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Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 43- THÁNG 09 NĂM 2019

• Lào-Hàn Quốc tăng cường hợp tác song phương
• Tổng thống Hàn Quốc thăm Lào: Công bố “Tầm nhìn Mekong“
• Hàn Quốc-Lào thảo luận phát triển ngành điện
• Hàn Quốc quy định tiêu chuẩn chất lượng lao động xuất khẩu người Lào
• Chính phủ Lào nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ công
• Lào nỗ lực thúc đẩy dự án đường sắt kết nối khu vực
• Ngân hàng Trung ương Lào thực hiện biện pháp ổn định tỷ giá hối đoái
• Tiền Kíp mất giá so với Bath làm thương nhân Lào gặp khó khăn
• Khu vực tư nhân hối thúc Chính phủ Lào cải thiện môi trường kinh doanh
• Báo lỗ, công ty sản xuất điện Lào không thể trả cổ tức sau 6 tháng đầu năm 

2019
• Lào nhất trí bán 5000 MW điện cho Việt Nam
• Cán bộ Lào hoàn thành chương trình đào tạo về hoạch định chính sách Kinh tế
• Lào tăng cường bảo mật nội dung họp trực tuyến của cơ quan nhà nước 
• Lào họp bàn về tình hình nông nghiệp
• Lào nâng cao năng lực thẩm định tài sản
• Mỹ hỗ trợ Lào phát triển khả năng đọc
• Doanh nghiệp California tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào
• Quỹ Nippon, Nhật bản hỗ trợ Lào cải thiện khả năng giáo dục của người 

khuyết tật
• Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển năng lực chế biến gỗ
• Cầu vượt sông Mekong nối Bokeo-Xayaboury đạt tiến độ 35%
• Chính phủ Lào và các đối tác phát triển thảo luận phát triển giáo dục và dinh 

dưỡng
• Tổ chức quốc tế giúp Lào cải thiện giáo dục sớm tại Luangprabang
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• Lào thiết lập quan hệ ngoại giao với Congo
• Trung Quốc-Lào hợp tác phát triển ngành chế biến khoáng sản
• Lào chuẩn bị đón chuyến thăm đầu tiên của ủy viên EU
• Nhật Bản thúc đẩy đầu tư vào đặc khu kinh tế của Lào
• Ngân hàng Ngoại thương Lào mở rộng hợp tác thanh toán với tổ chức tài 

chính vi mô
• Hàng chục nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Nam Lào
• Lũ lụt tại miền Nam, thủy điện Nậm Thơn tạm thời đóng cửa xả
• Thành phố Vientiane triển khai các điểm phát Wifi miễn phí
• Nga xây dựng phòng tập mô phỏng tiêm kích Yak-130 cho Lào

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Binh đoàn 11

• Lãnh đạo Việt Nam điện thăm hỏi về tình hình ngập lụt tại Lào

• Thanh Hóa-Hủa Phăn hợp tác xây dựng trung tâm thương mại Khách sạn

• Bắt xe tải chở 3,5 tạ pháo nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ
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Tin chính: 

Lào-Hàn Quốc tăng cường hợp tác song phương 
heo KPL, Lào-Hàn Quốc đặt kỳ vọng tăng trưởng kim ngạch thương mại 
song phương từ 114 triệu USD lên 200 triệu USD vào năm 2021. 

Lào-Hàn Quốc đã cùng đặt mục tiêu mở rộng hợp tác song phương lên tầm 
cao mới, bên cạnh các ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, hai 

nước cam kết sẽ tập trung mở rộng quan hệ thương mại, kinh tế. 

Thông qua Cơ quan Đầu tư thương mại Hàn Quốc tại Vientiane (KOTRA Vientiane), 
Lào-Hàn Quốc liên tục tăng cường tổ chức các diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại, 
triển lãm, hội thảo kinh doanh để tạo cơ hội cho khu vực doanh nghiệp hai bên tìm 
kiếm các đối tác thích hợp trong các lĩnh vực nhiều triển vọng như thủy điện, năng 
lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, phát triển thành phố thông minh, phát triển tài nguyên 
nước, hạ tầng công nghệ và thương mại. 

Năm 2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố chính sách Đông Nam Á 
nhằm mục đích nâng tầm mối quan hệ và tăng cường tập trung của Hàn Quốc đối với 
các quốc gia Asean. Trong đó, với trung tâm là con người, Hàn Quốc mong muốn cùng 
Asean xây dựng cộng đồng vì lợi ích chung, góp phần duy trì ổn định và phát triển khu 
vực. 

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Sung soon, K-drama và K-pop là các phương tiện 
tăng cường trao đổi văn hóa Hàn Quốc với thế giới nói chung và Lào nói riêng. Kể từ 
khi hai nước đạt được thỏa thuận mở đường bay trực tiếp vào năm 2011, con số du 
khách Hàn Quốc đến Lào đã tăng đáng kể từ 81.799 trong năm 2013 lên tới 174.405 
trong năm 2018. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, tính đến tháng 6/2019, các doanh nghiệp Hàn Quốc 
đã đầu tư vào 291 dự án tại Lào trị giá 751 triệu USD, mới đầu tập trung vào lĩnh vực 
nhà hàng, nông nghiệp và dần mở rộng ra đa ngành trong những năm gần đây. 

Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương giữa Hàn Quốc và Lào trị giá 114 
triệu USD. Hàng nhập khẩu của Lào từ Hàn Quốc trị giá 84 triệu USD và chủ yếu là 
xe, xe tải, phụ tùng ô tô, thiết bị xây dựng, điện tử và các sản phẩm tiêu dùng. Ở chiều 
ngược lại, các mặt hàng xuất khẩu chính của Lào sang Hàn Quốc là cà phê, than, vải 
và dược liệu, với tổng giá trị khoảng 30 triệu USD. 

Nhận lời mời của lãnh đạo Lào, Tổng thống Moon Jae-in có chuyến thăm cấp nhà 
nước và tham dự hội nghị thượng đỉnh Lào-Hàn Quốc vào ngày 5/9 vừa qua với Tổng 
bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachit và Thủ tướng Thongloun Sisoulith về tăng cường 
hợp tác toàn diện song phương. 
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 Tổng thống Hàn Quốc thăm Lào: Công bố “Tầm nhìn 

Mekong“ 
heo VOV, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng, cả thế giới đang chú ý 
đến sự phát triển của khu vực sông Mekong. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in  trong chuyến thăm chính thức Lào hôm qua 5/9, 
đã công bố chiến lược“ Tầm nhìn Mekong” nhằm tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ 
với các quốc gia thuộc khu vực sông Mekong, trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực 
thiết lập một vị trí vững chắc trong khu vực. 

Phát biểu khi cùng Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tới thăm 
một dự án chung của hai nước triển khai ở khu vực sông Mekong đoạn qua thủ đô 
Vientiane, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng: "cả thế giới đang chú ý đến 
sự phát triển của khu vực sông Mekong. 

Hàn Quốc hy vọng sẽ cùng phát triển thịnh vượng với các nước trong khu vực sông 
Mekong và hy vọng “Phép màu của sông Hàn” sẽ dẫn đến “Phép màu của sông 
Mekong". Tổng thống Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng, bản chất năng động và 
tiềm năng phát triển của các nước khu vực sông Mekong và tinh thần tôn trọng lẫn 
nhau sẽ mở ra tương lai mới của thế giới. 

"Tầm nhìn Mekong" mà Tổng thống Moon Jae-in đưa ra nhằm hướng tới mục tiêu 
"cùng nhau thịnh vượng" bao gồm 3 trụ cột: Sự thịnh vượng dựa trên kinh nghiệm chia 
sẻ; Tăng trưởng bền vững; Hòa bình và cùng thịnh vượng tại Đông Á. Theo ông, Hàn 
Quốc có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các làng nông nghiệp và nước này 
sẵn sàng chia sẻ bí quyết về đào tạo và phát triển nhân lực, công nghệ với các nước 
khác trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Về tầm nhìn thịnh vượng bền vững, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần phải bảo 
vệ sông Mekong khỏi tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai. Ông đề xuất chiến 
lược tăng trưởng xanh để kết nối các nguồn lực của Mekong với các lĩnh vực sinh học 
và y tế, trong đó "Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng đường bộ, cầu, đường sắt và cảng giữa 
các quốc gia Mekong". 

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng "Tầm nhìn Mekong" sẽ được đưa ra thảo luận tại hội 
nghị thượng đỉnh Hàn Quốc với các nước thuộc khu vực sông Mekong (gồm: 
Campuchia, Myanmar, Lào, Việt Nam và Thái Lan). Hội nghị dự kiến tổ chức tại 
Busan –Hàn Quốc vào cuối tháng 11 năm nay và tiếp đó là Hội nghị thượng đỉnh đặc 
biệt Hàn Quốc - ASEAN cũng tại thành phố này nhân kỷ niệm 30 năm đối thoại song 
phương. 

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc và Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Lào Bounnhang 
Vorachith dẫn đầu hai đoàn Lãnh đạo cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai bên 
bày tỏ đồng tình về tiềm năng hợp tác to lớn giữa "chính sách phương Nam mới" của 
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Chính phủ Hàn Quốc và chính sách phát triển của Lào, nhất trí kết hợp hai chính sách 
này với nhau, tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến trình xây dựng "Cộng đồng hòa bình, 
thịnh vượng đặt trọng tâm vào con người". 

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh dự án hợp tác phát triển cộng đồng nông thôn của Lào 
do Hàn Quốc tài trợ và việc Lào mở rộng triển khai dự án Quản lý tổng hợp ven sông 
Mekong; nhất trí cùng nỗ lực giúp Lào nâng cao chất lượng đời sống người dân, phát 
triển kinh tế. 

