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• Ngân hàng thế giới công bố báo cáo về Kinh tế Lào

• Quỹ tiền tệ Quốc tế lạc quan về triển vọng Kinh tế Lào

• WB khuyến nghị Lào cải thiện vai trò đồng Kíp

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào gặp nhiều cản trở để kinh doanh 
hiệu quả

• Chỉ số lạm phát của Lào nhảy vọt

• Dịch vụ vận tải đường sắt Lào chưa hấp dẫn thương nhân 

• Lào cấm cửa nhà máy sản xuất hàng hóa từ phế thải nhựa

• Khởi công dự án công viên văn hóa Lanexang 80 triệu USD tại 
Vientiane

• Diễn biến giá gạo tại thị trường Lào

• Xu hướng học nghề của thanh niên Lào tăng cao

• Mực nước sông Mekong tăng chậm hơn dự kiến

• Công ty xổ số Lào hoạt động hiệu quả nhưng thiếu biện pháp hạn chế 
xổ số trái phép

• Lũ lụt gây thiệt hại nặng tại Lào

• Đến năm 2023, Vientiane mới hoàn thành trung tâm xử lý nước thải

• Các ngân hàng thương mại tại Lào hợp tác phát triển khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ

• Cộng đồng người Việt tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Lào
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• Quy định và giới hạn mua ngoại tệ tại ngân hàng ở Lào
• Salavan tăng cường kiểm tra người lao động nước ngoài
• Nguy cơ thiếu nguồn cung thịt lợn tại thủ đô Vientiane
• Hàn Quốc viện trợ Attapeu phục hồi hậu quả lũ lụt
• Tổng thư ký TPO đến thăm Vientiane
• Hầm đường sắt tại Udomxay sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2020
• Bộ Tài chính yêu cầu địa phương tăng cường thu VAT đối với dịch 

vụ vận tải
• Xiêng Khoảng có tiềm năng xuất khẩu mật ong
• Pắc Xăn nhận hơn 20 triệu USD vốn đầu tư từ Ngân hàng phát triển 

châu Á (ADB)  

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Trưởng ban Kiểm 
tra Trung ương Lào

• Khai mạc Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào 
lần thứ 6

• Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp đoàn Cục Bảo vệ nội bộ Quân đội Lào

• Cơ hội vàng hợp tác với doanh nghiệp Lào

• Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển số lượng ma túy 'khủng' qua biên 
giới
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Tin chính: 

Ngân hàng thế giới công bố báo cáo về Kinh tế Lào 
heo KPL, báo cáo mới nhất của WB cho thấy sự lạc quan về khả năng tăng 
trưởng Kinh tế của Lào, dự kiến sẽ ở mức 6.5% vào năm 2019 sau khi đạt 
được con số 6.3% vào năm 2018. 

Ngày 12/8 tại thủ đô Vientiane, giám đốc WB tại Lào Nicola Pontara đã chủ 
trì họp báo công bố nội dung báo cáo Kinh tế Lào năm 2019. Theo nội dung báo cáo, 
mặc dù tiếp tục chính sách thắt chặt tài chính, ngân sách, các dự án trọng điểm của Lào 
vẫn sẽ nhận được sự đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc. 
Đồng thời, Chính phủ Lào tiếp tục cam kết thực hiện hợp nhất tài chính để kiềm chế 
phát sinh nợ công trung hạn bằng cách thắt chặt chi tiêu công và cải thiện khả năng 
thu ngân sách 

Tăng trưởng Kinh tế Lào sẽ được thúc đẩy bởi lĩnh vực dịch vụ đang trên đà phát triển 
nhanh với cơ sở là nhóm kinh doanh bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng. 

Các động thái tích cực của Chính phủ Lào sẽ mang lại hiệu quả giảm thâm hụt ngân 
sách từ 4.4% GDP năm 2018 xuống còn 4.3% GDP trong năm nay. 

Phát biểu tại họp báo, đại diện WB tại Lào cho biết nhịp tăng trưởng Kinh tế Lào đang 
phục hồi trở lại sau khi chững lại bởi các sự cố thiên tai năm ngoái. Ngoài ra, vị này 
cảnh báo về nguy cơ rơi vào vòng xoáy nợ của Lào và hy vọng Chính phủ nước này 
có nhiều biện pháp để ứng phó, đồng thời cần duy trì khả năng thu ngân sách để giảm 
thâm hụt và làm nhẹ gánh nặng nợ công. 

Về dài hạn, Lào cần nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để hỗ trợ phát triển khu 
vực tư nhân, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs. Những hành động trên 
có thể mang lại hiệu quả duy trì Kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tạp công ăn việc làm, xóa đói 
giảm nghèo và bất bình đẳng. 

Theo chuyên gia Kinh tế của WB, ông Somneuk Davading cho biết, trong khu vực 
năng động như Asean, Lào là một trong năm quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt nhất, 
tuy nhiên Chính phủ nước này cần tiếp tục thực hiện các cải cách cơ chế và môi trường 
đầu tư để thu hút thêm vốn nước ngoài. 

Một trong các thách thức chính của Lào là tăng trưởng chất lượng gắn với thân thiện 
môi trường và tạo thêm công ăn việc làm cho lực lượng lao động. Thay vì dựa vào 
việc khai thác xuất khẩu tài nguyên và nguyên liệu thô, các sản phảm giá trị gia tăng 
cũng cần được chú trọng phát triển. 

Lào là quốc gia dễ chịu tác động từ bên ngoài cũng như ảnh hưởng nặng từ thiên tai, 
điều có thể gây áp lực lớn đến khả năng tài chính. Tranh chấp thương mại Trung-Mỹ 
đã làm giảm triển vọng tăng trưởng của các đối tác thương mại chính của Lào khiến 
làn sóng hợp tác, đầu tư quốc tế của Lào thấp hơn, báo cáo cho biết. 

T 
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Ngoài ra, đồng Kíp yếu thế so với các ngoại tệ phổ biến như USD và bath Thái cũng 
cần được chú ý, điều này ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Lào. 

Báo cáo của WB cũng lưu ý những hạn chế và rào cản mà SMEs tại Lào phải đối mặt 
như khả năng tiếp cận vốn, việc cạnh tranh với doanh nghiệp không hợp pháp và sự 
ổn định của hệ thống cấp điện cho sản xuất. Việc tăng cường năng lực và hiệu suất 
hoạt động của SME có thể cải thiện thu nhập, mở rộng co hội việc làm và đóng góp 
nhiều hơn cho xã hội. 
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Quỹ tiền tệ Quốc tế lạc quan về triển vọng Kinh tế Lào 
heo KTXH, quỹ tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng triển vọng phát triển Kinh tế Lào 
vẫn sáng trong những năm tới bất chấp những khó khăn hiện tại. 

Những dự đoán về Kinh tế Lào của IMF mới được công bố gần đây nằm trong Tham 
vấn điều IV mà Lào đang thực hiện từ tháng 5/2019, Dự báo chỉ rõ nhịp đầu tư của 
khu vực tư nhân ổn định, lượng điện xuất khẩu tăng dần và sự hoàn thành của dự án 
đường sắt Lào-Trung sẽ thúc đẩy Kinh tế Lào phát triển lên mức 7% trong trung hạn 
sau khi tăng trưởng GDP trong năm 2018 giảm xuống mức 6.3% so với 6.8% của năm 
2017 do lũ lụt bởi thảm họa vỡ đập thủy điện tại Attapeu khiến nền nông nghiệp và 
công nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng. 

Năm 2019, Chính phủ Lào quyết định hoãn đầu tư vào các dự án công và cam kết hợp 
nhất tài chính trong nỗ lực duy trì ổn định ngân sách đang thâm hụt sâu và nợ công 
tăng cao, đồng thời những động thái cải thiện khả năng thu ngân sách và cắt giảm chi 
tiêu công cũng sẽ góp phần hỗ trợ quan trọng. Ngoài ra, trong ngắn hạn, nhu cầu nhập 
khẩu của Lào đang còn cao sẽ tiếp tục dẫn đến gia tăng thâm hụt vãng lai và làm suy 
yếu quỹ dự trữ ngoại hối, báo cáo của IMF cho biết. 

IMF đánh giá cao việc tập trung ngân sách của Lào vào phục hồi thảm họa thiên nhiên 
và đình chỉ các dự án đầu tư công sẽ sớm giúp Chính phủ ổn định tình hình tài chính. 

