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Tin chính: 

 Lào sẽ giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, tiếp tục 
phát triển cơ sở hạ tầng 

heo KPL, tăng trưởng Kinh tế Lào trong ngắn hạn và trung hạn vẫn sẽ được 
thúc đẩy bởi lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng những dự án trọng 
điểm và nhiều nhà máy thủy điện, 

Theo dự báo của WB, do các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh tại Lào, 
lĩnh vực xây dựng và dịch vụ sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong những năm tới. Đồng 
thời, việc hoàn thành mới của hàng chục nhà máy thủy điện dự kiến sẽ tăng thêm 2.200 
MW tổng công suất cho Lào. Đặc biệt, thủy điện Xayaboury tại miền Bắc dự kiến sẽ 
đi vào hoạt động vào tháng 10 năm nay. 

WB tính toán năng lực sản xuất điện của Lào trong năm 2020 sẽ tăng lên gần 10.000 
MW và chủ yếu được xuất khẩu ra nước ngoài. 

Bên cạnh đó, đóng góp của ngành công nghiệp khai khoáng của Lào sẽ không còn 
chiếm tỷ trọng cao khi những dự án đầu tư đang hoạt động sắp đáo hạn và không có 
dự án thăm dò mới nào được phê duyệt theo lệnh của Chính phủ Lào. 

Chính phủ Lào hiện vẫn sẽ tập trung vào các dự án hạ tầng quan trọng, bao gồm tuyến 
đường sắt Lào-Trung, đã đạt tiến độ hơn 70%, dự kiến hoàn thành trong năm 2021; dự 
án cao tốc Vientiane-Văng Viêng cũng được cho là đạt tiến độ hơn 30% sau khi thỏa 
thuận tô nhượng chính thức được ký kết hồi đầu năm nay. Theo thỏa thuận, Chính phủ 
Lào sẽ có 5% cổ phần và không đóng góp khoản đầu tư nào, 95% còn lại sở hữu bởi 
doanh nghiệp Trung Quốc, hoạt động theo hình thức BOT có thời hạn 50 năm. 

Đối mặt với tình trạng thâm hụt tài khóa và thu ngân sách yếu, Lào sẽ không giải ngân 
cho các dự án ít quan trọng và hạn chế chi tiêu vào các công trình nhà nước hoặc sắm 
xe công. Ngân sách chủ yếu sẽ được sử dụng cho các dự án đang sắp hoàn thành và 
trả nợ để duy trì thanh khoản. 

Mặc dù có quỹ dự trữ ngoại tệ yếu, WB vẫn lạc quan vào triển vọng phát triển kinh tế 
Lào, dự báo mức tăng trưởng năm 2019 sẽ trở lại 6.5% so với 6.3% trong năm 2018. 
WB cho rằng Lào cần cảnh giác với các ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế thế giới do sở 
hữu ngoại tệ ít trong khi nợ công vẫn cao đáng kể. 

Để giảm nghèo và kiến tạo thêm việc làm cho lao động trong nước, Lào cần tiếp tục 
nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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 Lào có tiềm năng phát triển nông nghiệp lớn 

heo KTXH, Lào cần thêm nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển lĩnh vực nông 
nghiệp để xứng đáng với tiềm năng và mở rộng ra thị trường khu vực. 

Theo một bài phỏng vấn báo chí gần đây, Thứ trưởng Nông Lâm Bounkhuang 
Khambounheuang đã nhấn mạnh tầm quan của ngành nông nghiệp Lào trong nền kinh 
tế nhưng chưa nhận được sự đầu tư đúng mức để tăng cường khả năng cung cấp cho 
thị trường trong và ngoài nước. 

Theo thống kê, đã có 833 doanh nghiệp có đầu tư Nông nghiệp tại Lào với số vốn đăng 
ký khoảng 3.4 tỷ USD. Tuy nhiên, tiềm năng trồng trọt và chăn nuôi của Lào có thể 
mở rộng hơn thế, Thứ trưởng Bounkhuang cho biết. 

Hiện Cuba có nhu cầu nhập khoảng 100.000 tấn gạo từ Lào, Indonesia cần 1 triệu tấn 
và Việt Nam cũng muốn nhập khoảng 500.000 gia súc, gia cầm các loại nhưng Lào 
không đủ khả năng đáp ứng sản lượng xuất khẩu nói trên. 

Lào vẫn đang đối mặt với thách thức hầu hết lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đều 
hoạt động theo mô hình tự cung tự cấp dựa trên phương pháp sản xuất truyền thống 
lạc hậu, không đủ khả năng tạo ra sản phẩm thương mại. Các nông trại tại Lào cũng 
có năng suất sản xuất thấp và áp dụng mô hình rời rạc. Việc áp dụng các phương pháp 
sản xuất theo hệ thống sẽ làm cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như tiết kiệm chi 
phí. Việc tạo cụm sản xuất và liên kết với đơn vị chế biến sẽ tạo chuỗi giá trị và cải 
thiện khả năng xuất khẩu, Thứ trưởng Bounkhuang cho biết. 

Theo chuyên gia Kinh tế từ Đại học Quốc gia Lào, ông Phouphet Kyophilavong cho 
biết, nếu muốn phát triển ngành nông nghiệp, ngoài việc thu hút thêm đầu tư, Chính 
phủ Lào cần có thêm các chính sách phát triển thiết thực hơn để giúp người nông dân 
vượt qua các rào cản và tăng hiệu quả sản xuất. 

Để tối ưu hóa hiệu quả tuyến đường sắt Lào-Trung, hai nước đã xây dựng một trạm 
kiểm dịch tại LuangNamTha để đảm bảo nguồn cung hàng nông sản cho thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Lào. 

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp của Lào không tăng trưởng như kỳ 
vọng khi nước này liên tục gặp phải thiên tại. Năm 2018, hơn 90.000 ha hoa màu đã 
bị hư hại bởi lũ lụt, giảm sản lượng lúa của Lào xuống 3.6 triệu tấn, giảm từ 4 triệu tấn 
trong năm 2017. 

Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng lúa mùa khô của Lào đạt 453.230 tấn, chỉ đạt vỏn 
vẹn 10.3% mục tiêu cả năm. 
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 Lào thành lập ủy ban trung ương về  
phát triển nông nghiệp 

heo LTP, Lào đang thực hiện khảo sát các sản phẩm nông nghiệp mà nước này 
có khả năng tự cung ứng để giảm bớt phụ thuộc vào việc nhập khẩu những mặt 
hàng nói trên. 

Mới đây, Chính phủ Lào đã phê duyệt thành lập Ủy ban xúc tiến nông nghiệp và chỉ 
định Phó thủ tướng Sonexay Siphandone làm chủ tịch, đây sẽ là cơ quan đầu tàu để thi 
hành các chính sách đưa nông dân, nhà sản xuất và nhà cung ứng tạo thành chuỗi giá 
trị cho hàng nông sản Lào. 

Theo đó, Ủy ban xúc tiến nông nghiệp sẽ hỗ trợ người dân thúc đẩy năng suất nông 
nghiệp trong nước, đảm bảo dư thừa nguồn cung nội địa và hướng đến các thị trường 
trong khu vực. Đồng thời, giới hạn vai trò của Ủy ban này sẽ nằm ở việc trực tiếp xử 
lý các nguồn hàng hóa nhập khẩu và lưu thông trái phép tại Lào. 

