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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 39 

Tin chính: 

Lào và các đối tác phát triển đẩy mạnh 
tiến độ hợp tác chung 

heo Laoedaily, Hôm 8/8 vừa qua, đại diện Chính phủ Lào, Thứ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Kikeo Chanthaboury và Điều phối viên LHQ tại Lào 
Sara Sekkenes đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch và đồng chủ tịch với các đối tác 
phát triển để thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ các hợp tác chung để sớm 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDGs và đưa Lào thoát khỏi nhóm các quốc 
gia kém phát triển. 

Cuộc họp giữa các đối tác phát triển và Chính phủ Lào là cơ chế quan trọng trong tiến 
trình nghị sự bàn tròn quốc gia về hợp tác phát triển. Cuộc họp đã nhìn lại kết quả thực 
hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội Lào NSEDP 5 năm lần thứ 8. Các bên đã trao 
đổi, nhìn nhận bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn cuối 
của kế hoạch đồng thời thảo luận về báo cáo tự đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu 
phát triển bền vững cũng như nỗ lực thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển của 
Lào.  

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Kikeo nhấn mạnh lại tầm quan trọng về tính chủ động của 
chính phủ Lào và sự linh hoạt trong việc thiết lập các hợp tác nhằm đạt được những 
mục tiêu phát triển bền vững, hỗ trợ tiến trình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-
Xã hội lần thứ 8 cũng như quá trình hoạch định chiến lược thực hiện kế hoạch phát 
triển Kinh tế-Xã hội lần thứ 9.  

Thứ trưởng Kikeo cho biết Lào đánh giá cao đóng góp và khuyến nghị mang tính xây 
dựng của các đối tác phát triển sẽ giúp Lào đạt được nhiều mục tiêu đề ra. Tiến trình 
nghị sự bàn tròn sẽ đem lại các đầu vào quan trọng trong việc xây dựng NSEDP lần 
thứ 9 trong bối cảnh Lào đã hoàn thành 2 trên 3 tiêu chí để thoát khỏi nhóm các quốc 
gia kém phát triển. 

Điều phối viên LHQ tại Lào Sara Sekkenes nhấn mạnh tiến trình tham vấn các nội 
dung chính sách về phát triển giữa các bên đã diễn ra trong môi trường cởi mở, hài hòa 
và đạt được nhiều kết quả quan trọng, các kết quả này sẽ là dữ liệu quan trọng trước 
thềm diễn Hội nghị bàn tròn 2019 để định hướng thực hiện NSEDP lần thứ 8 trong 
giai đoạn còn lại và phương hướng chuẩn bị cho NSEDP lần thứ 9 (giai đoạn 2021-
2025) cũng như kế hoạch thực hiện tầm nhìn phát triển bền vững 2030 của Lào. 
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Chính phủ lào ưu tiên ngân sách khắc phục thiên tai 
heo KTXH, Bất chấp những hạn chế và khó khăn về ngân sách, việc khắc phụ 
hậu quả thiên tai và thảm họa vẫn nằm trong chính sách ưu tiên của Chính phủ 

Lào với mục tiêu duy trì tăng trưởng của ngành Nông nghiệp và nối tiếp quá trình thực 
hiện xóa đói giảm nghèo. 

Theo Thứ trưởng Nông Lâm Bounkhoang Khambounhueang, Chính phủ Lào vẫn sẽ 
ưu tiên phân bổ ngân sách vào các chương trình khắc phục hậu quả thiên tai hơn là các 
dự án đầu tư công. Năm ngoái, 40 tỷ Kíp đã được cấp chi Bộ Nông Lâm như là khoản 
viện trợ khẩn cấp hậu thiện tai, ngoài ra 115.5 tỷ Kíp khác cũng được phê duyệt để 
tiếp tục các dự án phục hồi hậu quả lũ lụt và hạn hán. Phần lớn số ngân sách này đã 
được giải ngân và phần còn lại dùng để chi trả cho các khoản đầu tư trang thiết bị kỹ 
thuật để phát triển nông nghiệp.  

Năm 2019, Bộ Nông lâm đề nghị Chính phủ cấp thêm khoản ngân sách 20 tỷ Kíp để 
tiếp tục duy trì các dự án nông nghiệp và thủy lợi. Bộ này cũng sử dụng ngân sách 
riêng để cung cấp thêm giống cây trồng cho nông dân để phần nào bù đắp cho thiệt hại 
phải chịu do thiên tai năm vừa qua. 

Năm 2018, Lào phải hứng chịu thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử khi đập phụ thủy 
điện Xepien-Xenamnoy đổ sụp, gây ra lũ lụt kinh hoàng khiến hơn 600.000 người bị 
ảnh hưởng và làm 64 người thiệt mạng. Không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng, đợt lũ còn 
làm hư hại diện tích canh tác lớn, đẩy 70% hộ gia đình nông dân vào hoàn cảnh không 
thể thanh toán nợ. Theo WB, thiệt hại ước tính do trận lũ gây ra năm ngoái khiến Lào 
chịu tổn thất 371.5 triệu USD, tương đương 2.1% GDP. Theo tính toán của Chính phủ 
Lào, nước này cần đến 520 triệu USD để phục hồi hoàn toàn thiệt hại do thảm họa.  

Năm 2019, Lào tiếp tục đối mặt với dịch tả lợn Châu Phi, dịch sâu ngô tại đã phá hủy 
30% trong tổng số 35.000 ha ngô ngọt tại Xayaboury. Điều này khiến các nhà phân 
tích lo ngại an ninh lương thực của Lào sẽ bị ảnh hưởng và giá cả nông sản sẽ tăng 
cao. Trong 4 tháng qua, sản lượng lúa mùa khô của Lào chỉ đạt 453.230 tấn, tương 
đương 10.3% so với kế hoạch năm. Theo dự tính, lượng ngô thành phẩm thức ăn chăn 
nuôi của Lào chỉ có thể đạt 30.000 tấn, tương đương 3% kế hoạch, sản lượng sắn cũng 
chỉ có thể đạt 113.056 tấn, tương đương 4.9% chỉ tiêu đề ra. 
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Chính quyền lào khẳng định đập Xayaboury không cản 

trở dòng chảy Mekong 
heo LTP, sau khi có nhiều ý kiến dư luận cả trong và ngoài Lào cho rằng đập 
thủy điện Xayaboury là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng 
mực nước sông Mekong hạ xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. 

Giám đốc kinh doanh của đơn vị vận hành thủy điện Xayaboury, ông Somphith 
Keovichith đã tuyên bố trước truyền thông Lào việc kết cấu run-of-river của công trình 
này hoàn toàn không làm cản trở dòng chảy sông Mekong. 

Vị này cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến mực nước sông Mekong xuống thấp do 
lượng mưa năm nay ít bất thường, điều này còn ảnh hưởng đến sinh kế của người dân 
sống dọc theo lưu vực sông và vấn đề canh tác nông nghiệp. 

Giai đoạn từ tháng 1-7/2019 ghi nhận lượng mưa tại Lào thấp nhất trong vòng 1 thập 
kỷ đã qua, đặc biệt là tại trạm đo Luangprabang và Xayaboury, ngoài ra, đập Cảnh 
Hồng tại Trung Quốc tích nước để bảo trì cũng khiến sông Mekong không nhận được 
lượng nước từ thượng nguồn như bình thường. 

Thủy điện Xayaboury có đợt chạy thử các máy phát từ 15-29/7 trước khi vận hành sản 
xuất quy điện mô lớn để bán cho Công ty điện lực Thái Lan EGAT vào cuối năm nay, 
việc tích nước là cần thiết cho đợt thử nghiệm nhưng cũng gây ra hiệu ứng dây chuyền 
đối với dòng chảy hạ lưu. Trên Bangkok Post, công ty liên doanh vận hành thủy điện 
Xayaboury là CK Power cũng phủ nhận việc con đập làm thay đổi dòng chảy và đổ lỗi 
cho lượng mưa ít ỏi là nguyên nhân chính. 

Thủy điện Xayaboury là một trong những đập lớn nhất trên sông Mekong, có công 
suất lắp đặt 1.288 MW, dự kiến sẽ đem lại cho chính phủ Lào 3.9 tỷ USD trong 29 
năm vận hành tô nhượng, trong đó bao gồm 1.897 tỷ USD phí sở hữu và 637 triệu 
USD thuế các loại, số tiền này được Chính phủ Lào cam kết đầu tư vào các dự án xóa 
đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng. 
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 Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ Lào qua 

Sở chứng khoán không đạt kỳ vọng 
heo KTXH, Chính phủ Lào nỗ lực cung cấp trái phiếu tiền Kíp để hỗ trợ giải 
quyết thâm hụt ngân sách và củng cố thị trường vốn. 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 5 tháng qua, 1.13 nghìn tỷ Kíp trái phiếu Chính 
phủ đã được bán qua Sở giao dịch chứng khoán Lào, đạt 28.89% mục tiêu cả năm 
2019. 

