xuất đồ gỗ của Lào lại phải vật lộn với thách thức không nhỏ 
khi nỗ lực đạt tiêu chuẩn kích thước của các sản phẩm gỗ theo Chỉ thị 15 trước khi 
được phép xuất ra nước ngoài. 

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội đồ gỗ Lào Kongmala Phommalay, các doanh nghiệp nước 
ngoài, đặc biệt là Trung Quốc có sự quan tâm rất lớn đến đồ gỗ Lào, tuy nhiên nhiều 
sản phẩm được ưa chuộng lại không đủ tiêu chuẩn kích thước mà Chính phủ Lào đề 
ra. Để đảm bảo lợi ích của các nhà sản xuất và tăng khả năng tiếp cận thị trường nước 
ngoài, ngành gỗ Lào cần sự xem xét hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc từ Chính 
quyền, ngoài ra, các sản phẩm gỗ được người nước ngoài chon mua tại các hội chợ 
triển lãm nên được có chính sách ưu tiên xuất khẩu, ông cho biết thêm. 
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Chính phủ Lào đã thu về 716 triệu USD từ các mỏ vàng 
và đồng của Phoubia Mining 

heo KPL, Với 2 nhà máy tinh chế quặng vàng - đồng, Phoubia Mining đã 
nộp ngân sách tổng cộng 86 triệu USD, trong đó bao gồm phí tô nhượng 
khai thác, chia lợi nhuận và các loại thuế nghĩa vụ khác. Mới đây, truyền 
thông Lào đã được Phoubia Mining mới tham quan hoạt động khai thác, 

chế biến và sản xuất quặng của công ty này tại huyện Anouvong, tỉnh Xaysombun, nơi 
đặt nhà máy xử lý quặng từ mỏ Phoukham, một liên doanh khai thác với PanAust, đến 
từ Australia. 

Theo đó, Phoukham là mỏ lộ thiên đang được Công ty thực hiện khai thác, sàng lọc 
tách chiết kim loại đồng và đá quý để xuất khẩu cho các nhà máy luyện kim tại Châu 
Á. Quặng đậm đặc khai thác được có chứa đến 23% đồng, 6 gram vàng hoặc 47 gram 
bạc mỗi tấn. Theo thông tin từ Phoubia, năm 2018, hai nhà máy chế biến quặng 
Phoukham, tỉnh Xaysombun đã sản xuất được 83.680 tấn đồng, 70.787 Oz vàng. Đối 
với nhà máy Huayxai, cách mỏ Phoukham hơn 20 Km về phía Tây, sản lượng vàng 
năm vừa qua đạt 108.570 Oz và 666.628 Oz bạc. Sản lượng trên không có nhiều 
chênh lệch so với cùng kỳ 2017. 

Phoubia Mining đã thực hiện nghĩa vụ với nhà nước tổng số 86.35 triệu USD, bao 
gồm phí tô nhượng, chia lợi nhuận thông qua 10% cổ phần của Chính phủ Lào, đóng 
các khoản phí, thuế các loại... Tính từ năm 2016 đến nay, Phoubia Mining đã thực 
hiện nộp ngân sách tổng cộng 716 triệu USD. Hiện công ty đang sử dụng 3.200 lao 
động, trong đó có 8-10% là lao động nước ngoài. 

Trong quý đầu tiên của năm 2019, Phoubia Mining đã báo cáo kết quả hoạt động rất 
tốt của doanh nghiệp này. Theo đó, hoạt động sản xuất đồng và vàng của dự án The 
Phu Kham Copper-Gold tại mỏ đồng lớn thứ 2 của Lào cách thủ đô Viêng Chăn 140 
Km về phía Bắc. Theo đó, đơn vị đã sản xuất được 19.820 tấn đồng với chi phí sản 
xuất trực tiếp C1 là 1.14 USD/lb, phí duy trì AISC đạt 1.50 USD/lb. Trong đó quỹ 
tinh chế kim loại quý đạt 19.403Oz Vàng và 115.792Oz Bạc. 

Ngoài ra, dự án khai thác và chế biến vàng tại mỏ Vàng – Bạc bản Huayxai, cách 
mỏPhoukham 25 Km về phía Tây tính đến hết tháng 3/2019 đã sản xuất được 
33.120Oz Vàng và 253.631Oz Bạc với chi phí C1 là 504USD/Oz và chi phí duy trì 
AISC đạt 644 USD/oz. Ngoài kết quả sản xuất khởi sắc với chi phí tốt, công ty mẹ 
giữ đến 90% cổ phần của Phoubia Mining là PanAust từ Úc cũng đã ghi nhận tỷ lệ 
thương tật TRIFR thấp nhất trong lịch sử kể từ năm 2008 là 0.22, thấp hơn nhiều có 
với số liệu trung bình về thương tật của Tổ chức Khai khoáng và Kim loại Quốc tế là 
3.94. Theo Phuobia Mining, các số liệu khả quan bắt nguồn từ việc đơn vị đã chú 
trọng vào cải thiện an toàn lao động, sản xuất và tiết kiệm. 
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Quỹ vay vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào 
được Chính phủ phê duyệt 200 tỷ Kíp 

heo KPL, trong phần báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8. Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy đã cung cấp thông tin xoay quanh 
nhiều chủ đề được quan tâm của Đại biểu Quốc hội. 

Theo đó, Bộ trưởng cho biết, năm 2018 vừa qua, đối với vấn đề xử lý tài sản liên quan 
đến phạm pháp, Chính phủ đã thực hiện thu hồi nhiều lô đất sai phạm, hàng chục nghìn 
phương tiện nhập lậu trốn thuế, đặc biệt là hơn 4000 xe các loại tại chỉ riêng tỉnh 
Luangprabang. Các tài sản tiền mặt, hiện vật có giá trị liên quan đến sai phạm cũng đã 
được thu nộp ngân sách. 

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề cập đến khó khăn của quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia trong 
bối cảnh Kinh tế Lào đang trong giai đoạn gặp khó khăn, các chính sách của Nhà nước 
hiện tại vẫn là nỗ lực khuyến khích sản xuất và tăng cường xuất khẩu cũng như thúc 
đẩy du lịch phát triển để tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. 

Năm 2016, Lào chỉ tiếp cận được 16% tổng giá trị ngoại tệ có trong nước là 2.270 tỷ 
USD, năm 2017, con số tăng lên 26% của tổng số 2.6 tỷ USD và năm 2018, cũng trong 
tổng số 2.6 tỷ USD, Lào cũng chỉ tiếp cận thực tế được khoảng 28%. Phần lớn ngoại 
tệ được sử dụng để nhập khẩu nhiên liệu, loại hàng hóa mà Lào hoàn toàn lệ thuộc 
nước ngoài, Bộ trưởng Somdy cho biết. 

Đối với chính sách phát triển nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhận thấy nhu cầu về 
vốn lớn của khu vực này, Chính phủ Lào đang xem xét điều chỉnh lại Chỉ thị của Thủ 
tướng về việc thành lập quỹ khuyến khích phát triển SMEs, dự kiến sẽ nâng lên con 
số 200 tỷ Kíp, nguồn vốn này được trích từ vốn vay Ngân hàng thế giới, Ngân hàng 
phát triển Châu Á, vốn đầu tư của Chính phủ Lào. Nếu Chính phủ vay được vốn với 
lãi xuất thấp, các doanh nghiệp cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn lãi xuất thấp và 
ngược lại. Bộ trưởng Tài chính cho biết thêm. 

Ngoài ra, trả lời câu hỏi nợ lương công chức từ tháng 11/2018 tại nhiều địa phương, 
Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo cơ quan hữu quan rà soát và xử lý 
sớm nhất có thể, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phân cấp quản lý thu ngân sách cho các 
địa phương để đảm bảo kịp thời thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức. 