Tổng thống Moon Jae-in là nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc thực hiện chuyến 
thăm cấp nhà nước tới Lào, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 
1974. 

Hàn Quốc-Lào thảo luận phát triển ngành điện 
heo LTP, Mới đây, tại thủ đô Vientiane, Korea Nucle Partners Co. (KNP), 
Korea Hydro & Nucle Power Co., Ltd (KHNP) và Điện lực Lào (EDL) đã đại 
diện cho ngành điện Lào-Hàn Quốc phối hợp tổ chức hội thảo nghiên cứu tiềm 
năng hợp tác phát triển ngành điện tại Lào. Hội thảo có sự tham dự của Thứ 

trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Sinnava Souphanouvong, Đại sứ Hàn Quốc Shin Sung 
Soon cùng đại diện các cơ quan ngành điện của hai nước. 

Phát biểu về quá trình phát triển ngành năng lượng-điện lực của Lào, Giám đốc điều 
hành Công ty sản xuất điện Lào EDL-Gen Rattana Prathoumvan cho biết, trong quá 
khứ, Bộ Năng lượng và Mỏ đã thực hiện các hoạt động và hợp tác về năng lượng hạt 
nhân trong khuôn khổ Asean. Theo đó, Lào đã có hợp tác với Rosatim của Nga vào 
tháng 7/2019 vừa qua về việc hợp tác đào tạo nhân lực và hợp tác thông tin về phát 
triển năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình tại Lào. Hội thảo lần này tiếp tục 
đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp toàn diện giữa Lào và Hàn Quốc, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh 
vực năng lượng có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về các chủ đề khác nhau, đặc 
biệt là việc phát triển thủy điện và hạt nhân. 

Thông qua tập đoàn điện lực quốc gia KEPCO, Hàn Quốc là một trong những đối tác 
quan trọng giúp Lào phát triển ngành năng lượng thông qua các chương trình hỗ trợ 
đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Cũng sau hội thảo, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc và Lào cũng đã có cuộc gặp gỡ bên lề để thảo luận, tìm kiếm đối tác đầu tư 
phát triển ngành điện tại Lào. 
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Hàn Quốc quy định tiêu chuẩn chất lượng lao động 
xuất khẩu người Lào 

heo VTM, dẫn thông tin từ Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, công dân 
nước này muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại Hàn Quốc cần trải qua các bài 
kiểm tra toàn diện về trình độ ngôn ngữ và kỹ năng lao động. Theo hệ thống 
giấy phép việc làm EPS-TOPIK . Mỗi năm, Hàn Quốc phê duyệt hạn ngạch 

500 lao động Lào được phép làm việc tại nước này sau khi trải qua các bài kiểm tra 
nói trên. Theo số liệu của chính quyền, con số đăng ký sau 8 tháng đầu năm đạt hơn 
300 hồ sơ. Đại diện các doanh nghiệp sử dụng lao động tại Hàn Quốc đã tổ chức một 
cuộc sát hạch tại Vientiane và thông báo kết quả trong cùng ngày 5/9 vừa qua. 

Hàn Quốc là quốc gia chấp nhận nguồn lao động trẻ tại Asean trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Lào là một trong những quốc gia nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển 
lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc thông qua hệ thống sát hạch EPS-TOPIK.  

Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, Hàn Quốc là một trong những điểm đến lý 
tưởng của lao động Lào với cơ hội được tiếp xúc mới môi trường chuyên nghiệp, khả 
năng nâng cao năng lực tay nghề và có thu nhập tốt. Hiện nay, Lào có khoảng 234 
công dân nước này đang làm việc tại Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động hheo hệ 
thống giấy phép việc làm EPS-TOPIK. 

Lào là quốc gia đứng thứ 7 tại khu vực Asean về số lao động làm việc tại Hàn Quốc. 
Đứng đầu là Việt Nam với 55.795 lao động, Philippines có 26.217 và Indonesia với 
24.732 lao động, Bộ Lao động nước này cho biết. 
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Chính phủ Lào nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ công 
heo LTP, Theo thông cáo báo chí của Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 8 
mới đây, Chính phủ Lào cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình để cải thiện 
các dịch vụ hành chính công sau khi nhận được các phản ánh chất lượng phục 
vụ nhân dân chưa thực sự tốt. 

Theo đó, ngoài việc quán triệt nâng cao ý thức quản lý hành chính công, Chính phủ 
Lào yêu cầu cơ quan chức năng tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ảnh của người 
dân thông qua đường dây nóng cũng như các phương tiện truyền thông xã hội trong 
nước. Các phản ánh chủ yếu bày tỏ sự không hài lòng đối với tác phong hỗ trợ hoàn 
thiện các thủ tục hành chính chậm chạp, thậm chí bỏ bê công việc của cán bộ, công 
chức nhà nước. Đặc biệt, khu vực tư nhân phản ứng mạnh với tình trạng khởi sự kinh 
doanh gặp khó khăn khi thủ tục khiến mất quá nhiều thời gian và chi phí, đồng thời 
yêu cầu Chính phủ có những thay đổi tích cực hơn để tạo thuận lợi cho môi trường 
kinh doanh, giải quyết rào cản hành chính đối với sự phát triển kinh tế đất nước. 

 

Theo Phó chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào Davone Phachanthavong, 
cộng đồng doanh nghiệp tại Lào mong muốn Chính phủ cải thiện các dịch vụ công để 
đưa Lào thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. 

Một trong những động thái tích cực của Chính phủ Lào đến thời điểm hiện tại có thể 
thấy thông qua dịch vụ của các bệnh viện công đã có những cải thiện đáng kể, các 
đường dây nóng được thiết lập và chất lượng chăm sóc người bệnh tốt hơn, các y bác 
sỹ cũng được quán triệt không được phép nhận quà từ người nhà bệnh nhân để tạo môi 
trường công bằng. Ngoài ra, trong một phiên họp của Trung ương gần đây, Nghị định 
về đạo đức công chức cũng đã được Chính phủ Lào ban hành, trong đó đề cao vai trò 
phục vụ người dân của cán bộ nhà nước thông qua việc xóa bỏ băng đỏ quan liêu. 
Ngoài ra, quy trình thủ tục pháp lý cũng đang được cho là rườm rà và không rõ ràng, 
Chính phủ Lào cũng được đề nghị nên tập trung cải thiện vấn đề này. 
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    Lào nỗ lực thúc đẩy dự án đường sắt  

kết nối khu vực 
heo KTXH, Hội nghị Nhóm công tác đặc biệt lần thứ 21 về kết nối đường sắt 
xuyên Á từ Singapore - Côn Minh (Trung Quốc) (gọi tắt là SWG-SLRL 21) vừa 

mới diễn ra tại thủ đô Vientiane hôm qua, ngày 5/9. Hội nghị được đồng tổ chức bởi 
Bộ Giao thông Vận tải Lào và Malaysia. Các bên tham gia gồm đại diện của Bộ GTVT 
các nước: Malaysia, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Lào, Việt Nam.  

Khẳng định tại hội nghị, Chủ nhà Lào cho thấy quyết tâm thúc đẩy hiện thực hóa siêu 
dự án đường sắt trong nỗ lực tối đa hóa lợi ích kinh tế của các quốc gia dọc hành lang 
giao thông liên kết khu vực. 

Dự án đường sắt SKRL có tổng chiều dài đường ray 7.000 km, phía Đông đi qua Việt 
Nam, Campuchia, phía Tây đi qua Myamar và Thái Lan cùng Lào sẽ là các quốc gia 
nằm ở tuyến trung tâm của dự án. Tại Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt 
Nam, các nước cần xây dựng mới 1.287 km đường sắt và cải tạo lại 1.250 km đường 
sắt chưa đạt chuẩn tại Campuchia, Malaysia và Thái Lan. 

Theo Thứ trưởng Công chính Vận tải Lào Viengsavath Siphandone, Chính phủ nước 
này đã có những nỗ lực trong suốt 10 năm trở lại đây để nhanh chóng thực hiện việc 
đầu tư và nghiên cứu các dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, Vientiane-Thakhek-Mụ 
Giạ- Vũng Áng và giai đoạn 2 của tuyến đường sắt Lào-Thái Lan. 

Dự án đường sắt Lào-Trung, một phần của sáng kiến vành đai-con đường hiện đang 
đạt tiến độ khoảng 75% và sẽ hoàn thành vào năm 2021, Thứ trưởng Siphandone cho 
biết. 

Ngoài ra, Lào cũng đã thông qua chương trình "chiến lược logistic quốc gia" vào năm 
2018, tạo tiền đề cho tham vọng đưa nước này này thành trung tâm của tuyến vận tải 
đa phương thức tại khu vực. 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Bộ Giao thông vận tải Malaysia, Datuk Rahman 
nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường sắt Singapore-Côn Minh. Sự thông suốt 
của tuyến đường sẽ thúc đẩy các quốc gia dọc theo hành lang đạt được các lợi ích kinh 
tế và xã hội to lớn, đồng thời giúp tăng cường hợp tác song-đa phương. 

Việt Nam có 05 đoạn giao nối với mạng đường sắt Singapore - Côn Minh: Lào Cai 
(kết nối với Trung Quốc) – Hà Nội có tổng chiều dài là 296km (dự án này cơ bản đã 
hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 bắt đầu triển khai từ năm 2017); Hà Nội – Thành 
phố Hồ Chí Minh dài 1.726km; Thành phố Hồ Chí Minh – Lộc Ninh (kết nối với 
Campuchia) dài 129km; Vũng Áng – Tân Ấp – Mụ Giạ (kết nối với Lào) dài 119km; 
Cảng Mỹ Thủy – Đông Hà – Lao Bảo (kết nối với Lào) dài 114km. 
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 Ngân hàng Trung ương Lào thực hiện biện pháp 
ổn định tỷ giá hối đoái 

heo BOL, Trước tình trạng đồng Kíp liên tục trượt giá, Ngân hàng Trung ương 
Lào (BOL) đã điều chỉnh một số cơ chế quản lý hy vọng điều tiết được thị trường 

tiền tệ. 