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh thâm hụt vãng lai do lệ thuộc nhập khẩu 
của Lào ở mức cao 12% và quỹ dự trự ngoại tệ yếu cũng như tỷ giá hối đoái biến động 
theo hướng bất lợi cho đồng Kíp. Theo Thứ trưởng Nông Lâm Bounkhuang 
Khambounheuang, Chính phủ Lào sẽ làm mọi cách để tăng năng suất cho ngành nông 
nghiệp để ít nhất đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

Thứ trưởng Nông Lâm cho rằng tiềm năng nông nghiệp của Lào là không nhỏ, tuy 
khiên sản lượng thấp là do mô hình sản xuất phân tán và khả năng phân phối gặp nhiều 
khó khăn. Mặt khác, nông dân Lào phần nhiều vẫn đang dựa vào kỹ thuật canh tác 
truyền thống và ít sử dụng phân bón hóa học khiến giá hàng hóa đắt hơn cả hàng nhập 
khẩu. 

Lào cần có chính sách hỗ trợ tiếp cận thị trường cho người nông dân , đặc biệt là cải 
thiện khả năng tiếp thị sản phẩm, Thứ trưởng Bounkhuang cho biết. 

Trong thời gian gần đây, hàng hóa nhập khẩu trái phép xuất hiện trên thị trường được 
cho là đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất của Lào. Đồng thời, 
việc yếu kém trong quy hoạch phân vùng nông nghiệp cũng như tốc độ đô thị hóa 
nhanh cũng là nguyên nhân dẫn đến sự yếu thế của hàng hóa nội địa Lào. 

Mặt khác, nông dân Lào gặp khó khăn do không có khả năng tiếp cận tài chính lãi suất 
thấp, chi phí đầu tư sản xuất cao, hệ thống thủy lợi đều không hoạt động hiệu quả do 
giá điện đắt đỏ. 

Tiềm năng nông nghiệp của Lào đủ lớn và nhiều thị trường có nhu cầu nhập khẩu của 
Lào. Cuba cần mua của Lào 100.000 tấn gạo, Indonesia cần 1 triệu tấn và Việt Nam 
cần 500.000 gia súc nhưng Lào không đủ khả năng để đáp ứng những đơn hàng này. 
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   Chính quyền Lào: giá gạo vẫn đang  

được kiểm soát 
heo KTXH, Chính quyền Lào chưa đưa ra động thái nào đối với lời kêu gọi của 
khu vực tư nhân trong việc đề nghị can thiệp bình ổn giá gạo trong nước và đang 

tiếp tục theo dõi tình hình thị trường. 

Trong vài tháng trở lại đây, các nhà máy xay xát gạo tại Lào đang phải vật lộn với việc 
tìm kiếm đầu vào do khan hiếm nguồn cung lúa tưới. Điều này là nguyên nhân khiến 
giá gạo tại Lào leo thang trong thời gian gần đây. 

Theo giám đốc nhà máy xay xát Champa Hom tại thủ đô Vientiane, trong hai tháng 
trở lại đây, giá mỗi kg lúa nếp tươi đã tăng từ 2.800-3.000 Kíp lến 4.500-4.700 Kíp 
tùy theo chất lượng. Đồng thời, giá gạo nếp cũng tằng từ 6.000 Kíp lên 7.500-8.000 
Kíp. 

Nguyên nhân của sự tăng giá được cho là bởi tác động của thiên tai năm 2018 lên vụ 
mùa mưa, cùng với đó là do lạm phát và giá xăng tăng khiến chi phí vận tải tốn kém 
hơn. Nguồn cung lúa tươi khan hiếm đã gây ra sự canh tranh giữa các thương nhân và 
làm cho giá lúa cũng bị đẩy cao. 

Khu vực thương nhân cho rằng nhà nước nên mở quỹ dự phòng quốc gia để ổn định 
lại nguồn hàng gạo và giá gạo trên thị trường. Tuy nhiên, theo thông tin từ một quan 
chức bộ Công thương, chính quyền vẫn đang theo dõi sát sao thị trường gạo và sẽ 
không có bất kỳ can thiệp nào vào thời điểm hiện tại. Bộ Công thương có cơ chế để 
kiểm soát giá gạo tăng, bao gồm sử dụng quỹ dự phòng, nhưng không phải là bây giờ, 
vị này cho biết. 

Thừa nhận giá gạo có biến động nhưng nằm trong tầm kiểm soát do đây không phải là 
giai đoạn thu hoạch, Chính phủ Lào sẽ chỉ can thiệp nếu giá gạo leo thang hơn 20%, 
hiện tại con số này mới chỉ ở mức hơn 10% và dự kiến sẽ ổn định trở lại trong vài 
tháng tới. 

Gạo là một trong những mặt hàng nằm trong danh mục kiểm soát giá của Chính phủ 
Lào, lần gần nhất nước này mở quỹ dự phòng gạo đã xảy ra từ năm 2010. 
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 Đồng Kíp tiếp tục suy yếu mạnh 
heo KTXH, các hạn chế về quy định quy đổi ngoại tệ tại ngân hàng thương mại 
và giá ngoại tệ tại chợ đen tăng vọt làm người dân Lào lo lắng. 

Trong bối cảnh chênh lệch tỷ giá giữa thị trường và ngân hàng càng ngày càng bị nới 
rộng, việc kiểm soát tỷ giá hối đoái chính là thách thức lớn nhất của Lào trong những 
tháng tới. Việc tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho đồng Kíp đã đẩy giá 
cả hàng hóa trên thị trường Lào vốn chủ yếu được nhập khẩu cũng leo thang mạnh. 

Theo ghi nhận vào sáng 30/8, tỷ giá hối đoái được quy định trên trang chính của một 
số ngân hàng thương mại lớn của Lào như BCEL, Sacombank, LDB dao động ở 
khoảng 8.738 Kíp và 8.756 Kíp cho giá mua vào-bán ra đối với đồng USD và 
288.81/290.99 Kíp đối với giá mua vào-bán ra đồng bath Thái. 

Tỷ giá chính thức của các ngân hàng có sự chênh lệch cực kỳ đáng kể so với tỷ giá 
quy đổi tại thị trường chợ đen. Trong vài ngày trở lại đây, tại một số cửa hàng quy đổi 
ngoại tệ không chính thức ở thủ đô Viêng Chăn bán ra mỗi USD khoảng 9.000 Kíp và 
mỗi bath Thái đã có giá lên đến 300 Kíp. 

Nhiều người dân có nhu cầu mua bath Thái để mua sắm hàng hóa tại nước này bị 
choáng váng khi khi tỷ giá leo thang đột biến. Tuy nhiên, quy định tại các ngân hàng 
chỉ mua ngoại tệ không quá 10 triệu Kíp/năm gây trở ngại lớn khiến đa số lựa chọn 
mua ngoại tệ tại chợ đen, điều này khiến giá đồng Kíp tiếp tục suy giảm. 

Báo cáo của Cục thống kê Lào cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2019 tăng 
0.17% so với tháng trước và tăng 1.49% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các nhà quan sát cho rằng, biện pháp tốt nhất để chống lại tác động của sự leo thang 
giá cả hàng hóa do đồng Kíp suy yếu là viêc Chính phủ cần có những biện pháp thiết 
thực nhằm cải thiện khả năng sản xuất trong nước để giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu. 

  

. 
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 Giá vàng tại Lào tiếp tục tăng mạnh  
heo Laoedaily, Giá vàng tại Lào tăng mạnh 650.000 Kíp chỉ trong vòng 1 tháng 
và chưa cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt.  

Giá vàng tại Lào ngày 28/9 nhảy vọt lên mức 6.859.000 Kíp/bath và 1.719.000 
Kíp/saleung, tăng từ khoảng 6 triệu Kíp/bath và 1.5 triệu Kíp/saleung tại thời điểm đầu 
tháng trước và tăng mạnh trong vài tuần trở lại đây. Hôm 27/8, tức là cách đây 2 ngày, 
giá vàng ở mức 6.789.000 Kíp/bath và 1.699.000 kíp/saleung. 

Tính đến đầu giờ sáng ngày 29/8, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng 
ở mức 1.538,29 USD/Oz. Nếu so với cùng thời điểm ngày 27/8, giá vàng thế giới giao 
ngay đã giảm khoảng 4 USD/Oz. 