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng Kinh tế Lào sẽ vấp phải thách thức từ sự chững lại 
của nền Kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Ngoài ra, việc 
chậm đạt được những cam kết cải cách và rủi ro từ thiên tai cũng sẽ là rào cản phát 
triển của Lào. 

IMF cũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của Asean sẽ đẩy nhanh quá trình hội nhập 
khu vực của Lào, giúp thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch của nước này. 
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WB khuyến nghị Lào cải thiện vai trò đồng Kíp 

heo LTP, trong bối cảnh hàng loạt các quốc gia cắt giảm lãi suất cho vay bởi 
ảnh hưởng tiêu cực từ căng thẳng thương mại Trung-Mỹ, WB cho rằng Lào 
nên có những biện pháp cải thiện giá trị đồng Kíp. 

Trong lần họp báo mới nhất của WB công bố báo cáo về Kinh tế Lào 2019, chuyên 
gia kinh tế Somneuk Davading khuyến nghị Lào nên để đồng kíp bám sát các biến 
động của thị trường ngoại hối khi Cục dự trữ liên bang Mỹ vừa mới cắt giảm lãi suất 
để chống lại các tác động từ căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Để giảm gánh 
nặng dự trữ ngoại hối, Chính phủ Lào nên có biện pháp để tiền Kíp biến động linh hoạt 
hơn và bám sát với thị trường tiền tệ. 

WB đặt hy vọng đồng Kíp sẽ có thể trở thành yếu tố định hướng thị trường để Lào 
không cần phải can thiệp nhiều vào tỷ giá khi có quỹ dự trữ ngoại hối yếu. thông qua 
việc cam kết đảm bảo tăng cường xuất khẩu và tăng trưởng Kinh tế, việc sẽ giúp ổn 
định tỷ giá hối đoái theo hướng có lợi cho Lào, đồng thời cải thiện và xây dựng niềm 
tin sử dụng đồng tiền nội tệ của người Lào, ông Somneuk cho biết. 

Mới đây, Mỹ đã cắt giảm lãi suất ngân hàng lần đầu tiên sau một thập kỷ khi chứng 
kiến mức tăng trưởng Kinh tế chậm lại, hàng loạt ngân hàng trung ương các quốc gia 
có nền Kinh tế mới nổi ở Châu Á như Ấn Độ, New Zealand, Thái Lan... cũng đã có 
động thái tương tự để phòng ngừa đe dọa đến ổn định Kinh tế và tiếp tục duy trì khả 
năng cạnh tranh cảu mình. Bên cạnh đó, USD dự kiến sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong khu 
vực do niềm tin vào đồng tiền này vẫn cao hơn so với các ngoại tệ khác. 

Nhiều năm trước, giai đoạn Lào bùng nổ về lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên 
đã khiến đồng Kíp tăng giá nhanh chóng, từ mức khoảng 12.000 Kíp cho 1 USD vào 
năm 2000, giá trị đồng tiền Lào đã đạt đỉnh 8.000 Kíp/1 USD vào thời điểm 2017. Tuy 
nhiên, những khó khăn cả trong và ngoài nước cùng dự trữ ngoại hối yếu đã kéo giá 
trị tiền Kíp xuống thấp trong vòng 2 năm trở lại đây, đặc biệt là sự trượt giá liên tục so 
với đồng bath Thái và USD. 

Theo báo cáo của WB, tỷ giá đồng Kíp suy yếu 3.8% so với USD và 4.7% so với bath 
Thái sau nửa đầu năm 2019 nếu so sánh cùng thời kỳ năm ngoái. Các yếu tố nội tại 
bao gồm nhu cầu ngoại tệ khổng lồ để nhập khẩu và trả nợ nước ngoài cũng như nhu 
cầu giao dịch trong nước bằng ngoại tệ tăng cao làm giảm giá trị đồng Kíp. Sau 6 tháng 
đầu năm, độ chênh lệch tỷ giá giữa thị trường và ngân hàng thương mại Lào giữ ở mức 
dưới 3%. 
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  Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào gặp nhiều cản 

trở để kinh doanh hiệu quả 
heo KTXH, báo cáo mới nhất về Kinh tế Lào được Ngân hàng thế giới công bố 
mới đây chỉ ra việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs ở Lào phải đối mặt với 

hàng loạt những rào cản, đặc biệt là khó khăn trong việc tiếp cận vốn, việc cạnh tranh 
không công bằng và nguồn cung cấp điện ổn định. 

Trong hai năm trở lại đây, khả năng tiếp cận nguồn vốn của SMEs gặp nhiều khó khăn 
hơn là kết quả khảo sát được WB đưa ra. Những yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng trên bao gồm sự thận trọng trong việc phê duyệt các khoản vay rủi ro 
của ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp SMEs hạn chế về khả năng quản lý tài 
chính và kinh doanh; khả năng tiếp cận tài chính ở vùng ngoài đô thị hạn chế và lãi 
xuất cao. 

Ngoài ra, những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không chính thức đang phổ 
biến trong bối cảnh cơ quan chức năng không có biện pháp mạnh tay khiến các doanh 
nghiệp hợp pháp chịu nhiều thiệt thòi. 

Mặc dù khả năng cấp điện của Lào đã ổn định trong một vài năm trở lại đây nhưng 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp SMEs, 
đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 

Để giải quyết vấn đề tài chính, WB khuyến nghị Lào nên cải thiện khả năng tiếp cận 
vốn của SMEs thông qua việc nâng cao năng lực quản lý, đa dạng hóa nguồn cung cấp 
tín dụng, cải thiện chất lượng bảo hiểm tín dụng để có thể đánh giá mức độ rủi ro chính 
xác hơn. 

Ngoài ra, việc loại bỏ băng đỏ trong thủ tục hành chính cũng sẽ tạo động lực cho khởi 
sự kinh doanh khả quan của doanh nghiệp chưa chính thức, đồng thời áp dụng nhất 
quán các cơ chế, quy định sẽ tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp, báo cáo 
của WB cho biết. 

Lào cũng nên đầu tư và cải thiện hiệu quả của mạng lưới cấp điện để hạn chế ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất của SMEs. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào hiện là một phần quan trọng trong nền Kinh tế, chiếm 
đến 99% lượng doanh nghiệp hoạt động tại nước này và cung cấp 82% lượng việc làm 
cho người lao động. Chính phủ Lào ước tính các doanh nghiệp này chiếm gần 20% giá 
trị GDP so với 40% của Thái Lan và 31 ở Malaysia và Philippines. 

Mang tầm quan trọng lớn đối với vấn đề việc làm và sinh kế của lao động Lào, việc 
cải thiện hiệu quả SMEs sẽ góp phần đáng kể giúp Lào thoát khỏi các nhóm quốc gia 
kém phát triển. 
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  Chỉ số lạm phát của Lào nhảy vọt 
heo KTXH, chỉ số giá tiêu dùng của Lào tăng vọt lên mức 3% trong tháng 7/2019 
bất chấp các biện pháp bình ổn giá hàng hóa của Chính phủ nước này. 

Theo Tổng cục thống kê Lào, chỉ số lạm phát của Lào bắt đầu gia tăng mạnh từ tháng 
3 năm nay khi nước này liên tục hứng chịu thiệt hại do thiên tai lũ lụt, hạn hán và dịch 
bệnh làm chết gia súc và hủy hoại diện tích lớn mùa màng, điều này dẫn đến việc sụt 
giảm nguồn cung ngắn hạn của một số mặt hàng thực phẩm, nhu cầu của thị trường 
không được đáp ứng đủ dẫn đến tình trạng leo thang giá cả. 

Bên cạnh đó, sự mất giá của tiền Kíp so với USD và bath Thái Lan cũng ảnh hưởng 
lớn đến giá cả hàng nhập khẩu ( vốn chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường Lào) bất chấp 
những nỗ lực kiểm soát tỷ giá hối đoái của Chính phủ nước này. 

Doanh nghiệp phải chi nhiều tiền Kíp hơn để mua ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu nhập 
khẩu hàng hóa, đặc biệt là từ Thái Lan, đất nước cung cấp 55% hàng tiêu dùng cho 
Lào. 

Theo thông tin từ Ngân hàng Trung ương Lào, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 chỉ là 1.66% 
và tăng lên 2.21% vào tháng 4, 2.52% trong tháng 5 và 2.48% vào tháng 6. 

