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• Họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ Lào, tìm cách giải quyết các vấn 
đề quan trọng

• Kỳ họp thứ 7 HĐND Thủ đô Viêng Chăn 

• Lào giảm bớt số doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu

• Thông qua đường sắt, hàng hóa Lào mong muốn thâm nhập thị trường 
Trung Quốc

• Lào xuất khẩu lô gạo đầu tiên sang Trung Quốc

• Nông dân Lào gặp khó với hạn hán dài ngày

• Lào triển khai quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, cho vay tối đa 200 nghìn USD

• Lào chưa có lò mổ nào đạt tiêu chuẩn sản xuất tốt GMP

• Lào tổ chức công bố Cánh đồng chum trở thành di sản văn hóa thế giới

• Lào dự báo khô hạn kéo dài sẽ chấm dứt trong vài tuần tới
• Lào ban hành quy định về đạo đức công chức
• Việt Nam-Lào hợp tác phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang 

dã xuyên biên giới

• Thủ đô Vientiane phấn đấu đạt mức đầu tư hơn 15 nghìn tỷ Kíp

• Chính quyền áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực đầu tư trồng 
chuối

• Chính quyền xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng cấp trùng sổ đất

• Lào gặp nhiều thách thức phát triển trong năm 2019
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• Thứ trưởng Quốc phòng Lào được thăng hàm Thượng tướng
• Tỉnh Champasak nóng vấn đề phá rừng trồng sắn
• Vietinbank và tập đoàn Sokxay ký kết hợp tác toàn diện
• Thêm hai tỉnh của Lào có dịch tả lợn Châu Phi
• Tỉnh Savannakhet tiêu hủy 3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc từ Việt 

Nam
• Hội chợ hàng hóa Lào diễn ra tại Itecc-Viêng Chăn
• Công ty Chitchareune đạt hơn nửa tiến độ dự án xây dựng đường vào 

khu du lịch quan trọng của Udomxay
• Đức hỗ trợ tăng cường an ninh lương thực tại Xiêng Khoảng

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ nhất

• Đẩy mạnh hợp tác báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số

• Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM bắt đầu chuyến thăm Lào

• Đề nghị HĐND TPHCM giúp Lào cách thu ngân sách trong lĩnh vực bất 
động sản

• Trao tặng bò giống giúp người nghèo biên giới

• Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp
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Tin chính: 

Họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ Lào, tìm cách 
giải quyết các vấn đề quan trọng 

heo Laoedaily, diễn ra trong 2 ngày 23-24/7 tại thủ đô Viêng Chăn, phiên họp 
thường kỳ của Chính phủ Lào do Thủ tướng Thonglun Sisuloth chủ trì đã thảo 

luận, tìm biện pháp giải quyết 6 vấn đề trọng tâm đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 
triển Kinh tế-Xã hội Lào. 

Theo đó, vấn đề hàng đầu được dư luận cũng như nhà chức trách quan tâm là sự bùng 
phát của dịch sốt xuất huyết tại Lào, hiện đã giết chết 37 người và lây lan sang ít nhất 
16.690 người khác. Tiếp đó là vấn đề dịch tả lợn Châu Phi đang có dấu hiệu lan rộng, 
từ ổ dịch ban đầu thuộc 7 bản tại Salavan, hiện nay đã có 7 tỉnh, thành phố được xác 
nhận có lợn chết do nhiễm bệnh. 

Thứ 3 là nạn sâu bệnh ăn lá đang huỷ hoại ít nhất 30% của tổng số 35 nghìn Ha ngô 
nguyên liệu tại các tỉnh phía Bắc Lào, đặc biệt là Xaynhabuly. Hiện mọi biện pháp cần 
thiết, bao gồm hỗ trợ người nông dân bị thiệt hại đang được Chính phủ Lào nỗ lực 
triển khai. Vấn đề nóng thứ 4 là hiện tượng khô hạn kéo dài, lượng mưa ít và mực nước 
sông Mekong xuống thấp kỷ lục khiến khả năng canh tác vụ mùa mưa của Lào bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng, đến nay, mới chỉ 40% của tổng diện tích nông nghiệp toàn quốc 
đã được gieo trồng. 

Bên cạnh đó, vấn đề dao động tỷ giá hối đoái, sự trượt giá của đồng Kíp so với đồng 
ngoại tệ, quỹ dự trữ ngoại hối yếu, giá hàng tiêu dùng tăng gây cản trở khả năng tăng 
trưởng Kinh tế cũng được dư luận hết sức quan tâm. Chính phủ Lào chỉ đạo các cơ 
quan, ban ngành chức năng thực hiện hàng loạt các biện pháp, áp dụng chính sách thúc 
đẩy năng lực sản xuất hàng hoá; thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng du lịch. 

Vấn đề cuối cùng được đưa ra thảo luận là sự phát tán thông tin xấu độc, thông tin sai 
sự thật về hoạt động quản lý, chính sách của nhà nước trên phương tiện truyền thông 
xã hội gây nhiều dư luận trái chiều. Chính phủ Lào yêu cầu cơ quan chức năng thắt 
chặt kiểm soát và ngăn chặn các hiện tượng trên. 

Các Bộ, ngành được kêu gọi nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề nổi cộm thông 
qua các sáng kiến chính sách, quy định mới và cần báo cáo kết quả thực hiện lên Chính 
phủ trước ngày 15/8. 

Các vấn đề khác được đưa ra thảo luận tại cuộc họp bao gồm công tác phát triển và 
quản lý các khu kinh tế đặc biệt; công tác chuẩn bị cho Hội nghị bàn tròn thường niên 
2019; dự thảo nghị định về chính sách phát triển kinh tế tỉnh Xaysomboun; dự thảo 
nghị định ứng phó biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 5/8 và 
tổ chức phiên họp thường kỳ vào ngày 21-22/8 tới. 

T 
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Kỳ họp thứ 7 HĐND Thủ đô Viêng Chăn  
heo Laoedaily, Vấn đề tranh chấp đất đai, sử dụng hóa chất trong sản xuất, hệ 
thống đèn công cộng, nước thải, thi hành án và quản lý quỹ cai nghiện sẽ là các 

chủ đề được thủ đô Viêng Chăn đưa ra thảo luận, tìm hướng giải quyết tại kỳ họp 
HĐND kỳ 7 trong các ngày 24-26/7/2019. 

Theo thông cáo báo chí của ban thường trực HĐND thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 7 
sẽ diễn ra trong các ngày từ 24-26/7 để thảo luận về tình hình Kinh tế-Xã hội địa 
phương trong nửa đầu năm tài khóa 2019 cũng như kế hoạch trọng tâm nửa cuối năm. 

Theo đó, HĐND thủ đô Viêng Chăn sẽ thảo luận đề xuất điều chỉnh kế hoạch tài chính-
ngân sách nửa cuối năm 2019; tìm biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù giải 
phóng mặt bằng của các dự án quan trọng như cao tốc Viêng Chăn-Văng Viêng, đường 
nối bản Donnokkhum và đại lộ 450 năm, dự án sân golf Long Thành; tác động của 
việc trồng chuối có nguy cơ sử dụng hóa chất trong sản xuất tại các quận Xaythany, 
Naxaithong, Sangthong, Pakngeum; vấn đề giải quyết khoản nợ tiền điện công cộng. 

Tiếp sau đó và vấn đề đèn công cộng và tình trạng xả nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm 
tại kênh Hongxaeng - các vấn đề được dư luận hết sức quan tâm, sẽ được đưa ra thảo 
luận tìm biện pháp giải quyết. 

Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới và công bố quyết định 
của Đô trưởng về quy định tiếng ồn công cộng tại thủ đô Viêng Chăn. 
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 Lào giảm bớt số doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu 
heo KTXH, từ tổng số 26 doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu xăng dầu Lào, 
hiện chỉ còn lại 11 doanh nghiệp đang thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động 

theo Chỉ thị 331 của Thủ tướng Lào trong bối cảnh nước này đang muốn cắt giảm 
lượng doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu và tăng cường điều tiết, kiểm soát lại lĩnh 
vực kinh doanh mặt hàng này.  

