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• Tỉnh Xiêng Khoảng kỷ luật nhiều lãnh đạo liên quan đến gỗ lậu

• Khởi công dự án trung tâm thương mại quốc tế Champasak
• Viêng Chăn sắp xây dựng nhà máy xử lý nước thải đầu tiên
• Lào tổ chức thảo luận về an ninh mạng
• Luật Án phí, một trong 10 văn kiện luật mới được Quốc hội thông qua

• Lào áp dụng hệ thống điện tử quản lý tài chính công
• Hàng trăm tỷ Kíp sẽ tiếp tục được nước ngoài bơm cho Lào để xử lý UXO

Điểm tin báo chí trong nước: 

• Việt Nam - Lào nhất trí phối hợp mở rộng các hoạt động xúc tiến
thương mại

• Ký Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường thông tin nóng giữa Bộ
Quốc phòng hai nước Việt Nam – Lào

• Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận chung
• Tặng cây giống cho bản Densavan, Lào

• Giải pháp của VNPT giúp Lào xây dựng Chính phủ số

Tin vắn: 

• Lào nỗ lực giảm lệ thuộc vào nhập khẩu ngô giống

• Tỉnh Xiêng Khoảng bắt đầu được phép cấp hộ chiếu

• Hàn Quốc xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Phongsaly

• Lào – Thái Lan tăng cường hợp tác an ninh biên giới

• Lào dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu

• Thái Lan và Trung Quốc dừng nhập khẩu lợn từ Lào do phát hiện dịch
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Tin chính: 

Quốc hội Lào khóa 8 kết thúc kỳ họp thứ 7, 
thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

heo KTXH, Sau 3 tuần diễn ra, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 đã có buổi bế 
mạc vào chiều qua 25/6. Theo đó, Quốc hội đã thảo luận, thông qua nhiều nghị 
quyết quan trọng, cung cấp hỗ trợ pháp lý mạnh mẽ cho Chính phủ Lào để giải 

quyết, tháo gỡ các khó khăn đang gặp phải. Lễ bế mạc có mặt Tổng bí thư, Chủ tịch 
nước Bunnhang Volachith và nhiều lãnh đạo Đảng NDCM Lào.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho biết Quốc hội ủng 
hộ cao các nỗ lực của Chính phủ trong việc giải quyết các thách thức tầm vĩ mô bằng 
việc thông qua 7 nghị quyết quan trọng và xem xét, thảo luận thông qua tổng cộng 10 
Bộ luật bao gồm: Luật chống bán phá giá và chống trợ cấp; Luật Thuế tiêu thụ; Luật 
Thuế thu nhập; Luật Kiểm soát thiên tai; Luật văn bản; Luật Dạy nghề; Luật Lâm 
nghiệp; Luật quản lý thuế; Luật đất đai và Luật Án phí.
Các Nghị quyết và Luật mới được thông qua sẽ củng cố công cụ pháp lý cho Chính phủ 
Lào trong việc tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối phát triển Kinh tế, xã hội và giải 
quyết các thách thức , bao gồm vấn đề tài chính, ngân sách quốc gia, vấn đề đất đai... 
đang nổi cộm trong nước.
Ngoài ra, vấn đề xem lại quá trình phát triển và mục tiêu bao phủ rừng 70%; chương 
trình xóa đói giảm nghèo; vấn đề tài nguyên con người, đặc biệt trong lĩnh vực nông 
nghiệp, giáo dục và y tế cũng được nhắc lại trong phiên bế mạc diễn ra chiều qua.
Ngoài các báo cáo của Chính phủ và thông qua các Bộ luật mới, kỳ họp Quốc hội thứ 7 
khóa 8 cũng ghi nhận việc điều chỉnh các vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước 
Lào. Theo đó, ông Khampha Sengdara đã được bổ nhiệm Chánh án tòa án Nhân dân tối 
cao. Ông Vidong Xayasone được bổ nhiệm vị trí Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng... và 
các vị trí lãnh đạo tỉnh, địa phương khác.

T
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Quốc hội Lào thông qua Luật đất đai sửa đổi, bổ sung

heo KPL, Luật đất đai sửa đổi bổ sung đã chính thức được Quốc hội Lào thông qua 
trong ngày họp thứ 13, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 8 hôm 21/6 vừa qua. Ngoài 
việc thống nhất cao các điều khoản được điều chỉnh, các đại biểu Quốc hội cũng đã 

bày tỏ lo ngại về việc đất công bị chiếm dụng và vấn đề chuyển đổi mục đích đất nông 
nghiệp trái phép.
Tại phiên tranh luận trước đó, nhiều đại biểu tỏ ra quan ngại vấn đề này sẽ gây ảnh 
hưởng tiêu cực dài hạn khi trong tương lai, Lào dự kiến sẽ cần nhiều đất để phát triển, 
mở rộng cơ sở hạ tầng và không gian công cộng. Việc các cá nhân sở hữu quá nhiều 
diện tích đất sẽ khiến Chính phủ Lào sẽ tiêu tốn không ít vào các khoản đền bù giải 
phóng mặt bằng cho các dự án phát triển, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Xiengkhoang, ông Vilaysouk Phimmasone cho biết, hiện nay 
tình trạng người có nhiều đất trong khi nông dân và người nghèo lại không có đất canh 
tác đang rất phổ biến, đồng thời vị này đặt câu hỏi về cách thức và khả năng nhà nước 
thu hồi đất bị chiếm dụng trái phép. Ông cho rằng, nhiều quan chức nhà nước đã lợi 
dụng quyền hạn để chuyển hóa đất công thành đất sở hữu cá nhân trái phép, Bộ luật mới 
nên có điều khoản xử phạt nặng hành vi này.
Đại biểu tỉnh Viêng Chăn, bà Buakham Thipphavong kêu gọi cơ quan chức năng tổ 
chức thanh tra lại các trường hợp chiếm dụng đất trái phép và thu hồi lại thành tài sản 
công. Đồng thời, vấn đề diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, chuyển đổi sang mục đích 
thương mại và dân cư sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia cũng là lo lắng 
chung của nhiều đại biểu Quốc hội khác. Ngoài ra, các ý kiến cũng yêu cầu Chính phủ 
xác định, phân loại rõ các loại đất theo mục đích sử dụng rõ ràng, đặc biệt là đất nông 
nghiệp cần áp dụng biện pháp cấm chuyển đổi mục đích vào nội dung Luật đất đai sửa 
đổi, bổ sung.
Luật đất đai sửa đổi, bổ sung được Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Sommat 
Phonsena trình lên Quốc hội vào sáng 21/6. Sau phiên thảo luận, chiều cùng ngày, Bộ 
luật này đã được thông qua với số phiếu tán thành 74/115 Đại biểu Quốc hội có mặt. 
Luật mới sẽ có nhiều khác biệt với luật cũ được ban hành từ năm 2003, bao gồm 15 
chương, 190 điều, 36 điều mới và 47 điều sửa đổi, bổ sung nội dung.
Các vấn đề đất đai hiện đang tạo nhiều chú ý của dư luận xã hội Lào trong những năm 
qua, điển hình là việc đền bù không thỏa đáng, cấp đất tô nhượng quá hạn và lấn chiếm 
đất rừng...
Theo luật mới, mỗi cá nhân không được sở hữu quá 800m2 đất thổ cư. Những trường 
hợp không đóng thuế đất trong 3 năm hoặc không phát triển theo mục đích sử dụng đất 
sẽ phải chịu mức thuế cao gấp 5 lần bình thường.

T
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Lào thông qua Luật phòng chống 
thiên tai, thảm họa

heo Vientiane Times, Nhận thấy những ảnh hưởng dài hạn và nghiêm trọng từ 
hậu quả của thiên tai và thảm họa,         đặc biệt là sau sự cố vỡ đập phụ thủy điện 

Xepian - Xenamnoy cách đây 1 năm tại Attapeu, Chính phủ Lào quyết định xây 
dựng cơ sở luật để kiểm soát và xử lý các sự cố do cả tự nhiên và con người gây ra.
Dự thảo Luật kiểm soát thiên tai đã được Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội 
Lào Khampheng Xaysompheng đề xuất trong ngày họp Quốc hội hôm qua 24/6. 
Theo đó các đại biểu Quốc hội sẽ có phiên thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi 
chính thức bỏ phiếu thông qua vào ngày họp hôm nay.
Trước khi có dự thảo luật, mọi công tác phòng chống, ứng phó và xử lý sự cố thiên 
tai, thảm họa của Lào đều dựa vào nội dung Chỉ thị 75 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành hồi tháng 2/2018. Luật kiểm soát thiên tai sẽ là phiên bản với nội dung đầy 
đủ, chi tiết hơn về chính sách, đường lối của Lào trong việc tổ chức theo dõi, dự báo 
và ứng phó chủ động với các thảm họa thiên nhiên. Luật kiểm soát thiên tai sẽ bao 
gồm 10 chương, 8 khoản và 76 điều.
heo các đại biểu Quốc hội, về công tác dự báo trước thiên tai theo điều 18 của dự 
thảo này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần được lưu ý nhưng nội dung lại chưa 
được quy định rõ ràng. Về cơ bản, Lào hiện chưa có hệ thống cảnh báo thiên tai 
thực sự, các đại biểu Quốc hội mong muốn Chính phủ nên sớm đầu tư lắp đặt trang 
thiết bị theo dõi, phát hiện sớm quá trình biến đổi khí hậu và nguy cơ bão lũ trong 
thời gian sắp tới.
Một số vấn đề khác được quan tâm bao gồm cách thức hoạt động của quỹ phòng 
chống thiên tai, công tác đưa tin về sự cố thiên tai, chế độ trợ cấp cho tình nguyện 
viên bị ảnh hưởng trong quá trình cứu trợ thiên tai...
Theo số liệu thống kê của Chính phủ Lào, năm 2018, có tổng cộng 113.507 hộ gia 
đình thuộc 2.409 bản địa phương tại Lào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó có 
100 người hoàn toàn mất tích sau đợt lũ lụt nghiêm trọng, bao gồm 97 trường hợp 
tại Attapeu và 3 nạn nhân tại Luang Prabang. Đã có 3.616 hộ gia đình được Chính 
quyền di chuyển đến khu tái định cư sau khi nơi ở bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy 
hoàn toàn do ảnh hưởng thiên tai.