Theo báo cáo mới nhất được BOL đăng tải trên trang tin điện tử chính thức, Ngân hàng 
Trung ương Lào đã điều chỉnh lại lượng cung ứng tiền tệ và áp dụng cơ chế thả nổi tỷ 
giá có quản lý nhằm kéo giá đồng Kíp lại mức ổn định. 

BOL kêu gọi các bên liên quan góp sức chuyển hướng dòng tiền đầu tư trong nước 
vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời hy vọng người 
tiêu dùng thay đổi hành vi giao dịch bằng cách giảm mua hàng hóa nhập khẩu không 
cần thiết hoặc xa xỉ phẩm. 

Ngành du lịch dự kiến sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cả khu vực công và tư nhân để 
thu hút dòng ngoại tệ vào Lào. 

Ngoài yếu tố chủ quan làm đồng Kíp mất giá do nhập khẩu nhiều và dự trữ ngoại tệ 
giảm, BOL cho rằng đồng bath Thái và USD-hai ngoại tệ chính tại Lào cũng tăng giá 
trên thị trường quốc tế. Cụ thể, trong 8 tháng trở lại đây, đồng bạc xanh đã tăng khoảng 
1.5% so với Euro và bath Thái tăng 3.5% so với USD. Điều này khiến đồng Kíp trượt 
giá là điều không thể tránh khỏi. 

Theo tỷ giá quy đổi ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại lớn như BCEL, LDB, LVB, 
Sacombank, giá mua vào-bán ra của đồng bath Thái so với Kíp dao động trong khoảng 
hơn 290 kíp/bath, giảm sâu so với mức 276 kíp/bath trong tháng 6. Tỷ giá USD/Kíp 
cũng dao động ở mức 8.790 cho giá mua vào USD, giảm từ 8.600 tại thời điểm tháng 
6/2019. 

Trên thị trường chợ đen, giá USD/Kíp đang ở mức trên 9000 kíp / 1 USD và 300 kíp/ 
1 bath Thái Lan. 
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Tiền Kíp mất giá so với Bath làm thương nhân Lào gặp 

khó khăn 
heo Laoedaily, Việc giá Kíp suy yếu mạnh trước các ngoại tệ phổ biến như USD, 
đặc biệt là bath Thái đang gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp nhập khẩu của 

Lào, tình trạng này khiến các doanh nghiệp này phải cắt giảm lợi nhuận để theo kịp 
thay đổi thị trường. 

Kể từ ngày 2/9, tỷ giá hối đoái được niêm yết tại các ngân hàng thương mại tại Lào 
cho thấy giá mua vào-bán ra đồng bath Thái Lan so với Kíp dao động ở mức 290 
Kíp/bath, tỷ giá này chênh lệch lớn so với hồi tháng 6 khiến các doanh nghiệp hoạt 
động liên quan đến giao dịch bằng đồng bạc Thái gặp thách thức không nhỏ, bên cạnh 
đó, Chính phủ Lào cũng tỏ ra lo lắng với tình trạng giá Kíp trượt dốc liên tục trong 
những tháng qua và khó ổn định trong giai đoạn ngắn và trung hạn. 

Theo một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy móc nông 
nghiệp, phân bón tại Vientiane, doanh nghiệp này có các mối nhập khẩu từ Thái Lan 
và thường xuyên phải thanh toán các giao dịch bằng đồng bath Thái, việc giá bath leo 
thang so với đồng Kíp đã khiến lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng do hàng hóa tiêu 
dùng và sản xuất tại thị trường Lào được nhập chủ yếu từ Thái Lan và phần còn lại 
nhập từ Trung Quốc và Việt Nam. Lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp nói trên đã sụt 
giảm hơn 50% để duy trì nguồn thu ổn định, đòi hỏi Chính quyền Lào cần có những 
động thái điều chỉnh và giữ ổn định tỷ giá hối đoái để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. 
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Khu vực tư nhân hối thúc Chính phủ Lào cải thiện môi 
trường kinh doanh 

heo Laoedaily, Mặc dù đã ban hành một số biện pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh trong nước, tuy nhiên tiến độ  thực hiện các biện pháp này đang còn chậm, 

không tương xứng với nhu cầu phát triển đầu tư. 

Diễn ra hôm 30/8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào LNCCI đã tổ chức hội nghị 
thảo luận công-tư về vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh trong nước. 

Chủ trì hội nghị, Phó chủ tịch LNCCI Valy Vetsaphong cho biết, Chính phủ Lào đã 
đạt được những kết quả nhất định nhưng tiến độ thực thi các biện pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh đang rất chậm trong bối cảnh nhu cầu đầu tư trong và ngoài nước 
đang tăng. 

Tại hội nghị, các thành viên tham dự, bao gồm đại diện cơ quan chính quyền và các 
doanh nghiệp tư nhân đã tiếp tục thảo luận những giải pháp thúc đẩy môi trường kinh 
doanh của Lào để thu hút thêm đầu tư. Các bên cũng nhận định Chính phủ đã có sự 
quan tâm đặc biệt nhưng hiệu quả của khả năng phổ biến chính sách đầu tư và Luật 
Đầu tư bản sửa đổi của Lào chưa đạt được như kỳ vọng. 

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu gắn kết khu vực công-tư để cải thiện hiểu biết về 
các quy trình tham gia đầu tư, khởi sự và hoạt động kinh doanh tại Lào. Hiện ngay cả 
cơ quan chức năng thuộc phạm vi nhiệm vụ cải cách cơ chế đầu tư cũng gặp bối rối do 
không thể xác định được phương hướng làm việc cụ thể. Vì vậy, Chính phủ cần sớm 
thành lập một Uỷ ban chuyên trách cấp quốc gia với thành phần gồm cả hai khu vực 
công-tư, đồng thời chủ động tham vấn với các chuyên gia kinh tế để đưa ra những điều 
chỉnh cần thiết và hợp lý. 

Trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Lào diễn ra cách đây ít lâu, Thủ tướng 
Thongloun Sisulith cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cấp thiết hợp tác mạnh 
mẽ hơn giữa khu vực công và tư nhân. Thủ tướng khuyến khích các đóng góp bằng 
văn bản trực tiếp từ các doanh nghiệp tư nhân lên các cấp chính quyền. Đồng thời, Lào 
sẽ tiếp tục duy trì thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh bằng việc áp dụng cơ chế 
một cửa. 

Chỉ thị số 02/PM của Thủ tướng Lào ban hành ngày 1/2/2018 là khởi đầu cho các nỗ 
lực cải thiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước. Việc tăng cường tính 
minh bạch và điều chỉnh cơ chế, đơn giản hoá, giảm thời gian thực hiện thủ tục kinh 
doanh đã mang lại hiệu ứng nhất định và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư tại Lào. 
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Báo lỗ, công ty sản xuất điện Lào không thể trả cổ 
tức sau 6 tháng đầu năm 2019 

heo KTXH, Báo cáo sơ kết của công ty sản xuất điện EDL-gen, công ty được 
tách ra từ điện lực EDL Lào cho thấy khoản lỗ lớn 147,15 tỷ kip. Điều này đã 
khiến hội đồng quản trị đưa ra quyết định không thanh toán cổ tức cho các cổ 

đông của doanh nghiệp. 

Theo EDL-gen, khoản lỗ được giải thích bởi lý do đồng Kíp mất giá mạnh trước các 
ngoại tệ chính là bath Thái và USD. Mặc dù hoạt động sản xuất không gặp nhiều trở 
ngại, các khoản nợ lớn mà EDL-gen phải trả đều là hai loại ngoại tệ nói trên. 

Theo tỷ giá quy đổi vào 2/9, giá mua vào-bán ra giữa đồng bạc xanh và Kíp Lào tại 
các ngân hành thương mại dao động ở mức 8.748/8766. Bên cạnh đó, theo Sacombank 
Lào, giá bath đổi ra Kíp đã nhảy vọt lên gần mức gần 300 Kíp/bath. 

Tuy nhiên, EDL-gen tự tin vào doanh số tốt và cổ đông sẽ nhận được lợi tức khi giá 
Kíp bắt đầu ổn định lại trong thời điểm cuối năm nay. 

Được thành lập vào tháng 12/2010 và là công ty đầu tiên được đăng ký trên Sàn giao 
dịch chứng khoán Lào (LSX). Hoạt động kinh doanh chính của công ty này là sản xuất 
điện năng với việc thâu tóm lại bảy nhà máy thủy điện từ Điện lực Lào (EDL) bao gồm 
Nam Ngum 1, Nam Leuk, Nam Mang 3, Nam Song, Xeset 1 và 2 và Selabam. 

EDL-gen được niêm yết trên LSX vào ngày 11/1/2011 với số vốn là 3.474 tỷ kip. Năm 
2012, công ty đã tăng giá trị lên 4,9 nghìn tỷ kip và sở hữu thêm bốn nhà máy thủy 
điện - Nam Ngum 2, Nam Lik 1 và 2, Theun Hinboun và Houay Ho. 

Năm 2014, công ty đã được TIRS xếp hạng BBB + khi gánh các khoản nợ lên đến 6,5 
tỷ baht. Năm 2015, công ty đã bán toàn bộ cổ phần của bốn nhà máy điện là Nam 
Ngum 5, Nam Sana, Houay Lamphan Gnai và Nam Khan 2 và giá trị doanh nghiệp 
lên 6.717 tỷ kip. 

