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• Lào thả 50 triệu cá giống nhân ngày Bảo vệ động vật quốc gia

• Chính phủ Lào nợ dự án công hơn 10 nghìn tỷ Kíp

• Chính phủ Lào tính thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước làm ăn 
thua lỗ

• Chính phủ Lào thu hồi, đấu giá xe sang của các quan chức

• Lào tăng cường ngăn chặn săn bắt, buôn lậu thú rừng

• Tăng trưởng tín dụng tại Lào chậm lại rõ rệt

• Lào vẫn cần nhập lượng lớn nông sản

• Lào phụ thuộc vào nguồn giống cây trồng nhập khẩu

• Đập Xaynhabuly sẽ vận hành thương mại vào cuối năm nay

• Chính quyền Lào tổ chức tham vấn dự thảo Luật phá sản mới

• Lào quy hoạch lại vị trí đặt các kho xăng dầu thương mại

• Sàn chứng khoán Lào thay đổi lãnh đạo cấp cao

• Thương nhân kêu gọi nhà nước bình ổn giá lúa gạo

• Lào chỉ là điểm du lịch phụ của du khách sau khi đến các nước láng 
giềng

• Khởi công dự án khu kinh tế Văng Tàu - Phôn Thong, tỉnh Champasak

• Doanh nghiệp tư nhân đầu tư nhà máy ván ép 12 triệu USD tại tỉnh 
Viêng Chăn

• Anh Quốc viện trợ Lào tháo gỡ bom mìn

• Lào-Nga mở rộng hợp tác song phương
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• Nước sông Mekong tiếp tục xuống thấp kỷ lục trong vòng 50 năm
• Doanh nghiệp Thái chào mời người Lào mua chung cư tại Pattaya
• Dịch vàng lá lan rộng 60% diện tích chuối tại Lào
• Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Lào ảnh hưởng đến chất lượng con người
• Dịch vụ Spa của Crowne Plaza Viêng Chăn đạt giải thưởng quốc tế
• Trung Quốc hỗ trợ Lào nâng cao khả năng chế biến hàng nông sản
• Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác y học cổ truyền
• Lào-Thái Lan ký kết tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu hộ tai nạn hàng 

không
• Tỉnh Xaynhabuly gần đạt ngưỡng giá trị sản xuất nông nghiệp 1.000 tỷ 

Kíp
• Tỉnh Xaynhabuly khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2019
• Nửa đầu năm 2019, tỉnh Xaysombun tăng trưởng 7.3%
• Savannakhet đối mặt với nhiều thách thức, đặt mục tiêu tăng trưởng 

6.98%
• Năm 2019, tỉnh Champasak dự kiến tăng trưởng trên 8%

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Việt Nam giúp xây Học viện Kinh tế-tài chính cho Lào

• Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác về bảo hiểm tiền gửi

• Thủ tướng Lào tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam

• Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án TAND 
Tối cao Lào

• Tăng cường hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ 
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Tin chính: 

Lào thả 50 triệu cá giống nhân ngày Bảo vệ động vật 
quốc gia 

heo Laoedaily, Diễn ra hôm 13/7, nhân dịp lễ kỷ niệm ngày bảo vệ động vật rừng 
và động vật thủy sinh quốc gia, sự kiện thả 250 nghìn cá tại hồ Nậm Xuông, quận 

Naxaithong có mặt của lãnh đạo cấp cao Lào, dẫn đầu là Phó Thủ tướng Sonexay 
Siphandone. Hoạt động này nhằm tăng nhận thức của người dân về bảo tồn thủy sinh 
vật, đồng thời góp phần làm tăng nguồn cá tại Lào. 

Năm 2015, Lào cũng đã thực hiện tăng thêm 35 triệu cá vào hệ thống sông ngòi, con 
số này tăng lên 40 triệu vào năm 2016, 43 triệu trong năm 2017 và 45 triệu trong năm 
2018. Đồng thời, Lào cũng thành lập hơn 1.000 khu bảo tồn cá trên tổng diện tích 
60.800 Ha và có hợp tác với các quốc gia láng giềng trong nỗ lực bảo vệ nguồn cá 
cũng như các động vật có nguy cơ bị đe dọa. 

Trong một vài thập kỷ trở lại đây, Lào chứng kiến sự suy giảm nhanh chóng của nguồn 
lợi thủy sản do các yếu tố đánh bắt tận diệt, vấn đề ô nhiễm và gia tăng dân số. Bất 
chấp lệnh cấm đánh bắt thủy sản trong mùa đẻ trứng, người dân vẫn vi phạm để duy 
trì sinh kế. Theo báo cáo năm 2018 của Bộ Nông Lâm Lào, nước này sở hữu hơn 500 
loài cá bản địa, nhiều loài không xuất hiện tại nơi nào khác trên thế giới và đang đối 
mặt với nguy cơ tuyệt chủng. 

Hiện tại, Lào có 32 trại cá thuộc sở hữu Chính phủ và 50 cơ sở tường tự được vận hành 
bởi tư nhân. 
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Chính phủ Lào nợ dự án công hơn 10 nghìn tỷ Kíp 

heo Laoedaily, áp lực lớn đè nặng lên ngân sách Lào là khoản nợ chi phí đầu tư 
dự án công của các doanh nghiệp tư nhân, lên đến 10.14 nghìn tỷ Kíp. 

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Suphan Keomyxay, trong nỗ lực giải quyết nợ dự 
án, Chính phủ Lào cam kết chi 3 nghìn tỷ mỗi năm để trả cho các doanh nghiệp tư 
nhân nhằm đảm bảo thanh khoản và khả năng hoạt động của các doanh nghiệp này. 
Ngân sách năm 2020 sẽ được phân bổ nhiều hơn cho việc thanh toán nợ và đầu tư vào 
các dự án quan trọng nhưng ít mang lại hiệu quả kinh tế. 

Trong tổng số 2.091 dự án công đã hoàn thành, còn tới 10.14 nghìn tỷ Kíp chưa được 
hoàn trả lại cho các doanh nghiệp. Chính phủ Lào dự kiến sẽ trích 40%, tương đương 
1.2 nghìn tỷ ngân sách vốn được phân bổ vào đầu tư sang thanh toán các khoản nợ và 
47%, tương đương 1.4 nghìn tỷ Kíp sẽ được giải ngân cho các dự án đang triển khai, 
Bộ trưởng Keomyxay cho biết. 

100 tỷ Kíp vốn ODA sẽ được đầu tư cho các dự án phát triển và 300 tỷ Kíp còn lại 
được giải ngân cho các dự án phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo và khắc phục 
hậu quả thiên tai. 

Những năm vừa qua, việc chậm thanh toán chi phí dự án của Chính phủ Lào khiến 
nhiều doanh nghiệp lao đao vì các khoản vay ngân hàng. Trong ít nhất năm nay và 
năm tới, các khoản nợ trên tiếp tục sẽ tăng khi ngân sách eo hẹp của Lào sẽ không kịp 
đáp ứng việc thanh toán trên. 

Năm 2018-2019, hơn 3 nghìn tỷ Kíp đã được Chính phủ Lào chuyển từ doanh nghiệp 
sang các ngân hàng thương mại. Thực hiện chuyển nợ 3 bên cũng được xem là phương 
án giải quyết thích hợp nhất trong tình hình hiện tại, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Tài chính Somdy Duangdy. 
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 Chính phủ Lào tính thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà 
nước làm ăn thua lỗ 

heo KTXH, Chính phủ Lào tính bán cổ phần để tìm đối tác liên doanh hoặc 
bán toàn bộ một số doanh nghiệp nhà nước nếu cần thiết để thúc đẩy phát triển. 

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy, động thái trên là một 
phần trong chính sách cải cách các doanh nghiệp nhà nước chịu thua lỗ liên tục trong 
nhiều năm. Kế hoạch này nhằm mục đích có cơ hội hoạt động hiệu quả và bền vững, 
không lệ thuộc vào ngân sách nhà nước. 

Nhiều doanh nghiệp nhà nước của Lào đang nằm trong diện theo dõi và đưa vào danh 
sách bị Chính phủ thoái vốn, trong đó có Hàng không Lào Lao Airlines và công ty 
điện lực Lào EDL. Sau khi thực hiện kế hoạch trên, nhiều doanh nghiệp công sẽ không 
còn thuộc quyền sở hữu nhà nước hoặc thay đổi sang mô hình liên doanh. Chỉ số ít các 
doanh nghiệp có tầm tối quan trọng sẽ được Chính phủ áp dụng các biện pháp cải cách 
phù hợp. 

