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• Lào chính thức công bố Bộ Luật hình sự mới
• Thủ tướng Lào đến Phnompenh thăm chính thức Campuchia
• Lào-Hàn Quốc hợp tác phát triển du lịch bền vững
• Lào-Trung Quốc hợp tác thúc đẩy ngành nông nghiệp
• Lào-Singapore tăng cường hợp tác giáo dục
• Lào nỗ lực phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em khó khăn
• EU viện trợ Lào cải thiện vấn đề dinh dưỡng
• Lào-Cuba tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại
• Lào-Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa-kinh tế
• Lào nhận lô hàng viện trợ lũ lụt đầu tiên từ nước ngoài
• Luxembourg tăng cường hỗ trợ Lào thực hiện các dự án phát triển
• Lào-Nhật Bản thảo luận về hợp tác thương mại song phương
• BCEL và Union Pay triển khai dịch vụ thanh toán QR Code giúp cho các hộ 

kinh doanh Lào tiếp cận nhiều hơn với khách hàng TQ 
• Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 70 quốc khánh tại Lào
• Chủ tịch Tổng hội doanh nghiệp Hoa kiều tại Lào trả lời phỏng vấn báo 

Vientiane Times
• Pháp hỗ trợ Lào phát triển nghề sản xuất lâm sản
• Lào nỗ lực cải cách ngành giáo dục nhằm xóa mù chữ
• Sacombank Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển khu vực khách hàng doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
• Lào sẽ bán 2.400MW điện cho Campuchia
• Ngành trồng rau tại Lào tiềm năng nhưng cũng gặp nhiều thách thức
• Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, mở rộng hợp tác 

du lịch với Lào
• Lũ lụt tại miền Nam đẩy cao giá hàng tiêu dùng
• Hàn Quốc cam kết đầu tư 500 triệu USD cho Lào
• EU tăng cường hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư ở Lào
• Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát hàng lậu
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• Sân bay quốc tế Nongkhang sẽ hoàn thành ngay trong năm 2019
• Xe điện sẽ tham gia triển lãm ô tô Vientiane 2019
• Lào chính thức phát điện thủy điện Nam Nghiep 1 bán cho Thái Lan
• Lào-Thái Lan thỏa thuận về hợp tác phát triển công nghiệp số
• Trung Quốc hỗ trợ Lào nâng cấp chất lượng truyền hình HD
• Nguồn cung xăng dầu tại miền Nam Lào vẫn ổn định sau lũ
• Tuyến xe khách Vientiane đi miền Nam Lào tê liệt do lũ

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Khánh thành trụ sở làm việc Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam tại Vientiane

• Việt Nam ủng hộ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt

• Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

• Vận chuyển 7 bánh heroin, 56 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu 
thụ



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 44 

Tin chính: 

Lào chính thức công bố Bộ Luật hình sự mới 
heo KPL, Ngày 10/9, tại trụ sở Bộ Tư pháp, thủ đô Vientiane, Chính phủ 
Lào tổ chức họp báo chính thức công bố việc áp dụng Bộ Luật hình sự. 

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Tư pháp Lào Xaysi Santivong; Ủy viên Hợp 
tác và Phát triển Quốc tế Liên minh Châu Âu, ông Neven Mimica, Bộ trưởng Hợp tác 
Phát triển và Nhân đạo Luxembourg, bà Paulette Lenert. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh 
lần đầu tiên có một Ủy viên Liên minh Châu Âu đến thăm Lào, ông Neven Mimica 
cùng phái đoàn đến thăm nước này trong các ngày 10-11/9 đánh dấu cho bước phát 
triển mới trong hợp tác giữa Lào và EU. 

Bộ Luật hình sự Lào được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 5/2017 và chính 
thức có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2018 sau nhiều năm xây dựng và thu nhận ý kiến 
tham vấn chuyên sâu từ nhiều thành phần. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hợp tác phát triển Luxembourg, bà Paulette Lenert 
đánh giá cao dấu mốc mới của Lào nói chung và ngành tư pháp nước này. Đồng thời 
khẳng định, thông qua Lux-Development và ILSTA là hai tổ chức của Luxembourg 
đã hoạt động tại Lào nhiều năm, quan hệ của ngành tư pháp giữa hai nước sẽ tiếp tục 
được phát triển hơn nữa. 

Bộ Luật hình sự Lào mới sẽ là công cụ đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước Lào, công dân, tổ chức trên cơ sở kế thừa và 
phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật Hình sự Lào năm 2005 và kết hợp các 
quy định hình sự của 20 Bộ luật khác bao gồm luật doanh nghiệp, phòng chống bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em, luật trẻ em, luật chăm sóc sức khỏe và luật bảo vệ môi 
trường... thông qua việc tăng mức độ xử phạt các hành vi và mở rộng yếu tố, hành vi 
cấu thành tội phạm. 

Bộ Luật Hình sự mới được Lào xây dựng trên cơ sở hỗ trợ của EU trong dự án thực 
hiện kế hoạch tổng thể về tư pháp và chương trình tăng cường chấp hành luật pháp của 
công dân CEGGA và LAO/031. 
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Thủ tướng Lào đến Phnompenh thăm chính thức 
Campuchia 

heo báo chí Lào, Trong chuyến thăm chính thức Campuchia trong hai ngày 12-
13/9/2019 theo lời mới của Thủ tướng Hunsen, Thủ tướng Thongloun Sisoulith 

cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Lào đã tham gia cuộc hội đàm song phương để bàn về 
các vấn đề mà hai bên đang cùng quan tâm. 

Sau buổi lễ đón tiếp long trọng, lãnh đạo Chính phủ hai nhà nước đã tham gia cuộc hội 
đàm tại thủ đô Phnompenh vào ngày hôm qua 12/9. 

Theo đó, Thủ tướng Hunsen đánh giá cao chuyến thăm mang tính cột mốc của Thủ 
tướng Lào cùng đoàn nhằm tiếp tục mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song 
phương giữa hai quốc gia. Mặt khác, Thủ tướng Thongloun cũng đã chúc mừng thành 
công của đợt bầu cử tại Campuchia mới đây, bày tỏ tin tưởng Chính phủ do ông Hunsen 
lãnh đạo sẽ đưa Campuchia tiếp tục đạt được nhiều phát triển trong tương lai. 

Tại Hội đàm, hai bên đã cùng thảo luận và đánh giá cao thành tựu hợp tác chung trong 
thời gian qua trong các lĩnh vực thảo luận về một loạt các vấn đề hợp tác bao gồm 
chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hợp tác biên giới, kinh tế, thương mại và đầu 
tư. 

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Lào, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, 
sáu văn bản hợp tác giữa Lào và Campuchia, bao gồm thỏa thuận sửa đổi về hợp tác 
năng lượng Lào-Campuchia, thỏa thuận mua bán điện và biên bản ghi nhớ về hợp tác 
lao động đã được ký kết. Hai bên tuyên bố cam kết tăng cường quan hệ và mở rộng 
hợp tác và đồng ý nâng cấp vị thế hợp tác hiện tại thành quan hệ đối tác chiến lược 
toàn diện và bền vững. 

Một trong các vấn đề quan trọng được hai bên rất quan tâm cũng đã đi đến thỏa thuận 
chung về vấn đề bất đồng quan điểm tại khu vực biên giới. Khẳng định tầm quan trọng 
của tình hình ổn định tại khu vực biên giới chung đang gặp bất ổn, hai bên đồng ý rút 
quân đội đang hiện diện tại các vùng nói trên và sẽ tổ chức các cuộc tuần tra chung 
trên phạm vi đất liền, dưới nước và trên không trong thời gian tới. 

Trước khi quá trình phân định biên giới được chính thức xác lập, hai bên thống nhất 
sẽ không thực hiện bất kỳ sự kiến tạo mới nào trên vùng đất đang xảy ra căng thẳng. 
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Lào-Hàn Quốc hợp tác phát triển du lịch bền vững 
heo LTP, Diễn ra hôm 6/7 vừa qua tại thủ đô Vientiane, hội thảo phát triển 
ngành du lịch Asean-Hàn Quốc đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin-
Văn hóa và Du lịch Lào cùng Trung tâm Asean-Hàn Quốc tại Lào. 

 Phát biểu tại hội thảo, Chánh văn phòng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch 
Lào Vansy Kouamoua khẳng định tầm quan trọng của chương trình du lịch Asean-
Hàn Quốc, mang lại kinh nghiệm phát triển ngành du lịch cho Lào cũng như mở rộng 
hợp tác, thu hút thêm du khách Hàn Quốc đến với nước này. Vị này cho biết, mô hình 
du lịch sinh thái của Liên hợp quốc khuyến khích phù hợp với các quốc gia trong khu 
vực Asean nói chung và Lào nói riêng với điều kiện năng lực chuyên môn của người 
làm du lịch tại Lào được cải thiện thông qua các hỗ trợ từ Hàn Quốc. 