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 10/2019 ghi nhận trên sàn Comex thuộc 
New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.541,1 USD/Ounce, giảm 1,7 USD/Ounce 
trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 28/8, giá vàng giao tháng 
10/2019 đã giảm 4 USD/Ounce. 

Theo thông tin từ hiệp hội vàng và đá quý Thái Lan, vàng miếng có giá bán ra-mua 
vào dao động ở mức 22.150 bath-22.050 bath cho mỗi bath vàng. 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. 

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. 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. 
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Lào chuẩn bị thực hiện chương trình  
AEO Hải quan 

heo KTXH, Cục Hải quan, Bộ Tài chính Lào sẽ áp dụng chương trình AEO 
tại các cửa khẩu quốc tế nhằm tạo ra sự cân bằng giữa việc tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động XNK và đảm bảo an ninh an toàn hàng hóa. Đồng thời tổ 

chức tập huấn nâng cao năng lực điều hành cho các doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt 
(AEO).  

Hôm 26/8 vừa qua tại khách sạn Crowne Plaza Vientiane, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
Lào Bounchom Oubonpraseuth đã chủ trì chương trình tập huấn nâng cao năng lực 
cho các doanh nghiệp được ưu tiên đặc biệt AEO. Tham dự chương trình còn có mặt 
đại diện IMF tại Lào Phongsavanh Phomkong và đại diện Tổ chức Hải quan thế giới 
WCO. 

Khẳng định tại chương trình, Thứ trưởng Bounchom cho biết Lào đang nỗ lực xây 
dựng các điều kiện thuận lợi thương mại trong nước thông qua việc sớm áp dụng AEO 
sớm trong thời gian tới. 

Đại diện WCO đánh giá cao động thái này của Lào và bày tỏ tin tưởng doanh nghiệp 
Lào nhận được AEO sẽ nâng tầm cạnh tranh tại thị trong nước, đồng thời gặp thuận 
lợi hơn khi hội nhập vào thương mại khu vực, lợi ích thu được từ chương trình này là 
rất rõ rệt, có ý nghĩa thiết thực, tạo thuận lợi cho DN phát triển kinh doanh. 

Các ưu đãi cho DN AEO đã được triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế có thể được áp 
dụng bao gồm:  Miễn kiểm tra hồ sơ, hàng hoá 100%; được hoàn thuế trước, kiểm tra 
hồ sơ sau; được ưu tiên giải quyết nhanh các vướng mắc, đề nghị; không bị KTSTQ 
tại trụ sở DN trong thời hạn theo quy định… Đồng thời, doanh nghiệp AEO có thể 
giảm đáng kể chi phí so với trước đây. 

Chương trình tập huấn kéo dài 5 ngày, từ 26/8-30/8 là động thái đầu tiên kể từ khi Bộ 
Tài chính phê duyệt "Kế hoạch quản lý doanh nghiệp AEO Lào" hồi tháng 4 vừa qua. 
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 Doanh nghiệp Lào thua thiệt trước hàng nhập lậu khó 

kiểm soát 
heo KTXH, hầu hết các doanh nghiệp tại Lào, chiếm đa số là các doanh nghiệp 
sản xuất hàng hóa cho thị trường trong nước đang gặp phải khó khăn do dòng 
hàng nhập lậu khó kiểm soát. 

Theo báo chí Lào, dẫn thông tin từ Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Lào Daovone Phachanhthavong, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa của Lào gặp bất 
lợi và thiệt thòi trước các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bất hợp pháp do dựa vào 
các kẽ hỡ pháp luật. Nhận định được đưa ra khi Chính phủ Lào mới quyết định thành 
lập ủy ban khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tăng cường sản xuất hàng hóa 
cho thị trường nội địa. 

Hiện tại, hầu hết thị trường Lào là hàng hóa Thái Lan, chiếm hơn 50% và phần còn lại 
cũng chủ yếu có xuất xứ nước ngoài theo nhiều cách. Chính phủ đang tìm cách thay 
đổi tình hình bằng cách khuyến khích sản xuất để tăng cường dòng tiền mặt nước ngoài 
vào Lào. 

Những chính sách phát triển cũng như chế tài kiểm soát hàng lậu của Chính phủ Lào 
nhìn chung đều có hiệu quả thực thi yếu, ông Daovone cho biết. Từ đó, các doanh 
nghiệp làm ăn không minh bạch đang chiếm ưu thế so với doanh nghiệp Lào khi lách 
được hầu hết các khoản thuế theo quy định. 

Lấy đơn cử một doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước đang ghi nhận thiệt hại lớn 
khi dòng sản phẩm lậu xuất hiện tràn lan trên thị trường, ông Daovone nhận định việc 
Chính phủ không có biện pháp siết chặt quản lý, nhiều doanh nghiệp Lào sẽ tiếp tục 
phải chịu thiệt thòi và khó duy trì hoạt động. 

Ngoài việc tăng cường kiểm soát dòng hàng nhập khẩu bất hợp pháp, Lào cũng cần 
khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tăng hiệu quả sản xuất để tăng tính cạnh 
tranh trên thị trường. 

Nghiên cứu của ngân hàng thế giới cho thấy doanh nghiệp Lào, đặc biệt là SME có 
điều kiện tiếp cận tài chính rất thấp. Kế hoạch kinh doanh thiếu khả thi của hầu hết 
doanh nghiệp Lào đều không thể làm các ngân hàng thương mại quyết định cung cấp 
các khoản tín dụng cần thiết. 

Việc siết chặt quản lý những lĩnh vực kinh doanh chỉ dành cho công dân Lào cũng cần 
được chú ý hơn. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không thể kiềm chế các hoạt động kinh 
doanh vi phạm, Chính phủ Lào cũng nên có biện pháp bắt buộc các doanh nghiệp này 
đăng ký kinh doanh hợp pháp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. 
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Lào-Việt Nam sắp có di sản thiên nhiên xuyên biên giới 
heo KTXH, Lào đang nhanh chóng hoàn thiện các nội dung tài liệu cuối của 
báo cáo về khu bảo tồn quốc gia Hin Namno tại huyện Bualapha, tỉnh 
Khammuan để đệ trình UNESCO xem xét công nhận là di sản thiên nhiên thế 

giới.  

Ngày 29/8, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Bosengkham Vongdara đã chủ 
trì cuộc họp của Ban chỉ đạo cấp quốc gia lần thứ 8 về công tác chuẩn bị báo cáo về 
khu bảo tồn Hin Namno. Đặc biệt, tham dự cuộc họp còn có đoàn đại biểu từ Việt Nam 
để thảo luận việc kết hợp vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để trở thành di sản xuyên 
biên giới, theo như UNESCO khuyến nghị.  

Cả hai bên đều nỗ lực để khu bảo tồn Hin Namno là Di sản thiên nhiên thế giới đầu 
tiên của Lào và cũng là một phần của Di sản thiên nhiên xuyên biên giới đầu tiên trong 
khu vực. 

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. Trước đó,Khu bảo tồn Hin Namno cũng được 
UNESCO đề nghị Chính phủ 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. 
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Lượng xăng dầu nhập khẩu vào Lào qua cửa khẩu  

Cầu Treo giảm sút 
heo KTXH, Lượng nhiên liệu nhập khẩu vào Lào qua cặp cửa khẩu Cầu Trẹo-
Nậm Phao giảm sút khiến Lào mất khoản thu ngân sách lớn. 

Theo thông tin từ Chi cục phó Chi cục Hải quan Nậm Phao, ông Keophila Thipdala 
cho biết, báo cáo sơ kết thu ngân sách 8 tháng đầu năm của Hải quan Nậm Phao ghi 
nhận tổng mức thu 211.2 tỷ Kíp, chỉ đạt 58.67% kế hoạch cho cả năm, giảm 10.53% 
so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương hơn 24.8 tỷ Kíp. 