Các liên doanh sẽ sử dụng bộ máy quản lý từ tư nhân để tăng tính hiệu quả hoạt động 
trong khi nhà nước chỉ có vai trò ban hành chính sách, Phó Thủ tướng Somdy cho biết. 

Theo Cục Bảo hiểm và Phát triển doanh nghiệp nhà nước, cơ quan thuộc Bộ Tài chính, 
quá trình cải cách sẽ tập trung theo 3 mục tiêu chính là kinh doanh, tài chính và nhân 
sự. Những năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp sống trên nguồn ngân sách bị phát hiện 
tự ý điều chỉnh hoạt động kinh doanh, các lãnh đạo đều có dấu hiệu vi phạm các quy 
định về tài chính. Ngoài ra, việc ngân sách yếu khiến giải ngân các dự án công chậm 
cũng là nguyên nhân gây ra thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước. 

Hiện có 183 doanh nghiệp trực thuộc quản lý của Bộ Tài chính và liên tục bị phản ánh 
bởi các hành vi tham nhũng, sai phạm. Năm 2019, Bộ sẽ đẩy mạnh thanh kiểm tra và 
đưa vào danh sách cải cách ít nhất 10 doanh nghiệp, theo một quan chức cấp cao cho 
biết. 

Năm 2018, công ty viễn thông ETL cũng đã được Chính phủ chỉ định tổ chức liên 
doanh với một doanh nghiệp Trung Quốc. 

Trước đó, năm 2010, EDL không còn được quản lý bộ phận sản xuất điện. Theo lệnh 
của Chính phủ Lào, EDL Generation được ra đời từ tiền thân được tách ra khỏi Công 
ty điện lực Lào thời điểm đó. 
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Chính phủ Lào thu hồi, đấu giá xe sang của các 

quan chức 
heo Vientiane Times, để thắt chặt chi tiêu ngân sách công, xe sang của lãnh đạo 
nhà nước Lào sẽ được đấu giá và chuyển sang các thương hiệu bình dân hơn. 

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy, mới đây, Chính phủ đã 
quyết định thành lập một Ủy ban kiểm tra, thu thập thông tin chi tiết số lượng xe công 
của các lãnh đạo nhà nước cấp 3 và 4. Theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng ban hành năm 
2017, Bộ trưởng và Thứ trưởng có nhiều xe công hơn mức cho phép sẽ phải trả lại cho 
nhà nước. Tuy nhiên, các lãnh đạo này có thể đề nghị mua lại theo mức giá nằm trong 
quy định.Cũng theo Chỉ thị số 15, các dòng xe sang hiện đang phục vụ lãnh đạo cấp 
cao sẽ được đem bán đấu giá và thay thế bởi các dòng xe rẻ hơn. 

Một số xe BMW 730 LI và 13 xe Mercedes-Benz, trong đó có xe của Tổng bí thư 
Bunnhang Volachith và Thủ tướng Thongloun Sisulith đã được trả lại và đem bán đấu 
giá. Đây được xem là động thái tích cực nhằm duy trì chính sách thắt lưng buộc bụng 
của Chính phủ Lào và ưu tiên ngân sách vào các khoản đầu tư phát triển. 

Tuy nhiên, khả năng thực hiện Chỉ thị 15 vẫn chưa đạt được hiệu quả cao, Phó thủ 
tướng Somdy cho biết. 

Những năm gần đây, lãnh đạo cấp 3, bao gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, 
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, thường trực Ban bí thư Quốc hội, Chánh án tòa 
án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Kiểm sát tối cao sẽ được cung cấp 2 xe công, bao 
gồm 1 xe con và 1 xe bán tải có dung tích không quá 2.500 cc. Cấp Tỉnh trưởng cũng 
nằm trong nhóm lãnh đạo cấp 3 nhưng đã bị hoãn cấp xe công do hạn chế về ngân 
sách. 

Lãnh đạo cấp 4, bao gồm các chức vụ phó của các cấp lãnh đạo cấp 3 sẽ được cung 
cấp 1 xe công có dung tích dưới 2.000 cc. Lãnh đạo cấp 1, cấp cao nhất của Lào bao 
gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị 
sẽ được cấp 1 xe con dung tích không quá 3.500cc, 1 xe Jeep dung tích không quá 
4.500cc, 1 xe bán tải 4 chỗ không quá 3.500cc và 500 lít xăng/tháng. 

Lãnh đạo cấp 2 bao gồm Phó chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng, 
Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ được cấp 2 xe công gồm 1 xe con và 1 xe Jeep có dung tích 
không quá 3.000cc và 350 lít xăng/tháng. 

Nếu Chỉ thị 15 được thực hiện thành công hoặc Chính phủ ban hành mới bất cứ Chỉ 
thị nào tương tự, một lượng lớn xe sang của nhiều quan chức sẽ bị thu hồi và đem lại 
khoản ngân sách đáng kể cho Lào. 
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Lào tăng cường ngăn chặn săn bắt, buôn lậu thú rừng 
heo KTXH, Lào sẽ nhận khoản viện trợ từ EU trị giá 1 triệu Euro để thực hiện 
chương trình ngăn chặn nạn săn bắt và buôn lậu thú rừng. 

Nhân dịp ngày bảo tồn động vật quốc gia 13/7, tổ chức bảo tồn thú rừng WCS và quỹ 
bảo vệ thú rừng LCTW của Lào đã tổ chức chương trình ngăn chặn nạn săn bắt và 
buôn lậu thú rừng tại vườn bách thú bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn. 
Chương trình được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Tổ chức hợp tác phòng chống 
tội phạm săn bắt thú rừng trị giá 1 triệu Euro. 

Khoản viện trợ sẽ đầu tư nâng cao hiệu quả đường dây nóng quốc gia, thu thập thông 
tin tố cáo, tin về hoạt động buôn lậu... trong giai đoạn 2019-2022. 

Hiện EU đã cấp viện trợ tổng cộng 8 triệu Euro hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm 
săn bắt thú rừng tại 7 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Lào, 
Campuchia và Thái Lan. 

Trong những năm vừa qua, nạn săn bắt và buôn bán thú rừng là một trong những thách 
thức lớn đối với Chính quyền Lào trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển xanh 
và tăng trưởng bền vững. Tháng 5/2018, Thủ tướng Lào đã ban hành một Chỉ thị về 
tăng cường kiểm soát, ngăn chặn săn bắt và buôn lậu thú rừng theo Công ước CITES, 
đặc biệt là các cá thể, bộ phận động vật phổ biến tại chợ đen Lào như voi, hổ, rùa nước 
ngọt, tê tê. 
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Tăng trưởng tín dụng tại Lào chậm lại rõ rệt 

heo Vientieane Times, Tăng trưởng tín dụng của Lào 6 tháng đầu năm chỉ đạt 
46.32% GDP, thấp hơn so với kỳ vọng sau khi đạt đỉnh trong một vài năm trước. 

Bất chấp nhiều biện pháp kích thích khu vực doanh nghiệp tư nhân, mức tăng trưởng 
tín dụng quý II của Lào chỉ đạt 3.13%, đạt 46.32% GDP, thấp hơn so với mục tiêu 
55% GDP mà Lào đã đặt ra. 

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Suphanh Keomyxay, có ba yếu tố chính ảnh 
hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng. Theo đó, quỹ đầu tư của các ngân hàng thương 
mại tại Lào nói chung đều giảm sút do nhiều khoản vay không hiệu quả trước đó. Thứ 
hai, khả năng hoạt động của hai ngân hàng thuộc quản lý của Chính phủ không thực 
sự hiệu quả, không có tính cạnh tranh với ngân hàng thương mại. Cuối cùng, ảnh 
hưởng từ tỷ lệ tín dụng phi chính thức cao là yếu tố quan trọng khác, Bộ trưởng 
Suphanh nhận định. 

Theo đại diện của ADB tại Lào, ông Rattanatay Luanglatbandith trả lời phỏng vấn 
Vientiane Times cho biết, việc tăng trưởng tín dụng giảm có ảnh hưởng từ chính sách 
thắt chặt chi tiêu công và tăng quỹ lương công chức của Chính phủ Lào. Ngoài ra, các 
ngân hàng thương mại tại Lào đều áp dụng các chính sách quản lý khoản vay để tránh 
rủi ro nợ xấu.  