Theo đại diện Trung tâm Asean-Hàn Quốc tại Lào Lee Hyuk, chủ đề của chương trình 
du lịch Asean-Hàn Quốc sẽ xoay quanh các thảo luận về phát triển du lịch bền vững 
thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
được xem là động lực chính của Kinh tế Lào trong tương lai và nền du lịch Lào nói 
riêng. 

Du lịch tại Lào được xe là một trong những nguồn thu lớn nhất của nước này trong 
những năm trở lại đây khi đóng góp nhiều thứ 2 vào GDP với tốc độ tăng trưởng 
8.2%/năm. Đối với riêng Hàn Quốc, lượng du khách từ nước này đến Lào tăng đáng 
kể sau các chương trình quảng bá tích cực, bao gồm cả việc xuất hiện trên truyền hình 
Hàn Quốc. Năm 2018, có 174.405 du khách từ Hàn Quốc đã đến Lào. 

Tiềm năng ngành du lịch tự nhiên của Lào rất lớn và có bước tăng trưởng đáng kể, tuy 
nhiên đã gây ra một số thách thức không nhỏ về tác động môi trường và nguồn thu 
nhập không đều đặn. 

Tại hội thảo, các bên tham gia đều khẳng định SMEs làm du lịch sẽ là chìa khóa cho 
ngành công nghiệp không khói của Lào trong tương lai. Ngoài ra, các đại diện khu vực 
tư nhân đã được tham khảo thêm thói quen du lịch của khách Hàn Quốc để có thể đưa 
ra những dịch vụ phù hợp và thu hút hơn. 
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Lào-Trung Quốc hợp tác thúc đẩy ngành nông nghiệp 
heo VTM, Công ty dịch vụ nông nghiệp Lào (SAS) vừa đạt được thỏa thuận 
với Công ty phát triển nông nghiệp Quảng Châu Zhongheyuan (GZAD) và 
UAB Global Ltd (UAB) của Hồng Kông để cùng hợp tác đầu tư vào ngành 
nông nghiệp và mở rộng thị trường tại Lào thông qua việc thành lập Công ty 

đổi mới nông nghiệp (CSU) có trụ sở tại Vientiane. 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đã diễn ra mới đây giữa giám đốc SAS Viengthong 
Phommahaxay, Giám đốc điều hành của GZAD, ông Zhong Ming, và Chủ tịch và 
Giám đốc điều hành của UAB, bà Wu Hui Tzu trước sự chứng kiến của Thứ trưởng 
Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamchanh Vongsengboun và Thứ trưởng Nông Lâm 
Bounkhouang Khambounheuang cùng đại diện nhiều ban ngành hữu quan. 

Liên doanh CSU sẽ chú trọng phát triển và cải tiến phương thức làm nông nghiệp tại 
Lào trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, gia súc, dê, trồng cỏ, rau sạch và các sản phẩm nông 
nghiệp khác để cung ứng cho thị trường Lào, Trung Quốc và mở rộng ra khu vực. CSU 
đặt mục tiêu tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định và khả năng tiếp cận thị trường 
cho người nông dân Lào thông qua các sản phẩm sạch, chất lượng cao và giá cả hợp 
lý. CSU sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng chăn nuôi và chuyển giao công nghệ khị thị trường 
Trung Quốc có giá thịt cao hơn Lào, đem lại tiềm năng xuất khẩu tốt cho nước này. 
Ngoài ra, hai bên cũng cam kết nguồn cung cấp sản phẩm nông nghiệp từ Lào cho 
Trung Quốc, đặc biệt là rau hữu cơ và hàng triệu đầu gia súc trong tương lai. 
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Lào-Singapore tăng cường hợp tác giáo dục 
heo LTP, Từ ngày 7-21/9 tại thủ đô Vientiane, Đại học Quốc gia Lào (NUOL) 
và Quỹ Temasek phối hợp tổ chức chương trình giao lưu có chủ đề hành động 
Cộng đồng và trao đổi lãnh đạo (TFI SCALE) giữa sinh viên của NUOL và 30 
lãnh đạo trẻ đến từ Singapore.  

Buổi lễ ra mắt chương trình TFI SCALE được tổ chức tại Đại học Quốc gia Lào hôm 
7/9 vừa qua với sự tham gia của Phó hiệu trưởng NUOL Oudom Phonekhampheng, 
Đại sứ Singapore tại Lào, bà Leow Siu Lin, và các thành viên ban giám hiệu NUOL 
và đại diện từ Singapore và các sinh viên đang theo học tại NUOL.  

Theo đó, chương trình TFI SCALE sẽ tổ chức tìm hiều về văn hóa, lịch sử, xã hội, 
giáo dục và phát triển kinh tế xã hội Lào thông qua các buổi thảo luận tại Viện phát 
triển con người Lào-Nhật Bản. 

Theo đánh giá của ông Oudom, các chương trình trao đổi sinh viên có tầm quan trọng 
đối với NUOL và các đối tác phát triển trong việc tìm hiểu, tiếp thu kiến thức chéo 
thông qua ngôn ngữ, lịch sử và phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc tại các buổi thực 
nghiệm tại nhiều địa phương của Lào. Qua chương trình, NOUL hy vọng các đối tác 
từ Asean nói chung và Singapore nói riêng hiểu toàn diện hơn về Lào, đặc biệt là tạo 
điều kiện phát triển cho thế hệ lãnh đạo trẻ của Lào đang theo học tại NUOL. 

Trước đó, giai đoạn 1 của chương trình đã ghi nhận hiệu quả tích cực từ chuyến thực 
nghiệm tại Singapore của 30 sinh viên NUOL vào tháng 7 vừa qua. 
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Lào nỗ lực phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em khó 

khăn 
heo KTXH, Theo thông tin từ một lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trước 
truyền thông nước này mới đây, Bộ này sẽ tổ chức một chương trình phổ cập 

giáo dục tiểu học phi chính thức để hỗ trợ 3.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6-14 tại các 
địa phương vùng sâu, vùng xa của Lào được tiếp cận với sách vở.  

Theo đó, Bộ Giáo dục và Thể thao sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chính 
quyền địa phương vận động, khuyến khích trẻ em nước này tham gia chương trình giáo 
dục cơ bản. 

Theo số liệu của Bộ, năm 2017, cả nước Lào chỉ có 2/3 số trẻ em trong độ tuổi đến 
trường được tiếp cận chương trình giao dục đầy đủ, phần còn lại gặp rất nhiều trở ngại 
do các địa phương nằm ở vùng sâu vùng xa. Tính đến hiện tại, mới chỉ có 83% trẻ em 
Lào hoàn thành được chương trình tiểu học và Bộ Giáo dục nước này đặt mục tiêu nỗ 
lực đưa tỷ lệ này lên 98% vào cuối năm 2020 tới, đây là một trong những mục tiêu tiên 
quyết giúp Lào đạt được vị thế thoát khỏi nhóm các nước chậm phát triển. 

Trong giai đoạn 5 năm tới, Lào sẽ thực hiện các biện pháp loại bỏ rào cản tiếp cận giáo 
dục cho trẻ em, đặc biệt là chú trọng cải thiện tỷ lệ biết chữ trước khi vào lớp 1 và đảm 
bảo tất cả trẻ em Lào ở nông thôn được trải qua ít nhất là chương trình tiểu học. Tỷ lệ 
bỏ học cấp 1 tại Lào lên đến 17% do khả năng đọc hạn chế đã khiến trẻ sớm không thể 
theo được chương trình giáo dục cơ bản. 

Chính phủ Lào cũng đã đặt mục tiêu hoàn thành cải cách giáo dục trong năm 2019 và 
nâng tỷ lệ nhập học ở trẻ 5 tuổi tại nước này lên trên 60% trong năm 2020. 
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EU viện trợ Lào cải thiện vấn đề dinh dưỡng 
heo VTM, Lào và Liên minh Châu Âu mới đây đã đạt được thỏa thuận cung cấp 
tài chính trị giá 50 triệu Euro để cải thiện vấn đề dinh dưỡng và giảm thiểu tình 

trạng suy dinh dưỡng tại Lào. 