Trái phiếu Chính phủ được phát hành qua Sở giao dịch chứng khoán và Ngân hàng 
Trung ương Lào có lãi suất 5% đối với kỳ hạn 1 năm, 5.5% đối với kỳ hạn hai năm và 
6% đối với kỳ hạn 3 năm. Đây được xem là thách thức đối với Chính phủ khi lãi suất 
mà Quốc hội phê duyệt gần tương đương với lãi suất của các ngân hàng thương mại. 

Trái phiếu Chính phủ được Lào xem là nguồn vốn lâu dài để thúc đẩy khu vực đầu tư 
công và giải quyết thâm hụt ngân sách ngắn hạn. Ngoài ra, trái phiếu tiền Kíp cũng 
góp phần vào việc hạn chế biến động tỷ giá hối đoái và hỗ trợ nền kinh tế của Lào. 

Việc trái phiếu Chính phủ được phát hành bằng ngoại tệ hoặc phê duyệt thêm các 
khoản vay ngoại tệ như là một phần duy trì thanh khoản ngân sách mặc dù cũng được 
Chính phủ Lào tính tới, tuy nhiên việc này tuy sẽ ép nước này phải mua thêm tiền mặt 
để trả nợ, tạo nguy cơ gia tăng thâm hụt dự trữ ngoại hối, theo Bộ Tài chính. 

Theo BOL, từ trung tuần tháng 1 đến trung tuần tháng 8/2019, đồng Kíp đã trượt giá 
2% so với USD và 7% so với đồng bath Thái. Đồng Kíp mất giá và dự trữ ngoại tệ yếu 
đã khiến cho giá cả thị trường tăng liên tục trong vài tháng trở lại đây. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Lào vẫn chưa công khai con số chính xác tổng 
lượng trái phiếu đã phát hành cả trong và ngoài nước trong bối cảnh Lào thừa nhận 
đang vật lộn với khó khăn về tài chính và khả năng thu ngân sách hạn chế, không đạt 
như kỳ vọng. Tuy nhiên, phát hành trái phiếu được cho là biện pháp giải quyết ngắn 
hạn hoặc trong các trường hợp khẩn cấp, Lào vẫn phải xem xét các khoản vay hoặc 
tìm nguồn tài trợ trung và dài hạn để thanh toán nợ và tránh nguy cơ khủng hoảng 
Kinh tế. 

Năm 2019, Lào đạt mục tiêu thu ngân sách 26.3 nghìn tỷ Kíp, thâm hụt 7.08 nghìn tỷ, 
tương đương 4.6% GDP. 
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 Giá vàng tại Lào leo thang mạnh 

heo KTXH, giá vàng thế giới tăng mạnh trong vài tháng trở lại đây ảnh hưởng 
lớn đến thị trường vàng trong nước Lào. 

Chỉ trong 1 tuần lễ, giá vàng tại Lào tăng vọt hơn 200 nghìn Kíp, tương đương hơn 20 
USD. Giá vàng ngày 7/8 ở mức 6.42 triệu Kíp/bath và 1.6 triệu Kíp/Saleung, tăng từ 
khoảng 6 triệu Kíp/bath và 1.5 triệu Kíp/saleung tại thời điểm đầu tháng trước. 

So với giá trang sức vàng vào cuối năm 2018 là 5.34 triệu Kíp/bath và 1.34 triệu 
Kíp/saleung, cũng như nhiều quốc gia khác, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc 
và Mỹ khiến thị trường vàng Lào biến động mạnh do nhu cầu mua dự trữ của các nhà 
đầu tư tăng cao, đó là đánh giá của Chủ tịch hiệp hội trang sức và đá quý Lào Phouvong 
Phammisith trước truyền thông Lào cách đây ít hôm. 

Mặt khác, lượng thương nhân kinh doanh mặt hàng vàng bạc đá quý tại Lào tăng lên 
nhưng biên độ thị trường có hạn đã dẫn đến lượng giao dịch thấp hơn đáng kể so với 
cùng kỳ năm ngoái. Việc giá vàng thế giới tăng cao sẽ tiếp tục duy trì trong bối cảnh 
căng thẳng thương mại Trung-Mỹ chưa có hồi kết, đặc biệt, Lào phụ thuộc hoàn toàn 
vào diễn biến giá vàng tại chính Trung Quốc- quốc gia xuất khẩu vàng chủ yếu cho 
Lào, ông Phouvong cho biết. 

Theo thống kê, giá vàng trang sức tại Lào từng đạt đỉnh 7 triệu Kíp/bath vào năm 2012 
và chạm đáy 4.55 triệu kíp/bath vào năm 2015, thời điểm giá vàng thế giới giảm mạnh. 

Tại thị trường thế giới, giá vàng đạt đỉnh sau 6 năm vào hôm 5/8 vừa qua ở mức tăng 
0.2% để đạt ngưỡng 1.467,07 USD/oz. Điều này tiếp tục thể hiện không khí căng thẳng 
lan rộng bởi ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung-Mỹ leo thang. Mới đây, Mỹ 
đã liệt Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ khi nước này tự phá giá đồng nhân 
dân tệ xuống mức thấp nhất sau 11 năm để trả đũa lệnh áp thuế lên 300 tỷ USD hàng 
hóa nước này nhập vào Mỹ. 

Căng thẳng thương mại Trung-Mỹ khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài 
sản ít rủi ro hơn tiền tệ, bao gồm cả vàng. 
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Hàng nông sản organic tại Vientiane thiếu thị 

trường ổn định 
heo Laoedaily, Để thúc đẩy cây trồng hữu cơ organic, Thủ tướng Lào Thonglun 
Sisulith cho rằng người nông dân cần khả năng tiếp cận tài chính tốt hơn và có 

thêm những thị trường mới. 

Hôm 5/6, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulith đã không sử dụng xe riêng như thường lệ 
mà sử dụng một xe bus để gặp gỡ và trao đổi với người nông dân tại bản Bò Ô và một 
số bản lân cận tại quận Hadxaiphong, thủ đô Viêng Chăn. 

Bản Bò Ô là trung tâm cung cấp rau sạch và hoa màu hàng đầu cho thị trường thủ đô 
Viêng Chăn và một số địa phương lân cận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người trồng 
bị phát hiện lạm dụng hóa chất lên các loại rau. 

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lào đã yêu cầu đại diện những người nông dân chứng thực 
việc ông nhận được thông tin họ không lấy rau mình đã trồng làm thực phẩm và chỉ 
đem bán ra thị trường do tồn dư lượng hóa chất quá nhiều. Ngoài ra, Thủ tướng chất 
vấn việc người trồng rau có thể nhận thức được rõ sự nguy hiểm trong việc lạm dụng 
hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không.  

Tình trạng lạm dụng hóa chất vào cây trồng thương phẩm tại Lào đang có diễn biến 
gia tăng, nhà chức trách cho rằng người nông dân không nhận thức được hậu quả và 
thường xuyên sử dụng hóa chất quá mức quy định do thiếu hiểu biết. 

Chuyến thị sát và làm việc lần này của Thủ tướng Lào và đoàn công tác là một phần 
của việc khuyến khích người nông dân nói không với việc sử dụng hóa chất trong canh 
tác nông nghiệp, hướng đến các sản phẩm được trồng bằng phương pháp hữu cơ. 

Báo cáo với Thủ tướng, Quận trưởng Hadxaiphong Vongdeuan Bounyaseng thừa nhận 
việc nông dân tại địa phương có tổ chức canh tác theo vùng "sạch" và vùng "sử dụng 
hóa chất an trong phạm vi an toàn". 

Theo thông tin từ Sở Nông Lâm thủ đô Viêng Chăn, toàn thành phố có 17 cụm sản 
xuất bao gồm 300 hộ gia đình trồng cây theo phương pháp hữu cơ và sản xuất khoảng 
3.000 tấn hoa màu hữu cơ mỗi năm, tạo nguồn thu nhập khoảng 6-7 tỷ Kíp. 

Tuy nhiên, người nông dân tại đây có lý do để phàn nàn với chính quyền khi không 
được hỗ trợ điểm cung cấp hàng hóa cố định, gây khó khăn cho cả người bán và người 
tiêu dùng khi các điểm bán hàng tạm bợ liên tục bị dỡ bỏ. 

Trước đây người dân tại thủ đô Viêng Chăn có thể mua sản phẩm rau hữu cơ tại các 
chợ tạm cạnh trung tâm thương mại That Luang Grand Stupa hoặc công viên Chao 
Phangum nhưng cũng sớm bị đóng cửa. Hiện tại, rau sạch có thể tìm thấy tại các chợ 
tạm gần trung tâm thương mại ITecc vào mỗi thứ tư và thứ 7 hàng tuần hoặc chợ 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 39 

Dongnasok tại quận Sikhottabong vào thứ 2 hoặc thứ 5. Ngoài ra, mỗi sáng thứ 7 hàng 
tuần tại chợ Huayhong, quận Chanthabuly cũng có bày bán các sản phẩm rau sạch hữu 
cơ. 