Theo các chuyên gia kinh tế, triển vọng kinh doanh tại Lào không được nhà đầu tư 
đánh giá cao trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng thấp và nền kinh tế phát triển chậm 
lại. 

Ngoài ra, hàng loạt dự án công, chủ yếu là phát triển cơ sở hạ tầng bị Chính phủ tạm 
dừng ít nhất đến năm 2020, bên cạnh đó, nhiều dự án lớn cũng đã hoàn thành là nguyên 
nhân khiến khả năng cho vay của ngân hàng thương mại sụt giảm. Việc dừng phát triển 
các dự án mới là động thái ứng phó với tình trạng ngân sách yếu và nợ công tăng cao 
của Lào trong những năm gần đây. 

Năm 2016, các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ lãi xuất cho vay và tiển gửi theo 
quyết định của Ngân hàng Trung ương Lào trong nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận 
vốn của doanh nghiệp nội địa. 

Theo báo cáo của WB, tăng trưởng tín dụng của Lào đạt 11% vào năm 2017 và tăng 
nhẹ trong năm 2018, thấp hơn nhiều so với thời điểm đạt đỉnh từ 2016 về trước, mức 
tăng trưởng trung bình lúc đó đạt 15-20%/năm. 
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Lào vẫn cần nhập lượng lớn nông sản 
heo Vientiane Times, Cơ quan chức năng quản lý thị trường tại Viêng Chăn mới 
đây đã thông tin về việc chợ Aussie, Nỏng Teng, đầu mối cung cấp thực phẩm 

tươi sống lớn nhất tại thủ đô cần lượng hàng nhập khẩu lớn do nhu cầu người dân tăng 
cao. 

Năm 2018, thị trường rau, củ, quả Lào nhập khẩu 15% từ Việt Nam và 15% từ Thái 
Lan bao gồm cà chua, cà tím, ớt, chanh, hành tây, tỏi, hoa quả... Bên cạnh đó, người 
tiêu dùng gặp phải tình trạng phải trả chi phí đắt hơn cho 70% sản phẩm nông sản nội 
địa còn lại. 

Theo Bộ Công thương, những gia đình có thu nhập bình quân cao hơn mặt bằng chung 
thường có xu hướng qua biên giới Thái Lan để mua sắm thay vì sử dụng hàng hóa tại 
chỗ trong bối cảnh các nhà sản xuất trong nước đang vật lộn với việc duy trì hoạt động 
do thiếu khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu. 

Bộ Công thương Lào cũng chỉ ra tình trạng người dân từ bỏ canh tác nông sản để 
chuyển sang lao động các ngành nghề khác, thường là trong lĩnh vực sản xuất, thương 
mại... sau khi không thể thu được lợi nhuận từ nông nghiệp do chi phí sản xuất cao, kỹ 
thuật canh tác yếu hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều diện tích đất nông nghiệp đã bị 
chuyển đổi mục đích sử dụng cho mục đích xây dựng các dự án phát triển. 

Theo số liệu của Bộ Nông Lâm, nửa đầu năm 2019, nông nghiệp Lào ghi nhận mức 
tăng trưởng 19% so với cùng kỳ khi cho ra 1.19 triệu tấn nông sản. Khả năng tăng 
trưởng cả năm ước đạt 2.8%. Năm 2018, lĩnh vực nông nghiệp đóng góp 15.73% GDP 
của Lào. 

Kể từ năm 2017, nông nghiệp Lào có xu hướng tăng trưởng chậm lại do thiên tai, hệ 
thống thủy lợi hư hỏng, các dịch bệnh bùng phát như châu chấu, sâu ăn lá... 

Năm 2019, Lào vẫn sẽ ưu tiên nhiều dự án phát triển nông nghiệp, mở rộng quy mô 
sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực thông qua các chính sách khuyến khích nông 
dân áp dụng kỹ thuật canh tác mới, sản xuất theo hướng xanh và bền vững. 
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 Lào phụ thuộc vào nguồn giống cây trồng nhập khẩu 

heo KTXH, dẫn thông tin từ chủ sở hữu Chantha Garden tại thủ đô Viêng 
Chăn, bà Livanh Chanthalangsy cho biết, mỗi năm cơ sở ươm cây giống này 
nhập hàng ngàn cây con từ Thái Lan. Lượng cây giống nhập vào tương đương 

với nhu cầu của khách hàng và lượng sản phẩm có sẵn. Thời điểm kinh doanh tốt nhất 
là giai đoạn mùa mưa, từ tháng 5-11 hàng năm. 

Hầu hết các cây trồng thương mại phổ biến được gieo trồng tại Viêng Chăn như gỗ 
lim, tếch... đều không có sẵn tại Lào và phải nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là Thái 
Lan. 

Ngoài ra, các giống cây ăn quả được thị trường ưa chuộng nhiều như xoài, mít, táo, 
bưởi cũng phải lai tạo từ các nguồn giống bên ngoài. 

Trước hiện tượng trên, đại diện của Trung tâm nghiên cứu trồng trọt thủ đô Viêng 
Chăn cho truyền thông địa phương được biết, do hạn chế về ngân sách cho lĩnh vực 
cây trồng thương mại và chuyên viên nên các loại cây khó chăm sóc không thể phát 
triển ngay tại Lào. Hiện trọng tâm hiện tại của đơn vị này chỉ là trồng rau, hoa lan và 
một số cây ăn quả dễ sinh trưởng. 
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Đập Xaynhabuly sẽ vận hành thương mại vào  
cuối năm nay 

heo KTXH, Hôm qua 17/7, đơn vị quản lý đập Xaynhabuly đã tổ chức xả nước 
thử nghiệm tổ máy số 5 trong vòng 72 giờ sau khi những tổ máy khác đã hoàn 
thành thử nghiệm hoặc chính thức vận hành từ đầu năm. Nếu diễn ra theo đúng 

kế hoạch, đập Xaynhabuly sẽ được đưa vào sản xuất điện thương mại trong cuối năm 
nay là thông tin được phó giám đốc Sở Năng lượng và Mỏ Xaynhabuly, ông Xayphone 
Bounsu đưa ra. 

Sau khi hoàn thành tham vấn MRC năm 2012, bất chấp nhiều phản đối và quan ngại 
về tác động xuyên biên giới và ảnh hưởng đến đời sống 60 triệu người tại lưu vực sông 
Mekong. Lào đã cho thi công đập thủy điện Xaynhabuly có tổng công suất 1.258 MW, 
dự kiến tạo ra 7.370 GWh điện/năm, 95% số điện trị giá 3.9 tỷ USD này sẽ bán cho 
Thái Lan. 

Đập Xaynhabuly được xây dựng trên nguồn vốn của Thái Lan với thời hạn tô nhượng 
29 năm. 3.9 tỷ USD bao gồm 1.897 tỷ USD phí tô nhượng và 637 triệu USD thuế các 
loại sẽ được thu từ Chính phủ Lào. Khoản tiền này được Lào cam kết đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng và tài trợ cho các dự án xóa đói giảm nghèo trên cả nước. 
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Chính quyền Lào tổ chức tham vấn dự thảo Luật phá 

sản mới 
heo Laophatthana, Sáng 18/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Tư pháp Lào tổ chức 
buổi tham vấn về dự thảo Luật phục hồi và phá sản của doanh nghiệp. 

Tham dự hội thảo có đại diện ngân hàng thế giới WB, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Lào, các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, trung tâm tài chính và đại diện ban 
ngành hữu quan. 

Theo Laophatthana, dẫn phỏng vấn Bộ trưởng Tư pháp, ông Seumsouk Simphavong 
nhận định, Lào đang trong quá trình đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế, đây là 
thời điểm thích hợp để xây dựng các khung pháp lý mới phù hợp với tình hình Kinh 
tế-Xã hội . 

Luật phục hồi và phá sản của doanh nghiệp bao gồm 103 điều, thay thế cho Luật phá 
sản cũ chỉ có 56 điều được ban hành từ năm 1994 và không còn nhiều điều khoản phù 
hợp với bối cảnh hiện tại. 

Luật mới sẽ quy định chi tiết các yêu cầu pháp lý mà các doanh nghiệp tại Lào cần 
thực hiện. Các quy định mới thông thoáng và ít bất cập, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, Bộ trưởng Seumsouk cho biết. 