Đặc biệt, nhiều Đại biểu Quốc hội đề xuất ý kiến lên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên 
Môi trường xem xét nên có chính sách xây dựng nhà ở cho cán bộ lãnh đạo, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc luân chuyển cán bộ từ địa phương lên Trung ương. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 31 

Lào lần đầu tổ chức thảo luận về 
cạnh tranh thương mại  

heo Laoedaily, sáng 11/6 vừa qua tại Khách sạn Mường Thanh, thủ đô Viêng 
Chăn. Cuộc họp đầu tiên Ủy ban quản lý cạnh tranh thương mại, Bộ Công 
thương Lào đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Somchith 

Inthamith, ngoài ra còn có mặt lãnh đạo Cục thương mại trong nước và đại diện các 
ban ngành liên quan. 

Theo đó, cuộc họp đã phổ biến 3 văn bản quan trọng liên quan đến việc kiểm soát hiệu 
quả lĩnh vực cạnh tranh thương mại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngoài 
ra, các văn bản trên bao gồm quyết định về vai trò, quyền hạn của Hội đồng cạnh tranh 
và tổ chức bộ máy lãnh đạo của Hội đồng cạnh tranh thương mại Lào. 

Trong khuôn khổ cuộc họp, Cục phó Cục Thương mại trong nước Khuanchai Yensuthi 
đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác quản lý cạnh tranh tại Lào cũng như các thách 
thức mà cơ quan này gặp phải. Đồng thời, ngoài thảo luận về báo cáo tình hình trong 
nước, các thành viên tham dự cuộc họp cũng đã lắng nghe, tiếp thu bài học của chuyên 
gia từ Cơ quan hợp tác phát triển Đức GIZ trình bày về cạnh tranh thương mại, đồng 
thời giới thiệu về dự án mới mà GIZ hợp tác với Lào trong lĩnh vực này. 

Cạnh tranh thương mại đang là vấn đề mới được chú ý quản lý tại Lào, do tính chất 
phụ thuộc vào quy định pháp luật và nguyên tắc Kinh tế, vấn đề này được các thành 
viên tham dự cuộc họp đánh giá có độ phức tạp cao, đòi hỏi khả năng thực hiện quản 
lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng ở mọi lĩnh vực thương mại. 

Hiện nay, Lào cũng đang ban hành Bộ luật về cạnh tranh thương mại bao gồm 9 
chương, 95 điều, được ban hành ngày 14/7/2015. 
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Luật Lâm nghiệp bản sửa đổi, điều chỉnh phần lớn nội 
dung, thêm mới 56 điều 

heo KPL, tiếp tục phần báo cáo và trả lời câu hỏi từ Đại biểu Quốc hội của Bộ 
trưởng Nông Lâm Lien Thikeo trong ngày họp hôm 13/6 vừa qua. Dự thảo 
Luật Lâm nghiệp bản sửa đổi, bổ sung tiếp tục được đưa ra thảo luận, đóng 

góp ý kiến. 

Bộ Luật Lâm nghiệp hiện hành được ban hành và có hiệu lực chính thức từ năm 
2007, sau nhiều năm áp dụng, ngành Lâm nghiệp Lào cơ bản đã quy hoạch và xác 
lập khu vực quản lý, phân loại 3 nhóm rừng chính bao gồm rừng phòng hộ, rừng bảo 
tồn và rừng sản xuất với tổng diện tích gần 16 triệu Ha, bao phủ 62.2% diện tích đất 
nước, Bộ trưởng Lien Thikeo cho biết. 

Nội dung luật Lâm nghiệp hiện hành bao gồm 12 chương, 13 khoản, 130 điều, sau 
khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo luật Lâm nghiệp mới sẽ tăng lên thành 15 chương, 16 
khoản và 175 điều. Trong đó, có tới 90 điều có sự điều chỉnh về nội dung, 56 điều 
thêm mới và chỉ giữ lại nguyên bản 29 điều. Đặc biệt, toàn bộ chương 4 quy định về 
các công tác quản lý rừng đều được sửa đổi như việc khảo sát, khai thác gỗ trong 
phạm vi rừng sản xuất, khu vực phát triển hạ tầng và khai thác lâm sản; ngoài ra, 
phân cấp quản lý rừng cho cấp bản cũng được điều chỉnh đáng kể nhằm phù hợp với 
chiến lược phục hồi rừng 2020. Cụ thể, Chính phủ Lào đặt mục tiêu đạt diện tích bao 
phủ rừng 70% cho đến năm 2020. 

Tuy nhiên, nhiều Đại biểu Quốc hội hoài nghi tính khả thi của mục tiêu độ che phủ 
rừng 70% cho đến năm 2020 khi Lào vẫn đang cho phép khai thác gỗ thương mại 
trên diện tích 3.1 triệu Ha rừng sản xuất và 480 nghìn Ha đất trồng cây công nghiệp. 
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Lào thanh tra đồng loạt các đồn điền chuối để đảm bảo 
an toàn sản xuất 

heo Vientiane Times, Bộ Nông Lâm Lào cho biết cơ quan này đang triển khai 
thanh tra toàn diện các đồn điền chuối trong nước để đảm bảo quy trình sản 
xuất tại đây đúng theo quy định pháp luật, một phần trong việc triển khai 

chính sách sản xuất nông nghiệp bền vững. 

Trong phần giải trình chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào 
khóa 8 đang diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn trong các ngày 5-25/6 này. Bộ trưởng 
Nông Lâm Lien Thikeo đã cho biết Bộ này đang tích cực kiểm tra, chỉ đạo các doanh 
nghiệp sản xuất chuối tuân theo các quy định hiện hành về môi trường theo chính 
sách xanh, sạch, bền vững. 

Theo Bộ Nông Lâm, năm 2016-2017, Lào ghi nhận có 117 doanh nghiệp đầu tư 
trồng chuối trên tổng diện tích 26.177 Ha và đến nay, con số còn lại là 90 doanh 
nghiệp và 20.408 Ha. 

Trên thực tế, chuối thơm được định hướng là cây trồng thương mại chính của Lào để 
xuất khẩu, theo nội dung chiến lược phát triển nông nghiệp 2025. Đồng thời, ngành 
chuối cũng tạo điều kiện việc làm cho người lao động, góp phần giúp người dân địa 
phương giảm nghèo, Bộ trưởng Nông Lâm cho biết. 

Năm 2014, không tính các giao dịch tự phát tại biên giới, Lào đã xuất khẩu khoảng 
260 nghìn tấn chuối, trị giá 45 triệu USD, đến năm 2018 giá trị sản lượng chuối tăng 
gần gấp 5 lần, lên 209.4 triệu USD. Tuy nhiên, các khoản đầu tư trồng chuối đã gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xã hội do sự lỏng lẻo trong quản lý của chính 
quyền khi số lượng đăng ký kinh doanh hợp pháp để trồng chuối là rất ít. Các nhà 
đầu tư thường chủ động giao dịch thuê đất với người dân, đồng thời, các quy định về 
môi trường, quản lý hóa chất, bảo vệ thực vật bảo vệ người tiêu dùng đã không được 
thực hiện nghiêm ngặt. 

Năm 2014, Chính phủ ra Chỉ thị cấm hoạt động trồng chuối trên các khu đất vốn là 
đất nông nghiệp mà các doanh nghiệp đã thuê được của người dân. Năm 2015, một 
thông báo bổ sung được ban hành về kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ và các hóa chất khác trong đồn điền chuối. Đến năm 2016, một chỉ thị khác về xử 
lý môi trường tiếp tục được ban hành, dẫn đến việc Bộ Nông Lâm triển khai thanh 
tra đồng loạt các đồn điền chuối tại 6 tỉnh Bắc Lào bao gồm Phongsaly, Luang 
Namtha, Bokeo, Oudomxay, Luang Pha Bang và Xaynhaboury. 