T
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Lào tổ chức họp Chính phủ mở rộng lần I, năm 2019

heo KPL ,Các thành viên Chính phủ Lào đã tham dự lễ khai mạc cuộc họp Chính 
phủ mở rộng lần thứ I. Hội nghị sẽ đánh giá lại các thành tựu, thách thức đạt được 

Sáng 26/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Km6, thủ đô Viêng Chăn. Chính phủ 
Lào đã khai mạc cuộc họp mở rộng lần thứ nhất trong năm, nội dung cuộc họp sẽ 
xoay quanh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng 
cuối năm 2019, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các Chỉ thị chiến lược và 
xây dựng kế hoạch ngân sách, đầu tư trong năm 2020. Đặc biệt, vấn đề cải cách cơ 
chế điều phối hoạt động kinh doanh và môi trường đầu tư. Chủ trì cuộc họp là Thủ 
tướng Lào Thongloun Sisoulith, tham dự cuộc họp có đại diện Đảng NDCM Lào, 
lãnh đạo các Bộ, ban ngành và Tỉnh trưởng trên cả nước.
Ngoài ra, tiến độ thực hiện phục hồi cơ sở hạ tầng hậu thiên tai và các sự cố trong 
năm 2018, nửa đầu năm 2019, công tác phòng chống, dự báo và ứng phó với thiên 
tai trong năm nay; Công tác thực hiện tăng cường kiểm soát ngành gỗ, chống buôn 
lậu gỗ kể từ thời điểm Chỉ thị 15 ban hành; Công tác phát triển nông thôn, xóa đói 
giảm nghèo cũng được đưa ra thảo luận.

T
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Lào sẽ thu hồi giấy phép các dự án tô 
nhượng đất công nhưng không hoạt động

heo KTTM, Các doanh nghiệp không triển khai hoạt động trên diện tích đất đã 
được tô nhượng sẽ sớm bị thu hồi giấy phép bởi Chính phủ Lào.

Tại hành lang Kỳ họp Chính phủ mở rộng lần I, năm 2019. Bộ trưởng Tài nguyên và 
Môi trường Sommad Phonsena đã có cuộc phỏng vấn ngắn với báo chí hôm 26/6 vừa 
qua. Ông cho biết, Lào xem các dự án đóng băng đang gây trì hoãn nhịp phát triển của 
đất nước, vấn đề này sẽ được sớm giải quyết triệt để ngay trong thời gian tới.
Theo Socio Daily, dẫn kết quả thanh tra liên bộ Tài nguyên, Nông Lâm, Năng lượng và 
Công thương đối với hơn 1000 dự án tô nhượng đất công, trong đó, đã có hơn 22 nghìn 
Ha đất thuộc 138 dự án hiện không có bất cứ dấu hiệu hoạt động nào theo hợp đồng đã 
ký kết với Chính phủ Lào. Ngoài việc đóng băng hoạt động, các doanh nghiệp này 
cũng không thực hiện nghĩa vụ thuế. Đầu tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Thongloun 
Sisulith đã chỉ đạo thành lập một Ủy ban đặc biệt để khảo sát, ấn định biện pháp giải 
quyết triệt để vấn đề này ngay trong quý III của năm 2019, Bộ trưởng Sommad cho biết 
thêm.
Gần đây nhất, vào tháng 5/2017, 15 dự án như trên đã bị đình chỉ khi cơ quan chức 
năng phát hiện các doanh nghiệp có ý định giữ để chuyển nhượng đất.
Theo Chính phủ Lào, tính đến năm 2016, đã có tổng cộng 657 doanh nghiệp đã nhận 
đất công dưới hình thức tô nhượng cho các hoạt động thăm dò, khai thác 942 dự án 
khoáng sản. Trong đó, 392 dự án của 226 doanh nghiệp đã bị điều tra và xử phạt. 
Chính phủ Lào rất hoan nghênh doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các dự án phát triển 
trong lĩnh vực khai thác, năng lượng và nông nghiệp với mục đích thúc đẩy Kinh tế, tạo 
công ăn việc làm cho lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp lợi dụng điều này để thu lợi sẽ 
bị thu hồi giấy phép ngay lập tức, Bộ trưởng Sommad cho biết.
Về vấn đề môi trường, quá trình thanh tra liên Bộ các dự án trên toàn quốc vẫn đang 
tiếp tục, Chính phủ Lào vẫn khuyến khích các phản ánh trực tiếp của người dân lên cấp 
TW thông qua đường dây nóng.
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Lào xem xét điều chỉnh giá điện

heo Vientieane Times, Các báo cáo về năng lực ngành năng lượng ngày càng 
khởi sắc, Lào đang xem xét điều chỉnh giảm giá điện bán lẻ.

Theo Lao Socio Daily, sau thời gian dài bị dư luận nghi ngờ về khả năng bán điện thu 
về hàng tỷ USD nhưng giá điện trong nước vẫn ở mức cao. Mới đây, tại cuộc họp mở 
rộng của Chính phủ Lào đang diễn ra tại Hội trường Km6, thủ đô Viêng Chăn. Bộ 
trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthilath cho biết Chính phủ đang xem xét 
điều chỉnh giảm giá điện bán lẻ, có thể xuống đến 50% đối với những người thu nhập 
thấp.
Cụ thể, nhiều khả năng cách tính giá điện kiểu bậc thang 6 mức như hiện nay sẽ bị hủy 
bỏ để sử dụng biểu giá duy nhất, đồng thời, giá điện sẽ được giảm đến 50% cho các hộ 
gia đình sử dụng không quá 150 kWh/ tháng.
Giải thích về việc giá điện tăng đột biến, Bộ trưởng Khammany cho biết việc chốt số 
đồng hồ đo không đúng thời điểm và tính theo biểu bậc thang là nguyên nhân chính. 
Hiện nay, điện dân sinh tại Lào được tính theo mức sử dụng, thấp nhất từ 348 Kíp/kWh 
và cao nhất 999 Kíp/kWh thông qua 6 bậc.
Tại phiên họp, các ý kiến từ thành viên Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh địa phương đều 
nhất trí cao quan điểm áp dụng biểu giá điện 1 giá và có chính sách ưu đãi đối với cán 
bộ, công nhân viên chức, người dân có thu nhập thấp. Theo đa số thành viên tham gia 
cuộc họp, mức dưới 150 kWh/tháng/hộ gia đình là hợp lý.
Theo đó, mức giá chung 700 Kíp/kWh điện khả năng sẽ được áp dụng trong năm 2019 
và tăng dần 1% trong các năm tiếp theo, theo chính sách trước đó của Chỉnh phủ Lào. 
Đối với điện ngoài dân sinh, giá điện sẽ được tính theo đường dây tải, Bộ Năng lương 
và Mỏ cho biết.
Theo thống kê, tỷ lệ điện dân sinh tại Lào đạt 41% và 43% được sử dụng trong sản xuất 
Công nghiệp. Cụ thể, đối với đường dây tải 0.4kV, giá điện khu vực Công nghiệp, 
nông nghiệp có giá 540 Kíp/kWh, khu vực chế biến nông sản có giá 600 Kíp/kWh và 
khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng điện với giá 761 Kíp/kWh.
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Lào hoãn nhiều dự án đầu tư công mới
trong năm nay

heo Laoedaily, Chính phủ Lào sẽ tập trung tài trợ cho các dự án phát triển hiện có 
và tạm dừng các chương trình mới được lên kế hoạch trong năm nay đến ít nhất 

năm 2020 để duy trì thanh khoản tài chính của nước này là thông tin từ phiên họp 
Chính phủ mở rộng lần I đang diễn ra.
Do khả năng thu ngân sách vẫn đang hạn chế, tại phiên thảo luận, Chính phủ Lào quyết 
định chuyển sang thực hiện tiếp các dự án hiện có và chỉ triển khai các dự án cơ sở hạ 
tầng trong khuôn khổ khắc phục hậu quả thiên tai mà Quốc hội nước này đã thông qua. 
Tại phiên họp Chính phủ mở rộng hôm qua 26/6, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulith 
cho biết Lào cần nỗ lực đồng bộ hơn nữa kể cả khi kết quả tăng trưởng Kinh tế 6 tháng 
đầu năm tương đối khả quan. Nhận định lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc có thể sẽ gây tác động không nhỏ đến Lào là phát biểu của Bộ trưởng Kế hoạch 
và Đầu tư Suphanh Keomyxay. Vì vậy, trong năm nay, 6000 dự án đầu tư nhà nước sẽ 
được đẩy mạnh thực hiện và Lào sẽ hướng đến mức tăng trưởng ít nhất 6.7% cho cả 
năm 2019.
heo báo cáo 6 tháng đầu năm, GDP của Lào tăng 6.5%, thấp hơn mức 6.7% đã đề ra và 
không bằng cùng kỳ những năm vừa qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tự 
tin khả năng duy trì tăng trưởng của Lào bất chấp việc Chính phủ đang gặp căng thẳng 
ngân sách và nợ công tăng cao. Lào sẽ có hơn 2000 MW thủy điện mới của hơn 20 dự 
án thủy điện sẽ hoàn thành trong năm nay, các dự án lớn của Lào như tuyến đường sắt, 
cao tốc Viêng Chăn - Văng Viêng đang đạt tiến độ tốt, Bộ trưởng Keomixay dẫn 
chứng.
Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng đã bàn về các vấn đề quan trọng khác của đất nước như 
việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để 
xuất khẩu, vấn đề trang trại trồng chuối, năm du lịch Lào - Trung 2019, tiến độ thực 
hiện Chỉ thị 15 về quản lý ngành gỗ, việc điều chỉnh giá điện và thuế để thúc đẩy sản 
xuất.
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Lào ra mắt hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia

heo KTTM, Hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia Lào LNSW đã chính thức được 
vận hành với kỳ vọng minh bạch hóa và tạo thuận lợi cho giao thương, đồng thời 
tối ưu hóa luồng hàng hóa xuất nhập cảnh.