Nguồn thu ngân sách từ hàng hóa thông quan qua cặp cửa khẩu Cầu Trẹo-Nậm Phao 
bao gồm phí chiết khấu đặc biệt; xăng dầu; xe cộ và phụ tùng; vật liệu xây dựng; đồ 
điện; hàng tiêu dùng; hàng hóa Asean; hàng hóa quan hệ song phương; hàng hóa liên 
vận; các loại phí bao gồm quỹ dự phòng, hàng hóa trong diện chính sách khuyến khích 
đầu tư, hàng tạm nhập tái xuất và một số trường hợp hàng nhập khẩu trái phép. 

Theo đó, khả năng thu ngân sách yếu là do lượng hàng hóa nhập khẩu vào Lào sụt 
giảm, cụ thể, xăng dầu nhập khẩu giảm sút 15 triệu lít, tương đương hơn 36 tỷ Kíp 
thuế các loại, trong đó có 11 triệu lít dầu DO, tương đương hơn 23 tỷ Kíp thuế. Ngoài 
ra, việc ban hành quy định miễn giảm thuế VAT cho doanh nghiệp thuộc diện khuyến 
khích đầu tư và quy định xóa bỏ phí chiết khấu đặc biệt đối với một số loại quặng như 
barit, đá vôi... cũng khiến khả năng thu ngân sách của Hải quan Nậm Phao giảm sút 
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 Công ty Phou Bia khai thác vàng-đồng vượt kỳ vọng 

heo Laophatthana, Báo cáo thường niên năm 2018 cho thấy Phoubia Mining-
đơn vị khai thác vàng-đồng lớn nhất tại Lào đạt sản lượng vượt kỳ vọng tại 2 
mỏ Phoukham và mỏ Huayxai. 

Sở hữu diện tích tô nhượng khai thác vàng-đồng lên đến 2.600 km2, năm 2018, mỏ 
Phoukham giúp Phoubia Mining đạt sản lượng đồng cô đặc 83.680 tấn, vượt kế hoạch 
82.100 tấn. Bên cạnh đó, sản lượng vàng khai thác được cũng vượt chỉ tiêu gần 5%, 
đạt 70.787Oz. 

Tại mỏ Huayxai, công ty này khai thác được 108.570Oz tinh quặng vàng, vượt chỉ tiêu 
4.5%. Sản lượng bạc tinh chế cũng tăng khoảng 5.5%, đạt 666.628 Oz. 

Theo báo cáo thường niên của Phoubia Mining, công ty này đóng góp 2.4% tổng GDP 
của Lào năm 2018, thấp hơn so với những năm trước, cụ thể, năm 2017, con số đó là 
3.5% và đạt đỉnh vào năm 2016 là 4.4% GDP. 

Phoubia Mining đã thực hiện nghĩa vụ thuế 86.35 triệu USD cho Chính phủ Lào và 
đầu tư 2.25 triệu USD vào các dự án phát triển hạ tầng công cộng. 

Ngoài ra, Phoubia còn sử dụng 92% lượng việc làm cho người lao động Lào cũng như 
đóng góp đáng kể cho cộng đồng các địa phương lân cận nhà máy sản xuất. 

Phoubia Mining thuộc sở hữu của công ty khoáng sản PanAust, có 10% của Chính phủ 
Lào. PanAust mặc dù có trụ sở tại Australia nhưng thuộc quyền sở hữu của Guangdong 
Rising HK (Holding), một công ty con của Guangdong Rising Assets Management Co 
Ltd (GRAM), đây là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc, trực 
thuộc sự quản lý của chính quyền tỉnh Quảng Đông. 
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Đức tài trợ đào tạo nghề tại Lào 

heo BTC, Diễn ra hôm 30/8, đại diện Chính phủ Lào và Đức đã họp tại 
Vientiane để thảo luận triển khai giai đoạn 2 của dự án đạo tạo nghề tại Lào 
(VELA). Theo đó, Chính phủ Đức sẽ phê duyệt khoản viện trợ trị giá 4 triệu 
USD thông qua Tổ chức hợp tác và phát triển Đức GIZ. Giai đoạn 2 của dự 

án được thực hiện trong giai đoạn 2019-2022. 

Cụ thể, GIZ sẽ hợp tác trực tiếp với Bộ Giáo dục và Thể thao cùng Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Lào tiếp tục triển khai các hỗ trợ đã đạt được trong giai đoạn 1 của dự 
án VELA. Kể từ năm 2014, VELA đã có mặt tại 6 trường cao đẳng nghề và hơn 50 
doanh nghiệp đối tác tại các tỉnh thành lớn tại Lào. 

Dự án cung cấp 3 khóa đào tạo kép trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm-đồ 
uống và cơ khí ô tô. 

Kể từ khi xác lập mối quan hệ ngoại giao và hợp tác năm 1964, Đức là một trong 
những đối tác lớn của Lào và tài trợ cho Lào trong nhiều dự án phát triển bền vững, 
đăc biệt là áp dụng chương trình đào tạo kép để tăng chất lượng giáo dục dạy nghề 
nghề. Đã có hơn 700 người tham gia và nhận được lợi ích từ chương trình đào tạo nói 
trên. 

Theo đánh giá của đại điện GIZ, hiệu quả của mô hình đào tạo kép trong khu vực tư 
nhân đã được khẳng định nhưng vẫn cần cải thiện để hệ thống hóa và nhận được sự 
quan tâm hơn từ Chính quyền Lào nếu muốn trở thành một phần của chương trình đào 
tạo nghề quốc gia. 
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Thủ đô Vientiane thảo luận phát triển  

thành phố thông minh 
 

heo KTTM, diễn ra tuần vừa qua, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã 
có cuộc họp bàn với các đối tác phát triển về mục tiêu phát triển thành phố 
Vientiane thông minh. 

Dự án chiến lược phát triển Vientiane thông minh có đóng góp cộng đồng sẽ thực hiện 
trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ, nâng cấp-phát triển hạ tầng và bảo vệ môi 
trường. Cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc quán triệt tư duy về thành 
phố Vientiane thông minh cho các ban ngành chính quyền của Lào. 

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đối tác chính là Thái Lan mô tả thành phố 
thông minh sẽ dựa trên khả năng cải thiện trình độ nguồn nhân lực, quản lý nông 
nghiệp, môi trường và phát triển đô thị bằng phương tiện công nghệ thông tin. Ý tưởng 
phát triển thành phố thông minh đã được nhiều quốc gia trong khu vực Asean áp dụng 
thành công và Lào muốn có những hành động cụ thể để hiện thực hóa một dự án tương 
tự. 

Trong những năm trở lại đây, Lào đang mở cửa và khuyến khích nước ngoài hợp tác, 
đầu tư vào lĩnh vực khoa học-công nghệ, chủ yếu về mặt tài chính và tài nguyên con 
người. Chính phủ Lào xem khoa học-công nghệ là động lực chính để đạt được các mục 
đích phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Chiến lược phát triển khoa học-công nghệ 
2025 là một phần quan trọng của Tầm nhìn phát triển Lào 2030 . 
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Lào tham gia mạnh mẽ vào cuộc chiến chống ma túy 
heo KTTM, trong bối cảnh tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy gia tăng và 
nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy về an ninh xã hội. Chính phủ Lào khẳng định sẽ 
tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy cuộc chiến chống 

lại các đường đây buôn ma túy tổng hợp dạng viên hoặc ma túy đá, hai mặt hàng phổ 
biến trong giới tội phạm tại nước này. 

