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Tin chính: 

• Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 8 sẽ xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng

• Lào - Trung Quốc ký kết dự án hợp tác xây dựng cao tốc Viêng Chăn - Boten,
LuangNamTha

• Lào sẽ nhận thêm 40 triệu USD vốn phát triển từ WB

•

• Lào điều chỉnh giá xăng dầu 8 lần trong 4 tháng đầu năm 2019

• Lào khó đạt mục tiêu độ che phủ rừng đạt 70% trong năm 2020

• Chỉ sau hai tháng, Lào đã thực hiện cấp đăng ký kinh doanh kiểu mới cho
hơn 4000 doanh nghiệp

• Ngành gỗ Salavan vẫn phát triển tốt bất chấp việc đình chỉ hơn 100 xưởng
sản xuất trong năm qua

•

•

•

•

•

Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục Việt Nam – Lào

Lào công bố nguyên nhân sự cố vỡ đập thủy điện Xepian - Xenamnoy

Lào nỗ lực cứu ngành chuối khỏi khủng hoảng bệnh vàng lá

Áp dụng đánh giá quốc tế với khu vực công để tạo thuận lợi cho môi trường
kinh doanh

Cán bộ Ngân hàng tại Lào được hướng dẫn nhận biết rủi ro liên quan đến
lệnh trừng phạt quốc tế

Lào đẩy mạnh xuất khẩu rau, đặc biệt là thị trường Nhật Bản
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• Hội hữu nghị hai nước Việt, Lào trao đổi kế hoạch hợp tác năm 2020

• Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đón nhận Huân chương Hữu nghị của Lào
• Lào - Việt Nam hợp tác đầu tư trồng cây ăn quả tại tỉnh Hủa Phăn
• Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển nguồn nhân lực
• Lào tổ chức hướng dẫn quy trình đóng thuế GTGT trực tuyến

• Lào nhận thêm nhiều hỗ trợ phát triển từ Nhật Bản
• Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm đầu tư vào Phongsaly

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun 
Sisulith

• Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Thủ tướng Lào bên lề Hội nghị 
Tương lai châu Á 25

• Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lào đánh giá cao thành tựu giáo dục Việt Nam
• Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu điện từ Lào-Trung Quốc
• Chặn đứng đường dây buôn lậu phụ tùng xe máy từ Lào về Việt Nam

Tin vắn: 

• Lào, Trung Quốc thỏa thuận phát triển đa lĩnh vực tại các tỉnh phía Bắc

• Tấn công quyết liệt tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Lào

• Lào tổ chức tuần lễ văn hóa LaoFestival tại Tokyo, Nhật Bản
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Tin chính: 

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 8 sẽ xem 
xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng

heo KTXH, Diễn ra trong các ngày 5-25/6 tới tại Hội trường Quốc hội Km6, thủ 
đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội Lào khóa VIII sẽ đưa ra thảo luận nhiều 
vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt là việc xem xét thông qua 10 

sáng nay 30/5 tại nhà Quốc hội, Quảng trường Thatluang thủ đô Viêng Chăn, Ủy viên 
ban thường vụ Quốc hội bà Suansavanh Viyaketh đã chủ trì buổi họp báo chuẩn bị khai 
mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa VIII. Theo đó, trong 15 ngày diễn ra kỳ họp, các 
đại biểu Quốc hội sẽ lắng nghe báo cáo của Chính phủ và thảo luận, đóng góp ý kiến 
vào nhiều vấn đề quan trọng như:
*Báo cáo tình hình công tác nổi bật của Chính phủ trong giai đoạn kỳ họp thứ 6 đến kỳ
họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa VIII; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị 
quyết Quốc hội số 099 và 100, ban hành ngày 28/11/2018.
*Xem xét, thông qua báo cáo về công tác phát triển tài nguyên nhân lực gắn với phát
triển Kinh tế - Xã hội trong từng giai đoạn. Đặc biệt là công tác đào tạo nhân lực 
chuyên ngành Nông nghiệp, Giáo viên và Y tá.. nhằm đáp ứng vào nhu cầu phát triển 
đất nước và xóa đói giảm nghèo.
*Xem xét, thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 080/QH ngày
17/11/2017 về tổ chức thi hành án; Nghị quyết 081/QH về công tác du lịch và tổ chức 
thực hiện năm du lịch Lào - Trung 2019.
Tổ chức phiên giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề cấp Chứng nhận 
quyền sử dụng đất chồng chéo trong thời gian qua và biện pháp giải quyết. Phiên giải 
trình của Bộ Nông Lâm về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 014/QH ngày 
24/11/2016 và Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội về công tác phục hồi rừng và 
trồng rừng thay thế diện tích rừng liên quan đến việc sử dụng ngân sách vào các dự án 
phát triển Điện lực - Khoáng sản và các nguồn vốn viện trợ nước ngoài.
Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
về việc theo dõi, kiểm tra công tác hành pháp của cơ quan điều tra theo điều 42 mục 2, 
mục 5 và mục 6 của Bộ luật tổ chức Viện Kiểm sát; Xem xét, thông qua báo cáo tổ 
chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong giai đoạn kỳ 
họp thứ 6 đến trước kỳ họp thứ 7 và đường lối, kế hoạch hoạt động đến trước kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội khóa VIII.
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 5 dự thảo luật mới bao gồm: Dự 
thảo Luật thuế thu nhập; Dự thảo Luật thuế tiêu dùng; Dự thảo Luật chống bán phá giá 
và chống trợ cấp; Dự thảo Luật quản lý thiên tai và Dự thảo Luật lưu trữ. Ngoài ra, 5 dự 
thảo Luật sửa đổi bổ sung gồm có: Luật đất đai; Luật quản lý thuế; Luật lệ phí; Luật dạy 
nghề và Luật lâm nghiệp.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 29 

Lào - Trung Quốc ký kết dự án hợp tác xây dựng cao 
tốc Viêng Chăn - Boten, LuangNamTha

heo Xinhua, Ngày 28/5 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn 
Xây dựng và Đầu tư Vân Nam YCIH đã ký kết Hiệp định khung Lào - Trung Quốc 
về dự án hợp tác phát triển tuyến cao tốc nối thủ đô Viêng Chăn đến cửa khẩu quốc

tế Boten, tỉnh LuangNamTha.
Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó thủ tướng Somdy Duangdy, Tỉnh trưởng 
Vân Nam Nguyễn Thành Phát. Ngoài ra, buổi lễ còn có mặt Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông, Chủ tịch tập đoàn Xây dựng và Đầu tư 
Vân Nam Chen Wen Shan và nhiều đại biểu, đại diện các đơn vị liên quan cùng tham 
gia.
Theo đó, lễ ký kết là một phần nội dung hợp tác đối tác vận mệnh Lào - Trung mới được 
2 bên thống nhất hồi diễn đàn Vành đai con đường lần thứ 2 diễn ra tại Bắc Kinh mới 
đây. Đồng thời, dự án cao tốc sẽ là phần quan trọng nhằm hiện thực hóa tuyến hành lang 
kinh tế Lào - Trung mà 2 quốc gia này đang hướng tới. Dự kiến, tất cả hạng mục đường 
cao tốc đều được xây dựng và vận hành dưới hình thức BOT, tờ Xinhua cho biết thêm.

Sau khi hoàn thành, đường cao tốc Viêng Chăn - Boten sẽ rút ngắn thời gian di chuyển 
xuống hơn một nửa xuống còn 6h so với 14h như hiện tại. Trước mắt, hai bên thống 
nhất triển khai thi công dự án cao tốc Viêng Chăn - Văng Viêng dài 109.1 Km trị giá 1.3 
tỷ USD với 4 làn xe chạy, dự kiến giảm thời gian di chuyển xuống còn 1.5h so với 2.5h 
hiện tại.
Phần còn lại của chương trình hợp tác bao gồm dự án cao tốc Văng Viêng - 
Luangprabang - Udomxay - Cửa khẩu quốc tế Boten - Bohan đang trong quá trình khảo 
sát tính khả thi.
Trả lời phỏng vấn Xinhua, đại diện tập đoàn YCIH khẳng định, với việc hoàn thành dự 
án trên, quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Trung Quốc sẽ được nâng lên tầm cao mới, 
ngoài việc phát triển Kinh tế - Xã hội, dự án sẽ đem lại công ăn việc làm cho lực lượng 
lao động tại Bắc và Trung Lào.