Theo Chủ tịch hiệp hội nhiên liệu và khí đốt Lào Anousin Phonsena, những điều chỉnh 
cơ cấu hoạt động kinh doanh xăng dầu dựa trên các tiêu chí hồ sơ pháp lý và quy hoạch 
kho chứa nhiên liệu. Theo đó, quy định chỉ rõ vốn đăng ký của một doanh nghiệp nhập 
khẩu nhiên liệu nâng lên từ 100 tỷ thành 150 tỷ Kíp. Đồng thời, các doanh nghiệp này 
cần có ít nhất 20 xe chở nhiên liệu, đảm bảo kho chứa dung tích 5 triệu lít, đáp ứng 
tiêu chuẩn môi trường và an toàn, đồng thời cần đạt doanh số 200 triệu lít/năm. 

Mặc dù đã cắt giảm số doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu từ 26 xuống còn 11 đơn vị 
nhưng đây vẫn là con số cao hơn so với mục tiêu mà Lào đề ra. Theo Chỉ thị 331, được 
ban hành năm 2017, chỉ có 5 doanh nghiệp tại Lào được phép nhập khẩu nhiên liệu. 

Nhiều doanh nghiệp nhỏ trước đây từng độc lập nhập khẩu xăng dầu đều không thể 
duy trì do không có đủ vốn và chỉ có thể hoạt động bán lẻ thông qua các trạm bơm 
xăng, dầu. 

Theo ông Anousin, Bộ Công thương sẽ xem xét và loại bớt một số đơn vị trong 11 
doanh nghiệp còn lại khi ghi nhận kết quả kinh doanh dưới 100 triêu lít/năm. 

Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu và kinh doanh nhiên liệu tại Lào cũng cần phải tách rời 
thành hai doanh nghiệp độc lập, doanh nghiệp bán buôn xăng dầu cần có ít nhất 50 tỷ 
Kíp vốn điều lệ và kho chứa 5 triệu lít và tối thiểu 1 tỷ Kíp để mở một cây xăng, ông 
Anousin dẫn nội dung quy định. 
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Thông qua đường sắt, hàng hóa Lào mong muốn 

thâm nhập thị trường Trung Quốc 
heo Vientiane Times, Nhiều dự án phát triển nông nghiệp của nhà đầu tư Trung 
Quốc được Lào phê duyệt nhằm khai thác lợi ích từ dự án đường sắt 5.9 tỷ USD 

sắp hoàn thành vào năm 2021. 

Theo Bộ trưởng Nông Lâm Lien Thikeo phỏng vấn với Vientiane Times, kho hàng lớn 
nhất của Lào đang được xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn bằng khoản đầu tư 140 triệu 
USD trong giai đoạn đầu tiên, bao gồm việc xây dựng tuyến đường sắt khoảng 2 Km 
kết nối với đường sắt Lào-Trung. Dự án được khởi động từ MOU giữa Chính phủ Lào 
với công ty Trung Quốc trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Lào năm 
2017. Các bên đang tìm kiếm tài trợ để xây dựng nhà kho lưu hàng hóa trước khi xuất 
khẩu đến Trung Quốc và các nước Asean, Bộ trưởng Lien Thikeo cho biết. 

Trung Quốc cũng đã đồng ý hỗ trợ Lào xây dựng một trung tâm nghiên cứu chất lượng 
cao su tại Dongmakkhai, quận Xaythany để xuất khẩu hạn ngạch cao su trên diện tích 
130 nghìn Ha đã được phê duyệt sang nước này. 

Một trạm kiểm dịch hàng hóa tại LuangNamTha cũng được Trung Quốc hỗ trợ xây 
dựng cho Lào để dọn đường cho sản phẩm Lào đủ điều kiện tham gia thị trường tỷ 
dân. 

Về phía Lào, liên bộ Nông Lâm và Công thương đang phối hợp phát triển các cơ sở 
sản xuất và chế biến gạo thương phẩm tại Khammuan và Savannakhet thông qua việc 
nâng cấp các nhà máy xay xát công nghệ cao. Ngoài đẩy mạnh sản xuất đảm bảo an 
ninh lương thực, Lào đang khuyến khích đa dạng hóa nông nghiệp để hướng đến thị 
trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. 

Hiện nay, nhiều công ty Trung Quốc đang chú ý đến đầu tư nông nghiệp tại Lào thông 
qua cung cấp tài chính, trang thiết bị kỹ thuật và giống cây trồng cần thiết cho người 
nông dân đồng thời tổ chức thu mua và xuất sang Trung Quốc. 
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Lào xuất khẩu lô gạo đầu tiên sang Trung Quốc 
heo KTXH, Lào mới bắt đầu chuyển lô gạo đầu tiên sang Trung Quốc theo thỏa 
thuận hạn ngạch xuất khẩu 50.000 tấn cho đến năm 2021. 

Theo thỏa thuận giữa Bộ Công thương Lào và Tập đoàn Ngũ cốc, Dầu và Thực phẩm 
Quốc gia Trung Quốc (COFCO). Mới đây, sau Lào đã bắt đầu chuyển 1.100 tấn gạo 
đánh bóng đầu tiên sang Trung Quốc và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này, đây là 
thành quả từ việc ký kết giữa COFCO và Công ty phát triển đối tác Indochina Laos 
vào tháng trước tại Trung Quốc. 

Trước đó, Lào và Trung Quốc đã có thỏa thuận xuất khẩu gạo Lào với hạn ngạch 8.000 
tấn trong năm 2015-2016 và 20.000 tấn trong giai đoạn 2017-2018. Đưa Trung Quốc 
đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất, cũng là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất 
của Lào. 

Xuất khẩu gạo của Lào sang Trung Quốc đạt giá trị 14.2 triệu USD trong năm 2016 
và giảm xuống 5.6 triệu USD trong năm 2017. Những thách thức đối với gạo Lào là 
những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng từ phía Trung Quốc. Vì vậy, Chính phủ Lào 
hiện đang khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đăng ký thông tin với Tổng cục 
thanh tra, kiểm dịch Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu. 

Ngoài Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam cũng là các thị trường xuất khẩu gạo quan 
trọng của Lào. 

Theo dự báo của Bộ Công thương, khả năng xuất khẩu gạo trong năm 2019 sẽ giảm 
do thiếu nguồn cung bởi ảnh hưởng lũ lụt năm vừa qua khiến năng suất lúa gạo tại 16 
tỉnh thành xuống thấp đáng kể. 

Năm 2018, Lào ước đạt 45.6 triệu USD xuất khẩu gạo nhưng chỉ thực hiện được 31.4 
triệu USD. Năm nay, Lào hạ mục tiêu kim ngạch xuống chỉ còn 25.2 triệu USD. 

Đợt lũ lụt diện rộng năm ngoái khiến khoảng 101 nghìn Ha lúa bị ảnh hưởng, chiếm 
12% tổng diện tích gieo trồng là 817.800 Ha. Trong đó, có khoảng 66.000 Ha bị mất 
trắng hoàn toàn khiến sản lượng tổng cả năm 2018 chỉ đạt 3.6 triệu tấn, đạt 86% kế 
hoạch. 

 

 

 
 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 37 

 
Nông dân Lào gặp khó với hạn hán dài ngày 

heo Laoedaily, lượng mưa ít ỏi và hạn hán kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến việc canh tác của nông dân Lào, cho đến nay, nhiều diện tích lúa mùa mưa 

vẫn chưa thể gieo trồng. 

Theo các nhà phân tích, lượng mưa thấp đột biến trong nhiều năm trở lại đây không 
chỉ ảnh hưởng đến đời sống người nông dân mà còn tác động đến an ninh lương thực 
của Lào. 

Theo Thứ trưởng Nông Lâm Lào Bounkhuang Khanbounheung, diện tích gieo trồng 
mùa mưa đến nay chỉ đạt khoảng 40% trên tổng 800.000 Ha trên cả nước. Vị này thừa 
nhận khô hạn đã làm trì hoãn khả năng sản xuất nông nghiệp, nếu mưa không xuất 
hiện trong vài tuần tới, việc gieo trồng sẽ tiếp tục bị gián đoạn. 

Người nông dân phản ánh thiệt hại mùa màng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thanh 
toán các khoản vay vốn ngân hàng, hiện Chính quyền đang thực hiện biện pháp khuyến 
khích chuyển đổi cây lúa sang các loại hoa màu ngắn ngày và cho lợi ích kinh tế cao 
hơn. 