Mới đây, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Somvang Thammasith, Đại sứ Australia tại Lào 
Мг Jean-Bernard Carrasco cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị cấp 
cao về phòng chống ma túy lần thứ 14 và Tổ chức Mini-Dublin tại thủ đô Vientiane. 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện từ Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia Lào cho biết 
diễn biến của nạn buôn ma túy tại nước này 6 tháng đầu năm có xu hướng phức tạp và 
leo thang mạnh. Cụ thể, đã có 1.763 vụ án đã bị phá có liên quan đến ma túy, cơ quan 
An ninh đã bắt 2.607 đối tượng, trong đó có 49 người nước ngoài và thu giữ lượng 
tang vật bao gồm 13,510,248 viên ma túy tổng hợp, 112 kg heroin, 1.043 kg cần sa,  
2.519 kg ma túy đá, 111 kg thuốc phiện cùng 3.016 tiền chất ma túy. 

Theo Bộ An ninh Lào, ma túy tổng hợp dạng viên và ma túy đá là hai dạng ma túy phổ 
biến nhất được buôn bán tại Lào và đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu nguồn hàng 
xuất phát từ khu vực tam giác vàng thông qua các tỉnh Bokeo, LuangNamtha và 
Oudomxay. Trong một vài năm trở lại đây, Lào đang được xem như là quốc gia trung 
chuyển lớn nhất trong khu vực với tần suất vận chuyển và khối lượng ma túy ngày 
càng cao hơn. Biên giới phía Bắc là cửa ngõ cho dòng ma túy khổng lồ vào Lào và 
biên giới các tỉnh phía Nam được xem như là đầu ra để đến tiêu thụ tại các quốc gia 
láng giềng. 

Hiện Chính phủ Lào, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã 
cùng hợp tác và triển khai chương trình “Trung tâm điều phối sông Mê Kông an toàn”, 
các bên cung cấp thông tin và các hỗ trợ cần thiết trong cuộc chiến chống ma túy ở 
khu vực Tam giác vàng để ngăn chặn nguồn tiền chất ma túy thông qua khu vực này 
và ma túy thành phẩm từ khu vực này đi đến các quốc gia thứ 3. 
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Lào khai trương phòng pháp y kỹ thuật số đầu tiên 
heo KTXH, hôm 30/8, Tổng Cục cảnh sát, Bộ An ninh Lào đã tổ chức lễ khai 
trương phòng thí nghiệm pháp y đầu tiên trên cả nước. Tham lễ cắt băng, ngoài 
các lãnh đạo cấp cao của Lào còn có đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về chống 

ma túy và tội phạm UNODC, đại diện Cơ quan cố vấn về tội phạm an ninh mạng của 
UNODC tại Châu Á-Thái Bình Dương, đại diện đại sứ quán Na Uy chịu trách nhiệm 
Lào, có trụ sở tại Hà Nội. Theo đó, dự án xây dựng phòng thí nghiệm pháp y kỹ thuật 
số là chương trình tài trợ bởi Chính phủ Na Uy. 

Phòng thí nghiệm sẽ có chức năng phân tích các bằng chứng về tội phạm công nghệ, 
tội phạm hình sự trong nước hoặc các vụ án bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia 
về ma túy hoặc động vật hoang dã… Các kết quả được phân tích sẽ là cơ sở điều tra 
tin cậy cho cơ quan chức năng của Lào và quốc tế trong tương lai. 

Cơ quan điều tra thông qua phòng pháp y kỹ thuật số có thể xác định, lưu trữ, phục hồi 
và mô phỏng chi tiết vụ án. Việc này sẽ giúp cải thiện sức mạnh tư pháp Lào, đặc biệt 
là trong các vụ án hình sự phức tạp. 

UNODC đã sử dụng 2 năm để thực hiện chương trình tập huấn kỹ năng giám định 
pháp y kỹ thuật số cho lực lượng Công an Lào. Đây được đánh giá là bước chuyển 
mình lớn của ngành An ninh Lào trong nỗ lực cải thiện khả năng điều tra và thực thi 
pháp luật. Đồng thời, giúp Lào đạt được một trong các mục tiêu phát triển bền vững 
của LHQ về khả năng tiếp cận công lý của người dân. 

Hiện lực lượng cảnh sát Lào đã có khả năng phân tích khoảng 2.000 vụ án hình sự mỗi 
năm bởi phòng thí nghiệm pháp y kỹ thuật số mới thành lập. 
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 Chính phủ Lào và FAO thảo luận về các chỉ số phát 
triển nông nghiệp bền vững 

heo KTXH, Diễn ra trong các ngày 26-29/8, Hội thảo bàn về chủ đề Nông 
nghiệp, Dinh dưỡng và quản lý, sử dụng đất để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền 
vững SDGs cho đến năm 2030 đã được tổ chức bởi Chính phủ Lào và đại diện 

tổ chức nông lương thế giới FAO tại Lào.  

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Cục Thống kê Lào và Tổng thư 
ký Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về Thực hiện SDGs tại Lào, bà Phetsamone Sone và Đại 
diện FAO tại CHDCND Lào, ông Nasar Hayat.  

Tại hội thảo, các chuyên gia về lĩnh vực thống kê của FAO tại văn phòng khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương đã đưa ra thảo luận các giai đoạn quan trọng trong quá trình 
hiện thực hóa các Chỉ số phát triển bền vững SDGs của Lào và đưa ra nhận định về 
tương lai của tất cả 21 chỉ số thuộc quyền giám sát của FAO, trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Đại diện từ Cục Thống kê Lào, Bộ Nông Lâm, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bên liên quan khác sẽ cùng đưa ra các nhận định và trao 
đổi các kinh nghiệm, thách thức liên quan đến các chỉ số bền vững về nông nghiệp mà 
Lào đang trong quá trình đạt được. Đồng thời sẽ đưa ra kế hoạch hành động để cải 
thiện khả năng thực hiện các biện pháp để đạt được những chỉ số SDGs nói trên. 
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 Lào tổ chức đánh giá thành quả dự án giảm thiểu tác 

động thiên tai 
heo báo chí Lào, hôm 31/8 vừa qua, tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Nông Lâm 
Lien Thikeo, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về Dự án giảm thiểu tác động thiên 
tai của Lào đã chủ trì hội nghị tổng kết dự án giai đoạn 2013-2019. 

Theo đó, báo kết tổng kết cho thấy hơn 61.000 người dân Vientiane đã được hưởng 
lợi tự dự án nói trên. Hơn 20.000 ha đất trên địa bàn thành phố đã được cải thiện khả 
năng ứng phó với lũ lụt và hạn hán, nâng cao diện tích đất nông nghiệp được hưởng 
lợi tưới tiêu từ các công trình thủy lợi lên 1.542 ha. 

Hàng loạt công trình thủy lợi và đê bao được xây dựng mới để phòng ngừa rủi ro biến 
đổi khí hậu. Dự án được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn viện trợ của ngân hàng phát 
triển Châu Á ADB trị giá 36.5 triệu USD, trong đó có 12.5 triệu USD không hoàn lại 
và 24 triệu USD khoản vay lãi suất thấp. Ngoài ra, dự án còn có đóng góp thêm 590.000 
USD từ Chính phủ Lào. 

Thỏa thuận viện trợ cho dự án được Chính phủ Lào và ADB ký kết vào năm 2012, 
khoản vay và tài trợ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3/2013. Cụ thể, dự án cung cấp tài 
chính hỗ trợ chính phủ Lào thực hiện các biện pháp cấu trúc và phi cấu trúc để ứng 
phó với các rủi ro thiên tai liên quan đến lũ lụt và hạn hán có nguy cơ đe dọa đến ngành 
nông nghiệp.  

Dự án bao gồm hàng loạt công trình thủy lợi sửa chữa và xây mới, cải tạo bờ kè điều 
tiết mực nước sông Mekong. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý rủi 
ro thiên tai của cộng đồng. 
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Chính phủ Lào và các đối tác phát triển thảo luận phát 

triển giáo dục và dinh dưỡng 
heo KTTM, diễn ra hôm 29/8, Chính phủ Lào và các đối tác phát triển đã tổ 
chức Hội nghị thảo luận về tiến trình thực hiện phát triển lĩnh vực giáo dục và 
dinh dưỡng cấp quốc gia. Chương trình thuộc khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo 

dục và Thể thao và Liên minh Châu Âu EU. 