Vào năm 2016, EDL-gen đã phát hành 312 triệu USD tại Thái Lan. Năm 2017, công 
ty đã đầu tư vào dự án nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Lào và mua lại cổ phần của 
các nhà máy thủy điện Xayaboury và Donesahong từ EDL. Công ty này có kế hoạch 
tăng công suất sản xuất lên 2.400MW vào năm 2020 và tiếp tục đầu tư vào các dự án 
điện lực tiềm năng mới với tham vọng trở thành doanh nghiệp sản xuất điện hàng đầu 
tại khu vực. 
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  Lào nhất trí bán 5000 MW điện cho Việt Nam 

heo KTXH, Theo TCCT, Trên thực tế, xuất khẩu điện hiện nay của Lào sang 
Việt Nam chỉ vào khoảng 300 MW, dự kiến tăng lên 1.000 MW vào năm 
2020, hi vọng sẽ tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam là 3.000 MW vào năm 

2025 và hơn 5.000 MW vào năm 2030. 

Tính đến nay, cả nước Lào có 61 nhà máy sản xuất điện với tổng công suất đạt 37.300 
KWh/năm; trong đó xuất khẩu đạt 4.578 MW; đến năm 2021, Lào sẽ có thêm 39 nhà 
máy sản xuất với công suất khoảng 24.544 KWh/năm. Tuy nhiên, do xuất khẩu điện 
từ 2016 đến nay không đạt kế hoạch đề ra nên đã góp phần làm cho mất cân đối thu 
chi ngân sách của Lào (khoảng 350 triệu USD/năm). 

Ngày 03/5/2019, tại Viêng-chăn, tại cuộc họp Quý I/2019 của ngành, Bộ trưởng Bộ 
Năng lượng và Mỏ Khammany Inthirath cho biết, Chính phủ Lào nhất trí tiến hành 
nghiên cứu khả thi về mua bán điện và hợp tác thủy điện với các nước láng giềng nhằm 
tăng cường hợp tác năng lượng. 

Theo đó, Lào nhất trí bán 5000 MW điện cho Việt Nam. Trên thực tế, xuất khẩu điện 
hiện nay của Lào sang Việt Nam chỉ vào khoảng 300 MW, dự kiến tăng lên 1.000 MW 
vào năm 2020, hi vọng sẽ tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam là 3.000 MW vào năm 
2025 và hơn 5.000 MW vào năm 2030. Ngoài ra, Lào nhất trí bán 9.000 MW điện sang 
Thái Lan vào năm 2025; bán 100 MW điện sang Malaysia qua Thái Lan. 

Việc Lào tăng cường xuất khẩu điện sang các nước láng giềng một phần do ngoại 
thương gần đây không đạt kế hoạch. Trong khi Việt Nam sắp thiếu hụt điện, việc nhập 
khẩu điện là một nhu cầu. Tổng kim ngạch thương mại 4 tháng đầu năm 2019 của Lào 
với thế giới đạt 3.166 tỷ USD (chưa bao gồm xuất nhập khẩu điện), giảm 11,13% so 
với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu đạt 1.722 tỷ USD, giảm 6,26%, xuất khẩu 
đạt 1.444 triệu USD, giảm 16,48%. Thâm hụt thương mại 278 triệu USD. Nguyên 
nhân của thâm hụt thương mại là do nhập khẩu số lượng lớn nguyên vật liệu phục vụ 
xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án thủy điện và sản xuất trong nước. 

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Lào bao gồm bột giấy và nguyên liệu sợi cellulo, sắn, 
đồ uống, vàng, quần áo, chuối, máy móc và trang thiết bị điện và các loại củ, quả. Thị 
trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, 
Mỹ, Thụy Điển, và Thụy Sỹ. 

Hàng hóa nhập khẩu bao gồm nhiên liệu, xe ô tô, xe máy, sắt thép, các sản phẩm sắt 
thép, máy móc, cơ khí, dây điện và cáp, máy móc và trang thiết bị điện tử, đồ nhựa, 
sắt thanh và sắt tấm, phụ tùng xe cộ và thiết bị viễn thông. Lào chủ yếu nhập khẩu từ 
các nước Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Đức và 
Mỹ. 
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Chính phủ Lào đặt mục tiêu phấn đấu kim ngạch thương mại năm 2019 đạt 11.292 tỷ 
USD; trong đó, xuất khẩu 5.516 tỷ USD, nhập khẩu 5.775 tỷ USD. Tổng kim ngạch 
thương mại năm 2018 đạt 11.258 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2017. Kim ngạch nhập 
khẩu năm 2018 đạt 5.410 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2017. 

Hiện tại, Việt Nam có liên kết lưới điện với Lào qua các đường dây: 

- Đường dây mạch kép 220kV từ NMTĐ Xekaman 3 – trạm biến áp 500kV Thạch Mỹ 
(Quảng Nam) truyền tải công suất NMTĐ Xekaman 3 (250 MW) về Việt Nam. Từ 
đầu năm 2017 đến nay, NMTĐ Xekaman 3 bị sự cố đường hầm dẫn nước và chưa vận 
hành trở lại. 

- Đường dây mạch kép 220kV từ NMTĐ Xekaman 1 – trạm biến áp 500kV Pleiku 2 
truyền tải công suất các NMTĐ Xekaman 1 (290MW) và Xekaman Xanxay (32 MW). 
Trong đó, hợp đồng mua bán điện đã ký ngày 28 tháng 02 năm 2011 có thời hạn 25 
năm với công suất điện mua là 322MW, giá mua điện hiện nay là 5,918 Uscent/kWh. 

Cán bộ Lào hoàn thành chương trình đào tạo về hoạch 
định chính sách Kinh tế 

heo KTXH, Mới đây, Ủy ban hợp tác Lào-Trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào 
đã hoàn thành tổ chức khóa tập huấn về đào tạo năng lực hoạch định chính 
sách Kinh tế cho 45 lãnh đạo, cán bộ công chức cả cấp Trung ương và địa 

phương Lào. Khóa học kết thúc vào ngày 2/9 sau khi bắt đầu vào ngày 13/8 vừa qua. 
Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ của Bộ Thương mại Trung Quốc thông qua 
Ủy ban hợp tác Lào-Trung. 

Các hội thảo và khóa tập huấn về phát triển Kinh tế cho cán bộ Lào phù hợp với chính 
sách của Chính phủ lào về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng lãnh đạo 
các ban ngành liên quan đến kinh tế, Trung Quốc từ lâu đã là đối tác quan trong của  
Lào trong lĩnh vực này. 

Phát biểu tại buổi bế giảng, Chánh văn phòng Ủy ban hợp tác Lào-Trung Xaysana 
Sitthiphone cho biết, hàng nghìn lãnh đạo các cấp của Lào đã được tham gia các khóa 
đào tạo tại Trung Quốc trong những năm gần đây trên cơ sở hợp tác giữa Ủy ban hợp 
tác Lào-Trung và Bộ Thương mại Trung Quốc. Năm 2017, đã có hơn 1.600 lãnh đạo 
Lào học tại Trung Quốc và tăng lên hơn 2.400 người vào năm 2018. Trong 8 tháng 
đầu năm 2019, cũng đã có hơn 800 lãnh đạo, cán bộ công chức tham gia vào các khóa 
đào tạo tương tự. 

Năm 2019 là năm thứ 2 Lào-Trung Quốc tổ chức chương trình đào tạo về hoạch định 
chính sách kinh tế cho cán bộ công chức Lào. 
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Lào tăng cường bảo mật nội dung họp trực tuyến của 

cơ quan nhà nước  

heo KTXH, Mới đây, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào đã ban hành quy định mới 
về hoạt động họp chính quyền các cấp thông qua mạng Internet do các lo ngại 
về rò rỉ thông tin mật. Theo đó, Bộ trưởng Thanmamay Kommasith đã ký vào 
Thông tư ban hành ngày 12/8 vừa qua, quy định các nguyên tắc về thiết lập hội 
nghị trực tuyến để đảm bảo an toàn thông tin cho các ban ngành chính quyền. 

Theo thông tư, các cơ quan hữu quan cần được Bộ Bưu chính Viễn thông khảo sát và 
cấp phép trước khi tổ chức các hội nghị thông qua Internet, quá trình này sẽ mất 15 
ngày, quy định chỉ rõ. 

Theo đó, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào sẽ thực hiện kiểm tra các thiết bị phần cứng 
và phần mềm liên quan mà các cơ quan có ý định sử dụng để thiết lập cuộc họp trực 
tuyến. Một tiêu chuẩn thiết bị và mạng lưới nội bộ đã được Bộ thiết lập để đảm bảo 
bảo mật nội dung các cuộc họp của cơ quan công quyền với chất lượng đường truyền 
đảm bảo và ổn định, đồng thời, Bộ sẽ hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật cho các cơ quan có 
nhu cầu họp bàn thông qua Internet do cách thức này tiết kiệm đáng kể về mặt chi phí 
so với thông thường. Dữ liệu về các cuộc họp sẽ được lưu trữ an toàn, tránh nguy cơ 
rò rỉ và xâm nhập từ bên ngoài. 

Theo kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia Lào 2019, Chính phủ nước này có 
kế hoạch lắp đặt các hệ thống hội nghị trực tuyến tại tất cả các cơ quan chính quyền 
cấp tỉnh như là một phần của Chính phủ điện tử mà Lào đang hướng đến. Điều này tạo 
thuận lợi cho sự giao tiếp giữa người dân và khu vực công thông qua Internet.  