Về bản chất, các lệnh kiểm soát canh tác chuối của Chính phủ chỉ cấm trồng chuối 
trên diện tích đất nông nghiệp và yêu cầu tuân thủ các quy định về sản xuất an toàn 
cũng như tác động môi trường. Đặc biệt, Chính phủ Lào cấm sử dụng các hóa chất 
nguy hiểm, đặc biệt là Paraquat và DDT. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 31 

Lào – Thái Lan chính thức ký hợp tác xây dựng Cầu 
Hữu nghị số 5

heo truyền thông Lào và Thái Lan, Bắt đầu triển khai khảo sát từ năm 2011, 
Cầu hữu nghị Lào – Thái số 5 ( Cửa khẩu Hữu nghị Lào – Thái số 5) nối Quốc 
lộ 13 Nam Lào tại vị trí bản Koay, huyện Paksan, tỉnh Bolikhamxay với Đại 

lộ 212, thuộc địa phận xã Donnhom, huyện Khaisy, thành phố Beungkan, tỉnh 
Beungkan là dự án kết nối giao thông vận tải qua dòng Mekong trọng điểm giữa hai 
quốc gia, phù hợp với chính sách xây dựng tuyến đường vành đai phía Đông tránh 
qua huyện lị Paksan mà Chính phủ Lào đề ra. 

Cầu Hữu nghị Lào – Thái số 5 có chiều dài 1.35 Km, sử dụng kết cấu bê tông ứng suất 
trước, sẽ chính thức được khởi công vào năm 2019 này. 

Diễn ra hôm 14/6 vừa qua tại tỉnh Beungkan, Thái Lan. Đoàn đại biểu Lào do Bộ 
trưởng Công chính Vận tải Bunchanh Sinthavong làm trưởng đoàn đã tham gia lễ ký 
kết thỏa thuận dự án Cầu hữu nghị Lào – Thái số 5 với Bộ Giao thông Thái Lan, trưởng 
đoàn là Bộ trưởng Akhom Termphitthayaphaisith. 

Theo thông tin buổi lễ, dự án Cầu hữu nghị Lào – Thái số 5 thuộc chiến lược phát triển 
Kinh tế - Xã hội Quốc gia Lào lần thứ 8 ( 2016-2020 ) trên cơ sở mục tiêu kết nối giao 
thông khu vực mà Chính phủ nước này hướng đến. Cầu Hữu nghị Lào – Thái số 5 sẽ 
khai thông hành lang Kinh tế từ Thái Lan qua Paksan theo Quốc lộ số 8 và đến Việt 
Nam thông qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao - Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. 

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới trong việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng 
như tạo thuận lợi cho ngành vận tải, giao thương và du lịch giữa hai nước Lào – Thái 
Lan. 
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 Lào đầu tư mạnh vào phát triển các khu du lịch trọng 

điểm cấp tỉnh 
heo KPL, Năm du lịch Lào 2018, các điểm du lịch nước này đón hơn 4.18 triệu 
lượt khách nước ngoài, tăng 8.2%, mang lại nguồn thu đáng kể 811 triệu USD. 
Ngoài ra, du khách trong nước cũng đạt 2.8 triệu lượt, tăng 26%. 

Tại cuộc họp tổng kết ngành Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào diễn ra mới đây, Bộ 
trưởng Bosengkham Vongdara đã cho biết, Chính phủ Lào đặt quyết tâm cao độ và 
phê duyệt khoản ngân sách lớn vào ngành du lịch, đặt mục tiêu phát triển 5 khu du lịch 
trọng điểm tại mỗi tỉnh, trong đó bao gồm các chương trình bảo trì, cải thiện chất lượng 
hạ tầng giao thông, điều gây trở ngại lớn đối với du khách đến Lào. 

Bên cạnh đó, Lào cũng đàm phán và thỏa thuận mở các đường bay thẳng mới đến 
nhiều địa phương lớn của Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam... 

Trong phiên báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8, Bộ trưởng Bosengkham 
Vongdara tiếp tục nhận được các câu hỏi của Đại biểu liên quan đến mục tiêu phát 
triển du lịch trên, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ trước khẳng định của lãnh đạo các địa 
phương về việc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trên. 

Theo Bộ trưởng Thông tin Văn hóa và Du lịch, Chính phủ sẽ không đầu tư ồ ạt để xây 
dựng mới hoàn toàn các khu du lịch trọng điểm mà chỉ cải tạo, nâng cấp hạ tầng dịch 
vụ các điểm du lịch trên cơ sở sẵn có, những điểm du lịch mới cũng sẽ được xem xét 
cụ thể khả năng thực tế của địa phương cũng như Trung ương trước khi đi đến quyết 
định đầu tư. 

Năm 2018, Lào đã miễn phí visa cho du khách đến từ bốn nước là Ðan Mạch, Phần 
Lan, Na Uy và Thụy Ðiển. Chính phủ Lào cũng đầu tư ngân sách sửa chữa, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch để thu hút thêm nhiều bạn bè quốc tế. Số lượng du 
khách quốc tế đến Lào vào năm 2020 ước tính đạt hơn 6,2 triệu người. 

Với tầm nhìn dài hạn, những hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan đến du lịch sẽ 
được nhà nước khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và thân thiện môi trường. 
Những nỗ lực của các doanh nghiệp làm du lịch trong việc bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên và cảnh quan môi trường sẽ được Nhà nước ghi nhận và khuyến khích. 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin Văn Hóa và Du lịch Lào. Tiềm năng du lịch của đất 
nước Triệu Voi là rất lớn, có tổng số 2.237 điểm du lịch được ghi nhận chính thức trên 
phạm vi toàn quốc, trong đó có 575 điểm du lịch văn hóa, còn lại là du lịch tự nhiên 
hoặc các di tích lịch sử. Trên thực tế, mới chỉ có 365 điểm du lịch trên toàn quốc được 
khai thác các dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng được nhà nước đầu tư hoặc theo dạng tự 
phát. Như vậy, tiềm năng phát triển đầu tư du lịch tại Lào là rất rộng mở cho các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước.  
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 Bộ Tài nguyên Môi trường giải trình về tình trạng cấp 

sổ đất trùng lặp bị phát hiện 
heo Vientiane Times, sáng 10/6, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 8 tiếp tục diễn 
ra với phần giải trình chất vấn từ đại biểu Quốc hội của Bộ trưởng Tài nguyên 
và Môi trường Sommath Phonsena. Trong đó vấn đề nổi cộm là việc cấp quyền 

sử dụng đất ( sổ đất ) chồng chéo, các Đại biểu Quốc hội đã có nhiều tranh luận xung 
quanh vấn đề gây nhiều xung đột dân sự này, nhiều ý kiến trực tiếp quy trách nhiệm 
cho các cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ. 

Theo đó, Bộ trưởng Phonsena thừa nhận hiện trạng cấp sổ đất trùng lặp và nhấn mạnh 
Chính phủ sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề trên. 