Theo thông tin từ tờ KTXH, dẫn báo cáo trước Thủ tướng từ đại diện hợp tác xã trồng 
rau tại Bò Ô cho biết, sản phẩm rau hữu cơ tốn thời gian trồng hơn các loại rau thông 
thường và chỉ có thị trường tại khu vực ngoại ô, mật đô dân số thấp. Ngoài ra, thách 
thức khó khăn với những người trồng hoa màu organic là gánh năng vốn vay ngắn hạn 
và lãi xuất cao. 
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 Hàn Quốc thực hiện nghiên cứu khả thi tuyến 
đường sắt Vientiane-Vũng Áng cho Lào 

heo Laoedaily, cục đường sắt Lào và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc 
KOICA vừa mới ký thỏa thuận Nghiên cứu tính khả thi dự án đường sắt liên kết 

Viêng Chăn đến Vũng Áng, Việt Nam giai đoạn 2019-2021. 

Diễn ra hôm 2/8, lễ ký MOU đã diễn ra giữa Cục trưởng đường sắt, Bộ Công chính 
Vận tải Lào Sengthavixay Malivanh và Trưởng đại diện KOICA tại Lào Sung Soo Oh. 
Trước đó, Lào cũng đã nhận bàn giao kết quả khảo sát khả thi thương mại tuyến đường 
sắt Viêng Chăn-Vũng Áng giai đoạn 2015-2018 từ KOICA. 

Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm cải thiện hạ tầng giao thông đường bộ, thúc đẩy 
tăng trưởng Kinh tế của Lào và Việt Nam thông qua việc mở rộng kết nối giữa hai 
quốc gia. Các chuyên gia KOICA sẽ thực hiện khảo sát, tham vấn cho Lào về thiết kế, 
thông số kỹ thuật và hệ thống quản lý của tuyến đường sắt sắp xây dựng. Đồng thời tổ 
chúc đào tạo nghiệp vụ đường sắt cho lãnh đạo, cán bộ ngành đường sắt Lào. 

Hai bên cũng nhất trí tổ chức chương trình huy động vốn đầu tư tại Lào, Hàn Quốc 
cũng như các quốc gia có sự quan tâm nhằm sớm hiện thực hóa dự án trên. 

Theo tính toán, tuyến đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng dài hơn 700 Km sẽ tiêu tốn 
khoảng 5 tỷ USD, trong đó, phần đường sắt nối Mụ Giạ-Vũng Áng trị giá 1.5 tỷ USD 
sẽ do Chính phủ Việt Nam đầu tư. 

Đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng và cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn thuộc khuông khổ 
hợp tác giữa Việt Nam và Lào đến năm 2030 khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ là cú 
hích lớn đối với nền Kinh tế cả hai quốc gia. Trong đó, hiện thực hóa nỗ lực đưa Lào 
từ vị thế không giáp biển thành trung tâm liên kết đường bộ khu vực, có khả năng tiếp 
cận các tuyến giao thương đường biển. 

 

 

 

 
 
 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 39 

 
 Lào đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước  

bị thua lỗ 
heo KTXH, không muốn hoạt động thua lỗ của nhiều doanh nghiệp nhà nước 
làm gia tăng thêm căng thẳng ngân sách và khó khăn tài chính, Chính phủ 
Lào đang nỗ lực tìm biện pháp cải cách các doanh nghiệp này thông qua việc 

cho phép các nhà hoạch định chính sách xây dựng dự thảo điều chỉnh mô hình hoạt 
động và phát triển doanh nghiệp nhà nước. 

Tại cuộc họp tham vấn về dự thảo kế hoạch cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà 
nước được Bộ Tài chính tổ chức cách đây ít ngày, người chủ trì là Thứ trưởng 
Thipphakhone Chanthavongsa cùng các quan chức, chuyên gia hoạch định chính sách 
đã thảo luận về tầm quan trọng của nội dung cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp 
thực hiện các bước cải tổ hoạt động trong bối cảnh Chính phủ Lào mới đây tuyên bố 
sẽ không cấp ngân sách cho những doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ. 

Dự thảo cải cách doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng, chưa hẹn ngày hoàn 
thiện và những nhà hoạch định cũng không khẳng định nội dung dự thảo trên sẽ được 
phê duyệt hoàn toàn. Tuy nhiên, dự thảo cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ 
Lào trong việc định hình, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước theo hướng Kinh tế 
thị trường thông qua việc cổ phần hóa hoặc liên doanh với khu vực tư nhân. 

Theo Cục phó Cục quản lý doanh nghiệp và bảo hiểm, ông Khampheng Thinakone 
cho biết, kế hoạch cải cách doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao ý thức, 
năng lực hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước vốn đang lệ thuộc hoàn toàn vào 
nguồn ngân sách. 

Chính phủ Lào đang nắm giữ thống kê hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp trực thuộc 
thông qua phần mềm máy tính, từ đó sẽ xác định giá trị những doanh nghiệp này trước 
khi kêu gọi liên doanh từ khu vực tư nhân, ông Khampheng cho biết. 
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 Nông nghiệp Lào tăng trưởng chậm lại 

heo KTXH, là xương sống của nền Kinh tế Lào, Nông nghiệp đã không đạt 
được mức tăng trưởng như kỳ vọng. 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông Lâm, Nông nghiệp Lào sẽ đạt mức tăng 
trưởng khoảng 2.8% trong năm 2019 với điều kiện không chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, 
hạn hán hoặc điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nào khác. 

Trên thực tế, lo ngại về thiếu hụt sản lượng nông nghiệp đang rõ rệt hơn bao giờ hết 
trong bối cảnh khô hạn kéo dài cùng dịch bệnh và lũ quét xảy ra bất ngờ tại nhiều địa 
phương. 

Theo một nhà phân tích thuộc khoa Kinh tế tại Đại học Quốc gia Lào, mặc dù Nông 
nghiệp vẫn đang là nền tảng chính của Kinh tế Lào nhưng khả năng sẽ tiếp tục đạt mức 
tăng trưởng không như kỳ vọng trong năm nay. Người nông dân ngoài việc phải vật 
lộn với chi phí sản xuất cao, việc đáp ứng được nhu cầu thị trường vẫn đang là bài toán 
khó giải quyết. Một chính sách xúc tiến nông nghiệp là cần thiết để giúp người nông 
dân vượt qua những khó khăn hiện tại. Ngoài ra, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực Nông 
nghiệp nên được Chính phủ quan tâm nhiều hơn, vị này cho biết. 

Mặc dù chiếm đến 70% dân số và hầu hết lực lượng lao động, trong suốt 2 thập kỷ qua 
Lào chỉ chứng kiến mức tăng trưởng của lĩnh vực Nông nghiệp là 3%. Gần đây nhất, 
tháng 7/2019, người nông dân Lào tiếp tục gặp vô vàn khó khăn với khô hạn và dịch 
bệnh lan diện rộng, báo hiệu một năm sụt giảm về cả năng suất và sản lượng nông sản, 
gây lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh lương thực của Lào. 

Tại tỉnh Xaynhabuly, hơn 30% trong tổng số 35.000 ha ngô đã bị tàn phá bởi sâu bệnh. 
Ngoài ra, tiến độ gieo trồng vụ mùa mưa của Lào đến nay cũng chỉ đạt 42% của 850 
nghìn Ha do thời tiết khô hạn kéo dài. 

Nông dân Lào cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay, kinh nghiệm sản 
xuất hạn chế, lạc hậu. Sản phẩm không đủ chất lượng cũng như không có giá cả cạnh 
tranh nếu đem so sánh với hai quốc gia láng giềng là Việt Nam và Thái Lan. Nhiều 
diện tích lúa mùa khô đã bị bỏ hoang do người nông dân cảm thấy không đủ khả năng 
sản xuất. Ngoài ra, hệ thống kênh mương, thủy lợi lạc hậu, không được nâng cấp, bảo 
trì thường xuyên cũng là yếu tố góp phần giảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp của Lào. 

Chính sách của Bộ Nông Lâm hiện tại là khuyến khích người nông dân đa dạng hóa 
mô hình canh tác với nhiều loại hoa màu khác nhau, có tính kinh tế cao hơn so với 
việc trồng lúa. 
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Lào vẫn đang nhẹ tay với chợ đen quy đổi ngoại tệ 
heo KTXH, diễn ra hôm 7/8, Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào LNCCI 
đã phối hợp với Ngân hàng Trung ương Lào BOL tổ chức một hội thảo tham 
vấn giữa khu vực nhà nước và tư nhân để thảo luận về cải thiện môi trường 

đầu tư, cũng như vấn đề tỷ giá hối đoái đang được dư luận Lào hết sức quan tâm. 

Theo đó, đại diện các cơ quan tham dự hội thảo đều nhận định Ngân hàng Trung ương 
Lào cần có các biện pháp mạnh tay hơn với thị trường chợ đen thay vì chỉ đưa ra cảnh 
cáo đơn thuần cho những người vi phạm quy định. 

Mặc dù các cơ sở quy đổi ngoại tệ trực thuộc quản lý của BOL được quản lý chặt chẽ, 
tuy nhiên, những cơ sở ngoài hệ thống cũng không phải chịu nhiều áp lực từ phía chính 
quyền, một thông tin từ hội thảo cho biết. 