Kết quả từ hội nghị tham vấn lần này cùng thông tin doanh nghiệp thu thập được sẽ là 
cơ sở điều chỉnh dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. 
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Lào quy hoạch lại vị trí đặt các kho xăng dầu 

thương mại 
heo báo chí Lào, hôm 18/7, Bộ trưởng Công chính Vận tải Lào Bunchan 
Sinthavong đã ký ban hành một thông tư quy định tiêu chuẩn thiết lập các kho 
chứa xăng dầu tại Lào. Theo đó, chính quyền sẽ không còn cấp phép cho các 
doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu đặt các kho xăng dầu tại gần khu dân cư, cơ 

quan nhà nước, chùa triền, sông ngòi và đài phát thanh, truyền hình. 

Khoảng cách tối thiểu được quy định là 1 Km nhằm đảm bảo tránh khỏi các rủi ro cho 
cộng đồng. Đối với các trạm xăng, quy định cũng yêu cầu phải cách xa các khu vực 
trên ít nhất 100m. Đối với đường cao tốc, mỗi trạm xăng dầu cũng cần cách nhau ít 
nhất 5 Km. Ngoài ra, các cây xăng đều phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt 
chuẩn được quản lý bởi nhân viên đã được đào tạo nghiệp vụ, theo nội dung quy định. 

Trong những năm gần đây, việc kinh doanh xăng dầu nở rộ lại Lào, tuy nhiên chưa có 
khung pháp lý nào quy định rõ ràng về hoạt động của loại hình kinh doanh này. Dư 
luận xã hội luôn bày tỏ lo ngại về các rủi ro hỏa hoạn hoặc tai nạn tại khu vực kinh 
doanh của các doanh nghiệp xăng dầu. 

Tuy nhiên, thông tư mới chưa ấn định các chế tài của cơ quan chức năng đối với các 
trạm xăng dầu vi pham khu vực cấm. 

Kinh doanh nhiên liệu, khí đốt là một trong những mối quan tâm của Lào khi Chính 
phủ nước này đang muốn giảm bớt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập 
khẩu xăng dầu. Đồng thời, quy định việc hoạt động nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu 
là độc lập, cần xin cấp hai loại giấy phép khác nhau. 
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 Sàn chứng khoán Lào thay đổi lãnh đạo cấp cao 
heo KTXH, Sàn chứng khoán Lào LSE có Tổng giám đốc mới thay thế người 
đương nhiệm là ông Vanhkham Voravong. 

Hôm qua 18/7, lễ bàn giao chức vụ Tổng giám đốc sàn chứng khoán Lào đã diễn ra tại 
thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, nguyên Tổng giám đốc Vanhkham Voravong sẽ nhận 
chức vụ mới tại Ngân hàng Trung ương Lào BOL và nguyên Cục trưởng hợp tác quốc 
tế BOL, ông Aod Phonsiengdy sẽ đảm nhiệm vị trí này.  

Tham dự buổi lễ có mặt Thống đốc BOL Sonexay Sithphaxay và nhiều lãnh đạo ban 
ngành hữu quan. 

Báo cáo sơ kết công tác năm 2019 và báo cáo quá trình hoạt động của LSE, nguyên 
Tổng giám đốc Vanhkham Voravong cho biết, sau 4 năm hoạt động, giai đoạn 2015-
2019, LSE ghi nhận số lượng tài khoản đã tăng lên 28%, từ 11.360 lên 14.493. Tổng 
khối lượng giao dich đạt 131 triệu cổ phiếu, tương đương 784 tỷ Kíp. Tỷ lệ nhà đầu tư 
nước ngoài đạt 63%. Hiện nay, tổng giá trị vốn huy động được qua LSE đạt 3.651 tỷ 
Kíp. Ngoài ra, sàn chứng khoán Lào cũng đang niêm yết 1.000 tỷ Kíp công trái chính 
phủ. 

6 tháng cuối năm, LSE sẽ tiếp tục xem xét đề nghị niêm yết của doanh nghiệp tín dụng 
Lao Asean và Công ty Eneko Dynamic, đồng thời theo dõi quá trình chào bán 19% 
của Ngân hàng ngoại thương Lào BCEL; thúc đẩy phát hệ thống thị trường trung lập 
OTC và nghiên cứu chứng chỉ lưu ký DR; phát triển hệ thống đặt mã trực tuyến. 
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Thương nhân kêu gọi nhà nước bình ổn giá lúa gạo 
heo báo chí Lào, giá cả hàng tiêu dùng tăng vọt, đặc biệt tại thủ đô Viêng Chăn 
khiến người dân cho đến cả thương nhân lo ngại. 

Theo khảo sát tại một số chợ lớn trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, nhiều tiểu thương 
cho biết khả năng kinh doanh thời điểm hiện tại đang gặp nhiều khó khăn, lượng hàng 
hóa nhập vào và bán ra cũng như lợi nhuận giảm mạnh do đồng Kíp liên tục trượt giá 
so với các ngoại tệ quan trọng là bath Thái và USD. 

Bà Peum, chủ một cửa hàng tạp hóa tại chợ Nongbuathong cho biết, các sản phẩm 
đóng gói nhập khẩu như đường, muối, dầu ăn đều được điều chỉnh tăng từ 1.000-2.000 
Kíp và không bán chạy sau khi người mua nhận thấy giá cả leo thang. Bên cạnh đó, 
nhiều mặt hàng rau, củ nhập khẩu cũng có mức tăng 2000-3000 nghìn Kíp/kg. 

Đặc biệt, giá gạo bán lẻ cũng tăng mạnh, lên đến trên 30%, tại nhiều cửa hàng, giá gạo 
nếp mua vào bình quân từ 70-110 nghìn Kíp so với giá cũ chỉ dao động trong khoảng 
từ 50-70 nghìn Kíp. Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua của người dân giảm rõ rệt, 
thay đổi từ việc mua gạo nguyên bao, nguyên yến xuống còn mua lẻ theo kg khiến lợi 
nhuận sụt giảm mạnh. Nguyên nhân giá gạo tăng cao được cho là thiếu hụt nguồn cung 
lúa tươi, chi phí sản xuất cùng giá nhập vào của các cơ sở xay xát đã làm giá gạo tại 
thị trường thay đổi. 

Theo VientianeMai, ghi nhận thông tin dư luận, thương nhân tại Lào kêu gọi chính 
quyền và cơ quan chức năng nên có động thái ban hành biện pháp kiểm soát giá lúa 
gạo, đảm bảo duy trì bình ổn giá bán lẻ trong bối cảnh người tiêu dùng đang lao đao 
vì chi phí sinh hoạt tăng cao. 
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 Lào chỉ là điểm du lịch phụ của du khách sau khi đến 
các nước láng giềng 

heo Vientiane Times, dẫn số liệu khảo sát mới đây của Bộ Thông tin, Văn hóa 
và Du lịch Lào. Hầu hết khách du lịch nước ngoài đều xem Lào là điểm đến 
phụ sau khi đến thăm các nước láng giềng. 

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 2.900 du khách từ tháng 4-12/2018 tại các cửa khẩu 
quốc tế lớn của Lào bao gồm sân bay Vattay, cầu hữu nghị Lào - Thái số 1, tỉnh 
Luangprabang và Champasak. 

Theo đó, có 53.8% du khách cho biết họ đặt tour hoặc quan tâm đến du lịch Thái Lan 
trước khi sang Lào, 46.2% còn lại đến Lào sau khi tham quan tại Việt Nam, Campuchia 
hoặc Trung Quốc. 27.1% người cho biết họ có mục đích đến thẳng Lào và 24.1% sẽ 
đi đến các quốc gia khác tại Đông Nam Á. Ngoài ra, lượng khách du lịch mang lại 
doanh thu chính cho Lào là người Thái đã giảm rõ rệt khi Chính phủ nước này ban 
hành chính sách " người Thái du lịch Thái ". 

Ngoài ra, khảo sát theo tiêu chí hài lòng, có 28.8% du khách đánh giá tốt 40.2% cho 
biết trải nghiệm vượt kỳ vọng và 25.2% cảm thấy hài lòng, 4.3% tương đối thất vọng 
và 1.5% bày tỏ khó chịu về dịch vụ du lịch của Lào. 

Năm 2019, Lào đang có chiến dịch quảng bá du lịch quy mô trong khuôn khổ năm du 
lịch Lào - Trung thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và điều chỉnh chất lượng dịch 
vụ, giá cả với mong muốn thu hút 4.5 triệu lượt khách. 