Khoản viện trợ thuộc sáng kiến Chiến lược và hành động về dinh dưỡng quốc gia Lào 
do Ủy viên Hợp tác và Phát triển Quốc tế Châu Âu Neven Mimica phát động nhân 
chuyến thăm của ông và phát đoàn từ EU đến Lào tuần vừa qua. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Bounkong Syhavong, EU sẽ viện trợ cho Lào để cải thiện vấn 
đề dinh dưỡng người dân nước này. Theo thống kê, mỗi năm, cứ 3 trẻ em dưới năm 
tuổi và tổng số 300.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại Lào lớn lên với vấn đề chậm phát triển 
não bộ và cơ thể gầy còi bởi thiếu hụt dinh dưỡng. 

Mục tiêu của Lào là phát triển toàn diện cho trẻ em Lào, nguồn nhân lực quan trong 
cho đất nước trong tương lai thông qua các nguồn viện cải thiện dinh dưỡng tại Lào. 
Bộ trưởng Bounkong khẳng định. 

Theo đó, EU sẽ rót vốn trực tiếp cho chính quyền Lào mà không thông qua trung gian 
là các tổ chức đối tác phát triển, được xem là một phần ngân sách của Chính phủ Lào 
để thực hiện chương trình chiến lược về dinh dưỡng quốc gia trong giai đoạn 4 năm 
(từ 2019-2022). 

Chương trình sẽ hỗ trợ trực tiếp người dân Lào, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu 
vùng xa giải quyết các khó khăn về tiếp cận dinh dưỡng đầy đủ. 
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Lào-Cuba tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại 
heo Laoedaily, Lào và Cuba đã đạt được thỏa thuận tăng cường cơ hội đầu tư, 
thương mại sau chuyến thăm chính thức Lào của Bộ trưởng Ngoại giao và Đầu 

tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này 
hôm 8-9/9 vừa qua tại thủ đô Vientiane. 

Theo đó, mục đích chính của chuyến thăm để tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Lào-
Cuba đồng thời tăng cường hợp tác thương mại sau các chuyến thăm trước đó của các 
lãnh đạo cấp cao từ hai bên, trong đó Lào và Cuba đã đồng ý thúc đẩy quan hệ kinh tế 
song phương. 

Trong chuyến thăm Bộ Công thương Lào, Thứ trưởng Somchit Inthamith đã tiếp đón 
đoàn đại biểu Cuba và tổ chức buổi hội đàm để bàn về quan hệ hợp tác song phương 
trong thời gian vừa qua. Qua đó, Cuba sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan 
của Lào để tìm hiểu về môi trường đầu tư và thương mại. Ngoài ra, Cuba cũng có lời 
mời khu vực công-tư của Lào tham dự hội chợ thươn mại toàn quốc được tổ chức tại 
Cuba vào cuối năm nay để hai bên có thể tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác thực tiễn. 

Lào và Cuba xác lập quan hệ ngoại giao vào năm 1974. Kể từ thời điểm đó, hai bên đã 
tổ chức nhiều chuyến thăm cấp nhà nước nhưng chưa đạt được nhiều thành quả hợp 
tác đáng chú ý do khó khăn về bối cảnh và hạn chế của cả hai bên. Chính phủ Cuba đã 
hỗ trợ cho Lào về phương diện kỹ thuật trong các lĩnh vực giáo dục, thể thao và tài 
chính-ngân hàng trong một vài năm trở lại đây. 
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Lào-Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa-kinh 

tế 
heo Laoedaily, Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế và Thương mại Lào-Trung Quốc 
(LCETPA) mới đây đã đạt được thỏa thuận hợp tác với TW Đoàn Thanh niên 

Nhân dân Cách mạng Lào và Hiệp hội Doanh nhân trẻ Lào (YEAL) trong một số dự 
án về văn hóa, ngôn ngữ, nông nghiệp và du lịch. 

Ngày 5/9, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LCETPA và YEAL đã diễn ra tại 
thủ đô Vientiane. Chủ tịch LCETPA Allan Yang, hiện đang là cố vấn đặc biệt của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào đã cùng Viện trưởng HSK INTL 
Lào Zhang Yi ký Bản ghi nhớ về Hợp tác ba bên với TW Đoàn thanh niên Lào và 
YEAL, đại diện bởi Chủ tịch của YEAL Khamsen Sisavong. Các dự án có mục đích 
tăng cường đào tạo tài năng trẻ ở Lào và thúc đẩy giao lưu giữa Lào và Trung Quốc 
trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế và thương mại. 

Theo LCETPA, trong giai đoạn đầu của dự án, các bên sẽ tiến hành các cuộc thảo luận 
chuyên sâu về tính khả thi của chương trình đào tạo tiếng Trung, xây dựng kế hoạch 
giảng dạy và tham vấn triển vọng phát triển trong tương lai về các lĩnh vực khác như 
nông nghiệp, nhân văn, du lịch. Việc ký kết hợp tác lần này được các bên đánh giá có 
ý nghĩa thiết thực và sẽ tạo tác động sâu rộng trong quá trình phát triển kinh tế nói 
chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng tại Lào. 
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Lào nhận lô hàng viện trợ lũ lụt đầu tiên từ nước ngoài 
heo KTXH, Trung tâm Điều phối viện nhân đạo do ảnh hưởng thiên tai Asean 
AHA đã đáp chuyến bay chở lô hàng viện trợ đầu tiên cho người dân Lào tại 
6 tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng do lũ lụt xuống sân bay quốc tế Wattay tại thủ 

đô Vientiane hôm 12/9 vừa qua. Lô hàng viện trợ được cung cấp theo yêu cầu của 
Trung tâm điều phối ứng phó và hỗ trợ thiên tai quốc gia Lào hôm 7/9 vừa qua. AHA 
đã vận chuyển hàng tấn hàng viện trợ bao gồm đồ khô, thuốc men, đồ dùng gia đình 
trên chuyên cơ quân sự A400M của Malaysia và bàn giao cho Đại sứ quán Malaysia 
cũng như Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào bởi Trưởng ban điều phối AHA Adelina 
Kamal để kịp thời cung cấp cho cho người dân vùng lũ. 

Theo Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Vilayphong 
Sisomvang, Lào đã huy động và nhận được nguồn viện trợ lớn từ các thành phần trong 
nước bao gồm 5 tỷ kíp và hàng tấn đồ dùng cần thiết và nhanh chóng giao cho người 
dân 6 tỉnh vùng lũ tại miền Trung và Nam Lào. 

Ông Vilayphong cũng cho biết, Chính phủ Lào đã nâng khoản viện trợ khẩn cấp cho 
các tỉnh lên 1.65 tỷ kíp với 500 triệu kíp cho tỉnh Champassak, 100 triệu kip cho 
Sekong, 100 triệu kíp cho Attapeu, 600 triệu kip cho Saravan, 50 triệu kip cho 
Khammuan, và 300 triệu kíp cho tỉnh Savannakhet. 

Tính đến nay, trận lũ lụt cuối tháng 8 đầu tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của 15 người, 
ảnh hưởng đến đời sống của hơn 175.000 gia đình tại 1.400 bản của 43 huyện trên diện 
rộng tại 6 tỉnh Trung và Nam Lào. Lũ lụt dâng cao bất ngờ cũng làm 150.000 ha lúa, 
hơn 250 ha hoa màu và trên 3.260 ao, hồ nuôi cá bị sạt lở, cuốn trôi mất năng suất. 
Nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện bị hư hỏng nặng, nhiều cầu cống 
bị cuốn trôi, sạt lở đến nay vẫn chưa khắc phục được. 
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Luxembourg tăng cường hỗ trợ Lào thực hiện các dự 
án phát triển 

heo KTXH, Chính phủ Luxembourg vừa mới cam kết khoản viện trợ 11.7 
triệu Euro để giúp Lào thực hiện các dự án phát triển của mình theo một lễ ký 
biên bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Suphanh 

Keomyxay cùng Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và Nhân đạo và Bảo vệ người tiêu dùng 
Luxembourg, Bà Paulette Lenert, Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thuộc khuôn khổ Hội 
nghị của Ủy ban Hợp tác song phương lần thứ 12 giữa Chính phủ Lào và Chính phủ 
Luxembourg tại thủ đô Vientiane tuần vừa qua. 

Theo đó, Luxembourg sẽ cung cấp 1.3 triệu Euro hỗ trợ thực hiện dự án Phát triển 
chính thức trong giai đoạn 2019-2022. Tiếp đó, 6.99 triệu Euro sẽ được cung cấp để 
Lào tiếp tục thực hiện chương trình phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo quốc 
gia. Khoản viện trợ còn lại trị giá 3.5 triệu Euro sẽ được cung cấp để phát triển ngành 
Y tế của Lào. 