Theo Phó tỉnh trưởng Xaynhabuly, bà Bounphak Inthapanya cho biết, chính quyền 
đang huy động nguồn lực để cải thiện khả năng cung cấp nước tưới cho vụ mùa khi 
tỉnh này mới có 45% diện tích được gieo trồng trong tổng mục tiêu 34.000 Ha. Ngoài 
ra, 112.000 ha cũng đang được canh tác các loại hoa màu khác. Việc không có mưa sẽ 
dẫn đến nguy cơ mất trắng nhiều diện tích lúa mới gieo trồng, một quan chức tỉnh 
Xaynhabuly cho hay. 

Ở một số nơi khác, tỉnh Bolikhamxay, tỉnh LuangNamTha cũng đang ghi nhận nguy 
cơ thiệt hại nặng do thiếu mưa bất thường. 
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Lào triển khai quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, cho vay tối 
đa 200 nghìn USD 

heo Laoedaily, Quỹ xúc tiến kinh doanh thuộc giai đoạn 2 của dự án khuyến 
khích năng lực cạnh tranh thương mại của Lào LCT đã chính thức được triển 

khai, mỗi doanh nghiệp có cơ hội vay vốn tối đa đến 200 nghìn USD. 

Diễn ra hôm 23/7/2019, Lễ triển khai quỹ hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến kinh doanh 
BAF được Bộ Công thương Lào tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Khammany 
Phonsena , Đại sứ Úc Bernard Carrasco cùng các lãnh đạo bộ, ngành liên quan. 

Theo phát biểu của Bộ trưởng Khammany, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp theo mô hình viện 
trợ hoàn toàn đến 50% sẽ tạo điều kiện xóa bỏ rào cản, thách thức trong hoạt động sản 
xuất và tăng trưởng của các công ty nội địa, đồng thời tạo điều kiện gia tăng năng lực 
cạnh tranh, điện tử hóa thương mại, dần hướng tới các thị trường nước ngoài. 

Các giai đoạn đã qua của dự án TDF đã hỗ trợ vốn cho 208 doanh nghiệp Lào đạt được 
những bước tăng trưởng đáng kể. 

Theo giám đốc dự án BAF, ông Henri Stetter cho biết, dự án được triển khai dưới 2 
hình thức, bao gồm chương trình tư vấn, hoạch định kinh doanh miễn phí cho doanh 
nghiệp hoặc hình thức hỗ trợ 50% vốn vào chi phí đào tạo, nâng cao năng lực chuyên 
môn, mỗi doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhận khoản vốn hỗ trợ lên đến 200 nghìn USD. 
Các doanh nghiệp được ưu tiên khi tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động Lào, 
doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ... 
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 Lào chưa có lò mổ nào đạt tiêu chuẩn sản xuất tốt GMP 

heo KTXH, lò mổ Dondou, cơ sở giết mổ lớn nhất của Lào tại thủ đô Viêng 
Chăn đang nỗ lực để đạt được Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thông 
qua khoản đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trị giá 4.5 tỷ Kíp để mở rộng quy 

mô sản xuất, tăng cường đảm bảo vệ sinh và xây dựng khu đóng gói nguyên liệu. 

Đạt được chứng chỉ GMP, đầu tiên và cũng là duy nhất tại Lào giúp lò giết mổ Dondou 
nâng cao uy tín cả với thị trường cũng như đánh giá của quốc tế. 

Theo Giám đốc lò giết mổ Dondou, ông Khamla Sengdavong cho biết, việc nâng cấp 
cơ sở vật chất của đơn vị này đã đạt khoảng 70-80% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào 
tháng 12 tới. 

Dondou là cơ sở giết mổ lớn nhất, thuộc sở hữu của Chính phủ Lào , được xây dựng 
trên diện tích 8 Ha với 2 khu giết mổ lợn và trâu, bò riêng biệt. Nguồn vốn hơn 4.5 tỷ 
Kíp được hỗ trợ từ cả khu vực tư nhân và ngân sách nhà nước. 

Các khu giết mổ riêng biệt với hệ thống vệ sinh chất lượng sẽ giảm tối đa nguy cơ rủi 
ro nhiễm khuẩn gây bệnh, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vị lãnh đạo 
cho biết. 

Cơ sở Dondou giết mổ bình quân 200 con lợn và 20-30 trâu, bò mỗi ngày để cung cấp 
cho thị trường Viêng Chăn và các địa phương lân cận. 

Trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn có khoản gần 30 cơ sở giết mổ nhưng chưa có đơn vị 
nào đạt được chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP, tuy nhiên, các cơ sở này đều tự 
đặt ra các quy chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm nhất định để đảm bảo chất lượng thịt 
cho người tiêu dùng. 
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 Lào tổ chức công bố Cánh đồng chum trở thành di sản 
văn hóa thế giới 

heo KTXH, Bộ Thông tin- Văn hóa- Du lịch Lào vừa công bố thông tin Cánh 
đồng Chum Xieng Khouang chính thức trở thành Di sản văn hóa thế giới thứ ba 
của Lào. 

Theo VOV Vientiane, chiều 25/7, Bộ Thông tin- Văn hóa- Du lịch Lào tổ chức họ báo 
công bố thông tin Cánh đồng Chum Xieng Khouang chính thức trở thành Di sản văn 
hóa thế giới thứ ba của đất nước Triệu Voi. Đây là một tin vui của người dân Lào nói 
chung và người dân Xieng Khouang nói riêng, khi di sản này được cho là sẽ trở thành 
điểm đến hấp dẫn du khách, kích thích ngành du lịch phát triển trong thời gian tới. 

Như vậy là sau hơn 20 năm chờ đợi, khu di tích văn hóa 2000 năm tuổi này của nhân 
dân đất nước Triệu Voi đã được bạn bè quốc tế biết đến với tư cách là một di sản văn 
hóa của nhân loại và là Di sản văn hóa thế giới thứ 3 của Lào, sau cố đô LuangPrabang 
và chùa đá Vatphu, tỉnh Champasak. 

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa - Du lịch Lào Bosengkham 
Vongdara vui mừng thông báo đến báo chí trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế 
hoạt động tại Lào về quyết định của UNESCO ngày 6/7/ 2019 công nhận Cánh đồng 
Chum Xieng Khouang là Di sản văn hóa thế giới. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bosengkham Vongdara khẳng định: "Chính phủ, 
Bộ  Thông tin Văn hóa Du lịch và nhân dân Lào có kế hoạch tiếp tục trùng tu,  bảo vệ 
Cánh đồng Chum Xiêng khoảng một cách tốt nhất, phù hợp với các quy định của Tổ 
chức UNESCO cũng như bảo đảm chủ trương đường lối của Chính phủ Lào. Chúng 
tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá để không những người dân Lào mà 
bạn bè khắp thế giới và khách du lịch cũng biết đến di sản văn hóa độc đáo này. Qua 
đó, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế".   Cánh đồng 
Chum là một quần thể các chum đá cổ bố trí tập trung ở 11 địa điểm riêng biệt tại các 
huyện Paek, Phaxay, Phoukoud và Kham của tỉnh Xieng Khouang. Những chum đá 
có kích thước đa dạng được chạm khắc từ sa thạch và đá granit. Có chum đá rất nhỏ 
nhưng cũng có chum lớn có đường kính  lên tới 3,5 m. 

Trên thực tế Cánh đồng Chum nổi tiếng với du khách trong nước và quốc tế ở 3 khu 
vực chính bao gồm: điểm đầu tiên cách tỉnh lỵ Phonsavanh của Xieng Khouang 15km 
về phía Tây Nam với khoảng 300 chum đá. Địa điểm thứ hai cách Phonsavanh 25km 
về phía Nam và chứa khoảng 90 chum nằm trên hai ngọn đồi lớn. Địa điểm thứ ba 
cách Phonsavanh 35km về phía Đông Nam và có khoảng 150 chum./. 
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Lào dự báo khô hạn kéo dài sẽ chấm dứt  

trong vài tuần tới 
heo Laophatthana, Mực nước sông Mekong khả năng sẽ tăng dần trong những 
ngày tới sau khi hạ thấp kỷ lục do biến đổi thời tiết và các đập của Trung Quốc 
ngăn dòng chảy, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân và nhiều 

lĩnh vực khác. 