Lào hiện có 670 khách sạn, 2.432 nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng cùng 305 địa điểm giải 
trí cung cấp dịch vụ tại tổng cộng 1.318 điểm du lịch tự nhiên, 596 điểm du lịch văn 
hóa, 294 di tích. Quý I/2019, Lào ghi nhận hơn 1 triệu lượt khách đến nước này, giảm 
khoảng 0.5% so với cùng kỳ. 
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Khởi công dự án khu kinh tế Văng Tàu - Phôn Thong, 

tỉnh Champasak 
heo Paxaxon, diễn ra hôm 12/7 tại huyện Phôn Thong, tỉnh Champasak, Lễ cắt 
băng khởi công xây dựng khu kinh tế Văng Tàu - Phôn Thong có sự tham gia 
của Chánh văn phòng Trung ương Đảng Khamphan Phommathat, Tỉnh trưởng 

Champasak Bunthong Divilay. Hai đơn vị hợp tác phát triển dự án là  Công ty xây 
dựng cầu đường Duangdy và Công ty hợp tác đầu tư Văng Tàu - Phôn Thong. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban quản lý đặc khu kinh tế tỉnh Champasak, ông 
Khamphon Nuansengsy cho biết, Văng Tàu - Phôn Thong là 1 trong 5 khu kinh tế 
được Ủy ban đặc khu Kinh tế quốc gia phê duyệt thành lập từ năm 2016. Dự án có 
tổng vốn đầu tư 250 triệu USD trên diện tích tô nhượng 253 Ha trong thời gian 99 
năm. Dự án trên có 30% vốn đầu tư của Chính phủ Lào. 

Khu Kinh tế Văng Tàu - Phôn Thong sẽ có thời gian xây dựng 15 năm, chia làm 3 giai 
đoạn, từ năm 2016-2030. Các hạng mục chính bao gồm Trung tâm thương mại; khu 
kinh doanh phi thuế quan; khu thương mại biên giới; bất động sản nhà ở; ngân hàng - 
trung tâm tài chính; nhà hàng - khách sạn; kho bãi logistic và khu công nghiệp nhẹ như 
chế biến, lắp ráp thiết bị xuất khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 36 

 
 Doanh nghiệp tư nhân đầu tư nhà máy ván ép 12 triệu 

USD tại tỉnh Viêng Chăn 
heo Laoedaily, Công ty Nông Lâm Burapha vừa tổ chức lễ khởi công nhà máy 
ván ép tại bản Phonsung, Khonphouk, huyện Hinheup để tiêu thụ nguyên liệu gỗ 
có sẵn hơn 5.000 Ha tại địa phương. 

Tham dự lễ khởi công nhà máy hôm 10/7 vừa qua có Phó Thủ tướng Sonexay 
Siphandone, các lãnh đạo bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn. 

Hoạt động trồng rừng và thành lập nhà máy sản xuất ván ép của công ty Burapha được 
Chính phủ Lào hoan nghênh khi tạo được công ăn việc làm cho bộ phận lớn lao động 
địa phương. 

Theo giám đốc của Burapha, ông Martin Forsen, doanh nhân người Thụy Điển cho 
biết, Lào là quốc gia có tiềm năng lớn phát triển ngành lâm nghiệp. So sánh với Thụy 
Điển, quốc gia chỉ sở hữu 1% rừng của thế giới nhưng ngành lâm nghiệp lại là xương 
sống của Kinh tế nước này khi đóng góp đến 148 tỷ USD vào GDP. Vị này cho biết, 
điều kiện thổ nhưỡng tại Lào cho khả năng sinh trưởng của cây cao hơn 10 lần so với 
Thụy Điển. Ngành lâm nghiệp sẽ bùng nổ trong vòng 10 năm nữa tại Lào, ông đánh 
giá. 

Dự án nhà máy ván ép sẽ lấy nguồn nguyên liệu tại chỗ do chính Burapha trồng cách 
đây từ 7 năm trước. Dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất trong vòng 21 tháng. 
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Anh Quốc viện trợ Lào tháo gỡ bom mìn 
heo KTXH, Khoản viện trợ hơn 9 tỷ Kíp mới được Chính phủ Anh phê duyệt 
cho một dự án dài hạn về xóa bỏ bom mìn tại Lào UXO, được thực hiện bởi Tổ 
chức nhân dân Na Uy hỗ trợ Lào. Các địa điểm triển khai dự án này nằm tại các 

tỉnh Salavan, Champasak, Sekong và Attapeu trong thời gian từ tháng 7/2019 đến 
tháng 3/2020. Lễ ký MOU thỏa thuận trên được ký tại thủ đô Viêng Chăn hôm 17/7 
vừa qua dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban xử lý bom mìn chưa nổ quốc gia Lào 
NRA , Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh, đại diện 
phía Tổ chức nhân dân Na Uy. 

Thỏa thuận mới nhất này nâng tổng số viện trợ của Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ 
chiến dịch tháo dỡ bom mìn chưa nổ tại Lào và phát triển năng lực của NRA tăng lên 
hơn 9.8 triệu USD. 

Theo báo cáo của NRA, nếu tính theo đầu người, Lào là quốc gia gánh chịu rủi ro bom 
chùm thuộc loại cao nhất thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân cũng 
như Kinh tế- Xã hội. Theo nội dung dự án, người dân các địa phương nằm trong diện 
tích hoạt động dự án sẽ được tuyển dụng để đào tạo kỹ năng phát hiện và xử lý bom 
mìn chưa nổ, chủ yếu trong đó là phụ nữ. 

. 
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 Lào-Nga mở rộng hợp tác song phương 

heo KTXH, Trong chuyến thăm và làm việc tại CHLB Nga để tham dự cuộc họp 
thứ 15 của Ủy ban hợp tác Kinh tế - Thương mại và Khoa học - Kỹ thuật Nga - 
Lào tại thủ đô Moscow của đoàn đại biểu Lào dẫn đầu bởi Bộ trưởng Kế hoạch 

và Đầu tư Suphanh Keomyxay, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác đáng chú 
ý. 

Theo đó, Bộ trưởng Suphanh và Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Truyền thông 
thông tin Nga Konstantin Noskov đã chứng kiến nhiều ký kết thỏa thuận tăng cường 
quan hệ hợp tác chung, bao gồm thỏa thuận cải thiện cơ sở pháp lý trong hợp tác Nga-
Lào trong lĩnh vực hình sự; thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng an ninh Nga và  Ủy ban 
Quốc phòng-An ninh Lào; thỏa thuận song phương về sử dụng năng lượng hạt nhân 
cho mục đích hòa bình; biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường LB Nga 
với Bộ Năng lượng và Mỏ Lào về thăm dò địa chất và dầu mỏ. 

Ngoài ra, các chương trình tài trợ trong lĩnh vực giáo dục sẽ được triển khai trong giai 
đoạn 2019-2024. Lào-Nga thống nhất tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ bảo vệ sở 
hữu trí tuệ trong hợp tác tập huấn khoa học-kỹ thuật quân sự đã ký kết hồi cuối năm 
2016. Đồng thời, hai bên cũng quan tâm đến việc Lào sớm phê duyệt hiệp định về 
chuyển giao người bị kết án với LB Nga đã ký sơ bộ hồi 9/2017 tại Moscow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 36 

Tin vắn: 
 

 Nước sông Mekong tiếp tục xuống thấp kỷ lục trong 
vòng 50 năm 

heo KTXH, dẫn báo cáo của Cục khí tượng và thủy văn Lào ngày 18/7, mực 
nước sông Mekong tại khu vực Km4, thủ đô Viêng Chăn chỉ đạt 70cm. Trong 
khi đó, thủy văn tỉnh Nongkhai, Thái Lan cho biết mực nước xuống thấp còn 

80cm, thấp nhất trong vòng 50 năm qua, đến mức để lộ chân trụ cầu Hữu nghị số 1 
Nongkhai - Viêng Chăn. 

Đối mặt với mực nước xuống thấp kỷ lục, trả lời phỏng vấn báo chí, người dân sống 
phụ thuộc vào nghề đánh bắt hàng chục năm tại sông Mekong cho biết, nước xuống 
thấp khiến việc đánh bắt cá dễ dàng hơn trước, mỗi ngày có thể lên đến hàng chục Kg 
nhưng nếu tình trạng khô hạn kéo dài, sẽ gây nguy cơ ảnh hưởng đến lượng thủy sản 
và sinh kế của nhiều người dân phụ thuộc vào dòng sông này. Trước đó, về hiện tượng 
mực nước sông Mekong xuống thấp, nhà chức trách cho biết Lào đang trong giai đoạn 
khô hạn và diễn biến thời tiết thất thường, các đập tại miền Bắc chủ động tích nước để 
phục vụ sản xuất điện và nông nghiệp. Dự kiến, ít nhất đến cuối tháng 8, mực nước 
sông Mekong mới có thể trở lại bình thường. 

