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• Quốc hội Lào thông qua Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung

• Lào chính thức ban hành Luật thuế thu nhập

• Lào sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và xe máy

• Lào sẽ ban hành luật văn bản, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

• Lào đẩy mạnh xây dựng lưới điện quốc gia

• Bộ Công thương điều chỉnh quy định về doanh nghiệp nước ngoài xuất 
khẩu vào Lào

• Lào đã giảm mạnh nhập khẩu điện, xuất khẩu tăng trưởng tốt

• Hội nghị ngành điện và điều tiết nước thủy điện mùa mưa 2019

• Lào cấp phép phát triển dự án thủy điện không đập Xebangphay 1

• Lào - Nga tăng cường hợp tác thương mại

• Bộ trưởng Ngoại giao Lào đến thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

• Lào chú trọng phát triển nhân lực chuyên môn đường sắt

• Hàn Quốc muốn phát triển lĩnh vực năng lượng tại Lào

• Công ty khai thác mỏ vàng Sepon mang lại thu nhập 1.4 tỷ USD cho 
Chính phủ Lào
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• Bộ Công thương Lào tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trái phép

• Ra mắt trang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động tại Lào

• Thủ đô Viêng Chăn tăng cường kiểm tra xử phạt phương tiện chưa đóng 
phí đường bộ từ 1/7 tới

• Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Lào

• Lào áp dụng nhiều chính sách phát triển du lịch xanh

• Ngân hàng Thái Lan rót 70 triệu USD vào dự án Bệnh viện Quốc tế tại 
Viêng Chăn

• 12 nước tham gia triển lãm thương mại quốc tế Lao Top 3 Expo 2019 
tại Thủ đô Viêng Chăn

• Lào tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Thỏa thuận hợp tác Việt – Lào

• Bộ Kế hoạch Đầu tư cam kết hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn

• Lo năm 2020 thiếu điện, Bộ Công Thương tính mua điện từ Trung 
Quốc và Lào

• Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt 
Nam và Lào

• LaoVietBank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nhà 
nước Lào

• Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh 
tại Lào
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Tin chính: 

Quốc hội Lào thông qua Luật quản lý thuế 
sửa đổi, bổ sung

heo KPL, Chiều 17/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 tiếp tục diễn ra 
với phần thảo luận, đóng góp ý kiến vào Luật quản lý thuế ( sửa đổi, bổ 
sung). Phần lớn ý kiến đều cho rằng còn nhiều điểm thiếu phù hợp và chưa .

tinh gọn về nội dung, đặc biệt, nhiều Đại biểu Quốc hội tỏ ra quan ngại vấn đề ưu đãi 
thuế cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.
Báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy cho 
biết Luật quản lý thuế bao gồm 12 chương, 13 khoản và 94 điều với nội dung cơ bản 
về việc áp dụng công nghệ điện tử vào các thủ tục khai báo thuế, hỗ trợ kiểm soát 
hiệu quả ngành thuế và giúp cơ quan chức năng có thể đánh giá, nhận biết các nguy 
cơ, rủi ro mà cách tổ chức thuế truyền thống thường gặp phải.
Ngoài ra, các quy định ưu đãi đặc biệt về thuế cũng được thêm mới trên cơ sở chấp 
thuận của Quốc hội trước đề xuất của Chính phủ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho 
các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược kết nối khu vực hoặc các dự án đầu tư sửa 
chữa, phục hồi hạ tầng do ảnh hưởng thiên tai. Nếu được thông qua, Luật quản lý 
thuế sẽ được chính thức ban hành vào năm 2020 tới, Bộ trưởng Somdy báo cáo.
Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cũng đã đề nghị các Đại biểu Quốc hội thảo luận, 
cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm về chính sách và quy định của ngành thuế, các 
quy định mới về ưu đãi thuế đã nêu, chính sách thuế hỗ trợ phát triển Đặc khu, nhóm 
doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs, nhóm công ty niêm yết chứng khoán... Đặc biệt là 
vấn đề hoàn thuế, giải phóng nợ đang là đề tài nóng trong dư luận.
Theo Đại biểu Quốc hội tỉnh Salavan ông Bunpom Sisoulath, các ưu đãi thuế cần 
được bổ sung chi tiết hơn đối với từng ngành, đồng thời, Chính phủ cần phải chỉ rõ 
yếu tố được và mất từ việc ưu đãi thuế nói trên.
Đại biểu Thủ đô Viêng Chăn, bà Valy Vetsaphong cho rằng quy định thời hạn đóng 
thuế 20/7 và 20/1 hàng năm đang gây áp lực lớn cho doanh nghiệp, từ đó tạo kẽ hở 
cho các thỏa thuận giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng thuế. Bên cạnh đó, thời 
gian hoàn thuế cũng chưa được quy định rõ ràng.
Nhiều Đại biểu Quốc hội khác cũng tỏ ra quan ngại về vấn đề ưu đãi, miễn thuế cho 
nhà đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng. Quy định mới dễ tạo lỗ hổng để các nhà đầu tư 
lợi dụng, chắc chắn sẽ gây ra sự thiệt thòi đối với các nhà thầu trong nước.
Giải trình trước Quốc hội, Thứ trưởng Tài chính, bầ Thipphakon Chanhthavongsa 
cho biết, các ưu đãi thuế quan trong giai đoạn vừa qua đã được Quốc hội phê duyệt 
trước khi Chính phủ đàm phán với nhà đầu tư.
Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung cũng đã điều chỉnh giảm thuế thu nhập và thuế thu 
nhập doanh nghiệp xuống dưới 24% so với hiện tại.
Trong buổi chiều cùng ngày, Luật quản lý thuế bản sửa đổi, bổ sung đã chính thức 
được thông qua với 83 phiếu tán thành, 35 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

T
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Lào chính thức ban hành Luật thuế thu nhập

heo KPL, Luật Thuế thu nhập bao gồm 9 chương, 6 khoản và 76 điều đã 
được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy trình Quốc hội 
để các Đại biểu xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh nội 
dung trước khi được chính thức thông qua vào hôm 18/6 vừa rồi.

Theo nội dung các quy định chung chương I, Luật thuế thu nhập xác định các 
nguyên tắc, quy định, cách thức và biện pháp quản lý cũng như theo dõi công tác 
thực hiện thuế thu nhập đạt hiệu quả. Ngoài ra, Luật thuế thu nhập thúc đẩy, khuyến 
khích phát triển mạnh khu vưc kinh doanh, điều tiết thu nhập xã hội, đảm bảo nguồn 
thu ngân sách đúng quy định, đầy đủ, minh bạch và công bằng, đồng thời tạo điều 
kiện tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần vào phát triển Kinh tế - Xã 
hội đất nước... theo nội dung về Luật thuế thu nhập
Theo định nghĩa của văn bản luật này, Thuế thu nhập được thu từ các cá nhân, pháp 
nhân hoặc tổ chức có thu nhập từ quá trình tiến hành kinh doanh hoặc lao động hợp 
pháp, có mã số thuế và có nghĩa vụ thực hiện thuế cho nhà nước CHDCND Lào.
Theo đó, mức đóng thuế thu nhập được quy định trong dự thảo Luật thuế thu nhập 
được tính theo tỷ lệ 0-28%, trong giới hạn tiền lương từ 1.300.000 đến 5.000.000 
Kíp, nghĩa vụ thuế phải đóng là 5% và cao nhất, thu nhập từ 45 triệu Kíp trở lên phải 
thực hiện nghĩa vụ thuế 28%.
Nhiều ý kiến của Đại biểu Quốc hội cho rằng giới hạn áp thuế 1.3 triệu Kíp so với 1 
triệu Kíp trước đây chưa thực sự hợp lý đối với đời sống người lao động, đặc biêt là 
tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng với việc nâng mức lương cơ bản 
lên 1.1 triệu Kíp, việc tính thuế thu nhập được đề cập trong bộ Luật mới là hoàn toàn 
hợp lý.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 sẽ tiếp tục diễn ra trong buổi sáng mai 18/6 và sẽ 
có phiên thảo luận, đóng góp ý kiến cuối trước khi thông qua dự thảo luật Thuế thu 
nhập.