Bà Valy Vetsaphong, Phó chủ tịch LNCCI đề nghị BOL nên đưa ra các biện pháp 
mạnh tay hơn với các cơ sở quy đổi ngoại tệ vi phạm quy định để tránh các rủi ro ảnh 
hưởng đến thị trường tiền tệ nói chung, những hành động chủ động sẽ tạo hiệu quả 
hơn việc chờ đợi các quy định pháp lý mất quá nhiều thời gian để phê duyệt và áp 
dụng. 

Chỉ số lạm phát và giá tiêu dùng cao làm tăng áp lực kinh tế cho người Lào bắt nguồn 
từ việc giá trị đồng Kíp yếu đi rõ rệt nếu so sánh với đồng bath Thái và USD. 

Theo tỷ giá của Ngân hàng ngoại thương Lào BCEL, đầu năm 2019, giá đô la mua vào 
là 8.545 Kíp và bán ra là 8.550 Kíp/1 USD. Đến 1/7, tỷ giá trên đã thay đổi thành 8.641 
Kíp mua vào và 8.658 Kíp bán ra cho 1 USD. Tính đến 8/8, 1 USD mua được 8.685 
Kíp trong khi bán ra ở mức 8.703 Kíp. 

Tương tự, đồng bath Thái ở thời điểm đầu năm 2019 có giá mua vào 263.09 Kíp và 
bán ra 265.06 Kíp, đến 8/8, giá bath đã tăng chóng mặt, lần lượt là 286.11 và 288.27 
Kíp. 

Bất chấp việc BOL nỗ lực kiểm soát thị trường tiền tệ, tuy nhiên tại thủ đô Vientiane, 
khi đồng USD và bath Thái vẫn được chấp nhận tại hầu hết các giao dịch, giá trị đồng 
Kíp sẽ vẫn còn yếu hơn trong tương lai. 
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 Bộ Công Thương Lào ban hành danh mục các sản 
phẩm gỗ được phép xuất khẩu 

heo KTXH, danh mục các loại sản phẩm gỗ được phép xuất khẩu thuộc 3 nhóm 
chính mới được Bộ Công Thương ban hành hôm 1/8 vừa qua. 

Theo đó, 3 nhóm gỗ tự nhiên; gỗ trồng và sản phẩm mây tre đan được phép xuất khẩu 
theo thông tư số 0939 chi tiết như sau: 

Gỗ trồng gồm có bạch đàn, keo lá tràm, keo tai tượng, cao su, tếch có thể xuất khẩu 
thành phẩm hoặc xuất khẩu thô đều được. Gỗ trầm chỉ được phép xuất khẩu dạng mùn, 
cắt nhỏ hoặc gỗ xẻ trực tiếp. Các loại gỗ khác cần chế biến theo tiêu chuẩn được quy 
định tại cùng văn bản. Cụ thể, các sản phẩm gỗ tự nhiên thuộc nhóm cấm, nhóm đặc 
biệt hoặc gỗ bảo tồn thuộc danh mục I, II và III gồm có: 

Mùn cưa ép thành miếng hoặc ép viên; Than gỗ; sản phẩm gỗ Pắc kê và gỗ lát nền; 
sản phẩm gỗ ép; sản phẩm gỗ trang sức; sản phẩm gỗ công trình; đồ thủ công mỹ nghệ; 
nội thất gỗ. 

Đối với nhóm gỗ thuộc danh mục I, II và III, để xuất khẩu cần phải ở dạng gỗ lát nền 
hoặc gỗ lắp ráp xe có bề dày thấp nhất 1.5cm và không quá 12cm, bề rộng không dưới 
9cm và không quá 150 cm, dài không dưới 30cm và không quá 650 cm, tùy theo từng 
loại gỗ. 

Các sản phẩm mây, tre đan được phép xuất khẩu gồm có hàng thành phẩm từ nguyên 
liệu mây; nội thất làm bằng mây; đồ đan lát bằng mây; các hình thức mây thành phẩm 
khác; nội thất, trang sức làm từ gỗ tre hoặc họ tre; đồ đan lát bằng tre hoặc họ tre hoặc 
các sản phẩm từ tre hoặc gỗ họ tre khác. 

Thông tư quy định về các sản phẩm gỗ được phép xuất khẩu được Bộ Công thương 
thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Thonglun Sisulith, nhằm cải thiện khả năng đóng 
góp của ngành gỗ vào nền Kinh tế quốc gia kể từ khi nước này siết chặt quản lý các 
hoạt động thương mại liên quan đến gỗ thông qua việc áp dụng hàng loạt biện pháp xử 
lý mạnh tay theo tinh thần Chỉ thị số 15/PM ban hành năm 2016 đối với sai phạm liên 
quan đến gỗ lậu và hạn chế tối đa việc xuất khẩu gỗ ra ngoài biên giới. 
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Doanh nghiệp tại UAE quan tâm đầu tư vào Lào 
heo Laophatthana, ngày 5/8, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chứng 
kiến lễ ký 5 biên bản ghi nhớ MOU giữa BZG Asia Investment LLC (BZGAL) 
từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hợp tác với 7TIC 

International Corporation Ltd về việc nghiên cứu tính khả thi việc đầu tư tại Lào trong 
các lĩnh vực tài chính, năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp và phát triển, dự án công 
viên kỹ thuật số Lào, phát triển dự án bền vững toàn cầu bằng công nghệ cao Goal 
Earth.  

Các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến làm việc tại Lào của Chủ tịch tập đoàn Bin 
Zayed, ông Sheikh Khaled Zayed Saquer Zayed Al Nahyan. Zayed là chủ sở hữu của 
BZGAL, một tập đoàn có trụ sở tại Dubai với danh mục đầu tư kinh doanh đa dạng 
bao gồm năng lượng, thông tin và công nghệ, phát triển phần mềm và phần cứng, chăm 
sóc sức khỏe, xây dựng, bất động sản, nội thất và dịch vụ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch của Zayed bày tỏ hào hứng trước việc tìm kiếm cơ hội 
đầu tư tại một quốc gia nằm tại trung tâm ĐNÁ như Lào, vị này nhận định lĩnh vực 
năng lượng, khai thác, nông nghiệp, logistic, du lịch hàng không, chăm sóc sức khỏe 
– phúc lợi xã hội và tài chính là các lĩnh vực có cơ hội phát triển của Lào. Tập đoàn 
Zayed sẽ xem xét gia hạn khoản vay mềm trị giá 200 triệu USD cho Chính phủ Lào, 
nhiều khả năng ở dưới dạng trái phiếu chính phủ. 

UAE và Lào bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Hai nước đã ký một 
thỏa thuận về vận tải hàng không vào năm 2016 và Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác 
giữa Bộ Ngoại giao hai nước cũng được ký kết năm 2017. Ngoài ra, hai chính phủ 
cũng đang thảo luận về các thỏa thuận hợp tác tiềm năng khác bao gồm hiệp ước đầu 
tư song phương, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thỏa thuận hợp tác năng lượng tái 
tạo, thỏa thuận hợp tác kinh tế kỹ thuật và thỏa thuận hợp tác du lịch. 
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Doanh nghiệp vận tải biên giới Lào hoạt động  

không hiệu quả 
heo báo chí Lào, Mới đây, hôm 2/8 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài 
chính Lào Somdy Duangdy cùng đoàn làm việc đã có chuyến thăm và làm việc 
với lãnh đạo Công ty dịch vụ liên vận biên giới Lào (LSG), một doanh nghiệp 
thuộc sở hữu của Chính phủ Lào. 

Theo giám đốc LSG Souliya Manivong, doanh nghiệp được thành lập năm 2008, có 
trụ sở tại Thanaleng, quận Hatxaiphong, thủ đô Vientiane với các chi nhánh Bokeo tại 
Cửa khẩu hữu nghị số 4, tại Khammuan ở Cửa khẩu hữu nghị số 3, tại Champasak ở 
cửa khẩu quốc tế Vangtao. Ngoài ra, doanh nghiệp có điểm dịch vụ tại cửa khẩu quốc 
tế Naphao-Chalo, cửa khẩu quốc tế Paksan-Thái Lan. 

Doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ kho bãi CY bao gồm 2 Công ty dịch vụ cảng biển 
Vũng Áng Lào-Việt Nam và Công ty quốc tế Lào ICD hoạt động tại cửa khẩu quốc tế 
Boten-Bohan, tỉnh LuangNamtha. 

Theo thông tin từ LSG, báo cáo kết quả hoạt động doanh nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 
thu nhập hơn 23 tỷ Kíp, tương đương 45.16% mục tiêu đề ra cho cả năm, tăng 3.35% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp thực hiện chi 15.3 tỷ Kíp, tương đương 
43.24% kế hoạch, tăng 8.68% so với cùng kỳ. Đạt lợi nhuận ròng 7.74 tỷ Kíp, tương 
đương 49.53% ước đạt, giảm 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trước các con số hoạt động, Phó thủ tướng Somdy Duangdy ngoài việc đánh giá cao 
những những thành quả mà doanh nghiệp đã đạt đươc, ông còn nhấn mạnh việc tập  
thể LSG cần tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và đạt được chỉ tiêu doanh 
thu đã đề ra. 
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ADB hỗ trợ Lào xây dựng bờ kè sông Mekong tại 

Savannakhet 
heo KTTM, Diễn ra hồi đầu tháng 8, lễ khởi công chính thức dự án xây dựng 
bờ kè và đường vành đai sông Mekong tại thành phố Kaysone Phomvihan, thủ 
phủ tỉnh Savannakhet đã diễn ra. Dự án có tổng giá trị đầu tư 4.5 triệu USD từ 

nguồn hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á ADB. 

