
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 38- THÁNG 08 NĂM 2019

• Môi trường đầu tư tại Lào giảm nhiệt, tăng trưởng chậm lại

• Lào gặp khó trong việc cải thiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh 

• Các điều chỉnh tích cực của Lào để tạo thuận lợi kinh doanh

• Trung Quốc chặn hàng hóa Lào xuất khẩu vào nước này thông qua các 
cửa khẩu địa phương

• Chính phủ Lào cải cách nông nghiệp, nhắm đến thị trường Asean

• Lào nâng cao quản lý đất nông nghiệp thông qua bản đồ canh tác

• Chính quyền Viêng Chăn kiên quyết xử phạt nặng các trường hợp cấp 
trùng sổ đất

• Lào đặt mục tiêu xóa sạch bom mìn chưa nổ

• Lào sẽ thành lập trung tâm an ninh mạng
• Lào-Trung Quốc mở rộng giao dịch qua Alipay

• Lào-Nhật nâng cao khả năng thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân

• Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm đối tác tại Lào

• Lào-WB thỏa thuận kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính

• Nhật Bản hỗ trợ Chính phủ Lào cải cách quản lý đầu tư công

• Khởi động giai đoạn 2 dự án đường sắt Lào-Thái Lan

• Lào-Trung Quốc mở đường bay thẳng Hàng Châu-Vientiane

• Thủ đô Viêng Chăn tìm nhà thầu thi công dự án bờ kè sông Mekong

• Xu hướng sinh viên Lào học tiếng Trung Quốc tăng cao

• Quần thể núi đá vôi tại Khammuan được Lào đề cử thành di sản thế 
giới
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• Nhật Bản trao Huy chương danh dự cho phó thủ Tướng Lào
• Doanh nghiệp SME Lào nỗ lực tìm cách thâm nhập thị trường nước 

ngoài
• Lào-Indonesia mở rộng hợp tác thương mại
• Tỉnh Udomxay tăng trưởng khả quan
• Lào-Hàn Quốc hợp tác cải thiện khả năng xử lý nước và rác thải
• Nửa đầu năm 2019, Sở Thuế thủ đô viêng chăn thu ngân sách hơn 500 

tỷ Kíp
• Tỉnh Xaynhabuly nắm giữ nhiều dự án điện lực quan trọng
• Người thu nhập thấp tại Viêng Chăn gặp khó khi giá tiêu dùng tăng cao
• Thủ đô Viêng Chăn đề xuất biện pháp xử lý kênh nước thải Hong Xeng
• Cầu đường sắt tại Luangprabang hoàn thành sớm 7 tháng
• Chính thức mở tuyến đường nối Xaynhabuly đến tỉnh Phayao, Thái 

Lan
• Lũ quét bất ngờ tại Luangprabang gây thiệt hại nặng

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Khai mạc hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và 
Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào

• Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa văn phòng quốc hội và 
ban thư ký quốc hội lào

• Tuổi trẻ Thủ đô xuất quân tình nguyện tại Lào

• Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào 'Chung dòng Sê Pôn'

• Chặn đứng đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào 
về Việt Nam tiêu thụ

• Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 140 kg cá thể tê tê từ Lào về Việt Nam
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Tin chính: 

 Môi trường đầu tư tại Lào giảm nhiệt,  
tăng trưởng chậm lại 

heo Laoedaily, lượng đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài Lào đang 
không tăng trưởng như kỳ vọng bất chấp việc Chính phủ nước này đã tăng cường 
áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế. 

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Suphan Keomyxay, sáu tháng đầu năm, Lào ghi 
nhận tổng cộng 1.266 dự án đầu tư của khu vực tư nhân, tổng số vốn đăng ký là 3.6 tỷ 
USD. Tuy nhiên, con số thực tế được chuyển qua các ngân hàng thương mại chỉ đạt 
1.09 tỷ USD, tương đương 40% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2019. 

Theo Tiến sĩ Sathabandith Insysiengmay thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Lào, 
tăng trưởng đầu tư của khu vực tư nhân chậm lại là kết quả từ việc thắt chặt ngân sách 
và ưu tiên thanh toán nợ công của Chính phủ. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng thấp rõ 
rệt sau 6 tháng đầu năm, chỉ còn 3.13% do hoài nghi về khả năng kinh doanh hiệu quả 
của các nhà đầu tư. 

Trong khoảng 4-5 năm trước, Lào luôn ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng đến 20% 
và loanh quanh mức 15%, tuy nhiên, khả năng tăng trưởng của lĩnh vực này đã xuống 
rất thấp, dưới 10%. Một phần nguyên nhân là do các ngân hàng thương mại đã không 
còn thông thoáng trong các khoản vay do lo ngại rủi ro nợ xấu. 

Một yếu tố khác là việc chậm thanh toán nợ công của Chính phủ Lào tác động không 
nhỏ đến các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động do các khoản vay ngân hàng không 
thể thanh toán đúng hạn. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Lào lựa chọn cách tạm 
dừng phê duyệt các khoản đầu tư mới cho ít nhất đến năm 2020, một phần ngân sách 
sẽ được sử dụng để trả nợ cho doanh nghiệp, TS Sathabandith cho biết. 

Kinh tế Lào đứng trước cơ hội lớn từ căng thẳng thương mại Trung-Mỹ để thu hút đầu 
tư nước ngoài do nhiều công ty đang cân nhắc việc chuyển cơ sở sản xuất khỏi công 
xưởng thế giới đến các quốc gia ĐNÁ. Một số công ty đã chuyển đến Việt Nam và 
Thái Lan - hai quốc gia tiềm năng, Lào cũng cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để 
tạo thêm uy tín cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo TS Sathabandith, nạn quan liêu đang 
bị thanh tẩy mạnh mẽ để giúp các doanh nghiệp đầu tư nhận được sự bình đẳng tại 
Lào. 

Đầu tư tư nhân chiếm hơn 50% giá trị nền Kinh tế Lào và tạo nhiều vệc làm, tuy nhiên 
với những khó khăn hiện tại, Lào cần cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh mới có 
thể đưa nhịp đầu tư tăng trở lại như nhiều năm trước. 
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Lào gặp khó trong việc cải thiện thuận lợi cho môi 
trường kinh doanh  

heo KTXH, bất chấp các nỗ lực, Lào đang gặp bế tắc để đạt được 4/10 chỉ số 
thuận lợi cho môi trường kinh doanh EDBI. 

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Suphanh Keomyxay, Chính phủ Lào vẫn đang cố 
gắng đạt được các chỉ số thuận lợi kinh doanh đang đi vào bế tắc bao gồm Chỉ số 4: 
Đăng ký quyền sở hữu, Chỉ số 7: Gánh nặng thuế phải trả, Chỉ số 9: Mức thực thi các 
hợp đồng và Chỉ số 10: Chấm dứt kinh doanh. Mặc dù đã được đặt vào các chính sách 
Kinh tế vĩ mô như là các thách thức hàng đầu cần giải quyết, Chính phủ Lào vẫn chưa 
có nhiều bước tiến trong việc đạt các Chỉ tiêu trên. 

Nhiều cuộc họp liên Bộ được Lào tổ chức để tìm biện pháp thực hiện chỉ số về tài sản 
và khả năng thanh toán thuế của doanh nghiệp nhưng đã không đạt được kết luận nào. 
Ủy ban giám sát tiến trình thực hiện chỉ số 9 và 10 đã được thành lập vào tháng 5 vừa 
qua, tuy nhiên đến nay cũng chưa có hành động nào cụ thể. Dự thảo Luật Phá sản là 
văn bản mới nhất liên quan đến môi trường kinh doanh đang được Lào, dưới sự hỗ trợ 
của Ngân hàng Thế giới tổ chức tham vấn tiếp nhận đóng góp về nội dung để sớm 
hoàn thiện. 

Ngoài ra, Lào cũng đang điều chỉnh cơ sở pháp lý để sớm đạt được chỉ số còn lại như 
việc khởi sự kinh doanh, thương mại xuyên biên giới... Đồng thời chủ động tăng tốc 
độ phê duyệt các dự án đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện về quy định pháp luật hiện 
hành. 

Năm 2017, Thủ tướng Thonglun Sisuluth tuyên bố tham vọng của Lào vươn lên vị trí 
2 chữ số trong bảng xếp hạng EDBI của WB vào năm 2020. Tuy nhiên, không lâu sau 
đó, Lào kết thúc năm 2018 với vị trí 154- tụt 13 bậc so với 2017, cho thấy tín hiệu 
không khả quan bất chấp các biện pháp mà nước này đang nỗ lực thực hiện. Tại phiên 
họp Quốc hội hồi tháng 6, Thủ tướng Thonglun đã phải đặt lại mục tiêu, Lào sẽ hy 
vọng nằm trong top 100 vào khoảng năm 2022. 
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  Các điều chỉnh tích cực của Lào để  
tạo thuận lợi kinh doanh 

heo LTP, trong nỗ lực đạt được các chỉ số thuận lợi kinh doanh trong nước, 
Chính phủ Lào đã điều chỉnh nhiều cơ chế pháp lý để tạo điều kiện tốt hơn 
cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư. 

Sự cải thiện đáng kể về pháp lý kể từ khi Chỉ thị 02/PM được ban hành giúp Lào hy 
vọng vào việc thứ hạng thuận lợi kinh doanh EDBI của nước này sẽ tăng lên thành 2 
chữ số vào năm 2022. 

Mới đây Bộ Công thương đã công bố chính thức các điều chỉnh pháp lý để cải thiện 
10 chỉ số EDBI của Lào trên cổng thông tin thương mại của Bộ này. 