T
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Lào sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 
xăng dầu và xe máy

heo KPL, Các mặt hàng không được Chính phủ Lào khuyến khích sử dụng 
bao gồm đồ uống có cồn, dịch vụ sòng bạc, cá cược sẽ bị áp thuế tiêu thụ đặc 
biệt cao hơn nếu Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông 
qua. 

Trong phần báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 đang diễn ra trong những 
ngày qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy đã trình lên Dự thảo 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, được tách ra từ Chương III của Bộ Luật thuế hiện hành. 
Trong xu thế hội nhập khu vực và Quốc tế, thuế tiêu thụ đặc biệt bị hạn chế nội dung 
và thiếu hoàn chỉnh, không phản ánh được tình trạng thực tế quốc gia nếu vẫn chỉ là 
một phần của Bộ Luật thuế, vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt riêng là điều rất cần thiết đối với hiện tại, Bộ trưởng Somdy giải thích.
Theo Phó thủ tướng, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng không có tính thúc đẩy 
sản xuất trong nước khiến các doanh nghiệp không mặn mà với lĩnh vực này. Qua 
đó, luật thuế mới nếu được thông qua, các sản phẩm tiêu dùng quan trọng nhưng 
không có lợi cho sức khỏe người dân cũng như môi trường sẽ bị áp thuế cao và 
ngược lại.
Cụ thể, mức áp thuế xăng dầu hiện tại là 9-39% sẽ được điều chỉnh giảm xuống 
5-35%, đối với mặt hàng xe máy 110cc, mức áp thuế sẽ giảm xuống còn 5% so với 
20% như hiện tại. Ngoài ra, phí Levy đối với internet sẽ được điều chỉnh giảm xuống 
3% thay vì 10% như hiện tại.
Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh golf sẽ bị áp thuế 25% so với 10% hiện tại, 
kinh doanh sòng bạc, cá cược sẽ tăng từ 35% lên 50%.
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu hoặc trực tiếp đánh vào một số hàng hóa, 
dịch vụ nhất định do Nhà nước quy định nhằm định hướng sản xuất, tiêu dùng. Thuế 
này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là 
người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán.
Hiện tại, Chính phủ Lào áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 18 mặt hàng bao gồm xe cộ, 
nhiên liệu, đồ uống có cồn... các sản phẩm cao cấp khác. Một số dịch vụ bị áp thuế 
tiêu thụ đặc biệt khác còn có đua xe, cá cược, đua ngựa...
Trong phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội tỉnh Attapeu Manyso Somounty đề nghị 
bổ sung nội dung chi tiết đối với các đồ uống có cồn khác nhau. Đại biểu Xiêng 
Khoảng Vilaysouk Phimmasone ủng hộ cao độ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu được 
áp dụng thành công, nguồn thu ngân sách sẽ tăng lên đáng kể.

T
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Lào sẽ ban hành luật văn bản, quy định về bảo vệ 
bí mật nhà nước

heo KPL, Quan chức, cán bộ nhà nước tại Lào sẽ bị cấm lưu hành, phát tán 
hoặc hủy hoại tài liệu quan trọng của Quốc gia nếu Bộ luật mới được thông 
qua và có hiệu lực.

Là một trong những nỗ lực đảm bảo an ninh và trật tự xã hội trước các rủi ro về thông 
tin mật và thông tin giả mạo. Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Lào Khammanh 
Sounvileuth, trong phiên báo cáo và trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, đã trình bày 
Dự thảo Luật bảo vệ bí mật nhà nước vào phần thảo luận và đóng góp ý kiến. Bộ 
trưởng Khammanh nhấn mạnh việc áp dụng các lệnh cấm lên quan chức, cán bộ công 
chức không được phép tiết lộ hoặc phát tán các tài liệu quan trọng của nhà nước, đảm 
bảo sự tuân thủ đối với chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật và lợi ích quốc gia. 
Tuy nhiên, dự thảo luật được đệ trình đã không quy định chi tiết về các loại tài liệu 
mật hoặc các biện pháp xử phạt đối với người vi phạm.
Bộ trưởng Nội vụ Lào cho biết, luật cũng sẽ cấm các quan chức tự ý ban hành các văn 
bản có tính pháp lý vì lợi ích cá nhân. Trong 10 năm trở lại đây, nhiều tài liệu không 
đầy đủ tính pháp lý được lưu hành tại Lào gây ra nhầm lẫn và nguy cơ ảnh hưởng đến 
an ninh, trật tự xã hội do các xung đột và tranh chấp thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là 
các văn bản liên quan đến đất đai và các dự án phát triển.
Nội dung khác của Dự thảo luật này là việc nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức có hành 
vi bóp méo và phát tán thông tin sai lệch về chính sách của Nhà nước cũng như các 
hoạt động của cơ quan chức năng. Bộ luật mới được ban hành như là động thái trước 
nhiều quan ngại về vấn đề truyền bá thông tin sai lệch và tin tức giả đang diễn biến 
phức tạp trên truyền thông xã hội thời gian qua.
Lào đã hợp tác tham vấn với nhiều quốc gia về quản lý, ngăn chặn thông tin giả mạo 
bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Singapore và 
Malaysia. Kết hợp với nghị định về lưu trữ và tài liệu mật quốc gia, Ủy ban xây dựng 
Dự thảo luật về bảo vệ bí mật quốc gia được Bộ Nội vụ thành lập từ tháng 10/2017 và 
chính thức hoàn thành, trình bày trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 lần này.
Quốc hội Lào trong các ngày họp vừa qua đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 
nhiều Bộ luật quan trọng bao gồm Luật Lâm nghiệp sửa đổi, Luật dạy nghề sửa đổi, 
Luật quản lý thuế sửa đổi, Luật thuế tiêu thụ mới, Luật thuế thu nhập và Luật thuế 
chống bán phá giá mới.
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Lào đẩy mạnh xây dựng lưới điện quốc gia

heo Vientiane Times, Cuối năm 2019, sẽ có 7 đường dây tải điện mới tại Lào 
được hoàn thành thông qua các khoản đầu tư mạnh từ Chính phủ.

Đó là thông tin được Bộ Năng lượng và Mỏ đề cập trong báo cáo ngành mới đây, cụ 
thể, trong 7 dự án đường dây tải điện 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.
Đến nay, có tổng cộng 62 trạm biến áp lớn thuộc sự quản lý của Công ty điện lực 
Lào EDL bao gồm 11 đường dây 230/115kV, 50 đường dây 22kV và 1 đường dây 
230kV. Hiện mạng lưới điện quốc gia Lào có 629 Km đường dây tải 500 kV, 3.557 
Km đường dây 230kV, 6.859,47 Km đường dây 115kV, 32.088 Km đường dây 
22kV và 19.856 Km đường dây 0.4kV.
Theo Bộ Năng lượng và Mỏ, năm 2018, Lào đã cung cấp điện dân sinh cho khoảng 
93% hộ gia đình trên cả nước, nước này đang đầu tư thêm hàng triệu USD để đạt 
mục tiêu 95% hộ gia đình có điện trong năm nay. Mới đây, Trung Quốc và Lào đã 
hợp tác xây dựng các đường dây 500kV và 230kV tại bản Dongphosy, quận 
Hatxaiphong, thủ đô Viêng Chăn để tăng cường lượng điện cung cấp cho khu vực 
cũng như đảm bảo khả năng truyền tải điện từ các nhà máy phía Bắc đến Viêng 
Chăn hoặc bán cho nước ngoài. Dự án thuộc phạm vi quản lý của 4 quận Pakngeum, 
Xaythany, Xaysettha và Hatxaiphong.
Dự án đường dây tải điện mới nằm trong chương trình quy hoạch tổng thể đến năm 
2020, được Lào kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các ngành sản xuất của nước 
này, đồng thời hỗ trợ việc cung cấp điện sinh hoạt thường xuyên cho các hộ gia đình 
vùng sâu vùng xa.
Hiện tại các địa phương khó tiếp cận lưới điện quốc gia nhất vẫn là các tỉnh phía 
Bắc, chỉ có 66% hộ gia đình tại Phongsaly được sử dụng điện lưới, con số tại tỉnh 
Huaphan là 77%, ngoài ra, tỉnh nghèo Sekong cũng chỉ đạt tỷ lệ 72% hộ gia đình tiếp 
cận được với điện năng thường xuyên.
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Bộ Công thương điều chỉnh quy định về doanh nghiệp 
nước ngoài xuất khẩu vào Lào

heo Vientiane Times, Các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu hàng hóa 
không cần giấy phép kinh doanh vẫn có thể tiêu thụ hàng hóa tại Lào gây ra 
tranh cãi cho nhóm doanh nghiệp trong nước, mới đây, Bộ Công thương đã ra 
quyết định để giải quyết vấn đề này.