Cụ thể hơn, đã có 153 trường hợp cấp đất trùng lặp được báo cáo trên nhiều địa 
phương, bao gồm 44 trường hợp tại Savannakhet, 15 trường hợp tại Champasak, 10 
trường hợp tại Xaynhabuly và 17 trường hợp tại thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, nhiều 
trường hợp chủ đất đã khai báo với cơ quan chức năng về việc mất giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và yêu cầu được cấp lại, sau đó sử dụng để thế chấp vào các khoản 
vay ngân hàng khác. Có trường hợp cha, con trong một gia đình đều đứng tên giấy 
chứng nhận quyền sử dụng trên một cùng một lô đất. Trường hợp khác, có người sử 
dụng quyền tô nhượng đất để thế chấp ngân hàng đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng 
cấp tiếp quyền sở hữu đất khác để thế chấp tại một ngân hàng khác, Bộ trưởng 
Phonsena dẫn báo cáo. 

Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt một chương chình bao gồm 7 biện pháp xử lý tình 
trạng trên và giao cho bộ Tài nguyên Môi trường triển khai thực hiện. Nội dung chính 
của các biện pháp là yêu cầu tăng cường phối hợp từ các cơ quan có thẩm quyền trong 
việc cấp chứng nhận sử dụng đất, điều này được ban hành do Chính phủ nhận thấy 
công tác thu thập dữ liệu được thực hiện rất yếu kém khi không có cơ sở thông tin 
chung nào về đất đai được thiết lập. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cảnh báo các quan 
chức không tham gia vào quá trình này do phát hiện nhiều trường hợp không minh 
bạch bắt nguồn từ các quyết định của lãnh đạo cơ quan chức năng. 

Nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn yêu cầu Chính phủ có chế tài mạnh tay với các 
quan chức có liên quan đến sai phạm đất đai như trên. Bên cạnh đó, trong báo cáo của 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, cơ quan này đã xác minh được 
tổng cộng 3.061.616 lô đất dân sinh trên toàn quốc và đã cấp thành công 1.290.243 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, hệ thống công nghệ cấp sổ đất được áp 
dụng khá hiệu quả, đều vượt xa chỉ tiêu mà Quốc hội đã đặt ra. Cụ thể, vượt 38.6% 
trong năm 2017 và 33.2% trong năm 2018. 

Trong tổng số 425.812 hồ sơ đất thế chấp ngân hàng có đến 13.878 hồ sơ không phải 
chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, Bộ trưởng Phonsena phát biểu trong báo cáo. 
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 Ngành khoáng sản của Lào vẫn tăng trưởng tốt 

heo Vientiane Times, doanh thu từ khoáng sản trong nước của Lào năm 2018 
đạt 66.2 triệu USD, tăng 38.79% so với cùng kỳ, bên cạnh đó, kim ngạch xuất 
khẩu của nước này đạt 1.439 tỷ USD, tăng 8.2%. 

Theo Bộ Năng lượng và Mỏ, trong quý đầu tiên của năm 2019, doanh thu từ tiêu thụ 
khoáng sản của Lào tăng đến 43% so với cùng kỳ, đồng thời đạt 25% chỉ tiêu năm. 
Bên cạnh đó, xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 433 triệu USD, tăng 10.24% so với 
cùng kỳ, chiếm 24.32% kế hoạch năm. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Lào bao 
gồm vàng, đồng, kali, bạc, than non, kim loại và đá vôi. 

Về ngành khai khoáng của Lào, Chính phủ nước này hiện đã phê duyệt đầu tư cho tổng 
cộng 281 đơn vị, trong đó có 110 công ty đang thực hiện thăm dò và 171 công ty đang 
trong quá trình khai thác, sản xuất. Tổng giá trị sản lượng trong năm 2018 của Lào 
được ghi nhận là 11.509 tỷ Kíp, tăng 7.5% so với 2017. 

Nguồn thu của Lào trong việc bán khoáng sản bị ảnh hưởng tương đối do giá cả thị 
trường thế giới giảm đáng kể trong năm 2016-2017 khiến tăng trưởng ngành này giảm 
4.3% trong năm 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với điện lực, khoáng sản đang 
là một trong hai trụ cột của Kinh tế Lào. Trước khi tăng trưởng âm vào năm 2017, 
ngành khoáng sản Lào đã có thời gian phát triển 14 năm liên tục, kể từ năm 2003, đem 
lại trung bình 150 triệu USD cho ngân sách nước này mỗi năm. Năm 2012, ngành 
khoáng sản chiếm 7% GDP, 12% thu ngân sách và 10% GNI. Trong đó có 80% đầu 
tư đến từ nước ngoài. 

Tuy nhiên, ngoài tiềm năng phát triển to lớn, những rủi ro môi trường vẫn là thách 
thức đối với Chính phủ Lào. Nhiều dự án nghiên cứu khả thi cũng như một số dự án 
tô nhượng đang trong quá trình triển khai đã bị rút giấy phép do gây hại đến chất lượng 
môi trường, Vientiane Times cho biết. 
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 Lào - Nhật Bản thảo luận tăng cường hợp tác 

 
heo báo chí Lào, tuần vừa qua tại Thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ 
chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản dẫn đầu bởi 
Thứ trưởng Ngoại giao Toshiko Abe đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu 
Lào, dẫn đầu là Thứ trưởng Ngoại giao Khaopham Eunthavanh.  

Mở đầu thảo luận tại buổi hội đàm, hai bên trước tiên đã thống nhất về nôi dung và 
khung thời gian thực hiện các hợp tác về nâng cao năng lực lãnh đạo cho các quan 
chức cấp cao của Lào, Nhật Bản hỗ trợ Lào trong quản lý Kinh tế vĩ mô, phát triển cơ 
sở hạ tầng, nghiên cứu tính khả thi của dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội và 
thực hiện hợp tác giữa Bộ Nông Lâm Lào cùng Bộ Nông Lâm và Thủy sản Nhật Bản. 

Trong cuộc hội đàm, hai bên đều đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền bỉ và phát triển 
liên tục trên cơ sở đối tác chiến lược giữa hai nước. Lào và Nhật Bản thường xuyên có 
các cuộc thăm và làm việc giữa lãnh đạo các cấp của hai quốc gia, thường xuyên trao 
đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, liên tục giúp đỡ, hỗ trợ nhau kể từ 
khi hai nước xác lập quan hệ ngoại giao vào 5/3/1955. 

Ngoài ra, hai bên cũng đã bàn bạc kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao. 5 năm trước, để đánh dấu kỷ niệm hai nước tròn 60 năm quan 
hệ, Lào đã tặng cho Nhật Bản 4 con voi Châu Á và ngược lại, Nhật Bản cũng tặng cho 
Lào một vườn cây anh đào tại tỉnh Huaphan. 

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tính đến hết tháng 10/2017, có khoảng 860 
công dân nước này cư trú tại Lào và theo chiều ngược lại, tính đến 6/2018m có khoảng 
2.800 công dân Lào đang sinh sống tại Nhật Bản. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu 
vải, thực phẩm, nguyên liệu và hóa chất từ Lào với kim ngạch đạt 1.3 tỷ Kíp trong năm 
2017. Lào nhập khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là thép, ô tô và hàng dệt may, đạt kim ngạch 
khoảng 1 tỷ Kíp trong năm 2017. Tính đến tháng 10/2017, đã có 135 doanh nghiệp 
Nhật Bản có các hoạt động tại Lào. Ngoài ra, Nhật Bản còn là một trong những nhà 
tài trợ hàng đầu cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và xã hội tại Lào. Tháng 3/2018, 
Chính phủ Nhật đã phê duyệt khoản viện trợ 32 triệu USD cho Lào để củng cố lĩnh 
vực điện lực, y tế và giao thông. 

Gần đây nhất, diễn ra hôm 10/6 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Toshiko Abe đã tham 
dự lễ giao nhận 2 cây cầu Xekumkam và Xethamuak tại huyện Phin, tỉnh Savannakhet, 
2 công trình trên được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn hơn 190 tỷ Kíp viện trợ không 
hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Lào từ năm 2016. 