T
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Lào sẽ nhận thêm 40 triệu USD vốn 
phát triển từ WB

heo Vientiane Times, mới đây Ngân hàng thế giới xác nhận đã đồng ý cung 
cấp khoản tín dụng 40 triệu USD cho Chính phủ Lào để thực hiện chính sách tăng

trưởng xanh.
Theo Vientiane Times, dẫn công bố vào hôm 28/5 vừa qua của Ngân hàng Thế giới 
cho biết, ban lãnh đạo WB đã phê duyệt khoản vay 40 triệu USD cho Chính phủ 
Lào để hỗ trợ nước này triển khai chính sách phát triển tăng trưởng xanh. Tuy 
nhiên, thời điểm diễn ra lễ ký kết chính thức chưa được xác định.
Theo đó, khoản vay trên sẽ được sử dụng vào chính sách phát triển xanh giai đoạn 2 
nhằm thúc đẩy các cải cách, xây dựng tính bền vững cho ngân sách công và lĩnh 
vực tài chính - ngân hàng, đồng thời, hỗ trợ tích hợp chính sách phát triển xanh vào 
quy hoạch phát triển chung của Lào.
KTTM dẫn phát biểu của Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư Kikeo Chanhthabuly cho 
biết, việc chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh sẽ giúp Lào duy trì khả năng 
tăng trưởng Kinh tế mạnh mẽ, đồng thời, tăng sức chống chịu với biến đổi khí hậu 
của nước này.
Theo thông báo của WB, gói vốn 40 triệu USD lần này sẽ hỗ trợ một loạt các cải 
cách chính sách trên nguyên tắc tăng trưởng xanh trong hầu hết các lĩnh vực. Hỗ trợ 
phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, đảm bảo khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, 
hạn chế ô nhiễm và gia tăng hiệu suất lao động. Bên cạnh đó, dự án cũng được kỳ 
vọng góp phần tăng hiệu quả quản lý tài nguyên nước, rừng và khu bảo tồn. Mô 
hình tăng trưởng xanh, sạch và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên sẽ thúc đẩy xóa đói 
giảm nghèo thông qua việc hạn chế rủi ro tự nhiên cho người dân, thông báo cũng 
cho biết thêm.
Theo giám đốc WB chịu trách nhiệm các quốc gia Myanmar, Campuchia và Lào, 
bà Ellen Goldstein cho biết, Lào đã có những cải cách đáng ghi nhận trong thời 
gian qua, trong đó có việc thành lập Công viên quốc gia đầu tiên tại Khammuan, 
ban hành Bộ luật về quản lý tài nguyên nước và cải thiện quản lý lưu vực sông, nỗ 
lực ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép, chính sách kiểm soát ô nhiễm làm suy 
giảm chất lượng nguồn nhân lực.
Với gói hỗ trợ mới nhất này, Lào sẽ được hưởng lợi khi hệ thống ngân sách, tài 
chính sẽ được củng cố. Các hỗ trợ trung hạn sẽ làm giảm gánh nặng nơ công và 
thâm hụt ngân sách, giúp Lào nâng cao khả năng quản lý nợ và tài chính công.
Chương trình hành động này nằm trong giai đoạn 2 của Chính sách tăng trưởng 
xanh mà Chính phủ Lào đã đề ra từ năm 2017 với tất cả 3 giai đoạn.

T
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Lào công bố nguyên nhân sự cố vỡ đập thủy điện 
Xepian – Xenamnoy

heo Vientiane Times,Kết quả điều tra về nguyên nhân vỡ đập phụ D của dự án 
thủy điện Xepian - Xenamnoy đã khẳng định sự cố không phải " bất khả kháng " 

như đánh giá ban đầu.
Hôm 28/5, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, buổi họp báo công bố nguyên nhân sự cố 
vỡ đập phụ D, dự án thủy điện Xepian - Xenamnoy thuộc huyện Sanamxay, tỉnh 
Attapeu đã được diễn ra. Người chủ trì buổi họp báo là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương Singphet Bunsavatthiphanh, ông cũng đồng thời là Phó chủ tịch ban 
điều tra nguyên nhân sự cố vỡ đập Xepian - Xenamnoy NIC.
Nhằm đảm bảo độ chính xác, minh bạch và kết quả đạt độ tin cậy cao. NIC đã giao 
toàn quyền cho nhóm các chuyên gia độc lập nước ngoài IEP tiến hành cuộc điều tra 
và báo cáo kết quả lên Chính phủ Lào. Theo họp báo, các thành viên của IEP là GS 
Anton J.Schleiss, Chủ tịch danh dự của Ủy ban quốc tế về đập lớn ICOLD; Ahmed 
F.Chraibi, nguyên Phó chủ tịch ICOLD; TS Jean-Pierre Tournier, Phó chủ tịch 
ICOLD. Được biết, ICOLD được xem là tổ chức hàng đầu thế giới về kỹ thuật đập 
thủy điện.
Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng đã mời các quan sát viên độc lập là các chuyên gia 
nước ngoài tham gia vào quá trình điều tra nguyên nhân sự cố. Báo cáo cũng cho 
biết, đơn vị phát triển dự án đến từ Hàn Quốc SK Engineering & Construction (SK 
E&C) cũng có cuộc điều tra song song với IEP.
Dựa trên các dữ liệu có sẵn, các thành viên của IEP đã tiến hành tổng cộng 3 lần 
trực tiếp khảo sát hiện trường kể từ 8/8/2018 và cơ bản có kết quả điều tra về địa 
chất và kỹ thuật của thảm họa.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Singphet dẫn nội dung báo cáo cuối 
cùng mà IEP trình lên Chính phủ Lào vào hôm 20/3 vừa qua cho biết, bản báo cáo 
khảo sát khẳng định sự cố vỡ đập không phải là sự kiện " bất khả kháng " như đánh 
giá sơ bộ ban đầu. Vào 23/7/2018 - thời điểm xảy ra sự cố, mực nước hồ chứa vẫn 
đang thấp hơn mức đỉnh, và cả những ngày trước đó hồ chứa vẫn không phải hoạt 
động ở mức tối đa. Vị này cho biết thêm.
Theo kết luận của nhóm điều tra IEP, nguyên nhân chính của thảm họa bắt nguồn từ 
mức độ thấm cao của phần móng đập kết hợp với nền địa chất dễ xói mòn và sự 
xuất hiện của các mạch nước liên kết với nhau. Theo quá trình làm đầy hồ chứa, 
mức nước tăng lên liên tục khiến các mạch đầy theo làm thấm và mềm tầng đá ong 
( Laterite ) từ đó hiện tượng xói mòn bên trong ngày càng nghiêm trọng hơn. Khi độ 
xói mòn đạt ngưỡng giới hạn, do mất tính ổn định, đỉnh đập bắt đầu sạt trượt và kéo 
theo toàn bộ đập phụ D đổ sụp hoàn toàn không lâu sau đó. Đưa hàng tỷ mét khối 
nước từ hồ chứa không được kiểm soát đổ ập xuống và cuốn trôi nhiều nhà cửa ở 
phía nam huyện Xanamxay vào 20h ngày 23/7/2018.
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Lào điều chỉnh giá xăng dầu 8 lần 
trong 4 tháng đầu năm 2019

heo KTTM, có hiệu lực từ sáng 31/5, biểu giá nhiên liệu bán lẻ của Lào đã có 
phiên điều chỉnh lần thứ 8, trong đó có 2 lần giảm giá.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Bộ Công thương Lào số 0586 ban hành hôm nay 
30/5. Theo xu thế của giá nhiên liệu thế giới, Bộ này quyết định điều chỉnh giảm nhẹ 
giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Theo đó, giá xăng cao cấp GP95 và xăng thường GR91 
sẽ giảm 50 Kíp/lít, dầu Diesel tăng 80 Kíp/lít. Bắt đầu từ 6h sáng mai, xăng đặc biệt và 
xăng thường tại thủ đô Viêng Chăn sẽ lần luọt có giá 10.640 Kíp/lít và 9.380 Kíp/lít. 
Giá dầu diesel sẽ ở mức 8.790 Kíp/lít.
Theo Vientieane Times, Sau nhiều thay đổi của giá nhiên liệu trên thị trường thế giới, 
Bộ Công thương Lào đã có lần thứ 7 công bố việc điều chỉnh giá nhiên liệu bán lẻ trên 
phạm vi toàn quốc, đồng thời là phiên tăng giá thứ 6 trong năm vào ngày 16/5 vừa qua.