Cách đây ít ngày, Bộ trưởng Công thương Khammany Phonsena đã ký ban hành 
quyết định liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nước ngoài 
tại Lào mà không cần giấy phép hoạt động tại nước này. Theo luật định, để có thể 
kinh doanh tại Lào, hai giấy phép quan trọng bao gồm đăng ký doanh nghiệp và 
đăng ký kinh doanh là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nội địa đã 
phản ánh vấn đề các công ty nước ngoài đang kinh doanh hàng hóa họ nhập khẩu mà 
không có giấy phép.
Theo đó, để tạo môi trường kinh doanh công bằng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
nội địa, Bộ Công thương sẽ yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nước ngoài 
cần xin phép Cục Xuất nhập khẩu trước khi thực hiện kinh doanh tại Lào, đồng thời 
các doanh nghiệp này cần cung cấp tài liệu về việc điều hành hoạt động đúng luật, 
không bị điều tra về hoặc đang phải cam kết do cáo buộc gian lận thương mại, và 
quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp này phải đến từ quốc gia là thành viên của 
WTO, theo nội dung Quyết định về quyền thương mại của doanh nghiệp nước ngoài, 
ra ngày 05/06/2019, được đăng tải trên trang chính của Bộ Tư pháp Lào.
Theo đó, các giấy tờ cần thiết mà doanh nghiệp cần khai báo cho Cục Xuất nhập 
cảnh, Bộ Công thương gồm có đăng ký doanh nghiệp, lý lịch tư pháp doanh nghiệp, 
giấy giới thiệu hoặc ủy quyền từ các doanh nghiệp nước ngoài... và cần được chứng 
nhận bởi Đại sứ quán Lào hoặc các văn phòng đại diện được ủy quyền tại quốc gia 
đó.
Các doanh nghiệp Lào đang kiến nghị Chính quyền đưa ra số liệu thống kê công ty 
nước ngoài kinh doanh mà không có giấy phép tại nước này và có biện pháp giải 
quyết sớm, do điều này là không công bằng với các doanh nghiệp trong nước.
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Lào đã giảm mạnh nhập khẩu điện, xuất khẩu tăng 
trưởng tốt

heo KPL, Sản lượng điện tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của Lào tăng 
trưởng tốt trong quý đầu tiên của năm 2019, đồng thời, tỷ lệ mua điện vào 
của nước này cũng đã giảm so với cùng kỳ. 

Theo số liệu của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, quý I/2019, nước này xuất khẩu được 
422 triệu USD điện, tăng 10.2% so với cùng kỳ, đạt 24.3% kế hoạch năm và con số 
điện nhập khẩu của Lào cũng đã giảm đến 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, 
trong năm 2018, Lào đã xuất khẩu được 27,217 tỷ kWh điện, trị giá 1.546 tỷ USD, 
tăng 18.9% so với năm 2017, trong đó, Công ty điện lực Lào EDL xuất khẩu được 
2,648 tỷ kWh, trị giá 103 triệu USD và 24,569 tỷ kWh điện trị giá 1.443 tỷ USD 
thuộc về 6 dự án của khu vực tư nhân.
Tổng cộng, Lào đã bán 25,737 tỷ kWh ( 23,164 tỷ kWh của tư nhân và 2,573 tỷ kWh 
của EDL ) cho Thái Lan, 1,404 tỷ kWh bán cho Việt Nam và 0.78 triệu kWh bán cho 
Myanmar và 16 triệu kWh điện xuất sang Malaysia.
Năm 2018, Lào đã mua tổng cộng 261 triệu kWh điện, trị giá 11 triệu USD từ Thái 
Lan, 25 triệu kWh điện trị giá 2 triệu USD từ Việt Nam và 14 triệu kWh điện trị giá 
1.2 triệu USD từ Trung Quốc. Sản lượng điện Lào phải mua đã giảm 38% so với năm 
2017.
Trong 3 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện trong nước của Lào đạt 1,464 tỷ kWh, 
trị giá 122.73 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản xuất và cung cấp điện năng trong nước của Lào đã tăng do số lượng nhà máy và 
công suất lắp đặt tăng lên trong năm qua. Cả nước có 63 nhà máy thủy điện có tổng 
công suất lắp đặt 7.213 MW cho khả năng sản xuất 37.035 kWh điện mỗi năm. Sẽ có 
thêm 37 nhà máy điện khác hoàn thành trong tương lai, chủ yếu vào giai đoạn 
2020-2021, nâng tổng số nhà máy điện của Lào lên con số 100 với tổng công suất lắp 
đặt 13.062 MW, cho khả năng sản xuất 66,944 tỷ kWh điện mỗi năm.
Trong 3 quý sau của năm 2019, Bộ Năng lượng và Mỏ dự kiến sẽ có 20 nhà máy 
thủy điện hoàn thành, tổng công suất lắp đặt 2.707 MW, cho khả năng sản xuất 
33,874 tỷ kWh điện, trị giá 16.575 tỷ Kíp. Lượng điện xuất khẩu dự kiến sẽ đạt 
25,625 tỷ kWh, tương đương trị giá 1,451 tỷ USD.
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Hội nghị ngành điện và điều tiết nước thủy điện 
mùa mưa 2019

heo KPL, diễn ra hôm 14/6 tại Khách sạn Landmark, thủ đô Viêng Chăn, Bộ 
Năng lượng và Mỏ Lào đã phối hợp với Công ty thủy điện Nậm Thơn 2 tổ 
chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, điều tiết nước thủy điện 
năm 2018 và phương hướng tổ chức hoạt động năm 2019.

Chủ trì tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthilath đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của ngành trong cơ cấu cũng như định hướng phát triển Kinh 
tế của Lào. Trên cơ sở có tiềm năng lớn về thủy điện, trong năm nay, Lào sẽ xây 
dựng xong 20 đập thủy điện, với tổng công suất lắp đặt 2.707MW và sản xuất ra 
lượng điện đạt 33.874kWh, trị giá 16, 575 tỷ kip (khoảng 1,9 tỷ USD). Lượng điện 
phục vụ xuất khẩu sẽ đạt 25.625kWh, trị giá 1,45 tỷ USD,  ngoài các dự án thủy 
điện, 7 hệ thống đường dây truyền tải điện cũng sẽ sớm được Lào hoàn thành, bao 
gồm 2 hệ thống đường dây tải điện 230kV và 5 hệ thống đường dây tải điện 115kV 
hiện đang triển khai xây dựng.
Hiện tại 63 nhà máy phát điện của Lào đang có khả năng sản xuất 37.366,66 kWh 
điện/năm. Lượng điện trên có từ hoạt động của 32 đập thủy điện cỡ trung, lớn và 21 
đập có công suất dưới 15MW.
Ngoài ra, Bộ trưởng Khammany cũng cho biết thêm, trong tổng số 20 dự án thủy 
điện đang trong giai đoạn thi công CA có tổng công suất lắp đặt 6.605 MW, cho khả 
năng sản xuất 33.062 GWh/năm, 40 dự án phát triển PDA có tổng công suất lắp đặt 
6.937 MW, cho khả năng sản xuất 31.434 GWh điện/năm, đã có 55 dự án đã ký biên 
bản ghi nhớ, tổng công suất lắp đặt 10.806 MW, cho khả năng 47.625 GWh điện/
năm.
Đánh giá về quá trình phát triển ngành điện của Lào, Bộ trưởng Khammany đánh giá 
cao những tiến bộ khả quan đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời nhấn 
mạnh tầm quan trọng của tâm huyết cán bộ ngành trong quản lý thủy điện, khả năng 
ứng biến trước sự cố và định hướng phát triển ngành năng lượng Lào theo hướng bền 
vững.
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Lào cấp phép phát triển dự án thủy điện 
không đập Xebangphay 1

heo Laoedaily, lễ ký kết hợp đồng phát triển dự án PDA về thủy điện trên cơ 
sở chấp thuận của Chính phủ Lào cho Công ty xây dựng Lao Samai đã được 
diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, theo đó, đơn vị này sẽ được tiếp tục triển 
khai nghiên cứu tác động môi trường và thiết kế sơ bộ công trình thủy điện 

Xebangphay 1 tại tỉnh Khammuan và Savannakhet.