Theo thông tin dự án, bờ kè được xây dựng để kiểm soát mực nước, hạn chế ảnh hưởng 
lũ lụt cũng như tạo khu vực sinh hoạt công cộng cho người dân và khách du lịch. Bờ 
kè sông Mekong tại Savannakhet là một phần của dự án phát triền đô thị hành lang 
Kinh tế Đông-Tây tiểu vùng Mekong nhằm phát triển tỉnh này thành một trong những 
trung tâm kinh tế của khu vực. 

Dự án phát triển hành lang Kinh tế Đông-Tây có tổng giá trị đầu tư 47.74 triệu USD 
thông qua nguồn vốn vay và viện trợ của ADB giành cho Lào. Dự án bao gồm 7 
chương trình chính đang được triển khai tại thành phố Kaysone Phomvihan và các 
huyện Phin và Sepon của tỉnh Savannakhet để cải thiện, nâng cấp chất lượng cơ sở hạ 
tầng đô thị và nâng cao năng lực của chính quyền các huyện trọng điểm.  

Dự án được triển khai trước 6 hạng mục do nguồn vốn phân bổ không đủ và dự án bờ 
kè được khởi công chậm hơn sau khi chính quyền tỉnh Savannakhet đấu thầu thành 
công 6 dự án và còn dư hơn 7 triệu USD. Công ty xây dựng Mixay đã là đơn vị trúng 
thầu dự án này với giá trị 4.5 triệu USD cho 980m bờ kè, một công viên công cộng, 
đường vành đai sông và các hạng mục kèm theo. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án 
là vào tháng 6/2021. 

Savannakhet nằm trên tuyến hành lang Kinh tế Đông-Tây nối liền biển Andaman với 
Biển Đông thông qua lộ trình Thái Lan-Lào-Việt Nam. 
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KOICA hỗ trợ học bổng Y học cho bệnh viện của  
Bộ An ninh Lào 

heo báo chí Lào, KOICA vừa mới trao tặng 17 suất học bổng đào tạo nghiệp 
vụ cho các Y, Bác sỹ Lào thuộc bệnh biện 5/4 tại buổi lễ diễn ra giữa đại diện 
KOICA tại Lào với lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo Bộ An ninh Lào. Các suất 

học bổng là một phần của chương trình Phát triển nghiệp vụ chuyên môn bệnh viên 
5/4, bắt đầu từ năm 2014. 

Giai đoạn 2 của chương trình bắt đầu từ 2018-2023 với tổng nguồn vốn hỗ trợ 5 triệu 
USD. Tại buổi lễ trao học bổng, 17 cán bộ của bệnh viện 5/4, đã được nhận khoản trợ 
cấp và máy tính xách tay để hỗ trợ cho việc theo học chương trình Thạc sĩ và tập huấn 
tại Đại học Y Lào và Đại học Y tỉnh Khonkaen, Thái Lan. Các chương trình đào tạo 
bao gồm quản lý, điều dưỡng, phẫu thuật, nội khoa, nhi, nha khoa và phục hồi chức 
năng. 

Phát biểu tại buổi lễ, giám đốc KOICA tại Lào Sungsoo Oh cho biết, những học bổng 
đào tạo được trao cho các cán bộ bệnh viện 5/4 là một phần của việc chuẩn bị ra mắt 
bệnh viện mới vào năm 2022, được kỳ vọng là cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao 
với dịch vụ y tế đạt chuẩn được cung cấp bởi đội ngũ bác sỹ, cán bộ có năng lực chuyên 
môn tốt. 
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Chính phủ Lào ưu tiên phát triển Xaysombun 
heo Laoedaily, Năm 2019, Chính phủ Lào duyệt chi 100 tỷ Kíp ngân sách để 
thực hiện các dự án phát triển tỉnh Xaysombun nhằm giúp tỉnh này sớm bắt 
kịp với các địa phương còn lại của cả nước. 

Nằm cách thủ đô Vientiane 220 km về phía Bắc, Xaysombun là địa phương quan trọng, 
nằm trong chính sách ưu tiên phát triển Kinh tế-Xã hội của Lào. Xaysombun được 
định hướng phát triển theo 5 lĩnh vực có tiềm năng lớn nhằm thúc đẩy nền kinh tế, 
từng bước xóa đói giảm nghèo. 

Theo Tỉnh trưởng Xaysombun, Thiếu tướng Khamlieng Outthakaisone cho biết, những 
tiềm năng của địa phương nếu được phát huy đúng mực sẽ đem lại hiệu quả phát triển 
Kinh tế cao bao gồm nông nghiệp, du lịch, thủy điện, khoáng sản và giao thông vận 
tải. Tuy nhiên, thừa nhận khả năng thu ngân sách hạn chế đang là rào cản khiến 
Xaysombun cần nhiều hơn nữa ưu tiên đầu tư của Chính phủ Lào. 

Với lợi thế có diện tích trồng trọt rộng lớn, thích hợp nhiều loại cây công nghiệp, ăn 
quả, tỉnh Xaysombun đang dần thu hút chú ý của nhiều nhà đầu tư và nhận được nhiều 
đề xuất rót vốn vào lĩnh vực nông nghiệp. Đối với lĩnh vực du lịch, Chính quyền tỉnh 
cũng đang hợp tác với Công ty Xây dựng Khamphay Sana để phát triển núi Phoubia, 
ngọn núi cao nhất tại Lào thành điểm du lịch quy mô khu vực. Với điều kiện tự nhiên 
và khí hậu lý tưởng, Chính quyền tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào hàng chục điểm du lịch 
tiềm năng tại Xaysombun vẫn chưa được khai thác. 

Theo khảo sát, tỉnh Xaysombun có đến 26 vị trí có khả năng đầu tư thủy điện, tuy 
nhiên trên thực tế, toàn tỉnh mới chỉ có 6 đập đã đi vào hoạt động và sẽ có thêm 2 đập 
nữa đi vào vận hành ngay trong tháng này. Tỉnh Xaysombun cũng đã phê duyệt cho 
một số công ty thực hiện quá trình nghiên cứu tính khả thi của một số đập khác. 

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Phoubia Mining sau 13 năm đi vòa hoạt động đã đóng 
góp đến 6.248 nghìn tỷ Kíp cho Chính phủ Lào. 

Về lĩnh vực giao thông vận tải, Xaysombun được cho là địa phương có tiềm năng trở 
thành trung tâm vận tải đường bộ của miền Bắc Lào, Chính quyền tỉnh tuyên bố sẽ tập 
trung vào phát triển hạ tầng giao thông để hiện thực hóa tiềm năng trên thông qua việc 
xây dựng các tuyến đường nối liền Xaysombun với Xiengkhoang, Văng Viêng và thủ 
đô Vientiane. 
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Singapore hỗ trợ Lào phát triển năng lực lãnh đạo 

doanh nghiệp 
heo Laoedaily, Ngày 5/8, Viện nghiên cứu và đạo tạo quản lý công PARTI thuộc 
Bộ Nội vụ Lào đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp LNCCI và 
Viện quản lý Singapore tổ chức hội thảo kết nối khu vực nhà nước, doanh nghiệp 

và khu vực tư nhân để thảo luận về năng lực lãnh đạo và điều hành hiệu quả doanh 
nghiệp, một trong những chương trình ưu tiên để đạt được mục tiêu xây dựng doanh 
nghiệp Lào mạnh mẽ, bền vững hơn, nâng cao vai trò đóng góp cho nền Kinh tế. 

Những người tham dự hội thảo đã thảo luận về mô hình hoạt động doanh nghiệp và 
cách định hình doanh nghiệp có khả năng hoạt động hiệu quả để áp dụng và cải thiện 
năng lực điều hành và định hướng tốt hơn trong kinh doanh. 

Đây tiếp tục là động thái cho thấy Lào thực sự coi trọng việc cải thiện khả năng hoạt 
động của doanh nghiệp trong nước để đạt được vị thế cao hơn trong nền Kinh tế của 
nước này. Nhiều năm trở lại đây, Lào đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế nhanh 
chóng nhưng nền kinh tế của nước này lại phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên hữu hạn, một ngành công nghiệp không bền vững. Chính phủ Lào 
đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để đa dạng hóa kết cấu nền kinh tế, với 
mục tiêu phát triển trên nền tảng chất xám. 
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Thủ đô Vientiane sản xuất lúa sụt giảm, không đủ cung 

ứng thị trường 
heo Laoedaily, Sáu tháng đầu năm, thủ đô Vientiane chỉ sản xuất được 66.700 
tấn lúa, khiến khả năng đạt được mục tiêu sản lượng cả năm 2019 là cực kỳ 
khó khăn. 