Tại hội nghị, hai bên đã cùng thảo luận và xem xét tiến trình thực hiện các dự án hợp 
tác phát triển song phương trong giai đoạn 2018-2019 cũng như thảo luận về các kế 
hoạch chuyển tiếp cho Chương trình hợp tác ICP4 giai đoạn 2016-2020.  

Hai bên cũng thảo luận về kế hoạch thực hiện Kế hoạch phát triển xã hội quốc gia Lào 
lần thứ 8 giai đoạn 2016-2020 và đưa Lào thoát khỏi nhóm các quốc gia chậm phát 
triển vào năm 2024.  

Lào và Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1997. 
Luxembourg đã hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực quan trọng như như giáo dục, y tế, du 
lịch, rà phá bom mìn, dịch vụ khách sạn, tài chính ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng 
và phát triển nông thôn. Chính phủ Luxembourg hỗ trợ Lào theo chương trình ICP 
tổng thể được thực hiện qua bốn giai đoạn có tổng giá trị 178 triệu euro.  
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Lào-Nhật Bản thảo luận về hợp tác thương mại song 

phương 
heo KTXH, Mới đây, tại trụ sở Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào 
LNCCI, Hội thảo về kế toán cơ bản được Lào và Nhật Bản phối hợp tổ chức 
từ ngày 10-12/9. Hội thảo được đồng tổ chức bởi LNCCI, Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Kawasaki (KCCI) và Viện Nghiên cứu Chính sách (PRI), Bộ Ngoại 
giao Nhật Bản và diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ SMEs. 

Hội thảo được tổ chức với mục đích trao đổi thông tin về môi trường kinh doanh tại 
Lào, đồng thời là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm vận hành kinh doanh với các doanh 
nghiệp tư nhân. 

Ngoài ra, các bên tham gia cũng thảo luận về tiềm năng hợp tác song phương Lào-
Nhật Bản và tăng cường hỗ trợ của Nhật Bản đối với cộng đồng doanh nghiệp Lào. 

Cụ thể, để thúc đẩy thương mại và các hoạt động giữa các tổ chức của Kawasaki và 
Lào, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích phát triển kỹ năng kế 
toán thông qua các kỳ thi chính thức ở Lào, các bên bao gồm KCCI, LNCCI, SENSHU, 
NUOL, IAS-SENSHU và FEBNUOL của Lào và Nhật Bản đã đồng ý triển khai một 
dự án chung để đạt được những mục tiêu nói trên. 

Thông qua dự án chung về phát triển kỹ năng kế toán tại Lào, tổ chức IAS-SENSHU 
của Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho LNCCI với mục tiêu giúp LNCCI tổ 
chức và quản lý các kỳ thi sát hạch kế toán tại nước này.  

Trước đó, Trưởng Đoàn Nhật Bản, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Kawasaki, ông Osamitsu Yamada, đồng thời là Chủ tịch Quỹ học bổng Yamada 
Osamitsu và Hiệp hội hữu nghị KawasakiLaos, đã đến thăm Phó Thủ tướng và Bộ 
trưởng Bộ Tài chính , Ông Somdy Duangdy. 
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BCEL và Union Pay triển khai dịch vụ thanh toán QR 
Code giúp cho các hộ kinh doanh Lào tiếp cận nhiều 

hơn với khách hàng TQ  

heo KTXH, Thứ 6 ngày 13/9/2019, tại khách sạn Donchan Place đã diễn ra buổi 
lễ khai trương dịch vụ thanh toán QR code của Ngân hàng BCEL. Tại buổi lễ 
Tổng giám đốc BCEL ông Phukhong Chanthachak và Phó Tổng giám đốc Union 
Pay ông Vincent Ling đã cùng ký kết biên bản hợp tác triển khai dịch vụ QR 
Code. Tham dự buổi lễ có Thống đốc Ngân hàng TW Lào, Chủ tịch ngân hàng 

BCEL, Cục trưởng Cục quản lý hệ thống thanh toán Ngân hàng TW Lào, đại diện Hội 
doanh nghiệp TQ tại Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch 
Lào, các hãng lữ hành và các doanh nghiệp của Lào và TQ.  

Thông tin từ buổi lễ cho biết, BCEL và Union Pay đã quá có quá trình hợp tác gần 10 
năm, bắt đầu từ việc thiết kế thẻ ngân hàng Union Pay , thẻ sinh viên, thẻ tín dụng 
Union Pay cho đến xây dựng hệ thống ATM sử dụng công nghệ thẻ IC, và phát triển 
hệ thống  này trong toàn quốc Lào.  

Để đáp ứng nhu cầu thanh toán tài chính không ngừng gia tăng tại Lào, hai bên đã bắt 
tay chính thức mở dịch vụ thanh toán QR Code trong nội địa Lào.  

Theo thống kê Union Pay App tại TQ và 32 nước sử dụng khác đã có tổng cộng gần 
11 triệu tài khoản đăng ký. Sự kiện Union Pay kết nối vào hệ thống thanh toán One 
Pay của BCEL nói trên được khẳng định sẽ mang đến thuận lợi, an toàn cho người 
dùng TQ đang sử dụng dịch vụ thanh toán qua Union Pay App. 

UnionPay (gọi đầy đủ là China UnionPay) là công ty chuyên về công nghệ thanh toán 
toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc. Công ty này thiết lập một mạng lưới thanh toán kết 
nối chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ (đại lý vé máy bay, nhà hàng, spa, v.v.) và ngân 
hàng/tổ chức phát hành thẻ (phát hành thẻ và xử lý giao dịch), giúp các giao dịch hoàn 
tất nhanh chóng và dễ dàng. 
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 Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 70 quốc khánh tại Lào 

heo báo chí Lào, Tối ngày 12/9, Lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh TQ đã được tổ 
chức tại thủ đô Viêng CHăn, tham dự có Đại sứ TQ tại Lào, Chủ tịch Mặt trận 
Lào xây dựng đất nước, PHó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tuyên giáo TW, 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công thương, 
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng với đại biểu đại diện sứ quán, các tổ chức xã 
hội, đoàn thể hoa kiều, người hoa, hội doanh nghiệp TQ tổng cộng hơn 1.300 người 
tham dự.  

Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào, thay mặt Hội hữu nghị Lào Trung phát 
biểu tại buổi lễ. Đây là lần đầu tiên toàn thể cộng đồng và doanh nghiệp TQ cùng phối 
hợp tổ chức một sự kiện.  

Buổi lễ do Đại sứ quán TQ chỉ đạo, các đơn vị Tổng hội doanh nghiệp Hoa kiều TQ 
tại Lào, Tổng hội doanh nghiệp TQ tại Lào, HỘi xúc tiến hòa bình thống nhất TQ tại 
Lào phối hợp thực hiện.  

 Chủ tịch Tổng hội doanh nghiệp Hoa kiều tại Lào trả 
lời phỏng vấn báo Vientiane Times 

heo VTT, Mới đây, Chủ tịch Tổng hội doanh nghiệp Hoa kiều tại Lào ông 
Diêu Tân trả lời phỏng vấn báo Vientiane Times, ông Diêu Tân, đồng thời là 
Chủ tịch của Tập đoàn Krittapong. 

Ông nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ là thời cơ để Lào tiếp nhận 
chuyển dịch đầu tư từ các công ty sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ từ TQ 
sang. Lào có lợi thế về tài nguyên phong phú, được ưu đãi về thuế quan vào thị trường 
Mỹ, do đó sẽ tăng thêm sức hút đầu tư nước ngoài. Một trong những cơ hội kinh doanh 
lớn tại Lào là lĩnh vực Logistics, với vị trí thuận lợi của Lào là trung tâm kết nối khu 
vực, khi tuyến đường sắt Côn Minh – Viêng Chăn – Băng Cốc hình thành sẽ thảm 
thiểu rất nhiều chi phí vận tải hàng hóa, 4 tỉnh phía Nam của TQ sẽ thông qua tuyến 
đường sắt này để đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế. Hiện 4 tỉnh này chủ yếu vẫn phải 
dựa vào cảng biển ở Thượng Hải để xuất khẩu hàng hóa khiến thời gian và chi phí vận 
tải rất lớn. 
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Pháp hỗ trợ Lào phát triển nghề sản xuất lâm sản 

heo KTTM, Diễn ra hôm 10/9 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Hội nghị được tổ 
chức bởi Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông Lâm Lào và tổ chức NGO GRET của 
Pháp để thảo luận về chương trình chiến lược quốc gia phát triển nghề mây tre 

đan trong nỗ lực giảm nghèo và tăng trưởng xanh (GRET). 