Lễ ký kết diễn ra hôm 14/6 vừa qua tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đại diện Chính phủ 
Lào là Bộ trưởng Suphanh Keomyxay, đại diện phía Công ty Xây dựng, Cầu đường 
và Dịch vụ Lao Samai là Chủ tịch Phouvong Korasack. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo Bộ, 
ban ngành liên quan cũng đã tham gia chứng kiến lễ ký kết trên.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công ty Lao Samai cho biết, thủy điện Xebangphai 1 
( Kengkeo ) là công trình thủy điện cỡ trung bình, có tính đa dụng, công suất lắp đặt 
110 MW, cho khả năng sản xuất điện cũng như cung cấp nước cho hệ thống thủy lợi, 
chăn nuôi và canh tác cho người dân sinh sống tại khu vực xung quanh. Xebangphai 1 
là công trình thủy điện không đập, vì vậy tác động đến môi trường là rất thấp, vị lãnh 
đạo cho biết.
Thủy điện Xebangphai 1 được khởi động quá trình khảo sát, thu thập dữ liệu từ năm 
2013 và chính thức được quy hoạch vào thành dự án vào năm 2015, khi Chính phủ 
Lào phê duyệt và cho phép Bộ Kế hoạch Đầu tư ký MOU với Công ty Lao Samai về 
phát triển dự án trên. Năm 2017, Lao Samai ký hợp tác với Công ty Nara Clean 
Energy tiếp tục triển khai quá trình khảo sát và thiết kế công trình.
Thủy điện Xebangphay 1 nằm tại KengKeo, giao điểm của tỉnh Khammuan và 
Savannakhet. Theo nội dung thiết kế sơ bộ, đơn vị xây dựng dự kiến sẽ thi công các 
cửa van chìm để lợi dụng dòng nước, đồng thời mở rộng dòng chảy Nậm Xê thêm 
khoảng 70m để phục vụ quá trình sản xuất điện năng. Hiện nay, Lao Samai đang tích 
cực hợp tác với Công ty thủy điện Nậm Thơn cùng Bộ Năng lượng và Mỏ trong việc 
lựa chọn thiết kế phù hợp nhất cho công trình này.
Thủy điện không đập đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công bằng 
cách lắp đặt tuôcbin cánh quạt ngầm dưới nước, lợi dụng dòng chảy của thủy triều từ 
sông hoặc kênh nhân tạo tác động vào, cánh quạt chuyển động và từ đó phát ra năng 
lượng.Với thiết kế đơn giản, các hệ thống này có thể mở rộng quy mô để sản xuất 
điện hiệu quả ở những khu vực sông, suối khác nhau. Hệ thống có ít bộ phận chuyển 
động nên chi phí vận hành và bảo trì cũng thấp hơn. Ngoài ra, do không cần đập, công 
trình ngăn dòng, xây hồ chứa hoặc các công trình dân dụng lớn khác nên hệ thống ít 
tác động tới cộng đồng và môi trường.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 32 

Lào - Nga tăng cường hợp tác thương mại

heo Vientiane Times, dẫn thông tin phỏng vấn Chủ tịch hiệp hội này, ông 
Pavel Ostroverhov trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thủ đô 
Viêng Chăn trong các ngày 11-16/6 vừa qua. Đáp lại ý kiến trên, Phó chủ 
tịch Phòng Công nghiệp và thương mại Lào LNCCI, ông Thanongsin 
Kanlagna đã bày tỏ sự hoan nghênh và đặt kỳ vọng rất cao. 

Đoàn doanh nhân thuộc hiệp hội hợp tác Quốc tế Siberia đã có các cuộc thảo luận, 
trao đổi thông tin với các doanh nghiệp Lào về việc phát triển các dự án thủy điện, 
đường dây tải điện, trạm biến áp, xử lý rác thải, vệ sịnh môi trường, hợp tác ICT, viễn 
thông và Internet.
Ngoài ra, phía Nga cũng bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, 
doanh nghiệp hai bên đã thảo luận về việc cung cấp thiết bị, máy móc thu hái nông 
sản và công nghệ sơ chế thịt, rau, củ, quả.
Hai bên đã cơ bản thống nhất việc tiếp tục trao đổi thông tin và tìm kiếm hợp tác 
trong tương lai, đồng thời gợi ý việc phía Nga sớm mở văn phòng đại diện tại Lào tạo 
cơ sở hợp tác với LNCCI và Bộ Công thương Lào.
Novosibirsk là địa phương có dân số cao thứ 3 tại Nga, nằm tại vùng Siberia và là 
trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng này. Tuy nhiên, địa phương lại nổi tiếng vì 
sự phát triển kinh tế mà không phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, Novosibirsk có 
thế mạnh về thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng và khoa học, kỹ 
thuật... Vientiane Times cho biết.
Nga hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 21 tại Lào với con số khiêm tốn là 23 
dự án trị giá 40 triệu USD, chủ yếu là về lĩnh vực năng lượng, khai thác tài nguyên và 
viễn thông, kim ngạch nhập khẩu của Lào từ Nga năm 2017 đạt 2.4 triệu USD và tăng 
lên 2.6 triệu USD trong năm 2018 vừa qua.
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Bộ trưởng Ngoại giao Lào đến thăm tỉnh Vân Nam

heo Vientiane Times, Nhận lời mời của Bí thư tỉnh Vân Nam Trần Hào, Bộ 
trưởng Ngoại giao Lào Salermxay Kommasith đã có chuyến thăm và làm 
việc tại tỉnh Vân Nam trong các ngày 17-19/6 vừa qua. 

Trong chuyến thăm, tham gia cuộc hội đàm với lãnh đạo tỉnh Vân Nam, người đứng 
đầu Bộ Ngoại giao Lào đã đánh giá cao mối quan hệ và sự tăng trưởng bền bỉ trong 
hợp tác với Vân Nam, tỉnh Trung Quốc giáp với Lào, có vị trí địa lý thuận lợi trong 
việc mở rộng giao thương, tăng cường hợp tác Kinh tế, Thương mại, Đầu tư và Văn 
hóa giữa hai bên. Đồng thời, Bộ trưởng Salermxay cũng đánh giá cao nguồn đầu tư 
của Vân Nam vào Đặc khu Boten, tỉnh LuangNamTha và Khu kinh tế phức hợp 
Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn. Ngoài ra, ông cũng khẳng định Lào ủng hộ cao độ 
sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc trong việc mở rộng kết nối khu vực 
và quốc tế.
Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tiến độ dự án 
đường sắt Lào – Trung, đồng thời phía Lào tiếp tục đề nghị Trung Quốc tăng cường 
vận động thêm các nguồn đầu tư vào nước này. Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ trưởng 
Salermxay Kommasith và Bí thư Trần Hào đã chứng kiến ký kết các hợp tác giữa 
Bộ Ngoại giao Lào và Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam.
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Lào chú trọng phát triển nhân lực chuyên môn 
đường sắt

heo Vientiane Times, Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 đang diễn ra, 
báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào, bà 
Sengdeuane Lachanthaboun cho biết, Lào sẽ tiếp tục chú trọng phát triển 
nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt.