Lần điều chỉnh đầu tiên diễn ra vào ngày 10/1, khi giá xăng GP95 và dầu Diesel giảm 
mạnh 290 Kip/lít và xăng GR91 giảm 280 Kip/lít. Tiếp đó, ngày 11/2, xăng GP95 tiếp 
tục giảm 360 Kip/lít, xăng GR91 giảm 180 Kíp/lít, trong khi đó dầu Diesel tăng 240 
Kíp/lít. Ngày 25/2, xăng cao cấp GP95 và dầu Diesel có cùng mức tăng 240 Kip/lít và 
xăng thường GR91 tăng 220 Kip/lít. Ngày 18/3, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng 
rất mạnh, một lít GP95 tăng 400 Kíp, xăng GR91 tăng 260 Kip và dầu Diesel tăng 190 
Kip. Ngày 9/4, xăng GP95 tiếp tục tăng 360 Kip/lít, xăng thường GR91 tăng 320 Kip/
lít và giá dầu Diesel được giữ nguyên. Ngày 2/5, giá xăng cao cấp tăng 300 Kip/lít, 
xăng thường tăng 240 Kip/lít và dầu Diesel tăng 110 Kip/lít.

Phiên điều chỉnh gần nhất diễn ra vào thứ 6 tuần trước khi giá các mặt hàng xăng dầu 
được giảm nhẹ, xăng cao cấp GR95 giảm 130 Kip/lít, xăng thường tăng 110 Kip/lít và 
giá dầu Diesel được giữ nguyên. Theo đó, giá xăng dầu tại thủ đô Viêng Chăn hiện nay 
là 10.690 Kip/lít xăng GR95, xăng thường có giá 9.430 Kip/lít và dầu Diesel có giá 
8.710 Kip/lít. Ở các địa phương khác của Lào, giá xăng dầu nhỉnh hơn so với thủ đô 
Viêng Chăn dao động ở mức 100 Kip/lít.
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Lào khó đạt mục tiêu độ che phủ rừng 
đạt 70% trong năm 2020

heo Vientieane Times, Năm 2020, diện tích che phủ rừng của Lào khả năng sẽ 
đạt 68%, tiệm cận mục tiêu 70% mà Chính phủ nước này đề ra. .

Theo báo cáo tình trạng rừng từ Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông Lâm Lào cho biết, năm 
2015, diện tích bao phủ rừng của nước này đạt 58% với mức tăng bình quân 2%/năm. 
Như vậy, độ bao phủ rừng cho đến năm 2020 khả năng sẽ đạt 68% với tổng diện tích 
16.28 triệu Ha, trong đó có 4.816 triệu Ha rừng bảo tồn, 7.9 triệu Ha rừng bảo vệ và 3.1 
triệu Ha rừng sản xuất. Ngoài ra, diện tích canh tác cây công nghiệp của Lào cho đến 
năm 2020 sẽ đạt hơn 480 nghìn Ha. Để đạt được mục tiêu 70% rừng bao phủ, Chính 
phủ Lào cần có biện pháp phủ kín 473.600 Ha của 2% còn lại.
Về ngành Lâm nghiệp của Lào, năm 2005, Chính phủ Lào đã ban hành chương trình 
hành động gồm 3 biện pháp nhằm đạt mục tiêu rừng bao phủ đạt 70% diện tích cả 
nước, trong đó bao gồm việc phục hồi 6 triệu Ha diện tích rừng suy thoái, thực hiện 
trồng 500 nghìn Ha cây công nghiệp và ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép.
Tính đến thời điểm hiện tại, 3.2 triệu Ha rừng suy thoái trên đã được phục hồi tự nhiên 
hoặc tái sinh, tương đương 54% mục tiêu. Ngoài ra, 484 nghìn Ha diện tích cây công 
nghiệp của Lào đã được trồng bao gồm cao su, bạch đàn, gỗ tếch và trầm hương, báo 
cáo cho biết thêm.
Về công tác bảo vệ rừng, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát 
nghiêm ngặt ngành gỗ và cấm xuất khẩu gỗ thô đã có hiệu lực kể từ 13/5/2016. Tiếp 
đó, Chính phủ Lào cũng đã cắt bỏ hoàn toàn hạn ngạch khai thác gỗ 200 nghìn Ha/năm. 
Đến nay, chính quyền chỉ cho phép chặt cây trong các đợt tận thu lâm sản để nhường 
mặt bằng cho các dự án phát triển. Ngoài ra, năm 2019, Bộ Nông Lâm có chương trình 
khuyến khích trồng mới hơn 20 nghìn Ha rừng.
Khi được Vientiane Times đặt câu hỏi về 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, một lãnh 
đạo Bộ Nông Lâm cho biết, việc khai thác gỗ sản xuất sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên 
cơ sở đảm bảo tính bền vững cho rừng. Đồng thời, quy định chỉ cho phép khai thác 4-7 
m3 trong tối thiểu 70m3 gỗ thô có thể khai thác trên diện tích một Ha rừng. Ngoài ra, 
đối với mỗi khu vực rừng bị chặt, Chính quyền chỉ cho phép quay lại khai thác sau ít 
nhất 15 năm, thời gian đủ để rừng tái sinh.
Về diện tích 480 nghìn Ha trồng cây công nghiệp, tương đương 3% tổng diện tích rừng 
bao phủ, việc khai thác gỗ tại đây là không đáng kể khi khả năng sinh trưởng của cây 
công nghiệp không đồng nhất, vị lãnh đạo bộ Nông Lâm cho biết thêm.
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Chỉ sau hai tháng, Lào đã thực hiện cấp đăng ký kinh 
doanh kiểu mới cho hơn 4000 doanh nghiệp

heo LPT, Một trong những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ sau hai 
tháng thực hiện cấp phiên bản mới của Giấy đăng ký doanh nghiệp gắn kèm số 

định danh người nộp thuế TIN, đã có hơn 4 nghìn DN thực hiện đăng ký với Bộ Công 
thương.
Theo cổng thông tin thương mại Lào, dẫn báo cáo của Cục đăng ký và quản lý DN, Bộ 
Công thương về tổng kết công tác cấp phiên bản ĐKDN kèm mã số thuế TIN từ ngày 
01/02 đến 25/4 vừa qua cho biết, trong tổng số 110 văn phòng ĐKDN trên toàn quốc, 
văn phòng Cục đã thực hiện cấp ĐKDN phiên bản mới cho 768 đơn vị, 18 văn phòng 
cấp Sở Công thương tỉnh đã cấp mới ĐKDN cho 1.418 đơn vị và 91 văn phòng cấp 
huyện đã thực hiện được 2.098 giấy phép ĐKDN mới.
Cũng theo Cục đăng ký và quản lý doanh nghiệp, cơ quan này đã tổ chức tập huấn sử 
dụng hệ thống điện tử cấp ĐKDN tích hợp mã số thuế TIN cho cán bộ chức năng các 
cấp. Về bản chất, hệ thống cấp ĐKDN vẫn sử dụng nền tảng cũ được vận hành từ năm 
2008 và chỉ hợp nhất với hệ thống cấp mã định danh người nộp thuế TIN thành hệ 
thống đồng bộ.
Con số DN mới được đăng ký là tín hiệu tốt của nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh, đặc biệt là mức độ thuận lợi khởi đầu kinh doanh vốn gây rất nhiều khó khăn 
cho nhà đầu tư bởi quy trình thủ tục hành chính rườm rà, khó nắm bắt thông tin.
Cũng trên cơ sở Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1/2/2019 về việc 
điều chỉnh quy định và cơ chế điều phối hoạt động kinh doanh tại Lào. Vientiane 
Times dẫn thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã cắt giảm thời gian xem xét 
phê duyệt và cấp  ĐKKD xuống dưới 2 tháng so với 174 ngày trước đây. Ngoài ra, 
quy trình cũ 6 thủ tục cũng được giảm còn lại 4 thủ tục mà doanh nghiệp phải hoàn 
thành để bắt đầu kinh doanh tại Lào và cũng chỉ mất không quá 2 tháng để hoàn thành. 
Việc cắt giảm 6 thủ tục không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, mà còn 
cả tiền bạc ước tính khoảng từ 375.000 – 685.000 Kíp. Sáu thủ tục cắt giảm bao gồm 
chứng nhận địa điểm doanh nghiệp, đăng ký điều lệ quản lý công ty, chứng nhận ID 
thuế, định hướng hoạt động, đăng ký con dấu công ty và nội dung tên doanh nghiệp. 
Bốn thủ tục còn lại bao gồm: đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu công ty, đăng ký bảo 
hiểm và đăng ký VAT.
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Ngành gỗ Salavan vẫn phát triển tốt bất chấp việc đình 
chỉ hơn 100 xưởng sản xuất trong năm qua