Theo đó, chỉ số 1 về khởi sự kinh doanh, Lào đã cắt giảm thủ tục từ 10 bước xuống 
còn 4 bước bao gồm nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, tạo con dấu doanh nghiệp, xác 
nhận bảo hiểm và khai báo thuế VAT, Bộ Công thương cho biết điều này rút ngắn thời 
gian hoàn thiện thủ tục giảm đáng kể, từ 174 ngày xuống không quá 40 ngày. Về phê 
duyệt giấy phép xây dựng, thời gian hiện tại là không quá 30 ngày, giảm từ 11 xuống 
còn 7 bước. Liên quan đến khả năng tiếp cận điện năng, thời gian cũng còn không quá 
35 ngày, thủ tục giảm từ 6 xuống còn 3 bước. 

Về chỉ số đăng ký quyền sở hữu tài sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào đang trong 
quá trình hiện đại hóa bộ máy kỹ thuật và tham khảo một số sáng kiến để cải thiện tốc 
độ phê duyệt cấp đăng ký đất đai. 

Ngân hàng Trung ương Lào BOL cũng mới công bố những điều chỉnh liên quan đến 
chỉ số 5 về khấu trừ tín dụng. Theo đó, quy định về bảo lãnh hợp đồng và quy định về 
mất khả năng thanh toán sẽ được kiện toàn trong 2 năm tới, song song với đó là việc 
thiết lập cơ sở dữ liệu tín dụng. 

Sở giao dịch chứng khoán Lào cũng cho biết sẽ điều chỉnh hầu hết các quy định hiện 
hành để cải thiện khả năng bảo vệ các nhà đầu tư đơn lẻ, được xem là động thái để đạt 
được chỉ số thứ 6 của EDBI. 

Về chỉ số 7 liên quan đến khả năng chi trả thuế, EasyTax và Taxris là hai hệ thống 
thanh toán thuế điện tử mà Bộ Tài chính áp dụng với kỳ vọng sẽ tạo sự minh bạch, 
thuận tiện và nhanh chóng trpng việc thu ngân sách từ tiền thuế của doanh nghiệp. 

Về chỉ số giao dịch xuyên biên giới, những cải thiện pháp lý có thể thấy rõ ở việc cắt 
giảm đáng kể quy trình thủ tục và thời gian xin cấp phép nhập khẩu hàng hóa, đối với 
phụ tùng xe, doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo một cửa và nhận giấy phép trong 
vòng 3 ngày. Bộ Công thương Lào có chủ trương giảm xuống còn một nửa tất cả các 
thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu ngay trong cuối năm nay. 

T 
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Về chỉ số hiệu quả thực thi hợp đồng, Bộ Tư pháp cam kết sẽ tiếp tục làm việc chặt 
chẽ với Tòa án Nhân dân tối cao để điều chỉnh và xây dựng mới các quy định cần thiết 
để đảm bảo khả năng thực thi hợp đồng. 

Về chỉ số 10 liên quan đến phá sản doanh nghiệp, Dự thảo luật phá sản đang trong quá 
trình tham vấn, hoàn thiện trước khi được Chính phủ Lào trình Quốc hội thông qua 
vào cuối năm nay. 

Chỉ số EDBI của Lào tụt sâu liên tục trong các năm trở lại đây, từ 139 năm 2017 xuống 
141 năm 2018 và 154 trong năm nay. Các nhà quan sát cho rằng tham vọng đạt được 
thứ hạng 2 chữ số của Lào khó đạt được vào năm 2020 khiến Thủ tướng Lào đã phải 
thay mặt Chính phủ nước này nâng thời hạn kỳ vọng lên vào ít nhất năm 2022. 
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 Trung Quốc chặn hàng hóa Lào xuất khẩu vào 
nước này thông qua các cửa khẩu địa phương 

heo Vientiane Times, các thương nhân tại Bắc Lào đang gặp khó khăn trong việc 
xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc khi chính quyền nước này cấm nhập khẩu 

thông qua các cửa khẩu địa phương. 

Theo thông tin từ một quan chức Bộ Công thương Lào, hiện chỉ có Hải quan cửa khẩu 
quốc tế Boten, tỉnh LuangNamTha chấp nhận các thủ tục thông quan hàng hóa, phần 
lớn trong đó là hàng nông sản, được phép nhập vào Trung Quốc. Sự thay đổi đã diễn 
ra nhiều tháng qua khi trạm kiểm soát các cửa khẩu địa phương giữa hai nước từ chối 
việc nhập hàng hóa vào Trung Quốc. 

Tuy nhiên, đã không có thông báo chính thức nào được phía Trung Quốc gửi đến chính 
quyền Lào, vị quan chức này cho biết. 

Theo một lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Phongsaly, người Lào có thể nhập cảnh vào 
Trung Quốc thông qua các cửa khẩu quốc gia như bình thường nếu không mang theo 
hàng hóa gì. Cửa khẩu tại Paktha, huyện Buneua, tỉnh Phongsaly từ lâu là cửa ngõ giao 
thương quan trong giữa hai quốc gia hiện cũng đang áp dụng lệnh cấm trên. 

Cũng tại Udomxay, cửa khẩu quốc gia Phou Pakkham cũng đã từ chối thủ tục thông 
quan hàng hóa thay vì mở cửa 1 lần mỗi tuần như trước. 

Các thương nhân đã phải chịu tăng thêm chi phí vận tải để hàng hóa của mình được 
đưa đến cửa khẩu quốc tế Boten, tỉnh LuangNamTha và đưa vào Trung Quốc. Chỉ có 
các thương nhân ở LuangNamTha là không bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên thông qua 
việc giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc- những đơn vị nằm ngoài lệnh cấm. 

Trước đó, trong báo cáo của Bộ Công thương, khả năng trong thời gian tới, Lào sẽ đẩy 
mạnh xuất khẩu và giảm bớt nhập khẩu sang Trung Quốc sau khi dòng vật liệu xây 
dựng, nhiên liệu phục vụ thi công giảm lại sau khi các dự án lớn hoàn thành. 
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Chính phủ Lào cải cách nông nghiệp, nhắm đến thị 

trường Asean 
heo KTXH, Chính phủ Lào đang nỗ lực chuyển đổi hệ thống canh tác nông 
nghiệp, với mục đích ban đầu để đảm bảo an ninh lương thực sang sản xuất 

thương mại để cung cấp cho thị trường Asean, đồng thời hỗ trợ nông dân Lào ứng phó 
với các biến đổi hu cầu thị trường nông sản và thực phẩm trong khu vực. 

Để hỗ trợ quá trình phát triển Nông nghiệp quốc gia, Chính phủ Lào và Bộ Nông Lâm 
đã áp dụng nhiều chính sách và cải tiến kỹ thuật để đạt được các mục tiêu trên. 

Theo Cục trưởng Nông nghiệp Chantha Thipphavongphan tại cuộc họp của ban chỉ 
đạo cấp quốc gia với chủ để Chuyển đổi mô hình nông nghiệp và hội nhập thị trường 
Asean: đảm bảo an ninh lương thực và các mối quan tâm về việc cải thiện chất lượng 
sản xuất nông nghiệp của Lào diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn hôm 31/7 vừa qua. Thành 
phần tham dự cuộc họp bao gồm đại diện của Chương trình phát triển nông nghiệp 
Quốc gia IFAD, Viện nghiên cứu chính sách nông nghiệp Quốc tế, Trung tâm nghiên 
cứu Đông Nam Á, các trung tâm giáo dục, đại diện Chính phủ Lào và các cơ quan liên 
quan. 

Tại hội nghị, các bên tham gia đã thảo luận về chuỗi giá trị canh tác ngô tại tỉnh Xiêng 
Khoảng được thực hiện bởi Cục Nông nghiệp từ tháng 11/2018. Các thảo luận xoay 
quanh thị trường khu vực, năng suất và sản xuất ngô tại Lào, động lực chính để mở 
rộng diện tích canh tác trên cơ sở giá trị xuất khẩu của ngô nói riêng và các cây trồng 
công nghiệp nói chung trước các thách thức từ cản trở thương mại và quá trình vận tải. 

Lào hiện là một trong những quốc gia thành viên Asean được Chương trình phát triển 
nông nghiệp Quốc gia IFAD hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để phát triển nông sản thương 
mại và an ninh lương thực. 

Dự án hỗ trợ của IFAD tập trung cải thiện năng lực sản xuất và canh tác cho người 
nông dân Lào thông qua việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, dần chuyển mình từ 
nền nông nghiệp tự cung tự cấp sang tạo thu nhập từ nông nghiệp. Hỗ trợ sản phẩm 
nông nghiêp Lào đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và từng bước hội nhập thị trường 
khu vực. 
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Lào nâng cao quản lý đất nông nghiệp thông qua 

bản đồ canh tác 
heo Laoedaily, Cục quản lý đất nông nghiệp, Bộ Nông Lâm Lào đang phát triển 
hệ thống thông tin địa lý GIS để hỗ trợ theo dõi địa lý trong nước thông qua tổ 

chức khóa đào tạo nghiệp vụ từ 29/7 đến 9/8 tại Viện nghiên cứu nông nghiệp tại quận 
Xaythany, thủ đô Viêng Chăn. Tham dự đợt tập huấn có Lãnh đạo Cục quản lý đất 
nông nghiệp Khamphone Rasachack, đại diện Tổ chức Nông lương thế giới FAO tại 
Lào Nasar Hayat. 

Đợt tập huấn do Lào tổ chức nhận được hỗ trợ từ Chương trình hợp tác giữa Viện Công 
nghệ Châu Á và FAO về việc tăng cường hệ thống thông tin giám sát khí hậu nông 
nghiệp để cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực tại 
Lào. 

