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• Chính phủ Lào tìm biện pháp giảm gánh nặng ngân sách và nợ công

• 6 tháng đầu năm, Lào thu ngân sách không đạt chỉ tiêu

• Doanh nghiệp trẻ Lào kêu gọi Chính phủ tháo gỡ các rào cản kinh
doanh

• Lào tìm kiếm các cơ hội phát triển nhờ dự án đường sắt

• Lào nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ phát triển lưới điện quốc gia

• Người dân ủng hộ dự án cao tốc nội thành Viêng Chăn

• Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn thắt chặt quản lý lao động trái phép
trên địa bàn

• Tỉnh Xiêng Khoảng đẩy mạnh tốc độ phê duyệt dự án đầu tư

• Công ty năng lượng Lào niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán

• Nâng cấp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc lên cửa khẩu quốc tế

• Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh dọc tuyến đường sắt
Lào - Trung

• Lào chính thức mở hệ thống cấp thị thực điện tử

• Mỹ viện trợ Lào hàng triệu USD phát triển nông nghiệp

• Lào phát triển đa dạng sinh học trong nông nghiệp, xuất khẩu sản phẩm
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• Lào vay Trung Quốc 300 triệu USD để phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ

•   Doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện các dự án phát triển tại tỉnh 
Xaysombun

• Đường sắt Lào - Trung Quốc đạt tiến độ hơn 70%
• Tỉnh Xaynhabuly mua hơn 80 triệu kWh điện trong nửa đầu năm 2019
• Chính phủ Lào thu hồi lượng lớn tài sản phi pháp
• Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong Kinh tế 

Lào
• Lào phát triển mạng lưới cấp nước tại Xầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn
• Chính quyền thủ đô Viêng Chăn cam kết hoàn thành tuyến đường bản 

Họm trong năm nay

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tham dự Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Suphanouvong

• Bộ Nội vụ Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tổ chức bộ máy của 
Việt Nam

• Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp 3 nước Myanmar, Malaysia, Lào thăm và làm 
việc với tập đoàn VINASEED

•   Việt Nam – Lào: Hợp tác tăng cường năng lực của hai bên trong lĩnh vực 
đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

• Tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và Lào

• Phối hợp chuẩn bị chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – 
Lào năm 2019

• Đoàn làm phim truyền hình khảo sát bối cảnh tại nước CHDCND Lào
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Tin chính: 

Chính phủ Lào tìm biện pháp giảm gánh nặng ngân 
sách và nợ công 

heo Laoedaily, Hàng loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng được Chính phủ 
Lào vạch ra để hiệu quả thu ngân sách quốc gia cho năm 2020 trong khi vẫn nỗ 

lực duy trì, đảm bảo hiệu quả các dự án đầu tư công. 

Mới đây, Thủ tướng Lào đã có chỉ đạo thắt chặt chi tiêu của các cơ quan nhà nước 
thông qua việc cắt giảm chi phí hành chính và tạm dừng các dự án phát triển không 
cần thiết. Ngoài ra, việc tinh giảm biên chế và bổ nhiệm lãnh đạo sẽ được chú trọng 
thực hiện. 

Chính phủ Lào cũng khuyến khích một số ban ngành tự chủ về tài chính, bao gồm các 
cơ sở giáo dục, bệnh viện và cơ quan truyền thông. Động thái này được kỳ vọng giảm 
gánh nặng thâm hụt ngân sách, hạn chế việc đưa Lào tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng 
tài chính và nợ công kéo dài. 

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Thonglun Sisulith về quản lý tài chính, ngân sách công, 
Chính phủ Lào sẽ không phê duyệt các khoản chi ngân sách mà không đem lại lợi ích 
Kinh tế như việc đề xuất mua mới xe công hoặc xây dựng nhà công vụ. Chỉ các dự án 
thiết yếu, nằm trong chiến lược phát triển liên quan đến khu vực nông thôn, xóa đói 
giảm nghèo và khắc phục thảm họa mới được giải ngân. Đồng thời, các dự án đầu tư 
công mới cũng cần đảm bảo khả năng vận hành, phân phối thị trường hiệu quả, thu hút 
đầu tư nước ngoài và tạo việc làm cho người lao động. Các dự án nhận thấy đem lại 
lợi ích lớn sẽ được ưu tiên đầu tư. Bên cạnh đó, ngân sách giải ngân chỉ khi các dự án 
thông qua quy trình đấu thầu minh bạch cùng cam kết sử dụng nguồn tài chính hiệu 
quả. 

Chính phủ Lào cũng đã cam kết xử lý vấn đề nợ doanh nghiệp để đảm bảo thanh khoản 
để duy trì khả năng hoạt động, cung cấp việc làm của các doanh nghiệp. 

Lào cũng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo nền 
Kinh tế tăng trưởng tối thiểu 6.5%/năm. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chủ 
động tìm kiếm các nguồn thu ngân sách mới, thúc đẩy công tác thu ngân sách qua hệ 
thống điện tử. 

Năm 2019, Lào đặt mục tiêu thu ngân sách 26.3 nghìn tỷ Kíp, trong đó, thu trong nước 
đạt 24.24 nghìn tỷ Kíp. Chi ngân sách ước tính 33.39 nghìn tỷ Kíp, thâm hụt dự kiến 
7.08 nghìn tỷ Kíp, tương đương 4.28 tổng GDP. 
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 6 tháng đầu năm, Lào thu ngân sách không đạt chỉ tiêu 
 

heo Laoedaily, Sáng 11/7, Bộ Tài chính Lào tổ chức Hội nghị sơ kết ngành tài 
chính năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân 
sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp 

thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm. Chủ trì Hội nghị là Cục 
trưởng Cục thuế Phouthanouphet Xaysombath. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo cục, 
ban ngành hữu quan. 

Báo cáo tại Hội nghị, Cục phó Cục thuế, Bộ Tài chính Lào, Kongkham Siththivolada 
cho biết, tính đến hết tháng 6/2019, tổng thu ngân sách đạt 5.286,26 tỷ Kíp, tương 
đương 42.91% dự toán, tăng 3.72% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Cục thuế 
thực hiện được 3.177,47 tỷ Kíp, đạt 42.3% chỉ tiêu, các địa phương thu 2.108,79 tỷ 
Kíp, bằng 43.86% dự toán. Cả năm 2019, Bộ Tài chính đặt mục tiêu thu 12.320 tỷ Kíp 
ngân sách theo kế hoạch được điều chỉnh từ 11.600 tỷ Kíp của năm 2016. 

Cũng theo báo cáo sơ kết, khả năng thu ngân sách của hải quan các cửa khẩu lớn của 
Lào đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, hải quan cửa khẩu Hữu nghị số 3 
Khammuan - Nakhonphanom thu đạt 55.23%, tương đương 139.554 tỷ Kíp. Dự kiến 
cả năm 2019 thu vào 270 tỷ Kíp, tương đương 107% dự toán. 
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Doanh nghiệp trẻ Lào kêu gọi Chính phủ tháo gỡ 

các rào cản kinh doanh 
heo Vientiane Times, ngày 3/7, Mặt trận Lào xây dựng đất nước LFNC đã tổ 
chức hội thảo với Hội doanh nhân trẻ Lào YEAL để thảo luận về các vấn đề 

thuận lợi kinh doanh tại Lào và tìm phương hướng tháo gỡ các rào cản có tác động lâu 
dài bao gồm khả năng tiếp cận vốn vay lãi xuất thấp và hạn chế về thu hút hợp tác 
quốc tế. 

Theo Chủ tịch YEAL Khamsen Sisavong, tổ chức này đã và đang có những đóng góp 
đáng kể vào việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu khối lượng hàng hóa 
nhập khẩu của Lào, việc kinh doanh của các thành viên YEAL đều có tăng trưởng tốt 
trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vị này cũng đề cập đến những khó khăn gặp phải 
khi các thành viên YEAL chủ yếu là kinh doanh dưới hình thức hộ gia đình, chưa thể 
liên kết hoặc hợp nhất với các doanh nghiệp lớn để mở rộng hoạt động. Ông Khamsen 
kêu gọi Chính phủ Lào coi các thành viên YEAL là đối tác được ưu tiên hàng đầu với 
các nhà đầu tư nước ngoài trong mọi dự án, việc này sẽ giúp cải thiện doanh thu và 
từng bước xác lập vị thế của doanh nghiệp trẻ Lào trên thị trường quốc tế. 

Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức giữa LFNC và YEAL, Chủ tịch LFNC 
Xaysomphon Phomvihan đánh giá cao thành tựu đạt được của các doanh nghiệp trẻ 
Lào và ghi nhận những khó khăn mà thành viên YEAL phải đối mặt. Nhận định đó là 
các khó khăn chung trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tăng dần về tính cạnh tranh, 
ông bày tỏ tin tưởng năng lực giải quyết các khó khăn của các doanh nghiệp trẻ Lào 
và kêu gọi YEAL tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của mình ngay trong nước và từng 
bước hội nhập khu vực. Những khó khăn được thảo luận trong hội nghị sẽ được LFNC 
đề xuất với Chính phủ và tìm biện pháp giải quyết triệt để, ông Xaysomphon khẳng 
định. 

YEAL là tổ chức trực thuộc Đoàn thanh niên NDCM Lào, thành lập năm 2002, là tập 
hợp tất cả các doanh nghiệp trẻ trong nước với tiên chỉ hoạt động xây dựng hợp tác 
với các tổ chức quốc tế tại Lào và hội nhập khu vực Asean. 
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Lào tìm kiếm các cơ hội phát triển nhờ dự án đường sắt 

heo KTXH, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí Lào, Bộ trưởng Kế 
hoạch và Đầu tư Suphanh Keomyxay cho biết Chính phủ Lào đang xây dựng các 

chính sách khuyến khích và kêu gọi đầu tư dọc theo hành lang tuyến đường sắt Lào – 
Trung Quốc trị giá 5.9 tỷ USD, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và mô hình đặc khu kinh tế 
hoặc các dự án phát triển thương mại. Lào đang nhanh chóng xác định các sản phẩm 
chủ lực có thể đóng vai trò trung tâm trong chuỗi phân phối hàng hóa khi tuyến đường 
sắt đi vào hoạt động. Trước đó, hàng xuất khẩu ít có tính cạnh tranh khi phải chịu chi 
phí vận chuyển cao, tương đương với chi phí hàng hóa Thái Lan khi nhập vào Trung 
Quốc, Bộ trưởng Suphanh cho biết. Sau khi tuyến đường sắt vận hành, chi phí vận tải 
sẽ giảm bớt 30-40% so với sử dụng đường bộ. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cho biết, Chính phủ Lào đang lên kế hoạch cả 
ngắn hạn và dài hạn, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng để phù hợp với dòng lưu thông 
sản phẩm và đáp ứng nhu cầu du lịch nhanh hơn, hiệu quả hơn để nâng cao tính cạnh 
tranh. 

Nằm ở trung tâm lục địa Đông Nam Á, có đường biên với các nền kinh tế phát triển là 
Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Nếu không có tuyến đường sắt, Lào chỉ là trung 
tâm trung chuyển hàng hóa và người dân không được hưởng lợi ích nhiều từ lợi thế 
trung tâm này. 414 Km nối Vân Nam và Viêng Chăn sẽ giúp Lào phát triển được nhiều 
tiềm năng, bao gồm sản xuất nông nghiệp và du lịch. 

Liên quan đến phát triển du lịch, Chính phủ Lào vừa phê duyệt cho khu vực tư nhân 
phát triển 4 dự án tại huyện Văng Viêng, các dự án trên đang trong giai đoạn nghiên 
cứu tính khả thi và thiết kế bước đầu. 

Trong tương lai, Lào vẫn sẽ duy trì các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp và cải thiện luật pháp để tạo thuận lợi hơn cho môi trường kinh doanh để thu 
hút thêm đầu tư cũng như cải thiện năng lực xuất khẩu hàng hóa. 
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Lào nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ phát triển lưới 

điện quốc gia 
heo Vientieane Times, dẫn thông tin từ Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ, 
Khammany Inthilath, các yếu tố quốc tế bên ngoài trong thời gian gần đây, đặc 

biệt là căng thẳng thương mại Trung – Mỹ đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm các khoản 
viện trợ phát triển của các quốc gia như Lào. Hiện Chính phủ nước này đang đấu tranh 
để tìm kiếm nguồn viện trợ phát triển mạng lưới điện quốc gia. Nếu chỉ dựa vào ngân 
sách nhà nước, Lào sẽ khó có thể thực hiện mục tiêu tăng khả năng tiếp cận điện trên 
toàn quốc. 

Mặc dù đã ký kết nhiều thỏa thuận với khu vực tư nhân về phát triển lưới điện, việc 
cung cấp tài chính cho các dự án trên đã không tiến triển như kỳ vọng, tạo ra nhiều 
thách thức cho Lào.  

Tháng 8/2018, Lào đã ký kết hợp tác với China Southern Power Grid (CSPG) để 
nghiên cứu khả thi phát triển dự án xây dựng đường tải điện xương sống quốc gia, 
nâng cao khả năng cung cấp cũng như xuất khẩu điện và ổn định phát triển ngành năng 
lượng của nước này. 

Theo Giám đốc Công ty điện lực Lào EDL, ông Bounoum Sivanhpheng cho biết, trước 
bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Lào đang gặp nhiều thách thức như hiện 
tại, nỗ lực mở rộng mạng lưới điện quốc gia của nước này khả năng sẽ mất 5-10 năm 
để hoàn thành. 

Thống kê của Bộ Năng lượng và Mỏ cho biết, tính đến năm 2017, Lào có tổng số 
57.897,17 Km đường dây tải điện so với 54.690,87 km vào năm 2016, bao gồm chủ 
yếu là đường dây tải trung và hạ thế.  

Việc phát triển mạng lưới điện quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Lào khi nước này đặt 
mục tiêu năng lực sản xuất thêm 10.000 MW điện vào năm 2020 và tăng lên 20.000 
MW trong năm 2030. 
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Người dân ủng hộ dự án cao tốc nội thành Viêng Chăn 

heo KTXH, hầu hết người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc thủ 
đô Viêng Chăn đều ủng hộ việc tiến hành xây dựng của Công ty đường cao 
tốc số 1 Viêng Chăn. Lợi ích mà tuyến đường nối khu kinh tế đầm 
Thatluang đến Dongmakkhai mang lại là rõ ràng.  

Diễn ra hôm 12/7, Phòng Công chính và Vận tải các quận Xaysettha và Xaythany đã 
tổ chức họp báo trước truyền thông Lào về tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng cho 
dự án đường cao tốc nội thành Viêng Chăn. Tham dự họp báo còn có mặt Phó giám 
đốc Sở Công chính Vận tải thủ đô, ông Bounchanh Keosithamma. Vị này cho biết, 
Viêng Chăn là đô thị có tốc độ phát triển nhanh trong ít năm trở lại đây, hiện thành 
phố có gần 1 triệu dân và 800 nghìn phương tiện. Mật độ giao thông dày khiến tình 
trạng tắc nghẽn xảy ra tại nhiều tuyến đường quan trọng. Bộ Công chính Vận tải được 
Chính phủ chỉ đạo xem xét khả năng xây dựng tuyến đường song song với đại lộ 
Kaysone Phomvihan với mong muốn điều tiết ổn định lại lưu lượng xe trên tuyến 
đường này. Công ty AIDC của Lào và Norico của Trung Quốc là 2 đơn vị được lựa 
chọn thực hiện dự án trên. 

Tuyến cao tốc nội thành Viêng Chăn sẽ được xây dựng dưới hình thức BOT, chạy qua 
các bản tại quận Xaysettha và Xaythany, ảnh hưởng trên tổng diện tích 20.283 ha đất 
bao gồm hơn 600 lô và 146 công trình dân sinh. Qua khảo sát bước đầu, chính quyền 
ghi nhận 80% hộ dân địa phương ủng hộ dự án do phải chịu tình trạng hạ tầng giao 
thông yếu kém qua nhiều năm. Bên cạnh đó, còn 10% những người chịu ảnh hưởng 
bởi dự chưa có động thái liên lạc với Chính quyền để thỏa thuận về phương thức đền 
bù. 

Theo dự kiến, đường cao tốc sẽ giảm 40% lưu lượng tắc nghẽn trên đại lộ Kaysone 
Phomvihan và vành đai Kamphengmeuang. Đồng thời, lái xe chỉ mất 10 phút để di 
chuyển hơn 13 Km từ Khu kinh tế Đầm Thatluang đến bản Dongmakkhai. Lộ trình 
tuyến cao tốc sẽ đi qua các khu vực chính là chợ Huakhua, chợ Anji, Đại lộ 450 năm 
và quốc lộ 13 Nam. Tổng đầu tư dự án khoảng 200 triệu USD với thời gian BOT là 50 
năm và chủ đầu tư có thể gia hạn thêm 20 năm theo điều khoản hợp đồng. 
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Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn thắt chặt quản lý lao 
động trái phép trên địa bàn 

heo KTXH, Để đảm bảo lực lượng lao động nước ngoài tuân thủ quy định luật 
pháp, Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng 
cường kiểm tra, tạo điều kiện cấp phép giấy tờ pháp lý cho người chưa đủ điều 

kiện. 