Lễ ra mắt chính thức hệ thống Hải quan một cửa LNSW đã diễn ra tại bãi Container 
Thanaleng, quận Hatxaiphong hôm 24/6 vừa qua với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ 
Tài chính Bounchom Oubonpaseuth.
Chương trình phát triển hệ thống Hải quan một cửa được Cục Hải quan Lào hợp tác 
với Bereau Veritas từ năm 2013. Đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa thủ 
tục Hải quan của Lào, đồng thời phù hợp với nội dung của Chỉ thị 02 và 12 của Thủ 
tướng về phát triển thương mại và đầu tư.
LNSW được kỳ vọng sẽ cải thiện việc quản lý hàng hóa, xuất nhập khẩu, thu ngân 
sách thông qua các giao dịch trực tuyến qua hệ thống ngân hàng được liên kết. Không 
chỉ phục vụ công tác Hải quan, LNSW có thể đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhiều 
lĩnh vực công khác liên quan đến xuất - nhập khẩu hàng hóa, Cục phó Hải quan Lào, 
Vongkhamhaeng Vongthachack phát biểu tại buổi ra mắt. Ngoài ra, vị này còn cho 
biết, LNSW là nền tảng trao đổi, khai báo thông tin qua một cửa duy nhất, giúp loại 
bỏ các thủ tục không cần thiết và giảm tải lượng giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí 
so với trước đây.
Tuy nhiên, LNSW không phải được tạo ra để thay thế ASYCUDA, hệ thống quản lý 
Hải quan của Lào mà sẽ hợp nhất để hỗ trợ cơ sở thông tin cho nhau. Hệ thống này có 
tính bảo mật cao, thuận tiện trao đổi thông tin giữa khu vực công và tư, đòng thời tối 
ưu hóa mọi quy trình vận tải hàng hóa thông qua một lần khai báo duy nhất.
Trước mắt, LNSW sẽ được triển khai tại Hải quan các cửa khẩu quốc tế chính, các 
sân bay quốc tế. Ngoài ra, hệ thống này cung cấp khả năng tìm kiếm và theo dõi lô 
hàng theo thời gian thực trong vòng 24h. Đây là phát biểu của Giám đốc Veritas Lào 
Elie Sawaya. Bên cạnh đó, LNSW sẽ kết nối với hệ thống một cửa Asean trước khi 
hết năm 2019 này.
LNSW được mô tả là hệ thống bao gồm 4 module bao gồm kênh quản trị, mục giấy 
phép, mục khai báo và hóa đơn, được thực hiện ngay tại điểm nhập cảnh và thanh 
toán trực tuyến qua hệ thống ngân hàng tích hợp sẵn là BCEL và LDB.
Hiện nay, LNSW đã ghi nhận 186 thành viên tham gia, đồng thời đã có 298 đơn vị 
công và tư, trong đó có 27 doanh nghiệp xuất nhập khẩu được đào tạo về sử dụng hệ 
thống.
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Giá vàng tại Lào ảnh hưởng bởi thị 
trường Quốc tế

heo Vientiane Times, Nguồn vàng của Lào khai thác được đều đem ra ngoài lãnh 
thổ, các nhà kinh doanh vàng tại Lào không được hưởng lợi từ các mỏ của quốc 
gia và phải nhập từ nước ngoài. 

Giá vàng tại Lào đang tăng do tác động từ cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa 
Mỹ và Trung Quốc đến nền Kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo trang tin này, về cơ 
bản, thị trường vàng tại Lào là thị trường độc lập, không nhất thiết phải tuân theo 
quy luật tỷ giá quốc tế. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ngược lại khi các giao dịch 
vàng tại nước này đều biến động theo thị trường toàn cầu.
Theo thông tin từ cửa hàng vàng Phouvong, một trong những thương hiệu trang sức 
hàng đầu của Lào cho biết, giá vàng ở thời điểm hiện tại là 6 triệu Kíp/ Bath và 1.5 
triệu Kíp/ Saleung. Trong đó, Bath và Saleung là hai đơn vị vàng riêng của Lào, 1 
Bath tương đương với 15 Gram và 1 Saleung tương đương 3.75 Gram, bằng với khối 
lượng 1 chỉ vàng của Việt Nam. So với cuối năm 2018, giá vàng có biến động tăng 
rất mạnh từ 5.34 triệu Kíp/ Bath và 1.34 triệu Kíp/Saleung.
Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng và trang sức tại Lào, giá vàng trong nước 
hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng toàn cầu do hầu hết loại kim loại quý này đều 
được nhập từ nước ngoài, và đặc biệt, còn phụ thuộc vào giá trị đồng USD và Bath. 
Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường quan đối với Lào khi phần lớn vàng tại Lào được 
nhập từ nước này. Vì vậy, biến động giá vàng tại Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng trực 
tiếp đến giá vàng tại Lào.
Theo Reuter, giá vàng thế giới đã có 5 phiên tăng liên tục do đồng USD bị yếu và 
căng thẳng giữa Mỹ và Iran bị đẩy cao. Vàng giao ngay có mức tăng chóng mặt, đạt 
1.430 USD/Oz trong sáng sớm 26/6 hôm nay, cao hơn 8,3% (107,5 USD/ounce) so 
với đầu năm 2018.
Chính phủ Lào đã cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến vàng thành phẩm cho nhiều 
công ty nhưng các doanh nghiệp kinh doanh đá quý, trang sức trong nước lại không 
được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên phong phú của quốc gia. Theo Chủ tịch hiệp hội 
thương mại và trang sức Lào Phouvong Phamisith, hầu hết các công ty khai thác 
vàng trong nước đều xuất khẩu, nhóm doanh nghiệp trong nước đều phải nhập từ 
nước ngoài hoặc tận dụng các mỏ khai thác quy mô nhỏ. Vị này cho biết thêm, Nhà 
nước nên có chính sách tạo lợi thế cho doanh nghiệp nội địa được tiếp cận với các dự 
án khai thác trên lãnh thổ Lào. Điều này sẽ giúp người dân mua được vàng và trang 
sức có giá rẻ hơn.
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Họp bàn về ngành điện của Lào

heo Vientiane Times, NThủ tướng Lào cho biết năng lực ngành điện của nước 
này chỉ có thể đạt ngưỡng tối đa 45000 MW và Chính phủ cũng không nhận định 
Lào sẽ trở thành cục pin của Châu Á trong tương lai.

Trong hội nghị tổng kết công tác thường kỳ mới đây của Ngành Năng lượng và Mỏ 
Lào, Thủ tướng Thonglun Sisulith đã tham gia chủ trì và có một số chỉ đạo quan trọng 
đối với ngành năng lượng của nước này.
Theo đó, ông cho biết Lào sẽ thúc đẩy phát triển các dự án thủy điện bền vững và thân 
thiện với môi trường bên cạnh việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo "sạch" khác 
khả thi tại Lào là gió và năng lượng mặt trời. Lào có đủ tiềm năng để đẩy mạnh hơn 
những nguồn tài nguyên này vì sở hữu nguồn tài nguyên nước rộng lớn. Đảm bảo khả 
năng tạo ra nhiều điện, đủ cho người dân Lào sử dụng và cũng có thể xuất khẩu sang 
các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, các dư án phát triển cần hết sức thận trọng vào 
khía cạnh giảm tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, Thủ tướng 
Thonglun cho biết.
Thủ tướng Lào cũng nhắc lại câu hỏi của báo chí Nhật Bản trong dịp ông tham dự Hội 
nghị tương lai Châu Á mới đây về tham vọng của Lào trở thành " cục pin của khu 
vực". Ông cho biết, câu nói trên được các tạp chí viết về Lào trong nhiều năm đưa ra 
thông qua các tính toán không chính thức dựa trên các báo cáo khả quan về tiềm năng 
tài nguyên của Lào. Vì vậy, đây không phải là mục tiêu mà Chính phủ Lào đã đặt ra, 
Thủ tướng Thonglun đã khẳng định với truyền thông Nhật Bản.
Thủ tướng cho biết thêm, năng lực thủy điện của Lào có thể đạt 40.000 MW và năng 
lực chung không thể vượt quá ngưỡng 45.000 MW khi cộng thêm các dự án năng 
lượng tái tạo khác. Dẫn một số dự án kiểu mẫu như đập Nậm Ngừm 1 tại Viêng Chăn, 
đập Nậm Thơn 2 tại Khammuan, ông Thonglun nhấn mạnh việc Lào luôn chú trọng 
phát triển dự án thủy điện theo hướng bền vững, ít tác động có hại đến môi trường. 
Hiện nay, Lào đang đặt ra một định hướng chung cho các dự án phát triển, mà thủy 
điện chiếm phần lớn theo 3 tiêu chí: nghĩ rộng, nghĩ bao quát và phát triển đúng hướng.
Với khả năng sản xuất đang ngày một tăng, Lào ghi nhận việc giảm 76% sức mua điện 
trong quý đầu của năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2018, Lào đã nhập khẩu 
261 triệu kWh điện trị giá 11 triệu USD từ Thái Lan, 25 triệu kWh điện trị giá 2 triệu 
USD từ Việt Nam và 14 triệu kWh điện trị giá 1.2 triệu USD từ Trung Quốc. Bên cạnh 
đó, Lào đã cung cấp được 1.464 tỷ kWh điện trị giá 122.73 triệu USD, tăng 20% so với 
cùng kỳ năm ngoái.