Giá thực phẩm tươi sống bao gồm gạo, thịt bò, cá, trái cây và rau củ đã tăng 4.64% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá gạo nhảy vọt 15.42% do thiếu hụt nguồn cung. 

Diễn biến thất thường của khí hậu và dịch bệnh khiến cả người nông dân, nhà sản xuất 
và kinh doanh lo lắng về sự leo thang giá cả hàng hóa trong nước. Giá gạo tăng đột 
biến sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người lao động có thu nhập thấp tại Lào. 

Sau khi chứng kiến dịch tả lợn Châu Phi lan rộng ra 13 tỉnh, thành phố của Lào, nhu 
cầu thịt lợn giảm mạnh và chỉ mới tăng trở lại trong ít ngày vừa qua. Việc người tiêu 
dùng chuyển hướng lựa chọn thực phẩm khiến giá cá, trứng, hải sản và rau quả đều có 
xu hướng tăng cao. 

Cam kết của Chính phủ Lào thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp nước này trong năm 
2019 để đạt 2.8% với điều kiện không có thiên tai hoặc các rủi ro khắc nghiệt khác 
nhiều khả năng sẽ không thể thực hiện được trong bối cảnh nhiều diện tích cây trồng 
bị sâu bệnh hủy hoại nghiêm trọng, đẩy người dân vào vòng xoáy nợ nần. Ngoài ra, 
phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu nhập từ nước ngoài cũng 
là rào cản lớn đối với người nông dân Lào. 
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Dịch vụ vận tải đường sắt Lào chưa hấp dẫn 

thương nhân  
heo Laoedaily, đã không có nhiều thương nhân Lào nào sử dụng dịch vụ vận tải 
đường sắt từ ga Thanaleng của Lào để xuất khẩu hàng sang Thái Lan. 

Hiện các bên liên quan Lào-Thái đang bắt đầu cảm thấy lo ngại và chuẩn bị thảo luận 
tìm biện pháp giải quyết tình trạng ảm đạm của dịch vụ vận tải đường sắt từ ga 
Thanaleng khi mới chỉ chính thức hoạt động từ hôm 1/8 vừa qua. 

Theo Chủ tịch hiệp hội vận tải quốc tế thuộc Phòng Công nghiệp và thương mại Lào 
Pachit Xayavong, quy mô của các chuyến tàu có thể đáp ứng được từ 10-20 container 
với chi phí thấp hơn vận tải đường bộ, tuy nhiên, hình thức vận tải mới này có vẻ chưa 
thu hút được các doanh nghiệp xuất khẩu của Lào. 2 container bia Lào hiện là lô hàng 
đầu tiên và cũng là duy nhất được vận chuyển thông qua dịch vụ đường sắt Lào-Thái, 
gây ra sự mất cân đối lớn khiến các nhà chức trách hai bên lo lắng. 

Đích đến của hành trình vận tải hàng hóa đường sắt từ ga Thanaleng, thủ đô Vientiane 
là cảng Laem Chabang tại tỉnh Chonbury của Thái Lan với tần suất 4 chuyến/ngày. 

Nói về hàng hóa lưu thông bằng đường sắt chủ yếu từ chiều Thái Lan vào Lào. Ông 
Pachit bày tỏ lo ngại nỗ lực quản lý tiền tệ, tỷ giá hối đoái của Lào tiếp tục gặp khó 
khăn, giá Kíp yếu thế so với bath sẽ tiếp tục duy trì do sự mất cân đối giữa xuất và 
nhập khẩu. 

Hiện hàng hóa từ Lào sang Thái Lan qua đường sắt được gộp chung với việc vận tải 
hành khách, dấy lên lo ngại ảnh hưởng từ hàng hóa là hóa chất lên khách hàng đi tàu. 

Cho đến thời điểm hiện tại, chi tiết về các dịch vụ vận tải được cung cấp, bao gồm cả 
chi phí không được đề cập bởi nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đang tiếp tục phối hợp 
làm việc để cải thiện vấn đề, Chủ tịch Pachit cho biết. Cùng thời điểm, chi tiết về dịch 
vụ vận tải đường sắt, bao gồm kho bãi Thanaleng cũng chưa được ấn định cụ thể, cơ 
quan chức năng Lào đang tiếp tục làm việc với đối tác doanh nghiệp Thái Lan để sớm 
ổn định loại hình dịch vụ được cho là rất tiềm năng này. 
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 Lào cấm cửa nhà máy sản xuất hàng hóa từ phế 

thải nhựa 
heo KTXH, Bộ Công thương Lào ban hành Chỉ thị về việc dừng cấp phép 
mới cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất-chế 
biến dùng nguyên liệu đầu vào là nhựa plastic đã qua sử dụng. 

Theo Bộ Công thương, Chỉ thị là một phần của chính sách tăng cường hiệu quả quản 
lý, tái cơ cấu ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa có dùng nguyên liệu là nhựa plastic 
đã qua sử dụng của Lào nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường-xã hội và 
phù hợp với định hướng phát triển xanh của Chính phủ nước này. 

Nội dung của Chỉ thị không đề cập cụ thể thời điểm gỡ bỏ lệnh đình chỉ, đồng thời cho 
biết những doanh nghiệp đã nhận được giấy phép xây dựng nhà máy sản xuất từ cơ 
quan chức năng vẫn được phép tiếp tục tiến hành và ngược lại, những doanh nghiệp 
chưa được cấp giấy phép trước khi Chỉ thị có hiệu lực sẽ không thể xây dựng nhà máy 
của mình. 

Bộ Công thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra những nhà máy đang 
hoạt động trong lĩnh vực trên, được quyền tạm thời thu hồi giấy phép kinh doanh trong 
trường hợp phát hiện sai phạm liên quan đến môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản 
xuất cho đến khi các doanh nghiệp này tự điều chỉnh và đáp ứng được đủ điều kiện 
theo quy định. 

Chỉ thị này của Bộ Công thương có hiệu lực từ 15/8/2019. 
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  Khởi công dự án công viên văn hóa Lanexang 80 

triệu USD tại Vientiane 
heo KTXH, công viên văn hóa Lanexang nằm tại Km16 tại địa bàn bản 
Dongsanghin, quận Xaythany sẽ là lựa chon mới đáng chú ý cho khách du 
lịch đến với thủ đô Vientiane. 

Lễ khởi công dự án diễn ra hôm 9/8 vừa qua với sự tham dự của Phó Thủ tướng 
Sonexay Siphandone, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Bosengkham 
Vongdara, các đại diện ban ngành hữu quan và đơn vị thực hiện dự án là liên doanh 
giữa Công ty Phát triển Công viên văn hóa Lanexang và Công ty Oceano, môt nhà đầu 
tư nước ngoài. 

Dự án được Chính phủ Lào phê duyệt thời gian tô nhượng 50 năm, tổng giá trị đầu tư 
80 triệu USD và sẽ hoàn thành trong vòng 9 năm, bao gồm các hạng mục công viên 
giải trí, văn hóa, công viên nước, vườn sinh thái, sở thú, trung tâm mua sắm, nhà hàng, 
khách sạn và một khu dân cư. 

Theo thông tin dự án, các công trình giải trí và công viên nước dự kiến sẽ hoàn thành 
trong vòng 36 tháng, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thu hút khách du lịch hàng 
đầu tại Vientiane. 

Oceano Company Limited là một doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tại Lào, đã ký 
Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu khả thi cho Công viên văn hóa Lan Xang từ năm 
2017.  Công ty hoạt động chuyên về xây dựng đường bộ, phát triển bất động sản, bảo 
hiểm và các tổ chức tài chính không ký gửi. Doanh nghiệp cũng sở hữu các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. 
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Diễn biến giá gạo tại thị trường Lào 

heo KTXH, vào những tháng đầu mùa mưa hàng năm, giá gạo tại Lào biến 
động do khan hiếm nguồn cung. 

Giá bán lẻ gạo tại thị trường Lào mặc dù có biến động tương đối nhưng nhìn chung 
vẫn giữ được sự ổn định, tuy nhiên, kể từ đầu tháng 6, giá bán buôn biến động mạnh, 
phụ thuộc vào nguồn nhập các loại gạo phổ biến bị hạn chế, đặc biệt là gạo nếp Kaynoi 
loại 1 và loại 2. Nguyên nhân được cho là năng suất giảm và nông dân tăng tích trữ để 
tiêu dùng. 