Khóa tập huấn sẽ giúp cán bộ chuyên trách của Lào có khả năng theo dõi, phát triển 
và định dạng bản đồ đất nông nghiệp cho đến mật độ cây trồng từ xa thông qua vệ tinh 
quang học và sóng từ cũng như việc mô hình hóa quá trình canh tác theo thời gian. Từ 
đó tạo cơ sở dữ liệu cho việc thiết lập chính sách phát triển nông nghiệp của Lào theo 
thời gian. 
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Chính quyền Viêng Chăn kiên quyết xử phạt nặng 
các trường hợp cấp trùng sổ đất 

heo Laoedaily, Chính quyền thủ đô Viêng Chăn mới đây cam kết sẽ làm việc 
chặt chẽ với ban ngành chức năng các cấp để xác minh hiện tượng cấp trùng sổ 

đất và áp dụng hình phạt nặng đối với các quan chức liên quan đến sai phạm trên theo 
khung áp dụng tại Bộ luật hình sự của Lào. 

Vấn đề liên quan đến tranh chấp, kiện cáo liên quan đến quyền sở hữu đất đai là đề tài 
nóng và xuất hiện trên cả nước Lào, gây ra làn sóng dư luận trong nhiều năm. Chính 
phủ Lào, cụ thể là Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây cũng đã cam kết giành nhiều 
sự quan tâm cho vấn đề này. Việc cấp sổ đất trùng lặp được xác định từ phong cách 
làm việc quan liêu, lạm dụng chức vụ và quyền hạn của lãnh đạo các cơ quan chức 
năng quản lý đất đai, vốn có quyền lực tập trung theo cơ chế cũ. Các quan chức và cá 
nhân đã cùng câu kết và thực hiện các giất tờ đất giả mạo để tìm cách thu lợi cá nhân, 
phổ biến nhất là thế chấp ngân hàng. 

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thủ đô Viêng Chăn, ông Bountham 
Phoutthavongsa đã cam kết việc đích thân làm việc với phòng, ban cấp địa phương để 
xem xét quá trình thực hiện cấp quyền sở hữu đất và chuyển nhượng đất để xảy ra nghi 
vấn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp với các ngân hàng thương mại, 
Viện kiểm sát và các doanh nghiệp để giải quyết triệt để vấn đề chủ ý cấp trùng sổ đất 
nói trên. Đặc biệt, Sở Tài nguyên Môi trường Viêng Chăn cam kết sẽ đẩy nhanh quá 
trình thực hiện chính sách của Bộ trong việc thành lập trung tâm dịch vụ phê duyệt, 
đơn giản hóa công tác cấp quyền sở hữu đất đúng luật và kiến nghị cấp trên cho phép 
thành lập hệ thống đẩy nhanh quá trình chuyển nhượng đất hoặc hoạt động dân sự liên 
quan đến đất đai khác.  

Tính đến thời điểm hiện tại, thủ đô Viêng Chăn có hơn 200 nghìn số đất được cấp hợp 
pháp, Chính quyền kỳ vọng việc cải cách công tác quản lý đất đai sẽ giúp địa phương 
hoàn thành việc xác minh và đạt được con số cấp 300 nghìn sổ đất vào năm 2025.  
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Lào đặt mục tiêu xóa sạch bom mìn chưa nổ 

heo KTXH, Tại cuộc họp kỷ niệm 9 năm có hiệu lực của Công ước về bom 
mìn 1/8/2010 diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn. Chính phủ Lào đã công bố mục 
tiêu loại bỏ hoàn toàn bom mìn chưa nổ trên diện tích 93.362 ha đất được xác 

định mức nguy hiểm cao, trong đó 9.179 ha đã được giải tỏa hoàn toàn. 

Năm 2019, Ủy ban xử lý bom mìn chưa nổ quốc gia Lào NRA đang thực hiện khảo 
sát phi kỹ thuật trên địa bàn 262 bản địa phương và thực hiện khảo sát bằng thiết bị kỹ 
thuật trên diện tích 15.207 Ha.  

Theo Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng Xaysompheng, đồng thời là 
Chủ tịch NRA cho biết, tổng cộng 11.360 ha trên khắp đất Lào đã được ghi nhận mức 
độ nguy hiểm tư bom mìn chưa nổ, trong đó có 3.647 đã được dọn sạch hoàn toàn, 
trong đó có 43.323 bom bi các loại, chủ yếu là 34.263 quả bom chùm. Đồng thời, chiến 
dịch nâng cao nhận thức về mức độ nguy hại của bom đạn chưa nổ tại 302 bản, 122.518 
người.  

Công tác điều trị, phục hồi chức năng đã thực hiện được trên 12 nạn nhân và 11 người 
bị ảnh hưởng bởi bom đạn chưa nổ, đồng thời hỗ trợ tiếp cận việc làm và cung cấp bộ 
phận nhân tạo cho nạn nhân khuyết tật cho 12 người. Năm nay, các cuộc rà phá đã 
được NRA thực hiện tại các tỉnh Huaphan, Xieng Khuang, Luangprabang, Khammuan, 
Savannakhet, Champassak, Saravan, Xekong và Attapeu nhằm nỗ lực giảm số lượng 
thương vong do bom đạn xuống dưới 40 trường hợp mỗi năm. 

Sự hiện diện của bom mìn chưa nổ trên diện tích 87 nghìn Km2 mang lại hiểm họa và 
níu giữ sự phát triển của Lào, tính riêng năm 2018, đã có 6.003 Ha đất được dọn sạch 
91.468 quả bom chùm. Tuy nhiên, hậu quả nặng nề để lại là 3 người thiệt mạng cùng 
21 nạn nhân bị thương vong do các vụ nổ. 
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Lào sẽ thành lập trung tâm an ninh mạng 

heo KTXH, diễn ra hôm 1/8, thỏa thuận về dự án phát triển hệ thống quản lý 
an ninh mạng đã được ký kết giữa Cục Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Công ty Phát triển IT JLS. 

Doanh nghiệp này sẽ cung cấp cho Bộ hệ thống máy tính và phụ kiện liên quan bao 
gồm thiết bị viễn thông, lưu trữ dữ liệu phục vụ cho quá trình quản lý, điều khiển hệ 
thống thương mại điện tử và tài chính trực tuyến tại Lào. 

Bộ Khoa học và Công nghệ Lào dưới sự chỉ đạo của Chính phủ nước này đã và đang 
đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin, thương mại kỹ thuật số cho cả lĩnh vực tư nhân 
và nhà nước trong vài năm trở lại đây. Hiện hệ thống pháp lý của nước này liên quan 
đến lĩnh vực công nghệ có Luật giao dịch điện tử, Luật bảo vệ thông tin, ngăn chặn và 
xử lý tội phạm công nghệ cao. 

Theo thỏa thuận, các bên tham gia sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ 
bảo mật để cung cấp các dự án nghiên cứu an toàn, phối hợp nghiên cứu và phát triển 
hệ thống điện tử và hệ thống kiểm soát an ninh mạng. 
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Lào-Trung Quốc mở rộng giao dịch qua Alipay 

heo KTXH, diễn ra hôm 30/7, Ngân hàng phát triển Lào LDB và KIWI 
Company Limited đã ký thỏa thuận triển khai dịch vụ kết nối giao dịch qua 
ứng dụng Alipay. Theo đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ sớm 

có thể thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Alipay tại Lào. 

Theo lãnh đạo LDB, hai bên đã triển khai thử nghiệm dự án cách đây 2 tháng sau khi 
nhận được sự cho phép của Ngân hàng Trung ương Lào, hai bên đã tổ chức quảng bá 
và khuyến khích các doanh nghiệp, cửa hàng tham gia vào hệ thống liên kết. Trong đó 
chủ yếu là lượng khách hàng Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Lào. 

Theo đó, công dân Trung Quốc có thể sử dụng Alipay để thanh toán phí thị thực khi 
làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Boten, LuangNamtha và tương tự tại 
trạm hải quan cửa khẩu Hữu nghị tỉnh Bokeo. 

KIWI là nhà điều hành Fintech hàng đầu tại Đông Nam Á và cung cấp các giải pháp 
thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng sẽ đưa Alipay, một trong những ứng 
dụng thanh toán trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc sử dụng mã quét QR Code và chỉ 
dành cho các đối tượng đã đăng ký trước tại nước này. Điều này đồng nghĩa với việc 
khuyến khích mạnh mẽ các giao dịch của công dân Trung Quốc tại Lào theo cả hai 
chiều bằng phương tiện đồng Kíp. 

Theo thông tin từ lễ ký kết, LDB là sự sát nhập từ tiền thân là Ngân hàng Lanexang và 
Ngân hàng Lao May Bank, đều thuộc sở hữu của Chính phủ Lào vào năm 2003. 

Trước Alipay, tháng 4/2018, Ngân hàng Kasikorn Thai cũng đã hợp tác với Lao 
Telecom để ra mắt hệ thống thanh toán điện QR KBank với tham vọng đạt được quy 
mô 120 nghìn khách hàng thông qua hàng trăm điểm giao dịch được lập lên khắp thủ 
đô Viêng Chăn. 
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Lào-Nhật nâng cao khả năng thúc đẩy đầu tư của 
khu vực tư nhân 

heo KTXH, Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Viên phát triển nguồn nhân lực 
Lào-Nhật LJI, Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA với Chính phủ Lào, Dự 
án cải thiện phát triển khu vực tư nhân và đầu tư Nhật Bản tại Lào đã đạt những 

kết quả tốt trong việc thúc đẩy đầu tư tư nhân nói chung và đầu tư Nhật Bản nói riêng. 

Dự án hợp tác thúc đẩy đầu tư tư nhân được triển khai từ năm 2014 đến tháng 8/2019 
đã nâng cao đáng kể uy tín của Viện phát triển nguồn nhân lực Lào-Nhật, trung tâm 
giáo dục nằm trong phạm vi Đại học Quốc gia Lào, đến nay đã thu hút sự quan tâm 
của nhiều cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân. 