Cách đây ít ngày, đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào và đại diện của Cơ 
quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA cũng đã tổ chức hội nghị thảo luận ấn định tiến 
trình thực hiện dự án hỗ trợ tư pháp của JICA cho Lào nhằm tăng cường hiệu quả và 
cải thiện hiệu quả hành pháp của nước này. Dự án được triển khai trong giai đoạn 5 
năm từ 7/2018 đến 7/2023. 
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Chính phủ Lào khuyến khích sản xuất than trắng thành 

ngạnh xuất khẩu 
heo Vientiane Times, Hiệp hội sản xuất, xuất khẩu than trắng WPEG đang 
hợp tác với Chính phủ Lào và các cộng đồng địa phương Lào trong dự án phát 
triển diện tích thành ngạnh ( danh pháp khoa học Cratexylum Formosum ) 

tiếng Lào: mai tiew. Theo đó, thành ngạnh sẽ được trồng tại các khu vực hẻo lánh của 
Lào, góp phần phát triển vùng sâu vùng xa và xóa đói giảm nghèo. 

Theo dự án, các đồn điền thành ngạnh quy mô lớn sẽ được trồng, cùng việc áp dụng 
công nghệ cũng như tiêu chuẩn của thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, đơn vị kỳ vọng 
đạt năng suất 200 tấn than trắng/tháng để cung cấp cho các thị trường trên. 

Diễn ra hôm 8/6 vừa qua, 2000 gốc thành ngạnh đã được trồng tại bản Phao, quận 
Pakngeum, Viêng Chăn. Tham gia sự kiện trên có đại diện Chính phủ Lào là Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Souvone Leuangbounmy và đại diện WPEG là 
Chủ tịch Bounoum Phanthapanya, ngoài ra còn có mặt của các lãnh đạo địa phương 
cùng tham gia. Ngoài là một phần của dự án trồng nguyên liệu sản xuất than trắng, đây 
cũng là hoạt động chào mừng Ngày trồng cây quốc gia Lào 1/6. 

Theo Vientiane Times, WPEG và Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào, Bộ Quốc phòng 
Lào bắt đầu hợp tác sản xuất than trắng từ năm 2012. Dự án lần này sẽ được triển khai 
trên diện tích 30Ha, tiếp đó sẽ mở rộng thêm diện tích tại Bolikhamxay và Salavan, 
các địa phương được khảo sát là có điều kiện thổ nhưỡng tốt cho sự sinh trưởng của 
thành ngạnh, Chủ tịch WPEG cho biết. 

Thành ngạnh sẽ được trồng và khai thác sau 6-7 năm và tái khai thác thêm 3 năm trước 
khi được loại bỏ. Ngành sản xuất than trắng thành ngạnh được kỳ vọng sẽ tạo thêm 
công ăn việc làm cho lao động tại các địa phương đói nghèo của Lào. 

Trước đó, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khammuon Thongxay Mangnomek cùng 
đoàn làm việc, đã có chuyến thăm, quan sát quá trình sản xuất của nhà máy than trắng 
Thành Ngạnh Ngoxaynhavong, bản Phonhianoy, huyện Thakhek. Theo thông tin từ 
chủ nhà máy, được thành lập năm 2007 trên cơ sở hình thức hợp tác với doanh nghiệp 
nước ngoài, đến nay, nhà máy có quy mổ 73 lò đốt với vốn đăng kí hơn 800 triệu Kíp. 

Nguyên liệu để làm than trắng là gỗ thành ngạnh (loại cây thân có gai tù thưa, lá và 
hoa ăn được có vị chua) khai thác theo hạn ngạch của Chính quyền tại khu vực bản 
Sebangphay, ngoài ra, đơn vị này cũng thu mua thêm người dân. Theo chủ nhà máy, 
các lò đốt có tổng công suất 52 tấn/đợt sản xuất. Thời gian sản xuất bình quân của nhà 
máy đạt 8-9 tháng/năm, do các tháng mùa mưa không thể nhập được nguyên liệu. 
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Tin vắn: 
 

Tân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trung Lào trình Quyết 
định bổ nhiệm tại Bộ Ngoại giao 

heo Thông tấn xã Lào, hôm qua 12/6, tại Bộ Ngoại giao Lào, Thứ trưởng 
Khamphap Eunthavanh đã có buổi tiếp đón Tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại 3 
tỉnh miền Trung Lào, ông Vũ Anh Dũng đến thăm và trình quyết định bổ nhiệm 

công tác mới. Theo đó, Tổng lãnh sự Vũ Anh Dũng sẽ đảm nhận cương vị mới tại 
Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, phụ trách ba tỉnh Trung Lào là Savannakhet, 
Bolikhamxay và Khammuan.  

Trước đó, ngày 14/04/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm 
Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Dũng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tuyên 
truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, giữ chức 
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, Lào, thay ông Trần Công Thịnh, Tổng Lãnh 
sự, hết nhiệm kỳ. 

Đầu tư vào Lào tăng mạnh 
heo Nhân dân điện tử, dẫn nội dung báo cáo của Chính phủ Lào tại kỳ họp lần 
thứ 7 Quốc hội khóa VIII đang diễn ra tại Thủ đô Vientiane cho thấy, việc thu 
hút vốn vào các dự án tại Lào đang đạt hiệu quả cao, trong đó thu hút được vốn 

đầu tư nhiều nhất là từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Các số liệu cho thấy, 
trong bốn tháng đầu năm nay, Lào thu hút được 1.266 dự án với tổng vốn đăng ký 
lên tới 4 tỷ 735 triệu USD, trong đó vốn thực hiện hơn 1 tỷ USD. 

Thu hút được nhiều dự án và vốn đầu tư, tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, nền 
kinh tế Lào năm nay có thể phát triển không cao như kỳ vọng do sự đóng góp của 
ngành năng lượng và khai khoáng giảm xuống bất ngờ, trong khi đó, ngành nông 
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra. Lĩnh vực dịch vụ năm nay dự báo sẽ 
có sự phát triển tốt do tốc độ hội nhập cao, khách du lịch nước ngoài vào Lào nhiều, 
đặc biệt là du khách Trung Quốc riêng trong ba tháng đầu năm đã đạt 259.205 lượt 
khách, tăng 16% so cùng kỳ năm 2018. Do đang trong mùa thấp điểm, vì vậy dự báo 
mục tiêu thu hút một triệu lượt khách Trung Quốc vào Lào trong năm nay hoàn toàn 
có thể đạt được. 

Mặc dù kinh tế Lào dự kiến năm nay phát triển mức từ 6,5 đến 6,7%, được coi là 
thấp so một số năm gần đây, tuy nhiên, đây vẫn được coi là mức phát triển cao so các 
nước trong khu vực, đặc biệt trong tình hình nền kinh tế thế giới hiện nay đang có 
nhiều dự đoán cho rằng sẽ phát triển chậm lại do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và 
Trung Quốc. 
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Lào ra quyết định dừng hoạt động tạm nhập tái xuất 

phương tiện 
heo cổng thông tin thương mại Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy 
Duangdy đã ký quyết định có hiệu lực từ 17/5/2019 về việc dừng tiến hành các 
hoạt động tạm nhập, tái xuất phương tiện các loại sang quốc gia thứ 3. 

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định xóa bỏ văn bản hướng dẫn số 1409 ban hành ngày 
10/5/2018 về việc quản lý tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc danh mục phương tiện. 
Đồng thời, thông báo đến các đơn vị doanh nghiệp đang có các hoạt động tạm nhập, 
tái xuất phương tiện như Toyota Laothani, LaoToyota Service, Toyota Champa, Lao 
International Logistic... cần dừng mọi hoạt động này kể từ ngày quyết định có hiệu 
lực. 