Kể từ đầu tháng 6/2019, giá bán buôn gạo tại Lào đồng loạt tăng mạnh từ 5.000 đến 
10.000 Kíp cho mỗi mưn 12 Kg. 30.000 đến 50.000 Kíp/bao 48 Kg, lên mức 380.000-
400.000 Kíp/bao so với 350.000 Kíp trước đây. Mức biến động này được cho là không 
ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng có thu nhập trung bình đến thấp tại Lào. 

Theo quy luật, giá gạo tại Lào sẽ tăng từ tháng 6-10 hàng năm và ổn định trở lại vào 
giai đoạn tháng 11-5, là thời điểm thu hoạch mùa khô với nguồn hàng dồi dào, đáp 
ứng đủ cho thị trường. 

Theo Bộ Nông Lâm, giai đoạn 2015-2017 ghi nhận mức tăng sản lượng lúa gạo Lào 
khoảng 4% và giảm xuống 2% vào năm 2018, khi diện tích lớn mùa màng bị ảnh 
hưởng bởi thời tiết xấu và dịch bệnh. 

Ở thời điểm hiện tại, giá gạo đánh bóng loại 1 và 2 đang duy trì mức cao hơn so với 
mọi năm từ 1.000-2.000 Kíp/Kg. 

Năm 2018, 100.000 ha diện tích mùa màng đã bị các trận lũ lụt hủy hoại hoàn toàn gây 
ra tình trạng thiếu gạo và đẩy giá mặt hàng này lên cao trong giai đoạn cuối năm. Một 
số địa phương không thể sản xuất đủ gạo tiêu dùng và cần đến việc nhập từ bên ngoài. 

Ngoài sản lượng, chất lượng lúa gạo mùa khô 2018 cũng thấp hơn do thiếu nước tưới 
vì hệ thống thủy lợi hư hỏng và dịch bệnh các loại. 
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 Xu hướng học nghề của thanh niên Lào tăng cao 
heo KTXH, lượng học sinh đăng ký thi tuyển vào Đại học Quốc gia Lào giảm 
mạnh so với năm ngoái, các trung tâm dạy nghề ghi nhận đơn đăng ký tăng 
mạnh. 

Năm nay, số lượng sinh viên dự tuyển thi vào trường Đại học Quốc gia Lào đạt khoảng 
14.000 người, giảm đến 4.000 thí sinh so với niên khóa năm ngoái. Nguyên nhân bắt 
nguồn từ việc số lượng học sinh theo học ngành mà thị trường lao động đang có nhu 
cầu tăng cao, đặc biệt là các trường dạy nghề. 

Theo PGS.TS Khamphong Nammavongmixay, Chánh văn phòng Hội đồng ban giám 
hiệu Đại học Quốc gia Lào cho biết, năm nay, có 14.059 thí sinh đăng ký hồ sơ dự 
tuyển vào trường, trong đó chỉ tiêu năm 2019 nhà trường sẽ tiếp nhận 8.100 sinh viên 
bao gồm 5000 sinh viên mới và 3000 sinh viên theo diện học bổng hoặc liên thông, 
bình quân mỗi ngành tiếp nhận 60 sinh viên trong tổng số 109 ngành đào tạo chính 
quy của trường. 

Con số giảm đến 4.000 hồ sơ dự tuyển phản ánh nhận thức của học sinh Lào đã có 
chuyển biến rõ rệt, các em đã hiểu được nhu cầu của thị trường lao động trong nước 
và mạnh dạn chọn học các ngành đem lại cơ hội việc làm cao hơn và phù hợp với năng 
lực. Cụ thể, ngành kỹ thuật đang thu hút đông đảo sinh viên quan tâm và đăng kí dự 
tuyển nhất, đây là lĩnh vực sẽ chiếm tỷ trọng cao trong thị trường lao động Lào trong 
tương lai, ông Khamphong cho biết thêm. 

Theo Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Lào-Đức Khamsavay Nhommilavong cho 
biết, trong 2 năm trở lại đây số lượng sinh viên theo học tại trường có xu hướng tăng 
lên, năm nay ghi nhận 2.252 thí sinh đăng ký dự thi vào trường, trong đó ngành được 
lựa chọn nhiều nhất bao gồm Công nghệ Ô tô; Kỹ thuật điện; Cơ khí nặng với số lượng 
dự tuyển tăng gấp đôi so với cùng kỳ. 

Theo ông Khamsavay, ngành Kỹ thuật luyện kim và Cơ khí nông nghiệp vẫn chưa 
được chú ý nhiều mặc dù đây đều là các lĩnh vực được nhà nước khuyến khích và dự 
kiến cũng sẽ cần nguồn nhân lực đông đảo. Hiện tại, một bộ phận lớn thanh niên Lào 
hiện chưa được trải qua giai đoạn hướng nghiệp cần thiết và vẫn lựa chọn ngành học 
theo xu hướng chung của xã hội. 
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 Mực nước sông Mekong tăng chậm hơn dự kiến 
heo Laophatthana, MRC đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dòng chảy để đưa ra 
những dự báo ứng phó kịp thời cho các quốc gia hạ lưu sông Mekong. 

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn Lào tuần vừa qua (từ ngày 7/8 đến ngày 
17/8/2019) cho biết, mực nước sông Mekong và các nhánh phụ tuần vừa qua thay đổi 
không đáng kể, cụ thể,  trạm quan trắc Luangphabang ghi nhận mực nước tăng lên chỉ 
0.33cm, tại trạm Thủ đô Viêng Chăn mực nước giảm xuống 1.46m so với tuần trước 
đó, từ 5.4m xuống còn 3.94m, thấp hơn nhiều so với mức báo động 7m. 

Mực nước ở các nhánh phụ sông Mekong cũng giảm xuống đáng kể, trạm quan trắc 
Mahaxay (sông Xebangphay) giảm  0.18cm, từ 7.38m xuống còn 7.20m. Trạm 
KhuaXe (sông Xebangphai) giảm 0.49cm, từ 11.99m xuống còn 11.5m. Các nhánh 
sông khác có biến động không đáng kể. 

Trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động, Ủy hội Mekong MRC cho biết cơ quan 
này đang theo dõi chặt chẽ dòng chảy của sông khi nhiều khu vực hạ lưu ghi nhận tình 
trạng mực nước giảm và xảy ra khô hạn. MRC cam đoan sẽ nỗ lực đánh giá và dự báo 
sớm để các quốc gia tại hạ nguồn Mekong có biện pháp ứng phó thích hợp. 

Đại diện MRC cho biết, 22 trạm quan trắc mới đã được thành lập dọc theo hạ lưu sông 
Mekong, những trạm này cung cấp dữ liệu về dòng chảy, bao gồm cả mực nước cho 
Ban thư ký MRC hàng ngày để có những đánh giá kịp thời nhất. Tháng trước, MRC 
cũng đã ký thỏa thuận trao đổi dữ liệu thủy văn thượng nguồn Mekong, còn được gọi 
là Lan Thương với Cục tài nguyên nước Trung Quốc mỗi 2 ngày trong vòng 5 tháng, 
từ 1/6 đến 31/10. 

Kể từ đầu tháng 8, mực nước các kênh chính của dòng Mekong đã tăng lên đáng kể 
sau đợt khô hạn kỷ lục hồi tháng 7. Mức tăng trung bình đạt khoảng 1.5m nhưng không 
có trạm quan trắc nào ghi nhận mức nước trung bình so với giai đoạn 1980-2018. 

MRC dự báo mực nước trung bình sẽ tăng cho đến 20/8, khi lượng mưa tại khu vực 
đạt xấp xỉ 150-200mm. 
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 Công ty xổ số Lào hoạt động hiệu quả nhưng thiếu biện 

pháp hạn chế xổ số trái phép 
heo BTC, xổ số Lào Lao Lottery, công ty trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động 
kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tương đối hiệu quả. 

Cụ thể, báo cáo sơ kết nửa đầu năm của Lao Lottery ghi nhận doanh thu hơn 
25.8 tỷ Kíp, vượt 9.02% mục tiêu đặt ra, lợi nhuận tổng đạt 16.6 tỷ Kíp, thực hiện 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 14.4 tỷ Kíp, vượt 14.17% kế hoạch bao gồm các 
khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lãi suất trước bạ và chia lợi nhuận. 