heo KTTM, mặc dù đã đình chỉ tới 119 cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn, khả năng 
xuất khẩu mặt hàng này của tỉnh Salavan vẫn lên đến hơn 40 tỷ Kíp trong năm 
2018 vừa qua.

Dẫn thông tin từ cuộc họp tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch 2019 của Sở 
Công thương tỉnh Salavan diễn ra tuần vừa qua, KTTM cho biết, sau một năm thực 
hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ngành gỗ, trong 
tổng số 533 cơ sở sản xuất, chủ yếu là xưởng gỗ trên toàn tỉnh đã có 119 cơ sở chế bị 
đình chỉ hoạt động do không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc vi phạm các quy định. Hiện cơ 
quan chức năng đang tiếp tục theo dõi quá trình cơ cấu lại của 39 cơ sở sản xuất gỗ 
sau khi đã hoàn thành cải tổ 158 cơ sở khác. Ngoài ra, theo Sở Công thương tỉnh 
này, năm 2018 Salavan đã sản xuất khoảng 367.53 tỷ Kíp gỗ thành phẩm, xuất khẩu 
được tổng số 10.653 m3 trị giá 41.36 tỷ Kíp, tương đương khoảng 5 triệu USD.
Cũng theo báo cáo tổng kết của Sở Công thương tỉnh này cho biết, khả năng thu 
ngân sách của tỉnh trong năm vừa qua đạt hơn 300 triệu Kíp, hiện Salavan có 4 dự án 
cấp quốc gia trị giá 4.29 tỷ Kíp. Tổng số 533 cơ sở, nhà máy sản xuất công nghiệp, 
thủ công nghiệp có giá trị đầu tư 875.89 tỷ Kíp, bao gồm 2.588 lao động. Về một số 
sản phẩm công nghiệp khác của tỉnh, năm 2018, Salavan tiêu thụ cả trong nước và 
xuất khẩu tổng lượng 3.500 tấn than trắng trị giá 4.41 tỷ Kíp, trong đó có 3.136 tấn 
xuất khẩu.
Về kim ngạch thương mại, năm 2018 tỉnh Salavan xuất khẩu đạt 150.29% so với chỉ 
tiêu, đạt 435.17 tỷ Kíp, trong khi nhập khẩu ở mức 140.13 tỷ Kíp. Về thương mại và 
đầu tư, toàn tỉnh Salavan hiện có tổng cộng 4.469 doanh nghiệp với tổng giá trị 
2.268,55 tỷ Kíp, tương đường 2.18 tỷ USD. Trong đó có 252 đơn vị doanh nghiệp 
Việt Nam và 129 doanh nghiệp Trung Quốc.
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Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo giáo 
dục Việt Nam - Lào

heo Nhân dân điện tử, Ngày 29-5, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã phối hợp tổ chức “Diễn 
đàn nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam - Lào”. Trong khuôn khổ diễn đàn còn 

diễn ra Triển lãm Giáo dục đại học Việt Nam - Lào 2019.
Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào luôn 
nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và ngày càng được tăng 
cường về số lượng và chất lượng.
Năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 
giai đoạn 2011-2020”. Đề án tập trung chủ yếu vào các giải pháp nhằm tăng cường 
số lượng, nâng cao chất lượng đào tạo để có một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 
khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phục vụ đất nước Lào, thích ứng với quá trình 
phát triển của khu vực cũng như hội nhập thế giới trong tương lai.
Nếu như năm 2011, cả nước chỉ có hơn 6.000 lưu học sinh Lào học tập tại khoảng 70 
cơ sở giáo dục của Việt Nam, trong đó có gần 4.000 lưu học sinh diện ngoài hiệp 
định, thì từ năm 2015 đến nay, số lượng lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam luôn 
duy trì hơn 12.000 người. Tại thời điểm tháng 3-2019, có hơn 16.000 lưu học sinh 
Lào tại Việt Nam (chiếm gần 80% tổng số lưu học sinh quốc tế đang học tập tại Việt 
Nam).
Để hỗ trợ nâng cao đào tạo tiếng Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành Biên 
soạn Chương trình dạy tiếng Việt và bộ sách giáo khoa tiếng Việt (thực nghiệm) từ 
lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh Lào. Thực hiện thí điểm dạy học song ngữ Việt - Lào 
trong Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tại Thủ đô Vientiane. Hiệu chỉnh 
và hoàn thiện hai bộ từ điển Lào - Việt, Việt - Lào. Hằng năm, cử từ 30 đến 40 giáo 
viên sang dạy tiếng Việt và các môn khoa học tự nhiên tại Lào.
Về phía Lào, Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào, Khathaly Siliphongphan cho 
biết, sẽ tăng cường dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào trước khi sang Việt Nam học 
tập, ngoài việc học dự bị tiếng Việt hai tháng, khoa tiếng Việt của Đại học Quốc gia 
Lào cũng sẽ có chương trình dạy bốn tháng tiếng Việt cho các sinh viên Lào. Phía 
Lào cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để tăng cường các giải pháp 
quản lý sinh viên Lào tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ diễn đàn, đã diễn ra Triển lãm Giáo dục đại học Việt Nam - Lào, 
2019. Đây là lần thứ hai triển lãm được tổ chức với sự tham gia của 40 trường đại 
học Việt Nam. Triển lãm là cơ hội để học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng 
viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo quốc tế Lào tiếp xúc, trao 
đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội học bổng cũng như cơ hội hợp tác với các trường đại 
học của Việt Nam.

T
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Lào nỗ lực cứu ngành chuối khỏi khủng hoảng 
bệnh vàng lá

heo Vientiane Times, Nhiều đồn điền chuối tại Lào, nơi sản xuất mặt hàng nông 
nghiệp xuất khẩu hàng đầu của nước này đang gặp phải tình trạng nhiễm nấm 
Fusarium, một loại nấm gây héo, hay còn gọi là bệnh vàng lá ở chuối.