Theo đó, trong năm 2018, đã có 34 sinh viên Lào được tham gia các khóa đào tạo về 
nghiệp vụ chuyên môn đường sắt bao gồm các ngành công nghệ điện đường sắt, 
quản lý đường sắt, kỹ thuật đường ray… Ngoài ra, một số quan chức nhà nước cũng 
đã tham dự các khóa tập huấn chuyên môn trên nhiều lĩnh vực để có thể tham gia 
vào phát triển các dự án mà Lào hợp tác với nước ngoài.
Cũng theo Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Lào sẽ sớm thành lập một trường Đại 
học chuyên về đào tạo chuyên ngành đường Sắt, dự kiến sẽ đào tạo khoảng 900 sinh 
viên tốt nghiệp mỗi năm. Trường đại học này sẽ được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận 
hợp tác giữa Chính phủ Lào và Trung Quốc, các ngành học cơ bản sẽ đào tạo kỹ 
năng cung cấp vé, điều hành nhà ga và cung cấp dịch vụ hành khách. Những sinh 
viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại tuyến đường sắt Lào Trung sẽ hoàn thành 
vào năm 2021 tới.
Theo Bộ Giáo dục và Thể thao, hiện quá trình khảo sát tính khả thi đang được tiến 
hành tại thủ đô Viêng Chăn. Về thời gian thi công, ngân sách dự án đang được hai 
bên thảo luận. Nếu được phê duyệt, khả năng dự án Đại học đường sắt sẽ được thực 
hiện trên diện tích 14.5 Ha cách trung tâm thủ đô Viêng Chăn 16 Km.
Cũng về vấn đề phát triển tài nguyên con người, Bộ trưởng Sengdeuane cho biết 
Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo 
viên và điều dưỡng. Đồng thời, bà cũng cho biết sẽ có nhiều chính sách khuyến 
khích học sinh tốt nghiệp phổ thông đăng ký vào các trường dạy nghề bao gồm việc 
cung cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc, hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, sinh viên khuyết tật.
Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành thêm nhiều biện pháp hành động nhằm 
cải thiện chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và quản lý ngành theo nhu cầu 
của thị trường lao động, đặc biệt là nông nghiệp, giáo viên, điều dưỡng và đường sắt, 
Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao cho biết thêm.
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Hàn Quốc muốn phát triển lĩnh vực 
năng lượng tại Lào

heo Vientiane Times, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc – Lào đang tìm 
kiếm cơ hội, đa dạng hóa hợp tác đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tại Lào. 
Theo đó, một cuộc hội thảo tìm hiểu thông tin giữa các doanh nghiệp Lào và 
doanh nghiệp đến từ tỉnh Chung Cheongbuk, miền Trung Hàn Quốc đã được 

tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn tuần vừa qua.
Theo đó, việc mở rộng tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là một 
phần trong các bước tăng cường quan hệ giữa Bộ Năng lượng và Mỏ Lào với Chính 
phủ Hàn Quốc nói chung và tỉnh Chung Cheongbuk nói riêng. Để hiện thực hóa mục 
tiêu trên, Thứ trưởng Thongphat Inthavong đã cho biết Bộ Năng lượng và Mỏ đã ký 
kết một thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng điện mặt trời với chính quyền tỉnh 
Chung Cheongbuk.
Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Sung Soon, người cũng tham dự hội thảo nói 
trên cho biết, tỉnh Chung Cheongbuk có vị trí địa lý tương đồng với Lào khi là địa 
phương không giáp biển và cũng đang thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm kết nối 
giao thông đất liền. Cũng theo Đại sứ Shin, Chung Cheongbuk là địa phương có khá 
nhiều hợp tác phát triển với Lào, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hợp 
tác trên sẽ đóng góp tích cực vào kế hoạch triển khai chính sách “ Miền Nam mới ” 
với các quốc gia Asean.
Theo số liệu thống kê, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn thể 
hiện sự quan tâm đầu tư vào Lào trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xe cộ, Thủy điện, 
Tài chính và Y tế. Kim ngạch thương mại song phương Lào – Hàn Quốc đạt 120 
triệu USD trong năm 2017 và hai quốc gia đã cùng đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch 
240 triệu USD trong năm 2020. 
Đối với Chính sách Miền Nam mới, Chính phủ Hàn Quốc đặt quyết tâm tăng gấp đôi 
kim ngạch thương mại hàng năm với các nước ASEAN lên 200 tỷ USD vào năm 
2020.
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Công ty khai thác mỏ vàng Sepon mang lại thu nhập 
1.4 tỷ USD cho Chính phủ Lào

heo Theo Vientiane Mai, Lễ giao nhận thực hiện nghĩa vụ thuế tài nguyên 
của Công ty Lanxang Mineral Limited, đơn vị khai thác mỏ Vàng – Đồng 
Sepon cho Chính phủ Lào trong Quý I của năm 2019 đã diễn ra hôm 20/6 
vừa qua tại tỉnh Savannakhet.

Đại diện phía Công ty là Tổng giám đốc Ford Herit, đại diện cho Chính phủ Lào nhận 
khoản thuế 4.432.284,55 của quý I/2019 là Vụ trưởng quản lý tài nguyên, Cục Công 
sản, Bộ Tài chính Lào, ông Phanhsone Viphavanh.

Theo số liệu thống kê, kể từ khi thành lập và bắt đầu tiển khai khai thác, tinh chế 
quặng vàng đồng từ năm 2003, Lanxang Mineral đã thực hiện nghĩa vụ thuế và chia 
lợi ích với Chính phủ Lào tổng cộng 1.4 tỷ USD, trong đó bao gồm 338 triệu USD 
thuế tài nguyên.

Lễ giao nhận lần này nằm trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác hoạt động quý 
I/2019 giữa Ban quản lý Mỏ vàng đồng Sepon, Savannakhet và công ty Lanxang 
Mineral dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Thongphat Inthavong

Sepon là mỏ vàng – đồng lộ thiên tại tỉnh Savannakhet, miền nam Lào. Đơn vị khai 
thác mỏ này là Lanxang Mineral Limited, trong đó có 90% cổ phần của MMG, một 
tập đoàn khai thác khoáng sản của Australia và 10% còn lại của Chính phủ Lào.
Tính đến năm 2017, mỏ Sepon đã cho ra thành phẩm hơn 60 nghìn tấn Đồng xuất 
khẩu và đạt sản lượng 70-80 nghìn tấn trong năm 2018. Ngoài ra, trong suốt quá trình 
hoạt động, Lanxang Mineral đã tạo ra hơn 1.2 triệu Oz vàng thông qua khai thác lộ 
thiên và xử lý quặng với khả năng chế biến 2.5 triệu tấn quặng/năm.
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Tin vắn: 

Bộ Công thương Lào tăng cường kiểm tra 
hoạt động kinh doanh trái phép

ôm 12/6, trên cơ sở Chỉ thị của Thủ tướng Lào về việc đăng ký, cấp giấy phép 
hoạt động tạm thời cho người nước ngoài số 62/TT ngày 13/11/2015 và theo 
Nghị quyết hội nghị tham vấn lập kế hoạch xử lý vấn đề người nước ngoài hoạt

Nội dung mở đầu của văn bản này vẫn nhấn mạnh Lào hết sức hoan nghênh, hỗ trợ và 
tạo điều kiện hết sức cho cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động kinh doanh tại 
nước này với điều kiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu giấy phép theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, có nhiều ngành nghề mà Chính phủ Lào đã xác lập danh sách và bảo vệ 
quyền hoạt động kinh doanh chỉ riêng cho công dân nước này, theo nội dung Điều 2 - 
Loại hình kinh doanh bị cấm đối với người nước ngoài, Mục I - Hoạt động kinh doanh 
của người nước ngoài tại Lào của văn bản hướng dẫn này.
Các hoạt động kinh doanh không được phép, không có giấy phép đăng ký hoặc hoạt 
động kinh doanh trái với ngành nghề đã đăng ký sẽ bị phạt hành chính và cho thời hạn 
điều chỉnh, hoàn tất hồ sơ pháp lý. Nếu không thực hienj, những người liên quan đến 
hoạt động kinh doanh trái phép trên sẽ bị trục xuất khỏi Lào