Lao Lottery được thành lập năm 1982, trực thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính Lào, 
với số vốn ban đầu 500.000 Kíp, tài sản hiện tại của công ty đã đạt hơn 195 tỷ Kíp. 

Xổ số Lào có tổng cộng 44 đơn vị ủy quyền phân phối và hơn 37 nghìn cá nhân bán lẻ 
qua hệ thống điện tử, cung cấp dịch vụ xổ số 2 số, 3 số, 4 số, số con vật và xổ số cào. 
Doanh nghiệp này đang thử nghiệm thêm các hình thức xổ số mới bao gồm 6 số, 5 số, 
2 số cuối giải đặc biệt, 1 số đầu/cuối giải đặc biệt... 

Theo đại diện Xổ số Lào, doanh nghiệp này không thừa nhận và nghiêm cấm các loại 
hình nằm ngoài hệ thống, chủ yếu là các hình thức tương tự sổ xố hoạt động không 
công khai của người nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Lào hiện vẫn chưa áp 
dụng được nhiều biện pháp cụ thể để giảm bớt tình trạng này một cách triệt để. 
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Lũ lụt gây thiệt hại nặng tại Lào 

heo KTTM, chính quyền nhiều địa phương Bắc Lào đang phát đi các cảnh báo 
cho người tham gia giao thông về nguy cơ sạt lở đất dọc theo các tuyến đường 
núi, đặc biệt là tại các tỉnh Huaphan, Xiengkhoang, Luangprabang và Vientiane 

kể từ khi xảy ra các đợt mưa lớn từ hôm 3/8, dự kiến kéo dài đến hết tuần này. 

Sự cố đáng tiếc nhất xảy ra tại huyện Viengxay, tỉnh Huaphan khi bản Xầm Tạy và 
Xầm Nưa bị ảnh hưởng nặng bởi lũ quét bất ngờ, đất lở đã che lấp và làm hư hỏng các 
tuyến đường huyết mạch tại địa phương. Đại diện Sở Công chính Vận tải tỉnh đã đưa 
ra khuyến cáo cho người tham gia giao thông hạn chế đi lại trong thời gian quá trình 
sửa chữa đường được thực hiện. Trận lũ quét đã cuốn trôi 7 người và Chính quyền 
huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tìm thấy được 1 nạn nhân sau khi nhận được 
đề nghị hỗ trợ từ chính quyền huyện Viêng Xay. 

Ngoài ra, nhiều công trình xây dựng và hạ tầng cơ sở tại huyện Nan, tỉnh Luangprabang 
cũng bị thiệt hại trong một đợt lũ quét cách đây ít hôm. Bên cạnh đó, tuyến đường 
huyết mạch từ huyện Kasy tỉnh Vientiane đến huyện Nan cũng chịu cảnh hư hỏng do 
sạt lở đất, đặc biệt là tại đoạn dốc Phoukaolak và Km số 33. Các xe tải hạng nặng được 
cảnh báo không lưu thông trên tuyến đường này do quá trình sửa chữa chưa hoàn thành 
và được khuyến nghị sử dụng tuyến quốc lộ 13 Bắc qua huyện Phoukhoun để thay thế. 

Lũ lụt tại các tỉnh Bắc Lào gây ra thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ Kíp, bao gồm việc làm 
hư hỏng cơ sở hạ tầng, nhà cửa, làm chết gia súc, vật nuôi, lúa gạo và gây ngập úng 
diện tích hoa màu lớn. 
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Đến năm 2023, Vientiane mới hoàn thành trung tâm xử 
lý nước thải 

heo KTTM, mỗi năm, Chính quyền Thủ đô Vientiane phải sử dụng khoản ngân 
sách cực lớn vào việc duy trì khả năng hoạt động của hệ thống kênh xả thải 
Hongxeng, Khouvieng… trong giai đoạn mùa mưa, tránh hiện tượng ngập úng 

và ách tắc bằng các phương pháp thủ công thiếu hiệu quả và không có tính dài hạn. 

Những năm trở lại đây, tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng dẫn đến lượng nước thải 
sinh hoạt gia tăng đột biến, cơ sở hạ tầng hạn chế khiến vấn đề kênh Hong Xeng chưa 
thể giải quyết dứt điểm. 

Chính quyền thủ đô Vientiane qua nhiều lần tham vấn với một số đối tác phát triển về 
biện pháp xử lý vấn đề nước thải sinh hoạt đang gia tăng nhanh chóng, vượt khỏi khả 
năng đáp ứng của hệ thống đường dẫn lạc hậu. Theo đó, thủ đô Vientiane đã đạt được 
thỏa thuận về khoản vay vốn 100 triệu USD không lãi xuất từ Chính phủ Hungary vào 
đầu tháng 6 vừa qua để đầu tư vào dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô 
lớn sẽ được khởi công ngay đầu năm 2020 và hoàn thành năm 2023. Đơn vị đấu thầu 
thành công dự án trên là Công ty Lao Project. 

Dự án sẽ được xây dựng trong 36 tháng trước khi được chính thức vận hành đồng thời 
3 hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải và mạng lưới nước thải mới đảm bảo tính bền 
vững trên cơ sở mở rộng hệ thống xử lý nước hiện có, dự kiến tăng công suất từ 20 
nghìn m3 lên 40 nghìn m3 mỗi ngày, đủ khả năng cung cấp cũng như xử lý lượng nước 
cho toàn thủ đô Viêng Chăn. 

Các bên tham gia hoạch định dự án đang cố gắng tìm kiếm cách xây dựng mạng lưới 
dẫn nước thải tối ưu và tiết kiệm nhất có thể và cơ bản, cách lắp đặt đường ống dọc 
các nguồn nước tự nhiên là khả thi nhất, hạn chế tối đa việc xả thải nước trực tiếp ra 
sông, suối. Nước sẽ được lọc đạt đủ tiêu chuẩn môi trường trước khi chảy ra ngoài tự 
nhiên, thông tin từ hội nghị cho biết. 
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Các ngân hàng thương mại tại Lào hợp tác phát triển 

khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ 
heo Sacombank, chiều 14/8, tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào 
(LNCCI), thủ đô Vientiane, Phó chủ tịch Daovone Phachanhthavong đã chủ trì 
và chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa 8 ngân hàng 

thương mại tại Lào với LNCCI về thỏa thuận hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh và 
cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Lào. 

Theo đó, đại diện của 8 ngân hàng thương mại hàng đầu tại Lào bao gồm: Ngân hàng 
Ngoại thương Lào đại chúng BCEL; Ngân hàng phát triển Lào LDB; Ngân hàng liên 
doanh Lào-Việt Lao-Viet Bank; Ngân hàng Lào-Trung LCNB; Ngân hàng ACLEDA 
Lào; Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lào Sacombank; Ngân hàng STB; Ngân hàng 
Lào-Pháp đã lần lượt ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện LNCCI, đánh dấu lần 
hợp tác đầu tiên giữa các ngân hàng này nhằm mục đích chung tay xây dựng cộng 
đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào vững mạnh, từng bước trở thành khu vực nắm 
vai trò quan trọng trong nền Kinh tế Lào. 

SMEs Lào hiện đóng góp 16% vào tổng GDP và cung cấp lượng lớn việc làm cho lao 
động Lào. Có đến 82% tổng lực lượng lao động trong nước được tuyển dụng bởi các 
doanh nghiệp SMEs hoạt động hợp pháp mà trong đó có 86% là doanh nghiệp nhỏ và 
siêu nhỏ với ít hơn 5 nhân sự. Ngoài ra, hiện nay còn một số lớn doanh nghiệp có quy 
mô vừa và nhỏ đang hoạt động phi chính thức tại Lào. 

Một trong những rào cản lớn nhất đối với SMEs chính là hạn chế về khả năng tiếp cận 
tài chính để thúc đẩy phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, 
năng lực quản lý tài chính và hoạch định chính sách kinh doanh của SMEs Lào cũng 
rất yếu kém do thiếu hụt kỹ năng cần thiết về kế toán và quản trị. Mặt khác, vẫn còn 
tồn tại số lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không chính thức khiến các 
ngân hàng thương mại từ chối cung cấp các khoản tín dụng cần thiết. 

Thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy Dự án khuyến 
khích phát triển SMEs thông qua cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn của Tổ chức 
lao động quốc tế ILO trên cơ sở nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới WB. Dự án tại 
Lào được thực hiện bởi Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ DOSMEP thuộc Bộ 
Công Thương Lào. 

Cụ thể, DOSMEP đã hoàn thành và bắt đầu triển khai chương trình đào tạo phát triển 
kinh doanh thông qua bộ cẩm nang "Laos In Business" dành cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ tại Lào. Chương trình đào tạo giúp SMEs Lào nâng cao năng lực tổng thể trong 
kinh doanh và tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay. 
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Cộng đồng người Việt tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu 

tại Lào 
heo VOV, Sáng ngày 15/8, tại chùa Phật Tích, thủ đô Vientiane, Lào, Ban Điều 
phối Phật giáo Việt Nam tại Lào cùng đông đảo tăng ni, phật tử và cộng đồng 
người Việt Nam sinh sống tại đây đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 

2563 và nguyện cầu quốc thái dân an. 

Thượng tọa Thích Minh Quang – Trụ trì chùa Phật Tích, Trưởng ban Ban Điều phối 
Phật giáo Việt Nam tại Lào chủ trì buổi lễ đã nêu bật ý nghĩa to của Vu Lan - một 
trong ba ngày Lễ trọng đại của Phật giáo là dịp để những người con Phật tri ân công 
cha nghĩa mẹ, thể hiện tinh thần hiếu đạo, nhắc nhở nhau tìm về nguồn cội tâm linh và 
duy trì hơi ấm tình người trong cuộc sống. Tại buổi lễ, bà con đã tham gia các nghi 
thức ấm cúng và trang trọng bày tỏ lòng thành đối với bậc sinh thành, cầu chúc cha 
mẹ khỏe mạnh, sống lâu, cùng tụng kinh, cầu nguyện cho những người đã khuất. 

Cũng tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, bà con Phật tử đã thực 
hiện nghi lễ dâng hương, dâng y cho các sư, thả chim bồ câu cầu hòa bình, an lạc, hạnh 
phúc cho toàn dân tộc nói chung và cho bà con kiều bào tại Lào nói riêng. 

Đại lễ Vu Lan báo hiếu là hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm ý nghĩa nhân văn của 
cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Không chỉ để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ, ông 
bà tổ tiên mà đây còn là dịp để bà con kiều bào tại Lào gìn giữ, phát huy nét đẹp văn 
hóa của dân tộc Việt Nam nói riêng và của Phật giáo trên toàn thế giới nói chung.  
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Tin vắn: 
 

Quy định và giới hạn mua ngoại tệ tại  
ngân hàng ở Lào 

heo KTXH, nhu cầu mua ngoại tệ ở Lào để thực hiện các giao dịch dân sự là 
rất lớn, tuy nhiên giới hạn ngoại tệ có thể mua được tại các ngân hàng thương 
mại chỉ là 10 triệu Kíp. 

Theo nội dung quyết định số 109/BOL của Ngân hàng Trung ương Lào ban hành ngày 
1/2/2019 về giao dịch ngoại tệ giữa người dân với ngân hàng thương mại và cơ sở quy 
đổi ngoại tệ. Các điều 2, 4, 5 đã quy định rõ về việc mua-bán ngoại tệ như mỗi cơ sở 
quy đổi ngoại tệ có quyền mua vào hoặc bán ra lượng tiền không được phép vượt quá 
vốn điều lệ đã đăng ký; mỗi ngân hàng thương mại hoặc cơ sở quy đổi ngoại tệ được 
phép bán ngoại tệ cho cá nhân bất kỳ trong giới hạn 10 triệu Kíp/năm/ngày/người với 
điều kiện khách hàng cần khai báo mục đích sử dụng ngoại tệ rõ ràng cùng việc cung 
cấp bản sao sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài); Việc bán ngoại tệ 
cho tổ chức, cá nhân để thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ cần được xem xét ưu tiên 
cho các lĩnh vực nhiên liệu, dược, hàng tiêu dùng quan trọng. Ngoài ra, các lý do sử 
dụng ngoại tệ được quy định tại Luật tiền tệ của Lào cũng bao gồm lĩnh vực xuất-nhập 
khẩu; bảo hiểm; dịch vụ kho bãi quá cảnh; thanh toán nợ nước ngoài hoặc tín dụng 
thương mại nước ngoài; đi học tại nước ngoài; đi khám, chữa bệnh tại nước ngoài... 

Salavan tăng cường kiểm tra người  
lao động nước ngoài 

heo KTXH, cơ quan chức năng Salavan cho biết tỉnh này có rất nhiều trường 
hợp lao động nước ngoài hoạt động kinh doanh trái phép gắn mác đi du lịch. 

Theo lực lượng hải quan cửa khẩu Lalay, tỉnh Salavan, công tác kiểm tra thông quan 
đang được kiểm tra chặt chẽ đối với các công dân Việt Nam và Trung Quốc, những 
người sử dụng visa du lịch nhưng phần lớn có mục đích làm ăn, buôn bán bất hợp pháp 
tại tỉnh này. Cơ quan chức năng chỉ ra việc nhiều người nước ngoài hành nghề mà 
không đầy đủ giấy phép trong các lĩnh vực xây dựng, buôn bán nhỏ lẻ, tiệm làm tóc, 
trang điểm, hàng ăn. 

Không đưa ra con số cụ thể, tuy nhiên lãnh đạo hải quan Lalay, ông Lamsy Phothisan 
trong một lần phỏng vấn với báo chí Lào cho biết đoàn liên ngành chức năng tỉnh 
Salavan thường xuyên thực hiện kiểm tra và phát hiện, cảnh cáo hoặc trục xuất những 
người nước ngoài lao động trái phép trên địa bàn tỉnh về nước. Ngoài ra, gười nước 
ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Lalay bị kiểm tra gắt gao và phải khai báo mục đích 
vào Lào và thời gian tạm trú tại Lào, nếu không rời khỏi Lào đúng như cam kết, những 
trường hợp này sẽ bị phạt, vị này cho biết thêm.  
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Nguy cơ thiếu nguồn cung thịt lợn tại thủ đô 
Vientiane 

heo KTXH, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại thủ đô Vientiane khiến nguồn cung 
mặt hàng này giảm xuống, có nguy cơ không đáp ứng được nhu cầu thị trường 
trong tháng 9-10 tới. 

Kể từ khi xác nhận dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Vientiane, mức tiêu thụ loại thịt 
này của thị trường đã giảm 5-10%. Tuy nhiên, nhu cầu của người tiêu dùng sớm tăng 
trở lại vì thịt lợn vẫn là nguồn thực phẩm ưa thích, theo thống kê, số lợn được mổ và 
tiêu thụ tăng hơn 400 con/ngày so với trước đây. Tuy nhiên, việc nhiều trang trại đã 
hạn chế hoặc dừng nuôi lơn do lo ngại dịch sẽ khiến nguy cơ thiếu nguồn cung thịt lợn 
trong tháng 9-10 tới, báo cáo cho biết. 

Theo thông tin từ Công ty thực phẩm Lào, thị trường Vientiane tiêu thụ 200 tấn thịt 
lợn mỗi ngày và nguồn cung hiện tại vẫn đang được đảm bảo. Trong số này có 90% 
thịt được cung cấp bởi Công ty CP Lào và phần còn lại từ việc từ các lò mổ tư nhân. 

Hàn Quốc viện trợ Attapeu phục hồi hậu quả lũ lụt 
heo KTXH, mới đây Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp khoản viện trợ hơn 10 tỷ 
Kíp (tương đương 1.2 triệu USD) để Lào thực hiện chương trình khắc phục hậu 
quả lũ lụt tại tỉnh Attapeu dưới hình thức viện trợ thông qua Cơ quan hợp tác 

quốc tế Hàn Quốc KOICA. 

Thỏa thuận cung cấp khoản viện trợ mới được ký kết bởi Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội Lào và đại diện KOICA tại Lào nằm trong cam kết viện trợ 11.5 triệu USD trong 
giai đoạn 2019-2023 nhằm hỗ trợ các lĩnh vực y tế, giáo dục, cải thiện sinh kế bao gồm 
tăng cường sản xuất nông nghiệp và dạy nghề cho người dân Attapeu bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai lũ lụt hồi năm 2018 xuất phát từ thảm họa vỡ đập thủy điện Xepian – 
Xenamnoy tại huyện Sanamxay.  