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, bà Sengdeuane 
Lachanthaboun, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phouthone Muangpak, và Đại sứ EU tại Lào, 
ông Leo Faber. Tại hội nghị, các quan chức Lào và các đối tác phát triển đã trao đổi 
quan điểm về tiến trình thực hiện các chương trình hỗ trợ giáo dục và dinh dưỡng cơ 
bản tại các địa phương. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Sengdeuane cho biết Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang nhận 
được hỗ trợ kỹ thuật từ EU để tập trung vào cải thiện quản lý chất lượng giáo dục ở 
các cấp trung ương và địa phương. Chương trình hỗ trợ của EU cho Lào bao gồm hai 
thành phần, bao gồm các hỗ trợ ngân sách đào tạo và vấn đề dinh dưỡng, bà 
Sengdeuane cho biết.  

Chương trình hỗ trợ giáo dục phổ thông của EU đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 
bền vững, toàn diện và công bằng ở Lào thông qua việc đạt được các mục tiêu giảm 
nghèo và phát triển trong nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia lần thứ 
8, giai đoạn 2016-2020. Chương trình cải thiện giáo dục bậc phổ thông tập trung hỗ 
trợ nhóm đối tượng học sinh nghèo, đặc biệt là nữ giới; hỗ trợ nâng cao chất lượng 
giáo dục theo mức độ phù hợp; hỗ trợ cải thiện hệ thống quản lý giáo dục. 

Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở Lào, tăng khả năng 
tiếp cận dịch vụ liên quan đến dinh dưỡng và cải thiện khả năng quản lý dinh dưỡng 
đa ngành. 

 
 

 

 

 

 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 42 

 
Trung Quốc cấp học bổng cho sinh viên Lào 

heo báo chí Lào,  Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào đã tổ chức đợt cấp 
73 suất học bổng cho sinh viên và cán bộ nhà nước Lào đi học tại nước này, 
bao gồm 41 suất thạc sỹ, 28 suất cử nhân đại học. Những ứng viên đã vượt qua 

các cuộc phỏng vấn và sẽ nhập học tại Trung Quốc trong tháng tới. 

Trong năm học 2019-2020, Chính phủ Trung Quốc đã cấp hơn 400 suất học bổng cho 
sinh viên và cán bộ Lào theo học các chương trình bậc cao. Theo Bộ Giáo dục và Thể 
thao Lào, Trung Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Lào trong lĩnh vực 
giáo dục khi cung cấp lượng lớn học bổng để cải thiện nguồn nhân lực. Tính đến năm 
2018, đã có 3.996 sinh viên và cán bộ Lào theo học các chương trình học bổng theo 
diện hiệp định giữa Lào-Trung Quốc và có tổng cộng đến 14.645 công dân Lào đang 
theo học tại nước này. 

Lào đứng thứ hai trong số các nước Asean và thứ tám trong số 196 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên thế giới có số lượng công dân học tập nhiều nhất tại Trung Quốc. Năm 
2019, hơn 2.400 công dân từ Lào sẽ đi học ở Trung Quốc, trong đó có 400 người nhận  
học bổng hiệp định của chính phủ Trung Quốc. Hai bên dự kiến trong tương lai, số 
lượng sinh viên Lào học tập tại Trung Quốc sẽ còn tăng thêm. 
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Tin vắn: 
 

Đức mở rộng tài trợ phát triển nông thôn cho Lào 
heo KTXH, Theo thỏa thuận đã đạt được giữa Chính phủ Đức và Lào về giai 
đoạn 2 của chương trình Phát triển nông thôn Lào. Thông qua ngân hàng phát 
triển Đức KfW, 18 triệu Euro sẽ được cung cấp để phát triển hạ tầng giao thông 

tại các tỉnh phía Nam Lào ở những địa phương trọng điểm bao gồm huyện Sepon và 
huyện Nong, Savannakhet; huyện Bualapha và Xaybuathong của tỉnh Khammuan với 
chi phí xây dựng dự kiến hơn 7.6 triệu Euro. 10.4 triệu Euro khác sẽ được đầu tư phát 
triển nông thôn tại tỉnh Attapeu. Dự án sẽ kết nối mạng lưới giao thông địa phương 
vào hệ thống đường bộ quốc gia, đặc biệt là tại các địa phương nghèo, dân tộc thiểu số 
tại vùng sâu vùng xa để cải thiện khả năng tiếp cận đến khu vực công cộng bao gồm 
chợ; trường học; bệnh viện và các trung tâm dịch vụ công cộng. 

Từ những năm 1994, Đức luôn là một trong những quốc gia viện trợ cho Lào nhiều 
nhất tài chính để cải thiện cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân tại khu vực nông 
thôn. Từ năm 2003, tổng giá trị cam kết mà Chính phủ Đức sẽ đầu tư vào các dự án tại 
Lào là 72.4 triệu Euro. Ngoài ra, Đức cũng cung cấp khoản viện trợ 16.8 triệu Euro 
cùng 3 triệu Euro của Chính phủ Lào trong giai đoạn 6 của chương trình Phát triển cơ 
sở hạ tầng nông thôn, xây dựng mới hàng trăm km đường bộ tại các tỉnh miền Nam. 

Thông qua KfW, Đức đã hỗ trợ Lào vào chủ yếu 2 lĩnh vực phát triển nông thôn và 
tăng trưởng bền vững. 

 

Hợp tác nghiên cứu Kinh tế Lào-Thái Lan 
 

heo VTM, Mới đây, Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào (NIER) đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác với Đại học khao học tự nhiên Thái Lan thông qua biên bản 
ghi nhớ MOU về các chương trình nghiên cứu, đào tạo, hội thảo và hội nghị 

chuyên đề chung. 

 Trước khi đạt được thỏa thuận, hai bên đã có các cuộc trao đổi và họp bàn về hợp tác 
chung các chương trình nghiên cứu Kinh tế theo chính sách phát triển của Lào. 

Biên bản ghi nhớ được xem là cột mốc mới trong hợp tác về nghiên cứu Kinh tế của 
Lào-Thái Lan thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên sâu 
về chính sách và tình hình Kinh tế vĩ mô. 
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Lào tổ chức đào tạo tăng năng lực doanh nghiệp 
heo KTXH, Lào tổ chức đào tạo tăng năng lực doanh nghiệpPhòng Công nghiệp 
và Thương mại Lào LNCCI và Hiệp hội xúc tiến công nghệ Thái Lan –Nhật Bản 
mới đây đã khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn mới để cải thiện kỹ năng quản trị 

doanh nghiệp cho doanh nhân Lào. Chương trình nằm trong hệ thống Phát triển nhân 
lực chuyên nghiệp do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Hàng trăm đại diện của khu vực 
doanh nghiệp tư nhân từ 5 tỉnh của Lào đã tham gia khóa đào tạo kéo dài 5 ngày, từ 
26-30/8 để được trang bị các kỹ năng quản trị doanh nghiệp và nâng cao tính cạnh 
tranh. Các khóa học cũng chú trọng phát triển năng lực cán bộ doanh nghiệp cần phát 
triển chất lượng nguồn nhân lực. Theo chương trình đào tạo của Nhật Bản, những học 
viên sẽ được tiếp thu triết lý kinh doanh nổi tiếng của người Nhật đã áp dụng thành 
công cho nhiều doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới. Hệ thống 5S-Kaizen dựa trên cơ 
sở các cải tiến liên tục, không ngừng nghỉ. Quá trình cải tiến trong Kaizen đều có quy 
mô nhỏ, mang tính chất tăng dần nhưng mang lại kết quả ấn tượng trong một thời gian 
dài - khác với khái niệm Đổi mới mà các doanh nghiệp phương Tây thường áp dụng. 