Mới đây, Chính phủ Lào đã hợp tác với một doanh nghiệp đến từ Australia về việc thử 
nghiệm hoạt chất làm ướt đất NS Wilt Stop nhằm kiểm soát tình trạng chuối vàng lá do 
nấm héo Fusarium tại nhiều nông trại.
Theo Vientiane times, thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Nông Lâm và Công ty Soils 
North Pty hôm 22/1, trong đó, hai bên sẽ hợp tác hiệu quả của sản phẩm NSA Wilt 
Stop đối với nấm gây vàng lá thông qua một dự án nghiên cứu tại quận Xaythany, thủ 
đô Viêng Chăn.
Mới đây nhất vào hôm 20/5 và 27/5, đơn vị này đã lần lượt triển khai dự án tại huyện 
Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn và quận Xaythany để xác định hiệu quả sản phẩm làm 
ướt đất đối với sự phát triển của chuối thông qua việc trồng thí điểm diện tích nhỏ và 
hỗ trợ một số thiết bị văn phòng cho Phòng Lâm nghiệp địa phương. Thông qua dự án, 
các bên sẽ xác định tỷ lệ hoạt chất hiệu quả để bảo vệ sự sinh trưởng của giống chuối 
thơm Cavendish, sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của Lào, đặc biệt là sang 
Trung Quốc.
Sau khi có một số khảo sát thực tế, hai bên đã xác định nguyên nhân vàng lá ở chuối 
bắt nguồn từ nấm Fusarium, vi khuẩn hoạt động mạnh nhất ở thời điểm giai đoạn cây 
chuối sinh trưởng khỏe và chuẩn bị trổ hoa. Cây bị bệnh muộn có thể vẫn cho buồng 
quả nhưng quả không có giá trị thương phẩm. Các địa phương bị ảnh hưởng được ghi 
nhận là trang trại tại huyện Sing, tỉnh LuangNamTha, quận Xaythany và huyện Văng 
Viêng.
Theo Bộ Nông Lâm, bệnh vàng lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuối và 
doanh thu tư việc xuất khẩu mặt hàng này. Dự án trên được kỳ vọng sẽ giúp ngành 
chuối Lào phát triển mạnh mẽ trở lại như nhiều năm trước đây.
Năm 2016-2017, bệnh vàng lá liên tục xuất hiện tàn phá nhiều đồn điền chuối tại huyện 
Sing, tỉnh LuangNamTha. Đến cuối năm 2018, căn bệnh này được ghi nhận đã lan rộng 
ra nhiều địa phương trên toàn quốc đến mức không thể ngăn chặn và nhiều biện pháp 
bảo vệ đã không đạt hiệu quả.
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Áp dụng đánh giá quốc tế với khu vực công để tạo thuận 
lợi cho môi trường kinh doanh

đánh giá tính hiệu quả của dịch vụ thủ tục hành chính công cũng nhưng chỉ ra những 
hạn chế của nó. Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào cũng đặt hy vọng điều này sẽ 
có lợi cho cả nhà nước và nhóm doanh nghiệp. Vientiane Times cho biết thêm.
Theo Dự án Chỉ số thuận lợi đầu tư và thương mại ProFIT Index của các tỉnh tại Lào 
được đưa ra vào năm ngoái, những rào cản mà nhóm doanh nghiệp tư nhân gặp phải sẽ 
có thể được phản ánh và tìm hiểu thông tin với Chính quyền.
Theo phó Chủ tịch LNCCI, bà Valy Vetsaphong cho biết, ProFIT là một phương tiện 
phản ánh tiếng nói của nhóm doanh nghiệp về những khó khăn mà họ gặp phải. Đây là 
dự án có sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài để giúp LNCCI đưa ra những 
khuyến nghị để Chính phủ có biện pháp thích hợp tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư 
và thương mại. Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá ProFIT tại các tỉnh Nam Lào đã 
được tổ chức tại Champasak hồi cuối tuần vừa qua, bà Valy cho biết thêm.
Dự án đánh giá khu vực công diễn ra 2 đợt/năm nằm trong khuôn khổ sáng kiến Kinh 
doanh Mekong mà Lào nhận tài trợ kỹ thuật từ Bộ Ngoại giao và thương mại Australia 
thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á ACB. 
LNCCI đánh giá cao ProFIT và xem đây là công cụ hiệu quả trong việc phát triển 
nhóm doanh nghiệp tư nhân thông qua việc đối thoại có hiểu biết với Chính phủ Lào. 
ProFIT Index đo lường mức độ thuận lợi của dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, trong 
đó có cả thủ đô Viêng Chăn trong việc hỗ trợ phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân 
dưới sự quản lý trực tiếp của Chính quyền các địa phương.

T heo Vientiane Times, Nhóm doanh nghiệp tư nhân tại Lào rất lạc quan vào một 
môi trường mại và đầu tư sẽ trở nên thuận lợi hơn sau khi Chính quyền áp dụng 
các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Cụ thể, các tiêu chuẩn này sẽ ứng ụng vào việc 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 29 

Lào đẩy mạnh xuất khẩu rau, đặc biệt là 
thị trường Nhật Bản

heo KTTM, Nông nghiệp vẫn đang được Chính phủ Lào xem là một ngành sản 
xuất “ xương sống” trong nền Kinh tế nói chung. Trong những năm vừa qua, lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp được định hướng phát triển thành nhóm hàng hóa xuất 

T 
khẩu mũi nhọn thông qua hàng loạt các Chính sách cũng như hỗ trợ từ nước ngoài 
dành cho Chính phủ Lào.
Sáng 31/5, Bộ Trưởng Công thương Khemmany Phonsena cùng Đô trưởng Viêng 
Chăn Sinlavong Khutphaythun đã có chuyến tháp tùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước 
Bunnhang Volachith xuống tham quan tình hình sản xuất của nông trại rau sạch của 
Công ty Nông nghiệp Lao Internatinonal tại bản Phonhaykham, quận Xaythany, thủ đô 
Viêng Chăn.
Trên tổng diện tích 12 Ha, có 9 Ha các sản phẩm rau sạch được canh tác và xuất khẩu 
toàn bộ sang Nhật Bản, một thị trường khó tính hàng đầu với tiêu chuẩn hàng hóa nhập 
khẩu rất cao. Rau củ để có thể nhập vào nước này cần đạt tiêu chuẩn Global GAP, yêu 
cầu mô hình sản xuất rau sử dụng công nghệ cao và chi phí không rẻ mới có thể đạt 
tiêu chuẩn nhập khẩu. Các sản phẩm chính được xuất đi gồm có xả, gừng, riềng, rau 
hương nhu, rau lá lốt, rau mùi tàu và các loại rau trồng phổ biến khác. Theo số liệu của 
Bộ Công thương, năm 2018, sản lượng rau xuất khẩu của Lào, đặc biệt là sang Nhật 
Bản đạt 3.246 tấn, trị giá 952.240 USD.
Những năm trở lại đây, nhu cầu nhập khẩu rau củ quả của Nhật Bản tăng mạnh, năm 
2018, nước này nhập 980 nghìn tấn rau tươi, cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ. Bên 
cạnh đó, lượng rau củ cũng vượt trên 1.070 triệu tấn. Vì vậy, trong thời gian tới, dự 
báo nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ rau quả tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng. Điều này đồng 
nghĩa với cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng rau quả sang Nhật Bản là rất lớn.
Nhân dịp chuyến thăm, Chủ tịch Bunnhang đánh giá cao khả năng sản xuất và xuất 
khẩu của doanh nghiệp ra nước ngoài, đồng thời, người đứng đầu nhà nước kỳ vọng 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất với quy mô lớn và mở rộng thị trường xuất 
khẩu sang nhiều quốc gia khác, đồng thời chỉ đạo cho các ban ngành chức năng liên 
quan tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.
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Cán bộ Ngân hàng tại Lào được hướng dẫn nhận biết 
rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt quốc tế

heo Vientiane Times, Hiệp hội Ngân hàng Lào LBA đang cố gắng nâng cấp kỹ 
năng của nhân viên ngân hàng là thành viên của Hội thông qua chương trình 