Ra mắt trang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt 
động tại Lào

H 

heo báo chí Lào, hôm 13/6 vừa qua, lễ khai trương Website cơ sở dữ liệu doanh 
nghiệp tại Lào đã được Cục Đăng ký và quản lý doanh nghiệp tổ chức, buổi lễ 
có sự tham dự của Thứ trưởng , Bộ Công thương Lào Phanhthong Phitthumma .

và Giám đốc ADB tại Lào Yasushi Negishi cùng nhiều đại diện ban ngành liên quan.
Theo đó, trang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp có địa chỉ http://ned.gov.la/. Khi truy cập, 
người dùng có thể tìm kiếm tên, dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp đã đăng ký kinh 
doanh tại Lào, ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh cũng như mẫu 
đăng ký kinh doanh cũng được cung cấp đầy đủ.
Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại thủ đô Viêng 
Chăn có tổng cộng 299 doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký kinh doanh và hoạt động 
hợp pháp, tổng giá trị đầu tư 14 nghìn tỷ Kíp. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê, đã có 
tổng cộng 1168 doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào với số vốn 39.400 tỷ Kíp.
NED được điều chỉnh trên cơ sở trang thông tin cũ của Bộ Công thương là 
www.erm.gov.la. Việc phát triển trang thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về cơ 
cấu doanh nghiệp cũng như quy trình thủ tục, pháp lý của việc đăng ký kinh doanh hợp 
pháp tại Lào, dự án được tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á ADB.
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Thủ đô Viêng Chăn tăng cường kiểm tra xử phạt 
phương tiện chưa đóng phí đường bộ từ 1/7 tới

heo Vientiane Times, Quyết định hoãn thời hạn quy định đóng phí đường bộ 
đối với các loại phương tiện trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn của Bộ Tài chính 
sẽ hết hiệu lực và hình thức phạt chuẩn bị được áp dụng vào ngày 1/7 tới đây.

Từ 1/7 tới, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tổ chức nhiều đợt lập chốt, kiểm 
tra phương tiện và buộc các chủ xe chưa nộp phí đường bộ phải thực hiện nghĩa vụ 
tại chỗ, thông qua hệ thống điện tử mà lực lượng chức năng đã được đào tạo, hướng 
dẫn sử dụng. Nếu phát hiện chủ phương tiện chưa đóng phí đường bộ, mức phạt 
thêm sẽ là 0.1%/ngày.
Theo Phó Cục trưởng Cục thuế thủ đô Viêng Chăn, ông Somphone Phommasane, bất 
chấp Bộ Tài chính đã có thông tư dời ngày nộp phí đường bộ thêm 3 tháng, người 
dân vẫn thờ ơ với nghĩa vụ của mình, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 200 
nghìn phương tiện đã chấp hành trong tổng số 900 nghìn phương tiện đang lưu thông 
tại thủ đô Viêng Chăn.
Hiện quy trình nộp phí đường bộ khá đơn giản khi chính quyền đã phối hợp với 
Ngân hàng ngoại thương Lào BCEL triển khai các điểm thu phí lưu động hoặc có thể 
nộp trực tiếp qua ứng dụng di động.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Lào
heo Reuters cho biết, Tổ chức Thú y thế giới (OIE) có trụ sở tại Paris dẫn 
thông báo của Bộ Nông Lâm nghiệp Lào ngày 20/6 cho biết ổ dịch tả lợn châu 
Phi (ASF) đầu tiên đã được phát hiện tại nước này ở tỉnh Saravane. 

Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, virus ASF đã khiến 973 con lợn tại các 
ngôi làng ở tỉnh Saravane, miền Nam nước này chết hàng loạt.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm do một loại virus trong máu, dịch bài tiết 
từ lợn nhiễm bệnh gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, xảy ra ở mọi 
loại lợn, tỷ lệ chết 100% vì chưa có thuốc chữa. Theo các chuyên gia, tả lợn châu Phi 
không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với sức khỏe con người.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc từ tháng 8/2018. Cho đến nay đã có 
hơn 120 ổ dịch được phát hiện trên khắp nước này. Dịch bệnh hiện cũng đã lan sang 
các nước láng giềng Trung Quốc gồm Mông Cổ, Việt Nam, Triều Tiên.

T 

T 
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Lào áp dụng nhiều chính sách phát triển 
du lịch xanh

heo Vientiane MaiLiên quan đến báo cáo của Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa 
và Du lịch Bosengkham Vongdara trước Quốc hội, bày tỏ quan điểm đồng 
nhất với các Đại biểu, người đứng đầu ngành Du lịch Lào đã kêu gọi sự chung 

tay của các ban ngành chức năng Chính quyền để tìm biện pháp bảo vệ huyện du lịch 
Văng Viêng sau khi ghi nhận nhiều dư luận quan ngại về sự phát triển của nhiều nhà 
máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Thật đáng buồn khi những dự án này lại 
được cấp phép hoạt động khi tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho sự phát triển du lịch địa 
phương, Bộ trưởng Bosengkham phát biểu trước Quốc hội, cam kết các cơ chế, quy 
định để bảo vệ các điểm du lịch, di sản văn hóa vẫn đang được Bộ nỗ lực triển khai 
thực hiện, đồng thời xác định các khu vực được ưu tiên phát triển nằm trong kế 
hoạch phát triển tổng thể dài hạn.
Để thúc đẩy hơn nữa ngành du lịch Lào, rừng bảo tồn Hin NamNo, tỉnh Khammuan 
được UNESCO khuyến nghị cả Lào hợp tác với Việt Nam kết hợp với Vườn Quốc 
gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình làm thành di sản thiên nhiên xuyên biên 
giới.
Ngoài ra, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa, Du lịch cho biết chính sách thu phí quỹ du 
lịch vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng đối với hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành tại 
các cửa khẩu để sử dụng vào việc quảng bá du lịch Lào.

Ngân hàng Thái Lan rót 70 triệu USD vào dự án Bệnh 
viện Quốc tế tại Viêng Chăn

vốn 70 triệu USD vào quá trình xây dựng, hiện đang đạt tiến độ khoảng hơn 
10%.Khi hoàn thành, KIH được xem là bệnh viện tư nhân lớn nhất tại Lào.
Bệnh viện Kasemrad có tổng diện tích mặt bằng 1.92 Ha đặt tại bản Donnokkhoum, 
quận Sisattanak, thủ đô Viêng Chăn, được thiết kế với sức chứa 254 giường bệnh và 
38 phòng khám đa khoa. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ 
Y tế của người Lào, đặc biệt là tại thủ đô Viêng Chăn, thường có xu hướng sang 
Thái Lan điều trị thay vì đến các bệnh viện trong nước. Theo nội dung dự án, Bệnh 
viện Quốc tế Kasemrad KIH sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn của Viện kiến trúc 
Mỹ AIA và Ủy ban liên kết Quốc tế JCI. Thời gian thi công dự kiến trong 20-24 
tháng qua hai giai đoạn, trị giá dự án khoảng 70 triệu USD. KIH sẽ cung cấp dịch vụ 
Y tế đầy đủ, nhắm vào đối tượng bệnh nhân trung cấp và cao cấp. KIH dự kiến mở 
cửa chính thức vào tháng 1/2021. Thông tin tại buổi lễ ký kết, đại diện Bệnh viện 
cho biết KIH sẽ sử dụng lượng lớn Y sĩ Lào tốt nghiệp trong nước cũng như theo học 
ngành Y tại Thái Lan.