Thông báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Lào vào hôm 22/7 cho biết khả năng 
lượng mưa sẽ tăng dần vào cuối tháng này, đẩy cao lượng nước sông Mekong và các 
nhánh chính. Dự báo này giảm bớt lo ngại về lượng nước bất thường trong hàng chục 
năm qua của con sông dài nhất Đông Nam Á, gây ảnh hưởng đến sinh kế, sản xuất và 
hoạt động thương mại của nhiều địa phương. 

Theo Thủy văn Lào, một số đập tại phía Bắc nước này đã không đủ nước để phát điện. 
Đơn cử việc chạy thử của thủy điện Xaynhabuly tuần vừa qua gây ra nhiều nghi vấn, 
dẫn đến việc Văn phòng tài nguyên nước Thái Lan gửi công văn yêu cầu đơn vị tạm 
dừng vận hành trong khi chờ đợi các đập của Trung Quốc từ thượng nguồn xả thêm 
nước. Tuy nhiên, theo đài PBS của Thái Lan hôm 22/7, liên doanh tư nhân Thái Lan 
và Điện lực Lào quản lý thủy điện Xaynhabuly đã tuyên bố việc hoạt động của nhà 
máy này không ảnh hưởng đến việc mực nước xuống thấp do thiết kế Run of River mà 
công trình này áp dụng, đồng thời, đơn vị này cũng không nhận được bất cứ thông báo 
nào từ Văn phòng tài nguyên nước Thái Lan về việc hạn chế tích nước trên đập 
Xaynhabuly. 

Ngoài ra, trước tình trạng mực nước sông Mekong xuống thấp bất thường, Công ty 
cấp nước Viêng Chăn đã cảnh báo việc thiếu nước sinh hoạt trên toàn địa bàn thủ đô 
có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

Dấu hiệu bắt đầu từ tháng 6/2019, mực nước đo đạc tại các trạm từ Viêng Chăn đến 
Champasak cho thấy độ sụt giảm từ 10-40% so với 12 năm trở lại đây. Đến tháng 7, 
mực nước tiếp tục giảm 21-74% so với cùng khoảng thời gian nói trên. Đồng thời 
lượng mưa ghi nhận được từ đầu tháng 7 cũng giảm đến 75.2%. 
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 Lào ban hành quy định về đạo đức công chức 

heo báo chí Lào, Mới đây, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulith đã ký ban hành 
Nghị định 184 quy định về đạo đức công chức, yêu cầu các cán bộ nhà nước 
không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc người thân 
nếu không muốn đối mặt với các hình thức kỷ luật. 

Theo nội dung Nghị định, Chính phủ Lào cấm cán bộ nhà nước lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn có hành vi gây khó dễ, đe dọa hoặc yêu cầu cá nhân, tổ chức hoặc người 
dân trong quá trình sử dụng dịch vụ hành chính công. 

Nghị đinh 184 bao gồm 5 trang hướng dẫn quy trình tiếp dân và tạo điều kiện thủ tục 
hành chính minh bạch, chân thành và không đòi hỏi. 

Trong thời gian qua, người dân Lào thường xuyên bày tỏ thất vọng về cách hành xử 
không đúng mực của cán bộ nhà nước, bao gồm thái độ thiếu tôn trọng, cố ý trì hoãn 
công việc để đòi hỏi lợi ích. 

Nghị định là một phần nỗ lực chỉnh đốn bộ máy nhà nước để cung cấp dịch vụ hành 
chính công cũng như giải quyết khiếu nại, vướng mắc từ người dân tốt hơn trên cơ sở 
công bằng, minh bạch và nhanh chóng. 
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 Việt Nam-Lào hợp tác phòng chống buôn bán trái phép 
động vật hoang dã xuyên biên giới 

heo CAND, ngày 24-7, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh 
nước CHDCND Lào tổ chức hội nghị song phương nhằm thảo luận về hợp tác 
phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) dưới sự đồng chủ 

trì của Thiếu tướng Lê Tấn Tảo- Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về 
môi trường (CSPCTPVMT) Bộ Công an Việt Nam và Đại tá, TS. Khamffng Vandixay- 
Phó Cục trưởng Cục CSPCTPVMT Bộ An ninh Lào. Cùng tham dự hội nghị có 40 đại 
biểu thuộc các Cục CSPCTPVMT, Đối ngoại, An ninh mạng và Phòng, chống tội 
phạm sử dụng công nghệ cao của Việt Nam và Lào; đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, 
Cảnh sát môi trường CATP Đà Nẵng và Công an các tỉnh dọc theo đường biên giới 
Việt- Lào như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam) và Bolikhamxay, 
Khamuane (Lào). 

Bên cạnh chia sẻ thông tin về tình hình buôn bán trái phép ĐVHD của 2 nước, các đại 
biểu dự hội nghị cùng trao đổi về hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật, bao gồm 
những thách thức đang đề ra đối với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát 
trong việc phòng, chống và xử lý các vi phạm liên quan đến buôn bán ĐVHD xuyên 
biên giới Việt- Lào. 

Theo báo cáo, giai đoạn từ đầu năm 2010 đến cuối tháng 6-2019, có 1.133 cá thể 
ĐVHD và 1.930 kg ĐVHD đã bị buôn bán trái pháp luật từ Lào qua Việt Nam và 
ngược lại. Quá trình hoạt động, tội phạm liên quan đến ĐVHD áp dụng những thủ 
đoạn ngày càng tinh vi, điển hình nhất là giấu ĐVHD trên khoang hành lý của xe 
khách. Tại hội nghị lần này, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An 
ninh Lào thảo luận các nội dung nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thiết lập cơ 
chế liên lạc để tăng cường chia sẻ thông tin kip thời, hiệu quả giữa Cảnh sát hai bên 
nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong phòng, ngừa và đấu tranh với các hoạt động buôn 
bán trái phép ĐVHD giai đoạn 2019-2020, hướng tới hiện thực hóa và củng cố cam 
kết hợp tác gỉữa Việt Nam và Lào; phối hợp điều tra các vụ việc buôn bán trái pháp 
luật ĐVHD xuyên biên giới; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm 
và các sản phẩm từ ĐVHD, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, hổ… 
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Thủ đô Vientiane phấn đấu đạt mức đầu tư hơn 15 
nghìn tỷ Kíp 

heo báo chí Lào, Thủ đô Viêng Chăn dự kiến sẽ đạt được mức đầu tư cả trong 
và ngoài nước năm 2019 khoảng 15.120 tỷ Kíp, đóng góp phần quan trọng cho 
sự phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia. 

Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND thủ đô Viêng Chăn diễn ra ít ngày trước dưới sự chủ trì 
của Chủ tịch Anouphap Tounalom, sự tham dự của Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong 
Khoutphaythoun và các thành viên HĐND đã đưa ra kế hoạch đạt được con số đầu tư 
như trên. 

Theo nội dung báo cáo sơ kết nửa đầu năm 2019 và phương hướng trong 6 tháng cuối 
năm được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Phoukhong Bannavong cho biết, nửa 
đầu năm 2019, thủ đô Viêng Chăn ghi nhận mức đầu tư trong và ngoài nước trị giá 
10.569 tỷ Kíp, đạt 69,91% kế hoạch. 

Ngoài ra, đã có thêm 253 dự án đầu tư công trị giá 46.3 tỷ Kíp, đạt 40.02% chỉ tiêu, 
11 dự án hỗ trợ chính thức trị giá 447.76 tỷ Kíp, đạt 55.67% kế hoạch. Đã có thêm 
1.169 doanh nghiệp được cấp phép mới, tổng vốn đăng ký 21.502 tỷ Kíp, đạt 59.73% 
kế hoạch. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại thực hiện được 3.625 tỷ Kíp đầu tư tín 
dụng, đạt 6.62 chỉ tiêu năm 2019. 