tập huấn nâng cáo hiểu biết về nhận biết rủi ro và phòng chống rửa tiền hay các hoạt 
động tài trợ khủng bố.
Trong hội thảo diễn buổi tập huấn vào tuần trước, Chủ tịch LBA khẳng định tầm quan 
trọng của kỹ năng nhận thức rủi ro của các nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên của 
các tổ chức tài chính tại Lào vì nó liên quan trực tiếp đến tính minh bạch của các giao 
dịch và niềm tin của khách hàng đối với tổ chức tài chính.
Theo Vientiane Times, Hội thảo với chủ đề Quản lý rủi ro liên quan đến v phạm đối 
với các tổ chức Tài chính tại Lào được LBA tổ chức thông qua sự hỗ trợ của CRDF, 
một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn bền vững 
thông qua công nghệ, khoa học và Kharon, một tổ chức hoạt động phát triển tài nguyên 
dữ liệu về quản lý rủi ro liên quan đến vi phạm. Theo đó, đại diện của 17 ngân hàng 
thương mại là thành viên của LBA và đại diện của Ngân hàng TW Lào về chống rửa 
tiền đã tham gia hội thảo nói trên.
Thông tin từ đại diện của Kharon, Howard Mendelsohn, là một thành viên của cộng 
đồng quốc tế, các đơn vị công cho đến khu vực tư nhân tại Lào cũng như nhiều quốc 
gia cần hết sức cẩn trọng trước các rủi ro về để tránh khỏi công cụ trừng phạt của Liên 
hợp quốc đối với các thách thức an ninh tài chính toàn cầu bị phát hiện.
Theo thông tin từ Vientiane Times, Kharon là một phần của Tập đoàn Camstoll, được 
lãnh đạo bởi những chuyên gia về các chế tài xử phạt quốc tế có kinh nghiệm nhiều 
năm phục vụ trong chính phủ các quốc gia và trong ngành tài chính. Vận hành bởi một 
nhóm các nhà phân tích dữ liệu sâu trên các mạng, khu vực pháp lý và các hoạt động 
được là mục tiêu của các chương trình trừng phạt toàn cầu.
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Tin vắn: 

Hội hữu nghị hai nước Việt, Lào trao đổi 
kế hoạch hợp tác năm 2020

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đón nhận Huân 
chương Hữu nghị của Lào

heo Thời đại Online, Đoàn đại biểu do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu 
Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương

Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Lào.
Năm 2020 là năm Việt Nam và Lào kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ hai 
nước như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương – tiền thân của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 75 năm Quốc khánh Việt Nam và 
45 năm Quốc khánh Lào, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày 
sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane...
Cùng với đó, Đoàn cũng sẽ đến chào lãnh đạo cấp cao Lào và gặp Lãnh đạo Ban Đối 
ngoại Trung ương Lào.
Dịp này, Hội bạn sẽ tổ chức Lễ bàn giao ngôi nhà do Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào 
vận động kinh phí xây tặng bà Kanchia (đang sống tại tỉnh Sê-kông) – người đã dùng 
dòng sữa của mình cứu sống một chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

T 

heo NDĐT, Chiều 31-5, Đoàn đại biểu T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do 
đồng chí Trần Văn Túy làm Trưởng đoàn gặp làm việc với Ban Đối ngoại T.Ư 
Đảng NDCM Lào do đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng

Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào dẫn đầu.
Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và 
hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam 
ngày càng phát triển không ngừng cả về bề rộng và chiều sâu. Hai bên cho rằng, từ 
nay đến cuối năm sẽ cố gắng tổ chức tốt các sự kiện lớn như kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh Chủ tịch Xuphanuvong; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và 
chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào cũng như chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng 
giữa hai nước vào năm 2020.
Sau cuộc gặp và làm việc, thay mặt Chính phủ Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac, 
Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào đã trao Huân 
chương Hữu nghị của Chính phủ Lào tặng T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào vì đã có 
công lao, thành tích to lớn trong việc góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu 
nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.
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Lào - Việt Nam hợp tác đầu tư trồng cây ăn quả 
tại tỉnh Hủa Phăn

heo KTXH, diễn ra hôm 26/5 tại khách sạn Crowne Plaza, thủ đô Viêng Chăn. 
Lễ ký kết giữa Công ty TNHH XNK Phayboun và Hợp tác xã Ngọc Lan về dự 
án hợp tác trồng và xuất khẩu trái cây. Tham dự buổi lễ có Chủ tịchTrung ương 

Mặt trận Lào Xây dựng đất nước LFND Saysomphone Phomvihan cùng đông đảo các 
khách mời và thành phần liên quan.
Theo nội dung dự án đã ký kết, giống cây trồng từ tỉnh Sơn La sẽ được nhập sang và 
triển khai canh tác tại các huyện Siengkho, huyện Sobbau và huyện Viengxay, tỉnh 
Hủa Phăn. Hợp tác xã Ngọc Lan sẽ là bên cung ứng trực 100.000 cây giống bao gồm 
30.000 gốc xoài, 30.000 gốc nhãn 40.000 gốc bưởi.
Bên cạnh đó, phía hợp tác xã Ngọc Lan cũng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp máy móc, 
trang thiết bị và đào tạo kĩ năng trồng cũng như chăm sóc cây cho đến giai đoạn ra 
quả. Đồng thời, HTX Ngọc Lan cũng cam kết thu mua toàn bộ sản lượng trái cây thu 
hoạch được.

T 

Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển nguồn nhân lực

heo VientianeTimes, dẫn thông tin từ cuộc hội đàm giữa thủ tướng Nhật Bản 
Zhinzo Abe của và Thủ tướng Lào Thonglun Sisulith trong khuôn khổ Hội nghị 
Tương lai Á Châu diễn ra trong những ngày vừa qua cho biết, hai nhà lãnh đạo 

Chính phủ đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ Lào Viroth Sundara 
và Đại sứ Nhật Bản Takeshi Hikihara. Theo đó, hai bên đã thỏa thuận việc Nhật Bản sẽ 
hỗ trợ Lào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo năng lực nghiệp vụ quản 
lý hành chính công và khả năng lãnh đạo của các quan chức Chính phủ nước này.
Thủ tướng Thonglun Sisulith đã dẫn phái đoàn cán bộ cấp cao của Lào đến Nhật Bản 
tham dự Hội nghị quốc tế Tương lai Châu Á lần thứ 25 tại Tokyo trong các ngày 
30-31/5 vừa qua.
Ngoài ra, Thủ tướng Lào đã có bài phát biểu bày tỏ quan điểm của Lào đối với chủ đề 
của Hội nghị năm nay “Đi tìm trật tự toàn cầu mới, vượt qua bất ổn”
Hội nghị tương lai Châu Á là diễn đàn thường niên được tổ chức bởi hãng tin Nikkei kể 
từ năm 1995, là nơi tập trung các lãnh đạo quốc gia, chuyên gia kinh tế và học giả từ 
nhiều quốc gia tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tại hội nghị, các thành viên sẽ 
thảo luận, trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và tự do về các vấn đề khu vực và vai trò 
của Châu Á trên thế giới.

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 29 

Lào tổ chức hướng dẫn quy trình đóng 
thuế GTGT trực tuyến

heo Vientiane Times, Cục Thuế, Bộ Tài chính sẽ tổ chức các khóa học dành 
cho các doanh nghiệp để hướng dẫn, cung cấp thông tin về phương pháp nộp 
thuế GTGT qua hệ thống quản lý thuế điện tử TaxRIS.

Một lãnh đạo tại Cục thuế trả lời phỏng vấn Vientiane Times cho biết, các đơn vị 
doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia khóa hướng dẫn tổng quát về phương pháp 
khai báo và nhận mã thanh toán cá nhân để nộp thuế GTGT qua hệ thống TaxRIS. 
Theo đó, các buổi hướng dẫn sẽ được Cục thuế tổ chức từ 8h30 mỗi sáng thứ 6 hàng 
tuần, mỗi doanh nghiệp chỉ được cử tối đa 2 nhân viên đến tham gia một lần, vị lãnh 
đạo cho biết thêm.
TaxRIS là hệ thống quản lý và nhận khai báo thuế trực tuyến được Chính phủ Lào 
áp dụng từ đầu năm nay. Hệ thống được kỳ vọng sẽ tăng tốc độ đồng thời tăng tính 
minh bạch của thủ tục khai báo và nộp thuế thủ công trước đây. TaxRIS bao gồm 
hai cơ sở dữ liệu, một cho doanh nghiệp, cơ sở nội bộ còn lại giành cho cơ quan 
chức năng thuế, được gọi là TMIS và LAOTIS.

T 

Lào nhận thêm nhiều hỗ trợ phát triển 
từ Nhật Bản

heo Vientianemai, trong cùng này 28/5, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế 
Nhật Bản JICA, Lào đã nhận thêm nhiều hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản vào các 
chương trình cải thiện hạ tầng.