Tham dự hội nghị còn có đại diện từ các đối tác phát triển của Lào có đóng góp vào 
dự án GRET. Dự án trên được hỗ trợ tài chính bởi Cơ quan Phát triển Pháp và Tổ chức 
Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ, và hỗ trợ kỹ thuật từ Sáng kiến Đa dạng sinh học nông 
nghiệp (TABI) và Quỹ thiên nhiên thế giới cùng Trung tâm con người và rừng 
(RECOFTC).  

Tại hội thảo, các bên tham gia đã thảo luận về rào cản mà Bộ Luật Lâm nghiệp hiện 
hành của Lào đặt ra đối với công tác quản lý ngành lâm nghiệp, phát triển lâm sản 
ngoài rừng cũng như thảo luận về nội dung báo cáo tổng kết ngành Lâm nghiệp Lào 
trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Những hoạt động thuộc phạm vi ngành lâm nghiệp tại Lào hiện đang có bước phát 
triển đáng kể, tạo thu nhập tích cực cho nhiều gia đình có thu nhập thấp tại nước này. 

Song song với chính sách bảo tồn tài nguyên rừng, tiềm năng của một số ngành liên 
quan đến hoạt động lâm nghiệp tại Lào vẫn rộng mở và có cửa phát triển như nghề thủ 
công mỹ nghệ, sản xuất đồ dùng từ gỗ như đũa. Các bên đã thảo luận mô hình phát 
triển nghề tre tại tỉnh Xiengkhoang như là một điển hình về phát triển lâm sản ngoài 
rừng. 

Những thông tin từ hội thảo sẽ giúp Cục Lâm nghiệp có cơ sở quan trọng để xây dựng 
chiến lược quốc gia về ngành lâm sản với sự tham gia của các thành phần khác nhau 
như Nông Lâm, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cũng 
như Hội Phụ nữ Lào. 
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Lào nỗ lực cải cách ngành giáo dục nhằm xóa mù chữ 

heo KTTM, Mới đây Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, bà Sengdeuane 
Lachanthaboun đã có phát biểu về chính sách cải cách ngành giáo dục của Lào 
với mục tiêu giảm tỷ lệ mù chữ cho người dân nước này, trong đó có hành động 

đáng chú ý là quyết định xóa bỏ việc tuyển sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. 

Bài phát biểu của Bộ trưởng Sengdueane được diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 54 
năm ngày Quốc tế biết chữ 8/9 tại thủ đô Vientiane. Theo đó, bà cho biết Chính phủ 
Lào đặt quyết tâm cao độ khuyến khích người dân nước này hoàn thành chương trình 
tiểu học đúng độ tuổi để tiếp tục theo học bậc trung học cơ sở với mục tiêu 100% người 
Lào trong nhóm tuổi 15-35 hoàn thành chương trình THCS trong năm 2020. 

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trong niên khóa 2018-2019, đã có 
5.924 học sinh đã hoàn thành bậc giáo dục tiểu học, trong đó có 3.029 nữ. Có 30.065 
học sinh đã hoàn thành bậc trung học cơ sở, trong đó có 14.362 nữ, có 2.336 học sinh 
hoàn thành trung học phổ thông, trong đó có 685 nữ.  

Ngày quốc tế biết chữ là thời điểm thường niên để đánh giá lại tiến trình của ngành 
giáo dục của Lào. Trong thời điểm này, thông qua các số liệu thống kê, Lào sẽ tiếp tục 
đưa ra các chính sách về giáo dục và phát triển nhân lực để cải thiện chất lượng con 
người trong bối cảnh nước này đang rất cần chỉ số tích cực để thoát khỏi nhóm các 
quốc gia chậm phát triển. 
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 Sacombank Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển khu vực 
khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 

heo KTXH, Sacombank là một trong những ngân hàng quan tâm và ủng hộ định 
hướng phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Chính phủ Lào đề ra 
thông qua việc tăng cường thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính cho nhóm khách 

hàng nói trên. 

Chiều 13/9, tại trụ sở Ngân hàng Trung ương Lào (BOL), thủ đô Vientiane Sacombank 
Lào đã cùng 9 ngân hàng thương mại khác tại Lào tham dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ 
hợp tác (MOU) với đại diện Ngân hàng Trung ương Lào về việc tăng khả năng tiếp 
cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào. Tham dự chứng kiến buổi lễ ký kết có 
Thống đốc BOL, ông Sonexay Sithphaxay, phía Sacombank Lào có Phó tổng giám 
đốc Phan Thanh Tuấn và đại diện từ các ngân hàng thương mại khác. 

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác này, Ngân hàng trung ương Lào sẽ hỗ trợ 
Sacombank Lào tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng phát triển Trung Quốc (CDB) để 
cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Lào. 

Buổi Lễ ký kết MOU đã ghi nhận sự kiện hợp tác giữa Ngân hàng Trung ương Lào và 
Ngân hàng thương mại nhằm mục đích chung tay hợp tác xây dựng và phát triển cộng 
đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ vững mạnh với định hướng trở thành khu vực doanh 
nghiệp nắm giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Lào theo định hướng của Chính 
Phủ Lào đẩy mạnh phát triển thành phần kinh tế tư nhân. 

Theo thống kê tới thời điểm hiện tại, SMEs Lào hiện đóng góp 16% vào tổng GDP và 
cung cấp một lượng lớn cơ hội việc làm cho thị trường nhân sự tại Lào. Chính vì lý do 
đó, việc ký kết MOU lần này thể hiện quyết tâm cao độ của Sacombank Lào trong việc 
bám sát định hướng bán lẻ, tập trung cho vay phân tán, chú trọng đẩy mạnh phân khúc 
khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường Lào với các sản phẩm đa dạng và 
linh hoạt của Ngân hàng. 
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Lào sẽ bán 2.400MW điện cho Campuchia 
heo Phnompenh Post, dẫn thông tin từ phát ngôn viên Chính phủ Campuchia 
Phay Siphan hôm 11/9 vừa qua cho biết, nước này sẽ mua 600 MW điện của Lào 
từ nhà máy nhiệt điện TSBP và 1.800 MW từ nhà máy nhiệt điện Sekong. và 

thỏa thuận mua-bán điện dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2024. 

Hai Công ty trên được Chính phủ Lào cho phép khai thác, sản xuất điện than đá để bán 
cho Campuchia với tổng giá trị đầu tư 4.970 tỷ USD vào việc xây dựng nhà máy, mỏ 
khai thác than và đường dây tải điện đến biên giới Campuchia. 

Campuchia dành sự quan tâm lớn đến việc mua điện của Lào do thuận lợi về giá cả, 
đường dây truyền tải và điều kiện giao dịch, người phát ngôn của Chính phủ nước này 
cho biết. 

Cũng theo báo cáo từ cuộc họp nội các Campuchia mới đây, nước này hiện nhập khẩu 
438,5 MW điện từ các nước láng giềng, bao gồm 277 MW từ Việt Nam, 135,5 MW từ 
Thái Lan và 30 MW từ Lào. 

Cũng theo Bộ Ngoại giao Lào, trong chuyến thăm chính thức Campuchia vào các ngày 
12-13/9 mới đây. Thủ tướng Thongloun Sisoulith và người đồng cấp Campuchia, Thủ 
tướng Hunsen đã chứng kiến việc ký kết sáu văn bản hợp tác song phương. Trong đó 
bao gồm một thỏa thuận sửa đổi về hợp tác năng lượng Lào-Campuchia và một thỏa 
thuận mua-bán điện. 

Theo đánh giá của giới quan sát, việc mua điện của Lào là lựa chọn hợp lý đối với 
Campuchia khi ngành công nghiệp sản xuất của nước này hiện đang có nhu cầu rất lớn 
về điện năng. Lào sẽ đảm bảo cho việc cung cấp đủ điện của Campuchia trong bối 
cảnh các đập thủy điện của nước này hoạt động kém hiệu quả do không tích đủ nước 
trong mùa khô năm ngoái. 

Theo đó, kế hoạch sản xuất điện hai nhà máy nhiệt điện than đá tại Lào để bán cho 
Campuchia được chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến sẽ sản xuất 300 MW 
trong cuối năm 2024, thêm 600 MW trong giai đoạn 2 vào năm 2025, 600 MW vào 
năm 2026 và 900 MW vào năm 2027. 