 

Doanh nghiệp Thái chào mời người Lào mua chung cư 
tại Pattaya 

heo Lao Edaily, chủ đầu tư Wyndham Garden Irin Bangsaray, Pattaya, Thái Lan 
đã tổ chức một sự kiện ra mắt dự án chung cư tại thủ đô Viêng Chăn nhằm chào 
mời khách hàng Lào. 

Theo đó, Công ty BĐS Irin đã hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn nổi tiếng Wyndham, 
ERA Holding của Thái Lan đầu tư 1 tỷ bath vào dự án chung cư nói trên. Sau khi hoàn 
thành, Wyndham sẽ cử đội ngũ quản lý chuyên nghiệp từ Châu Âu và áp dụng các quy 
tắc chuẩn quốc tế tại Wyndham Garden Irin Bangsaray. Theo thông tin từ chủ đầu tư, 
hơn 50% lượng phòng đã được đặt trước, bao gồm cả người Thái, người nước ngoài, 
trong đó có 4 khách hàng Lào. Các căn chung cư chủ yếu được chào mời dưới dạng 
mua đứt và cho thuê lại dài hạn, tối đa 30 năm. Wyndham Garden Irin Bangsaray bao 
gồm 2 tòa nhà 8 tầng xây dựng trên diện tích hơn 3.200 m2 cung cấp 235 phòng chung 
cư cao cấp có giá từ 3.2 - 7.3 triệu bath, tương đương 100 đến 250 nghìn USD. 
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Dịch vàng lá lan rộng 60% diện tích chuối tại Lào 
heo Medialao, dẫn báo cáo của Trung tâm bảo vệ thực vật, Bộ Nông Lâm tại 
cuộc họp chuyên ngành tìm giải pháp ứng phó với dịch vàng lá cho biết, điểm 
ghi nhận đầu tiên của dịch vàng lá được xác định là Bokeo và Luangnamtha vào 

năm 2017 và có xu hướng lan nhanh ra 7/12 tỉnh thành có diện tích trồng chuối, gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng và năng suất chuối. 

Bộ Nông Lâm và Công ty Soils North Pty của Úc đã hợp tác sử dụng sản phẩm NSA 
Wilt Stop đối với nấm gây vàng lá thông qua một dự án nghiên cứu tại quận Xaythany, 
thủ đô Viêng Chăn và huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn để xác định hiệu quả sản 
phẩm làm ướt đất đối với sự phát triển của chuối. 

Năm 2018, chuối là một trong những sản phẩm chủ lực của Lào khi đóng góp sản 
lượng xuất khẩu trị giá 209 triệu USD. 

 

  Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Lào ảnh hưởng đến 
chất lượng con người 

heo báo chí Lào, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi ở mức 
rất cao, trên 30%, ước tính gây thiệt hại cho Lào 2.4% GDP mỗi năm. 

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới WB, vấn đề trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ảnh 
hưởng lớn đến nền kinh tế và chất lượng con người của Lào, có trên 30% trẻ em Lào 
dưới 5 tuổi không được cung cấp dưỡng chất đầy đủ, chỉ đạt khả năng trưởng thành cả 
về tiếp cận dinh dưỡng và giáo dục khoảng 45% so với tiêu chuẩn chung. 

WB đã có các viện trợ cho Chính phủ Lào trong việc xây dựng chiến lược dinh dưỡng 
quốc gia đến năm 2025 và lồng ghép công tác dinh dưỡng vào kế hoạch phát triển 
Kinh tế-Xã hội 5 năm lần thứ 8. 

Các dự án hàng chục triệu USD chủ yếu tập trung tại các địa phương nghèo, bao gồm 
12 huyện thuộc các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Phongsaly và Oudomxay, những 
nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trên 40%. Trẻ em tại đây sẽ được tiếp nhận chế 
độ dinh dưỡng trong 1.000 ngày quan trọng đầu đời. Ngoài ra, các khoản viện trợ sẽ 
cung cấp mở rộng khả năng tiếp cận Y tế, Giáo dục tại các địa phương trên nhằm giúp 
trẻ em Lào có được khả năng phát triển toàn diện nhất. 
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 Dịch vụ Spa của Crowne Plaza Viêng Chăn đạt giải 
thưởng quốc tế 

heo MediaLao, Senses Spa tại khách sạn Crowne Plaza Viêng Chăn nhanh chóng 
nhận được công nhận chất lượng từ quốc tế chỉ sau một năm hoạt động. 

Theo trợ lý giám đốc điều hành của Crowne Plaza Viêng Chăn, ông Nattawut 
Wetprasit, ngày 8/7 vừa qua tại khách sạn Hermecca ở St Petersburg, Nga. Sự kiện 
World Luxury Day Spa, tôn vinh những dịch vụ Spa uy tín hàng đầu thế giới, Senses 
Spa đã trở thành Spa duy nhất tại Lào đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quốc tế và giành được 
giải thưởng nói trên. Sau thành tựu này, Senses Spa sẽ được nằm trong danh sách các 
trung tâm chăm sóc sắc đẹp được khuyến nghị cho các chương trình du lịch quốc tế. 

 

Trung Quốc hỗ trợ Lào nâng cao khả năng chế biến 
hàng nông sản 

heo Laophattana, diễn ra hôm 15/7 tại trung tâm tập huấn TƯ Mặt trận Lào, Ủy 
ban hợp tác Lào-Trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Công ty chế 
biến và bảo quản nông sản Trung Quốc tổ chức đợt tập huấn chế biến hàng nông 

sản, một hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác phát triển tài nguyên con người 
năm 2019 giữa hai Chính phủ Lào-Trung Quốc. Đợt tập huấn diễn ra đến hết 5/8/2019 
tới. 
 

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác y học cổ truyền 
heo Paxaxon, diễn ra cuối tuần qua tại thủ đô Viêng Chăn, TƯ mặt trận Lào xây 
dựng đất nước và Viện Y học cổ truyền TƯ Việt Nam đã ký kết ghi nhớ hợp tác, 
mở rộng trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ chuyên môn cho phía Lào. 

Tham dự lễ ký kết là Chánh văn phòng TƯ MT Lào xây dựng đất nước, ông 
Chanpheng Sudthivong và Phó giám đốc Viện Y học cổ truyền TƯ Việt Nam, bà 
Trương Thị Xuân Hòa. 

Theo đó, Viện Y học cổ truyền TƯ Việt Nam sẽ đào tạo, nâng cao năng lực khám, 
chữa bệnh thông qua dược liệu, châm cứu và phục hồi chức năng cho cán bộ, Y bác sỹ 
Lào. 
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Lào-Thái Lan ký kết tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu 
hộ tai nạn hàng không 

heo Laoedaily, diễn ra hôm 13/7 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Công 
chính Vận tải Lào Bounchanh Sinthavong và Bộ trưởng Giao thông Thái Lan 
Arkhom Termphithayaphaisith đã thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 

tìm kiếm cứu hộ tai nạn hàng không dân dụng giữa hai quốc gia. Hợp tác trên đánh 
dấu quan trọng trong nỗ lực của Lào đạt được các chỉ tiêu an toàn vận hành hàng không 
của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, giải quyết các vướng mắc mà Lào còn thiếu 
sót trong đợt thanh tra toàn diện ngành hàng không nước này trong năm 2015, đồng 
thời, là một bước tiến đưa Lào gần hơn đến thị trường hàng không thống nhất Asean. 
Trước Thái Lan, Lào cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về tìm kiếm cứu hộ tai nạn 
hàng không với Việt Nam. 

Tỉnh Xaynhabuly gần đạt ngưỡng giá trị sản xuất 
nông nghiệp 1.000 tỷ Kíp 

heo Laoedaily, Tỉnh Xaynhabuly có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp và 
cây trồng thương mại, nổi tiếng là ngô ngọt và bo bo. 

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Sở Công thương tỉnh Xaynhabuly ghi nhận bước phát 
triển đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất nông sản tăng trưởng tốt khiến thu 
nhập từ ngành này đạt hơn 940 tỷ Kíp. Ngoài ra, trong giai đoạn này, tỉnh đã nhập 
lượng hàng hóa trị giá hơn 500 tỷ Kíp. 