Một cuộc họp được tổ chức bởi Sở Lao động đã diễn ra hôm 5/6 vừa qua dưới sự chủ 
trì của Đô phó Viêng Chăn Sihun Sitthileuxay để quán triệt việc phân cấp vai trò các 
ban ngành địa phương trong giải quyết vấn đề người lao động nước ngoài. 

Theo thông tin từ Sở Lao động và Phúc lợi xã hội thủ đô Viêng Chăn, hiện địa phương 
ghi nhận rất nhiều trường hợp lao động chui bằng việc sử dụng visa du lịch. Chủ yếu 
làm việc trong lĩnh vực buôn bán nhỏ lẻ, xây dựng... 

Lãnh đạo thủ đô yêu cầu cơ quan chức năng các quận hỗ trợ tối đa cho người lao động 
có nguyện vọng làm việc tại địa phương thông qua việc cung cấp, giới thiệu quy trình 
xác minh, xin cấp giấy phép các loại. 

Theo đó, sau khi thực hiện xác minh lao động, phía cơ quan An ninh và Công thương 
sẽ lên danh sách lao động bất hợp pháp và Sở, phòng Lao động địa phương có trách 
nhiệm thực hiện giấy phép tạm thời cho lao động nước ngoài trên. Đặc biệt, lao động 
sử dụng xe đẩy bán hàng rong sẽ là đối tượng được chú ý đặc biệt trong thời gian tới. 
Việc cấp giấy phép lao động tạm thời do Sở Lao động chịu trách nhiệm nói trên được 
phân cấp bắt đầu từ năm ngoái. 

Nói tại cuộc họp, Đô phó Sihun Sitthileuxay cho biết, trong nhiều năm, Chính quyền 
thủ đô Viêng Chăn gặp khó khi xác minh lao động bất hợp pháp tại địa phương do sự 
bao che của bộ phận người dân và cả cán bộ công chức. Vì vậy, một số biện pháp mới 
đã được áp dụng, chủ yếu là phân cấp và tăng cường nguồn lực được kỳ vọng sẽ đem 
lại hiệu quả. 

Tính đến năm 2018, hơn 42 nghìn lao động nước ngoài đã được ghi nhận tại Lào, chủ 
yếu là người Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan. Trong đó có khoảng 23 nghìn trường 
hợp đã thực hiện xác minh quốc tịch. 

Theo số liệu của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội thủ đô Viêng Chăn, hiện có khoảng 
2.000 lao động bất hợp pháp trong tổng số 5.000 lao động nước ngoài đang sống và 
làm việc tại đây, chủ yếu là người Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. 

Lào bắt đầu yêu cầu lao động nước ngoài xác minh và đăng ký hợp pháp kể từ năm 
2012 để đảm bảo trật tự, an ninh và quyền lợi của lao động nội địa. 
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Tỉnh Xiêng Khoảng đẩy mạnh tốc độ phê duyệt  

dự án đầu tư 
heo Vientiane Times, trong vòng tối đa 2 tuần lễ, tỉnh Xiêng Khoảng cam kết sẽ 
phê duyệt đề xuất đầu tư bằng mọi giá. Tỉnh trưởng Bounton Chanthaphone cho 
biết động thái này sẽ loại bỏ mọi khó chịu chờ đợi và hạn chế việc từ bỏ ý định 

đầu tư của các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Xiêng 
Khoảng, MOU sẽ được ký muộn nhất là sau 2 tuần lễ với điều kiện cam kết doanh 
nghiệp sẽ không trì hoãn phát triển dự án hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư 
khác. 

Nếu các dự án đạt đủ điều kiện sẽ dễ dàng nhận được phê duyệt từ chính quyền và 
ngược lại, dự án có tác động đến môi trường, xã hội sẽ được yêu cầu xem xét lại 
hoặc khuyến nghị nhà đầu tư tham gia lĩnh vực khác. 

Sau 6 tháng đầu năm, Xiêng Khoảng ghi nhận số đầu tư trị giá hơn 1.300 tỷ Kíp, 
đạt 86% dự toán cả năm. Hiệu quả từ việc cải cách xóa bỏ băng đỏ quan lieu, Xiêng 
Khoảng đang trở thành trung tâm thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. 
Đặc biêt, Công ty sữa hàng đầu Việt Nam là Vinamilk đã hợp tác với các doanh 
nghiệp Lào và Nhât Bản xây dựng trang trại organic nuôi bò theo khoản đầu tư trị 
giá 500 triệu USD cho đến năm 2028. 

Ngoài ra, Xiêng Khoảng cũng đã phê duyệt dự án xây dựng resort trị giá 60 triệu 
USD của một công ty Trung Quốc, hiện MOU đã được ký và dư án đang trong giai 
đoạn nghiên cứu khả thi và thiết kế sơ bộ. 

Chính quyền tỉnh cũng đã ký MOU với Công ty Khamphay Sana trong dự án phát 
triển hồ Nongsalet với số vốn đầu tư 100 tỷ Kíp. Một doanh nghiệp Việt Nam cũng 
đề xuất đầu tư 12 triệu USD vào dự án khách sạn trong tỉnh, một doanh nghiệp khác 
cũng từ Việt Nam sẽ đầu tư vào một dự án khai khoáng, một số công ty đã đề xuất 
chính quyền xin đầu tư vào các dự án nông nghiệp mà Chính phủ Lào khuyến khích. 
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Công ty năng lượng Lào niêm yết cổ phiếu trên sàn 

chứng khoán 
heo Vientiane Times, Laos’ ENECO Dynamic Public Company, sẽ là đơn vị thứ 
12 niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Lào LSX thông qua việc đề xuất lên 
Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Lào hôm 12/7 vừa qua. 

Theo giám đốc điều hành của ENECO, ông Somvang Khuralat thông tin với truyền 
thông Lào hôm 13/7 cho biết, theo kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp, đợt mở 
bán cổ phiếu đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 9, theo đó, công ty sẽ chào 
mời công chúng đầu tư vào tổng cộng 40 tỷ Kíp, tương đương 20% của tổng số 155 
triệu cổ phiếu có giá trị 155 tỷ Kíp vốn của doanh nghiệp,  

Ngoài ra, ENECO sẽ tổ chức chuỗi sự kiện triển lãm và quảng bá tại Champasak, 
Viêng Chăn, Nhật Bản, Trung Quốc, Hongkong, Úc, Singapore, Thái Lan và Malaysia. 

ENECO là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu năng lượng, 
đơn vị ngày nắm giữ toàn bộ DNM, công ty cung cấp nhiên liệu tại Lào được tách ra 
độc lập sau khi Chính phủ nước này ban hành Chỉ thị 331 về kiểm soát kinh doanh 
nhiên liệu, Chỉ thị này không cho phép doanh nghiệp dầu khí được sở hữu và vận hành 
các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực đã đăng ký, bao gồm xuất nhập khẩu, phân 
phối và vận tải. Ngoài ra, DNM có cổ phần 25% của Dynamic BIO Ethanol Company 
Limited. Doanh nghiệp đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế xuất xăng sinh học 
từ cây sắn tại Champasak và thử nghiệm phân phối tại 57 trạm xăng thuộc quản lý của 
ENECO. 

Theo Giám đốc ENECO, 70% lợi nhuận ròng sẽ được chuyển thành cổ tức cho các cổ 
đông tham gia đầu tư và thanh toán theo giai đoạn một năm/lần. 
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Nâng cấp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc lên cửa 

khẩu quốc tế 
heo KTXH, Dự án nâng cấp cửa khẩu quốc gia Đắc Tà Ọoc, huyện Đắc Chưng, 
tỉnh Sekong, miền Nam Lào hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính sau 
gần 5 năm thi công. Dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động chính thức ngay trong 

năm nay theo thỏa thuận nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc lên cửa 
khẩu quốc tế của Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào. 

Mới đây, trong phần trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch HĐND tỉnh Sekong, ông 
Phonphet Kheolavong cho biết, các hạng mục của công trình nâng cấp cửa khẩu quốc 
gia Đắc Tà Ọoc đã sẵn sàng đi vào hoạt động, bao gồm khu hải quan, văn phòng, khu 
nghỉ cho cán bộ... đồng thời, phía Chính quyền tỉnh cũng đã hoàn thành phối hợp với 
Bộ, ngành liên quan lên kế hoạch nhân sự, tổ chức cán bộ. 