Hiện Lào đang bán cho Campuchia 10MW điện thông qua hai đường dây 22 kV và 
115 kV qua tỉnh Champasak và Stungtreng. Ngoài ra , nước này cũng đang xem xét 
nâng cấp các đường dây truyền tải từ 115 kV lên 230 kV và 500 kV trong tương lai để 
thúc đẩy khả năng bán điện. 
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Ngành trồng rau tại Lào tiềm năng nhưng cũng gặp 

nhiều thách thức 
heo báo chí Lào, việc chưa được chuyên môn hoá, kỹ thuật canh tác yếu, không 
nằm trong chuỗi giá trị, thiếu sự hợp tác từ nhiều thành phần khiến năng suất 
và thu nhập từ lĩnh vực trồng rau, củ tại Lào không cao. 

Diễn ra hôm 11/9, Hội thảo về kinh nghiệm canh tác hoa màu 2019 với chủ đề cải 
thiện khả năng trồng rau sạch bền vững cấp hộ gia đình được tổ chức tại Viện nghiên 
cứu Nông nghiệp Lào NAFRI, thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nông 
Lâm Phuangparisak Pravongviengkham. Tham dự hội thảo còn có đại diện các tổ chức 
quốc tế, đối tác phát triển của Lào và cơ quan hữu quan. 

Tại hội thảo, các bên đã thảo luận và chia sẻ các vấn đề gặp phải của ngành nông 
nghiệp Lào nói chung, những thách thức cản trở ngành trồng rau, củ sạch nói riêng. 
Các kiến thức về nông nghiệp cũng đã được trao đổi để thúc đẩy áp dụng các công 
nghệ thực tiễn vào sản xuất. 

Sản xuất rau, củ quả là nghề truyền thống, vừa đảm bảo nhu cầu thực phẩm và đem lại 
thu nhập quan trọng cho nông dân Lào. Rau quả được xem là nguồn thu tốt cho nông 
dân là phụ nữ, đồng thời góp phần đảm bảo tình hình an ninh lương thực của Lào, Thứ 
trưởng Phuangparisak khẳng định tại Hội thảo. 

Tuy nhiên, những thách thức mà người nông dân Lào phải đối mặt bao gồm sản lượng 
hạn chế trong mùa mưa; sản phẩm rau, củ, quả không đa dạng, phải nhập nhiều từ 
nước ngoài; năng lực, kỹ thuật canh tác còn nhiều hạn chế, khó đáp ứng nhu cầu thị 
trường ở một số thời điểm trong năm; lượng thiệt hại trước thu hoạch vẫn chiếm tỷ lệ 
cao do kiến thức về nông nghiệp còn hạn chế; khả năng chế biến không đảm bảo chất 
lượng, an toàn. 

Nông dân Lào trồng rau thường hoạt động theo mô hình cụm sản xuất và không có 
nhiều kinh nghiệm cũng như thông tin về thị trường. Kết hợp với chi phí đầu vào sản 
xuất cao, giá rau củ tại Lào kém cạnh tranh so với rau củ nước ngoài ngay tại chính thị 
trường trong nước. 

Lào đang nỗ lực cùng các đối tác phát triển thực hiện các dự án NGO để phát triển các 
mô hình sản xuất và đưa vào chuỗi giá trị những sản phẩm nông nghiệp Lào để đáp 
ứng nhu cầu quanh năm của người tiêu dùng và nhắm đến xuất khẩu ra các thị trường 
bên ngoài. 
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Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2019, mở rộng hợp tác du lịch với Lào 
heo KTTM, Ngày 5/9, Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2019 (International Travel Expo Ho Chi Minh City – ITE HCMC 2019) đã 
khai mạc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7. Phát 

biểu khai mạc hội chợ, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh cho biết: ITE HCMC không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn mang 
lại cơ hội giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua 15 năm tổ 
chức, ITE HCMC đã khẳng định được thương hiệu và là sự kiện du lịch thường niên 
có uy tín trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông ở cả thị trường trong và ngoài nước, 
thu hút hàng trăm đơn vị trưng bày cũng như khách quốc tế. 

Bên cạnh đó, ITE HCMC được chứng nhận là sự kiện du lịch quốc gia được tổ chức 
bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và được sự hỗ trợ của Liên minh Du 
lịch 5 quốc gia trong khu vực Hạ nguồn sông Mê Kông là Campuchia, Lào, Myanmar, 
Thái Lan và Việt Nam. Hiện nay, ITE HCMC đã trở thành sự kiện chuyên ngành duy 
nhất tại Việt Nam tập trung cả thị trường trong và ngoài nước, thu hút sự tham gia của 
nhiều đơn vị truyền thông quốc tế, hàng trăm đơn vị triển lãm và người mua quốc tế 
đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, ITE HCMC là sự kiện duy nhất 
được bảo trợ bởi Bộ Du lịch của 5 quốc gia. 

ITE HCMC năm 2019 diễn ra từ nay đến hết ngày 7/9 với chủ đề “Cửa ngõ du lịch 
đến với Châu Á”, thu hút cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày 315 
gian hàng (tăng 366% so với năm 2005). Các đơn vị tham gia Hội chợ năm nay giới 
thiệu những điểm đến và sản phẩm du lịch của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia 
trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tham dự ITE HCMC 2019, Đoàn đại biểu 
Lào dẫn đầu bởi Bộ trưởng Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara 
cùng lãnh đạo nhiều tỉnh phía Nam Lào đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Việt 
Nam để bàn về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch. 

Hai bên đã cùng đánh giá lại tiến trình thực hiện Hợp tác văn hóa-du lịch và mà Lào 
và Việt Nam đã ký kết ngày 9/9/2015 đồng thời xác định phương hướng thực hiện giai 
đoạn tiếp theo cho đến hết năm 2020. Ngoài ra, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường 
tổ chức các tuần lễ văn hóa mỗi quốc gia tại nước bạn, tạo điều kiện trao đổi, giao lưu 
nhiều hơn trong lĩnh vực văn hóa-du lịch. Cụ thể, trung tuần tháng 11 tới, các sự kiện 
tuần lễ văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Luangprabang và Xayaboury, miền 
Bắc Lào. Theo Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào, trong 4.1 triệu du khách đến 
Lào trong năm 2018 có đến hơn 867.000 người Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2019, 
lượng du khách Việt Nam đến Lào cũng đạt 468.632 lượt, chiếm vai trò quan trọng 
trong thị trường du lịch Lào. Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo luận chi tiết về tiến 
trình hoàn thiện hồ sơ xin chứng nhận Di sản thiên nhiên xuyên biên giới cho Khu bảo 
tồn quốc gia Hin Namno và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tại các tỉnh 
Khammuan của Lào và Quảng Bình của Việt Nam. 
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 Lũ lụt tại miền Nam đẩy cao giá hàng tiêu dùng 
heo báo chí Lào,  sau đợt lũ lịch sử, 6 tỉnh miền Nam Lào đối mặt với tình 
trạng khan hiếm hàng tiêu dùng nhẹ, thịt lợn và gao tăng nhẹ do có sự kiểm 
soát giá kịp thời từ chính quyền. 

Cụ thể, giá các loại gạo phổ biến tăng từ 500-1.000 kíp/kg, giá thịt lợn tăng mạnh hơn, 
khoảng 5.000 Kíp/kg do thương nhân gặp phải khó khăn về điều kiện vận chuyển. Sau 
lũ, nhiều tuyến đường quốc lộ nối các tỉnh phía Nam đều gặp phải hư hỏng ở nhiều 
mức độ. Các nỗ lực điều tiết của chính quyền các tỉnh này đang đạt hiệu quả trong việc 
ngăn chặn tình trạng tự ý tăng giá hàng tiêu dùng, bao gồm gạo, thịt, cá và rau. 

Tuy nhiên, lo ngại trong trung hạn là việc lũ lụt đã hủy hoại nghiêm trọng diện tích lớn 
hoa màu, làm tăng nguy cơ thiếu lương thực trong giai đoạn cuối năm. 

Bão Podul từ biển Đông đã đi qua Việt Nam và gây ra lũ lụt sáu tỉnh Khammuan, 
Savannakhet, Attapeu, Saravan, Champassak và Xekong. Đã có 10.896 ha diện tích 
lúa ở tỉnh Khammuan, 47.457 ha ở tỉnh Savannakhet, 18.428 ha ở tỉnh Saravan và 
1.711 ha ở tỉnh Xekong bị thiệt hại. Hiện, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại từ các tỉnh 
Champassak và Attapeu. Ngoài ra, nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, thủy sản và các 
công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng, thiệt hại. 