Theo Hiệu trưởng NUOL Somsy Gnophanxay cho biết, LJI có ảnh hưởng sâu rộng và 
hỗ trợ thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững của Lào. Sau khi kết thúc giai đoạn 
1 của dự án, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ tiếp một dự án vào tháng 9/2019 đến năm 
2022 để phát triển năng lực doanh nghiệp và mạng lưới kinh doanh, tiếp tục cải thiện 
lĩnh vực thương mại và thu hút đầu tư Nhật Bản vào Lào. 

Trong giai đoan trước đó của dự án, LJI liên tục tổ chức các chương trình nghiên cứu, 
hội thảo kinh doanh, hội chợ việc làm và các sự kiện liên quan, tạo diễn đàn trao đổi 
cho doanh nghiệp Lào-Nhật giao lưu, tìm kiếm hợp tác. 
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Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm đối tác tại Lào 

heo Laophatthana, Đại diện 14 doanh nghiệp đến từ Jeonnam, Hàn Quốc đã có 
chuyến thăm và làm việc với các doanh nghiệp Lào hôm 31/7 để thảo luận về 
cơ hội mở rộng hợp tác. Cuộc thảo luận đã diễn ra tại khách sạn Crowne Plaza, 

thủ đô Viêng Chăn dưới sự tổ chức của Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc 
KOTRA và phòng tùy viên thương mại, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào. Tham dự hội 
nghị có mặt đại sứ Shin Sung Soon. 

Theo đó, đại diện từ Công ty Fromwell, Haesong Food Co Ltd, Mosiall Co Ltd, Marine 
Techno Inc Co Ltd, DaeDaeRoJindo Hongju Company, Hyunnong Co Ltd, Gavo 
Farms Co Ltd, Good F & B Company, Youmeone Company, SFC Co Ltd, Union Co 
Co Ltd và Bosung Polytech Co Ltd đã giới thiệu các sản phẩm hàng tiêu dùng Hàn 
Quốc cho các doanh nghiệp Lào như như nước sốt, bánh ngọt, rong biển, kem collagen, 
rượu truyền thống, trà mật ong và gừng, trái cây, đồ uống thạch, sữa đậu nành, trà bột, 
sáp, copolyme và ống nước. 

Đây là sự kiện thương mại song phương thứ 2 trong năm mà Lào và Hàn Quốc tổ chức, 
nằm trong chuỗi sự kiện thúc đẩy, tạo diễn đàn mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai quốc 
gia hàng năm. 

Theo Bộ Công thương, năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Lào và Hàn Quốc đạt 
ngưỡng 69.6 triệu USD, trong đó có 4.5 triệu USD xuất khẩu và 65.1 triệu USD nhập 
khẩu. Mục tiêu thương mại năm nay của Lào đối với Hàn Quốc là 85.9 triệu USD, 
trong đó xuất khẩu đạt 4.9 triệu USD và nhập khẩu 81 triệu USD. 

Bắt đầu từ chỉ 10 triệu đô la Mỹ năm 1996, kim nghạch thương mại giữa Lào và Hàn 
Quốc tăng vọt trong những năm tiếp theo. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hàn Quốc 
đã đầu tư tới 751 triệu đô la Mỹ từ năm 1989 đến 2015. 
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Lào-WB thỏa thuận kiểm soát khí thải gây hiệu 

ứng nhà kính 
heo báo chí Lào, Mới đây, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đã cùng WB ký kết một 
thỏa thuận phát triển sáng kiến bếp sạch Lào để giảm phát thải khí gây hiệu ứng 
nhà kính. 

Lễ ký kết đã được diễn ra giữa Thứ trưởng Sinava Souphanouvong và giám đốc khu 
vực của WB tại Lào Nicola Pontara. 

Dự án của WB sẽ hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho Lào xây dựng bếp sạch, thân 
thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng, giảm rủi ro sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em 
Lào. Tài chính của dự án được tài trợ bởi Chương trình hỗ trợ quản lý năng lượng và 
Sáng kiến carbon của WB thúc đẩy phát triển. Dự án bếp lò sạch trên đã được WB giới 
thiệu từ năm 2012 và hiện tại được đưa đến Lào với kỳ vọng trở thành kiểu mẫu cho 
các đề án giải quyết vấn đề môi trường tại nước này, góp phần giúp Lào đạt được mục 
tiêu tăng trưởng xanh vào năm 2025. 

Theo đó, Lào dự kiến sẽ nhập khoảng 50 nghìn bếp lò từ nước ngoài và bán ra với giá 
45 USD cho các gia đình tại các huyện mục tiêu thuộc thủ đô Viêng Chăn, Champasak 
và Savannakhet. 

Dự án có tổng trị giá 5.2 triệu USD, được thực hiện qua hai giai đoạn gồm triển khai 
và đánh giá thành quả trong vòng 6 năm, từ 2019-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 38 

 

 Nhật Bản hỗ trợ Chính phủ Lào cải cách  
quản lý đầu tư công 

heo KTTM, diễn ra hôm 26/7, nhiều quan chức Chính phủ Lào và đại diện của 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cùng đại diện Đại sứ quán Nhật Bản 
tại Lào để thảo luận về chương trình cải cách lĩnh vực quản lý đầu tư công của 

nước này, gọi tắt là PIM. 

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về cơ cấu của Uỷ ban chỉ đạo, phác thảo và khung 
thời gian triển khai chương trình cải cách quản lý đầu tư công PIM. 

Theo thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Kikeo Chanthabouly, Uỷ ban chỉ đạo có vai trò 
quan trọng trong việc điều phối hoạt động và đảm bảo hiệu quả của chương trình PIM 
trong bối cảnh việc thay đổi cách vận hành của lĩnh vực đầu tư công có vai trò quan 
trọng đối với Kinh tế Lào hiện tại. 

Chương trình PIM đã được Chính phủ Nhật Bản và JICA hỗ trợ qua hơn 10 năm và 
vẫn đang đi đúng lộ trình cải cách tài chính công mà Bộ Tài chính Lào đang thực hiện, 
trong dự án lần này, Lào sẽ tiếp tục nhận được các hỗ trợ chuyên môn để cải thiện khả 
năng tạo lợi ích từ các dự án đầu tư công, Thứ trưởng Kikeo cho biết. 

Khẳng định tại cuộc họp, Đại sứ Takeshi Hikihara cho biết các hỗ trợ cải cách từ Nhật 
Bản luôn đóng góp phần quan trọng trong việc ổn định Kinh tế vĩ mô của Lào. Trong 
nỗ lực thúc đẩy phát triển, Lào đã đầu tư mạnh vào nhiều dự án mà phần lớn trong đó 
không mạng lại hiệu quả đã đẩy nợ công của nước này lên cao. Vì vậy, Chính phủ Lào 
đang nghiêm túc nhìn lại và tìm cách cải cách các cơ chế đầu tư công để giảm nhẹ 
gánh nặng ngân sách đang gặp khủng hoảng trong vài năm trở lại đây. 
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 Khởi động giai đoạn 2 dự án đường sắt Lào-Thái Lan 
heo báo chí Lào và Thái Lan, giai đoạn cuối của tuyến đường sắt Lào-Thái 
Lan sẽ được khởi công ngay cuối năm nay. 

Sáng 1/8, tại bãi container Thanaleng đã diễn ra lễ khởi động giai đoạn 2 của dự án 
vận tải hàng hóa qua tuyến đường sắt Nongkhai-Vientiane. Tham dự buổi lễ, phía 
chính quyền Lào có Thứ trưởng Công chính Vận Tải Viengsavath Siphandone, Đại sứ 
Thái Lan Kiattikhun Chatpraseuth cùng nhiều đại diện ban ngành chức năng liên quan. 

Giai đoạn 1 của dự án đường sắt Lào-Thái dài 6Km nối Vientiane với Nongkhai bắt 
đầu mở cửa thương mại từ năm 2009 và đón khoảng 35 nghìn lượt người qua lại mỗi 
năm với tần suất 2 chuyến/ngày. Giai đoạn 2 của dự án bao gồm 2 phần, trong đó phần 
xây dựng kho, bãi thả hàng hóa Thanaleng đã được hoàn thiện, đáp ứng kích cỡ 
container 20ft và 40ft. 

Theo Cục trưởng đường sắt Sengthavisay Malyvanh, giai đoạn 1 của dự án liên kết 
Lào-Thái là thỏa thuận giữa hai Chính phủ vào tháng 8/2008, được triển khai trên cơ 
sở nguồn vốn vay cùng viện trợ không hoàn lại từ Tổ chức hợp tác các quốc gia láng 
giềng Thái Lan NEDA trị giá 197 triệu bath. Tuyến đường sắt phía Lào, nối ga 
Thanaleng tới biên giới Thái Lan có tổng chiều dài 3.5Km. 

Năm 2012, Lào tiếp tục vay từ NEDA khoản vốn 1.65 tỷ bath để tiếp tục thực hiện 
giai đoạn 2 bao gồm 2 năm để xây dựng hệ thống kho, bãi Thanaleng, trị giá 655 triệu 
bath, đã hoàn thành vào năm 2015. 

Phần còn lại của giai đoạn 2, Lào sẽ xây dựng đoạn đường sắt dài 7.5 Km nối ga 
Thanaleng đến ga Vientiane tại bản Khamsavath, quận Xaysettha, dự kiến khởi công 
vào tháng 10/2019 và hoàn thành vào tháng 12/2021, cùng thời điểm hoàn thành của 
tuyến đường sắt Lào-Trung. 
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 Lào-Trung Quốc mở đường bay thẳng Hàng Châu-
Vientiane 

heo Laoedaily, Hãng hàng không Lào Lao Airlines sẽ cung cấp chặng bay 
Hàng Châu-Vientiane-Hàng Châu với tần suất 1 chuyến/tuần. 