Bộ Tài chính giao cho Cục Hải quan có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp quá trình thực 
hiện công tác theo chỉ đạo về thủ tục cấp phép tạm nhập tái xuất phương tiện trong 
thời gian qua thành báo cáo trình Chính phủ. 

 Quốc tế hỗ trợ Lào cải cách giáo dục bậc tiểu học 
heo Vientianemai, hôm 5/6 vừa qua tại trường Tiểu học bản Thongkang, quận 
Sisattanak, thủ đô Viêng Chăn, Chính quyền Lào đã tổ chức lễ công bố chính 
thức đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa cải cách bậc Tiểu học.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. 

Tham gia buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Kongsy Sengmany, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao, bà Khamphao Eunthavan, khách mời danh dự là bà Samen 
Saton, Đại sứ chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em của 
Australia, Đại sứ Australia tại Lào Jean Bernard, tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho 
chương trình và đông đảo giáo viên, học sinh cùng các thành phần có liên quan cũng 
đã tham dự buổi lễ. 

Trong 4 năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã triển khai thực hiện cải cách 
chương trình tiểu học bằng việc áp nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy và học mới, 
tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên trên cơ sở hỗ trợ của Chính phủ Australia, Liên 
minh Châu Âu và Chính phủ Mỹ thông qua Kế hoạch củng cố chất lượng và mở rộng 
cơ hội tiếp cận bậc giáo dục cơ sở tại Lào (BEQUAL). Chương trình nói trên sẽ được 
tiến hành theo từng bậc học, từ lớp 1 vào niên khóa mới tháng 9/2019 này cho đến lớp 
5 niên khóa 2023-2024. 
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Lào đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên bản nội 
thành thủ đô Viêng Chăn 

heo Vientiane Mai, nằm tại khu vực trung tâm thủ đô Viêng Chăn, bản 
Thongkhankham sẽ dự kiến hoàn thành công tác sửa chữa, bảo trì các tuyến 
đường trên địa bàn trong tháng 6 này, tổng trị giá chương trình nâng cấp là 480 

triệu Kíp, được lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Ngoài các tuyến đại lộ, tuyến đường nội đô có chất lượng tương đối tốt, tuy nhiên tại 
thủ đô Viêng Chăn, nhiều tuyến đường liên bản, đường lưu thông trong bản vẫn đang 
còn là đường đất, gây nhiều khó khăn đi lại cho người dân. Chỉ đến những năm trở lại 
đây, đường xá tại một số bản nội thành đang dần được nâng cấp bê tông, nhựa hóa. 
Đơn cử như bản Thongkhankham, nơi có nhịp sống được xem là sôi động và có mức 
phát triển so với các địa phương khác. Theo phỏng vấn của trưởng bản Bunnhang 
Siphoxay với báo chí cho biết, bản Thongkhankham có tổng chiều dài các tuyến giao 
thông hơn 3Km, lưu lượng phương tiện đi lại khá lớn. Trước năm 2000 vẫn là đường 
đất, sau khi được nâng cấp trải nhựa, đến giai đoạn gần đây nhiều điểm đã có dấu hiệu 
xuống cấp khiến khả năng đi lại của người dân bị hạn chế. Theo chính sách sửa chữa, 
bảo trì đường bộ của nhà nước, riêng bản được nhận số ngân sách 480 triệu Kíp, Các 
tuyến đường được nâng cấp trải nhựa 2 lớp đồng thời mở rộng hệ thống đường thoát 
nước hai bên đường, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng cầu đường Viêng Chăn, dự 
kiến sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 6 tới đây, vị này cho biết thêm. 

Công tác phục hồi hậu quả thiên tai của Lào cơ bản đạt 
chỉ tiêu đầu việc 

heo Vientianemai, Diễn ra hôm 12/6 tại Nhà khách Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội, Ủy ban phòng chống thiên tai Lào đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của 
Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng đã thảo luận về quá trình thực hiện công 

tác phòng chống và phục hồi thiên tai của Lào trong năm 2018 vừa qua. Theo đó, gói 
viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Lào trị giá 100 tỷ Kíp đã được giải ngân phục hồi các 
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và giao thông công chính bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 
thiên tai trong năm vừa qua. Năm 2019, gói viện trợ 500 tỷ Kíp từ ngân sách Quốc gia 
cũng đã được phê duyệt cho việc phục hồi 4 lĩnh vực ưu tiên bao gồm Giao thông công 
chính, Y tế, Giáo dục Thể thao và Nông Lâm nghiệp. 

Theo thông tin từ cuộc họp, công tác phục hồi thiên tai đến nay cơ bản đã đạt chỉ tiêu, 
người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai trên toàn quốc cơ bản đã nhận được các khoản 
hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc lương thực, thực phẩm. Công tác đảm bảo an ninh lương 
thực cũng ghi nhận các kết quả khả quan, con giống, cây trồng, củng cố vệ sinh dịch 
tễ và sức khỏe người dân cũng được chú trọng. Công tác sửa chữa, phục hồi nơi ở hoặc 
tổ chức tái định cư cũng như cải tạo hệ thống giao thông đường bộ nhìn chung cũng 
đều có tiến độ tốt. 
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Các nhà nhập khẩu xăng dầu cần đảm bảo hệ thống 
kho chứa nhiên liệu 

heo Vientianemai, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh tra cũng như đảm 
bảo nguồn thu thuế từ các đơn vị nhập khẩu xăng dầu tại Lào, Cục Hải quan, Bộ 
Tài chính Lào đã tổ chức lễ họp báo ban hành Thông tư về quản lý hàng hóa 
nhiên liệu và khí đốt hôm 10/6 vừa qua. Chủ trì họp báo là Thứ trưởng Bunchom 

Ubonpaseuth, ngoài ra, tất cả 26 doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu và 79 doanh 
nghiệp nhập khẩu nhiên liệu tại Lào cũng có các đại diện tham gia họp báo trên. 

Cục trưởng Hải quan Lào Phouthanuphet Xaysombath cho biết, Thông tư mới yêu cầu 
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với mục đích bán lẻ hoặc các doanh nghiệp nhập 
xăng dầu vào mục đích sản xuất cần đáp ứng yêu cầu về kho chứa, đồng thời, các dữ 
liệu xuất, nhập hàng hóa cần được kê khai chi tiết. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng 
cần có đầy đủ văn bản pháp lý liên quan đến việc vận chuyển nhiên liệu rời khỏi khu 
vực Hải quan, trong đó bao gồm hồ sơ khai báo Hải quan hoặc các hồ sơ ưu đãi thuế 
quan nếu có, để trình diện cơ quan chức năng bất cứ lúc nào được kiểm tra. 

 
Khánh thành nhà máy sản xuất thang máy  

đầu tiên tại Lào 
heo KTTM, mới đây, hai doanh nghiệp tư nhân trong nước đã hợp tác đầu tư dây 
chuyền sản xuất thang máy tiêu chuẩn Châu Âu bao gồm Motor chuẩn Italia, hệ 
thống phòng thang máy chuẩn Tây Ban Nha và hệ thống kiểm soát vận hành 
thang máy chuẩn Pháp, ngoài ra, hệ thống cảm biến chống đóng hai cánh cũng 

là một phần của thang máy ứng dụng trong vận chuyển người, hàng hóa cũng như sử 
dụng trong ngành Y tế mà đơn vị này dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc Công ty sản xuất thang máy Lào cho biết, nhận thấy 
tiềm năng phát triển tại Lào cũng như nhu cầu thị trường, đơn vị đã thực hiện hợp tác 
với kỹ sư người Lào có 30 năm kinh nghiệm làm việc tại hãng sản xuất thang máy 
Pháp Oleodine, ông Phouvong Sihapanya, ông cũng là người từng giữ vị trí giám đốc 
Oleodine Lào Asia tại Thái Lan trong hơn 10 năm. 