Theo Bộ Nông Lâm, thời điểm năm ngoái 2018, đã có tổng cộng 101.000 ha lúa mùa 
mưa đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chiếm khoảng 12% tổng diện tích gieo trồng là 817.800 
ha. Trong đó có khoảng 66.000 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn. 

Trong năm nay, lũ lụt hồi đầu tháng 9 vừa qua đã khiến khoảng 377.703 người từ 
175.422 gia đình tại 1.466 làng, bản ở 43 huyện đã bị ảnh hưởng. Lũ lụt đã làm 14 
người thiệt mạng và một người mất tích. 
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 Hàn Quốc cam kết đầu tư 500 triệu USD cho Lào 

heo KTXH, Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon 
Jae-in đến Lào, hai bên đã đạt được thỏa thuận theo 4 biên bản ghi nhớ (MOU) 
quan trọng. 

Theo Yonhap, trong giai đoạn 2020-2023, thông qua Quỹ hợp tác phát triển Kinh tế 
EDFC, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cam kết đầu tư cho Lào 500 triệu USD vào các dự án 
phát triển, kết quả này là một trong 4 MOU mà hai bên đã đạt được thỏa thuận chung 
trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào của Tổng thống Moon Jae-in hồi đầu tháng 
9 vừa qua. Các thỏa thuận còn lại thuộc phạm vi hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp 
và thương mại. 

Hai ngày 5-6 tại Lào là một phần trong chuyến công du khu vực của Tổng thống Hàn 
Quốc để khẳng định "Tầm nhìn Mekong" mà nước này xây dựng. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in và Tổng bí thư, Chủ 
tịch Bunnhang Volachith đã cùng trồng cây lưu niệm tại công viên Chao Anouvong, 
nơi Hàn Quốc tài trợ vốn xây dựng bờ kè sông Mekong. 

Với 1.835 km sông Mekong chảy qua, được hưởng lợi to lớn từ nguồn tài nguyên nước 
dồi dào, Lào là quốc gia được Hàn Quốc lựa chọn để công bố "Tầm nhìn Mekong". 
Hội nghị thượng đỉnh Busan sẽ là nơi mà các quốc gia thuộc tiểu vùng Mekong bao 
gồm Campuchia, Myanmar, Lào, Việt Nam và Thái Lan cùng Hàn Quốc mở rộng thêm 
thảo luận về các hợp tác và hội nhập khu vực. 
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 EU tăng cường hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư ở Lào 

heo TTXVN, Ngày 9/9, Liên minh châu Âu (EU) và Lào đã công bố sáng kiến 
ARISE Plus – Lào (Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN - Hỗ trợ liên quan đến 
thương mại của Lào). 

Theo TTXVN, Đây là bước tiến đáng kể trong sự phối hợp giữa EU với Lào để thúc 
đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư. 

Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập xuất khẩu của Lào trong 
các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, bằng cách thúc đẩy thương mại và khai thác tiềm 
năng của hai ngành được lựa chọn cụ thể là chế biến gỗ và nông nghiệp đặc sản. 

Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Lào có thêm kiến thức xuất khẩu, 
bao gồm cách giao dịch tốt hơn và nhiều hơn với các đối tác trong EU. 

EU muốn hỗ trợ Lào tận dụng tốt hơn tư cách thành viên của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) và gặt hái lợi ích khi tiếp cận nhiều hơn với thị trường toàn cầu. 

ARISE Plus - Lào góp phần tích hợp nền kinh tế Lào vào chuỗi sản xuất toàn cầu thông 
qua sự hỗ trợ có mục tiêu cho cả khu vực công và tư, tập trung vào các hộ sản xuất 
nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng ngân sách khoảng 5 triệu euro. 

EU cũng muốn tăng cường hỗ trợ cho Lào để tăng cường hội nhập kinh tế vào Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

ARISE Plus - Lào được ra mắt nhân chuyến thăm chính thức của Ủy viên Hợp tác và 
Phát triển Quốc tế châu Âu Neven Mimica và Giám đốc điều hành Trung tâm thương 
mại quốc tế (ITC) 

Arancha González tới Lào. ITC là cơ quan chung của WTO và Liên hợp quốc, hỗ trợ 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và chuyển đổi các nền kinh tế để cạnh tranh 
hơn trên thị trường toàn cầu. 

Trong giai đoạn từ năm 2014- 2020, EU cung cấp 203 triệu euro cho hỗ trợ tài chính 
và đầu tư vào Lào, gần gấp ba lần khoản đầu tư cho giai đoạn trước đó. EU hiện là đối 
tác thương mại lớn thứ tư của Lào. 
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Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát hàng lậu 

heo VTM, khoản thu ngân sách lớn cho Chính phủ Lào bị mất đi do hàng lậu, 
đặc biệt là thuốc lá. 

Theo thông tin từ hội thảo đối thoại giữa khu vực tư nhân và nhà nước được tại 
Vientiane do Bộ Công thương cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào phối hợp 
tổ chức mới đây nhấn mạnh lợi ích hợp pháp của nhóm các doanh nghiệp đầu tư và 
hoạt động tại Lào bị đe dọa nghiêm trọng bởi môi trường cạnh tranh không lành mạnh, 
tình hình hàng hóa nhập lậu diễn biến phức tạp được nhập khẩu bởi nhiều đơn vị không 
chính thức. Chủ trì hội thảo là Thứ trưởng Công thương Somchit Inthamith và Phó chủ 
tịch LNCCI, bà Valy Vetsaphong. 

Ngoài ra, các bên cũng tiếp tục thảo luận về các giải pháp để cải thiện môi trường kinh 
doanh tại Lào, kêu gọi chính quyền nhanh chóng tháo gỡ hoặc xóa bỏ các rào cản 
không cần thiết để thu hút thêm đầu tư trong và ngoài nước. Việc cải cách các cơ chế 
pháp lý đang được thực hiện quá chậm chạp, không như cam kết ban đầu là chủ đề 
được dư luận và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. 

Ngoài ra, theo nhận định của Phó chủ tịch LNCCI, các doanh nghiệp không chính thức 
đang hưởng lợi bởi các kẽ hở pháp lý, làm thất thoát nguồn thu ngân sách lớn do các 
hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, kinh doanh hàng nhập lậu. Theo một báo cáo được 
gửi cho Chính phủ Lào, nạn thuốc lá lậu tại nước này bị lên án mạnh mẽ. 

Theo một lãnh đạo ngành Hải quan Lào, việc kiểm soát hàng lậu nhập vào Lào là vấn 
đề được ưu tiên hàng đầu trong công tác Hải quan của nước này. Tuy nhiên, những nỗ 
lực ngăn chặn hàng lậu hầu như không đạt nhiều thành công, vị này thừa nhận. 
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Tin vắn: 
 

Sân bay quốc tế Nongkhang sẽ hoàn thành ngay trong 
năm 2019 

heo KTXH, Giai đoạn 2 của dự án sân bay quốc tế Nongkhang tại Xầm Nưa, 
tỉnh Hủa Phăn hiện đạt 66.38% tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay 
2019. 

Theo thông tin từ giám đốc dự án Phouthong Inthaseng, sau khi khởi công hồi tháng 
10/2013 và tạm ngưng thi công vào tháng 10/2015, giai đoạn 2 của công trình sân bay 
quốc tế Nongkhang được tiếp tục lại vào ngày 21/6/2019 vừa qua với mục tiêu hoàn 
thành 100% tiến độ vào tháng 12 tới. 

Tổng vốn đầu tư dự án là 74 triệu USD bằng nguồn vốn của Hoàng Anh Gia Lai và 
đơn vị nhận thầu cũng là Công ty Nông nghiệp HA-Attapeu. Giai đoạn một, xây dựng 
sân bay có diện tích 18 3ha gồm nhà ga hành khách có thể tiếp đón 100.000 khách/năm, 
đường bay cất hạ cánh có chiều dài 2.400m, chiều rộng 30m cho các loại máy bay cỡ 
lớn, loại từ 70 đến 100 chỗ ngồi, như ATR72 và FOK-KER70. 

Tổng tiến độ dự án hiện tại đạt 66.38%, tiến độ trải nhựa đường băng đạt 1.500m. Sắp 
tới, chủ thầu sẽ tiếp tục duy trì nhập nguồn vật liệu đều đặn trong việc nâng cấp và mở 
rộng thêm 66ha diện tích sân bay với số lượng khách vận chuyển hàng năm tăng lên 
350.000 người, đường bay cất hạ cánh được mở rộng lên thành 3.800m chiều dài và 
45m chiều rộng cho các loại máy bay khai thác A320,A321,A300 và tương đương. 