Theo Ông Phoukhong, hết năm 2019, thủ đô Viêng Chăn sẽ nỗ lực để đạt được giá trị 
đầu tư 15.120 tỷ Kíp thông qua chính sách thu hút vào các dự án sản xuất hàng hoá; 
thực hiện giai đoạn đầu của tuyến cao tốc nội thành Viêng Chăn; tiếp tục xem xét các 
lĩnh vực được các nhà đầu tư quan tâm; tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển 
từ quốc tế; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư công hiệu quả. 
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Chính quyền áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực 
đầu tư trồng chuối 

heo Laoedaily, trước tình trạng các nhà đầu tư trồng chuối liên tiếp để xảy ra 
sai phạm, điển hình là lạm dụng hóa chất, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
môi trường tự nhiên và dân sinh. Thủ đô Viêng Chăn đã áp dụng cơ chế một 

cửa như là nỗ lực để tăng cường quản lý lĩnh vực đầu tư nông nghiệp quan trọng hàng 
đầu của Lào. 

Tại kỳ họp HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Sở Nông Lâm đã có báo cáo về tình hình cấp 
phép đầu tư trồng chuối của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn, trong đó chỉ ra các 
sai phạm phổ biến của nhà đầu tư bao gồm từ việc thuê đất, chuyển nhượng đất, xin 
cấp phép đầu tư và giấy chứng nhận môi trường. Hơn cả, nhiều doanh nghiệp đã tự ý 
canh tác trước khi khai báo, xin giấy phép, dẫn đến xảy ra hiện tượng trồng chuối tại 
khu vực cấm, bao gồm đầu nguồn nước, gần nguồn nước tự nhiên, sử dụng hóa chất 
bị  Chính phủ Lào cấm trong sản xuất khiến nguồn nước và môi trường bị ô nhiễm 
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, không đảm bảo quy trình sản xuất 
sạch chuẩn GAP. Bên cạnh đó, khả năng tương tác yếu giữa chính quyền và nhà đầu 
tư do hạn chế ngôn ngữ, đồng thời công tác quản lý còn lỏng lẻo, không phát hiện sai 
phạm của doanh nghiệp và không nắm được các quy trình sản xuất bên trong. 

Theo đó, tiêu chuẩn sản xuất tốt GAP sẽ là yếu tố quan trọng trong việc các doanh 
nghiệp đầu tư trồng chuối phải cam kết nếu muốn được chính quyền cấp phép. Ngoài 
ra, cơ chế mới yêu cầu mỗi doanh nghiệp cần có người quản lý chuyên môn là người 
Lào hoặc người nước ngoài có thể sử dụng thành thạo tiếng Lào. Chính quyền đã đẩy 
mạnh áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực đầu tư trồng chuối thông qua Ủy ban 
khuyến khích và quản lý đầu tư thủ đô Viêng Chăn. Theo Sở Nông Lâm, 6 tháng đầu 
năm 2019, mới chỉ có 3 doanh nghiệp thực hiện đăng ký đầu tư thông qua cơ chế này. 

 

Hiện chuối là mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu chủ lực số 1 của Lào với sản lượng 
trong năm 2018 đạt 825.074 tấn, trị giá hơn 209 triệu USD. Riêng thủ đô Viêng Chăn 
đóng góp 13.400 tấn, trị giá 6.2 triệu USD. Toàn thủ đô Viêng Chăn có 8 doanh nghiệp 
đầu tư trồng chuối trên tổng diện tích 1.121 Ha, trong đó có 7 doanh nghiệp Trung 
Quốc, 2 trong số này đang trong quá trình xin cấp phép hoạt động. 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 37 

 
Chính quyền xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng 

cấp trùng sổ đất 
heo Laoedaily, tại kỳ họp thứ 7 của HĐND Thủ đô Viêng Chăn, báo cáo sơ kết 
của Sở Tài nguyên và Môi trường đã thừa nhận việc công tác quán triệt tư tưởng, 
đạo đức cán bộ chức năng đã không được thực hiện hiệu quả, dẫn đến nạn quan 

liêu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của một số cán bộ quản lý đất để thu lợi cá nhân, lợi 
ích nhóm và xảy ra sai phạm liên quan đến việc mất mát hồ sơ đất, công chứng giấy 
tờ đất đai. 

Ngoài ra, chính quyền thừa nhận việc có quá nhiều giấy phép liên quan đến xác nhận 
quyền sở hữu đất có thể thế chấp ngân hàng bao gồm, giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, giấy xác nhận vị trí đất, giấy khai báo đất, giấy xác nhận thuế đất, giấy khai báo 
đất nông nghiệp… khiến người dân cho rằng sở hữu sổ đất là không cần thiết. Ngoài 
ra, cán bộ chuyên trách thường xuyên không thực hiện đúng quy trình xác định, đo đạc 
đất theo 7 bước.  

Báo cáo cũng cho rằng đã để xảy ra hiện tượng lãnh đạo, cán bộ chức năng cấp bản đã 
đã cấu kết với chủ đất thực hiện sai phạm. Nhiều vụ việc đi đến bế tắc trong giải quyết 
do các cán bộ chuyên môn không thừa nhận sai sót, khuyết điểm. 

Ngoài ra, có nhiều trường hợp hai bên dân sự tự ý ký chuyển nhượng quyền sở hữu 
đất không thông qua chính quyền cũng được đề cập đến. Nhiều trường hợp khác, khi 
ngân hàng cấp tín dụng thông qua thế chấp các khu đất chưa được đăng ký hợp pháp, 
gây khó khăn trong việc theo dõi các thay đổi trên khu đất đó theo thời gian. 
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Lào gặp nhiều thách thức phát triển trong năm 2019 

heo Laoedaily, mặc dù gặp một vài ảnh hưởng nhẹ từ cạnh tranh thương mại 
Trung-Mỹ, Kinh tế Lào nửa đầu năm 2019 vẫn phát triển ở nhịp độ ổn định. 
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Lào khó đạt được mức tăng trưởng 

6.7% do các thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm nạn sâu ngô, dịch châu 
chấu, dịch tả lợn Châu Phi, vấn đề thiếu nước sản xuất điện do khô hạn kéo dài. Nhiều 
tỉnh dự báo khả năng thu ngân sách yếu, không đạt chỉ tiêu đã đề ra. 

Theo tỉnh trưởng Udomxay Khamphan Pheyyavong, nửa đầu năm 2019, tỉnh này đạt 
mức tăng trưởng chấp nhận được là 6.78%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Nhiều lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp quan trọng như hoa màu, chuối xuất khẩu sang Trung Quốc 
đều phát triển vượt chỉ tiêu, ước đạt tăng trưởng GDP cả năm không dưới 7.7%, thu 
nhập bình quân đầu người không dưới 1.500 USD/năm. 

Tại tỉnh Xiêng Khoảng, báo cáo sơ kết nửa đầu năm 2019 cho thấy khả năng thu hút 
đầu tư đạt đến 86% kế hoạch năm, chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng 
và mỏ, dịch vụ. 

Trong bối cảnh Kinh tế thế giới nói chung đang tăng trưởng chậm lại, khả năng phát 
triển của Lào mặc dù không đạt như kỳ vọng nhưng vẫn được đánh giá khả quan hơn 
nhiều quốc gia khác trong khu vực, với việc nhiều dự án đầu tư lớn đang đạt tiến độ 
tốt như tuyến đường sắt Lào-Trung, tuyến đường cao tốc Viêng Chăn-Văng Viêng 
đang được triển khai đúng kế hoạch và 20 dự án thủy điện có tổng công suất lắp đặt 
2000 MW sẽ hoàn thành trong cuối năm nay, Chính phủ Lào tự tin vào khả năng đạt 
mức tăng trưởng cả năm 2019 không dưới 6.7%. Tuy nhiên, dịch sâu ăn lá gây thiệt 
hại trên hơn 28.000 Ha, sự lan rộng của dịch tả lợn Châu Phi trên 7 tỉnh, lượng mưa ít 
khiến mực nước sông Mekong hạ thấp kỷ lục, làm gián đoạn khả năng gieo trồng sẽ là 
các thách thức to lớn mà Lào cần sớm có biện pháp giải quyết để có thể đạt các mục 
tiêu phát triển đã đề ra. 
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Tin vắn: 
 

 Thứ trưởng Quốc phòng Lào được  
thăng hàm Thượng tướng 

heo KTXH, Dẫn nguồn tin tin cậy, báo Lao Economic cho biết Thứ trưởng 
Quốc phòng Lào, Thongloi Silivong vừa mới được thăng quân hàm lên cấp 
Thượng tướng sau khi Sắc lệnh số 249 được Chủ tịch nước Bunnhang 

Volachith ký hôm 19/7/2019.  