Theo số liệu của Sở Công thương, toàn tỉnh Xaynhabuly có 9.466 doanh nghiệp, tổng 
giá trị đầu tư khoảng 3.4 nghìn tỷ Kíp. 

Cơ sở hạ tầng đáp ứng lưu thông hàng hóa của tỉnh bao gồm 40 chợ dân sinh, 2 trung 
tâm thương mại, 4 chợ đầu mối và 13 chợ địa phương. 

Tỉnh Xaynhabuly khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 
2019 

heo Laoedaily, Là một trong các địa phương có nông nghiệp làm trọng điểm, 
năm 2019, tỉnh Xaynhabuly đối mặt với nhiều thách thức từ thời tiết khô hạn và 
dịch bệnh trên diện tích gieo trồng lớn khiến nhiều khả năng mức tăng trưởng 

Kinh tế sẽ không đạt chỉ tiêu 8.7%. GDP của tỉnh ước đạt 10.173 tỷ Kíp, thấp hơn so 
với chỉ tiêu 10.678 tỷ Kíp. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 3.381 USD so với 
chỉ tiêu đề ra là 3.381 USD. 

6 tháng đầu năm, tỉnh Xaynhabuly thu ngân sách đạt 453.5 tỷ Kíp, tương đương 47.1% 
chỉ tiêu, bằng 98.39% so với cùng kỳ. 
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Nửa đầu năm 2019, tỉnh Xaysombun tăng trưởng 7.3% 
heo Paxaxon, dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm được trình trước HĐND tỉnh 
Xaysombun, tình hình Kinh tế-Đầu tư tại tỉnh trong giai đoạn này phát triển ổn 
định, đạt mức tăng trưởng 7.3%, tổng GDP khoảng 598.3 tỷ Kíp, trong đó nông 

nghiệp đạt 265.95 tỷ Kíp, tăng 5.7%, chiếm 58% GDP; lĩnh vực công nghiệp đạt giá 
trị 55.81 tỷ Kíp, tăng 2.6%, chiếm 12% GDP; lĩnh vực dịch vụ đạt 276.54 tỷ Kíp, tăng 
trưởng 10.6%, chiếm 30% GDP. Ước đạt cả năm 2019, tỉnh Xaysombun tăng trưởng 
không dưới 6.6%, tổng giá trị GDP đạt 1.182,25 tỷ Kíp, thu nhập bình quân đầu người 
đạt 12.77 triệu Kíp, tương đương 1.539 USD/năm của tổng dân số 92.682 người. 

 

Savannakhet đối mặt với nhiều thách thức, đặt mục 
tiêu tăng trưởng 6.98% 

heo KTXH, dẫn nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về tình hình Kinh tế-
Xã hội tỉnh Savannakhet mới được đưa ra tại kỳ họp HĐND mới đây, GDP của 
tỉnh đạt 8.207 tỷ Kíp, tăng trưởng 1.42%, đạt 43.23% chỉ tiêu năm, thu nhập bình 

quân đầu người đạt 926 USD, tương đương 42.23%. Hạ tầng Kinh tế-Xã hội được 
nâng cấp trên nguồn ngân sách 3.309.77 tỷ Kíp sau 5 tháng đầu năm, đạt 46.45% kế 
hoạch giải ngân cả năm. Toàn tỉnh có 157 dự án mới, tổng giá trị đầu tư 65.49 tỷ Kíp, 
bằng 30.64% ước đạt. 

Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm, tỉnh Savannakhet sẽ nỗ lực vượt qua các khó khăn 
về ngân sách, nợ công và tiêu cực để đạt mức tăng trưởng 6.98%, trong đó GDP đạt 
9.592.82 tỷ Kíp, tương đương 50.52% chỉ tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 
9.593,82 triệu Kíp, đạt 51.55%. 

 

 Năm 2019, tỉnh Champasak dự kiến tăng trưởng 
trên 8% 

heo Laoedaily, là trung tâm kinh tế, phát triển hàng đầu khu vực phía Nam Lào 
với nhịp đầu tư tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tỉnh Champasak dự kiến 
mức tăng trưởng năm 2019 đạt 8.16%. 

Theo Đại biểu Quốc hội tỉnh Champasak, ông Souksavanh Vilayvong cho biết, trên 
tinh thần thực hiện Chỉ thị 02 của Thủ tướng, Champasak là địa phương đi đầu cả nước 
về môi trường thuận lợi kinh doanh khi áp dụng tốt cơ chế hành chính một 
cửa.  Champasak thu hút nhà đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp 
chế biến, dịch vụ, thương mại và du lịch. Một số dự án nổi bật tại đây có thể kể đến 
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như doanh nghiệp Malaysia đã ký MOU với chính quyền tỉnh để thực hiện dự án canh 
tác hoa màu nhà kính và trồng hoa ôn đới. Dự án đầu tư Công viên văn hóa Champasak 
tại Pakse của doanh nghiệp Trung Quốc. Dự án bờ kè trên cơ sở vốn vay của Hàn 
Quốc, dự án khu kinh tế mới Siphandone, dự án nâng cấp cửa khẩu quốc tế Vangtao - 
Chongmed. 

Mặc dù quý I/2019, Champasak chưa triển khai được nhiều dự án công, tư và mới thực 
hiện được mức tín dụng hơn 200 tỷ Kíp khiến tăng trưởng chỉ đạt 2.05%. Tuy nhiên, 
với các tiềm năng sẵn có và nhiều dự án lớn sắp thực hiện, tỉnh Champasak dự kiến sẽ 
ít nhất đạt hoặc hơn chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 
Việt Nam giúp xây Học viện Kinh tế-tài chính cho Lào 

heo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Tài chính 
Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính Lào tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 
Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3. 

Tham dự Lễ khởi công có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Việt Nam; đồng chí Somdee Duangdee, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào; đồng chí Nguyễn Bá 
Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Bộ Tài 
chính hai nước; đại diện nhà thầu thi công dự án; đông đảo cán bộ, giáo viên và sinh 
viên Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang. 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, khi Dự án Học viện Kinh tế-tài chính 
Dongkhamxang giai đoạn 3 hoàn thành, cùng với cơ sở vật chất đã đầu tư tại giai đoạn 
1 và 2, dự án này sẽ đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất đào tạo cho 4.000 sinh viên 
và hơn 300 cán bộ ngành tài chính học tập, nghiên cứu; đáp ứng nhu cầu nội trú cho 
khoảng 1.000 sinh viên và 100 cán bộ ngành tài chính học bồi dưỡng; xứng đáng là 
cái nôi đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng 
cao, thích ứng với yêu cầu của thời đại mới; góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi 
mới đất nước, đưa Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh 
tế thế giới. 

Dự án xây dựng Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 có tổng mức 
đầu tư 175,6 tỷ VNĐ, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam 
là 158 tỷ VNĐ và vốn đối ứng của Lào là 17,6 tỷ VNĐ, trên diện tích rộng 155.036 
m2, gồm các tòa nhà dành cho học tập, nghiên cứu, ký túc xá, nhà giáo dục thể chất, 
khu thể chất ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật và các loại trang thiết bị phục vụ cho việc dạy 
và học của giáo viên và sinh viên. 
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Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác về  
bảo hiểm tiền gửi 

heo TTXVN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) và Bảo vệ tiền gửi Lào vừa 
tổ chức hội đàm song phương để trao đổi về hợp tác giữa hai bên. 

Các vấn đề mà Bảo vệ tiền gửi Lào muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ DIV gồm 
việc quản lý nguồn vốn; cách thu thập dữ liệu tiền gửi; quản lý, bố trí hệ thống dữ liệu 
thông tin; quản lý, bố trí hệ thống mạng lưới nội bộ; thực hiện công việc thực tế về 
quản lý nguồn nhân lực; và thực hiện công việc thực tế của Văn phòng DIV. Đồng 
thời, hai bên còn trao đổi về việc tổ chức hội đàm song phương giữa Bảo vệ tiền gửi 
Lào và DIV tại Hà Nội. 

Về kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong năm 2020, Bảo vệ tiền gửi Lào đề nghị tiếp 
tục trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo hiểm tiền gửi với DIV, đi sâu vào việc theo 
dõi tình hình của ngân hàng kinh doanh và các chi nhánh của ngân hàng kinh doanh 
thành lập tại Lào, để trao đổi dữ liệu thông tin và có thể theo dõi tình hình của các 
thành viên gắn với Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả (IADI 
Core Principles), như vấn đề xuyên biên giới (Cross Brorder Issues). Chủ đề trao đổi 
cụ thể sẽ được hai bên tiếp tục bàn bạc. 