Theo Giám đốc Sở Nông lâm Vientiane Bounthong Phommachanh cho biết, tăng 
trưởng sản lượng lúa năm nay của Vientiane hiện tại đang ở mức 20.8% của mục tiêu 
đạt tổng năng suất 319.400 tấn, đây được xem là mức tăng trưởng chậm đáng kể, khiến 
Lào khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp 4.5% đã đề ra 
cũng như sẽ không thể đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

Thời tiết khắc nghiệt với lượng mưa thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ là nguyên nhân 
chính dẫn đến việc canh tác lúa mùa mưa mới chỉ đạt hơn 40% của tổng diện tích hơn 
800 Ha, ông Bounthong cho biết. 

Theo các nhà phân tích, lượng mưa thấp kỷ lục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế 
người dân Lào và làm lung lay tình hình an ninh lương thực của nước này, khiến Lào 
buộc phải nhập thêm lương thực từ nước ngoài nếu không muốn giá cả thị trường trong 
nước biến động khỏi tầm kiểm soát. 

Hiện các biện pháp cải tiến công nghệ và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, nâng 
cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông Lâm chưa đem lại nhiều tác 
dụng do ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến thời tiết và hậu quả thiên tai năm ngoái. 

Thủ đô Vientiane là địa phương thực hiện canh tác lúa trên 5.220 ha, đạt 99.7% mục 
tiêu đặt ra của giai đoạn 6 tháng giữa năm, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng thêm 1.530 ha 
để đáp ứng thêm nhu cầu lúa gạo ngày càng tăng và bù đắp những thiệt hại trong năm. 
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  Doanh nghiệp Việt Nam-Lào hợp tác đầu tư nông 

nghiệp tại tỉnh Xaysombun 
heo Laoedaily, Tập đoàn Phongsavanh và Công ty Xây dựng và Thương mại 
Kim Long đã ký một thỏa thuận mua bán giống cây trồng theo dự án nông 
nghiệp tại tỉnh Xaysombun. 

Diễn ra hôm 5/8 tại thủ đô Vientiane, đại diện Mặt trận Lào LFND và Đại sứ quán 
Việt Nam tại Lào đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng mua bán cây và giống cây giữa 
giám đốc điều hành tập đoàn Phongsavanh ông Sivilay Phommachak cùng đại diện 
chính quyền tỉnh Xaysombun và giám đốc Công ty Kim Long, ông Lò Văn Dũng. 

Theo thỏa thuận, cây giống sẽ được trồng trên diện tích 20 ha thuộc dự án xây dựng 
gia đình và bản đoàn kết xóa đói giảm nghèo tại huyện Longxan, tỉnh Xaysombun. Mô 
hình của dự án được kỳ vọng sẽ là kiểu mẫu tiến tới mở rộng và cung cấp cây giống 
cho các địa phương khác của Lào. 

Các giống cây được nhập bao gồm xoài, bơ, mận, nhãn, sâm, bưởi và các giống cây 
công nghiệp. Dự án được thực hiện theo hình thức công ty Việt Nam cung cấp cây 
giống, đào tạo kỹ thuật canh tác và cam kết thu mua sản phẩm, Tập đoàn Phongsavanh 
có vai trò đầu tư vốn để hỗ trợ người dân phát triển đời sống thông qua sản xuất nông 
nghiệp, cải thiện khả năng quản lý và thương mại hóa sản phẩm làm ra. 

Muc tiêu của dự án xây dựng gia đình và đoàn kết địa phương được thực hiện bởi Tập 
đoàn Phongsavanh và LFND sẽ không có thời hạn cố định để đảm bảo hiệu quả lợi ích 
tối đa cho người dân. Thông qua dự án này, các bên kỳ vọng phát triển nhiều địa 
phương nghèo của tỉnh Xaysombun theo hướng thu hút du lịch bởi với bản sắc văn 
hóa truyền thống và tập quán nông nghiệp. 
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Tin vắn: 
 

 Lào xuất khẩu lô bia đầu tiên sang Thái Lan thông 
qua đường sắt 

heo KTXH, Bia Lào đã có lần xuất lô hàng hóa đầu tiên ra nước ngoài thông 
qua dịch vụ vận tải đường sắt qua cửa khẩu hữu nghị Vientiane-Nongkhai. 

Để mở màn cho giai đoạn 2 của dự án hợp tác vận tải đường sắt Lào-Thái, 2 container 
chở 3.200 két bia Lào đã chuyển sang Thái Lan từ nhà ga Thanaleng vào hôm 1/8 vừa 
qua. Ở chiều ngược lại, Công ty bia Lào cũng nhập 20 container mầm lúa mạch, 
nguyên liệu chính cho sản phẩm của doanh nghiệp.Bia Lào là thương hiệu bia tương 
đối nổi tiếng, được thị trường quốc tế biết đến khá rộng rãi. Hiện bia Lào đang được 
xuất khẩu đến 20 quốc gia. 

Một đại diện của Công ty Bia Lào cho báo chí nước này biết, việc vận chuyển đường 
bộ đối với sản phẩm bia của Lào mà doanh nghiệp này đang sử dụng gặp rất nhiều khó 
khăn, tiêu tốn nhiều chi phí. Vì vậy, việc tham gia của hệ thống đường sắt vào mạng 
lưới logistic tại Lào sẽ giúp Bia Lào này mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường quốc 
tế hơn trong tương lai. Hiện dich vụ vận tải đường sắt tuyến Vientiane-Nongkhai cung 
cấp 4 chuyến/ngày. Thời gian qua lại giữa hai nhà ga là 15 phút. 

Tỉnh Xayaboury chấm dứt nhiều dự án khoáng sản 
trên địa bàn 

heo KTXH, nhiều dự án thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
Xayaboury đã kết thúc hợp đồng tô nhượng và không còn tiếp tục hoạt động. 

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Xayaboury, tỉnh này mới chấm dứt hợp đồng đối 
với 13 dự án khoáng sản, trong đó có đến 11 dự án cấp nhà nước được thực hiện theo 
dạng tô nhượng cho các doanh nghiệp tư nhân. Tổng diện tích thăm dò, khai thác thuộc 
13 dự án trên là 2.5 Km2. Trong đó 8 dự án được Chính phủ phê duyệt đã không còn 
hoạt động, bao gồm một dự án thăm dò khảo sát quặng vàng-đồng trên diện tích 488 
km2 thuộc địa bàn huyện Phiang và Paklay. 

Xayaboury có 2 dự án do tỉnh quản lý và phê duyệt cũng đã ngừng hoạt động gồm có 
dự án khai thác Barit trên diện tích 5 ha và 1 dự án khảo sát quặng Phlo rít. 

Chính phủ Lào cũng có hợp tác xây dựng bản đồ địa-hóa chất tỷ lệ 1/200.000 giữa Cục 
địa chất khoáng sản Lào với Tổng cục khảo sát Trung Quốc trên diện tích 16.8 nghìn 
Km2, gần toàn bộ diện tích tỉnh Xayaboury, đến nay đã đạt tiến độ 95%. 
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Chính quyền thu hồi quặng vàng đào trộm  
tại mỏ Sepon 

heo Lao Edaily, Ngày 30/7, Đại diên Công ty Lanexang Minera-đơn vị thực hiện 
khai thác khoáng sản tại mỏ vàng-đồng Sepon đã tham dự lễ hoàn trả tổng cộng 
19.348 Kg quặng vàng-đồng mặt xanh và 3.860 lít dầu bị đào và khai thác trộm 

từ cơ quan chức năng an ninh huyện Vialbuly. 

Theo Trung tá Bounleua Manyla, Chỉ huy phó An ninh huyện Vilabuly cho biết, cơ 
quan chức năng phòng chống tệ nạn xã hội đã phát hiện và triệt phá tổng cộng 200 vụ 
khai thác trộm tại mỏ Sepon kể từ 1/1/2019 đến thời điểm hiện tại. Trong đó bắt giữ 
227 đối tượng, bao gồm 90 nữ, có 2 đối tượng là người nước ngoài, thu giữ tổng cộng 
23.348 Kg quặng và 3.860 lít dầu cùng hàng trăm xe máy, nhiều ô tô và tang vật liên 
quan đến hành vi khai thác trái phép. 

Các tang vật bao gồm 14 tấn dầu, xe bán tải, 102 triệu Kíp, 3.2 triệu VNĐ đang tiếp 
tục được điều tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, công an tỉnh Savannakhet quyết định 
truy tố 1 đối tượng và khởi tố 2 đối tượng, Trung tá Bounleua cho biết thêm. 

Tỉnh Savannakhet bắt giữ lô gỗ lậu lớn chuyển về 
Việt Nam 

heo báo Savannakhet, hai tài xế người Việt Nam đang bị tạm giữ để điều tra về 
hành vi vận chuyển gỗ lậu từ Lào về nước. 

Cụ thể, lực lượng chức năng Kiểm lâm và Công an Savannakhet đã chặn, kiểm tra 
hành chính một xe container đang lưu thông trên địa bàn huyện Phin hướng về Việt 
Nam và phát hiện, thu giữ lượng lớn gỗ lậu. 