Sáng 28/5, lễ bàn giao dự án mở rộng đường ống dẫn nước tại thủ đô Viêng Chăn  trị 
giá 97 triệu Yên, tương đương 7.7 tỷ Kíp giữa Cục trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Sisombun Anuvong và Phó giám đốc Jica tại Lào Akiko Sanada và 
các đơn vị liên quan. Theo đó, dự án sẽ bắ đầu triển khai từ 1/6/2019-10/10/2022, 
Cục nước sạch, Bộ Công chính Vận tải Lào sẽ sử dụng nguồn vốn để nâng cấp hạ 
tầng đường cung cấp nước tại thành phố LuangPraBang và mở rộng đến các địa 
phương chưa có đường dẫn nước sạch.
Cũng trong 27/5, tại khu xử lý rác thải Km32 bản Phasouk, quận Xaythany, Thủ đô 
Viêng Chăn, bà Akiko Sanada cũng đã tham gia ký kết lễ giao nhận lò tiêu hủy rác 
thải Y tế trị giá 190 triệu Kíp. Theo đó , hiện nay, tại Thủ đô Viêng Chăn mới chỉ có 
1 cơ sở xử lý rác thải Y tế và đang rơi vào tình trạng quá tải.
Ngoài ra, JICA cũng đồng ý cho các cán bộ Y tế Lào sang Nhật Bản tập huấn, đồng 
thời, tổ chức này cũng sẽ cử chuyên gia sang kiểm soát quá trình thi công lò tiêu hủy 
rác thải theo đúng quy trình mà hai bên đã cam kết.
.

T 
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Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm 
đầu tư vào Phongsaly

heo KTXH, Công ty Vân Nam Haicheng Industrial Group Co., Ltd., đang tìm 
kiếm khả năng đầu tư nông nghiệp ở tỉnh Phongsaly sau khi đã có hoạt động 
đầu tư khác ở các tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay. Theo đó, đơn vị 

này đã được sự cho phép của chính quyền tỉnh Phongsaly trong thời gian hai tháng 
để nghiên cứu tính khả trước khi chính thức đầu tư vào các dự án tiềm năng về nông 
nghiệp như cao su, trà, mía, cà phê cũng như chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, công ty 
này còn có dự định xây dựng nhà máy chế biến cao su và đường, dự kiến tạo thêm 
nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Các sản phẩm nông nghiệp sẽ 
được xuất khẩu sang Vân Nam
Hiện tại, các công ty Trung Quốc đã tham gia 59 dự án đầu tư ở tỉnh Phongsaly có 
trị giá hơn 25 triệu USD, trải dài trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác mỏ, công 
nghiệp và dịch vụ. Trong số này, 7 công ty đã đầu tư 19 triệu USD vào các dự án 
nông nghiệp. Đối với tỉnh Phongsaly, địa phương này xuất khẩu mía, cà phê, chè, 
cao su sang Trung Quốc và nhập khẩu vật liệu xây dựng, thiết bị nông nghiệp, quần 
áo, hàng tiêu dùng và các mặt hàng khác.

T 

Lào, Trung Quốc thỏa thuận phát triển đa lĩnh vực
tại các tỉnh phía Bắc 

heo KTTM, diễn ra hôm 28/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia 
Lào (LNCCI) và Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn Trung Quốc 
(ACFIC) trong dịp đoàn có chuyến thăm tại Lào, đã ký một thỏa thuận hợp tác 

dưới hình thức MOU nhằm chính thức hóa mối quan hệ làm việc chặt chẽ giữa hai tổ 
chức trong tương lai. Lễ ký kết diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn giữa Chủ tịch của 
LNCCI, ông Oudet Souvannavong, và Phó chủ tịch điều hành của ACFIC, ông Xu 
Lejiang. Chứng kiến lễ ký kết có mặt Tham tán Kinh tế và thương mại, Đại sứ quán 
Trung Quốc tại Lào, ông Wang Qihui cùng đại diện các ban ngành liên quan.
Theo thỏa thuận mới được ký kết, các doanh nghiệp tư nhân của Lào và Trung Quốc 
sẽ tập trung phát triển nhiều lĩnh vực tại các tỉnh Bắc Lào trên cơ sở đảm bảo người 
dân Lào được hưởng lợi từ tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc và tuyến đường cao tốc 
mới.
Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất sẽ sớm thành lập một văn phòng 
của Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh Lào-Trung Quốc tại Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Lào, văn phòng sẽ có vai trò như một trung tâm liên lạc cho cộng đồng 
doanh nghiệp Lào và Trung Quốc,

T 
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Lào tổ chức tuần lễ văn hóa LaoFestival
 tại Tokyo, Nhật Bản

T heo ngày 25/5 vừa qua, đoàn đại biểu Lào do Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và 
Du lịch Lào Bosengkham Vongdara làm trưởng đoàn đã tham gia khai mạc 
Tuần lễ văn hóa Lào thường niên tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. 

Đón tiếp đoàn là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Nhật Bản Viroth Sundara.
Theo thông tin từ KPL, phát biểu tại tuần lễ văn hóa Lào tại Nhật Bản, Bộ trưởng 
Bosengkham cho biết, sau hơn 10 năm hiện thực hóa sáng kiến tuần lễ văn hóa Lào từ 
2007 đến nay. Sự kiện là cơ hội quảng bá văn hóa Lào đến với người dân Nhật Bản, đặc 
biệt là người dân tại thủ đô Tokyo. Đồng thời là cầu nối mở rộng, gia tăng mối quan hệ 
truyền thống giữa hai quốc gia.
Tuần lễ văn hóa Lào năm 2019 diễn ra tương đối công phu với nhiều chương trình biểu 
diễn văn hóa Lào đặc sắc bên cạnh các triển lãm ẩm thực nhiều vùng miền của Lào, bên 
cạnh đó, tại Trung tâm Asean – Nhật Bản cũng sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề quảng bá 
du lịch Lào, mở rộng thêm kiến thức sâu rộng về đất nước Triệu Voi đối với người dân 
Nhật Bản
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heo BCP, Sáng 1/6, tại Hà Nội, tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
chúc mừng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, người bạn lớn của nhân dân 
Việt Nam vừa có chuyến thăm và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á tại Nhật 

Bản thành công tốt đẹp.
Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành hai bên đang tích cực thực hiện các thỏa 
thuận mà Bộ Chính trị hai nước đã đề ra, trong đó, rất nhiều lĩnh vực, công việc quan 
trọng đã đạt kết quả tích cực. Thủ tướng cho rằng, hiện nay, hai nước đang thúc đẩy 
quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thúc đẩy các công trình hạ tầng quan 
trọng như Cảng Vũng Áng, đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội… Thủ tướng khẳng 
định, Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với Lào.
Thủ tướng Lào vui mừng cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan của Lào đang 
nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị hai nước đã thảo thuận; đồng 
chí cũng thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ công việc này. Thời gian qua, nhiều văn bản 
thỏa thuận tiếp tục được hai bên ký kết; các dự án do Việt Nam hỗ trợ Lào được triển 
khai tốt; các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào cũng được Chính phủ Lào quan 
tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi.
Hai Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy, đưa kim ngạch thương mại 
song phương tăng mạnh, tạo bước đột phá thời gian tới.
Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc bày tỏ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam quyết tâm thúc đẩy 
hợp tác với Lào, nỗ lực xúc tiến triển khai các dự án kết nối hạ tầng hai nước, phấn 
đấu hoàn thành tốt các thỏa thuận mà Bộ Chính trị hai nước đã đề ra. Thủ tướng bày 
tỏ, Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm với phía Lào trong quá 
trình xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng nêu rõ, năm 2019 có nhiều ý nghĩa đối với Việt Nam, Lào và quan hệ hai 
nước: Năm chẵn của nhiều hoạt động kỷ niệm như 70 năm Quân tình nguyện Việt 
Nam giúp Cách mạng Lào, 60 năm Tuyến đường Tây Trường Sơn, 65 năm Chiến 
thắng Điện Biên Phủ... hai nước bắt đầu chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng. Trên 
tinh thần đó, hai bên cần phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, 
tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, bên cạnh việc tiếp tục 
đẩy mạnh triển khai các hợp tác khác, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác giao lưu 
mọi mặt.