Tổng thư ký TPO đến thăm Vientiane 
heo báo chí Lào, sáng 8/8 vừa qua tại tòa Đô chính Vientiane, Đô trưởng 
Sinlavong Khudphaithun đã tiếp đón trọng thể ông Kim So Eu, Tổng thư ký 
Tổ chức phát triển du lịch Châu Á-Thái Bình dương đang có chuyến thăm và 

làm việc tại Lào. 

Tại cuộc gặp mặt, hai bên đã trao đổi tình hình du lịch khu vực và đối với các địa 
phương tại Lào, đặc biệt là thủ đô Vientiane, đồng thời cùng thảo luận về việc thúc 
đẩy sớm đưa Vientiane trở thành thành viên của TPO trong tương lai gần. Tổng thư ký 
TPO nhân dịp này cũng đã gửi lời mời lãnh đạo Vientiane đến tham dự Đại hội lần thứ 
9 của tổ chức này sẽ được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. 
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Hầm đường sắt tại Udomxay sẽ hoàn thành toàn bộ vào 
năm 2020 

 
heo báo chí Lào, dự án đường sắt cao tốc Lào-Trung quốc đang trong giai đoạn 
thi công mạnh mẽ nhất. Các đoạn thi công trải dài qua các tỉnh Bắc đến Trung 
Lào đều đạt tiến độ khả quan. Đặc biệt là dự án trên địa bàn tỉnh Udomxay có 

tổng chiều dài hơn 100km, chiếm 30% tổng số chiều dài của dự án.  

Đường sắt nối Boten, tỉnh LuangNamTha đến Thủ đô Vientiane qua tỉnh Udomxay 
bao gồm 32 hầm chui, dự kiến hoàn thiện ngay trong năm 2020 tới. Gần nhất, hầm 
chui thứ 10 tại tỉnh Udomxay vừa mới được thông thành công vào ngày 9/8/2019 vừa 
qua có chiều dài 1.736m.  

Tuyến đường sắt qua tỉnh Udomxay được phân chia và thực hiện bởi 3 đơn vị xây 
dựng. Đoạn từ Km 16+900 đến Km 68+730 (dài 51.83Km) do Công ty Kỹ thuật đường 
sắt số 5 làm chủ thầu. Đoạn từ Km 68+730 đến Km137+580 (dài 68.85Km) do Công 
ty kỹ thuật Quốc tế làm chủ thầu, đoạn từ Km 137+580 đến Km 143+500 (dài 5.92Km) 
do Công ty kỹ thuật đường sắt số 8 làm chủ thầu. Các đơn vị thi công này đều đến từ 
Trung Quốc. 

Bộ Tài chính yêu cầu địa phương tăng cường thu 
VAT đối với dịch vụ vận tải 

heo Laoedaily, cách đây không lâu, Cục Thuế Bộ Tài chính đã ban hành thông 
báo chỉ đạo cơ quan thuế các cấp địa phương tăng cường việc thu thuế giá trị gia 

tăng VAT đối với lĩnh vực dịch vụ vận tải. 

Theo đó, Cục Thuế Bộ Tài chính yêu cầu dừng toàn bộ việc thu thuế VAT theo mỗi 
chuyến mà các địa phương ban hành và áp dụng trước đây. Toàn bộ việc thu VAT cần 
áp dụng các quy định trong bộ Luật về thuế giá trị gia tăng số 48/QH, ban hành ngày 
20/6/2018. 

Các quy định về thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ vận tải thông thường 
được chỉ rõ trong điều 11, điều 13 mục 2, điều 15, 17 mục 1, điều 18, 18, 31 và điều 
32. Quy định về miễn trừ thuế VAT đối với dịch vụ vận tải biên giới thuộc điều 12, 
mục 2.10 của bộ luật trên. 

Cụ thể, dịch vụ vận tải đường bộ cung cấp trong phạm vi Lào cần nộp thuế VAT, thuế 
thu nhập bắt buộc (theo từng chuyến) cùng thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). 
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Xiêng Khoảng có tiềm năng xuất khẩu mật ong 

heo KTTM, tỉnh Xiêng Khoảng đang chú ý đến tiềm năng to lớn của việc xuất 
khẩu mật ong tự nhiên ra nước ngoài, đặc biệt là thị trường khổng lô như 
Trung Quốc. 

Ngày 14/8, chính quyền tỉnh đã tổ chức một hội thảo chuyên đề nhằm hoạch 
định hướng đi cho ngành nuôi ong mật và thương mại hóa sản phẩm mật ong thông 
qua việc thiết lập diễn đàn trao đổi, đào tạo năng lực và trau dồi kinh nghiệm trong 
lĩnh vực này cho người dân nuôi ong trên địa bàn. 

Hiện tại tỉnh Xiêng Khoảng có 511 gia đình nuôi ong mật với hơn 3.000 tổ ong tại 4 
huyện, đạt sản lượng 12 tấn mật ong cả nuôi và tự nhiên do áp dụng phương pháp đa 
dạng sinh học nông nghiệp (TABI) được phát triển bởi Viện nghiên cứu Nông Lâm 
quốc gia Lào. Lượng mật tăng đột biến do hiệu quả thu thập phấn hoa của ong cao hơn 
năm trước dựa vào thời tiết ít ẩm ướt do lượng mưa ít hơn mọi năm. Theo một quan 
chức của Sở Nông Lâm tỉnh Xiêng Khoảng cho biết, sản lượng mật ong tăng sẽ đem 
lại thu nhập khả quan hơn cho người nuôi. Sản phẩm mật ong từ dự án TABI hiện có 
thể cung cấp cho thị trường trong tỉnh và Vientiane, ngoài ra, thương nhân Việt Nam 
cũng bày tỏ quan tâm đến mặt hàng này. Dự kiến, Xiêng Khoảng sẽ có thể cung cấp 
mật ong cho thị trường ngoài Lào trong thời gian tới. 

Pắc Xăn nhận hơn 20 triệu USD vốn đầu tư từ Ngân 
hàng phát triển châu Á (ADB)   

heo KTTM, mới đây, ADB và Chính phủ Lào đã đồng ý ký kết thỏa thuận 
hợp tác vốn để thực hiện dự án phát triển đô thị tại thị xã Pắc Xăn, tỉnh 
Bolikhamxay. 

Sáng 9/8/2019, cuộc họp của Ban chỉ đạo dự án cấp tỉnh lần thứ nhất đã diễn 
ra tại Bolikhamxay để triển khai giai đoạn đầu của dự án phát triển huyện Pắc Xăn dọc 
theo hành lang tiểu vùng sông Mekong 4. 

Theo nội dung chương trình, dự án phát triển hành lang tiểu vùng sông Mekong 4 được 
thực hiện trên cơ sở nguồn vốn đầu tư từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nhằm 
phát triển hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Pắc Xăn, nằm trong 
kế hoạch phát triển kinh tế tiểu vùng sông Mekong 4 dọc hành lang Bắc-Nam. Tổng 
giá trị dự án dự kiến khoảng 21.8 triệu USD, trong đó có vốn hỗ trợ ODA của ADB là 
19.847.394 USD, kết hợp với vốn chính phủ Lào 2.154.606 USD và thời gian thực 
hiện dự án là 5 năm, bắt đầu từ tháng 1/2019 và hoàn thành vào tháng 12/2023. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, 
Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Lào 

heo baotintuc, Chiều 15/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh 

tra Chính phủ Lào. 

Thông tin về một số tình hình, thành tựu kinh tế - xã hội đất nước Lào gần đây, đồng 
chí Bounthong Chitmany nêu rõ, tình hình đầu tư của Việt Nam sang Lào có nhiều 
bước phát triển tốt đẹp. Chính phủ Lào luôn tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, thu hút, 
thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào. Các dự án đầu tư của Việt 
Nam đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Lào. Chính phủ hai 
nước vừa qua đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác quan trọng. Lãnh đạo các bộ, 
ngành hai nước tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác chung, đồng thời đi sâu vào những 
hợp tác cụ thể.  

Phó Thủ tướng cho biết, Lào đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp và mong được học 
hỏi kinh nghiệm phía Việt Nam trong công tác này. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng 
chuyển lời chào và thăm hỏi từ Thủ tướng Thongloun Sisoulith tới Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc.  