T 
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Lào đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử

Diễn ra hôm 22/6, đại diện các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Lào đã tham gia hội 
nghị cùng với các đại diện của Ngân hàng Trung ương Lào và Thái Lan để thảo luận về 
việc phát triển chuẩn mã QR. Hội nghị nằm trong kế hoạch của nội dung biên bản ghi 
nhớ MOU về hợp tác lĩnh vực tài chính, ngân hàng mà hai nước đã ký kết hồi tháng 4 
vừa qua tại Chiangrai, Thái Lan. Các chủ đề chính mà hội nghị đưa ra thảo luận bao 
gồm chính sách và chiến lược phát triển hệ thống thanh toán của Thái Lan, khả năng 
vận hành hệ thống thanh toán qua mã QR, việc áp dụng mã QR cho các tài khoản ngoài 
khu vực Asean.
Theo nội dung thỏa thuận đã ký kết, hai bên sẽ hợp tác thúc đẩy việc đổi mới phương 
thức thanh toán, tăng cường giao dịch, thanh toán cả trong nước và xuyên biên giới, 
mặt khác, tạo điều kiện thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ của cả hai bên. Mã QR quốc gia 
mới sẽ phục vụ các thanh toán theo thời gian thực, tạo điều kiện cho hình thức bán lẻ 
giữa Lào và Thái Lan, trước đó, BOL cũng đã tổ chức tham vấn với các ngân hàng 
thương mại trong nước để đánh giá tính khả thi của việc sử dụng mã QR trong giao 
dịch, kết quả thu được, BOL cũng đã chuyển cho phía Ngân hàng Trung ương Thái 
Lan.
Lào kỳ vọng việc phát triển thành công mã QR quốc gia sẽ hỗ trợ thêm cho công tác 
thu ngân sách và quản lý thu, chi ngân sách quốc gia.
Cũng trong lĩnh vực hợp tác tài chính, ngân hàng giữa Lào và Thái Lan, hôm 22/6, 
Ngân hàng Trung ương hai nước cũng đã ký kết thêm một MOU về hợp tác tăng cường 
hoạt động của các ngân hàng thương mại. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm 
và làm việc tại Lào của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Veerathai 
Santiprabhob.
Trước đó, Thái Lan cũng đã nhiều lần hỗ trợ Lào trong phát triển kinh nghiệm lĩnh vực 
Tài chính, ngân hàng thông qua các khóa tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho phía Lào ở 
cấp độ Thạc sỹ. Ngoài ra, Ngân hàng Thái Lan cũng khởi xướng một diễn đàn giao lưu 
dành cho các ngân hàng thương mại hai nước trao đổi ý tưởng và tìm kiếm hợp tác.

T heo Vientiane Times, Mới đây, Ngân hàng Trung ương Lào đã được Chính phủ 
yêu cầu tăng cường phối hợp với các bên liên quan và đối tác để phát triển hệ 
thống mã QR quốc gia riêng của Lào phục vụ trong việc thanh toán trực tuyến.
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Hội chợ triển lãm công nghệ thông tin 
Lào tại Viêng Chăn

heo báo chí Lào, Sự kiện Hội chợ triển lãm Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông ICT đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn từ 26-30/6, giới thiệu những công 
nghệ tiến tiến nhất mà Lào có thể áp dụng.T

Tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hôm 25/6 vừa qua tại khách sạn Donchan 
Palace có sự tham dự của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Bưu chính 
Viễn thông Thansamay Kommasith.
Theo đó, hội chợ Lao ICT năm nay sẽ bao gồm 50 gian hàng triển lãm các ứng dụng và 
thiết bị công nghệ mới từ các nhà khai thác dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp thương 
mại điện tử, doanh nghiệp an ninh mạng và các nhà cung cấp công nghệ trong lĩnh vực 
tài chính. Theo Bộ trưởng Thansamay, ICT đang lan tỏa nhanh trong xã hội Lào với 
những xu hướng về sử dụng công nghệ điện toán, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng 
không dây 5G. Theo số liệu thống kê, Lào đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất nhanh từ 
5% trong năm 2010 lên 48% trong năm 2018 về lượng người dùng Internet và thiết bị 
di động với mức tăng trưởng của ngành CNTT bình quân 7%/năm.
Trong khuôn khổ triển lãm, một diễn đàn quốc tế về số hóa sẽ được tổ chức, là nơi các 
chuyên gia CNTT thảo luận, trao đổi thông tin về quá trình chuyển đổi sang mô hình 
kinh doanh kỹ thuật số tại Lào và nước ngoài.
Hội chợ sẽ kết thúc bằng lễ trao thưởng CNTT Lào để chọn ra đại diện tham dự cuộc 
thi ICT Asean sẽ diễn ra tại Viêng Chăn vào 23-24/10 tới đây.
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Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào 2019

heo Nhân dân, Chiều 27-6, Hội chợ thương mại Việt - Lào 2019 (VIETLAO 
EXPO 2019) khai mạc tại Thủ đô Vientiane, Lào.    Hội chợ do Cục Xúc tiến 

thương mại phối hợp Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công thương Việt Nam 
cùng Thương vụ Việt Nam tại Lào và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào 
tổ chức.
Đây là hội chợ thường niên giữa Việt Nam và Lào hướng tới các mục tiêu quảng bá 
hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới 
tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào và khu vực đông bắc Thái-lan; tạo 
môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh 
tế của Việt Nam... Hội chợ là cơ hội để các tổ chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư 
Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên 
doanh liên kết.Ngay sau lễ khai mạc, Cục Xúc tiến thương mại hai nước đã ký Biên 
bản ghi nhớ về Thỏa thuận hợp tác 2019 - 2020.
VIETLAO EXPO 2019 thu hút được đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và Lào 
tham gia, với quy mô khoảng 180 doanh nghiệp đăng ký trưng bày trên 240 gian hàng, 
trong đó khu gian hàng Việt Nam có quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn của gần 80 
doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng 
như: Dược phẩm và thiết bị y tế, máy công nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng, 
nông - lâm - thủy hải sản và thực phẩm chế biến, may mặc - thời trang, thủ công mỹ 
nghệ và trang trí nội - ngoại thất, nhựa và sản phẩm tiêu dùng....
Trong khuôn khổ của hội chợ còn có một loạt hoạt động giới thiệu, trưng bày các sản 
phẩm xuất khẩu của Việt Nam, tổ chức giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp 
Việt Nam - Lào tại khu vực hội chợ diễn ra hằng ngày từ 27-6 đến 1-7 năm 2019; hoạt 
động biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa Việt - Lào vào các buổi tối hằng ngày.
Năm 2018, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt xấp xỉ một tỷ 100 triệu USD, 
tăng 16% so năm 2017 (đạt 889,4 triệu USD). Tính đến hết tháng 4-2019, tổng kim 
ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào đạt 381 triệu 800 nghìn USD, tăng 10,9% so 
cùng kỳ năm 2018.

T 
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Lào - Indonesia mở rộng hợp tác thương mại

heo KPL, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước Indonesia, bà Rini Mariani 
Soemarno làm Trưởng Đoàn,     đã dẫn Đoàn đại biểu nội các, bao gồm toàn bộ 