Trước đó, sáng ngày 15/3/2019, tại huyện Nam Giang, đoàn công tác của tỉnh do Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn làm trưởng đoàn đã có buổi hội 
đàm với đoàn công tác của tỉnh Sekong do Phó Tỉnh trưởng Thavone Phommalayloun, 
làm trưởng đoàn. Buổi hội đàm liên quan đến việc bàn bạc, ký kết biên bản thống nhất 
chủ trương đề nghị Chính phủ hai nước quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang 
- Đắc Tà Ọoc lên cửa khẩu quốc tế vào tháng 6/2019. 

 Hiện chưa rõ thời điểm chính thức mở cửa cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà 
Ọoc, tuy nhiên chắc chắn ngay trong năm nay, các phương tiện sẽ di chuyển từ tỉnh lỵ 
Sekong là huyện Laman đến huyện lỵ Đắc Chưng dài 104 Km và đi thêm 27 Km để 
đến cửa khẩu Đắc Tà Ọoc thông qua tuyến đường mới được nâng cấp rải nhựa cực kỳ 
thuận lợi. 

Theo đánh giá của ông Phonphet, việc cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc được nâng 
cấp lên cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, 
giao lưu thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên và góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội giữa hai địa phương. 

Về nội tại, việc nâng cấp thành cặp cửa khẩu quốc tế sẽ trực tiếp tạo điều kiện đẩy 
mạnh công tác xóa đói giảm nghèo đối với người dân hai địa phương nghèo nhất tỉnh 
Sekong là huyện Đắc Chưng và huyện Ca Lưm May. 

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Sekong sang Việt Nam hiện tại bao gồm cà phê, sản 
phẩm chăn nuôi, sắn khô, cao su và một số lượng rau sạch cho Quảng Nam và Đà 
Nẵng. Hàng hóa chủ yếu nhập từ Việt Nam của Sekong là hải sản, vật liệu xây dựng... 

Theo thông tin từ Công ty JLS IT Solutione là đơn vị được Chính phủ Lào lựa chọn 
để cung cấp hệ thống hải quan điện tử quốc gia, hiện Lào có tổng cộng 26 cửa khẩu và 
có hoạt động chính thức 19 cửa khẩu. 
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 Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh dọc 
tuyến đường sắt Lào - Trung 

heo báo chí Lào, Nhiều doanh nghiệp Lào và cả nước ngoài đang đẩy mạnh 
tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại tỉnh Udomxay, Bắc Lào, dọc theo tuyến đường 
sắt Lào - Trung Quốc đang sắp hoàn thành. 

Theo thông tin từ Chính quyền tỉnh Udomxay, tỉnh này đã ký hàng loạt biên bản ghi 
nhớ MOU với các doanh nghiệp tư nhân về thỏa thuận thực hiện các dự án phát triển 
trong tỉnh. Mới đây, Tỉnh trưởng Khamphanh Pheuyavong trong cuộc trả lời phỏng 
vấn tờ Vientiane Times cho biết, Udomxay đang phối hợp với các khu vực liên quan 
để phát triển hạ tầng cơ sở địa phương trước khi tuyến đường sắt 5.9 tỷ USD đi vào 
hoạt động vào năm 2021. Ngoài ra, tỉnh Udomxay đang gấp rút đánh giá, lên danh mục 
các mặt hàng có thể xuất khẩu thông qua tuyến đường sắt cao tốc này. 

Tỉnh Udomxay khuyến khích và chào mời các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào các dự 
án dọc tuyến đường sắt Lào Trung, vị lãnh đạo tỉnh cho biết thêm. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Chính quyền Udomxay đã ký MOU với Công ty 
Dokgneokham để tiến hành nghiên cứu tính khả thi phát triển hành lang dọc đường sắt 
Lào - Trung. 

Một MOU khác đã được ký với Công ty Amata của Thái Lan nhằm phát triển huyện 
Namor thành đô thị thông minh. Dự án đang trong giai đoạn lập luận chứng Kinh tế 
và thiết kế sơ bộ. 

Udomxay cũng đã chấp nhận cho Công ty Boten Dankham nghiên cứu khả thi việc 
xây dựng đặc khu kinh tế mới gần biên giới Trung Quốc trên diện tích hơn 2.000 Ha. 

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Udomxay, tỉnh này đã cho phép hơn 10 doanh nghiệp khác 
tiến hành nghiên cứu khả thi về phát triển du lịch tại địa phương, bao gồm các dự án 
nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn... cho đến xây dựng bệnh viện hiện đại. 

Tỉnh Udomxay cũng đang thực hiện nghiên cứu nâng cấp sân bay địa phương lên thành 
sân bay quốc tế với tham vọng trở thành một trung tâm mới của khu vực Bắc Lào. Sân 
bay mới có thể đáp ứng được tàu bay cỡ trung bình như Airbus A320. 

Tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc đi qua Udomxay có chiều dài 126 Km, chiếm 
30.9% tổng chiều dài dự án. Ba nhà ga chính sẽ được xây dựng tại huyện Xay, Namor 
và huyện Nga. 

Mục tiêu của tỉnh Udomxay là nâng mức đầu tư tư nhân lên 49.6% tổng đầu tư trong 
tỉnh thông qua việc khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận, tìm 
hiểu thị trường. 
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 Lào chính thức mở hệ thống cấp thị thực điện tử 
heo báo chí Lào, nước này bắt đầu cấp thị thực trực tuyến eVisa, điều này 
được kỳ vọng sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài đến Lào. 

Diễn ra hôm 9/7 tại sân bay quốc tế Vattay, thủ đô Viêng Chăn, nhiều lãnh đạo Chính 
phủ Lào bao gồm Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone, Bộ trưởng Ngoại giao 
Saleumxay Kommasith và đại diện ban ngành hữu quan đã tham dự lễ mở cửa dịch vụ 
cấp thị thực trực tuyến eVisa. 

Theo đó https://laoevisa.gov.la/index sẽ là địa chỉ để du khách hoặc người nước ngoài 
có ý định đến Lào có thể cung cấp thông tin và xin thị thực trực tuyến như tại hầu hết 
các quốc gia trên thế giới đang áp dụng. Sau khi hoàn tất hồ sơ, du khách sẽ nhận được 
thư xác nhận thông qua địa chỉ email và sử dụng mẫu visa để nhập cảnh vào Lào. Bước 
đầu, mới chỉ có 2 nơi chấp nhận eVisa là sân bay quốc tế Vattay và cửa khẩu Hữu nghị 
số 1 Viêng Chăn - Nongkhai. Tiếp sau đó, cầu Hữu nghị số 2, cầu Hữu nghị số 4, sân 
bay quốc tế Luangprabang, sân bay quốc tế Pakse và cửa khẩu Boten sẽ là các khu vực 
tiếp theo chấp nhận eVisa. 

Theo Bộ Ngoại giao, Lao Gateway Co., Ltd là đơn vị được Chính phủ Lào lựa chọn 
phát triển hệ thống cấp eVisa vào cuối năm 2018 vừa qua. Hệ thống eVisa sẽ nằm dưới 
sự quản lý của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ An 
ninh.  

Hiện nay, Lào có thỏa thuận miễn thị thực cả đơn phương và song phương với 46 quốc 
gia. 

Thị thực vào Lào được cấp tại Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự của Lào tại nước 
ngoài, ngoài ra, 21 cửa khẩu biên giới trên khắp cả nước cũng có phòng dịch vụ cung 
cấp thị thực như trên. 
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Mỹ viện trợ Lào hàng triệu USD  

phát triển nông nghiệp 
heo báo chí Lào, Lào mới đạt được thỏa thuận với Mỹ để nhận khoản viện trợ 
phát triển dự án mở rộng mạng lưới nông nghiệp CLEAN, giúp cải thiện chất 
lượng sản phẩm nông sản và mở rộng xuất khẩu. 

Diễn ra hôm 10/7 tại khách sạn Crown Plaza, thủ đô Viêng Chăn, dự án CLEAN đã 
đươc ký kết bởi tổ chức Winrock International và Bộ Nông Lâm Lào. Chứng kiến lễ 
ký kết có Bộ trưởng Lien Thikeo và đại sứ Mỹ Rena Bitter. 

Thỏa thuận dự án CLEAN trị giá hơn 9 triệu USD sẽ được triển khai 2018-2021 tại 
các địa phương trọng điểm Champasak, Xekong và Salavan. Thúc đẩy canh tác các 
loại cây trồng thương mại như cam, sắn, bắp cải, cà phê, chuối, lạc và hạt tiêu theo 7 
chương trình hành động chính để tăng cường khả năng tiếp cận, đồng thời đẩy mạnh 
nhu cầu sản phẩm nông nghiệp sạch của thị trường trong nước và quốc tế. Các sản 
phẩm nông sản được trải qua quy trình thu hoạch tối ưu sản lượng và sẽ thông qua hệ 
thống chứng nhận chất lượng trước khi được cung cấp cho thị trường. 