Sáng 31/7, tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Thứ 
trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Ounthuang Khaophan, Thứ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Khamchanh Vongsengbun và Thứ trưởng Bưu chính Viễn thông 
Bunsalermxay Khennavong cùng đoàn đại biểu Chính phủ Lào đã tham dự lễ khai 
trương đường bay thẳng Hàng Châu-Vientiane. 

Theo thông tin từ buổi lễ, Công ty dịch vụ hàng không Paochen Jexiang của Trung 
Quốc sẽ là đơn vị quản lý, khai thác chặng bay Hàng Châu-Vientiane bằng tàu bay của 
Lao Airlines số hiệu QV852 với tần suất 1 tuần/chuyến vào mỗi thứ 4. 

Việc liên tục hợp tác vận hành các chặng bay thương mại thẳng từ nhiều đô thị lớn của 
Trung Quốc đến Vientiane nằm trong khuôn khổ hợp tác Kinh tế, Thương mại và thúc 
đẩy Du lịch giữa 2 quốc gia. 

Năm 2018, đã có khoảng 800 nghìn lượt du khách Trung Quốc đến Lào, tăng 25% so 
với năm 2017. Nửa đầu năm 2019, lượng du khách Trung Quốc tiếp tục đến Lào tăng 
13% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến sẽ đạt con số 1 triệu lượt trong năm du lịch 
Lào-Trung 2019. 

Cách Thượng Hải gần 200 Km, là một thành phố nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở 
Trung Quốc, Hàng Châu được biết đến nhiều với phong cảnh thiên nhiên đẹp, trong 
đó có Tây Hồ. Nơi đây có lụa tơ tằm, trà xanh nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi đây cũng 
có nghề dâu tằm tơ rất phát triển và cũng là nơi gắn liền với con đường tơ lụa nổi tiếng. 
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Thủ đô Viêng Chăn tìm nhà thầu thi công dự án bờ kè 

sông Mekong 
heo Laoedaily, Chính quyền thủ đô Viêng Chăn đang tìm nhà thầu thực hiện Dự 
án xây dựng bờ kè sông Mekong từ Km3 đến Hatdokkeo dài 12 Km, dự kiến 
khởi công vào đầu năm 2020 tới. 

Theo nội dung báo cáo sơ kết công tác nửa đầu năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thủ đô Viêng Chăn, kinh phí thực hiện dự án bờ kè nằm trong tổng giá trị đầu tư 67 
triệu USD thuộc nguồn vốn vay lãi xuất thấp của Lào với Chính phủ Hàn Quốc.  Mặc 
dù báo cáo chưa ấn định rõ ngày tổ chức đấu thầu,  tuy nhiên với việc khẳng định sẽ 
triển khai xây dựng ngay đầu năm 2020, việc Thủ đô Viêng Chăn tìm được nhà thi 
công sẽ sớm xảy ra trong một vài tháng tới. 

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược 2016-2019 giữa Chính phủ Lào và Hàn Quốc, 
thông qua tổ chức Hợp tác phát triển Kinh tế EDCF, Hàn Quốc đã phê duyệt khoản 
vốn vay lãi suất thấp trị giá 300 triệu USD cho các dự án phát triển hạ tầng tại Lào. 

Là trong giai đoạn 2 của chương trình bảo vệ bờ kè sông Mekong của Chính phủ Lào, 
dự án lần này bao gồm các hạng mục bờ kè từ Km3, quận Sisattanak đến Hatdokkeo, 
quận Hatxaiphong; một công viên tự nhiên rộng 4Ha; đoạn đường vành đai sông 4Km 
từ bản Khunta đến Kaoliew với tổng vốn đầu tư 67 triệu USD. Trước đó, giai đoạn 1 
của dự án đã được thực hiện từ năm 2008, được đánh giá có hiệu quả trong việc phòng 
chống thiên tai và cải thiện cảnh quan đô thị. 

Năm 2018, trận lũ lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ việc nước sông Mekong tràn qua bờ 
kè gây ngập úng, thiệt hại hầu hết diện tích canh tác tại các bản địa bàn giáp với bờ 
sông. 
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Xu hướng sinh viên Lào học tiếng Trung Quốc tăng cao 

heo Laoedaily, không chỉ đổ xô đi học tại Trung Quốc, ngành tiếng Trung đang 
là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên Lào đăng ký trực tuyến để tham gia kỳ 
thi tuyển sinh vào trường Đại học Quốc gia Lào. 

Theo số liệu của NUOL, đã có gần 16 nghìn đơn đăng ký trực tuyến để tham dự kỳ 
thi tuyển sinh vào cơ sở giáo dục lớn nhất của Lào này. Trong đó tiếng Trung, tiếng 
Anh, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng là các ngành được đăng ký 
nhiều nhất. Cụ thể, có đến hơn 1.200 học sinh sẽ thi tuyển vào ngành tiếng Trung 
Quốc, hơn 1.100 thí sinh đăng ký ngành ngôn ngữ Anh tại Khoa Ngôn ngữ. Hiện hội 
đồng ra đề và chấm thi đã được tổ chức để chuẩn bị cho kỳ thi niên khóa 2019-2020 
tại Đại học quốc gia Lào vào ngày 3/8 tới. Xu hướng sinh viên Lào có nguyện vọng 
học ngành ngôn ngữ Trung Quốc là điều tất yếu khi sức hút của sáng kiến Vành đai 
con đường BRI đang là rất lớn. 

TTXVN dẫn tin từ trang KPL cho biết, số sinh viên Lào sang học tập tại Trung Quốc 
đã tăng đột biến trong thời gian gần đây, lên hơn 7.000 người, do chất lượng và tiêu 
chuẩn giáo dục của Trung Quốc cao hơn so với một số quốc gia đang phát triển và 
ngang bằng với một số nước phát triển. Theo bài viết, đối với sinh viên Lào, lý do họ 
chọn học tại Trung Quốc là do sự tương đồng về hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, 
Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) hiện đang được triển khai chính là sức 
hút khiến lượng sinh viên Lào chọn đi Trung Quốc ngày càng gia tăng. Họ tin rằng 
sau khi tốt nghiệp tại Trung Quốc, cơ hội thành công trong sự nghiệp sẽ lớn hơn. 

Theo khuôn khổ hợp tác song phương Lào-Trung trong lĩnh vực giáo dục, mỗi năm 
Trung Quốc sẽ dành cho Lào 350 suất học bổng, ngoài ra còn có học bổng cao học, 
tập huấn chuyên ngành ngắn hạn-dài hạn và trao đổi chuyến thăm. Đặc biệt, Chính 
phủ Trung Quốc còn hỗ trợ cho Lào trên 20 học bổng ngành phát triển đường sắt, vì 
đây là một lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, đồng 
thời đáp ứng nhu cầu hai nước Lào-Trung trong việc triển khai BRI. 

Một số sinh viên Lào đang theo học đại học tại Trung Quốc bày tỏ mong muốn sẽ 
học tập kinh nghiệm của người Trung Quốc để về phát triển đất nước. Một số sinh 
viên còn khẳng định dự án đường sắt Lào-Trung sẽ thay đổi tình hình ở Lào,  đưa 
Lào thành cửa ngõ trung chuyển của 10 quốc gia thành viên ASEAN với số dân trên 
600 triệu người, đồng thời giúp cho cộng đồng ASEAN được hưởng lợi trực tiếp và 
gián tiếp trong dài hạn. 

Sau khi đường sắt Lào-Trung hoàn thành, vận tải, hàng hóa, du lịch, đầu tư và nhiều 
lĩnh vực khác giữa hai nước Lào-Trung sẽ không ngừng phát triển. Theo dự đoán của 
một số cán bộ cấp cao của Lào, lượng sinh viên Lào sang Trung Quốc học tập, 
nghiên cứu sẽ còn tăng, vì sau khi tốt nghiệp trở về, họ không cần làm việc cho nhà 
nước, cơ hội được làm việc với người Trung Quốc rất nhiều trong khi tiền lương 
thậm chí còn cao hơn so với khu vực nhà nước. 
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 Quần thể núi đá vôi tại Khammuan được Lào đề cử 

thành di sản thế giới 
heo Laoedaily, Lào đang nỗ lực hoàn thành hồ sơ đăng ký Vườn bảo tồn đa 
dạng sinh học quốc gia Hin Namno gửi UNESCO xem xét công nhận là di sản 
thiên nhiên thế giới. 

Thông tin trên được Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham 
Vongdara phát biểu trong họp báo công bố di sản văn hóa thế giới Cánh đồng chum 
hồi cuối tháng 7 vừa qua. 

Theo Cục trưởng Cục di sản Thongbay Phothisane, Bộ sẽ tổ chức phiên họp cuối cùng 
vào cuối tháng 8 này để ấn định công tác nộp hồ sơ đăng ký cho Khu bảo tồn Hin 
Namno lên UNESCO ngay trong năm nay. 

Theo trang tin điện tử Chính phủ Lào, Hin Namno là quần thể núi đá vôi lớn nằm tại 
tỉnh Khammuan, cách tỉnh lỵ Thakhek khoảng 150 Km về phía Đông Nam. Với tổng 
diện tích hơn 82 nghìn Ha, Khu bảo tồn Hin Namno là nơi cư trú của nhiều loài động, 
thực vật bao gồm 40 loài động vật có vú, hơn 200 loài chim, 25 loài dơi, 46 loài lưỡng 
cư và bò sát, hơn 100 loài cá và hơn 520 loài thực vật. Nổi bật trong đó là các loài quý 
hiếm như Chà vá chân đỏ và Voọc đen má trắng, mang Vũ Quang, Dơi quạ, dơi đốm 
hoa, dơi io, hồng hoàng, khướu đá mun. Khu bảo tồn Hin Namno cũng được UNESCO 
đề nghị Lào làm việc với Việt Nam tìm cách kết hợp với Vườn quốc gia Phong Nha-
Kẻ Bàng để trở thành quần thể caxter lớn nhất thế giới. 