Trước đó, Trung tướng Thongloi Silivong được điều động từ vị trí Tỉnh trưởng 
Xaysombun về làm Thứ trưởng Quốc phòng Lào từ tháng 11/2018. Hiện Trung tướng 
Thongloi Silivong cũng đang là Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Bộ Quốc phòng Lào. 

 

 

Tỉnh Champasak nóng vấn đề phá rừng trồng sắn 

heo KTXH, dẫn thông tin của Chính quyền tỉnh Champasak, tình trạng phá rừng 
lấy diện tích trồng sắn tại các địa phương đang có diễn biến gia tăng trong 2 năm 
trở lại đây. Đặc biệt là nạn phá rừng ngay trong rừng bảo tồn Donghuasao, huyện 

Paksong, rừng sản xuất huyện Pathoumphon, rừng Silivangven, rừng phòng hộ tại khu 
vực biên giới… 

Theo thông tin từ Sở Nông Lâm tỉnh Champasak, có tổng cộng 2.964 Ha rừng thuộc 6 
huyện bị người dân tự ý phá để lấy diện tích canh tác nông nghiệp, chủ yếu là trồng 
sắn. Hiện chính quyền tỉnh đang tổ chức thảo luận, tìm biện pháp dài hạn để giải quyết 
vấn đề trên. 

 

Vietinbank và tập đoàn Sokxay ký kết hợp tác toàn diện 
heo Lao Edaily, Ngày 19/7/2019 tại Khách sạn Mường Thanh Vientiane, Tổng 
giám đốc Vietinbank Lê Quốc Nam và Chủ tịch tập đoàn Sokxay, ông Sokxay 
Somchaineuk đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và cung cấp 

vốn giữa hai đơn vị. Chứng kiến buổi lễ có đại diện Ngân hàng Trung ương Lào BOL 
là Vụ phó quản lý ngân hàng thương mại, bà Manola Meuangmany. 

Theo nội dung thỏa thuận, tập đoàn Sokxay sẽ được nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ 
tài chính mà Vietinbank tại Lào đang cung cấp để phục vụ phát triển các dự án trong 
phạm vi mà tập đoàn này đang kiểm soát, thực hiện. Đồng thời, Vietinbank sẽ là nhà 
tư vấn, hoạch định kế hoạch đầu tư tài chính cho tập đoàn Sokxay. 
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Thêm hai tỉnh của Lào có dịch tả lợn Châu Phi 
heo báo chí Lào, Udomxay và Bolykhamxay là hai tỉnh tiếp theo xuất hiện tả 
lợn Châu Phi. Nâng tổng số địa phương có ghi nhận dịch tại Lào lên 7 trên 18 
tỉnh, thành. 

Theo báo Bolikhamxay, hai mẫu bệnh phẩm của lợn chết bất thường từ bản Pakheung, 
huyện Bolikhan được gửi lên trung tâm xét nghiệm thú y, Bộ Nông Lâm Lào đều được 
xác nhận có virus tả lợn Châu Phi vào ngày 18/7 vừa qua. 

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đã có 55 lợn nhiễm bệnh và chết do tả lợn 
Châu phi trong đàn lợn tổng số 201 con tại bản Pakheuang, trong các ngày 22-23/7, 
chính quyền sẽ tổ chức tiêu hủy thêm 99 lợn nhiễm bệnh. 

Cùng thời điểm, ngày 19/7 vừa qua, mẫu bệnh phẩm được gửi từ bản Homsouk, huyện 
Xay, tỉnh Udomxay cũng được Bộ Nông Lâm xác nhận có chứa virus tả lợn Châu Phi. 
Số cá thể lợn chết tại điểm dịch hiện đã lên đến 451 con. 

Hiện các địa phương đang nhanh chóng tổ chức thực hiện biện pháp phòng ngừa, 
khoanh vùng để ngăn chặn dịch lan rộng ra bên ngoài. 

  Tỉnh Savannakhet tiêu hủy 3 tấn nội tạng không rõ 
nguồn gốc từ Việt Nam 

heo báo chí Lào, Cơ quan liên ngành bao gồm lực lượng cảnh sát môi trường 
tỉnh, thanh tra Sở Nông Lâm và chính quyền huyện Phin đã tổ chức tiêu hủy 
hơn 3 tấn nội tạng không hóa đơn, chứng từ được nhập từ Việt Nam. 

Theo Savanphatana, mẫu xét nghiệm từ 42 thùng nội tạng động vật xác nhận pha lẫn 
dư lượng hóa chất formalin , có tổng khối lượng 3.150 Kg được một người phụ nữ 
Việt Nam tên Nga vận chuyển trên xe khách từ Việt Nam qua tỉnh Savannakhet với ý 
định mang đến thủ đô Viêng Chăn tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ 
do không xuất trình được chứng từ liên quan. Số nội tạng này được giữ tại điểm kiểm 
tra sau thông quan Sala Kaibang, bản Aluay, huyện Phin, tỉnh Savannakhet.  

Hành vi vận chuyển trái phép nội tạng động vật mà không có hóa đơn, chứng từ được 
xem là vi phạm pháp luật của Lào. Sau quá trình làm rõ sai phạm, cơ quan chức năng 
đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm nói trên vào này 20/7 vừa qua. 

 Hội chợ hàng hóa Lào diễn ra tại Itecc-Viêng Chăn 
heo Laoedaily, Hội chợ triển lãm hàng hóa Lào thường niên lần thứ 6, năm 2019 
diễn ra trong các ngày 20-28/7 tại trung tâm thương mại Lào Itecc, thủ đô Viêng 
Chăn. Sự kiện này được tổ chức lại sau sự cố hỏa hoạn hồi tháng 5 vừa qua. 

T 
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Tham dự lễ khai mạc hội chợ hôm 22/7 vừa qua có Thủ tướng Thonglun Sisulith và 
nhiều quan chức cấp cao của Lào. 

Hội chợ năm 2019 có sự tham gia của 117 doanh nghiệp từ 17 tỉnh của Lào triển lãm 
sản phẩm tại 171 gian hàng. 

Công ty Chitchareune đạt hơn nửa tiến độ dự án 
xây dựng đường vào khu du lịch quan trọng của 

Udomxay 
heo Laophattana, dẫn thông tin từ lãnh đạo Sở Thông tin, Văn hoá và Du lịch 
tỉnh Udomxay, ông Bounkuan Mitmeuangxay cho biết, tuyến đường dài 40 nối 
huyện Xay, tỉnh lỵ của Udomxay, đến khu du lịch động Chom Ong đang đạt tiến 

độ 57.6% và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm tới. 

Dự án được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn viện trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á 
ADB trị giá hơn 108 tỷ Kíp. Năm 2017, công ty TNHH Xây dựng Chitchareune đã ký 
biên bản ghi nhớ với Chính quyền Udomxay để trở thành nhà thầu của dự án trên, bao 
gồm tuyến đường vào động Chom Ong, khu vực đậu xe rộng 4.000 m2, cửa hàng, 
phòng triển lãm, đường dây điện trong hang... theo thoả thuận, dự án được thực hiện 
trong vòng 27 tháng, từ năm 2017-2020. 

 

Đức hỗ trợ tăng cường an ninh lương thực  
tại Xiêng Khoảng 

 
heo Laoedaily, khoản tài trợ trị giá 8.3 tỷ Kíp, tương đương hơn 961 nghìn USD 
được Cơ quan hợp tác và phát triển Đức BMZ hỗ trợ cho dự án an ninh lương 
thực và sinh kế cho người dân tại huyện Phoukoud, tỉnh Xiêng Khoảng. 

Đại diện BMZ đã đến và ký kết với lãnh đạo Xiêng Khoảng tại trung tâm hành chính 
của tỉnh này vào hôm 10/7 vừa qua. Dự án gọi tắt là PICRAIL sẽ cải thiện sản xuất 
thích nghi với biến đổi khí hậu và vấn đề sinh kế của người dân Phoukoud, đặc biệt là 
các hộ nghèo,có trụ cột là nữ hoặc người khuyết tật. 

Người dân sẽ được đào tạo cơ bản và nâng cao năng lực sản xuất lương thực, chăn 
nuôi và tiếp cận thị trường phân phối hàng hóa thông qua các khoản tài trợ tài chính 
nhỏ. 