 

Lào-Việt Nam-Campuchia hợp tác phát triển du lịch 
 

heo KTXH, Hội nghị lần thứ 3 về phát triển ngành du lịch tại tam giác phát triển 
CLV diễn ra trong các ngày từ 26-29/8 vừa qua tại thủ phủ Pakse, tỉnh 
Champasak giữa đại diện cấp cao các quốc gia Lào-Việt Nam-Campuchia đã 

thảo luận về dự thảo kế hoạch phát triển du lịch tại 13 tỉnh, thành phố của 3 quốc gia. 

Theo báo cáo của Cục Phát triển du lịch, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, múc 
đích chính phát triển lĩnh vực du lịch bền vững tại khu vực tam giác phát triển CLV 
được các bên thỏa thuận nhằm tạo điều cải thiện đời sống người dân địa phương. Sau 
hội nghị, các bên sẽ tiếp tục cải thiện, bổ sung nội dung các dự án trong khuôn khổ 
hợp tác và trình Trung ương phê duyệt và được đưa ra thảo luận thêm một lần tại Hội 
nghị cấp cao CLV chuẩn bị được tổ chức tại tỉnh Salavan vào tháng 12 và chính thức 
thông qua vào đầu năm 2020. 

Trong khuôn khổ hội nghị lần này, đại diện ngành du lịch các bên đã đến tham quan 
các điểm du lịch quan trọng tại Pakse và Champasak. Những điểm du lịch này được 
liên kết thành mạng lưới du lịch đồng bộ 13 tỉnh, thành phố của cả ba nước. 
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Chính phủ viện trợ hàng hóa cho người  
dân vùng lũ tại Lào 

heo báo chí Lào, Mới đây, hôm 26-28/8 vừa qua, Bộ trưởng Lao động và Phúc 
lợi xã hội Khampheng Xaysompheng đã đại diện cho Chính phủ Lào cùng Quỹ 
đối tác KR1 tổ chức lễ trao các phần hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ 

lụt tại các tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly, miền Bắc Lào. 

Cụ thể, đã có 147 tấn gạo nếp, trị giá hơn 1 tỷ kíp; quần áo, giày dép trị giá hơn 150 
triệu Kíp và tiền hỗ trợ mua vật liệu xây dựng để sửa chữa các căn hộ bị hư hỏng hơn 
150 triệu Kíp cho người dân tại mỗi tỉnh. Đại diện chính quyền địa phương là tỉnh 
trường Viêng Chăn và Xaynhabuly đã nhận các phần hỗ trợ nói trên và gửi lời cảm ơn 
đến Chính phủ Lào và Hàn Quốc. 

Trong chuyến làm việc, Bộ trưởng Khampheng cùng đoàn đã chứng kiến lễ bàn giao 
trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Xaynhabuly và đến thăm nhà máy sản xuất bao bì, hạt 
nhựa tại tỉnh này. 

 

 Lào-Mỹ họp bàn dẫn độ tội phạm về Lào 
 

heo báo chí Lào, Sáng 20/8, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thủ đô Washington DC, 
Thứ trưởng Ngoại giao Lào Sengphet Houngbounnhuang cùng đoàn đã tham 
dự hội nghị chính sách song phương Lào-Mỹ với Trợ lý Bộ trưởng An ninh 

nội địa Mỹ Dimple Shah để bàn về vấn đề dẫn độ tội phạm gốc Lào. 

Hai bên đã khái quát tình hình và trao đổi về các thành quả đã đạt được trong công tác 
dẫn độ tội phạm có gốc Lào về nước, đồng thời cùng thảo luận tìm biện pháp thực thi 
hiệu quả hơn chương trình trên trong tương lai. 

Hội nghị chính sách song phương về dẫn độ tội phạm gốc Lào được hai bên tổ chức 
lần đầu tiên này là bước tiến mới trong quan hệ trong lĩnh vực an ninh nói riêng và tiếp 
tục mở rộng hợp tác quan hệ toàn diện Lào-Mỹ nói chung. 
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Thủ đô Vientiane tìm cách giải quyết vấn đề  

tranh chấp đất đai 
heo Laoedaily, Diễn ra hôm 28/8 tại quận Xaysettha, thủ đô Vientiane, Hội nghị 
khoa học có chủ đề “Phát huy truyền thống 23/8 gắn với việc giải quyết tranh 

chấp đất đai” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đô phó Athsaphangthong Siphandone cùng 
lãnh đạo địa phương và đại diện các ban ngành hữu quan. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo thủ đô Vientiane và các quận, bản địa phương đã nhìn lại các 
vấn đề xoay quanh việc tranh chấp đất đai và thảo luận tìm phương hướng giảm thiểu 
hoặc giải quyết dứt điểm. Theo thống kê, tính từ năm 2012 đến hết tháng 5/2019, toàn 
thủ đô Vientiane xảy ra đến 3.830 vụ tranh chấp quyền sở hữu đất đai, bao gồm các 
mâu thuẫn xuất phát từ việc chuyển giao, mua bán, thế chấp và tranh chấp ranh giới 
đất giữa các cá nhân, tổ chức. 

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến của  
cán bộ công chức Lào 

heo KTTM, Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào mới tổ chức lễ bế giảng 
khóa học tiếng Việt ngắn hạn cho 50 cán bộ, công chức trực thuộc Bộ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Học viện Hành chính, Bộ Khoa học và Công 
nghệ Phimpha Oudthachack nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ Việt Nam trong 
bối cảnh quan hệ hai nước đang ngày càng được mở rộng và hợp tác toàn diện, nhu 
cầu về trao đổi kiến thức, kinh nghiệm ngày một tăng cao. Khóa học ngắn hạn cải thiện 
khả năng giao tiếp tiếng Việt cho cán bộ Lào từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2019 góp 
phần thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt là lĩnh vực khoa học, công 
nghệ nói chung. 

Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, tuy nhiên tại Lào, tiếng Việt vẫn có tầm quan 
trọng đặc biệt do Việt Nam là một trong những đối tác lớn của Lào, ông Phimpha 
khẳng định. 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nhiều cán bộ đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục 
được theo học tiếng Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào hoặc đăng ký dự tuyển các 
chương trình học bổng Thạc sỹ tại Việt Nam. 

Lào và Việt Nam đều khuyến khích các cán bộ, kể cả cấp cao trau dồi tăng cường hợp 
tác lĩnh vực Khoa học và công nghệ thông qua phương tiện ngồn ngữ chung là tiếng 
Việt. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

  Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức kỷ niệm 74 năm 
Quốc khánh 

heo VOV Vientiane, tối 30/8, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 
tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam. Đến dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, 

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào Khamphanh Phommathath, Ủy viên 
Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonsay Siphandone, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn trung ương Đảng Kikeo Khaykhamphithoun, đại diện 
Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo bà con Việt Kiều tại Lào. 
Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại ý nghĩa to lớn của 
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại ý nghĩa 
to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời khẳng định, suốt 74 
năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử: tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước, khởi xướng và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Kinh tế vĩ mô ổn định, 
tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, Việt Nam tiếp tục nâng cao thứ hạng trong 
bảng xếp hạng của nhiều định chế quốc tế, được Ngân hàng Phát triển châu Á ADB 
dự báo là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á năm 2019, khoảng 
6,8%; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ 
vững. 

Năm 2020, là một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam khi đảm nhận vai trò Chủ 
tịch luân phiên ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp 
Quốc, Việt Nam sẽ cùng ASEAN thực hiện thành công các mục tiêu của Tầm nhìn 
ASEAN 2025, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, phát triển thịnh 
vượng, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và tích cực 
thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc 
và luật pháp quốc tế, tham gia vào nỗ lực chung giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng 
biện pháp hòa bình, góp phần tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho các cuộc xung 
đột trên thế giới. 