các Thứ trưởng và Đại diện hơn 10 doanh nghiệp nhà nước Indonesia, mới đây đã có 
chuyến thăm và làm việc tại Lào. Nhân dịp này, nhiều hợp tác quan trọng giữa các 
doanh nghiệp hai nước đã được ký kết.
sáng 25/6 vừa qua tại Khách sạn Landmark Mekong Riverside, Lễ ký kết hợp tác 
thương mại giữa tập đoàn Phongsavanh của Lào và Tập đoàn doanh nghiệp nhà nước 
Indonesia đã diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều quan chức Chính phủ hai bên, phía 
Lào có Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Suphanh Keomyxay, Bộ trưởng thường trực Văn 
phòng Thủ tướng Alounkeo Kittykhoun và các lãnh đạo Bộ Nông Lâm, bộ Công chính 
Vận tải, Bộ Năng lượng và Mỏ, Chủ tịch Tập đoàn Phongsavanh, ông Od Phongsavanh 
cùng các lãnh đạo khác của Tập đoàn này.
Phía Indonesia có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước, bà Rini 
Mariani Soemarno, các lãnh đạo Bộ liên quan và Đại sứ Indonesia tại Lào Pratito 
Soeharyo.Theo đó, 4 văn kiện hợp tác quan trọng đã được hai bên ký kết bao gồm 1 
biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp giữa Công ty thương mại Phaibun của Lào với 3 
Doanh nghiệp nhà nước Indonesia. Các bên đã thỏa thuận sẽ thực hiện đầu tư trồng, thu 
hoạch và sản xuất nông sản xuất khẩu bao gồm gạo, ngô, đậu, mía... khoảng 1 triệu tấn/
năm.
Một thỏa thuận khác được ký kết giữa Công ty Petroleum Trading Laos với Doanh 
nghiệp công Indonesia Railway Development Consortium về việc hợp tác chung vốn 
đầu tư phát triển dự án đường sắt từ Thakhek, tỉnh Khammuan đến Cảng Vũng Áng, 
Việt Nam. Qua đó, hai bên sẽ nghiên cứu kỹ theo phương án xây dựng theo mô hình 
BOT và có cổ phần của Chính phủ Lào.
Petroleum Trading Laos cũng sẽ hợp tác với hai doanh nghiệp khác là PT Timah TBK 
và Pupuk Indonesia trong việc khảo sát, khai thác các mỏ muối Kali và Chì tại Lào. 
Hợp tác mua than với Bukit Asam để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện tại 
tỉnh Khammuan của Lào.
Chiều 25/6, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Indonesia, bà Rini Mariani Soemarno 
cùng đoàn cũng đã có cuộc hội đàm ngắn với Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith và 
đến chào xã giao các lãnh đạo Bộ, ngành của Lào.

T 
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Thị trường Lào được các doanh nghiệp nước 
ngoài quan tâm

heo Laoedaily, Với nhịp tăng trưởng Kinh tế ổn định và thị trường trong nước 
ghi nhận các nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Các doanh nghiệp nước ngoài từ EU, 

, Asean và Châu Á tham dự Hội chợ Lao Top 3 Expo đều bày tỏ quan tâm đến thị 
trường Lào, mặc dù đây chỉ là thị trường nhỏ tại khu vực. Đã có 12 Quốc gia, bao gồm 
các nền Kinh tế lớn trên thế giới đã có đại diện tham dự sự kiện nói trên.
Trong 4 tháng đầu năm 2019, nhịp tăng trưởng Kinh tế của Lào mặc dù chậm hơn so 
với cùng kỳ vẫn được Chính phủ nước này đánh giá tốt khi so sánh với các Quốc gia 
khác trong khu vực. Tại Châu Á – Thái Bình Dương, mức tăng trưởng 4 tháng đầu năm 
ở mức 5.7%, giảm từ 5.9% so với cùng kỳ, nhóm các quốc gia đang phát triển, trong đó 
có Lào được đánh giá sẽ giảm mức tăng trưởng còn 6.2% vào năm 2019, giảm 0.2% so 
với năm ngoái. Đối với riêng Lào, WB dự báo mức tăng trưởng của nước này trong năm 
2019 sẽ đạt khoảng 6.6% và đạt 6.7% trong năm 2020. Đánh giá này dựa theo tiến độ 
của các dự án hạ tầng lớn và mà Lào đang thực hiện. Bên cạnh đó, Khu vực Châu Á – 
Thái Bình Dương cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng chậm lại, đạt 6.0% trong 2 năm tới 
so với 6.3% của năm 2018. 
Theo Phó chủ tịch Viện nghiên cứu Kinh tế Lào Leeber Leebouapao cho biết, nước này 
vẫn cần mở cửa thị trường trong giai đoạn phát triển hiện tại. Tuy nhiên, đó sẽ là thách 
thức cho sức cạnh tranh của nhóm doanh nghiệp nội địa, Chính phủ Lào cần có thêm 
nhiều chính sách bảo vệ và hỗ trợ để các doanh nghiệp này phát triển được.
Kim ngạch thương mại 4 tháng đầu năm của Lào đạt hơn 2.5 tỷ USD, nhập siêu 140 
triệu USD, không gây nhiều khó khăn cho việc quản lý quỹ dự trữ ngoại hối của Lào, vị 
này cho biết thêm.

T 
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Lào và Liên minh Châu Âu kết thúc đàm 
phán về xử lý gỗ lậu

heo Vientiane Times dẫn thông tin từ vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Lào và 
EU về Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về thực thi lâm luật, quản trị rừng và 

thương mại lâm sản (FLEGT) tại Brussels, Bỉ trong các ngày từ 17-21/6 vừa qua cho 
biết. Hiệp định VPA sẽ thiết lập hệ thống xác minh tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ 
được khai thác và xuất khẩu bởi Lào. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ hạn chế tiến tới 
chấm dứt việc khai thác gỗ bất hợp pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững đồng 
thời bảo vệ, khuyến khích giao thương gỗ và đồ gỗ theo các tiêu chuẩn phổ cập được hai 
bên cam kết, đồng thời giúp thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ hợp pháp, cải thiện 
khả năng quản lý rừng.
Tại cuộc đàm phán thứ 3, phía Lào dẫn đầu bởi Thứ trưởng Bộ Nông Lâm 
Phuangprarisak cho biết, Chính phủ Lào cam kết phát triển ngành gỗ nói riêng và Lâm 
nghiệp nói chung theo hướng bền vững. VPA sẽ là công cụ giúp Lào tăng cường mạnh 
mẽ khả năng cung ứng sản phẩm gỗ và nâng cao trách nhiệm quản lý ngành gỗ. Kể từ 
vòng đàm phán thứ 2 diễn ra vào năm ngoái, Lào đã có nhiều điều chỉnh các quy định 
trong nội dung Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và xây dựng nhiều cơ chế mới về đánh 
giá tác động môi trường, các thay đổi trên đều phù hợp với định nghĩa xác định tính hợp 
pháp của sản phẩm gỗ Lào. Về tổng quan, ngành Lâm nghiệp Lào đã có những chuyển 
biến rõ rệt. 
Ngoài ra, phía Lào cũng đề cập đến hạn ngạch gỗ cho cộng đồng để hỗ trợ sinh kế cũng 
như cung cấp nguồn nguyên liệu thô cho ngành sản xuất trong nước được trích từ Luật 
Lâm nghiệp sửa đổi, bổ sung mới được thông qua. 
Tại buổi đàm phán, phía EU đánh giá cao những tiến bộ mà Lào đã đạt được trong nỗ 
lực tiến tới thỏa thuận VPA. Đồng thời cho biết hệ thống trên sẽ có tác động tích cực đến 
ngành Lâm sản của Lào khi tính hợp pháp của sản phẩm gỗ được xác định rõ ràng. Hiện 
tại, Cơ quan hợp tác phát triển Đức GIZ đang triển khai một chương trình được gọi là dự 
án Bảo vệ và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh họ tại Lào, văn phòng 
thường trực của FLEGT tại Lào có trách nhiệm giám sát chương trình trên cùng với các 
bên liên quan để nỗ lực đưa Lào đạt được thỏa thuận sơ bộ về VPA.
Phạm vi điều chỉnh của Hiệp định VPA bao trùm tất cả các loại gỗ bất kể là gỗ rừng 
trồng, gỗ từ rừng tự nhiên hay gỗ nhập khẩu, gỗ tịch thu, gỗ từ vườn nhà, trang trại, cây 
phân tán hay gỗ cao su. Hiện tại EU có mục tiêu ký kết VPA FLEGT với 15 nước xuất 
khẩu gỗ và/hoặc đồ gỗ lớn.

T 
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Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhà máy 
xi măng tại Lào

heo Laoedaily, Công ty Zhongya Yuxi Cement Lào đã mở rộng thành công 
hoạt động khi nhận tô nhượng thêm 60 Ha đất công tại tỉnh Salavan trong thời 

gian 18 năm.
Theo lễ ký kết diễn ra hôm 25/6 vừa qua giữa Chính quyền tỉnh Salavan và doanh 
nghiệp, trên diện tích tổng cộng 63 Ha tại bản Nakhou và Tongxuay, huyện Salavan. 
Công ty sẽ đầu tư khoảng 20 triệu USD xây dựng nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt 
điện và các công trình nhà ở cho công nhân.
Cũng theo Vientiane Times, cuối năm 2019, Nhà máy xi măng của Công ty TNHH Xi 
măng Jiangge Guizhou Trung Quốc có đặt tại làng Nathong, huyện Namor, tỉnh 
Oudomxay sẽ bắt đầu sản xuất và đạt mục tiêu cung cấp 2 triệu tấn xi măng cho thị 
trường Lào.
Là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường, Công ty TNHH Xi măng Jiangge 
Guizhou Trung Quốc, một nhánh của Công ty TNHH Tập đoàn Yongfugui Xiamen 
Trung Quốc mua được 100% cổ phần của Nhà máy số 1 và số 2 Luang Prabang của 
Công ty TNHH Xi măng Luang Prabang và nhà máy xi măng Oudomxay của Công ty 
TNHH Xi măng Oudomxay vào ngày 28/6/2017 và dự án than ở Oudomxay. Những 
dự án này được phê duyệt bởi Bộ Thương mại Trung Quốc với 210 triệu USD đầu tư 
vào tháng 7/2017.
Cũng theo ông Lin Peiliang, việc xử lý thay đổi chủ sở hữu bởi một cổ đông địa 
phương trước đây đã làm trì hoãn việc xây dựng. Sự việc đã thu hút sự chú ý của Văn 
phòng Thủ tướng Lào, chính quyền tỉnh Oudomxay, chính phủ Trung Quốc và Đại sứ 
quán Trung Quốc ở Lào.
Vào ngày 22/4/2019, Văn phòng Thủ tướng ban hành Văn bản số 669 bắt buộc thành 
lập một ủy ban điều tra trung ương để xác định sự việc cũng như hỗ trợ Jiangge hoàn 
thành việc thay đổi chủ sở hữu để việc xây dựng nhà máy ở Oudomxay có thể tiếp tục 
và hoạt động được bắt đầu càng sớm càng tốt.
Sau khi hoàn thành việc thay đổi chủ sở hữu, Jiangge sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà 
máy xi măng Oudomxay trong vòng 3 tháng. Khi bắt đầu hoạt động đầy đủ, Nhà máy 
kỳ vọng tạo ra thêm 5 triệu USD thuế thu nhập cho chính phủ Lào cũng như tạo ra 
hơn 1.000 việc làm và phát triển kinh tế địa phương.
Nhà máy xi măng của công ty ở huyện Nambak, tỉnh Luang Prabang có công suất 
300.000 tấn/năm. Công ty Trung Quốc có kế hoạch xây dựng nhà máy thứ ba với tổng 
vốn đầu tư 120 triệu USD. Khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra hơn 6 triệu USD thuế hàng 
năm cho chính phủ Lào.
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Tin vắn: 