Cũng là một phần của kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử, mới đây, Bộ Ngoại giao 
Lào đã chính thức áp dụng cơ chế xin thị thực trực tuyến cho người nước ngoài đến 
Lào. Bộ Tài chính Lào cũng đang tuyên truyền và khuyến khích người dân nước này 
tăng cường việc nộp thuế cho nhà nước thông qua hệ thống điện tử. 
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Lào họp bàn về tình hình nông nghiệp 

heo Laophatthana, Mới đây, Bộ Nông Lâm Lào cùng FAO và Đại sứ quán Pháp 
đã tổ chức hội nghị của nhóm công tác về nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tại Lào. Chủ trì hội nghị, phía Lào có sự tham dự của Thứ trưởng Phouang 

Parisack Pravongviengkham, Đại sứ Pháp Florence JeanblancRisler và giám đốc FAO 
tại Lào Nasar Hayat. 

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về hiệu quả các biện pháp phát triển nông nghiệp 
tại Lào cũng như các thách thức mà ngành nông nghiệp nước này gặp phải trong năm 
như sự bùng phát của dịch sâu ngô và dịch tả lợn Châu Phi, gây thiệt hại hàng chục 
nghìn diện tích ngô ngọt và hàng nghìn lợn nuôi tại hơn 10 tỉnh thành của Lào. Ngoài 
ra, các bên cũng bàn về chương trình tồng điều tra nông nghiệp-dân số sắp tới, từ đó 
rút ra các ý kiến đóng góp vào kế hoạch phát triển ngành Nông-Lâm trong 5 năm tới. 

Theo đó, các thành viên tham dự hội nghị đều khẳng định vai trò quan trọng của cuộc 
tổng điều tra nông nghiệp sắp tới sẽ mang lại cơ sở dữ liệu quan trọng và xác thực thực 
tạo điều kiện cho việc hoạch định chính sách trong tương lai để giải quyết các ảnh 
hưởng và ứng phó với thách thức của biến đổi khí hậu. 

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc FAO tại Lào Nasar Hayat cho biết, thời gian sắp tới 
là thời điểm tốt nhất để Lào chuyển mình từ nền nông nghiệp tự cung tự cấp sang 
thương mại hóa và là động lực chính của nền kinh tế. FAO cam kết sẽ hỗ trợ Lào để 
đạt được các mục tiêu phát triển nông thôn, đẩy mạnh lĩnh vực nông nghiệp bền vững 
và cải thiện điều kiện sinh kế cho người dân. 
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Lào nâng cao năng lực thẩm định tài sản 

heo BTC, Lao Property Valuation Sole Co Ltd (LaoValue)- Công ty thẩm 
định tài sản Lào, một cơ quan được thành lập vào năm 2018 bởi Công ty 
chứng khoán Lào, trực thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Trung ương Lào 
BOL mới đây đã tổ chức một hội thảo về phổ biến các nguyên tắc cơ bản về 

thẩm định bất động sản cho các cán bộ thẩm định cấp địa phương. Hội thảo được tổ 
chức từ 28-30/8 vừa qua cho 20 người tham gia để nâng cao kiến thức về khảo sát, 
định giá bất động sản tại Lào. 

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư và thị trường tiền tệ tại Lào 
đang tăng cao, cho thấy sự phát triển của lĩnh vực kinh tế-tài chính của nước này. Theo 
giám đốc LaoValue Houmphan Xayalath, hiện Lào có 43 ngân hàng thương mại và 10 
trung tâm tài chính. Thị trường chứng khoán Lào cũng ghi nhận hơn 10 doanh nghiệp 
đăng ký niêm yết và một số doanh nghiệp khác đang trong quá trình thẩm định cho 
thấy sự tăng trưởng của thị trường tài chính tại Lào, đòi hỏi cấp thiết một đơn vị định 
giá tài sản chuyên nghiệp để phục vụ cho việc thế chấp hay giải phóng tín dụng hoặc 
xử lý nợ xấu. 

Tại hội nghị, các bên tham gia đã thảo luận và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến 
nguyên tắc phê duyệt tín dụng, định giá tài sản, phân tích các khía cạnh kinh tế trước 
khi giải ngân để tránh nợ xấu. 
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Mỹ hỗ trợ Lào phát triển khả năng đọc 

heo KTTM, Mới đây, Chính phủ Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ hơn 19.4 
triệu USD cho Lào để thực hiện chương trình cải thiện khả năng đọc tại nước 
này thông qua hai biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Đại sứ quán Mỹ và Bộ 

Giáo dục và Thể thao Lào, dự án “ Luyện đọc” được thực hiện trong giai đoạn 5 năm 
từ 2019-2023. 

Theo đó, 18.5 triệu USD sẽ được tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ 
USAID và phần còn lại của dự án đến từ Tổ chức hỗ trợ trẻ em quốc tế và Phòng đọc 
Lào. 

Chứng kiến lễ ký kết, Đại sứ Rena Bitter khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cam kết giữ vai 
trờ thúc đẩy Lào phát triển thông qua hỗ trợ cải thiện nền giáo dục của thế hệ trẻ Lào, 
giúp đỡ Chính phủ Lào trong các nổ lực cải thiện kỹ năng đọc của học sinh tiểu học 
thông qua các tổ chức quốc tế. 

Dự án tập trung vào việc cung cấp tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa, đào tạo nâng cao 
năng lực cho giáo viên, tăng cường sự tham gia của cộng đồng xã hội trong việc cải 
thiện khả năng đọc ở trẻ. Việc này sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 
Lào với trọng tâm là nhóm trẻ khuyết tật hoặc không nói ngôn ngữ Lào. 

Dự án sẽ được triển khai tại các trường tiều học công lập tại các tỉnh Vientiane, 
Xiengkhoang, Champasak và Attapeu với phạm vi khoảng 65.000 trẻ em sẽ nhận được 
lợi ích tiếp cận môi trường giáo dục phát triển, chế độ sức khỏe, dinh dưỡng đầy đủ. 
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Doanh nghiệp California tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào 

heo KTTM, Giá trị giao dịch thương mại hai chiều Lào-Mỹ trong năm 2018 đạt 
157 triệu USD, trong đó 15 triệu USD là hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Lào và 
142 triệu USD hàng hóa Lào đi theo chiều ngược lại. California là tiểu bang 

đứng đầu của Mỹ về giá trị xuất khẩu hàng hóa sang Lào, đóng góp gần 20% tổng kim 
ngạch, đạt 3.1 triệu USD trong năm 2018, hầu hết trong đó là ngọc trai, đá quý và kim 
loại, phần còn lại là xe cộ và đồ uống. Ở chiều ngược lại, California cũng là nơi nhập 
khẩu hàng hóa Lào số 1 tại Mỹ, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch, tương đương 48 triệu 
USD. Các mặt hàng chính được nhập khẩu từ Lào là máy móc, thiết bị điện, đá quý và 
sắt. 

Theo giám đốc khu vực của Tổ chức thương mại CalAsian, bà Henan Li cho biết, cơ 
quan này đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ với các quốc gia tại khu vực Đông Nam 
Á với tiểu bang California và mong muốn có những cuộc trao đổi, tìm kiếm hợp tác 
giữa 2 khu vực trong tương lai. Cho biết thêm về lĩnh vực kinh doanh rượu vang, ngoài 
thị trường chính là Trung Quốc, California ghi nhận nhu cầu sử dụng mặt hàng này 
của khách hàng Lào thông qua nguồn nhập khẩu rượu vang từ Việt Nam, nơi có nhiều 
thương hiệu rượu từ tiểu bang này. Bà Henan cũng cho biết tổ chức này không có 
nhiều thông tin về môi trường doanh nghiệp và đầu tư Lào, vì vây, bà bày tỏ mong 
muốn các doanh nghiệp Lào có nhu cầu mở rộng quan hệ thương mại Lào-California 
có thể chủ động tìm kiếm thông qua CalAsian. 

California là tiểu bang có nhiều người Mỹ gốc Lào, đặc biệt là ở khu vực Central 
Valley. Trong đó có khoảng 15.000 người Mỹ gốc Lào sống ở Sacramento, 8.000 ở 
San Francisco, 7.000 ở Los Angeles và 6.000 ở San Diego. 
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Quỹ Nippon, Nhật bản hỗ trợ Lào cải thiện khả năng 
giáo dục của người khuyết tật 

heo KTXH, Diễn ra hôm 28/8, Quỹ Nippon của Nhật Bản và Chính phủ Lào đã 
đạt được thỏa thuận cung cấp nguồn viện trợ tài chính trị giá 300 nghìn USD 
thông qua lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chủ tịch quỹ Takeji Ogata và Vụ phó 

Vụ đối ngoại, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phouvanh Vongsouthi. Theo đó, nguồn 
vốn sẽ được cung cấp cho dự án cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho người khuyết 
tật tại tỉnh Savannakhet và Vientiane, trong đó tập trung vào hơn 1.500 trẻ em khiếm 
thính và khiếm thị. Cụ thể, quỹ Nippon cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ hợp tác 
với các đối tác phát triển để nâng cao khả năng tiếp cận cho trẻ em và học sinh khuyết 
tật thông qua chương trình cải cách chất lượng giáo dục các cấp để phù hợp hơn với 
nhóm đối tượng nói trên; tạo điều kiện học tập thông qua ngôn ngữ ký hiệu, mở rộng 
cộng đồng ngôn ngữ của người khiếm thính; đẩy mạnh đào tạo, cải thiện năng lực cho 
giáo viên, người làm công tác tuyên truyền, các nhà hoạch định chính sách, từ đó nâng 
cao nhận thức về vai trò của cộng động người khuyết tật trong xã hội thông qua sự hỗ 
trợ kỹ thuật của Nippon và Quỹ phát triển Châu Á về người khuyết tật, đảm bảo người 
khuyết tật có quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng.  Dự án kỳ vọng sẽ hỗ trợ người khuyết 
tật tại Lào phát triển các kỹ năng cần thiết để đem lại đóng góp cho gia đình cũng như 
xã hội, đảm bảo khả năng hòa nhập cộng đồng và lao động có giá trị. 

Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển năng lực chế biến gỗ 
heo KTXH, Mới đây, JICA đã hoàn thành chương trình đào tạo, nâng cao năng 
lực điêu khắc mỹ nghệ cho giáo viên từ 11 trường dạy nghệ tại Lào sau khóa học 
kéo dài từ 24/6-30/8/2019 tại thủ đô Vientiane. Khóa học được tổ chức bởi Viện 

phát triển giáo dục và dạy nghề và Tổ chức NGO. Chương trình là một phần của dự 
án trị giá 200.000 USD được thực hiện trong giai đoạn 2018-2021. 

Theo đó, sau khóa học, những giáo viên dạy nghề của Lào được trang bị đầy đủ các 
kỹ năng nghề gỗ để tiếp tục các chương trình đào tạo cho học viên nước này. 

Theo chuyên gia từ Nhật Bản, ông Koji Ishibashi cho biết, những giáo viên Lào đã trải 
qua đợt tập huấn giá trị để nâng cao năng lực chế biến gỗ như quy trình hấp, sấy; chế 
tạo tủ, bàn ghế theo tiêu chuẩn chất lượng cao. 

Kết thúc khóa học, các học viên từ Attapeu, Khammuan và LuangNamtha được NGO 
trao bằng tốt nghiệp loại xuất sắc về chế tạo nội thất gỗ. 

Phát biểu tại lễ bế giảng, Giám đốc NGO tại Lào Phouvieng Phoumilay cho biết, đây 
là một dự án quan trọng để đáp ứng nguồn giáo viên nghề gỗ chất lượng cao mà Lào 
đang thiếu tại các tỉnh địa phương. JICA luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Chính phủ 
Lào trong các dự án phát triển đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực của nước này 
trong nhiều năm trở lại đây. 
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Cầu vượt sông Mekong nối Bokeo-Xayaboury đạt tiến 

độ 35% 
heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ nhà quản lý dự án Cầu vượt sông Mekong 
nối Bokeo-Xayaboury giữa các huyện Paktha và huyện Khop cho biết, hiện tại 
dự án đã đạt 35.21% tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm tới. Hiện nhà 

thầu đang thực hiện các công đoạn phân loại đất và bồi lấp nền. Dự án cầu nối Bokeo-
Xayaboury tại Bắc Lào có tổng trị giá đầu tư gần 192 tỷ Kíp từ nguồn ngân sách của 
Chính phủ Lào, được khởi công từ tháng 10/2017 và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng 
thi công. 

Theo thông tin từ dự án, cầu sẽ được xây dựng bằng kết cấu bê tông và thép, rộng 
12.5m với bề mặt 7.4m và vỉa hè 1.75m. Cây cầu sẽ kết nối tuyến quốc lộ 2243 tại 
huyện Paktha, tỉnh Bokeo đến huyện Khop, tỉnh Xayaboury và tạo thuận lợi kết nối 
đến các quốc gia láng giềng khi trở thành lối tắt cho người tham gia giao thông thay vì 
tuyến đường vòng như hiện tại. 

Đây là dự án được Chính phủ Lào quan tâm đặc biệt khi sẽ là cây cầu khai thông tuyến 
đường bộ không chỉ liên tỉnh mà còn có cả ý nghĩa quan trọng trong mạng lưới giao 
thương hàng hóa khu vực. Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành cây cầu bê tông và thép 
dài nhất tại Lào, tiếp sau đó là cầu Thangone bắc qua sông Nậm Ngừm tại thủ đô 
Vientiane và cầu bắc qua sông Mekong nối huyện Paklai của Xayaboury đến huyện 
Xanakham của tỉnh Vientiane. 

Xayaboury là địa phương có nhiều dự án cầu vượt sông để cải thiện khả năng lưu thông 
đường bộ tại miền Bắc Lào, ngoài các dự án nói trên, cầu nối bản Thadeua và Pakkhone 
của Luangprabang, cầu nối huyện Pakbeang với tỉnh Oudomxay cũng là các dự án giao 
thông quan trọng tại Xayaboury. Tại Savannakhet, dự án cầu nối quốc lộ 9 bao gồm 
Xekoumkam và Xethamuak cũng đang được xây dựng, tạo thuận lợi cho quá trình 
thông thương Lào-Việt Nam. 
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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. 
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Lào và đối tác phát triển thảo luận về phòng chống tội 

phạm quốc tế 
heo báo chí Lào,  mới đây, trong các ngày từ 28-30/8, Hội thảo lần thứ 3 về 
đấu tranh chống tội phạm quốc tế giữa chính quyền Lào và ILSTA, Canada 
Đại học Luxembourg đã được diễn ra tại tỉnh Khammuan, miền Trung Lào. 

Tham dự hội thảo có Viện phó Kiểm sát Lào tối cao Xaysana Khotphouthone, Chủ 
tịch Viện Hỗ trợ Pháp lý Kỹ thuật (ILSTA) từ Luxembourg, ông Richard Philippart. 

Hội thảo tập trung vào các vấn đề buôn bán ma túy, buôn bán người và rửa tiền. Theo 
ông Xaysana, tội phạm có tổ chức quy mô quốc tế là vấn đề được Lào hết sức quan 
tâm do có ảnh hưởng lớn, đe dọa an ninh, trật tự và an toàn xã hội của nước này. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Philipart cho biết, hiện Lào cũng đã có các công cụ pháp lý 
về hình sự bao gồm Luật tố tụng hình sự, luật chống rửa tiền, luật về ma túy và luật về 
tội phạm buôn bán người. Khả năng thực thi các công cụ pháp lý trên có tầm quan 
trọng đối với Lào trong việc ngăn chặn các hành vi tội phạm xuyên quốc gia.  

Tại hội thảo, những người tham dự, chủ yếu các đại diện các cơ quan chức năng hành 
pháp của Lào đã thảo luận về các công tác điều tra tài chính và kinh nghiệm trong quá 
trình thực thi pháp luật đối với nghi vấn tội phạm quốc tế tại Lào. 

Các hội thảo với chủ đề tương tự được tổ chức trên phạm vi toàn quốc của Lào đã được 
tổ chức liên tục trong thời gian gần đây, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, 
phát triển chính sách, công cụ pháp lý cho các cơ quan thực thi pháp luật. 
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Tổ chức quốc tế giúp Lào cải thiện giáo dục sớm tại 

Luangprabang 
heo KTXH, Tổ chức Save the children Hongkong đang tài trợ cho chương trình 
hỗ trợ thúc đẩy phát triển giáo dục sớm cho hơn 3.000 trẻ em trước tiểu học từ 
3-5 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại 27 bản thuộc huyện Nambak và 

Phongthong, hai địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh Luangprabang. 

Dự án được SCH tài trợ trong giai đoạn 12 tháng, từ 2019-2020 để sửa chữa lớp học, 
trang thiết bị giảng dạy và văn phòng phẩm cho trẻ em học mẫu giáo. Hiện tại, toàn 
tỉnh Luangprabang có khoảng 1.933 trẻ đến độ tuổi vào mầm non, 11.494 trẻ học mẫu 
giáo và  6.125 em sắp bước vào chương trình lớp 1, trong đó chiếm đa số là trẻ có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, thiếu điều kiện cho việc học tập và nhận được sự giáo dục cần 
thiết. Đồng thời, các trường học trên địa bàn tỉnh cũng có chất lượng cơ sở thấp, thiếu 
thốn trang thiết bị và đồ dùng giảng dạy. 

Đại diện Sở Giáo dục và Thể thao Luangprabang cho biết, chính quyền tỉnh hy vọng 
các hỗ trợ sẽ được tiếp tục trong tương lai sau khi dự án kết thúc vào năm 2020 tới. 
Luangprabang là một trong những địa phương nhân được nhiều hỗ trợ phát triển xã 
hội từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dinh dưỡng. Năm 
2017-2018, các dự án tương tự cũng được một số tổ chức quốc tế tại Úc tài trợ ở một 
số huyện của tỉnh Luangprabang. 
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Tin vắn: 
 

Lào thiết lập quan hệ ngoại giao với Congo 
heo KTXH, Ngày 29/8, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đại diện Chính phủ 
Lào là Đại sứ Lào tại Trung Quốc bà Vandy Boudthasavong cùng Đại sứ 
Congo tại Trung Quốc, ông Daniel Owassa đã ký kết thỏa thuận xác lập quan 

hệ ngoại giao chính thức với Cộng hòa Congo. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Vandy và Đại sứ Owassa cùng đánh giá cao dấu mốc lịch sử khi 
Lào và Congo chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ tạo tiền đề cho sự mở rộng 
quan hệ sâu rộng và hợp tác trong tương lai giữa hai quốc gia. 

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình và tiềm năng phát triển kinh tế của mỗi đất 
nước và cùng bày tỏ niềm tin vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hai bên chắc chắn 
sẽ được tăng cường mạnh mẽ trong tương lai. 

Cộng hòa Congo là quốc gia Trung Phi có tổng diện tích 34 nghìn km2 và dân số 5.1 
triệu người vào năm 2016. Hiện tại, sau khi thiết lập quan hệ với Congo, Lào đã có 
quan hệ ngoại giao với tổng cộng 142 quốc gia, thiết lập Đại sứ quán tại 24 nước và 
lãnh sự quán tại 4 nước. 