Bên cạnh đó, Bảo vệ tiền gửi Lào còn phối hợp với DIV tổ chức Hội thảo về “quản lý 
nguồn vốn bảo vệ tiền gửi” và “tổ chức, thực hiện việc tạo dựng sự hiểu biết cho người 
dân,” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ DIV. 

Đây là công việc quan trọng, đặc biệt trong thời gian Bảo vệ tiền gửi Lào đang tập 
trung nghiên cứu Thỏa thuận về các nguồn vốn của Bảo vệ tiền gửi Lào và nghiên cứu 
dự thảo chiến lược về tạo dựng sự hiểu biết cho người dân. 

Vì vậy, còn nhiều lĩnh vực mà Bảo vệ tiền gửi Lào sẽ phải đi sâu trao đổi thêm với 
DIV, đặc biệt là cách thức quản lý nguồn vốn bảo vệ tiền gửi để làm sao nguồn vốn 
ngày càng phát triển, có thể đảm bảo việc hoàn trả lại tiền gửi cho người gửi tiền trong 
trường hợp một cơ sở tài chính thành viên nào đó bị phá sản và để xã hội ngày càng 
biết nhiều hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo hiểm tiền gửi, để tạo dựng 
lòng tin cho xã hội và để xã hội quay sang sử dụng dịch vụ tiền gửi ở các cơ sở tài 
chính. 

Bảo vệ tiền gửi Lào DPO là cơ quan trực thuộc ngân hàng Trung ương Lào, có tiền 
thân là Quỹ bảo vệ tiền gửi được thành lập từ tháng 9/1999. Sau gần 20 năm hoạt động, 
DPO đã có những đóng góp đáng kể vào việc quản lý nguồn vốn bảo vệ tiền gửi của 
khách hàng, tính đến nay, đã có 40 ngân hàng thương mại là thành viên của DPO. Hiện 
Lào cũng đang xây dựng một số quy định liên quan đến việc bảo vệ người gửi tiền, 
gần nhất là Chỉ thị về bảo vệ tiền gửi được Chính phủ ban hành tháng 10/2017 về việc 
chuyển đổi Quỹ bảo vệ tiền gửi thành Cơ quan bảo vệ tiền gửi, là cơ quan nhà nước 
tương đương cấp Cục. 
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 Thủ tướng Lào tiếp Thứ trưởng  
Bộ Công an Bùi Văn Nam 

heo VOV, Chiều 16/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an 
và đoàn công tác đã đến chào Thủ tướng Lào Thoongloun Sisulith. 

Nhân chuyến thăm và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ 
10 tại thủ đô Vientiane - Lào, chiều 16/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng 
Bộ Công an và đoàn công tác đã đến chào Thủ tướng Lào Thoongloun Sisulith. 

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cảm ơn Thủ tướng Thoongloun Sisulith đã dành 
thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Thủ tướng đối với quan hệ hợp 
tác giữa hai Bộ thời gian qua. Báo cáo với Thủ tướng Lào về kết quả Hội nghị hợp tác 
an ninh hai nước Việt Nam- Lào lần thứ 10 vừa tổ chức sáng 15/7 tại Vientiane, Thứ 
trưởng Bùi Văn Nam cho biết: hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác giữa lực 
lượng an ninh hai nước thời gian tới. Đó là tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 
nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, phối hợp đấu tranh với các đối 
tượng khủng bố, phá hoại; phối hợp trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, giữ gìn sự ổn định 
và phát triển của đường biên giới chung, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, các chuyến 
thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng- Nhà nước, trụ sở các cơ quan đại diện ở mỗi 
nước và các công trình, dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước. Thứ trưởng Bùi Văn 
Nam cũng cho biết, nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ An ninh Lào 
một số bộ thiết bị hoạt động nghiệp vụ và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Bộ An 
ninh Lào. Thủ tướng Thoongloun Sisulith vui mừng chào đón Thứ trưởng Bùi Văn 
Nam và đoàn công tác. Đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An 
ninh Lào trên nhiều lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm hình sự …, cảm 
ơn sự giúp đỡ chí tình của Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Bộ An ninh Lào. Đồng 
thời khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo Bộ An ninh Lào và các cơ quan trực thuộc phối 
hợp ngày càng chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam trong việc hợp tác giữ gìn 
an ninh quốc gia của mỗi nước./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 36 

 

   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh 
án TAND Tối cao Lào 

heo QĐND, Chiều 16-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân đã tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao Lào Khampha 
Sengdara đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. 

Chánh án TAND Tối cao Lào Khampha Sengdara cho biết, ngành Tòa án Lào đang 
thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Bởi vậy, chuyến thăm và làm việc này không chỉ 
nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước 
Việt Nam-Lào, mà còn nhằm trao đổi kinh nghiệm cải cách tư pháp. Cụ thể, TAND 
Tối cao Lào có 5 nội dung mong muốn được ngành Tòa án Việt Nam chia sẻ chuyên 
sâu, đó là: Trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc xây dựng Luật Tố tụng dân 
sự; kinh nghiệm công bố bản án sau khi xét xử trên cổng thông tin điện tử; quản lý đội 
ngũ thẩm phán để thực thi công vụ một cách thanh liêm; kinh nghiệm ứng dụng cộng 
nghệ 4.0 ở Việt Nam; kinh nghiệm hoạt động của hội đồng thẩm phán của TAND Tối 
cao. Ngày 15-7, Chánh án Khampha Sengdara đã hội đàm cùng Chánh án TAND Tối 
cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình. Qua hội đàm, phía Lào đã được chia sẻ những kinh 
nghiệm quý báu từ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao 
sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành Tòa án hai nước trong thời gian qua, nhất là trong đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ toà án, thẩm phán, trao đổi các đoàn công tác ở cả cấp Trung 
ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai TAND Tối cao và tòa án các 
địa phương hai nước sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, mang 
lại những lợi ích cụ thể thiết thực cho ngành Tòa án hai nước, đóng góp tích cực vào 
sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác 
truyền thống giữa hai dân tộc. 
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 Tăng cường hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ  
Việt Nam-Lào 

heo VNPlus, Nhận lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng 
Lào Phet Phomphiphak, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam 
Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ Việt Nam sang 
thăm và làm việc tại Lào từ 19-20/7. 

Chiều tối 19/7 tại thủ đô Vientiane, đoàn đã được Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith 
tiếp thân mật. Tham dự buổi tiếp còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Lào đạt được 
trong sáu tháng đầu năm; cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt 
nghiêm trọng, nhưng với sự nỗ lực, kết quả tăng trưởng kinh tế của Lào vẫn ở mức 
khá (6,5%); đời sống người dân ngày càng được cải thiện; quan hệ đối ngoại của Lào 
ngày càng được mở rộng; nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và mong muốn 
đất nước Lào phát triển ổn định và phồn vinh, nhân dân Lào có cuộc sống ấm no và 
hạnh phúc. 

Thủ tướng Thongloun Sisulith đề nghị hai văn phòng tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh 
nghiệm trong mọi lĩnh vực; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ để bảo đảm cho công 
tác tham mưu hiệu quả, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ 
tướng chính phủ. 

Trước đó chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ Việt Nam do Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi 
hội đàm chính thức với đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào do Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak làm trưởng đoàn. Tham 
dự hội đàm còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. 

Hai bên tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên sâu giữa các đơn vị của hai 
văn phòng có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hơn nữa năng 
lực tham mưu tổng hợp của cán bộ, công chức mỗi văn phòng phục vụ sự chỉ đạo, điều 
hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ; nhất trí hai bên cùng phối hợp đôn đốc các 
bộ, ngành sớm triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Ủy ban hợp tác hai nước để tham mưu cho lãnh đạo chính phủ chỉ đạo, điều hành các 
nhiệm vụ hợp tác giữa hai nước. Tại hội đàm, hai bên bày tỏ tin tưởng với những kết 
quả đã đạt được và với sự phối hợp chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau, quan hệ hợp tác giữa 
Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sẽ ngày càng gắn 
bó và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp vào thành công 
chung trong hợp tác giữa hai chính phủ. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
và Bộ trưởng Phet Phomphiphak đã đại diện cho hai Văn phòng Chính phủ Việt Nam-
Lào ký Biên bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2021 giữa Văn phòng Chính 
phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. 

T 
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