Theo Bộ Nông Lâm, năm 2019, cây trồng thương mại của Lào đạt năng suất tốt, sản 
lượng chuối xuất khẩu đạt 209 triệu USD, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
nông sản, tiếp sau là cà phê, xuất khẩu đạt 70 triệu USD và sắn khô trị giá 24 triệu 
USD. Các thị trường xuất khẩu chính của Lào là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và 
EU. 

Thỏa thuận CLEAN sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ nông dân Lào tham gia chuỗi giá 
trị sản phẩm và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, sản lượng sản phẩm nông 
nghiệp. 
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Lào phát triển đa dạng sinh học trong nông nghiệp, 

xuất khẩu sản phẩm truyền thống 
heo Laoedaily, Phát triển đa dạng sinh học trong nông nghiệp giúp Lào có thể 
xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Myanmar. 

Sáng 11/7, Cục Trồng trọt, Bộ Nông lâm đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế 
Helvetas Swiss của Thụy Sĩ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện dự án đa dạng 
sinh học nông nghiệp Biotrade RBT và phương hướng thực hiện trong tương lai. RBT 
là dự án được phê duyệt vào tháng 11 năm ngoái vào kết thúc vào tháng 8/2020 trị giá 
651 nghìn USD thông qua Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ SECO. 

Sau 6 tháng thực hiện dự án, nông dân Lào đã tiếp cận được thị trường quốc tế thông 
qua việc xuất khẩu thành công 18.2 tấn chè trị giá 139.600 USD sang Đức, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Thụy Sĩ, xuất khẩu 0.5 tấn tiêu sang Ấn Độ, Pháp và Myanmar 

Khu vực canh tác trà chính của Lào nằm tại Phongsaly và Bokeo của 4 mắt xích liên 
kết theo mô hình hợp tác sản xuất của 8 doanh nghiệp. Hồ tiêu Lào "Mắc Khèn" được 
trồng nhiều tại Huaphan, Xiengkhoang, Viêng Chăn và các địa phương phía Nam Lào; 
Cây cánh kiến trắng trồng tại Luangprabang và Huaphan; Sa nhân được trồng tại 
Phongsaly.. là các cây trồng truyền thống của Lào và được đánh giá có giá trị kinh tế 
cao. 

Dự án Biotrade đã tạo ra sự quan tâm lớn của nhiều doanh nghiệp trong việc phát triển 
và đưa Lào tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng phương tiện sản phẩm đa dạng 
sinh học truyền thống. Tuy nhiên, một số thách thức gặp phải đang cản trở khả năng 
phát triển của lĩnh vực này bao gồm xu hướng thị hiếu thị trường, khó khăn quảng bá 
và chi phí xuất khẩu sang thị trường lớn như EU cao. 
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Tin vắn: 
 

 Lào vay Trung Quốc 300 triệu USD để phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 

heo KTXH, khoản vay 300 triệu USD được Chính phủ Lào sử dụng vào việc tạo 
điều kiện mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
nước (SMEs). 

Diễn ra hôm qua 9/7 tại khách sạn Lao Plaza, thủ đô Viêng Chăn. Lễ ký thỏa thuận 
vay vốn giữa Ngân hàng Trung ương Lào BOL và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 
CDB, tỉnh Vân Nam đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Thống đốc BOL Sonexay 
Sithphaxay, đại diện CDB, đại diện Ủy ban hợp tác Lào - Trung cùng các quan chức 
ban, ngành hữu quan. Người thực hiện ký kết thỏa thuận phía Lào là Phó thống đốc 
BOL, bà Vatthana Dalaloy. Đại diện phía Trung Quốc là Giám đốc CDB chi nhánh 
tỉnh Vân Nam, ông Hong Zhenghua. 

Trước đó, phía Lào và Trung Quốc đã từng tổ chức thảo luận và ký MOU về chương 
trình vay vốn này vào 13/11/2017, nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn 
lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tại thời điểm đó. 

Theo nội dung thỏa thuận, khoản vay trên sẽ được giải ngân theo 3 đợt, mỗi đợt 100 
triệu USD. Chi tiết cách thức tính lãi suất theo thỏa thuận tại văn bản đã ký và không 
được 2 bên đề cập trước truyền thông. Lào sẽ đưa hầu hết khoản vay này vào thành 
lập quỹ vốn, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong nước. 

  Doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện các dự án phát 
triển tại tỉnh Xaysombun 

heo Lao Edaily, Mới đây, Chính quyền tỉnh Xaysombun đã tổ chức lễ ký MOU 
với ZY Mining Processing Industry Co., Ltd, doanh nghiệp chuyên khai thác và 
chế biến khoáng sản về 3 dự án phát triển, bao gồm một thỏa thuận cho phép 

khảo sát, thăm dò và đánh giá khả thi dự án khai thác mỏ vàng đồng và sắt tại các bản 
Nam Pha, Phan Xay, Luang Phan Xay, huyện Long Cheng. 

 Theo nội dung một dự án khác, ZY Mining sẽ thực hiện phát triển trồng cây ăn quả 
tại huyện Nao, xây dựng trung tâm phát triển cây trồng tại tất cả 5 huyện của tỉnh 
Xaysombun. 

Dự án cuối cùng là sự chấp thuận của Chính quyền tỉnh cho doanh nghiệp này khảo 
sát phát triển du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch bao gồm nhà hàng, 
khách sạn và một sân golf tại huyện Xaysombun. 
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Đường sắt Lào - Trung Quốc đạt tiến độ hơn 70% 
heo Medialao, tại kỳ họp lần thứ 6 của ban chỉ đạo dự án đường sắt Lào - Trung 
Quốc diễn ra hôm 5/7 vừa qua, nhà chức trách đã cho biết các hạng mục lớn đều 
đạt tiến độ khả quan. 

Theo Thứ trưởng Công chính Vận tải kiêm trưởng ban chỉ đạo dự án đường sắt Lào - 
Trung Quốc, ông Latthamany Khunnivong cho biết, tổng tiến độ dự án này đến thời 
điểm hiện tại đã đạt 72.8%, tăng 2.7% so với cùng thời điểm tại tháng 6/2019. 

Bên cạnh đó, tiến độ đền bù ảnh hưởng cũng đã hoàn thành giai đoạn thứ 5 trên tổng 
số 7 đợt, tổng giá trị đền bù của dự án trên là 851.53 tỷ Kíp, tương đương khoảng 100 
triệu USD. 

Dự kiến, tháng 7 này, Lào sẽ tiếp tục thực hiện giải ngân đền bù đợt 6 trị giá khoảng 
250 tỷ Kíp và theo dõi đợt đóng rổ vốn 160 triệu NDT. Ngoài ra, Lào dự kiến sẽ tiếp 
tục đề nghị Trung Quốc hỗ trợ công tác di dân tái định cư cho 4 bản địa phương thuộc 
LuangNamTha, Udomxay và Luangprabang, nơi người dân bị ảnh hưởng bởi dự án 
đường sắt, Thứ trưởng Latthamany cho biết thêm. 

 Hội chợ nội thất Lào 2019 tại Itecc, thủ đô Viêng Chăn 
heo báo chí Lào, hội chợ kéo dài 9 ngày được tổ chức bởi Hiệp hội đồ gỗ, nội 
thất Lào LFA và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương. Thứ trưởng Công 
thương Phanthong Phitthoumma đã tham dự lễ khai mạc triển lãm hôm 6/7 vừa 
qua. 

Sự kiện năm nay có mặt 67 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nội thất tại tổng số 148 
gian hàng. Trong đó có 20 đơn vị ODOP, 20 đơn vị địa phương, 2 doanh nghiệp Thái 
Lan và còn lại là các doanh nghiệp từ thủ đô Viêng Chăn. 

Hội chợ chủ yếu bày bán các sản phẩm gia dụng từ gỗ, mây tre đan đã xuất hiện quen 
thuộc tại các mô hình hội chợ tương tự bao gồm bàn, ghế, giường, cửa, kệ... 

Trả lời phỏng vấn báo chí, phó chủ tịch LFA Kongmala Phommalay cho biết, sẽ có 
khoảng 70% sản phẩm tại hội chợ được bán đi, trị giá 14 tỷ Kíp. Ban tổ chức kỳ vọng 
lượng giao dịch năm nay sẽ chạm mốc 20 tỷ Kíp. 