Tỉnh Xiêng Khoảng kỷ luật nhiều lãnh 
đạo liên quan đến gỗ lậu

Khởi công dự án trung tâm thương mại quốc 
tế Champasak

theo Laoedaily, Tại kỳ họp Chính phủ mở rộng lần I mới đây diễn ra tại thủ đô 
Viêng Chăn, tỉnh trưởng Xiêng Khoảng, ông Bounton Chanthaphone đã có bài 
báo cáo gây chú ý khi cho biết hàng chục lãnh đạo địa phương đã bị kỷ luật nặng 

Theo đó, trong 33 quan chức cấp tỉnh bị kỷ luật có 27 người đã tiếp tay cho việc buôn 
bán gỗ lậu tại địa phương, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành. Cụ thể, năm 2018, Xiêng Khoảng đã bắt giữ 30 nghìn m3 gỗ lậu tại 
huyện Mokmay, bắt nguồn từ việc người dân địa phương bán hạn ngạch khai thác hợp 
pháp của mình cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp này đã hối lộ lãnh đạo cơ 
quan chức năng để được khai thác nhiều hơn. Hiện Chính quyền đang tạm giữ 10 khúc 
gỗ xẻ để mở rộng điều tra.
Theo số liệu thống kê, Lào đã từng là Quốc gia có độ che phủ rừng lớn nhất thế giới. 
Nước này đã từng có 17 triệu Ha, chiếm 70% diện tích cả nước là rừng trong năm 
1940. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển Kinh tế, Xã hội, diện tích rừng của Lào 
nhanh chóng suy giảm, chỉ còn khoảng 47% vào năm 1992, 42% vào năm 2002 và 
khoảng 40% trong năm 2010. Các nỗ lực lấy lại con số 70% diện tích bao phủ trong 
năm 2020 thông qua nhiều chính sách quan trọng, trong đó có Chỉ thị 15 đang được 
Chính phủ Lào thực hiện hết sức khẩn trương, là một trong những mục tiêu phát triển 
bền vững.

T

heo báo chí Lào, sáng 23/6 vừa qua, lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại 
quốc tế Champasak trị giá 280 tỷ Kíp đã được tổ chức với sự tham gia của 
Chánh văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào Khamphan Phommathat, tỉnh 

trưởng Champasak Bunthong Divilay, tỉnh trưởng các tỉnh Nam Lào và đại diện các 
ban ngành hữu quan. Dự án sẽ được thi công trong thời gian 36 tháng trước khi chính 
thức đưa vào vận hành.
Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, công trình có tổng vốn đầu tư 280 tỷ Kíp, đặt tại 
mặt đường quốc lộ 13 Nam Pakse - Venkham, đối diện Cao đẳng Nghề Champasak, 
thuộc Km9, địa bàn bản Nongbuathong, huyện Bachiangchareunsouk, tỉnh 
Champasak.
Dự án là tổ hợp bao gồm trung tâm thương mại, nhà liền kề, văn phòng cho thuê, dịch 
vụ kho bãi, logistic và trung chuyển hành khách. Được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm 
kinh tế, thương mại và du lịch chính của khu vực 4 tỉnh Nam Lào bao gồm Salavan, 
Sekong, Attapeu và Champasak.
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Viêng Chăn sắp xây dựng nhà máy xử lý nước 
thải đầu tiên

heo KTXH, Khả năng một nhà máy xử lý nước thải đô thị sẽ được đầu tư xây 
dựng tại thủ đô Viêng Chăn trong năm tới với nguồn vốn vay từ Chính phủ 
Hungary. 

mới đây, thông tin về nhà máy xử lý nước thải đô thị tại Viêng Chăn đã được tiết lộ tại 
Hội thảo giữa Lao Project, doanh nghiệp của Hungary và Bộ Công chính Vận tải Lào. 
Theo đó, dự án trên đang trong quá trình khảo sát tính khả thi và khả năng sẽ được 
khởi công vào đầu năm 2020 tới bằng nguồn vốn vay đã được Chính phủ Hungary phê 
duyệt trị giá 100 triệu USD. Dự án sẽ được xây dựng trong 36 tháng trước khi được 
chính thức vận hành đồng thời 3 hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải và mạng lưới 
nước thải mới đảm bảo tính bền vững trên cơ sở mở rộng hệ thống xử lý nước hiện có, 
dự kiến tăng công suất từ 20 nghìn m3 lên 40 nghìn m3 mỗi ngày, đủ khả năng cung 
cấp cũng như xử lý lượng nước cho toàn thủ đô Viêng Chăn.
Các bên tham gia hoạch định dự án đang cố gắng tìm kiếm cách xây dựng mạng lưới 
dẫn nước thải tối ưu và tiết kiệm nhất có thể và cơ bản, cách lắp đặt đường ống dọc các 
nguồn nước tự nhiên là khả thi nhất, hạn chế tối đa việc xả thải nước trực tiếp ra sông, 
suối. Nước sẽ được lọc đạt đủ tiêu chuẩn môi trường trước khi chảy ra ngoài tự nhiên, 
thông tin từ hội nghị cho biết.

T 

Lào tổ chức thảo luận về an ninh mạng

heo VientianeTimes, Hướng đến việc xây dựng Chính phủ số, Bộ Bưu chính 
Viễn thông Lào và các đối tác đã tổ chức buổi tham vấn về xây dựng hệ thống 
Rủi ro mạng tại Thủ đô Viêng Chăn mới đây. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của 

Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Chính phủ số, ông Somphayvanh Sengsourinha và sự 
tham gia của đại diện các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp 
dịch vụ mạng và doanh nghiệp CNTT tại Lào.
Chính phủ số và phát triển CNTT thuộc chính sách minh bạch hóa, thuận lợi hóa các 
quy trình hợp tác, liên kết khu vực công và tư tại Lào. Đồng thời, phù hợp với xu hướng 
phát triển nền Kinh tế số mà nhiều quốc gia trong khu vực đang phát triển. Nội dung hội 
thảo xoay quanh vấn đề cơ cấu phát triển Chính phủ số, CNTT, an ninh mạng, cảnh báo 
rủi ro mà Lào sắp áp dụng.
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Luật án phí, một trong 10 văn kiện luật mới được Quốc 
hội thông qua

heo Vientiane Times, Trong ngày họp cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội 
Lào khóa 8, phiên thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật án phí bản 
sửa đổi, bổ sung được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Khampha Sengdara 

trình bày đã đi đến thống nhất cao và thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu cao.
Luật Án phí cũ được Quốc hội thông qua từ năm 2006, là công cụ pháp lý chính để 
ngành Tòa án thực hiện các quy trình tố tụng, xét xử. Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng 
không nhất quán, minh bạch và rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đã gây 
khó khăn cho cơ quan chức năng. Dự thảo luật Án phí mới thông qua được kỳ vọng 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn , đặc biệt là công tác thu ngân sách. Theo đó, ngoài 
việc điều chỉnh nội dung các điều khoản cũ, mục quy định về Thuế nhà nước, một 
khoản thuế phải nộp của bên thua kiện sẽ được đóng vào Ngân sách Quốc gia.

T 

Lào áp dụng hệ thống điện tử quản lý 
tài chính công

heo Vientianemai, Hôm 21/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Chính phủ Lào đã tổ chức 
lễ ra mắt hai chương trình tăng cường khả năng quản lý tài chính công là Dự án 
Kỹ năng CNTT và truyền thông E-FITS trị giá 20 triệu USD thông qua khoản 

vay từ WB và Dự án cải cách quản lý tài chính công EU-WB TF trị giá 5 triệu Euro 
do EU tài trợ cho Lào, cũng thông qua Ngân hàng thế giới. Qua các dự án này, Lào 
kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả, minh bạch hóa và thuận lợi kiểm toán đối với công tác 
quản lý tài chính công của nước này. Hai dự án trên nhằm hỗ trợ thực hiện tầm nhìn 
chiến lược 2030 và kế hoạch phát triển quản lý tài chính công 2025 mà Chính phủ 
Lào đã đề ra.
Từ năm 2016, Lào đã bắt đầu chú ý đến cải thiện khả năng quản lý tài chính công 
sau khi hệ thống cũ để lộ nhiều điểm yếu và lỗ hổng. Đã có 6 văn bản luật được phê 
duyệt và sẽ có thêm 3 đến 4 văn bản mới được thông qua cho đến năm 2020 để tạo 
công cụ pháp lý cho cơ quan chức năng Lào trong việc quản lý tài chính công. Ngoài 
ra, nhiều dự án mới đã được áp dụng thông qua các gói viện trợ cả về tài chính và kỹ 
thuật từ nước ngoài, chủ yếu là EU cho Lào để cải cách hệ thống tài khóa, quản lý 
thu ngân sách. Gần đây nhất, hệ thống quản lý thu thuế điện từ TAXRIS được Bộ 
Tài chính công bố triển khai hồi đầu năm nay.