Đơn vị triển khai dự án là Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục Lâm ADRA 
Lào, một tổ chức phi chính phủ với mạng lưới hoạt động tại hơn 130 quốc gia. Tại 
Lào, ADRA có hoạt động tại 12 tỉnh với nhiều dự án liên quan đến nông nghiệp, môi 
trường, tài nguyên, xóa đói giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng, vệ sinh dịch tễ, giáo 
dục... 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào  
lần thứ nhất 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Trung tướng Onsi Sensuk, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ 

Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang trao đổi 
chính sách quốc phòng lần thứ nhất tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Chiều 25/7, 
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Thongloun 
Sisulith và Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath. 

 Tại các buổi tiếp, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao ý nghĩa 
chuyến thăm và trao đổi chính sách quốc phòng lần thứ nhất giữa Bộ Quốc phòng hai 
nước, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết 
sức nhanh và phức tạp, tác động sâu sắc tới an ninh mỗi nước; cho rằng đây là cơ chế 
trao đổi chiến lược quan trọng nhằm thống nhất chung về nhận thức đối với các vấn 
đề an ninh khu vực và định hướng hợp tác quốc phòng hai nước. Lãnh đạo Lào nhấn 
mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng và là quan hệ đặc biệt trong quan 
hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai 
Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước. 

Đánh giá cao kết quả thời gian qua, Thủ tướng Thongloun Sisulith và Bộ trưởng 
Chansamone Chanyalath đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, nghiên cứu tìm kiếm 
các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều 
sâu và hiệu quả; khẳng định Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cá nhân các lãnh đạo Lào 
sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân 
đội hai nước.  

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã 
dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời chào hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới các lãnh đạo Lào. Báo cáo kết quả cuộc 
Trao đổi chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Lào lần thứ nhất vừa diễn 
ra trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam 
luôn quán triệt sâu sắc các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và ý nghĩa của việc tăng 
cường hợp tác quốc phòng hai nước; đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cá nhân 
các lãnh đạo Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai 
hiệu quả các nội dung Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác hằng năm và các thỏa thuận 
giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước. Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng 
Lào đã diễn ra Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ nhất do Thượng 
tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Onsi Sensuk đồng chủ trì.  
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Đẩy mạnh hợp tác báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên 
truyền thông số 

heo BNA, Tham dự Hội thảo báo chí quốc tế với chủ đề "Báo chí Việt - Lào 
trong kỷ nguyên truyền thông số", các đại biểu đã đưa ra những sáng kiến, kinh 
nghiệm thu hút công chúng báo chí và phương thức đẩy mạnh hợp tác báo chí 

hai nước trong kỷ nguyên truyền thông số. 

Theo thông tin hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam và Lào đã có truyền thống hợp tác, 
hữu nghị, góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Hội Nhà báo 
hai nước đã có nhiều hình thức phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách 
toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai nước trong công cuộc xây dựng 
và đổi mới đất nước. Bên cạnh trao đổi thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam và Lào còn 
hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức 
nghề nghiệp của các nhà báo mỗi nước, nắm bắt và tiếp cận đào tạo báo chí đa phương 
tiện, bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại trong khu vực và trên thế giới. 

Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry nhấn mạnh, báo chí hai nước đều 
có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích 
của đất nước và của nhân dân; góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của 
Đảng, Nhà nước; là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân mỗi nước. 
Báo chí cũng góp phần mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và dân tộc, 
tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, 
hợp tác và phát triển bền vững. 

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ chủ đề làm báo như 
thế nào trong kỷ nguyên truyền thông số. Các nhà báo, chuyên gia và những nhà quản 
lý báo chí cũng dành thời gian thảo luận, làm rõ những thách thức đặt ra cho báo chí 
từ bối cảnh truyền thông số hóa toàn cầu, cả về công tác quản lý báo chí, hoạt động 
nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp… Các nhà báo hai nước cũng bày tỏ quan điểm, 
đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm thu hút công chúng báo chí và phương thức đẩy 
mạnh hợp tác báo chí hai nước. 
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Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM  
bắt đầu chuyến thăm Lào 

heo SGGP, Ngày 24-7, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn 
Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, bắt 
đầu chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Tại Tòa Đô chính thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đoàn đại biểu đã 
chào xã giao đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun đánh 
giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM, coi đây là biểu hiện tốt đẹp 
cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa 
TPHCM và thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Chuyến thăm của đoàn cũng góp phần thắt 
chặt sự hợp tác giữa HĐND hai thành phố. Nhắc lại chuyến công tác tại TPHCM vừa 
qua, đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun trân trọng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo 
TPHCM đã dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tiếp 
xúc, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương. 

Trong buổi chào xã giao, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, TPHCM coi trọng mối 
quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa TPHCM với thủ đô Viêng Chăn, cũng 
như mối quan hệ láng giềng gắn bó Việt Nam – Lào nói chung. Đồng chí chia sẻ vui 
mừng vì thời gian qua, TPHCM đã hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn thực hiện nhiều dự án 
đạt hiệu quả. Đặc biệt, trong tháng 5 và tháng 6-2019, các gia đình ở TPHCM đã nhận 
khoảng 20 sinh viên Lào tới cùng lưu trú, sinh hoạt tại gia đình, coi như con em trong 
nhà. Riêng chương trình TPHCM hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn 500.000 USD, dự kiến 
trong tháng 8-2019, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM sẽ sang thủ đô Viêng Chăn làm 
việc cụ thể việc thực hiện. 
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Đề nghị HĐND TPHCM giúp Lào cách thu ngân sách 

trong lĩnh vực bất động sản 
heo SGGP, Ngày 25-7, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao 

đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu. 

Nhận xét tại Lào còn một số vấn đề chưa quản lý được, chưa thu được hết nguồn thu 
từ đất đai, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đề nghị HĐND TPHCM 
giúp HĐND thủ đô Viêng Chăn và HĐND cấp tỉnh kinh nghiệm về quy định mức giá, 
nguyên tắc xây dựng các quy định về đất đai.  

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn HĐND TPHCM tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ 
HĐND thủ đô Viêng Chăn cũng như HĐND các địa phương của Lào trong thời gian 
tới. Cụ thể, đồng chí Pany Yathotu đề nghị, điều đầu tiên trong quá trình phối hợp, hợp 
tác giữa HĐND TPHCM và HĐND các địa phương ở Lào cần nhấn mạnh vào chất 
lượng, hiệu quả công tác thực tế. Chủ tịch Quốc hội Lào đề xuất, thời gian tới, bên 
cạnh các chuyến thăm, hai bên cần xem xét, phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh 
nghiệm sâu, theo chuyên đề cụ thể. Đồng chí Pany Yathotu đánh giá HĐND cấp tỉnh 
ở Lào chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thông qua các văn bản pháp lý cấp tỉnh. 
Vì thế, đồng chí mong muốn HĐND TPHCM chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm về vấn 
đề này. 

Một vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Lào đặc biệt quan tâm là xây dựng nền tảng để 
thu ngân sách, tạo nguồn thu từ bất động sản. Nhận xét tại Lào còn một số vấn đề chưa 
quản lý được, chưa thu được hết nguồn thu từ đất đai, đồng chí Pany Yathotu đề nghị 
HĐND TPHCM giúp HĐND thủ đô Viêng Chăn và HĐND cấp tỉnh kinh nghiệm về 
quy định mức giá, nguyên tắc xây dựng các quy định về đất đai. Đồng thời, đồng chí 
đề nghị trong năm 2019, hoặc năm 2020, HĐND TPHCM chia sẻ bài học kinh nghiệm 
cho Quốc hội Lào, HĐND các địa phương tại Lào trong quản lý, thực hiện chính sách 
quản lý về bất động sản nhằm tạo nguồn thu tốt, dồi dào. Trong đó, đi sâu vào các vấn 
đề quy định giá, quản lý thế nào, phối hợp thế nào giữa HĐND và các sở, ban, ngành; 
giữa sở, ban ngành với các nhà đầu tư… Theo đồng chí Pany Yathotu, đây là vấn đề 
cấp bách với Lào, nhằm quản lý nguồn thu tốt hơn, chống thất thu. 
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    Trao tặng bò giống giúp người nghèo biên giới 
heo BNA, Tiếp tục chuỗi hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên 
giới Việt Nam-Lào năm 2019, trong 2 ngày 22 và 23-7, thừa ủy quyền của Bộ 
Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức trao tặng 30 con bò giống 
giúp người nghèo đang sinh sống ở khu vực biên giới thuộc 3 tỉnh Quảng Trị 

(Việt Nam) và Salavan, Savannakhet (Lào). 