T 

heo Laoedaily, Bệnh viện Quốc tế Kasemrad là dự án liên doanh giữa Công ty 
chuyên về dịch vụ Y tế của Thái Lan là Bangkok Chain BCH và một doanh 
nghiệp Lào mới đây đã được Ngân hàng Kasikorn Thái Lan phê duyệt khoản 
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12 nước tham gia triển lãm thương mại quốc tế Lao 
Top 3 Expo 2019 tại Thủ đô Viêng Chăn

Hội chợ lớn nhất trong năm của Lào sẽ là nơi quy tụ các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực công trình, xây dựng LAOBUILD 2019 ; thực phẩm, đồ 
uống LAOFOOD 2019; công nghệ xử lý nước thải và hệ thống cấp 
nước LAOWATER 2019. Ngoài ra, sự kiện lần này cũng bao gồm hoạt động triển 
lãm công nghệ và thiết bị điện LAOENERGY 2019, triển lãm công nghệ điện lạnh 
quốc tế LIVAR. Dự lễ khai mạc hội chợ lần này có Bộ trưởng Công chính Vận tải 
Lào Bunchanh Sinthavong và nhiều quan chức ban ngành của Lào.
Dự kiến, hội chợ năm nay sẽ thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan cũng như các 
doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực 
xây dựng, thực phẩm, giải pháp xử lý nước. Đồng thời, cac bên tổ chức kỳ vọng hội 
chợ năm nay sẽ đạt giá trị giao dịch khoảng 1 triệu USD.

Lào tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong nước

heo Laoedaily, Hội chợ thương mại Lao Top 3 Expo tổ chức bởi Phòng Công 
nghiệp và thương mại Lào cùng Tập đoàn tổ chức sự kiện AMB TARSUS và 
Hiệp hội Kiến trúc và Xây dựng Lào ALACE  thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, 

T 

ILO. Mục đích của hội nghị lần này là để đánh giá lại hiệu quả của quá trình cung cấp 
dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của LNCCI, khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh và 
khả năng tiếp cận nguồn vốn của SMEs tại Lào.
Theo đó, Hội nghị đã ghi nhận sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp Lào từ 8 tỉnh 
thành trên cả nước. Các thành viên tham dự đã cùng thảo luận các vấn đề liên quan 
đến triển khai và đạt hiệu quả trong kinh doanh, đặc biệt, các doanh nghiệp rất chú ý 
đến gói vốn 200 tỷ Kíp cho SMEs mà Chính phủ Lào mới đây đã cam kết đầu tư.
Theo Chánh văn phòng Tổ chức tài chính quốc tế IFC tại Lào, ông Phongsavanh 
Phomkong cho biết, hiện SMEs chiếm đến 90% lượng doanh nghiệp tại Lào nhưng 
chỉ đóng góp được 16% vào nền kinh tế chung. Tuy nhiên, qua những năm trở lại đây, 
Chính phủ Lào đã rất chú trọng vào phát triển SMEs là tín hiệu tốt cho sự phát triển c

heo Laoedaily, ngày 20/6 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn, Hội nghị gặp mặt các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào MSME đã được diễn ra bởi sự phối hợp tổ 
chức của Phòng Công nghiệp và Thương Mại Lào và Tổ chức Lao động Quốc tế 
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heo VOV, Việt Nam-Lào sẽ phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy triển 
khai nhanh các dự án hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án phát triển hạ tầng 
giao thông.

Ngày 22/6, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam 
Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Lào Suphan Keomisay đồng chủ 
trì Hội nghị trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giữa Bộ Kế hoạch – Đầu tư hai nước. 
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai nội dung Thỏa thuận hợp tác Việt 
Nam - Lào lần thứ 41 năm 2019 giữa hai Chính phủ.
Hội nghị đã đánh giá tiến độ triển khai các dự án trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác 
giữa hai Chính phủ trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa- giáo dục, an ninh quốc 
phòng. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đứng đầu trong 53 quốc gia đầu tư 
vào Lào với hơn 400 dự án, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4,1 tỷ USD. Các dự án đầu 
tư chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, khai thác 
khoáng sản, thủy điện… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn cam kết dành cho Lào hơn 710 tỉ 
đồng vốn viện trợ không hoàn lại trong năm 2019. Nguồn vốn này đang được Chính 
phủ Lào sử dụng đúng mục đích, các dự án triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng.
Tuy nhiên, ông Khamphoi Keokinnary, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào, Phó 
Chủ tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào – Việt cho biết, vẫn còn một số dự án có 
tiến độ triển khai chậm do vướng thủ tục và gặp khó khăn về nguồn vốn. Ông cho 
rằng, những dữ liệu mà Đoàn Việt Nam thu thập được trong mấy ngày khảo sát thực 
tế tại hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng khoảng và Công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào 
vào chiều 22/6 sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên đánh giá chính xác những thuận lợi, 
khó khăn trong việc triển khai các dự án theo Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính 
phủ.
Từ đó hai nước sẽ phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy triển khai nhanh các dự 
án hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông như dự án sân 
bay Noong khảng(Hủa phăn), dự án đường cao tốc Hà Nội –Viêng chăn, đường sắt 
Viêng chăn – Thà khẹt- Mụ Giạ - Tân Ấp- Vũng Áng, quốc lộ 18 B tỉnh Attapeu, và 
một số dự án giao thông khác…
Kết thúc hội nghị, hai bên ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2021, cam kết tiếp 
tục tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Bộ trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, là 
đầu mối thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, hợp đồng đã ký kết; thường xuyên cử 
đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm, nhất là về các lĩnh vực nghiên cứu quản lý kinh 
tế vĩ mô, quản lý đầu tư tư nhân và Vùng kinh tế đặc biệt; Giúp đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào; luân phiên 2 năm/
lần tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực lập kế hoạch và 
đầu tư….

. 

T

Điểm tin báo chí trong nước: 

Thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Thỏa thuận 
hợp tác Việt – Lào
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heo baodautu, Trong hai ngày 19-20/6/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt - Lào Nguyễn Chí Dũng đã đi kiểm tra các 
dự án đầu tư tại Lào, đồng thời thảo luận với lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn (Lào) về 
việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hủa Phăn.

Sáng 20/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt 
- Lào đã có cuộc làm việc với ông Vanxay Phengxoumma, Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh 
Hủa Phăn.
Theo ông Vanxay Phengxoumma, hiện Việt Nam đang hỗ trợ Hủa Phăn 11 dự án, 
trong đó có một dự án đã hoàn thành là Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp Hủa 
Phăn, 5 dự án đang trong quá trình triển khai, 5 dự án chưa có kế hoạch cụ thể. Đồng 
thời, Hủa Phăn rất khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam 
sang Hủa Phăn đầu tư, trao đổi hàng hóa”, hiện trung bình mỗi tháng có 2.000 người 
Việt Nam đến trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, còn có 5 dự án mà doanh nghiệp Việt 
Nam đầu tư tại Hủa Phăn, với tổng vốn đầu tư 13,6 triệu USD.
Đề cập các dự án hợp tác Việt - Lào trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, Bộ trưởng bày tỏ sự 
vui mừng khi Dự án Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp Hủa Phăn đã hoàn thành 
và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, tới đây phải tập trung phát huy hiệu quả của trung 
tâm này.
Trong khi đó, liên quan đến hai dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt - Lào và Sân bay 
Nọng Khang, Bộ trưởng cho rằng, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến 
độ.
Với Sân bay Nọng Khang, Bộ trưởng cho biết, yêu cầu của Thủ tướng hai nước là 
cuối năm nay phải hoàn thành dự án. “Sân bay Nọng Khang xong, Hủa Phăn mới có 
điều kiện hấp dẫn để thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Đây cũng là công trình để 
chuẩn bị chào mừng đại hội Đảng sắp tới”, Bộ trưởng nói.
Trong khi đó, với Bệnh viện Hữu nghị Việt - Lào, Bộ trưởng cũng đã đề nghị đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng, bởi đây là dự án mang tính biểu tượng của sự hợp tác Việt - 
Lào. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất kể từ trước tới nay mà Việt Nam hỗ trợ 
cho Lào.
Bộ trưởng cũng đề nghị phía Hủa Phăn tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về mặt thủ 
tục, để dự án có thể sớm nhập khẩu máy móc, thiết bị, nhanh chóng hoàn thiện việc 
xây dựng Bệnh viện vào cuối năm nay. Sau đó, lắp đặt thiết bị, đào tạo nguồn nhân 
lực để Bệnh viện sớm đi vào vận hành.