Việt Nam sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để đảm nhiệm thành công những trọng trách 
này, thực sự trở thành “đối tác vì hòa bình, bền vững” và mong nhận được sự ủng hộ, 
giúp đỡ, hợp tác của tất cả các nước thành viên. 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 42 

 
Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy  

giao thương Việt - Lào 
heo VOV Vientiane, Đây là một trong những nội dung được thống nhất tại hội 
nghị hợp tác ngành Công Thương hai nước Việt Nam - Lào mới đây tổ chức tại 
Viêng Chăn. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khammayny Phonsena, việc 

xây dựng các chợ biên giới sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại song phương 
giữa hai nước Việt Nam - Lào trong những năm tới như mục tiêu mà Ủy ban liên Chính 
phủ Lào - Việt Nam đã đề ra. Theo đó, Bộ Công Thương Lào đề nghị phía Việt Nam 
hợp tác xây dựng chợ biên giới Namsoy (giữa tỉnh Houaphanh với tỉnh Thanh Hóa), 
chợ Namone (giữa tỉnh Bolikhamxay với tỉnh Nghệ An) và chợ Đaktaook (giữa tỉnh 
Sekong với tỉnh Quảng Nam) của Việt Nam. 

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ ủng hộ việc 
xây dựng các chợ biên giới mà phía Lào đề nghị; sẵn sàng đàm phán để đi đến thống 
nhất nội dung Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối cơ sở hạ tầng thương mại biên giới. 
Hai nước sẽ tổ chức các cuộc làm việc chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Bộ để sửa đổi 
một số nội dung trong Hiệp định thương mại biên giới giữa Lào và Việt Nam năm 
2015 nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước, đặc biệt là 
điều chỉnh mã hàng, tạo thuận lợi cho việc xây dựng Danh mục thuế quan hài hòa 
Asean (AHTN 201 và AHTN 2017). Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu 
của Lào. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm ngoái đạt hơn 1 tỉ 
USD, vượt 10% mục tiêu đề ra. Tính đến hết tháng 7 năm nay, giá trị thương mại hai 
chiều giữa Lào và Việt Nam đạt gần 664 triệu USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 
2018./. 
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  Lào: Bàn giao 9 nạn nhân trong vụ án buôn bán người 
cho Việt Nam 

heo VOV, Chiều 30/8, tại thủ đô Vientiane, các nạn nhân của vụ án buôn bán 
người đã được giao cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. 

Chiều 30/8, tại thủ đô Vientiane, Trung tâm Tư vấn và bảo trợ Bà mẹ Trẻ em – 
Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Lào đã bàn giao các nạn nhân của vụ án buôn bán 
người cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đây là các nạn nhân bị lừa bán sang 
Lào và bị ép buộc làm gái mại dâm được Công an Lào phối hợp với Công an Việt Nam 
giải cứu cuối tháng 7 vừa qua. 

9 nữ nạn nhân đều tuổi từ 27 đến 35, cư trú ở các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, 
Lâm Đồng, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang, Long An... được Công an Lào giải cứu, 
đưa về Trung tâm Tư vấn và bảo trợ Bà mẹ Trẻ em Lào phục hồi sức khoẻ và ổn định 
tinh thần trước khi bàn giao cho phía Việt Nam. 

Tại buổi bàn giao, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cám ơn Trung tâm đã chăm 
sóc, tạo điều kiện tốt nhất cho các nữ nạn nhân trong thời gian chờ hỗ trợ lực lượng 
chức năng Lào điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời trao hộ chiếu và số tiền hỗ trợ mỗi 
nạn nhân 1 triệu kíp, tương đương 2,7 triệu đồng Việt Nam làm lộ phí hồi hương. Toàn 
bộ số tiền do một Việt kiều tại thủ đô Vientiane hỗ trợ. Cuối giờ chiều, 9 nữ nạn nhân 
đã được đưa ra bến xe phía Nam Vientiane để về Việt Nam. 

Trước đó, vào giữa tháng 6/2019, Công an Lào phối hợp với Công an Việt Nam đã mở 
đợt tấn công trấn áp tội phạm buôn bán người tại thành phố Luangprabang, tỉnh 
Luangprabang, bắc Lào. Đến cuối tháng 7/2019, lực lượng chức năng đã triệt phá 2 ổ 
mại dâm do Ngô Thục Anh, người Việt Nam cấu kết với đối tượng A Phỉnh, người 
Trung Quốc điều hành. 

Kết thúc vụ án, Công an Lào đã bắt giữ và khởi tố 4 bị can người Việt, 1 bị can người 
Trung Quốc; phạt hành chính và trục xuất 19 gái mại dâm Việt Nam về nước; giải cứu 
thành công 9 nạn nhân bị lừa sang và bắt ép làm gái mại dâm. Dự kiến vụ án sẽ được 
tòa án Luangprabang đưa ra xét xử vào đầu tháng 9 này. 
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   Nhiều hoạt động kết nối giáo dục với nước bạn Lào 
heo CAND, Ngày 30-8, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng 
Trị cho biết, đơn vị đã tổ chức đưa 10 giáo viên trẻ sang tỉnh Savanakhet, nước 
bạn Lào, bàn giao cho Hội Việt kiều của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

tiếng Việt và Âm nhạc cho học sinh Việt kiều và học sinh người Lào có nhu cầu học 
tiếng Việt. 

Đây là hoạt động hợp tác thường niên giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Savanakhet trong suốt 
20 năm qua. Dịp này, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Quảng Trị còn đến thăm và tặng 
quà cho Trường Phổ thông hữu nghị Lào - Việt Nam, tại thành phố Kaysone 
Phomvihane. Ngôi trường do Chính phủ Việt Nam tài trợ kinh phí 2 triệu USD, phía 
nước bạn Lào đối ứng 300 nghìn USD, vừa mới xây dựng hoàn thành để khai giảng 
vào ngày 5-9-2019. 

 

  Bắt đối tượng người Lào vận chuyển heroin  
vào Việt Nam 

heo baothanhhoa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà 
Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Cục Hải quan Hà Tĩnh, phá 
thành công chuyên án 0819MT, bắt quả tang đối tượng người Lào đang có hành 

vi tàng trữ trái phép 2 bánh heroin. 

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 26/8, tại phòng 106, nhà nghỉ Ngàn Phố (thuộc TDP 
5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng của Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hương Sơn, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã bắt 
quả tang đối tượng Pen Chăn Thạ Vông (SN 1982, trú tại bản Xốp Tơng - Xay Chăm 
phon - Bolykhămxay - Lào) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra 
hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện dưới nệm giường có 1 túi ni lông bên trong 
đựng 2 miếng bột nén hình khối màu trắng, nghi là heroin và 1 số tang vật có liên quan. 

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 26/8, tại phòng 106, nhà nghỉ Ngàn Phố (thuộc TDP 
5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng của Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hương Sơn, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã bắt 
quả tang đối tượng Pen Chăn Thạ Vông (SN 1982, trú tại bản Xốp Tơng - Xay Chăm 
phon - Bolykhămxay - Lào) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra 
hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện dưới nệm giường có 1 túi ni lông bên trong 
đựng 2 miếng bột nén hình khối màu trắng, nghi là heroin và 1 số tang vật có liên quan. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Pen Chăn Thạ Vông khai nhận, có người thuê vận 
chuyển 2 bánh heroin từ Lào sang Việt Nam. Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức 
năng, Vông đã cắt đường rừng đến nhà nghỉ Ngàn Phố để giao cho khách hàng thì bị 
lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở 
rộng chuyên án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

T 
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	heo Laoedaily, Giá vàng tại Lào tăng mạnh 650.000 Kíp chỉ trong vòng 1 tháng và chưa cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt.