T 
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Hàng trăm tỷ Kíp sẽ tiếp tục được nước ngoài 
bơm cho Lào để xử lý UXO

heo KTXH, Chính phủ Mỹ, Na Uy và tổ chức Fagforbundet - Liên minh công 
nhân thành phố và nhân viên Na Uy sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá hơn 243 
tỷ Kíp, tương đương hơn 28 triệu USD để hỗ trợ Lào trong các hoạt động thăm 

dò, giải phóng mặt bằng và tìm kiếm bom mìn chưa nổ tại các tỉnh Savannakhet, 
Saravane, Champasak, Sekong và Attapeu theo một dự án kéo dài 4 năm, từ 
2019-2022. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU đã diễn ra hôm 21/6 tại Thủ đô Viêng 
Chăn. Tham dự lễ ký, phía Lào có mặt lãnh đạo Ban chỉ đạo Quốc gia về xử lý bom 
mìn chưa nổ, đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội. Phía các đối tác có mặt Đại 
sứ Mỹ Rena Bitter, Đại sứ Na Uy Grete Lochen.
Theo đó, khoản viện trợ sẽ được chia đều thực hiện theo 3 giai đoạn với nỗ lực làm 
sạch các khu vực bị nhiễm bom chùm CMRS, một trong các rào cản thách thực sự 
phát triển của Lào. Các dự án này sẽ góp phần giúp Lào thực hiện tầm nhìn phát 
triển toàn diện 2030.
Cũng theo VientianeMai, diễn ra gần thời điểm với sự kiện trên, tuần vừa qua, Ban 
chỉ đạo về vấn đề bom mìn của Lào NRA cũng đã tổ chức lễ ký kết MOU trị giá 36 
tỷ Kíp nguồn viện trợ của Chính phủ Anh vào chương trình xử lý bom mìn của Mỹ 
và Na Uy.

T 

Lào nỗ lực giảm lệ thuộc vào nhập khẩu ngô giống

heo KTTM, dẫn thông tin từ trung tâm nghiên cứu giống cây trồng Lào cho 
biết, năm 2019, nhu cầu hạt giống ngô của nước này sẽ ở mức khoảng 3.000 
tấn, tạo thách thức không nhỏ về nguồn cung trong nước. Trong những năm gần 

đây, Lào thường tiêu tốn khoảng 80 tỷ Kíp mỗi năm để nhập từ 3-4000 tấn hạt giống 
ngô từ Việt Nam và Thái Lan. Để hạn chế việc này, Lào đang phát triển diện tích ngô 
ngọt 200 nghìn Ha trong nỗ lực nâng cấp chất lượng con giống và sản lượng cung 
cấp cho thị trường trong nước, đồng thời hướng đến xuất khẩu trong tương lai. Năm 
2018, Lào chỉ có nguồn cung hạt giống ngô trong nước đạt khoảng 30 tấn, năm nay, 
Lào đang nỗ lực nâng nguồn cung lên khoảng 70 tấn. Theo trung tâm nghiên cứu ngô 
giống Lào, hiện nước này có khoảng 960 giống ngô các loại với 234 giống được gieo 
trồng thường xuyên. Cây giống hàng đầu đang được khuyến khích sản xuất là Viêng 
Chăn 450, một thành quả hợp tác của NAFRI và Trung tâm nghiên cứu ngô giống 
Việt Nam từ năm 2011. Viêng Chăn 450 là con giống chống chịu thời tiết tốt ở cả hai 
mùa tại Lào và cho năng suất cao.
Theo số liệu chính thức, khả năng xuất khẩu ngô hạt của Lào trong quý đầu tiên của 
năm 2019 giảm mạnh, chỉ đạt 14.6 triệu USD, giảm 23.2% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Nguyên nhân xuất phát từ việc giá ngô trên thị trường sụt giảm, chi phí đầu 
vào sản xuất, giá nhân công tăng, khả năng canh tác, quảng bá sản phẩm kém. Ngoài 
ra, diện tích canh tác ngô cũng giảm từ 40.450 Ha trong vụ 2016-2017 xuống còn 
35.380 Ha trong vụ 2017-2018. 

T 
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Tỉnh Xiêng Khoảng bắt đầu được phép 
cấp hộ chiếu

T heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Xiêng 
Khoảng cho biết, Bộ Ngoại giao Lào đã ủy quyền cho Chính quyền Xiêng 
Khoảng trong việc thành lập trung tâm cấp hộ chiếu cho công dân, bắt đầu từ 

1/7 tới.
Theo đó, trung tâm mới sẽ được thành lập tại huyện Pek, thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai 
báo danh tính và cấp hộ chiếu phổ thông cho người dân Lào thay vì phải xuống tận thủ 
đô Viêng Chăn như trước đây. Tuy nhiên, việc xét duyệt và cấp hộ chiếu vẫn sẽ được 
chuyển lên Trung ương và do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lào chịu trách nhiệm.
Xiêng Khoảng là địa phương phía Bắc đầu tiên được phép tiếp nhận hồ sơ xin làm hộ 
chiếu, trước đó, Cục Lãnh sự đã hợp tác với Chính quyền các tỉnh Khammuan, 
Savannakhet và Champasak để thành lập các cơ sở tương tự. Dự kiến, để giảm áp lực 
cho cấp Trung ương, tỉnh Xaynhabuly, Oudomxay và Luangprabang cũng sẽ sớm có 
các cơ sở tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho người dân.

Hàn Quốc xây dựng trung tâm chăm 
sóc sức khỏe sinh sản tại Phongsaly

T heo Socio Daily, Trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, tỉnh Phongsaly là 
thành quả hợp tác giữa Chính quyền địa phương và Quỹ Y tế Hàn Quốc 
KOFIH, dự án trị giá 96.300 USD,     được khởi công xây dựng từ 30/1 và hoàn 

thành vào 14/6 vừa qua. Lễ bàn giao dự án diễn ra tại trung tâm này có sự tham gia của 
nhiều lãnh đạo Tỉnh Phongsaly và đại diện của KOFIH tại Lào.
Theo thông tin từ buổi lễ, trung tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tỉnh Phongsaly bao 
gồm một khu nhà 12 phòng, được trang bị đầy đủ trang thiết bị tiêu chuẩn và có bác sĩ, 
điều dưỡng được đào tạo bài bản bởi KOFIH.

Lào – Thái Lan tăng cường hợp tác 
an ninh biên giới

T heo Vientiane Mai, Chính phủ Lào và Thái Lan đang tiếp tục cùng triển khai các 
hoạt động hợp tác chung để ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. 
Gần đây nhất, tại trụ sở của Nhiệt điện Hongsa,             Tỉnh trưởng Xaynhabuly 

Phongsavanh Sitthavong và Tỉnh trưởng tỉnh Nan, Thái Lan, ông Worrakitti Sritipakorn 
đã tham dự lễ ký kết hợp tác tăng cường hỗ trợ kiểm soát an ninh biên giới, phát hiện 
sớm và ngăn chặn nạn ma túy, buôn người.
Tại lễ ký kết, hai bên cũng đã có cuộc hội đàm ngắn trao đổi về kết quả đạt được trong 
hợp tác an ninh biên giới thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục các chương trình 
trong thời gian tới. Bao gồm việc tăng cường tuần tra và phát triển giao thương vùng 
biên.
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Lào dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu

heo KTXH, Vị trí địa lý và khí hậu của Lào được đánh giá là phải đối mặt với 
rủi ro cao của quá trình biến đổi khí hậu, đồng thời, xu hướng thiên tai xuất hiện 
liên tục sẽ là thách thức không nhỏ đối với Lào trong quá trình phát triển Kinh t

ế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp thông qua sự suy giảm năng suất và chất lượng 
cây trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược nông nghiệp bền vững mà nước này 
đang hướng đến.
Theo đó, Văn phòng của Tổ chức nông lương FAO và Cơ quan môi trường toàn cầu 
GEF đang có chương trình hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào để phát 
triển Hệ thống thông tin và giám sát khí hậu nông nghiệp SAMIS, hệ thống sẽ tăng 
cường năng lực của ngành Nông nghiệp thông qua khả năng đo lường, giám sát và 
mô hình hóa hệ thống thủy văn và biến đổi nhiệt độ nhằm điều chỉnh hoạt động sản 
xuất, hướng đến tăng trưởng bền vững và đảm bảo an ninh lương thực. Dự án sẽ tập 
trung vào giám sát và phân tích khí hậu ảnh hưởng đến nông nghiệp, lập hệ thống 
thông tin quản lý tài nguyên đất NAEZ và các cơ sở dữ liệu liên quan khác. Từ đó, hỗ 
trợ đưa ra các chương trình canh tác phù hợp và lựa chọn khu vực đất thích nghi tốt.
Một phần khác của dự án là Hệ thống dịch vụ khí hậu Nông nghiệp Lào LaCSA, 
chuyên cung cấp các bản tin dự báo thời tiết hàng tuần và đưa ra các khuyến nghị về 
năng suất và kiểm soát dịch bệnh.