Nhà máy sản xuất thang máy đầu tiên tại Lào được đặt tại bản Nonsengchanh, quận 
Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn. Lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành vinh 
dự có sự tham gia của Phu nhân Thủ tướng Lào Naly Sisoulith và Thứ trưởng Bộ Công 
thương cùng đại diện chính quyền và các ban ngành liên quan. 

 

 

 

Trung Quốc – Lào hợp tác phát triển Nông nghiệp 
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heo Vientiane Times, Công ty Dịch vụ Nông nghiệp SAS của Lào mới đây đã 
đồng ý thỏa thuận hợp tác với Công ty Thương mại Wanma của Trung Quốc 
vào dự án phát triển sản xuất trong nước và tăng cường khả năng xuất khẩu 

hàng nông sản của Lào. 

Theo đó, diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn trong tuần qua, đại diện phía Lào là giám đốc 
SAS Viengthong Phommahaxay, phía doanh nghiệp Trung Quốc có mặt giám đốc 
Chen Jincan đã cùng tham gia lễ ký kết thỏa thuận trên dưới sự chứng kiến của một số 
lãnh đạo nhà nước Lào. 

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển một đồn điền sản xuất dược 
liệu truyền thống Trung Quốc và một trang trại nuôi trồng thủy sản, Dự kiến thời gian 
triển khai dự án là vào cuối năm nay, bắt đầu giai đoạn thứ nhất tại bản Thangone, 
quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, nơi được đánh giá là có điều kiện phù hợp cho 
canh tác và chăn nuôi do hệ thống thủy lợi thuận tiện. Nếu thành công, mô hình trang 
trại tại Thangone sẽ là kiểu mẫu cho các dự án tương tự trên cả nước, đồng thời tao 
thêm công việc và thu nhập cho người nông dân địa phương, Giám đốc SAS thông 
tin.tại buổi ký kết. 

Attapeu đẩy nhanh quá trình sửa chữa đường bộ khắc 
phục hậu quả thiên tai 

heo Attapeu, Ủy ban chỉ đạo phục hồi và giải quyết thiên tai huyện Sanamxay, 
tỉnh Attapeu đang nỗ lực trong công tác sửa chữa Quốc lộ 18A và các tuyến 
đường liên huyện, hiện cơ bản đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, các 

hạng mục còn lại đang đạt tiến độ tốt. 

Trả lời phỏng vấn báo chí, Trưởng huyện Sanamxay Bunhom Phommasane cho biết 
công tác sửa chữa, phục hồi đường giao thông sau thiên tai của địa phương được thực 
hiện trên 11 điểm. Trong đó, Quốc lộ 18A dài hơn 47Km nối tỉnh lỵ Attapeu với bản 
Pindong, huyện Sanamxay được thi công trên 5 điểm, tiến độ hoàn thành trung bình 
hơn 40%, riêng đoạn 18Km từ Sanamxay đến Huayoad đã đạt 99% tiến độ. Các điểm 
thi công khác cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành, tiến độ bình quân khoảng 
50%. Đối với các tuyến đường trải đất vào các khu tái định cư người dân vùng lũ cũng 
đang đươc tích cực thi công, Trưởng huyện Sanamxay cho biết. 

 

 

 

 

 

 

Thông tin Kinh tế thủ đô Viêng Chăn  
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heo Vientiane Mai, hiện nay, thủ đô Viêng Chăn đã hoàn thành giai đoạn khảo 
sát, thiết kế khu thương mại quốc tế trên diện tích 146.2 Ha nằm trong Khu 
Công nghiệp Viêng Chăn tại hạng mục dự án khu chế xuất hàng nông sản xuất 

khẩu rộng 100 Ha. 

Tính đến hết quý I/2019, toàn thủ đô Viêng Chăn có tổng cộng 3.033 cơ sở chế xuất 
và sản xuất thủ công, tổng vốn đầu tư trị giá 4.653 tỷ Kíp, sử dụng 53.803 lao động, 
tổng hiệu năng sản xuất đạt 173.743 sức ngựa. Bên cạnh đó, hết năm 2018, theo Chỉ 
thị 15 về quản lý ngành gỗ, thủ đô Viêng Chăn đã thực hiện điều chỉnh, cải tổ 103 
xưởng gỗ trên tổng số 162 cơ sở sản xuất tại địa bàn. Theo thống kê mới nhất, toàn thủ 
đô có 46.122 đơn vị kinh doanh, tổng vốn đăng ký là 246.415 tỷ Kíp, trong đó doanh 
nghiệp trong nước chiếm 42.462 đơn vị, doanh nghiệp nước ngoài có 2.035 đơn vị và 
có 1.390 đơn vị liên doanh. 

Thủ đô Viêng Chăn có 48 đơn vị doanh nghiệp, 10 cụm sản xuất bao gồm 38 cơ sở và 
213 sản phẩm được chứng nhận hàng ODOP.  

Kim ngạch thương mại của thủ đô Viêng Chăn trong năm 2018 đạt hơn 2 tỷ USD, 
trong đó có 1.623 tỷ USD nhập khẩu, tăng 27.13% so với năm 2017, bên cạnh đó xuất 
khẩu đạt 605 triệu USD, giảm 5.62%.  

Lào họp về công tác triển khai tổng điều tra kinh tế 
quốc gia lần 3  

heo Vientiane Mai, Diễn ra hôm 14/6 vừa qua tại trụ sở Hành chính tỉnh 
Savannakhet, Ban chỉ đạo quốc gia Lào về công tác tổng điều tra kinh tế, 
nông nghiệp toàn quốc lần 3 đã tổ chức cuộc họp với ban chỉ đạo cấp tỉnh 

Savannakhet và Khammuan. 

Chủ trì cuộc họp là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy, đồng thời 
ông cũng là Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về thống kê ngành nông nghiệp và khảo sát 
Kinh tế toàn quốc lần thứ 3. Tham gia cuộc họp còn có mặt Tỉnh trưởng Savannakhet 
Santiphap Phomvihan, đại diện lãnh đạo tỉnh Khammuan cùng nhiều lãnh đạo ban 
ngành liên quan. 

Theo Phó Thủ tướng, đợt tổng điều tra lần 3 sẽ thu thập dữ liệu, thông tin các doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh tế...đăng ký kinh doanh tại Lào. Theo 
đó, đợt tổng điều tra kinh tế lần 3 sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn, bao gồm việc 
lập danh sách hộ gia đình sản xuất nông nghiệp hoặc hộ kinh doanh cũng như các cơ 
sở kinh doanh trên phạm vi toàn quốc được triển khai đồng loạt vào trung tuần tháng 
7 tới. Giai đoạn 2 là khảo sát thực địa, sẽ diễn ra vào tháng 10-11 tới. 

 
Điểm tin báo chí trong nước: 

TPHCM mong muốn là nhà đầu tư lớn nhất  
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của thủ đô Viêng Chăn 
heo SGGP, Sáng 15-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu 

thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Vientiane dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại TPHCM. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hai TP cùng là những đầu tàu kinh tế của hai 
đất nước, trên cơ sở các dự án hợp tác cụ thể từ khi hai địa phương thiết lập quan hệ 
hữu nghị và hợp tác (năm 2001), cần xác định rõ làm sao để các hoạt động hợp tác 
thực chất hơn nữa, cụ thể hơn nữa. Trong đó, TPHCM mong muốn là một trong những 
nhà đầu tư lớn nhất của thủ đô Vientiane. 