Lào-Hungary thỏa thuận miễn thị thực cho cán bộ 
ngoại giao 

heo KTXH, kể từ 9/9, Chính phủ Lào và Hungary sẽ miễn trừ yêu cầu thị thực 
đối với công dân hai nước có hộ chiếu ngoại giao. Cụ thể, thời gian lưu trú tại 
mỗi quốc gia được quy định là 90 ngày. Đây là một trong các nội dung được 

hai nước thỏa thuận chính thức vào hồi tháng 3 vừa qua. 

Để đủ điều kiện miễn thị thực, công dân hai nước là cán bộ của đại sứ quán, lãnh sự 
quán hay các tổ chức quốc tế phải sở hữu hộ chiếu ngoại giao có giá trị ít nhất 6 tháng 
tính từ thời điểm rời khỏi nước mình. Đồng thời, những thành viên còn lại trong gia 
đình cần xin thị thực theo quy định mỗi nước như bình thường. 

Lào đã thỏa thuận miễn thị thực song phương với tổng cộng 47 quốc gia trên thế giới, 
chủ yếu là trong thời hạn lưu trú không quá 30 ngày. Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Peru và Pakistan là các nước có thỏa thuận song phương với Lào cho phép công dân 
mỗi nước được lưu trú không quá 90 ngày mà công cần xin thị thực. 
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Trung Quốc-Lào hợp tác phát triển ngành chế biến 
khoáng sản 

heo VTM, Ngày 5/9, trên cơ sở hợp tác giữa Ủy ban hợp tác Lào-Trung và Bộ 
Thương mại Trung Quốc, khóa đào tạo về kỹ thuật chế biến khoáng sản cho cán 
bộ ngành mỏ Lào các cấp đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane cho đến ngày 

23/9 tới. Đây là một phần trong mối quan hệ hợp tác mà Trung Quốc hỗ trợ nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của Lào. 

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa học, Phó chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Trung, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Lào Khenthong Sisouvong khẳng định, chương trình đào tạo ngắn 
hạn về chuyên ngành chế biến khoáng sản lần thứ 5 mà hai bên tổ chức có nghĩa quan 
trọng đối với nguồn nhân lực của Lào trong lĩnh vực này, tạo điều kiện giúp Lào bắt 
kịp với những phát triển mới nhất về kỹ thuật, khoa học và đổi mới trong chế biến tài 
nguyên khoáng sản của Trung Quốc do khai thác tài nguyên khoáng sản đang chiếm 
tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp Lào. 

 

Lào chuẩn bị đón chuyến thăm đầu tiên của ủy viên EU 
heo KTXH, Ủy viên Hợp tác và Phát triển Quốc tế Châu Âu Neven Mimica 
chuẩn bị có chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 9-10/9, đánh dấu cột mốc lần 
đầu có một thành viên của Ủy ban Châu Âu đến thăm Lào kể từ khi EU và Lào 

thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. 

Theo đại diện của EU tại Lào,  chuyến thăm của ông Mimica cùng phái đoàn liên minh 
Châu Âu sẽ củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm 
cao mới. Mặt khác, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tăng cường quan hệ chính trị và tạo 
đà cho chiến lược mới để tiến tới Chương trình nghị sự 2030. 

Các vấn đề dự kiến được hai bên đưa ra thảo luận bao gồm cải thiện, phát triển dinh 
dưỡng, thúc đẩy thương mại giữa EU và Lào. 

Phái đoàn do ông Mimica dẫn đầu dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp song phương với 
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, đồng thời sẽ khởi động hai dự án hợp tác mới với 
chính phủ Lào bao gồm chương trình Hỗ trợ hội nhập khu vực Asean - Hỗ trợ thương 
mại Lào (Arise Plus) và chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng của EU. Ông Mimica cũng 
sẽ tham dự lễ bàn giao Luật Hình sự mới của Lào. 

 

 

 

 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 43 

 

Nhật Bản thúc đẩy đầu tư vào đặc khu kinh tế của Lào 
heo KTXH, Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Vientiane (JETRO 
Vientiane) đã đạt được thỏa thuận  về thúc đẩy các đầu tư vào 4 đặc khu kinh tế 
với các đối tác Lào. 

Ngày 4/9 vừa qua tại thủ đô Vientiane, trưởng đại diện của JETRO Vientiane Katsuichi 
Iwakami cùng các đối tác đã đặt bút ký vào MOU về việc hợp tác đầu tư tại 4 đặc khu 
kinh tế bao gồm khu công nghiệp nhỏ Pakse-Nhật Bản, khu công nghiệp Savan, khu 
phức hợp Xaysettha và đặc khu kinh tế Vientiane-Nonthong VITA park.  

JETRO Vientiane được thành lập từ năm 2014, là tổ chức có vai trò chính trong việc 
thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Lào. Sau 5 năm thành lập JETRO Vientiane đã nâng số 
vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Lào lên gấp đôi, trong đó có 40 doanh nghiệp tại các đặc 
khu kinh tế. Đưa Nhật Bản lên xếp thứ 3 về đầu tư nước ngoài vào SEZs tại Lào. 

Tuy nhiên, Lào chưa thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp Nhật Bản, tại 
tiểu vùng Mekong, có đến 1.900 doanh nghiệp Nhật có mặt tại Việt Nam, 400 doanh 
nghiệp tại Myanmar, 270 doanh nghiệp tại Campuchia và chỉ có 105 doanh nghiệp tại 
Lào. 

JETRO Vientiane cũng thực hiện cẩm nang kinh doanh tại Lào và hợp tác được với 19 
doanh nghiệp Nhật trong năm 2018 vừa qua. Hiện tổ chức này đang thúc đẩy thu hút 
đầu tư Nhật vào lĩnh vực nông nghiệp đầy tiềm năng của Lào. 

Ngân hàng Ngoại thương Lào mở rộng hợp tác thanh 
toán với tổ chức tài chính vi mô 

heo KTXH, ngày 4/9, đại diện của BECL và Công ty tài chính Sokxay đã tham 
dự lễ ký kết thỏa thuận về việc cho phép khách hàng của Sokxay có thể thực hiện 
các giao dịch thông qua hệ thống thanh toán điện tử BCEL-One hoặc bất kỳ chi 

nhánh, ATM nào của BCEL trên toàn quốc. 

Dịch vụ thanh toán hóa đơn thông qua BCEL đã được ra mắt vào năm 2009 và số 
lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng này đã tăng lên đều đặn kể từ thời 
điểm. Cho đến nay, đã có tổng cộng 43 công ty đã ký thỏa thuận với BCEL để sử dụng 
hệ thống thanh toán hóa đơn, bao gồm các công ty tín dụng, cấp nước, điện, thuế và 
các dịch vụ ngân hàng khác. Theo BCEL, tính đến hết tháng 7/2019, ứng dụng di động 
BCEL-One đã có 289.398 người dùng và dịch vụ BCEL i-Bank có 12.148 khách hàng 
đã đăng ký sử dụng. 
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Hàng chục nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 
miền Nam Lào 

heo báo chí Lào, Đã có hai người chết, hai trường hợp mất tích và khoảng 
54.000 hộ gia đình tại 6 tỉnh miền Nam Lào bị ảnh hưởng lũ lụt gây ra bởi tác 
động của cơn bão số 5 (bão Podul). 

Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng 
chống thiên tai đã đại diện cho Chính phủ Lào trực tiếp xuống chỉ đạo công tác ứng 
phó lũ lụt tại tỉnh Champasak. Theo đó, đoàn làm việc do Phó Thủ tướng Sonexay đã 
trao các phần cứu trợ thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán 
khỏi vùng ảnh hưởng bởi lũ tại huyện Pathounphone và đang cư trú tạm tại một trường 
học địa phương. 

Theo Cục Phúc lợi Xã hội, Bộ Lao động Lào cho biết, có tổng cộng 54.207 gia đình ở 
788 bản thuộc 37 huyện tại các tỉnh Khammuan, Savannakhet, Attapeu, Saravan, 
Champassak và Xekong đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có hàng trăm bản bị cô 
lập với bên ngoài. Ước tính có hơn 130.500 ha  lúa, 250 ha hoa màu và 953 ao cá đã 
bị thiệt hại. 

Ngoài ra, 26 kênh thủy lợi, sáu cây cầu, 45 trường học, hai trạm xá và hơn 130km 
đường đã bị hư hỏng ở các cấp độ khác nhau. 

Đã có hơn 3.400 hộ gia đình cùng đồ đạc, tài sản đã được di chuyển từ vùng bị ngập 
lụt đến nơi an toàn và hiện đang có nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nước uống, thuốc 
men, giường và thuyền cứu hộ. 

 Lũ lụt tại miền Nam, thủy điện Nậm Thơn tạm thời 
đóng cửa xả 

heo báo chí Lào, Mực nước Xê Băng Phay tại huyện Mahaxay, tỉnh 
Savannakhet dâng cao liên tục do mưa kéo dài khiến thủy điện Nậm Thơn 2 

phải tạm thời đóng các cửa xả để tránh tràn đê. 

Theo thỏa thuận với Chính phủ Lào, thủy điện Nậm Thơn 2 cam kết đóng cửa xả và 
tạm dừng hoạt động sản xuất nếu mực nước hạ nguồn Xê Băng Phay vượt quá mức 
14.4m. 

Sáng 4/9, Chính quyền địa phương tỉnh Khăm Muộn đã có cuộc họp khẩn cấp với ban 
lãnh đạo nhà máy thủy điện Nậm Thơn 2. Theo đó, do thời tiết mưa lớn kéo dài với 
lưu lượng 175mm/ngày, mực nước tại hồ chứa Nậm Thơn 2 và sông Xê Băng Phay 
dâng cao quá mức nguy hiểm, gây ra hiện tượng lụt cục bộ tại nhiều huyện thuộc tỉnh 
Savannakhet. Thủy điện Nậm Thơn 2 đã tạm dừng phát điện và đóng hoàn toàn cửa 
xả vào đêm 3/9. 
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Thành phố Vientiane triển khai các điểm phát Wifi 

miễn phí 
heo Laoedaily, Asia Pacific Telecommunity (ATP) đã tài trợ cho dự án thiết lập 
các điểm truy cập Wifi miễn phí tại các địa danh du lịch trên địa bàn thành phố 

Vientiane. 