Ngoài ra, khu bảo tồn Hin Namno cũng có tiềm năng lớn về du lịch tự nhiên với hệ 
thống hang động đá vôi đẹp bao gồm hang Nangen, động Vua, hang Trời, động 
Konglor và động Xebangpha. 

Trong nhiều năm trở lại đây, Khammuan, cách thủ đô Viêng Chăn hơn 360 Km dọc 
theo Quốc lộ 13, đang nổi lên là địa phương phát triển toàn diện, thu hút lượng lớn đầu 
tư thương mại cũng như khách du lịch đến từ nước ngoài thăm các địa danh như Tường 
khổng lồ Kamphengyak, đầm Thaphalang, thác Sangsou, thác Sanam... 

Ngoài ra, Khammuan cũng nổi tiếng với các món ăn truyền thống như bánh 
Khaonompan làm từ bột đậu và dừa, bánh nếp Khaokhop, XinMam-nộm thịt với rau 
thơm. Du khách đến với Khammuan có thể mua những đồ lưu niệm được làm thủ công 
bằng mây tre đan hoặc lụa tự nhiên. 
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Tin vắn: 
 

Nhật Bản trao Huy chương danh dự cho phó thủ 
Tướng Lào 

heo KTXH, ngày 25/07/2019, tại khách sạn Settha Palace, Đại sứ quán Nhật 
Bản tại Lào đã long trọng tổ chức lễ trao Huy chương danh dự Nhật Bản Quốc 
cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính CHDCND Lào Somdy Duangdy. Đại 

sứ Nhật Bản tại Lào Takeshi Hikihara; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao kiêm Chủ 
tịch Hội hữu nghị Lào-Nhật Bản, bà Sengduean Lachanthabun; Bộ trưởng Bộ Năng 
lượng và Mỏ Khammany Inthilath cùng các đại diện ban ngành liên quan đã tham dự 
buổi lễ. 

Đại sứ Takeshi Hikihara đánh giá cao trước việc Phó Thủ tướng Somdy Duangdy luôn 
có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện Lào-Nhật Bản. 
Trong thời gian nhiệm kỳ giữ chức Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng 
Somdy Duangdy đã đẩy mạnh xây dựng môi trường thu hút và khuyến khich các doanh 
nghiệp Nhật Bản vào đầu tư tại Lào, đặc biệt là nhân tố quan trọng vận động và chủ 
trì thành công Hội nghị tham vấn giữa Chính phủ với khu vực tư nhân Lào-Nhật Bản, 
tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước. 

Sau khi được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông 
Somdy Duangdy tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, đồng thời tiếp tục là cầu nối duy trì 
mối quan hệ tốt đẹp giữa Lào và Nhật Bản. 

 

Doanh nghiệp SME Lào nỗ lực tìm cách thâm nhập 
thị trường nước ngoài 

heo KTXH, tại hội thảo về tìm kiếm cơ hội tại thị trường nước ngoài diễn ra 
trong khuôn khổ sự kiện Hội chợ hàng hóa Lào 2019 tại TTTM Itecc Vientiane 
cuối tháng trước, các bên tham dự đã thảo luận về năng lực thâm nhập và hợp 

tác quốc tế của SME Lào. 

Các doanh nghiệp tham dự đã được phổ biến về những rào cản thương mại và các quy 
định liên quan có thể gặp phải trong quá trình tìm kiếm đối tác quốc tế. 

Theo số liệu của Bộ Công thương, SME chiếm 98% tổng số doanh nghiệp hoạt động 
tại Lào, đóng góp 16% vào GDP quốc nội và được xem là khu vực trọng tâm trong 
chính sách phát triển Kinh tế của Lào. Ngoài ra, khu vực SME còn tạo lượng công ăn 
việc làm hàng đầu cho lực lượng lao động trong nước. 
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Lào-Indonesia mở rộng hợp tác thương mại 
heo Lao Edaily, dẫn thông tin từ Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Kikeo 
Chanthabury tại một cuộc phỏng vấn báo chí bên lề sự kiện các doanh nghiệp 
quốc doanh Indonesi cử đoàn đại diện tới thăm và làm việc tại Lào mới đây, hợp 

tác thương mại giữa Lào và Indonesia đang có bước phát triển đáng kể và chặt chẽ. 

Đoàn đại biểu Indonesia được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Bộ doanh nghiệp Nhà nước, Bà 
Rini Soemarno đã thảo luận và đi đến việc ký kết nhiều hợp tác quan trọng với Tập 
đoàn Phongsavanh của Lào trong các lĩnh vực mua bán than, phát triển đường sắt, khai 
thác chì, kali và sản xuất nông nghiệp vào cuối tháng 6 vừa qua. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Indonesia là đối tác lớn thứ 16 của Lào, Chính phủ 
Lào ủng hộ mạnh và hỗ trợ tích cực cho phía Indonesia khảo sát, khai thác mỏ kali tại 
Savannakhet. 

 

Tỉnh Udomxay tăng trưởng khả quan 

heo báo chí Lào, Theo báo cáo sơ kết tình hình Kinh tế 6 tháng đầu năm của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Udomxay cho biết, mức tăng trưởng của tỉnh này đạt 6.8%, 
cao hơn mức tăng trưởng toàn quốc. Nửa đầu năm 2019, GDP của Udomxay đạt 

3.9 nghìn tỷ Kíp, GNI bình quân đầu người đạt 1.394 USD. Trong đó, lĩnh vực dịch 
vụ mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 25.6% nhưng chứng kiến mức tăng trưởng cao 
nhất, ngoài ra, Nông Lâm nghiệp tăng trưởng tốt ở mức 4.2%, chiếm 39% GDP, lĩnh 
vực Công nghiệp tăng trưởng 3.1%, chiếm 31.7% GDP. Khả năng thu ngân sách từ 
thuế doanh nghiệp của tỉnh này cũng đóng góp đến 3.6% GDP, khu vực doanh nghiệp 
cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 3.9%. 

Nửa đầu năm 2019, Udomxay sản xuất gạo mùa khô vượt chỉ tiêu, đạt 723 tấn, tăng 
64% so với chỉ tiêu, gấp 3 lần sản lượng mùa khô năm ngoái. Sản lượng hoa màu đạt 
hơn 19 nghìn tấn, tương đương 98% kế hoạch, đồng thời, tỉnh cũng đã tăng thêm 30 
nghìn tấn cây trồng thương mại, đạt 83% chỉ tiêu, ngoài ra, tỉnh đã trồng mới rừng 
thêm 30 nghìn ha khác. 

Ngành Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt giá trị 112 tỷ Kíp, kim ngạch xuất 
khẩu cả tỉnh đạt 36.1 tỷ Kíp và nhập khẩu 5.1 tỷ Kíp. 

Mục tiêu 6 tháng cuối năm, Udomxay sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7.7%, GDP 
chạm ngưỡng 4 nghìn tỷ Kíp, GNI đạt 1.501 USD, lĩnh vực dịch vụ tăng 15.2%, chiếm 
24.3% GDP; nông nghiệp tăng 7.3%, chiếm 42.4 % GDP; công nghiệp tăng trưởng 
5.2%, đóng góp vào 30.5% GDP. Khả năng thu ngân sách đạt 2.6% GDP, tăng trưởng 
9.3%.  
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Lào-Hàn Quốc hợp tác cải thiện khả năng xử lý nước và 
rác thải 

heo báo chí Lào, ngày 26/7/2019, tại trụ sở Bộ Công chính Vận tải Lào đã diễn 
ra lễ ký Biên bản ghi nhớ MOU giữa Lào và Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc 
(KOICA) trong việc phát triển dự án cải thiện khả năng xử lý nước và rác thải, 

cải thiện vệ sinh môi trường và đô thị tại Lào. Cục trưởng Cục kế hoạch hợp tác, Bộ 
Công chính Vận tải Sengdalith Kattinhasack, Chánh văn phòng Viện phát triển xanh 
Chexenli, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải, bà Vilaykham Phosalat, Đại sứ Hàn Quốc 
tại Lào Shin Sung Soon cùng đại diện các ban ngành liên quan của hai bên đã tham dự 
buổi lễ. 

KOICA và Viện phát triển xanh sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Lào nhằm giảm thiểu tác động 
đến môi trường đô thị, tác động đến sức khỏe của người dân hỗ trợ chính sách phát 
triển đô thị xanh, cải thiện khả năng quản lý, dịch vụ, xử lý rác và nước thải sinh hoạt  

Các hoạt động chính của dự án bao gồm việc xây dựng hạ tầng vệ sinh dịch tễ tại thủ 
đô Viêng chăn và Thành phố Pakse, tỉnh Champasak; hỗ trợ công tác nghiên cứu, 
hoạch định cơ chế pháp lý duy trì vệ sinh, dịch tễ. Thời gian triển khai thực hiện dự án 
là 4 năm (2019-2024) với tổng trị giá 6.500.000 USD, tương đương gần 56.95 tỷ Kíp. 

Nửa đầu năm 2019, Sở Thuế thủ đô viêng chăn thu 
ngân sách hơn 500 tỷ Kíp 

heo Laoedaily, ngày 29/7/2019 vừa qua, Sở thuế thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức 
cuộc họp sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm và phổ biến, triển khai 
nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở 

Sisalatthongsin Thongpheng và sự tham dự của lãnh đạo thành phố cùng đại diện các 
ban, ngành hữu quan. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Sisalatthongsin Thongpheng cho biết, năm 2019 Sở thuế 
thủ đô Viêng Chăn nhận chỉ tiêu thu 1.293 tỷ Kíp, tăng 136,29 tỷ Kíp, tương đương 
11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2019, Sở dự toán thu đạt 623,23 tỷ 
Kíp, tương đương 48,20% nhưng thực tế chỉ thu được 540,20 tỷ Kíp, tương đương 
41,7% chỉ tiêu, dẫn đến mức thâm hụt tới 83,03 tỷ Kíp, giảm 36,24 tỷ Kíp so với cùng 
kỳ năm ngoái. Đồng thời, số liệu tính đến 25/7/2019 ghi nhận mức thu vào 637,05 tỷ 
Kíp, tương đương 49,26% của kế hoạch năm. 