T 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào 
Thongloun Sisulith

Điểm tin báo chí trong nước:

minhhyr
Sticky Note
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Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Thủ tướng Lào 
bên lề Hội nghị Tương lai châu Á 25

heo BQT, Chiều 30/5, bên lề Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 tại Tokyo, 
Nhật Bản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc 
gặp với Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Phó 
Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ của 
mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối ngoại 
và phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua và bày tỏ mong 
muốn các bộ ngành hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
Hai bên cũng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi 
nước và thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy 
triển khai các dự án kết nối chung, và tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh 
nghiệp của nhau.

T 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lào đánh giá cao thành tựu 
giáo dục Việt Nam

heo GDTĐ, Trong 3 ngày (28-30/5), Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã tới Thủ 
đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào tham dự Diễn đàn nâng cao chất lượng 
đào tạo Việt Nam - Lào và Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam - Lào 2019. 

Trong thời gian này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã có cuộc gặp xã giao Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Sengdeuane Lachanthaboune. Tại đây, Thứ trưởng gửi 
lời chào, thăm hỏi của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới người đứng đầu ngành Giáo 
dục nước CHDCND Lào. của nhau.
Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Mỗi năm Việt Nam dành cho Lào từ 1000-1200 
suất học bổng ngắn hạn và dài hạn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất 
cho giáo dục Lào.
Đánh giá cao thành tựu của giáo dục Việt Nam trong những năm qua, bà Sengdeuane 
Lachanthaboune mong muốn, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong một 
số nhiệm vụ cụ thể như kiểm định chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, 
đầu tư cơ sở vật chất giáo dục…
Trao đổi với bà Sengdeuane Lachanthaboune, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, 
Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo 
dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020” của Chính phủ Việt Nam đã 
mang lại hiệu quả tích cực, Bộ GD&ĐT Việt Nam đang tổ chức đánh giá kết quả và 
đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo (2021-2030) theo hướng tốt hơn nữa.

T 
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heo VOV, ngày 28/5 tại TP. HCM, Báo Tiền Phong đã tổ chức .Hội thảo “Tìm 
giải pháp phát triển nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia" để thảo 
luận vấn đề hiện trạng của ngành điền Việt Nam.

Theo các nhà quản lý, chuyên gia trong ngành điện, từ năm 2016 đến nay, ngành điện 
Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện nhưng các nguồn điện trong nước hiện đang cạn 
hoặc khó phát triển. Riêng năm 2018, công suất ngành điện đạt 48.560 MW, trong đó 
EVN cung cấp 28.164 MW.
Theo quy hoạch điện đã điều chỉnh, nguồn điện đưa vào vận hành trong giai đoạn 
2016-2020 là 21.650 MW và đến hết năm 2018 đã thực hiện được 9.760 MW.
Cụ thể, nguồn thủy điện cơ bản đã khai thác hết tiềm năng; nhiệt điện khí có giá thành 
cao và phụ thuộc vào giá khí nên không phát triển được; nhiệt điện than phát triển khó 
khăn do thiếu vốn và địa phương lo ngại ô nhiễm môi trường; các nguồn năng lượng tái 
tạo như điện gió, điện mặt trời đang được đầu tư phát triển, phụ thuộc vào thời tiết nên 
chưa đủ khả năng bổ sung điện theo nhu cầu.
Vì vậy, với nhu cầu điện cho phát triển như hiện nay, trước mắt, Việt Nam sẽ tiếp tục 
phải nhập khẩu điện, chủ yếu từ Trung Quốc và Lào. Hiện Việt Nam đang nhập khẩu 
khoảng 1.000 MW từ hai quốc gia này, dự kiến mua thêm 3.000 MW vào năm 2025, 
tăng lên 5.000 MW vào năm 2030.

T 
Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu điện 

từ Lào-Trung Quốc

heo BDS, Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Cục Cảnh sát giao 
thông (Bộ Công an) phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển thiết bị phụ 
tùng xe máy trái phép từ Lào về Việt Nam.

Sau khi nắm bắt thông tin, manh mối và phương thức hoạt động của đường dây buôn lậu 
phụ tùng xe máy xuyên biên giới có hoạt động thu gom linh kiện, phụ tùng xe gắn máy 
rồi vận chuyện trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế 
đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp bắt tạm giam đối với 
Nguyễn Văn Xuân Hoàng; đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú 
đối với Hoàng Đình Nghĩa tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Tại nhà của các đối 
tượng, lực lượng Công an thu giữ 131 bao tải chứa các bộ máy xe Suzuki, Yamaha và 
nhiều linh kiện, phụ tùng xe máy đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng này đều được Hoàng 
thu gom từ nước CHDCND Lào không có hóa đơn chứng từ, không thông qua kiểm soát 
của Hải Quan, nhập lậu trái phép về Việt Nam bằng cách thuê một số đối tượng khác là 
dân cửu vạn đi theo đường “tiểu ngạch” qua biên giới chuyển hàng về tiêu thụ nhằm thu 
lợi bất chính.

T 
Chặn đứng đường dây buôn lậu phụ 

tùng xe máy từ Lào về Việt Nam
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heo CAND, Sau 1 tháng thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm 
tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - 
Lào tại địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An đã 

đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.
Theo đó, sau 1 tháng ra quân (từ ngày 15-4-2019 đến ngày 15-5-2019), thực hiện kế 
hoạch 86 của Bộ Công an, Công an các đơn vị đã tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm 
ma túy. Qua đó phát hiện, bắt giữ 121 vụ, 159 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 
708,7kg ma túy đá; 2,13kg heroin; 143g ma túy tổng hợp; 12.939 viên ma túy tổng hợp; 
2 súng quân dụng, 5 súng tự chế, 10 viên đạn, 1 quả lựu đạn. Điển hình như: Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì phá 
Chuyên án 319MT, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy, 
không tố giác tội phạm, cưỡng đoạt tài sản", thu 700kg ma túy dạng đá, 50 loa thùng, 1 
xe ôtô; Công an huyện Kỳ Sơn phá Chuyên án 419L, triệt xóa đường dây mua bán ma 
túy từ Lào vào Nghệ An, bắt giữ 2 đối tượng, thu 3 bánh heroin, 05kg ma túy dạng đá, 
6.000 viên ma túy tổng hợp.
Công an thị xã Thái Hòa phá Chuyên án 419MT, bắt 2 đối tượng mua bán trái phép 
chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá, 2 gói ma túy tổng hợp. Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Tương Dương tiếp tục đấu 
tranh Chuyên án 918C tấn công vũ trang, triệt xóa ổ nhóm đối tượng nguy hiểm, mang 
theo vũ khí "nóng", lập lán tạm tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở khu 
vực biên giới, bắt 9 đối tượng (có 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm), thu giữ 160g 
ma túy các loại, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Colt, 3 khẩu súng tự chế, 10 viên đạn các 
loại, 1 quả lựu đạn.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ 
chức 16 buổi tuyên truyền tại các xóm, bản và trường học thuộc các huyện Tương 
Dương, Kỳ Sơn.
Công an các địa phương đã phối hợp lập 97 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện ma 
túy bắt buộc, tổ chức đưa 62 người nghiện đi cai nghiện ma túy tại 8 trung tâm cai 
nghiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Kết 
quả công tác bắt giữ tội phạm ma túy trong đợt cao điểm đã vượt chỉ tiêu đề ra; Công 
an các đơn vị, địa phương đã triệt xóa một số tụ điểm phức tạp về ma túy, một số đường 
dây, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia, được chính quyền 
các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao".
Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập 
trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm, trong đó tham mưu triển khai các 
hoạt động hưởng ứng Tháng hành động PCMT năm 2019. Tiếp tục tăng cường công tác 
tuyên truyền PCMT để tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn ma túy, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyên truyền được giao trong đợt 
cao điểm.

T 

Tấn công quyết liệt tội phạm ma túy tuyến biên 
giới Việt Nam – Lào
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