Bộ Tư lệnh tặng nhân dân huyện Sa Muồi (tỉnh Salavan) 10 con bò giống; huyện 
Noòng và Sê Pôn (tỉnh Savannakhet) 10 con; huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông 
(tỉnh Quảng Trị) 10 con. Số bò này được Bộ Tư lệnh BĐBP giao BĐBP Quảng Trị tổ 
chức mua, vận chuyển đến tận gia đình nếu người được tặng ở xa và không có phương 
tiện. Đồn Biên phòng phụ trách địa bàn có gia đình được tặng bò có nhiệm vụ hướng 
dẫn bà con chăm sóc để bò phát triển tốt, giúp gia đình ổn định cuộc sống, sớm vươn 
lên thoát nghèo. 

ại buổi trao tặng và bàn giao bò cho các hộ nghèo thuộc 3 tỉnh nói trên, đại diện chính 
quyền đã bày tỏ sự biết ơn đối với việc làm ý nghĩa của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam. 
Ông Bun Nan Păn Nha Chắc, quyền Bí thư huyện ủy, Huyện trưởng huyện Sa Muồi 
thay mặt chính quyền và nhân dân huyện Sa Muồi gửi lời cảm ơn tới Bộ Tư lệnh BĐBP 
đã trao tặng món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần cho người nghèo của huyện; 
cho rằng những con bò giống này sẽ giúp gia đình khó khăn có điều kiện phát triển sản 
xuất, giúp bà con ổn định cuộc sống. 

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch huyện Đakrông cho biết, những năm qua, BĐBP 
Quảng Trị nói chung và các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Đakrông 
đã có nhiều hoạt động giúp đỡ chính quyền và nhân dân phát triển đời sống kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Qua đây, ông Phạm Văn Hùng cũng mong rằng nhân dân hiểu được 
tấm lòng của những người lính Biên phòng, từ đó tích cực hơn nữa trong việc cùng 
BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 
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  Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma 
túy tổng hợp 

heo BVPL, Sau hơn 9 tháng theo dõi, điều tra, ban chuyên án 543L đã bắt giữ 
01 đối tượng người Lào, thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang 
vật khác. 

Ngày 21/7 thông tin từ BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị này chủ trì phối hợp với 
Đoàn đặc nhiệm số 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP, Công 
an tỉnh đấu tranh thành công Chuyên án 543L, bắt giữ 1 đối tượng người Lào, thu giữ 
trên 24.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác. Trước đó, vào lúc 11h30' 
ngày 21/7 tại khu vực CKQT Cha Lo thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh 
Hóa, tỉnh Quảng Bình, Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đồn 
Biên phòng CKQT Cha Lo chủ trì có sự phối hợp với Đoàn đặc nhiệm số 2 Cục PCMT 
và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP, Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án 543L 
bắt giữ tại chỗ 1 đối tượng, thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang 
vật liên quan. 

Khai thác nhanh được biết đối tượng tên là Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (SN 1980), 
trú tại bản Phôn Xả Vẳn thuộc thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt 
(Lào) là đối tượng cầm đầu trong chuyên án 543L, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và 
khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực 
lượng chức năng bắt giữ. Được biết, đây là chuyên án phức tạp được xác lập từ ngày 
24/10/2018, sau hơn 9 tháng theo dõi, điều tra, xác minh; do đối tượng manh động liều 
lĩnh, sử dụng vũ khí nóng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt...; buộc 
Ban chuyên án phải thường xuyên bàn bạc thay đổi phương án, khắc phục mọi khó 
khăn, gian khổ, tổ chức lực lượng đánh bắt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng 
tham gia đánh án. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ, 
xử lý theo quy định của pháp luật, 
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	heo Laoedaily, Vấn đề tranh chấp đất đai, sử dụng hóa chất trong sản xuất, hệ thống đèn công cộng, nước thải, thi hành án và quản lý quỹ cai nghiện sẽ là các chủ đề được thủ đô Viêng Chăn đưa ra thảo luận, tìm hướng giải quyết tại kỳ họp HĐND kỳ 7 tro...
	heo KTXH, từ tổng số 26 doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu xăng dầu Lào, hiện chỉ còn lại 11 doanh nghiệp đang thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động theo Chỉ thị 331 của Thủ tướng Lào trong bối cảnh nước này đang muốn cắt giảm lượng doanh nghiệp nhậ...
	heo Vientiane Times, Nhiều dự án phát triển nông nghiệp của nhà đầu tư Trung Quốc được Lào phê duyệt nhằm khai thác lợi ích từ dự án đường sắt 5.9 tỷ USD sắp hoàn thành vào năm 2021.
	heo KTXH, Lào mới bắt đầu chuyển lô gạo đầu tiên sang Trung Quốc theo thỏa thuận hạn ngạch xuất khẩu 50.000 tấn cho đến năm 2021.
	heo Laoedaily, lượng mưa ít ỏi và hạn hán kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc canh tác của nông dân Lào, cho đến nay, nhiều diện tích lúa mùa mưa vẫn chưa thể gieo trồng.
	heo Laoedaily, Quỹ xúc tiến kinh doanh thuộc giai đoạn 2 của dự án khuyến khích năng lực cạnh tranh thương mại của Lào LCT đã chính thức được triển khai, mỗi doanh nghiệp có cơ hội vay vốn tối đa đến 200 nghìn USD.
	heo KTXH, Bộ Thông tin- Văn hóa- Du lịch Lào vừa công bố thông tin Cánh đồng Chum Xieng Khouang chính thức trở thành Di sản văn hóa thế giới thứ ba của Lào.
	heo Laophatthana, Mực nước sông Mekong khả năng sẽ tăng dần trong những ngày tới sau khi hạ thấp kỷ lục do biến đổi thời tiết và các đập của Trung Quốc ngăn dòng chảy, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân và nhiều lĩnh vực khác.
	heo báo chí Lào, Mới đây, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulith đã ký ban hành Nghị định 184 quy định về đạo đức công chức, yêu cầu các cán bộ nhà nước không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc người thân nếu không muốn đối mặt với c...
	heo CAND, ngày 24-7, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nước CHDCND Lào tổ chức hội nghị song phương nhằm thảo luận về hợp tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) dưới sự đồng chủ trì của Thiếu tướng Lê Tấn Tảo- Cục...
	heo báo chí Lào, Thủ đô Viêng Chăn dự kiến sẽ đạt được mức đầu tư cả trong và ngoài nước năm 2019 khoảng 15.120 tỷ Kíp, đóng góp phần quan trọng cho sự phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia.
	heo báo chí Lào, Udomxay và Bolykhamxay là hai tỉnh tiếp theo xuất hiện tả lợn Châu Phi. Nâng tổng số địa phương có ghi nhận dịch tại Lào lên 7 trên 18 tỉnh, thành.
	heo báo chí Lào, Cơ quan liên ngành bao gồm lực lượng cảnh sát môi trường tỉnh, thanh tra Sở Nông Lâm và chính quyền huyện Phin đã tổ chức tiêu hủy hơn 3 tấn nội tạng không hóa đơn, chứng từ được nhập từ Việt Nam.
	heo BNA, Tham dự Hội thảo báo chí quốc tế với chủ đề "Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số", các đại biểu đã đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm thu hút công chúng báo chí và phương thức đẩy mạnh hợp tác báo chí hai nước trong kỷ nguyên ...
	Theo thông tin hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam và Lào đã có truyền thống hợp tác, hữu nghị, góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Hội Nhà báo hai nước đã có nhiều hình thức phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn di...
	Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry nhấn mạnh, báo chí hai nước đều có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đ...
	Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ chủ đề làm báo như thế nào trong kỷ nguyên truyền thông số. Các nhà báo, chuyên gia và những nhà quản lý báo chí cũng dành thời gian thảo luận, làm rõ những thách thức đặt ra cho báo ch...