Diễn ra hôm 3/9, lễ ra mắt hệ thống Wifi miễn phí tại Vientiane đã được tổ chức dưới 
sự chứng kiến và cắt băng của Thứ trưởng Bưu chính Viễn thông Bounsaleumxay 
Khennavong, đại diễn ATP tại Lào Areewan Haorangsi. 

Theo đó, dự án sẽ cho phép du khách và người dân tại Vientiane truy cập Internet 
thuận lợi thông qua điểm phát Wifi miễn phí tại 3 địa điểm chính bao gồm sân bay 
quốc tế Wattay, Khu ẩm thực Namphou và chùa Hor Prakeo. 

Tại Lào, có 94% thiết bị viễn thông là điện thoại di động và sóng Internet toàn cầu có 
mặt tại 78% diện tích đất nước, trong đó có 40% dân số thường xuyên truy cập Internet 
để tiếp cận các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như Facebook, YouTube, 
WhatsApp và WeChat. 

Nga xây dựng phòng tập mô phỏng tiêm kích  
Yak-130 cho Lào 

heo KTTM, Ngày 30/8 vừa qua tại Trụ sở Bộ tư lệnh Trung đoàn 702, đại 
diện Bộ Quốc phòng Lào và Công ty JSC Rosoboronexport, CHLB Nga đã tổ 
chức ký kết lễ bàn giao phòng mô phỏng tập lái tiêm kích hạng nhẹ Yak-130. 

Tham dự lễ ký kết có Phó tư lệnh Không quân, Bộ Quốc phòng Lào, Đại tá 
Phanthamith Volabuth, Chủ nhiệm Uỷ ban chuyên trách LB Nga Julia Kobus, đại diện 
Công ty Rosoboronexport và nhiều đại diện ban ngành hữu quan. 

Tại buổi lễ, bà Julia đã trực tiếp sử dụng thử phòng tập mô phỏng tiêm kích hạng nhẹ 
Yak-130 trước sự chứng kiến của những bên tham gia. Đánh giá cao thành quả hợp 
tác này, Đại tá Phanthamith khẳng định phòng mô phỏng tiêm kích Yak-130 là một 
bước tiến lớn trong công tác đào tạo của lực lượng Không quân Lào, đồng thời tiếp tục 
tạo điều kiện nâng cao năng lực điều khiển và sử dụng trang thiết bị phục vụ các nhiệm 
vụ không quân cho binh sĩ Lào trong tương lai. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

  Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Binh đoàn 11 
heo NDĐT, Tối 2-9, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào và 
đồng chí Somphanh Phengkhammy, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng một số đại 

biểu đã đến công trường thi công Nhà Quốc hội mới của Lào để thăm hỏi động viên 
cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam. 

Thay mặt Binh đoàn 11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 báo 
cáo Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou về tiến độ thi công dự án xây dựng Nhà 
Quốc hội mới của Lào; nêu quyết tâm sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra với 
tiêu chuẩn, chất lượng quy định. 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được 
Đảng, Nhà nước Việt Nam giao; tiếp tục lãnh đạo tập thể cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 
11 vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xây dựng công trình để xứng đáng sự tin tưởng 
của lãnh đạo Lào, bàn giao và đưa công trình đi vào sử dụng cuối năm 2020. Hiện 
công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đã hoàn thành thi công cơ bản xong phần thô, 
sắp cất nóc để chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. 

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 nhân 
dịp 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cho rằng mối 
quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều 
sâu và hiệu quả. 

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou vui mừng khi thấy công trình Nhà Quốc hội 
mới của Lào với toàn bộ khối nhà đã hoàn thiện xong phần thô; đánh giá cao tinh thần 
hăng say lao động của cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11 luôn không quản ngại, vượt qua 
những khó khăn và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho rằng, mối quan hệ chung thủy, mẫu mực 
giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, các thế hệ trẻ hai nước sẽ ngày càng gắn bó, 
tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đặc 
biệt Lào - Việt Nam. 

Công trình xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào ở trung tâm Thủ đô Vientiane, được 
động thổ từ tháng 11-2017, xây dựng trên diện tích mặt bằng 23.400 m2, nằm ngay 
cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào. Vốn đầu tư xây dựng công trình 
hơn 100 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. 

Với nhiệm vụ được giao, thi công công trình Nhà Quốc hội Lào mới, Binh đoàn 11, 
Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khẩn trương tiến hành thi công các hạng mục theo quy 
trình hết sức nghiêm ngặt, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của Lào để hoàn 
thành công trình. Binh đoàn đã đưa hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và công nhân giỏi nghề 
sang Lào cùng hàng ngàn máy móc, trang thiết bị hiện đại của châu Âu như Trạm trộn 
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bê tông nhập khẩu từ Ý, máy khoan cọc nhồi của Đức, hệ thống cốp pha nhôm định 
hình, máy bơm cần dài từ Hàn Quốc…. và một số hệ thống máy móc hoàn toàn tự 
động, áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong thi công công trình lớn. 

Công trình Nhà Quốc hội mới của Lào là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến ngày 26-11-2016. 

 Lãnh đạo Việt Nam điện thăm hỏi về tình hình ngập lụt 
tại Lào 

heo BTC, Được tin một số tỉnh miền Trung và Nam Lào đang bị ngập lụt do mưa 
lớn kéo dài trong những ngày qua, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 
6-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có điện thăm hỏi 
đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ 
Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou. 

Trong điện, các đồng chí lãnh đạo nước ta bày tỏ quan tâm trước tình hình ngập lụt 
hiện nay tại Lào; chuyển lời thăm hỏi chân thành và sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh 
đạo và nhân dân Lào anh em, nhất là chính quyền các địa phương và các gia đình bị 
ảnh hưởng; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, Quốc hội Lào, nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện 
nay, sớm ổn định cuộc sống. 

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 
Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. 

Thanh Hóa-Hủa Phăn hợp tác xây dựng trung tâm 
thương mại Khách sạn 

heo BTT, Ngày 2/9 vừa qua tại thị xã Xầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn đã diễn ra lễ 
khởi công trung tâm thương mại-khách sạn Hủa Phăn-Thanh Hóa. Tham dự 
buổi lễ có mặt Bí thư-Tỉnh trưởng Hủa Phăn, ông Vanhxay Phengsoumma, 

ngoài ra còn có đại diện các ban ngành hữu quan và ông Cao Tấn Minh, giám đốc 
Công ty Minh Linh Thanh Hóa, đơn vị thực hiện dự án. 

Theo thỏa thuận, doanh nghiệp Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng trung tâm thương mại-
khách sạn Hủa Phăn-Thanh Hóa tại bản Phăn Xay, thị xã Xầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn 
trên diện tích 2.300 m2. 

Theo đó, doanh nghiệp chủ đầu tư sẽ rót 80 tỷ đồng để thực hiện 2 hạng mục, bao gồm 
một khách sạn 9 tầng và một trung tâm thương mại kết hợp căn hộ 3 tầng, dự kiến 
hoàn thành trong vòng 24 tháng, đưa vào hoạt động tháng 9 năm 2021. Thời gian tô 
nhượng dự án là 50 năm. 
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Dự án được xem là bước thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và hữu nghị giữa hai 
tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa-Hủa Phăn. Việc đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương 
mại Khách sạn Hủa Phăn - Thanh Hóa là bước cụ thể hóa nội dung trong thỏa thuận 
hợp tác đã được ký kết giữa 2 tỉnh Tỉnh Hủa Phăn -Thanh Hóa; góp phần phát triển hạ 
tầng thương mại – dịch vụ - đô thị của thị xã Xầm Nưa và sự phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh Hủa Phăn; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư 
kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân 2 tỉnh. Công trình được khởi công đúng vào 
ngày Quốc khánh 2/9 của nước Cộng hòa XHCNVN càng tăng thêm ý nghĩa và làm 
sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 tỉnh Thanh 
Hóa - Hủa Phăn nói riêng và 2 nước Việt Nam – Lào nói chung. 

   Bắt xe tải chở 3,5 tạ pháo nổ từ Lào về  
Việt Nam tiêu thụ 

heo CAND, Công an Nghệ An vừa bắt quả tang 6 kẻ dùng xe tải chở pháo nổ 
từ biên giới Việt - Lào về Nghệ An để tiêu thụ. 

Ngày 6/9, theo tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp Đội 
Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Nghệ An) phá thành công Chuyên án 919P, bắt giữ 
6 kẻ vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ. 

Những người bị bắt giữ gồm: Đinh Ngọc Huân (SN 1984), Đinh Thanh Bình (SN 
1987), Phan Anh Đức (SN 1987), Đinh Mạnh Cường (SN 1992), cùng trú xã Hóa Hợp, 
huyện Minh Hóa; Đinh Thị Hoa Lài (SN 1983) và Nguyễn Tấn Tân (SN 1985), cùng 
trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Trước đó, lúc 20h ngày 5/9, tại cửa hàng xăng dầu xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Ban 
chuyên án phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Nghệ An) bắt quả tang 6 
kẻ đi xe ô tô vận chuyển gần 350kg pháo nổ được đóng gói trong 10 thùng giấy. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ Lào đưa lậu qua 
biên giới về Nghệ An để bán lấy lời. Tuy nhiên, khi đang đi giao hàng thì bị lực lượng 
chức năng bắt giữ. 

Hiện công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra mở rộng. 
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