T 

Thái Lan và Trung Quốc dừng nhập khẩu lợn từ 
Lào do phát hiện dịch

heo KTTM, Mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin việc Chính phủ nước này 
đã ra thông cáo về việc cấm nhập sản phẩm thịt lợn từ Lào, bao gồm cả lợn 
sống,       các sản phẩm thịt lợn thành phẩm sau khi Lào xác nhận nước này phát 

hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại Salavan. Theo Prachachat, lệnh cấm này có 
hiệu lực trong 90 ngày.
Trước đó, KPL dẫn thông tin từ Cục phó Cục Chăn nuôi và ngư nghiệp, Bộ Nông lâm 
cho biết ngày 17/6 vừa qua, Trung tâm phân tích bệnh dịch động vật đã kiểm tra phát 
hiện 8 mẫu phẩm bệnh dịch tả lợn châu Phi được gửi về từ 7 bản thuộc huyện 
Tumlan, tỉnh Salavan, miền Nam Lào.
Đây là lần đầu tiên Lào phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sự lây lan của bệnh dịch 
tả lợn châu Phi tại Lào lần này đã khiến ít nhất trên 900 con lợn bị chết.
Trước tình trạng trên, các ban ngành liên quan của Lào đã hướng dẫn thực hiện một 
số biện pháp khẩn cấp như theo dõi sát sao và lập các chốt kiểm dịch động vật tạm 
thời để kiểm tra lợn và các sản phẩm thịt lợn được vận chuyển từ vùng dịch bệnh; 
phun thuốc diệt trừ mầm bệnh để bảo vệ và ngăn không để bệnh dịch lây lan sang các 
vùng khác.

T 
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heo HNM, Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt 
Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu thăm, làm việc tại 

Lào trong hai ngày 24 và 25-6. 
Chiều 24-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có cuộc hội đàm với Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Tại hội đàm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Lào tiếp tục tạo điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai 
dự án tại Lào, ưu tiên giao các dự án dọc biên giới cho doanh nghiệp hai nước; rà 
soát, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hạ tầng kết nối giao thông, thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tạo lập hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi 
trường kinh doanh thuận lợi, tạo lập niềm tin cho các nhà đầu tư...

Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp mở rộng và đa 
dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; thúc đẩy xây dựng và ký Bản ghi nhớ, 
Thỏa thuận về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới trong năm 2019; 
xem xét, tổ chức đàm phán điều chỉnh bổ sung nội dung Hiệp định Thương mại Việt 
Nam - Lào (ký năm 2015) và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào (ký 
năm 2015) phù hợp với tình hình thực tế...

T 

Việt Nam - Lào nhất trí phối hợp mở rộng các 
hoạt động xúc tiến thương mại

Điểm tin báo chí trong nước:

minhhyr
Sticky Note
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Ký Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường thông tin 
nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào

heo QĐND Online - Chiều 25-6, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc 
(TTLL) tổ chức tiếp và hội đàm với Đoàn công tác của Cục Thông tin, Bộ tổng 
tham mưu, Quân đội nhân dân (QĐND) Lào, do Trung tá Phu Viêng Chăn Thạ 

Vông, Cục phó Cục Thông tin dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đại tá Lê Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL chủ trì buổi tiếp và 
hội đàm. Cùng dự có Đại tá Trần Minh Tâm, Phó chính ủy Binh chủng TTLL.
Phát biểu tại buổi tiếp và hội đàm, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh TTLL, Đại tá Lê 
Dũng bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác của Cục Thông tin, Bộ tổng tham 
mưu QĐND Lào, đồng thời khẳng định: Những năm qua, mối quan hệ giữa hai nước 
Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ giữa hai quân đội nói riêng không ngừng củng 
cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và 
Bộ Quốc phòng hai nước, Binh chủng TTLL luôn chủ động xây dựng các nội dung 
hợp tác với Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào và ngành thông tin quân 
sự của bạn, như: Trao đổi công nghệ, triển khai các dự án phần mềm, phát triển các 
phần mềm điện tử viễn thông, công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhu cầu dân sinh của mỗi 
nước…
Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường thông tin 
nóng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào.
Sau lễ ký kết, Đoàn công tác của Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào đã 
tham quan Trung tâm điều hành thông tin, một số thiết bị thông tin cơ động và khí tài 
công nghệ cao của Binh chủng TTLL.
Theo kế hoạch, trong ngày 26-6, Đoàn công tác của Cục Thông tin, Bộ Tổng tham 
mưu QĐND Lào sẽ đi thăm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin và Lữ đoàn Thông 
tin 134 của Binh chủng TTLL và tham gia các hoạt động bên lề khác.  

T 
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heo HNM - Ngày 25-6, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Lào, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongloun 
Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Tại các cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn phía Lào 
quan tâm thúc đẩy, duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên các 
kênh và hình thức khác nhau; thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 
hai nước; tiếp tục triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới; phối hợp tìm kiếm 
và quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 
Lào. Phó Thủ tướng thông báo tiến độ cũng như các bước triển khai gần đây của phía 
Việt Nam đối với Dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào; khẳng định Chính phủ 
Việt Nam rất coi trọng dự án quan trọng này.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho 
doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào; mong muốn sớm tổ chức hội 
nghị đối thoại lần thứ hai giữa Thủ tướng Lào và doanh nghiệp Việt Nam; khẳng định sẽ 
phối hợp thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou vui mừng trước việc Quốc hội hai nước ngày 
càng gắn bó, không ngừng tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên 
môn nghiệp vụ; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam khi 
Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 
2020.

T 
Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp 

triển khai các thỏa thuận chung

heo Biên phòng - Sáng 26-6, đại diện chính quyền bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, 
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, 
BĐBP Quảng Trị đã trao tặng 10.000 cây giống bời lời; đồng thời hướng dẫn, 

chuyển giao kỹ thuật cho các hộ gia đình thuộc bản Densavan, huyện Sepon, tỉnh 
Savannakhet, Lào.
Bản Ka Tăng và Densavan là cặp bản đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào kết 
nghĩa bản-bản hai bên biên giới. Sau 15 năm kết nghĩa, trở thành anh em một nhà, hai 
bản đã có nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, 
củng cố quốc phòng-an ninh.
Đặc biệt, trước đó, bản Ka Tăng đã trao tặng bản Densavan 7 máy cắt cỏ, trên 32.000 
gốc sắn KM 94, 1 tấn hạt giống ngô lai và hàng chục ngàn giống cây con bời lời, tràm 
keo... Qua đó, góp phần giúp nhân dân bản Densavan từng bước vượt qua khó khăn, 
phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống; đồng thời, góp phần bồi đắp tình cảm đặc biệt, 
keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị 
và phát triển.

T 
Tặng cây giống cho bản Densavan, Lào
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heo PLVN, Nhiều giải pháp công nghệ được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam (VNPT) xây dựng và cung cấp sẽ giúp Chính phủ  Lào triển khai 
Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ 4.0 và hướng tới xây dựng Chính phủ số 

tại Lào.
Triển lãm LAO ICT EXPO 2019 diễn ra từ ngày 25-30/6/2019 tại thủ đô Viêng Chăn, 
Lào. Sự kiện do Bộ Bưu chính và Viễn thông phối hợp với Hiệp hội thương mại ICT 
Lào tổ chức đã chính thức khai mạc. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và các đại 
biểu Bộ, Ban ngành, doanh nghiệp tại Lào đã đến dự Lễ khai mạc Triển lãm.
Tham dự triển lãm Lao ICT EXPO 2019, VNPT mang đến các sản phẩm, dịch vụ và 
giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin tiêu biểu. đậm chất “Made in VietNam” và 
tiếp tục xúc tiến các hoạt động song phương, xây dựng cơ hội hợp tác tại thị trường 
Lào. Bám sát chủ đề triển lãm và liên tục cập nhật các công nghệ mới nhất của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên VNPT-IT, 
VNPT Technology, VNPT-Media, VNPT-Vinaphone mang đến các sản phẩm công 
nghệ, nền tảng và giải pháp mới.
Các giải pháp công nghệ được VNPT mang tới triển lãm bao gồm: thiết bị GPON ONT, 
Modem ADSL, Wifi router, Smartphone, Set-Top Box, các giải pháp Quản lý đô thị 
thông minh, Du lịch thông minh, Y tế thông minh, Giám sát môi trường, Nông nghiệp 
thông minh, Giao thông thông minh… dựa trên nền tảng IoT Smart Connected Platform 
(SCP) do VNPT Technology nghiên cứu phát triển. Đây cũng chính là nền tảng giúp 
VNPT giành được Cúp Vàng Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2018 về đổi 
mới sáng tạo trong phát triển công nghệ.
Với chủ đề “Sáng tạo và Thúc đẩy chuyển đổi số”, Lao ICT EXPO 2019 sẽ trưng bày 
các công nghệ kỹ thuật số, bày bán các sản phẩm ICT, phần cứng và phần mềm đến từ 
150 gian hàng trưng bày đến từ các quốc gia, doanh nghiệp và thương hiệu lớn trong 
khu vực. Bên lề triển lãm, Lao ICT Expo 2019 còn có các buổi hội thảo liên quan đến 
các chủ đề về chính phủ điện tử, du lịch thông minh, chuyển đổi số được tổ chức trong 
các ngày diễn ra triển lãm. 

T 

Giải pháp của VNPT giúp Lào xây dựng 
Chính phủ số
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