T

Bộ Kế hoạch Đầu tư cam kết hỗ trợ 
tỉnh Hủa Phăn 
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Lo năm 2020 thiếu điện, Bộ Công Thương tính mua 
điện từ Trung Quốc và Lào

heo Danviet, Trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện 
vào năm 2020, Bộ Công Thương đề xuất cần nghiên cứu, tính toán phương án 
để tăng cường việc mua điện từ Lào và Trung Quốc nhằm bổ sung công suất 
cho hệ thống điện, đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định cho kinh tế.

Bộ Công Thương cho biết, việc thu xếp vốn của các tập đoàn và các chủ đầu tư trong 
nước rất khó khăn do Chính phủ tạm dừng chủ trương bảo lãnh vay vốn. Các nguồn 
vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư dự án điện rất hạn chế, thậm chí một 
số khoản vay đã có cam kết của các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế nhưng 
không được các cơ quan quản lý chấp thuận. Việc thu xếp vốn trong nước khó khăn, 
hiện tại hầu hết các ngân hàng trong nước đã vượt hạn mức tín dụng đối với chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan.
Một số lãnh đạo địa phương không ủng hộ đầu tư xây dựng nhiệt điện trên địa bàn 
tỉnh dù dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh khiến các dự án không thể 
thực hiện đúng theo kế hoạch.
Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công Thương tính đến việc khai thác thêm các mỏ 
khu vực Tây Nam Bộ để bổ sung khí cho cụm Nhiệt điện Cà Mau, đồng thời lựa chọn 
phương án nhập khẩu khí cho khu vực Tây Nam Bộ. Đẩy tiến độ của mỏ khí Cá Voi 
Xanh và cụm Nhiệt điện miền Trung vào năm 2023 -2024.
"Nghiên cứu và tính toán phương án để tăng cường việc mua điện từ Lào và Trung 
Quốc để bổ sung công suất cho hệ thống điện, đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định 
cho kinh tế.
Cho phép EVN đàm phán với CSG để tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc, tăng mua 
điện từ năm 2022 qua đường dây 220 kV, và đường dây 500 kV từ 2025. Giao EVN 
đàm phán nhập khẩu và các điều khoản thương mại, giá điện trong từng giai đoạn", 
Bộ Công Thương cho biết.

T
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Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào

heo daidoanket, Chiều 22/6, tại TP Cần Thơ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp và làm việc với Đoàn đại 
biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do ông 
Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Chia sẻ các thông tin về một số điểm nhấn, thành tựu nổi bật của TP Cần Thơ và cả 
vùng ĐBSCLChủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mối quan hệ hợp tác nông 
nghiệp giữa Việt Nam và Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, 
MTTQ Việt Nam và TP Cần Thơ nói riêng luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các 
đồng chí kinh nghiệp quý báu trong phát triển nông nghiệp, cả những thành công và 
những khó khăn”.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin thêm: MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây 
dựng đất nước đã có chương trình hành động giai đoạn 2018 - 2020 đã và đang triển 
khai có nhiều kết quả hết sức tốt đẹp. Những năm qua, MTTQ Việt Nam đã mở nhiều 
lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Năm 2019, 
MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Việt 
Nam.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn: Lào tiếp tục tiếp tục hợp tác tìm kiếm và bốc 
cốt các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào để mang về đất nước 
Việt Nam.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với vai trò, uy tín của mình, ông Saysomphone 
Phomvihane sẽ quan tâm tác động với các ngành hữu quan tiếp tục tạo cơ sở pháp lý 
cho người gốc Việt ở tại Lào có đủ điều kiện học tập làm ăn sinh sống.
Ông Saysomphone Phomvihane mong muốn Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng chỉ đạo, 
đôn đốc thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa TP Cần Thơ với các đối tác Lào.
Trước mắt, ông Saysomphone Phomvihane đề nghị các chuyên gia của TP Cần Thơ 
sang khảo sát bên Lào trước và sau đó hai bên bàn bạc thống nhất và cùng tiến hành 
triển khai các dự án hợp tác nhất là về lĩnh vực trồng lúa, nuôi cá, trồng cây ăn quả
Trước đó buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh 
Tài dẫn đầu đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo TP Cần Thơ đưa Đoàn đại 
biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham quan, tìm 
hiểu mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa tại Công ty cổ phần nông nghiệp 
công nghệ cao Trung An, huyện Cờ Đỏ.

T
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LaoVietBank đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất của nhà nước Lào

heo TTXVN, Tối 22/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt 
Nam (LaoVietBank- liên doanh giữa Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 
và Ngân hàng ngoại thương Lào) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhất của nhà nước Lào trao tặng và Kỷ niệm 20 năm Ngày thành 

 lập LaoVietBank. 
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotou; Phó Thủ 
tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdee Duangdee; Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch-đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Suphan Keomixay; 
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lào Sonexay Sitphaxay; lãnh đạo một số bộ và một 
số tỉnh thành có sự hiện diện của LaoVietBank. 
Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch-đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Chí Dũng; Phó 
trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Huy Tăng; Phó 
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Đại diện lãnh đạo Ngân 
hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và đại diện một số ban ngành liên quan.
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lào Sonexay Sitphaxay cho biết sau 20 năm xây 
dựng và trưởng thành, đến nay LaoVietBank đã có những bước phát triển mạnh mẽ 
và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ 10 triệu USD vốn ban đầu, hiện vốn điều 
lệ của LaoVietBank đã đạt 100 triệu USD, trở thành một trong các ngân hàng có quy 
mô vốn điều lệ lớn nhất tại Lào, với tổng tài sản gần 1,12 tỷ USD, đứng thứ 3 trong 
số các ngân hàng có quy mô lớn nhất tại Lào; tổng dư nợ đạt xấp xỉ 800 triệu USD, 
đứng thứ 2 thị phần tín dụng tại Lào; tổng nguồn vốn huy động gần 1 tỷ USD, chiếm 
vị trí thứ 3 thị phần. Hiện LaoVietBank có hệ thống mạng lưới hoạt động tại 9/18 
tỉnh thành của Lào.
Ngoài trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể LaoVietBank, Đảng, 
Nhà nước Lào còn trao tặng 4 Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 Huân chương Lao 
động hạng Ba và 5 Huân chương hữu nghị cho các cá nhân thuộc LaoVietBank.

T
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Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình 
nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

heo Nhân dân điện tử, Sáng 19-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân 
tình nguyện Việt Nam.

Trong 12 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng đợt này có một mộ lẻ và hai mộ tập 
thể gồm 11 hài cốt do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc trong 
những tháng mùa khô từ đầu năm 2019 đến nay. Tuy công tác tìm kiếm, cất bốc hài 
cốt liệt sĩ rất khó khăn vì chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vách núi, song tại địa bàn tìm 
kiếm là các tỉnh phía bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các cán bộ chiến sĩ 
Đội Công tác tìm kiếm và Quy tập liệt sĩ Quân khu 2 nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ 
nhiệt tình của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh bắc Lào.

Đại tá Hán Văn Hùng, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 cho biết: 12 
hài cốt liệt sĩ quy tập lần này được cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân 
khu 2 tìm thấy tại hai tỉnh bắc Lào là Luông Pra Băng và U Đom Xay; công tác tìm 
kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn vì địa hình bên nước bạn thay đổi nhiều, 
người cao tuổi am hiểu về lịch sử các trận chiến cũng ngày càng ít đi nên tư liệu để 
tìm kiếm ngày càng khó. Với tinh thần nỗ lực cao nhất, cán bộ chiến sĩ Đội Quy tập 
hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 vẫn quyết tâm vượt qua, đưa các anh về đất mẹ linh thiêng.
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