Trong nửa cuối năm 2019, Sở Thuế Viêng Chăn tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, rà soát 
các doanh nghiệp báo cáo thu-chi cao nhưng đóng thuế thấp, có dấu hiệu không thực 
hiện nghĩa vụ thuế, theo số liệu mà Sở này đang có là khoảng 100 công ty, ông 
Sisalatthongsin cho biết. 
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Tỉnh Xaynhabuly nắm giữ nhiều dự án  
điện lực quan trọng 

heo Laophattana, Xaynhabuly nằm tại Tây Bắc Lào, là địa phương có thế mạnh 
nhiều mặt, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng 
sở hữu nhiều dự án điện lực có quy mô lớn. 

Thông tin từ Sở Năng lượng và Mỏ Xaynhabuly cho biết, tỉnh này có đến hai dự án 
trọng điểm về năng lượng quốc gia là Nhà máy nhiệt điện than đá Hongsa có công suất 
lắp đặt 1.878 MW, đập thủy điện Xaynhabuly, công suất lắp đặt 1.288 MW, đến nay 
đã đạt tiến độ 98.9% và đang chạy thử 3 tổ máy. Ngoài ra, có hai thủy điện cỡ nhỏ bao 
gồm đập Nậm Hung 15 MW, đập Nậm Tuông 30 KW. Điện lưới của Xaynhabuly gồm 
có 281 Km đường tải 115 kV, 74 Km đường dây 34.5 kV và hơn 2.000 Km đường dây 
22 kV. 

Hiện tỉnh này đang cho xây dựng đường tải điện 115 kV từ Pắc Lay về các địa phương 
lớn như huyện Kenthao, tỉnh lỵ Xaynhabuly và đường dây từ thủy điện Pắc Beng, tỉnh 
Udomxay đến huyện Hongsa, đồng thời tiếp tục cải tạo, mở rộng đường tải 115 kV từ 
Hongsa đến trung tâm tỉnh. 

Người thu nhập thấp tại Viêng Chăn gặp khó khi giá 
tiêu dùng tăng cao 

heo khảo sát, nhóm đối tượng có thu nhập từ trung bình đến thấp tại thủ đô 
Viêng Chăn cho biết việc giá hàng tiêu dùng tăng cao có ảnh hưởng tương đối 
lớn đến cuộc sống sinh hoạt. 

Theo KPL, dẫn khảo sát của một số sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc gia Lào 
cho biết, nếu không có thu nhập khác, giá cả hàng hóa tăng cao có tác động rất lớn đến 
đời sống vốn đã eo hẹp về kinh tế của họ. Đến sinh viên chăm chỉ, có công việc ngoài 
giờ cũng không thể tiết kiệm cho mục đích trang trải khác như trước. 

Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê của Lào cho biết, giá thực phẩm tại nước này đã 
tăng 3.2% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm ngoái, đây được xem là yếu tố ảnh hưởng 
chính đến sự gia tăng lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm 2019 cho 
thấy giá gạo đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, ngoài ra, giá thịt, cá cũng tăng 
3.1%. Tuy nhiên, mức lạm phát tháng 6 đã giảm xuống 2.48% từ 2.54% trong tháng 
5. 

Giá trị quy đổi đồng Kíp với ngoại tệ suy yếu vẫn tiếp tục là yếu tố khiến giá thực 
phẩm cao hơn. Sau nửa đầu năm 2019, giá hàng hóa nhập khẩu đã tăng 1.6% so với 
cùng kỳ năm ngoái, báo cáo cho biết. 
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 Thủ đô Viêng Chăn đề xuất biện pháp xử lý kênh nước 

thải Hong Xeng 
heo KTTM, là nơi tiếp nhận hầu hết các dòng nước thải dân sinh trên địa bàn 
thủ đô Viêng Chăn, bao gồm khu vực chợ Xăng Chiêng, Pạc Pa Sắc, Kay Kẹo, 
các đường cống lớn nhỏ... và đổ ra đầm Thạt Luổng, kênh Hong Xeng đang 
là đề tài được quan tâm hàng đầu bởi mùi hôi thối bốc lên ngày càng ảnh 

hưởng lớn đến đời sống người dân trên địa bàn, đòi hỏi chính quyền sớm áp dụng các 
biện pháp ứng phó tạm thời và cả dài hạn để hạn chế tình trạng ô nhiễm trên. 

Theo Phó giám đốc Sở Công chính Vận tải thủ đô Viêng Chăn, ông Bunchanh 
Keosithamma cho biết, trong 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. Hiện thủ đô Viêng Chăn mới 
chỉ áp dụng biện pháp tạm thời, hiệu quả không cao là tổ chức vớt bèo, rác để hạn chế 
ách tách dòng chảy. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thủ đô Viêng Chăn khoá 1 diễn ra mới 
đây, Sở Công chính Vận tải đã đề nghị việc trích quỹ dự án xử lý nước thải trị giá 100 
triệu USD mà Hungary viện trợ cho Lào để lấy kinh phí thực hiện công tác nạo vét 
bùn tại lòng kênh Hong Xeng, lắp đặt máy bơm tự động để hút nhanh nước ra khỏi 
kênh hoặc bơm nước từ sông Mekong để làm loãng lượng chất thải của kênh vào mùa 
khô. Ngoài ra, chính quyền cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức hạn chế xả rác 
thải và hỗ trợ công tác xử lý nước thải thông qua việc đóng góp cước điện vận hành 
hệ thống máy bơm nói trên. 

 Cầu đường sắt tại Luangprabang  
hoàn thành sớm 7 tháng 

heo KTTM, dẫn thông tin từ đơn vị thi công Trung Quốc cho biết cây cầu bắc 
qua sông Mekong thuộc dự án đường sắt Lào-Trung tại tỉnh Luangprabang đã 
hoàn thành sớm hơn nhiều tháng so với dự định. 

Diễn ra hôm 28/7 vừa qua, truyền thông Lào và đại diện cơ quan hữu quan đã tham dự 
lễ kết nối hai đầu cầu vượt sông Mekong, được thông báo là hoàn thành sớm đến 7 
tháng. Đẩy mạnh đáng kể tốc độ chung của dự án đường sắt Lào-Trung dài 414 Km, 
dự kiến hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Lào 2/12/2021. 

Cây cầu có tổng chiều dài 1.458,9m nối thành phố Luangprabang và huyện Chomphet, 
bao gồm 5 trụ chính và 34 nhịp. Tờ Tân hoa xã dẫn thông tin từ Công ty đường sắt 
Lào-Trung, đơn vị thực hiện chính của dự án cho biết, cầu vượt Luangprabang là một 
trong các hạng mục khó khăn nhất, nằm trong tổng số 160 cầu vượt các loại dọc theo 
tổng chiều dài tuyến đường sắt. Các cây cầu khác được thực hiện bởi Công ty Xây 
dựng CREC-8 của Trung Quốc đều đang đạt tiến độ tốt, dự kiến hoàn thành ngay trong 
năm nay. 
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Chính thức mở tuyến đường nối Xaynhabuly đến tỉnh 

Phayao, Thái Lan 
heo KTTM, tuyến đường nối huyện Khop/Pakkhop – bản Konteun thuộc tỉnh 
Xaynhabuly và Bokeo của Lào đến bản Huak, huyện Phuchang, tỉnh Phayao, 
Đông Bắc Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ giao thương giữa 
hai quốc gia. 

Diễn ra hôm 26/7, Bộ trưởng Công chính Vận tải Bunchanh Sinthavong cùng Đại sứ 
Thái Lan Kiattikun Chatpraseuth, đại diện tổ chức NEDA đã tham dự lễ chính thức 
thông tuyến đường nối Xaynhabuly-Bokeo đến tỉnh Phayao, Thái Lan. Đây là dự án 
ưu tiên hàng đầu được Chính phủ Lào đưa vào chương trình phát triển Kinh tế-Xã hội 
5 năm lần thứ 7, có tổng giá trị đầu tư 188 tỷ Kíp, bao gồm xây mới 46.5 Km, cải tạo 
7.5 Km tuyến đường liên tỉnh 3603. Đơn vị thi công là Sinothai Engineering của Thái 
Lan, theo nội dung dự án, tuyến đường trên đáp ứng tiêu chuẩn cấp 4 cầu đường của 
Lào, đủ khả năng chịu trọng tải 11 tấn/trục. Cũng thuộc dự án trên, tuyến đường nối 
huyện Meung Khop-Chienghom của tỉnh Xaynhabuly dài 56 Km, trị giá 175 tỷ Kíp, 
do Công ty Naowalad, Thái Lan chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành sau 30 tháng. 

 

 Lũ quét bất ngờ tại Luangprabang gây thiệt hại nặng 
heo KTTM, gần 400 hộ gia đình tại 8 bản thuộc huyện Nan, tỉnh 
Luangprabang đã bị lũ quét bất ngờ tấn công hôm 29/7 vừa qua. 

Theo Chủ tịch huyện Nan, ông Sivone Vongkhamchanh, mưa lớn dài ngày là 
nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ngập lụt tại các bản nằm trũng trên địa bàn. 

7h sáng ngày 29/7, nước sông Nan dâng cao, tràn vào các bản Nafai, Paphai, 
Simoungkhoun, Nalao, Phonhin, Sibounheuan, That và Nakotta, gây ngập 372 căn 
nhà, hiện chính quyền địa phương đang tổ chức di dời người dân cùng tài sản đến khu 
vực an toàn, rất may là chưa có thiệt hại nào về người, ông Sivone cho biết. 