Theo Chánh văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Savankhet Laty Phengsithai cho biết, 
xe tải chở 486 hộp gỗ giáng hương- một loại gỗ cấm khai thác bởi 2 người Việt Nam 
đang có ý định chuyển về nước. 

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành mở rộng điều tra do nghi ngờ có 
đường dây quy mô lớn bao gồm chặt trộm và vận chuyển bất hợp pháp gỗ trong danh 
sách cấm. 

Năm ngoái, tỉnh Atttapeu cũng đã thu giữ một xe tải chở lô 140 kg gỗ hồng khai thác 
trái phép đang trên đường chuyển về Việt Nam. Chính quyền Lào đang điều tra các 
mạng lưới buôn lâu gỗ xuyên quốc gia bắt nguồn từ việc chặt trộm từ Lào và tuồn qua 
biên giới các nước láng giềng, ông Laty cho biết. 
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Hàn Quốc viện trợ cho sinh viên nông thôn Lào 
heo báo chí Lào, Diễn ra hồi cuối tháng 7 vừa qua tại Bộ Lao động và Phúc lợi 
xã hội Lào, Hiệp hội giao lưu văn hóa Hàn Quốc đã trao tặng phần hỗ trợ bao 
gồm quần áo, giày dép, bàn ghế có tổng trị giá 1.3 triệu USD cho các sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn do điều kiện kinh tế hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai tại các vùng 
nông thôn Lào. Tham dự buổi lễ có mặt nhiều lãnh đạo Bộ, đại diện Đại sứ quán Hàn 
Quốc tại Lào và các thành phần liên quan. 

Chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội của Hàn Quốc là một trong những 
nguồn viện trợ lớn của Lào trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là các khoản viện trợ 
nhân đạo, cùng với đó là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào thông qua trung tâm 
phát triển tay nghề Lào-Hàn Quốc tại thủ đô Vientiane, nơi đào tạo ra lực lượng lao 
động có trình độ đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lao động trong nước. 

Nông dân lào cải thiện cuộc sống khi bỏ lúa sang trồng 
rau sạch 

heo Laoedaily, Lượng lớn người nông dân tại tỉnh Vientiane thuộc các bản 
Boungphap-Phontae đã từ bỏ diện tích lúa trước đây để chuyển sang trồng rau 
theo phương pháp hữu cơ sau khi nhận thấy lợi nhuận cao hơn từ mặt hàng này 

có thể cải thiện cuộc sống và từng bước thoát nghèo. 

Theo bà Vatna Phommasert, đại diện một cụm gia đình hợp tác canh tác rau sạch tại 
tỉnh Vientiane cho biết, nhiều gia đình trong cụm sản xuất đã có thu nhập tốt hơn đáng 
kể và đời sống gia đình được khấm khá hơn nhờ bán rau sạch kể từ năm 2010 đến nay. 

Với các mặt hàng rau diếp, cải thảo và cà tím được trồng trên diện tích 3.200 m2, sau 
khi nhận thấy sản lượng và thu nhập tốt, gia đình bà Vatna đã mở rộng diện tích gieo 
trồng lên 9.600m2 và thêm các loại cây như cà rốt, rau dền, măng tây và măng. Mặc 
dù chưa có thị trường cố định, các gia đình thường bày bán rau sạch tại chợ tạm gần 
Trung tâm thương mại ITECC và chợ Huayhong, quận Chanthabouly với giá bình 
quân 15.000 Kíp/kg và mang lại thu nhập 500-800 nghìn Kíp mỗi tuần. 

 

Tỉnh Luangnamtha sát sao theo dõi doanh nghiệp trồng 
chuối trung quốc 

heo Laophattana, tuần vừa qua, Chính quyền tỉnh LuangNamtha đã tổ chức đoàn 
liên ngành xuống kiểm tra hoạt động của một số doanh nghiệp nước ngoài đầu 
tư trồng chuối tại địa phương. Sau khi chính phủ Lào tăng cường áp dụng các 

quy định về môi trường, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã có động thái nghiêm túc 
hơn để tránh bị xử phạt do lạm dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, đặc biệt thường 
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có các động thái cam kết hỗ trợ vốn cho các dự án phát triển hạ tầng địa phương như 
là một phần tạo niềm tin cho chính quyền và người dân.  

Công ty Tyyuan, đơn vị đã nhận được giấy phép trồng chuối trên diện tích 120 ha, đến 
nay thực hiện được khoảng 80% diện tích nói trên và sẵn sang thu hoạch vụ đầu tiên 
vào năm 2020, ngoài ra doanh nghiệp này cũng đã cam kết hỗ trợ vốn cho một dự án 
xây dựng tuyến đường 40 km nối huyện lỵ Chaleunxay đến vườn chuối, hiện đã hoàn 
thành 50% như là động thái đóng góp cho sự phát triển địa phương. 

ADB bàn giao công trình thủy lợi cho Vientiane 
heo Vientiane Times, Hệ thống thủy lợi mới hoàn thành có quy mô cung cấp 
nước cho hơn 60.000 dân cư và 1.542 ha đất nông nghiệp thuộc dự án quản 
lý và giảm thiểu rủi ro lũ lụt trên cơ sở nguồn vốn vay và tài trợ không hoàn 
lại từ Ngân hàng phát triển Châu Á ADB giành cho Lào trị giá 36.5 triệu USD, 

trong đó 24 triệu USD là khoản vay lãi suất thấp. 

Các hạng mục chính của dự án bao gồm 4 trạm bơm cỡ lớn dọc theo sông Makkhieu 
thuộc địa bàn các bản Dongkhuay, Nalong, Sanghuabor và Makkhieu tại quận 
Hadxaifong, Xaythany và Pakngum. Ngoài ra, các đoạn đê bao và hệ thống thủy lợi 
tại các khu vực nông nghiệp trọng điểm của thủ đô Vientiane đã được hoàn tất cách 
đây ít tháng. Theo thông tin từ dự án, quá trình đền bù giải phóng mặt bằng có tổng trị 
giá 1,16 tỷ Kíp cho 156 hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Bệnh viện SIS Cần Thơ và Tập đoàn Phongsavanh ký 
kết hợp tác y tế 

heo KTTM, Mới đây, Biên bản ghi nhớ MOU về tăng cường hợp tác nâng cao 
năng lực chuyên môn cán bộ y tế, chuyển giao công nghệ và thành lập trung 
tâm điều trị đột quỵ tại tỉnh Savannakhet đã được ký kết bởi Tập đoàn 
Phongsavanh, bệnh viện Savannakhet và bệnh viện đa khoa quốc tế SIS Cần 

Thơ. Tham dự chứng kiến buổi lễ có đại diện cấp Trung ương Lào là Chánh văn phòng 
Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong. 

Theo nội dung hợp tác, tập đoàn Phongsavanh sẽ đầu tư vốn mua trang thiết bị, cơ sở 
vật chất cho bệnh viện Savannakhet và bệnh viện SIS Cần Thơ có vai trò tổ chức các 
chương trình đào tạo nghiệp vụ, các hội thảo về sức khỏe và chuyển giao công nghệ 
cho cán bộ, Y Bác sỹ tại bệnh viện Savannakhet. 

Tuần trước, đoàn làm việc của bệnh viện SIS Cần Thơ đã có chuyến làm việc tại 
Vientiane và đến thăm bệnh viện Mahosot cũng như làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và 
Trung ương Mặt trận Lào. 

T 
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Xiêng Khoảng phát triển nghề nuôi ong mật 
heo KTTM, Sau khi chứng kiến lượng mưa ít bất thường trong năm, người 
dân ở 12 bản tại tỉnh Xiêng Khoảng đạt sản lượng 12 tấn mật ong cả nuôi và 
tự nhiên. Sản lượng của năm nay tăng trưởng đáng kể so với dưới 8 tấn mật 
sau khi các huyện Paek, Phoukoud, Phaxay 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. 

Doanh nghiệp Lào và Tứ Xuyên mở rộng hợp tác 
heo KTTM, Hôm 1/8, tại Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc, Công ty TNHH 
Phát triển Tứ Xuyên AAA và Công ty TNHH ASIN Intl (Lào) đã ký Biên bản 
ghi nhớ về hợp tác thương mại theo chính sách Vành đai và Con đường. 

Theo hiệp hội xúc tiến Kinh tế và Thương mại Lào Trung, hai bên sẽ tận dụng 
tối đa tiềm năng để thúc đẩy chiến lược quốc gia Vành đai con đường với các chương 
trình hoạt động cụ thể trên cơ sở hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực năng lượng tái 
tạo, thủy điện, cấp thoát nước, khí đốt… 

ASIN Intl (Lao) Co., Ltd. được thành lập năm 2014 có trụ sở tại Vientiane với 3 công 
ty con trực thuộc, hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, bất động sản, dịch vụ tài chính, 
quản lý khách sạn và nông nghiệp hữu cơ với các dự án đang vận hành tương đối hiệu 
quả. 