Ngoài ra, một số các hoạt động bên lề như hội thảo trao đổi kinh nghiệm làm gỗ, biểu 
diễn nghệ thuật... cũng sẽ được tổ chức. 
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Tỉnh Xaynhabuly mua hơn 80 triệu kWh điện trong 
nửa đầu năm 2019 

heo Laophattana, báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm cho thấy tỉnh Xaynhabuly 
đã nhập khẩu tổng cộng 86.744 triệu kWh điện, hơn 50% so với tổng sản lượng 
điện nhập khẩu năm ngoái.  

Theo Phó giám đốc Sở Năng lượng và Mỏ tỉnh Xaynhabuly, ông Lek Keovilayphone 
chia sẻ với báo chí cho biết, nửa đầu năm 2019, tỉnh Xaynhabuly nhập khẩu điện tương 
đối lớn, 86.744 triệu Kwh điện trị giá 51.08 tỷ Kíp tương đương mức tăng 52,99% so 
với cùng kỳ và đạt 59,43% so với kế hoạch năm, giá điện mua vào bình quân là 588,89 
Kíp/Kwh. Bên cạnh đó, các nhà máy điện trong tỉnh này đã cung cấp được 76.205 triệu 
Kwh điện, tăng 4,11% so với cùng kỳ trị giá 48,69 tỉ Kip đạt 57,94% với kế hoạch đề 
ra, giá bán trung bình là 639,06 Kíp/Kwh. 

Theo Sở Năng lượng và Mỏ, toàn tỉnh Xaynhabuly có tổng cộng 26 doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực năng lượng điện quy mô nhỏ và  cung cấp khí đốt, tổng giá trị đầu 
tư 87.67 tỷ Kíp. 

Trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng điện 
đã thực hiện nộp ngân sách tổng cộng 4.952 tỷ Kíp, tăng 9.23% so với cùng kỳ và đạt 
53.73% chỉ tiêu năm đã đề ra. 

Chính phủ Lào thu hồi lượng lớn tài sản phi pháp 
heo Laophattana, dẫn báo cáo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy 
Duangdy trước Quốc hội mới đây, hàng tỷ Kíp tiền sai phạm đã được phát hiện, 
bao gồm 58 lô đất, 42 công trình nhà ở, 17 nhà nghỉ khách sạn, 157 phương tiện, 

592 xe máy cùng tiền mặt. Những tài sản này đều trong diện điều tra liên quan đến các 
hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, các số liệu trên chỉ đang nằm trong giai đoạn tố 
tụng hình sự và chưa được chính thức thu hồi.  

Theo số liệu của Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân các cấp đã hoàn thành tố tụng và 
chuyển quyền sở hữu cho nhà nước lượng lớn tài sản phi pháp, chủ yếu liên quan đến 
án ma túy, trong đó bao gồm 79 lô đất, 340 phương tiện, 1.327 xe máy và lượng lớn 
tiền mặt. Những số liệu trên được đưa ra trước chất vấn của Đại biểu Quốc hội về cách 
thức nhà nước thu hồi tài sản phi pháp. 

Theo Bộ trưởng Somdy, trên thực tế những năm gần đây, ngân sách nhà nước mới chỉ 
thu được hơn 4 tỷ và một số vàng từ các sai phạm, tài sản phi pháp là hiện vật sẽ được 
các cơ quan hữu quan xử lý theo kết quả xét xử, chủ yếu là bán đấu giá trước khi nộp 
vào tài khoản của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương để được quản lý. 
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Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có vai trò quan 

trọng trong Kinh tế Lào 
heo Vientiane Times, Chính phủ Lào nhận định các kế hoạch phát triển Kinh tế 
- Xã hội của nước này không chỉ được thúc đẩy bởi các biện pháp Kinh tế vĩ mô 
khi nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ đến vừa MSMEs đang dần đóng vai trò quan 

trọng trong những năm trở lại đây. 

Nhiều chính sách mới đang được đưa ra để thúc đẩy nhóm doanh nghiệp MSMEs phát 
triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ và hình thức sản xuất. 

Trong nỗ lực hiện thực hóa chính sách của Chính phủ Lào, ngày kỷ niệm quốc tế 
MSMEs đã được cộng đồng doanh nghiệp trong nước hưởng ứng bằng việc tham gia 
một hội chợ triển lãm thành quả sản xuất và khả năng áp dụng công nghệ vào hoạt 
động kinh doanh. Hội chợ được Bộ Công thương, Bộ Bưu chính Viễn thông và Phòng 
Công nghiệp –Thương Mại Lào đồng tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng làm nổi bật vai 
trò của MSMEs trong nền Kinh tế quốc gia cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững SDGs của Lào, từ năm nay, Chính phủ Lào sẽ áp dụng các chính 
sách khuyến khích và thúc đẩy số hóa khu vực doanh nghiệp này, đồng thời, việc tiếp 
cận vốn vay lãi xuất thấp được Chính phủ cam kết sẽ dễ dàng hơn trong tương lai. 

Lào phát triển mạng lưới cấp nước tại Xầm Nưa, 
tỉnh Hủa Phăn 

heo Laoedaily, mới đây, Cục Cấp nước, Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ký 
thỏa thuận cải tạo, mở rộng hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh công cộng tại 
huyện Xầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn với DM Group Sole Co., Ltd. Đại diện phía 

chính quyền thực hiện lễ ký kết là Cục trưởng Cục cấp nước Phomma Veoravanh, đại 
diện phía doanh nghiệp là Chủ tịch DM Group, bà Duangta. Chứng kiến lễ ký có Thứ 
trưởng Công chính Vận tải, bà Vilaykham Phosalath. Buổi lễ diễn ra tại thủ đô Viêng 
Chăn hồi trung tuần vừa qua. 

Theo thỏa thuận, dự án sẽ được thực hiện trong 36 tháng, từ 26/7/2019 đến 26/7/2022 
với tổng giá trị đầu tư 4.97 triệu USD thông qua khoản trợ cấp của ADB. Dự án sẽ 
đem lại lợi ích cho 3.265 hộ gia đình tại 12 bản, dự kiến sẽ có dân số khoảng 33.780 
người vào năm 2041 và nhu cầu sử dụng 8.800 m3 nước mỗi ngày. Nguồn nước được 
lấy từ sông Nậm Xăm thông qua trạm bơm và nhà máy xử lý có công suất 13.300m3 
nước mỗi ngày. Dự án sẽ lắp đặt mới 2.875m đường ống sản xuất và cung cấp vào 
mạng lưới 17.935m đi đến các hộ gia đình. Ngoài ra, mạng lưới cấp nước còn cung 
cấp nước cho các nhà vệ sinh công cộng và hệ thống vòi chữa cháy. Các hoạt động 
khác của dự án bao gồm việc cải thiện hệ thống kênh thoát nước tại 8 tuyến đường 
chính trung tâm huyện Xầm Nưa cũng như hỗ trợ thiết bị vệ sinh cho 34 gia đình 
nghèo. 

T 
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Chính quyền thủ đô Viêng Chăn cam kết hoàn 
thành tuyến đường bản Họm trong năm nay 

heo Laoedaily, Chính quyền thủ đô Viêng Chăn mới đây đã xác nhận công tác 
nâng cấp 14 Km tuyến đường Bô Ô – bản Họm sẽ được hoàn thành ngay trong 
cuối năm nay khi nhà thầu được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bất chấp việc Lào sắp 

bước sang mùa mưa. 

Theo giám đốc dự án nâng cấp truyến bản Họm Khounsombath Feuaymanivong, công 
tác đặt bê tông sẽ hoàn thành vào tháng 10, lắp đặt biển báo và kẻ vạch sẽ hoàn thành 
vào tháng 11 trước khi bàn giao cho chính quyền vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, 
đến thời điểm hiện tại, tổng tiến độ dự án mới đạt khoảng 60% và bị kéo dài thêm tới 
11 tháng do vấn đề tài chính của nhà thầu. 

Tuyến đường dài 14 Km, rộng 15m đi qua Chinaimo qua các bản Somhong và 
Kaengpayang dọc theo sông Mê Kông đến các bản Thakhaek và Xaifongneua được 
khởi công từ năm 2016 bởi doanh nghiệp Trung Quốc China Hihan với giá trị đầu tư 
ban đầu hơn 50 triệu USD nhưng bị bỏ giữa chừng do thiếu kinh phí xây dựng khiến 
người dân bức xúc và chỉ được tái thi công hồi tháng 3 vừa qua. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tham dự Kỷ niệm 110 
năm Ngày sinh Chủ tịch Suphanouvong 

heo Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 12/7 tại Khu lưu niệm Chủ tịch 
Suphanouvong ở thủ đô Viêng Chăn, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất 
nước phối hợp cùng gia đình Chủ tịch Suphanouvong tổ chức Lễ kỷ niệm 110 

năm Ngày sinh Chủ tịch Suphanouvong (13/7/1909-13/7/2019), nguyên Ủy viên Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND 
Lào theo nghi thức truyền thống của Lào. 

Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng làm Trưởng 
đoàn tham dự buổi lễ, ngoài ra còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương của Lào 
tham dự. Theo phong tục của Lào, 13 nhà sư được mời đến để làm lễ, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xaysomphone 
Phomvihane, chủ trì buổi lễ lên thắp hương, nến và đánh chiêng khai mạc. Chủ tịch 
Suphanouvong là một nhà trí thức có dòng dõi hoàng tộc nhưng lại có tinh thần yêu 
nước nồng nàn, cuộc đời của Chủ tịch Suphanouvong gắn liền với cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân các dân tộc Lào. Xuất phát từ tình yêu nước nồng nàn, Chủ tịch 
Suphanouvong đã trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất 
sắc và vô cùng kính yêu của nhân dân các dân tộc Lào. 

Sau khi Lào hoàn toàn giải phóng và tuyên bố thành lập lên nước CHDCND Lào, Chủ 
tịch Suphanouvong được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên, đồng thời là Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tối cao khóa đầu tiên. Trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó 
khăn, Chủ tịch Suphanouvong tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng với các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào xây dựng hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, xây 
dựng cơ sở kinh tế, vật chất-kỹ thuật của chế độ mới.  

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Suphanouvong diễn ra trong không khí trang 
nghiêm và thành kính. Theo phong tục truyền thống của Lào, các nhà sư và các đại 
biểu tham dự đã tụng kinh, niệm phật tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch 
Suphanouvong đối với nhân dân các dân tộc Lào, đối với cách mạng Lào và cách mạng 
Việt Nam, đối với mối quan đặc biệt, trong sáng và thủy chung Việt Nam-Lào, Lào-
Việt Nam. Trước đó sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và các cơ 
quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đã đến để dâng lên những lẵng hoa 
tươi thắm chúc mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Suphanouvong tại Khu 
lưu niệm của Chủ tịch ở thủ đô Viêng Chăn. 
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Bộ Nội vụ Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tổ 
chức bộ máy của Việt Nam 

heo Baotintuc, Sáng 9/7, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khăm-mặn Xủn-
vi-lợt và Đoàn công tác của Bộ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đến cuối năm 2019 Việt Nam sẽ hoàn 
thành việc sắp xếp, sáp nhập 631 xã và 16 huyện. 

Thông tin với Đoàn về các nhiệm vụ công tác năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho 
biết, trong sáu tháng đầu năm Bộ Nội vụ đã xây dựng một số dự án luật sửa đổi, trình 
Quốc hội cho ý kiến; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp 
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 – 2021; tham mưu giải 
quyết các vấn đề về chia, tách, sáp nhập, phân định địa giới hành chính… Trong hai 
năm 2019 – 2020 Việt Nam cũng tiến hành sắp xếp lại các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở mỗi tỉnh, mỗi bộ, ngành chỉ còn duy nhất một 
trường. Bộ Nội vụ trước đây có năm đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, đến nay 
đã giải thể, sắp xếp còn một đơn vị duy nhất là Học viện Hành chính quốc gia. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án vị trí việc làm 
đối với các đơn vị trong hệ thống chính trị để tiến tới thực hiện cơ chế tiền lương mới 
vào năm 2021, đồng thời xây dựng cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức 
và tiêu chuẩn của cán bộ thuộc diện Trung ương, địa phương quản lý theo vị trí chức 
danh. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành các nghị định về tổ 
chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trên tinh thần tinh gọn đầu mối, chỉ giao 
cho các địa phương về khung các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và khung 
số lượng cấp phó, địa phương chủ động sắp xếp.  

Bộ trưởng Khăm-mặn Xủn-vi-lợt cho biết, Bộ Nội vụ Lào đã cử nhiều tổ công tác sang 
trao đổi về chính quyền địa phương, nghiên cứu về tổ chức bộ máy tại Việt Nam. Bộ 
trưởng Khăm-mặn Xủn-vi-lợt đã thông báo khái quát tình hình hoạt động của Bộ Nội 
vụ Lào, trong đó có việc xây dựng các nghị quyết về quản lý nhà nước, phân cấp quản 
lý giữa Trung ương và địa phương…  

Theo Bộ trưởng Khăm-mặn Xủn-vi-lợt, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam 
lần này Chính phủ Lào giao cho Đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về củng cố, 
sắp xếp bộ máy; xây dựng luật về công chức, viên chức, nghị định liên quan đến đánh 
giá cán bộ, công chức, viên chức, đề án đạo đức công vụ, tinh giản biên chế… Đây là 
những công việc khó và nhạy cảm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào mong muốn học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm từ phía Việt Nam. Ông Khăm-mặn Xủn-vi-lợt cũng cho biết, 
Lào hiện đang tập trung vào củng cố cấp bản, số viên chức của nước này đang chiếm 
tỷ lệ cao trong tổng số dân, việc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên tại hội thảo 
về quản lý viên chức và chính quyền địa phương sẽ là cơ hội tốt để Lào nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 
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 Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp 3 nước Myanmar, Malaysia, 
Lào thăm và làm việc với tập đoàn VINASEED 

heo Danviet, Sáng 10/7/19 tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ Khoái Châu (Hưng Yên), Tập đoàn VINASEED vinh dự đón tiếp 
Đoàn công tác cán bộ lãnh đạo Bộ nông nghiệp 3 nước Myanmar, Malaysia, Lào 

đến thăm quan và làm việc nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống 
Bảo hộ giống cây trồng để chuẩn bị cho việc gia nhập Công ước UPOV của các quốc 
gia này. 

Tại buổi làm việc, đại biểu các nước đã được nghe báo cáo giới thiệu về Tập đoàn 
VINASEED, những sản phẩm bản quyền được đăng kí Bảo hộ giống cây trồng thông 
qua hệ thống bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam, những bài học kinh nghiệm và lợi 
ích mang lại từ việc được bảo hộ giống cây trồng sau khi Việt Nam gia nhập Công ước 
UPOV. Đặc biệt, tại buổi làm việc VINASEED đã chia sẻ với các đại biểu về bài học 
xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi thông qua sử dụng các sản 
phẩm được bảo hộ với chất lượng cao, đào tạo tập huấn chuyển giao tiến bộ KHCN 
giúp người nông dân tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và gia tăng thu nhập. 

Thăm phòng Công nghệ sinh học và khu khảo nghiệm trình diễn - nơi các giống cây 
trồng được bảo hộ đã nghiên cứu, chọn tạo và phát triển, Ông Hla Kyaw - Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy lợi Myanmar đã đánh giá cao hoạt động nghiên 
cứu của VINASEED. Tập đoàn đã tạo ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, 
chống chịu sâu bệnh tốt và đặc biệt các sản phẩm nông sản sau thu hoạch đảm bảo chất 
lượng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 
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  Việt Nam – Lào: Hợp tác tăng cường năng lực của hai 
bên trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 

heo TNMT, Sáng ngày 9/7, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các đơn vị 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ 
Nội vụ Lào do Bộ trưởng Khăm-mặn Xủn-vị-lợt làm trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Khăm-mặn Xủn-vị-lợt trao đổi với Bộ trưởng Trần Hồng 
Hà tình hình hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới nhân dịp Đoàn công tác của Bộ 
Nội vụ Lào sang thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam và các ngành, địa phương 
có liên quan. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn 
vị của hai Bộ trong việc thực hiện thành công Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền 
thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và quản lý 
giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” 
thông qua việc ký kết Biên bản bàn giao – tiếp nhận công trình dự án vào ngày 
24/02/2019 dưới sự chứng kiến của hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

Trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có hơn 30 năm 
quan hệ hợp tác với Cục Bản đồ quốc gia Lào, giúp CHDCND Lào các dự án xây dựng 
Hệ tọa độ, Hệ thống độ cao quốc gia, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình. Từ khi 
thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam cũng đã giúp Cục Bản đồ quốc gia 
Lào trong việc nâng cao trình độ năng lực về công nghệ và thiết bị thông qua dự án 
“Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho Cục Bản đồ quốc gia Lào”, thực hiện trong giai 
đoạn 2001- 2005. Từ năm 2014, trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn 
hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật được Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào thống 
nhất ký kết tại Viêng Chăn năm 2012, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 
Nam và Cục Bản đồ quốc gia, Bộ Nội vụ Lào đã trực tiếp thực hiện dự án “Xây dựng 
cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã 
hội và giám sát tài nguyên môi trường CHDCND Lào”. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 
và Cục Bản đồ quốc gia (Bộ Nội vụ) Lào thông qua Bản ghi nhớ cụ thể hóa các nội 
dung hợp tác thông qua các hoạt động trong lĩnh vực sau: Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ 
Bộ Nội vụ Lào trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc, 
bản đồ; Phối hợp xây dựng nội dung hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực; Tăng cường 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ 
và thông tin địa lý; Phối hợp đề xuất mở dự án mới về đo đạc, bản đồ bằng nguồn vốn 
tài trợ của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cho CHDCND Lào, tập trung vào 
nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống mạng lưới độ cao và xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông 
tin địa lý tỷ lệ lớn tại các khu vực đô thị ở Lào. 
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 Tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát  
Việt Nam và Lào 

heo NDĐT, Ngày 9-7, Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ X khai 
mạc tại Thủ đô Vientiane, Lào. Tham dự, có hàng chục đại biểu là lãnh đạo các 
cục nghiệp vụ, lãnh đạo công an các tỉnh của hai nước Việt Nam và Lào. Thiếu 

tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào 
tham dự hội nghị. 

Dưới sự chủ trì của Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra, Trưởng đoàn đại biểu lực lượng cảnh sát Việt Nam và Thiếu tướng 
Thongsavan Vongsavath, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát, Trưởng đoàn đại biểu lực 
lượng cảnh sát Lào, hai bên đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, bàn 
bạc và tìm kiếm các biện pháp hiệu quả trong việc phối hợp công tác giữa lực lượng 
cảnh sát hai nước. Tham luận của các đại biểu Việt Nam và Lào tại hội nghị cho thấy, 
tình hình tội phạm tại mỗi nước cũng như tại khu vực biên giới của hai nước ngày càng 
có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực ngày càng cao của lực lượng cảnh sát, 
đặc biệt là việc cùng nhau phối hợp để phòng chống lực lượng tội phạm có xu hướng 
di chuyển xuyên quốc gia với các thủ đoạn, hành vi ngày càng tinh vi. Hội nghị cũng 
tập trung bàn và trao đổi tình hình phòng chống tội phạm ở mỗi nước cũng như sự hợp 
tác của lực lượng cảnh sát hai nước trong thời gian vừa qua. Tập trung vào tăng cường 
hợp tác trao đổi thông tin, vấn đề phòng, chống buôn bán ma túy, buôn người, vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, công tác điều tra xét hỏi các vụ án hình sự, việc truy 
bắt đối tượng vi phạm pháp luật ở một nước và trốn sang nước khác và nhiều vấn đề 
khác. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản hội nghị về hợp tác giữa lực lượng 
cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. 
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Phối hợp chuẩn bị chương trình Giao lưu hữu nghị biên 

giới Việt Nam – Lào năm 2019 
heo Bienphong, Trong 2 ngày 8 và 9-7, Đoàn công tác của BĐBP Quảng Trị do 
Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc 
với các huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan và huyện Mường Noòng và Sê Pôn, tỉnh 
Savannakhet, Lào về công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị biên 

giới Việt Nam – Lào năm 2019 tại Quảng Trị. 

Tại các buổi làm việc, Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng 
Trị đã báo cáo với lãnh đạo 3 huyện trên về công tác chuẩn bị cho chương trình Giao 
lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào năm 2019 tại Quảng Trị, dự kiến diễn ra trong 
2 ngày 29 và 30-7. Lãnh đạo BĐBP Quảng Trị và các huyện của bạn Lào cũng đã 
thống nhất các nội dung phục vụ giao lưu, như: Phối hợp tuyên truyền cho nhân dân 
dọc tuyến biên giới nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của chương trình giao lưu; tổ chức 
các hoạt động trang trí khánh tiết trang trọng với nội dung ca ngợi tình đoàn kết hữu 
nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; đề xuất danh sách những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, những em học sinh hiếu học của các bộ tộc Lào sinh sống dọc tuyến biên 
giới để Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao bò giống và tặng quà “Nâng bước em tới 
trường”; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau chương trình giao lưu. 
Đồng thời, trong thời gian diễn ra chương trình, hai bên thống nhất tổ chức các hoạt 
động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi và thắm 
tình đoàn kết. 
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Đoàn làm phim truyền hình khảo sát bối cảnh tại nước 

CHDCND Lào 
heo Kiemsat.vn, dẫn thông tin từ website VKSTC nước Cộng hoà dân chủ nhân 
dân Lào; từ ngày 8/7 đến 12/7/2019, Đoàn cán bộ Tạp chí Kiểm sát VKSNDTC 
Việt Nam và Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) thuộc Đài truyền hình 
Việt Nam do ông Nguyễn Như Hùng Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát làm 

Trưởng đoàn đã có chuyến công tác, làm việc tại nước CHDCND Lào để khảo sát địa 
điểm chuẩn bị thực hiện một số cảnh quay phim tại Lào. 

Trong thời gian công tác tại Lào, Đoàn đã tới chào xã giao Ông Xaysana 
KHOTPHOUTHONE, Phó Viện trưởng và làm việc với Vụ liên quan của Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao nước CHDCND Lào, Bộ Công an, Đài truyền hình quốc gia Lào, 
cơ quan thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Lào, chi cục quản lý sân bay quốc tế 
WATTAY và khảo sát thực tế một số bối cảnh tại Thủ đô Viên Chăn và tỉnh 
Bolikhămxay. 

Chuyến công tác lần này của Đoàn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết cho việc thực hiện các cảnh quay tại Lào, là một phần quan trọng, hấp 
dẫn trong kịch bản của bộ phim truyền hình dài tập mà VKSNDTC và Đài truyền hình 
Việt Nam đang hợp tác sản xuất. Đồng thời, cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã tìm 
hiểu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động báo chí, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật của VKSNDTC Lào để làm cơ sở báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo 
VKSNDTC chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường hợp tác trên lĩnh vực này giữa 
Viện kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới. 

Chuyến công tác của Đoàn tại Lào đã thành công tốt đẹp, góp phần vào việc củng cố, 
tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết, hợp tác giữa VKSND, Đài Truyền 
hình hai nước Việt Nam - Lào./. 
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	heo KTXH, Để đảm bảo lực lượng lao động nước ngoài tuân thủ quy định luật pháp, Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, tạo điều kiện cấp phép giấy tờ pháp lý cho người chưa đủ điều kiện.
	heo KTXH, Dự án nâng cấp cửa khẩu quốc gia Đắc Tà Ọoc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong, miền Nam Lào hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính sau gần 5 năm thi công. Dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động chính thức ngay trong năm nay theo thỏa thuận nân...
	Mới đây, trong phần trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch HĐND tỉnh Sekong, ông Phonphet Kheolavong cho biết, các hạng mục của công trình nâng cấp cửa khẩu quốc gia Đắc Tà Ọoc đã sẵn sàng đi vào hoạt động, bao gồm khu hải quan, văn phòng, khu nghỉ cho c...
	heo báo chí Lào, Nhiều doanh nghiệp Lào và cả nước ngoài đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại tỉnh Udomxay, Bắc Lào, dọc theo tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc đang sắp hoàn thành.
	heo báo chí Lào, nước này bắt đầu cấp thị thực trực tuyến eVisa, điều này được kỳ vọng sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài đến Lào.
	heo báo chí Lào, Lào mới đạt được thỏa thuận với Mỹ để nhận khoản viện trợ phát triển dự án mở rộng mạng lưới nông nghiệp CLEAN, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm nông sản và mở rộng xuất khẩu.
	heo Laoedaily, Phát triển đa dạng sinh học trong nông nghiệp giúp Lào có thể xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Myanmar.
	heo KTXH, khoản vay 300 triệu USD được Chính phủ Lào sử dụng vào việc tạo điều kiện mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước (SMEs).
	heo Medialao, tại kỳ họp lần thứ 6 của ban chỉ đạo dự án đường sắt Lào - Trung Quốc diễn ra hôm 5/7 vừa qua, nhà chức trách đã cho biết các hạng mục lớn đều đạt tiến độ khả quan.
	heo Laophattana, báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm cho thấy tỉnh Xaynhabuly đã nhập khẩu tổng cộng 86.744 triệu kWh điện, hơn 50% so với tổng sản lượng điện nhập khẩu năm ngoái.