Nhất trí với những ý kiến của Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cho biết, năm nay, Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt những thỏa thuận mà 
Bộ Chính trị hai nước đã đạt được, trong đó có việc thúc đẩy các dự án đầu tư, hợp tác 
giữa Việt Nam - Lào, nhất là những công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Thủ 
tướng thông báo, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, khó khăn nhưng kinh 
tế Việt Nam năm nay vẫn phát triển tích cực. Thủ tướng nhất trí hai nước cần trao đổi 
chặt chẽ trong việc tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp; đánh giá cao vai trò của Ban 
Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 
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  Khai mạc Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường 
biên giới Việt - Lào lần thứ 6 

heo BVPL, Theo dự kiến chương trình công tác, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8, 
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí sẽ có chuyến công tác tại nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào và tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung 

đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 6, trong đó, hội nghị chính thức sẽ được tổ 
chức vào các ngày 14 và 15/8/2019 tại tỉnh Chăm Pa Sắc, Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào. 

 Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối 
cao; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng 
Viện kiểm sát quân sự Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND 
tối cao cùng lãnh đạo VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào. 

Theo VKSND tối cao cho biết, theo cơ chế luân phiên hai năm một lần và tiếp nối 
thành công của các hội nghị trước, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên 
giới Việt Nam - Lào lần thứ 6 có nội dung chính là đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị 
và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Viện kiểm sát nhân dân hai nước 
thời gian qua trên cơ sở kết luận của Hội nghị lần thứ V; 

 Hội nghị cũng sẽ nêu lên những thành công, kết quả đã đạt được; phân tích những hạn 
chế, tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện để nâng cao hơn 
nữa hiệu quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới, 
đặc biệt là hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, 
tội phạm về ma túy... 
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  Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp đoàn Cục Bảo vệ nội bộ 
Quân đội Lào 

heo CPV, Ngày 14/8, tại Hải Phòng, Đoàn Cục Bảo vệ nội bộ, Tổng cục Chính 
trị, Quân đội nhân dân Lào do Thiếu tướng Bun-liệng Seng-phạ-chăn, Cục 
trưởng làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân 

Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn. 

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng chúc mừng đoàn đã đến thăm Bộ Tư 
lệnh Hải quân Việt Nam và nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có 
tình hữu nghị truyền thống đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước trên các lĩnh vực: Chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng-an ninh. 
Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đó, mối quan hệ giữa hai quân đội Việt-Lào 
cũng không ngừng được củng cố và phát triển bền chặt. 

Phó Tư lệnh Hải quân Lương Việt Hùng cũng giới thiệu khái quát về quá trình xây 
dựng và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam trong 64 năm qua. Theo đó, Hải 
quân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và thềm 
lục địa của Tổ quốc. Hải quân Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị với hải quân nhiều 
nước trong khu vực và thế giới; đã phối hợp tổ chức tuần tra chung trên biển và thiết 
lập kênh thông tin liên lạc với Hải quân Trung Quốc, Hải quân Campuchia và Hải quân 
Thái Lan… Những năm gần đây, Hải quân Việt Nam đã cử các tàu thăm các nước 
trong khu vực, tham gia lễ duyệt binh tàu quốc tế do hải quân các nước tổ chức như: 
Liên bang Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan... 

Thiếu tướng Bun- liệng Sẻng-phạ-chăn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tư lệnh 
Hải quân với đoàn và trao đổi về kết quả tốt đẹp trong hội đàm của đoàn với Cục Bảo 
vệ-An ninh; Cục Điều tra Hình sự và chào xã giao thủ trưởng Tổng Cục chính trị Quân 
đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Cục trưởng Cục Bảo vệ nội bộ, Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Lào cũng vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Hải quân 
Việt Nam, mong muốn Hải quân Việt Nam tiếp tục phát triển và Quân đội Lào có 
nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống 
đặc biệt Viêt-Lào…/. 
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 Cơ hội vàng hợp tác với doanh nghiệp Lào 

heo Bộ Công thương, Thực hiện Chương trình XTTM quốc gia được Bộ trưởng 
Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 
năm 2018, Cục Xuất nhập khẩu (XNK) tổ chức Chương trình đón Đoàn doanh 

nghiệp Lào vào Việt Nam để kết nối giao thương, giao dịch mua hàng với các doanh 
nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và phát triển hoạt 
động thương mại biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, cụ thể như sau: 

Mục tiêu: Quảng bá các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu sang 
thị trường Lào; tổ chức kết nối giao thương giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm bạn 
hàng, có cơ hội giao dịch ký kết hợp đồng, phát triển thị trường. 

Thời gian: Ngày 27 tháng 8 năm 2019. Địa điểm: Khánh sạn Sài Gòn – Đông Hà, số 
01 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng tham gia: 
Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Lào và Việt Nam.  

Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và có nhu 
cầu kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào (Các doanh nghiệp 
không phải đóng phí tham gia Chương trình này).  

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia kèm theo hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp 
gửi về Cục XNK (Bộ Công Thương) trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Chi tiết xin liên 
hệ: Chuyên viên Võ Thị Mai Hoa, Phòng Thương mại quốc tế, Cục XNK (Bộ Công 
Thương). Điện thoại: 024.22205447; Email: hoavtm@moit.gov.vn. 
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Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển số lượng ma túy 

'khủng' qua biên giới 
heo ANTT, Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 đối 
tượng người Lào đang vận chuyển trái phép 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy 
qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. 

Chiều 15/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, lực lượng này vừa 
phối hợp Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ 2 đối tượng gồm: Thạo 
Tếnh Tha Ly (31 tuổi) và Thạo Tếnh Ly Chơ Tha Ly (26 tuổi), đều trú tại bản Sầm 
Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Ban 
Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn về điều tra, xác minh và đấu tranh với tội phạm ma 
túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, ngày 14/8, tại khu vực ngã tư cầu Nậm Xăm, 
bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Thanh Hóa và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn đã bắt quả tang 2 đối tượng 
đang vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu 
giữ gồm 8 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và 
370.000 kíp Lào. Vụ việc sau đó được giao cho lực lượng chức năng Công an tỉnh Hủa 
Phăn tiếp tục điều tra, xử lý. 

T 


	heo KTXH, báo cáo mới nhất về Kinh tế Lào được Ngân hàng thế giới công bố mới đây chỉ ra việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs ở Lào phải đối mặt với hàng loạt những rào cản, đặc biệt là khó khăn trong việc tiếp cận vốn, việc cạnh tranh không công bằn...
	heo KTXH, chỉ số giá tiêu dùng của Lào tăng vọt lên mức 3% trong tháng 7/2019 bất chấp các biện pháp bình ổn giá hàng hóa của Chính phủ nước này.
	Theo Tổng cục thống kê Lào, chỉ số lạm phát của Lào bắt đầu gia tăng mạnh từ tháng 3 năm nay khi nước này liên tục hứng chịu thiệt hại do thiên tai lũ lụt, hạn hán và dịch bệnh làm chết gia súc và hủy hoại diện tích lớn mùa màng, điều này dẫn đến việc...
	heo VOV, Sáng ngày 15/8, tại chùa Phật Tích, thủ đô Vientiane, Lào, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào cùng đông đảo tăng ni, phật tử và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563 và nguyện cầu qu...
	heo KTXH, nhu cầu mua ngoại tệ ở Lào để thực hiện các giao dịch dân sự là rất lớn, tuy nhiên giới hạn ngoại tệ có thể mua được tại các ngân hàng thương mại chỉ là 10 triệu Kíp.
	heo KTXH, cơ quan chức năng Salavan cho biết tỉnh này có rất nhiều trường hợp lao động nước ngoài hoạt động kinh doanh trái phép gắn mác đi du lịch.
	heo KTXH, mới đây Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp khoản viện trợ hơn 10 tỷ Kíp (tương đương 1.2 triệu USD) để Lào thực hiện chương trình khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Attapeu dưới hình thức viện trợ thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA.
	heo BVPL, Theo dự kiến chương trình công tác, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí sẽ có chuyến công tác tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần...
	Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao cùng lãnh đ...
	Theo VKSND tối cao cho biết, theo cơ chế luân phiên hai năm một lần và tiếp nối thành công của các hội nghị trước, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 6 có nội dung chính là đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị và hợp ...
	Hội nghị cũng sẽ nêu lên những thành công, kết quả đã đạt được; phân tích những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian t...