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã báo cáo về tình hình kinh tế 
- xã hội TPHCM, các hoạt động trong quan hệ giữa TPHCM và thủ đô Vientiane, nhấn 
mạnh đến việc trao đổi đoàn cấp cao hai TP diễn ra thường xuyên hơn nữa, cũng như 
thực tế triển khai Biên bản hợp tác bổ sung giai đoạn 2017-2020 (được ký kết năm 
2017), trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, đào tạo nghề và các 
hợp tác cấp quận. 

“TPHCM sẵn sàng hỗ trợ thủ đô Vientiane nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, ngân 
sách; triển khai kết quả chuyến thăm Lào vào tháng 1-2018 của đồng chí Bí thư Thành 
ủy, cũng như định hướng phát triển quan hệ hai bên trong thời gian tới”, đồng chí 
Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 

Thay mặt đoàn đại biểu thủ đô Vientiane, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đánh 
giá cao kết quả hợp tác giữa hai TP trong thời gian vừa qua, đồng thời bày tỏ lòng biết 
ơn và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như 
TPHCM đã luôn dành cho thủ đô Vientiane sự giúp đỡ quý giá, góp phần quan trọng 
vào việc gìn giữ và xây dựng thủ đô Vientiane ngày càng phát triển. 

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune thông báo với lãnh đạo TPHCM tình hình kinh 
tế - xã hội của thủ đô Vientiane trong 6 tháng đầu năm 2019, cho biết đến nay thủ đô 
Vientiane và TPHCM đã thực hiện 8 trong số 11 mục tiêu hợp tác giữa hai bên ký năm 
2017. 

Hai bên tin tưởng sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các chương trình hợp tác đã đề ra, đóng 
góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 
diện giữa hai nước. 

 

 
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ cho Thanh tra 

Chính phủ Lào 
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heo Thanhtra.com, Ngày 11/6, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức khai giảng 
khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho 15 học viên là cán bộ của Thanh tra 
Chính phủ nước CHDCND Lào. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn 

Minh tham dự và phát biểu khai giảng khóa học. 

Đây là khóa học nằm trong chương trình thực hiện giao ước hợp tác giữa Thanh tra 
Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ nước CHDCND Lào. 

Trong thời gian 2 tháng, ngoài các chuyên đề được học trên lớp, các học viên còn được 
đi nghiên cứu thực tế tại các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và một số tỉnh, 
thành phố của Việt Nam. 

Phát biểu khai giảng khóa học, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Trần Văn 
Minh chào mừng các học viên đã tới tham dự lớp học. Đồng thời khẳng định, trong 
những năm qua, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ nước 
CHDCND Lào đã có nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều mặt, nhất là trong hoạt động 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra. Qua đó góp phần thắt chặt hơn mối 
quan hệ hữu nghị giữa ngành Thanh tra của hai nước. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh mong muốn các học viên sau 2 tháng 
học tập và nghiên cứu sẽ thu được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để phục 
vụ cho công việc của mình. 

Đồng thời, lưu ý lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra xây dựng khung chương trình phù 
hợp để giảng viên trao đổi những kinh nghiệm tốt nhất của ngành Thanh tra Việt Nam 
trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tới 
các học viên của Thanh tra Lào. 
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Đẩy mạnh tiến độ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào 
heo TTXVN, Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa 
khô năm 2018-2019 đã diễn ra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
sáng 13/6. 

Chuẩn bị cho đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019-2020, Ban Chỉ đạo 
515 tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung xử lý thông tin mộ liệt sỹ đã khảo sát, thu thập 
được, với phương châm “làm đến đâu, kết luận địa bàn đến đó”. Cùng với đó, Ban Chỉ 
đạo đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ và lập bản đồ, xây dựng cơ 
sở dữ liệu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). 

Đối với Đội quy tập 192, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh 
Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung nhấn mạnh, cần thường xuyên kiện toàn tổ chức biên 
chế đội. Đội cũng cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là khả 
năng giao tiếp tiếng Lào, phong tục nước bạn cho cán bộ, nhân viên mới.  

Mùa khô năm 2018-2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức 35 đồng 
chí làm nhiệm vụ quy tập ở Lào và 10 đồng chí quy tập ở trong nước. Ngoài ra, Ban 
Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát, xác minh thông tin sau 
khi có nguồn tin chính xác và phối hợp Đội quy tập 192 để tìm kiếm, quy tập. 

Mùa khô 2018-2019, các lực lượng đã xác minh được 51 thông tin mộ liệt sỹ ở Lào và 
26 thông tin mộ liệt sỹ trong nước. Kết quả, Đội quy tập 192 đã tìm kiếm, quy tập 
được 18 mộ ở Lào, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, đạt 120%. Ở trong nước, các Ban chỉ 
huy quân sự địa phương phối hợp chính quyền các cấp xác minh, tìm kiếm được 10 
hài cốt liệt sỹ. 

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 
2018-2019. 
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Đánh sập đường dây buôn lậu xe ô tô sang từ Lào về 

Việt Nam 
heo Người đưa tin, Ngày 14/6, thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa 
triệt phá được đường dây buôn lậu xe ô tô cực lớn từ Lào về Việt Nam. Trước 
đó, vào tháng 11/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một 

đường dây làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt 
Nam thông qua mạng internet như Facebook, Zalo… 

Cơ quan CSĐT công an Hà Tĩnh xác định, trên địa bàn Hà Tĩnh có một đường dây làm 
giả, sử dụng tải liệu giả, buôn lậu xe từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng nằm trong 
đường dây có mối liên hệ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm giả giấy tờ xe 
để nhằm hợp thức hóa ô tô nhập lậu, không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả để cầm 
cố, vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. 

CQĐT đã bắt giữ, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Trịnh Sỹ Hùng (SN 
1993); Nguyễn Kim Long, (SN 1980) cùng trú ở Hà Tĩnh; Trần Quang Đông (SN 
1991, trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982); Hoàng Đức Ý (SN 1983, trú 
Quảng Trị); Lê Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, trú TP.Đà Nẵng ) về các tội danh Buôn 
lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ 
quan tổ chức. 

Ngoài 6 đối tượng trên còn có 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thao (SN 1980); Nguyễn 
Đức Điệp (SN 1978) cùng trú tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1978, trú Hà 
Nội) và Vũ Thế Hiệp (SN 1979, trú Khánh Hòa) đang được tiếp tục điều tra làm rõ 
hành vi, vai trò trong đường dây. 

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Đông đã lên mạng tìm hiểu và học cách làm giả giấy tờ 
như đăng ký, đăng kiểm, tem kiểm định, giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng.... 
để hợp thức cho xe ô tô biển Lào, xe trộm cắp, xe không có nguồn gốc (kể cả những 
xe đã được chủ nhân đem giấy tờ cầm cố tại ngân hàng). Sau đó Đông mua các dụng 
cụ về chế tác ra các sản phẩm như thật để bán cho những người có nhu cầu. 

Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, Trần Quang Đông đã giao dịch 
với các đối tượng nói trên và một số đối tượng khác thực hiện làm giả trên 400 bộ giấy 
tờ. Mỗi bộ Đông bán từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, thu lợi hơn 300 triệu đồng. 

Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ 26 chiếc ô tô các loại, trị giá trên 40 tỷ đồng; trên 201 
biển kiểm soát ô tô, xe máy giả, mang biển kiểm soát Việt và Lào; 1 bộ dụng cụ chuyên 
để sản xuất  biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; trên 360 mẫu con dấu, trong đó 189 mẫu 
dấu tên của những người có thẩm quyền, 172 dấu cơ quan, tổ chức, 30 mẫu phôi giấy 
phép lái xe, máy in màu và máy đúc dấu của các cơ quan, tổ chức. 
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