Theo báo cáo của Cục khí tượng và thủy văn, nhiều địa phương của Lào sẽ đối mặt 
với tình trạng mưa lớn, gió giật mạnh và khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp 
trong các ngày từ 30/7-4/8. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 
Khai mạc hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Ðảng Cộng 

sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào 
heo TTXVN, Thực hiện Thỏa thuận giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng 
Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và 
tổng kết thực tiễn giữa hai Ðảng, hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Ðảng Cộng 

sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Xây dựng Ðảng và hệ 
thống chính trị trong tình hình mới” đã diễn ra tại tỉnh Quảng Bình ngày 30-7. Ðoàn 
đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn. Ðoàn đại biểu 
Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư T.Ư 
Ðảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào 
làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự hội thảo, có các đồng chí: Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, 
Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác nghiên cứu 
lý luận, thực tiễn của Ðảng; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học Việt Nam và Lào. 

Ðồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, hội thảo là dịp để hai Ðảng, hai nước Việt Nam 
và Lào cùng nhau trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với công 
tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Ðảng trong tình hình mới, đồng thời giúp các nhà khoa học thuộc các 
cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào tăng cường hiểu biết, trao đổi thông 
tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu cũng như những bài học kinh nghiệm về công 
tác xây dựng Ðảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà 
mỗi Ðảng đã đề ra. Ðồng chí bày tỏ mong muốn hai bên thường xuyên chia sẻ, trao 
đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng Ðảng, 
xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới ở mỗi 
nước. Trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun đánh 
giá cao ý nghĩa của việc hai Ðảng lựa chọn chủ đề “Xây dựng Ðảng và hệ thống chính 
trị trong tình hình mới” cho cuộc hội thảo lần này. Ðồng chí khẳng định, cuộc hội thảo 
diễn ra trong bối cảnh hai Ðảng đang chuẩn bị tổ chức Ðại hội toàn quốc của mỗi 
Ðảng, do đó sẽ góp phần phục vụ việc tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây 
dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Ðồng chí nhấn mạnh, xây dựng Ðảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới là vấn đề quan trọng và cấp thiết 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò, tính chủ động của các đoàn thể chính 
trị - xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát huy chế độ dân chủ nhân dân; 
nêu bật những thành tựu về công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong công 
cuộc đổi mới. 
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 Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa văn 
phòng quốc hội và ban thư ký quốc hội lào 

heo QH, Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và 
Văn phòng Quốc hội Lào, ngày 29/7 tại tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), 
Ban Thư ký Quốc hội Lào phối hợp với Văn phòng Quốc hội Việt Nam tổ chức 

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 10. Ngay sau hội thảo, hai bên đã ký biên bản 
ghi nhớ. 

Hội thảo do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Lào 
Suansavanh Vignaket và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc đồng chủ trì. Theo biên bản 
ghi nhớ, tại hội thảo, Hai bên nhận thấy kết quả hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi 
kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ cơ sở kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi đoản 
tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, thiết thực, đi vào thực chất, đạt các yêu cầu theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo hai Quốc hội cũng như Thỏa thuận hợp tác đã ký 
kết giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2017-
2019. 

Về phương hướng hợp tác giai đoạn 2019-2021, Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn 
phòng Quốc hội Việt Nam thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham 
mưu, phục vụ các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm 
thường xuyên trong tham mưu, phục vụ công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết 
định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội. 

Về hợp tác thông tin, thư viện, báo chí, tuyên truyền, hai Bên thống nhất tiếp tục trao 
đổi thông tin, văn bản pháp luật, nghiên cứu khoa học; thường xuyên trao đổi kinh 
nghiệm, đào tạo cán bộ và hỗ trợ kỹ thuật giữa các cơ quan tuyên truyền, báo chí của 
mỗi nước. Tăng cường hợp tác về bồi dưỡng cán bộ và cơ sở kỹ thuật trong lĩnh vực 
tin học công nghệ thông tin, quản trị để phục vụ công tác quản lý và điều hành Nhà 
Quốc hội mới của Lào… Hai Bên cũng thống nhất hội thảo và giao lưu công tác giữa 
Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam lần thứ 11 sẽ được tổ 
chức tại Việt Nam vào năm 2021./. 
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 Tuổi trẻ Thủ đô xuất quân tình nguyện tại Lào 
heo TTTĐ, sáng 29/7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức xuất quân hoạt động tình 
nguyện tại Lào năm 2019, với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô chung sức trẻ xây đắp 
tình hữu nghị”. 

Đoàn tình nguyện có 35 thành viên gồm các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Thành đoàn, cơ 
sở đoàn trực thuộc, y, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội, các chuyên 
gia nông nghiệp; đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Đoàn sẽ tham gia 
các hoạt động: Gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi; tình nguyện khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 1.000 nhân dân 
và thanh thiếu nhi; Tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, 
phòng chống tai nạn thương tích; Chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi cho 
nhân dân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; Giao lưu 
văn hóa, thể thao, tặng công trình thanh niên, máy vi tính, máy in, dụng cụ học tập, 
dụng cụ thể thao... với tổng giá trị đợt hoạt động trên 500 triệu đồng. 

Qua hơn 2 ngày bắt tay vào hoạt động tình nguyện, các thạc sĩ, bác sĩ của đoàn tình 
nguyện Tuổi trẻ Thủ đô đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 
người dân huyện Saythany, thủ đô Viêng Chăn (Lào). Người dân huyện Saythany đã 
dành những tình cảm rất nồng hậu, cảm ơn đoàn bác sĩ tình nguyện Việt Nam. Từ ngày 
1 đến trưa 3/8 đoàn bác sĩ tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô đã khám chữa bệnh cho hơn 
1000 người tại huyện Saythany, thủ đô Viêng Chăn (Lào). 

Tiếp nối những hoạt động có ý nghĩa và thành công của tuổi trẻ hai nước Việt – Lào, 
năm 2019, tuổi trẻ Thủ đô mang tinh thần tình nguyện, trọng trách cao cả tiếp nối 
truyền thống cha anh, chung tay vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống, đoàn 
kết và hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới. 
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 Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào 'Chung 

dòng Sê Pôn' 
heo Baotintuc, Tối 29/7, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 
Trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào: 
"Chung dòng Sê Pôn". 

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của Chương trình giao lưu hữu nghị 
biên giới Việt Nam - Lào năm 2019. 

Chương trình giao lưu có sự tham dự của đông đảo những người đã và đang góp phần 
tạo nên thành quả tốt đẹp trong công tác đối ngoại biên phòng và quốc phòng trên 
tuyến biên giới Việt Nam - Lào, khu vực ba tỉnh: Quảng Trị của Việt Nam, 
Savannakhet và Salavan của nước bạn Lào. Các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ bài học 
kinh nghiệm, giải pháp triển khai công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên 
giới ba tỉnh trong phòng, chống các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tội phạm 
ma túy; việc xây dựng, bảo vệ cột mốc; chống di cư tự do; kết nghĩa bản - bản hai bên 
biên giới... 

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Chương trình đã thể hiện tình cảm sắt son, 
gắn bó của nhân dân hai nước Việt-Lào như: Hà Nội Viêng Chăn - Tình Việt - Lào; 
Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn; Tấm lòng Lào - Việt; Cỏ non Thành cổ; Tằng vải… 
Những lời ca, tiếng hát đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, thể hiện sinh động mối quan hệ 
đoàn kết, hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào. 
Các tiết mục mang dấu ấn đậm nét nền văn hóa đất nước Lào anh em và văn hóa Việt 
Nam, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị anh em bền chặt cùng một đường biên giới hòa 
bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt 
Nam đã trao 30 con giống trị giá gần 500 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị, Salavan, Savannakhet; trao 30 suất 
học bổng “Nâng bước em tới trường” tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn 3 tỉnh… 
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    Chặn đứng đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy 
tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ 

heo BNA, BĐBP Hà Tĩnh và Đoàn 1, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm 
BĐBP Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Lào đấu tranh thắng 
lợi chuyên án 488 LV, tạm giữ 3 đối tượng, thu 62.000 viên ma túy tổng hợp. 

Theo đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 29-7, tại thị xã Pak San, tỉnh Bolykhamxay (Lào), 
BĐBP Hà Tĩnh và Đoàn 1, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Việt Nam 
phối hợp với Công an tỉnh Bolykhamxay phá thành công chuyên án 488LV, tạm giữ 3 
đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại 
hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 62.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và 
nhiều tài liệu có liên quan. Quá trình tham gia đấu tranh chuyên án đảm bảo an toàn 
tuyệt đối về người và trang bị. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đang 
trên đường vận chuyển số ma tuý trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. 
 

   Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 140 kg cá thể tê tê từ 
Lào về Việt Nam 

heo BVPL, Sáng 30-7, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị 
vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hai đối tượng vận 
chuyển 140 kg cá thể tê tê từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 29-7, tại khu vực cầu Rào Mắc, thuộc địa phận thôn Hà 
Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm 
về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện 
Hương Sơn và các lực lượng chức năng phát hiện xe ô-tô khách mang BKS 38B - 
013.16 chạy hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn có biểu hiện 
nghi vấn. 

Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra và phát hiện Phan Văn Dũng (người 
điều khiển xe) và Đặng Thị Lài, cùng trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn tham gia 
vận chuyển 30 cá thể động vật tê tê còn sống, khối lượng khoảng 140 kg. Bước đầu, 
Dũng và Lài khai nhận, vận chuyển thuê số cá thể động vật trên từ Lào về Việt Nam 
để nhận tiền công. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang, thu giữ tang vật, phương 
tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra. 

T 

T 
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