Theo Chủ tịch Sichuan AAA Zhang Jiulong, đây là công ty có vốn nhà nước đầu tiên 
tại thành phố Quảng An, đứng top 100 doanh nghiệp đại chúng tại Tứ Xuyên và top 
500 doanh nghiệp năng lượng hàng đầu tại Trung Quốc 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào 

heo NLĐ, Chiều 9-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang 
Vorachith đang có chuyến thăm Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-
Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh 
vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ 
to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước đã dành cho nhau từ trước 
đến nay. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận 
giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu 
nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên 
tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt 
này.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Bounnhang Vorachith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước hiện 
nay, nhất là về công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng; chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực nổi lên gần 
đây; trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong 
thời gian tới. 
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 Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ 
Thanh tra Chính phủ Lào 

heo thanhtra.com, Ngày 8/8, Trường Cán bộ Thanh tra bế giảng lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ thanh tra cho 15 học viên là cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính 
phủ Lào. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh tham dự và phát biểu. 

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Thanh tra Chính phủ 
Lào gồm 2 phần: Nghiệp vụ thanh tra cơ bản và nghiệp vụ thanh tra nâng cao, bao gồm 
các nội dung chính như: Khái quát về công tác thanh tra; Một số nội dung về pháp luật 
thanh tra; Nội dung cơ bản của pháp luật về tố cáo; Nội dung cơ bản của pháp luật 
phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Phương pháp tiến hành một cuộc thanh 
tra; Thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra; Nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân, 
xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC)... 

Ngoài các buổi học trên lớp, nhà trường bố trí cho học viên đi thực tế tại các đơn vị và 
địa phương: Cục Phòng, chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Ban Tiếp Công dân Trung 
ương, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.  

Sau 2 tháng học tập, với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần học nghiêm túc, lớp học đã 
hoàn thành nhiệm vụ khóa học đề ra. Kết quả, 15 học viên đều đạt loại giỏi và xuất 
sắc. Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh chúc mừng các học 
viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực 
của tập thể cán bộ, giảng viên đã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, công tác phục 
vụ, nhất là việc bố trí các giảng viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiêm thực tế 
để tham gia giảng dạy cho lớp học.  

Thanh tra Chính phủ Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều lớp nghiệp vụ thanh tra cho cán 
bộ thanh tra Chính phủ Lào. Từ năm 2005 - 2018, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã 
đào tạo, bồi dưỡng 6 khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các bạn Lào với tổng số 
học viên là 89 người. “Việc bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các bạn Lào là việc làm 
có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 Nhà nước Việt 
Nam - Lào nói chung và ngành Thanh tra của 2 nước nói riêng”, Phó Tổng Thanh tra 
Trần Văn Minh nhấn mạnh. Theo Phó Tổng tra, những kiến thức này mới chỉ là bước 
đầu và được thực hiện trong điều kiện thực tế của Việt Nam, thực tế công tác thanh tra 
của Việt Nam. Trên cơ sở các kiến thức đã được nghiên cứu và học tập, các học viên 
cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của Lào, để đáp ứng 
được yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước của đất nước các bạn. 
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 Lào tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 
năm thành lập 

heo VOV, Sáng 6/8, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân 
kỷ niệm 52 năm ngày thành lập và 22 năm Lào chính thức trở thành thành viên 
của khối. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith đã khái quát 
những thành tựu chính mà ASEAN đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2015- 
khi Cộng đồng ASEAN được thành lập với 3 trụ cột chính là An ninh – Chính trị, Kinh 
tế và Văn hóa-xã hội, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định phát triển khu vực và thế 
giới. 

Một trong những kết quả đáng khích lệ của Cộng đồng ASEAN là đại diện cho một tổ 
chức liên chính phủ và khu vực, tiếp tục tăng cường mối liên hệ với các thành viên của 
khối cũng như sự hợp tác với các quốc gia ngoài khu vực trên nguyên tắc của Hiến 
chương ASEAN, Hiêp định hữu nghị hợp tác cũng như các chính sách mà ASEAN đề 
ra như: Tồn tại hòa bình, tôn trọng sự thống nhất, dân chủ và chủ quyền lãnh thổ, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết tranh chấp bất đồng một 
cách hòa bình, theo nguyên tắc đồng thuận, các bên cũng có lợi. 

Nhân dịp này Bộ trưởng Ngoại giao Lào thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng các 
quốc gia ASEAN lần thứ 52 tổ chức tuần qua tại Thái Lan, khẳng định việc tổ chức 
thực hiện một số vấn đề, hoạt động hợp tác ban đầu trên 3 trụ cột trong năm qua đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. 

Riêng đối với Lào, sau 22 năm là thành viên ASEAN, Lào đã tích cực tham gia các 
hoạt động chung và đã góp phần nâng cao vai trò của mình trong khu vực và quốc tế; 
Lào hài lòng và vinh dự được trở thành thành viên của ASEAN, đồng thời bày tỏ sự 
biết ơn đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đối tác cũng như các quốc gia thành viên 
trong suốt hơn hai thập kỷ qua./. 
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 Triệt phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ 

Lào vào Việt Nam 
heo Thanhnien, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy các tỉnh Nghệ An, Thái 
Nguyên và Bộ Công an vừa bắt giữ 5 nghi phạm, triệt xóa đường dây vận chuyển 
120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động ý 

nghĩa của Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào năm 2019. 

Chiều 9.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ 
An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
(Bộ Công an) và Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá thành công vụ vận chuyển ma 
túy rất lớn từ Lào vào Việt Nam. Qua điều tra, theo dõi, chiều tối 7.8, trên tuyến đường 
Cẩm Sơn - Chợ Mới thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn (TP.Thái Nguyên), lực lượng công an 
đã chặn 1 xe ô tô nghi đang vận chuyển ma túy. Khám xét trên xe ô tô này, lực lượng 
chức năng phát hiện và thu giữ 120 bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh 
cửa xe. 

3 nghi phạm đi trên xe bị bắt giữ gồm Vừ A Thái (39 tuổi), Vừ A Sò (22 tuổi, đều ngụ 
xã Na Ư, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên) và Neng Vavue Nordouda (35 tuổi, quốc 
tịch Lào). Số ma túy này được các nghi phạm vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để tiêu 
thụ. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Đào Văn Kính (42 tuổi, ngụ thị trấn Pắc 
Miêu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) và Lý Văn Dinh (39 tuổi, trú tại xã Thượng Nung, 
huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục 
điều tra, làm rõ. 
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	heo KTXH, Chính phủ Lào nỗ lực cung cấp trái phiếu tiền Kíp để hỗ trợ giải quyết thâm hụt ngân sách và củng cố thị trường vốn.
	heo KTXH, giá vàng thế giới tăng mạnh trong vài tháng trở lại đây ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng trong nước Lào.
	Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lào đã yêu cầu đại diện những người nông dân chứng thực việc ông nhận được thông tin họ không lấy rau mình đã trồng làm thực phẩm và chỉ đem bán ra thị trường do tồn dư lượng hóa chất quá nhiều. Ngoài ra, Thủ tướng chất vấn việ...
	heo KTXH, danh mục các loại sản phẩm gỗ được phép xuất khẩu thuộc 3 nhóm chính mới được Bộ Công Thương ban hành hôm 1/8 vừa qua.
	heo Laoedaily, Sáu tháng đầu năm, thủ đô Vientiane chỉ sản xuất được 66.700 tấn lúa, khiến khả năng đạt được mục tiêu sản lượng cả năm 2019 là cực kỳ khó khăn.
	heo Laoedaily, Tập đoàn Phongsavanh và Công ty Xây dựng và Thương mại Kim Long đã ký một thỏa thuận mua bán giống cây trồng theo dự án nông nghiệp tại tỉnh Xaysombun.
	heo KTXH, Bia Lào đã có lần xuất lô hàng hóa đầu tiên ra nước ngoài thông qua dịch vụ vận tải đường sắt qua cửa khẩu hữu nghị Vientiane-Nongkhai.
	heo KTXH, nhiều dự án thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Xayaboury đã kết thúc hợp đồng tô nhượng và không còn tiếp tục hoạt động.
	heo báo Savannakhet, hai tài xế người Việt Nam đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển gỗ lậu từ Lào về nước.
	heo thanhtra.com, Ngày 8/8, Trường Cán bộ Thanh tra bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 15 học viên là cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ Lào. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh tham dự và phát biểu.
	Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào gồm 2 phần: Nghiệp vụ thanh tra cơ bản và nghiệp vụ thanh tra nâng cao, bao gồm các nội dung chính như: Khái quát về công tác thanh tra; Một số nội dung về pháp luậ...
	Ngoài các buổi học trên lớp, nhà trường bố trí cho học viên đi thực tế tại các đơn vị và địa phương: Cục Phòng, chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Ban Tiếp Công dân Trung ương, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.
	Sau 2 tháng học tập, với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần học nghiêm túc, lớp học đã hoàn thành nhiệm vụ khóa học đề ra. Kết quả, 15 học viên đều đạt loại giỏi và xuất sắc. Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh chúc mừng các học...
	Thanh tra Chính phủ Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều lớp nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ thanh tra Chính phủ Lào. Từ năm 2005 - 2018, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã đào tạo, bồi dưỡng 6 khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các bạn Lào với tổng số học ...