Xe điện sẽ tham gia triển lãm ô tô Vientiane 2019 
heo KTXH, Vientiane International Motor Expo 2019 là lần thứ 4 sự kiện triển 
lãm xe quốc tế được tổ chức tại Lào, sẽ diễn ra từ 28/9-6/10 tại trung tâm 
thương mại Lao ITECC, thủ đô Vientiane. 

Họp báo tổ chức sự kiện diễn ra hôm 9/9 vừa qua dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục 
Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Lào, ông Xaysomphet Norasingh và đại diện 
đơn vị tổ chức PP Entertainment and Event Organiser Company. Phát biểu tại họp 
báo, BTC khẳng định tầm quan trọng của sự kiện về xe lớn nhất tại Lào lần này, ông 
cho biết, sẽ có 16 nhà sản xuất với 20 nhãn hiệu ô tô sẽ giới thiệu các sản phẩm và 
công nghệ mới cùng giá bán ưu đãi trong khuôn khổ triển lãm. Sự kiện được kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy doanh số bán xe tại Lào trong bối cảnh thị trường này đang cho thấy sự 
ảm đạm do kinh tế bất ổn. Các nhà sản xuất sẽ mang đến sự kiện xe máy, xe tải, xe ô 
tô, xe sang và cả phụ tùng xe chính hãng, sự kiện được kỳ vọng sẽ đạt doanh số tốt 
hơn năm 2018 là 350 xe do sự xuất hiện của xe sử dụng động cơ điện, hybrid và xe 
tiết kiệm nhiên liệu để thu hút thêm khách hàng, theo thông tin từ BTC. 

Sự kiện sẽ mở cửa miễn phí hoàn toàn, khách tham quan sẽ có cơ hội tham dự các sự 
kiện bên lề về xe, các buổi trình diễn ca nhạc và rút thăm may mắn. 
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 Lào chính thức phát điện thủy điện Nam Nghiep 1 bán 
cho Thái Lan 

heo VTM, Dự án thủy điện Nam Nghiep 1 chính thức khởi công vào cuối năm 
2014 và hoàn thành vào cuối tháng 8/2019, sau khi vận hành thử thành công 
không lâu, ngày 5/9, dự án Nam Nghiep 1 chính thức sản xuất thương mại và 

bán cho Thái Lan thông qua hợp đồng mua-bán điện với Công ty điện lực EGAT. 

Thủy điện Nam Nghiep 1 có tổng công suất lắp đặt 290 MW, bao gồm 1 đập chính và 
1 đập phụ với 2 nhà máy riêng biệt. Đập chính cao 167m, là đập có độ cao lớn nhất 
trong khu vực nếu so sánh với các công trình có cùng kết cấu xây dựng. Đập thủy điện 
Nam Nghiep 1 nằm trên dòng Nam Nghiep thuộc địa bàn huyện Bolykhan, tỉnh 
Bolykhamxay. Quá trình xây dựng đập và tích nước hoàn thành trước mùa mưa năm 
2019. 

Nhà máy chính của thủy điện Nam Nghiep có công suất sản xuất 272 MW, thông qua 
đường dây tải 230 kV dài 120km từ trạm NaBong nối đến thủ đô Vientiane và hòa vào 
lưới điện 500 kV để bán sang Thái Lan. Đập phụ Nam Nghiep 1 có công suất 18MW 
bán cho EDL Lào để phục vụ trong nước. 

Lào-Thái Lan thỏa thuận về hợp tác phát triển công 
nghiệp số 

heo KTXH, Ngày 6/9, tại khách sạn Lao Plaza, thủ đô Vientiane, đã diễn ra lễ 
ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác phát triển công nghệ giữa đại diện Cục 
Công nghệ kỹ thuật số, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào là Cục trưởng 

Keonakhone Xaysoulien và Chủ tịch Cơ quan phát triển Kinh tế kỹ thuật số Thái Lan 
(DEPA), ông Nuttapon Nimmanphatcharin. Tham dự và chứng kiến buổi lễ còn có Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ Boviengkham Vongdara cùng nhiều đại diện ban 
ngành chức năng liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Keonakhone cho biết, trên cơ sở thỏa thuận đã đạt 
được, với tư cách là cơ quan nhà nước có chức năng cao nhất quản lý phát triển, thúc 
đẩy công nghệ số và hệ thống giao dịch điện tử tại Lào cũng như tham mưu xây dựng 
chính sách công nghệ, Cục Công nghệ kỹ thuật số được Chính phủ Lào giao nhiệm vụ 
quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ số, đẩy mạnh tốc độ hội nhập nền kinh tế 
số hóa của Lào trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp thông qua các hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ từ Thái Lan theo nội dung thỏa thuận nói trên 
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 Trung Quốc hỗ trợ Lào nâng cấp chất lượng truyền 
hình HD 

heo KTXH, Kênh truyền hình quốc gia LNTV 3 của Lào hiện đang phát sóng độ 
nét cao HD sau khi chương trình hỗ trợ kỹ thuật do Trung Quốc hỗ trợ hoàn 
thành mới đây. 

Ngày 5/9, Trung Quốc đã thực hiện bàn giao dự án nâng cấp chất lượng phát sóng 
LNTV 3 HD cho đài truyền hình quốc gia Lào thông qua buổi lễ có mặt Thứ trưởng 
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Savankhone Razmountry, Tổng Giám đốc Đài 
Truyền hình Quốc gia Lào Bounchao Phichit, Tham tán Kinh tế và Thương mại, Đại 
sứ quán Trung Quốc tại Lào Wang Qihui, và đại diện các ban ngành liên quan. Dự án 
nâng cấp chất lượng truyền hình cho Lào có tổng giá trị đầu tư 63 tỷ Kíp do Trung 
Quốc tài trợ, thuộc khuôn khổ thỏa thuận đạt được từ tháng 8/2017. Hai bên xem đây 
là một dấu mốc quan trọng trong chương trình hợp tác năm du lịch Lào-Trung 2019. 
Ngoài ra, một khóa đào tạo kỹ thuật cho cán bộ truyền hình quốc gia Lào sẽ tiếp tục 
được Trung Quốc hỗ trợ trong giai đoạn 3 năm, đến tháng 8/2022. Trung Quốc là quốc 
gia có nhiều hợp tác với Lào trong lĩnh vực truyền thông, thông tin đại chúng thông 
qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp tài chính để nâng cấp chất lượng hạ tầng 
thông tin, truyền thông. 

Nguồn cung xăng dầu tại miền Nam Lào vẫn ổn định 
sau lũ 

heo KTXH, Hiệp hội xăng dầu-khí đốt Lào khẳng định việc cung cấp nhiên liệu 
bán lẻ tại các tỉnh miền Nam Lào, nơi vừa chịu thiệt hại nặng do lũ, vẫn sẽ ổn 
định. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu-khí đốt Lào, đồng thời là Giám đốc Công ty xăng 
dầu Lào Anousin Pholsena, hệ thống cung cấp xăng dầu vẫn đang hoạt động bình 
thường, bất chấp việc nhiều trạm bơm trong vùng lũ bị ảnh hưởng, lượng xăng dầu dự 
trữ ở các khu vực lân cận những địa phương này vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Lượng xăng dầu nhập khẩu của Lào chủ yếu đến từ Thái Lan thông qua cửa ngõ các 
tỉnh phía Nam dẫn đến việc lượng xăng dầu ở những tỉnh này vẫn dồi dào, ông Anousin 
cho biết. Trong những ngày đầu tháng 9, giao thông từ miền Trung xuống miền Nam 
Lào bị tê liệt do lũ lụt đã làm ngập và gây hư hỏng hàng trăm km đường giao thông 
quan trọng, việc này khiến lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa bị đình trệ và mới 
thông suốt trở lại cách đây ít ngày khi nước lũ rút nhanh. 

Theo Bộ Công thương, Lào là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu, 
trong đó có đến 80-90% là từ nước láng giềng Thái Lan và phần còn lại chủ yếu đến 
từ Việt Nam. Năm 2017, Lào tiêu thụ hết 1.4 triệu tấn xăng dầu và có nhịp tăng  7-10% 
mỗi năm. 
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 Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức quyên góp ủng 
hộ người dân Lào vùng lũ 

heo báo chí Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tổ chức lễ quyên góp ủng hộ 
nhân dân Lào bị ảnh hưởng do thiên tai tại các tỉnh miền Trung và Nam Lào 
hồi đầu tháng 9 mới đây. 

Theo đó, trong thời gian vừa qua, thiên tai đã xảy ra nghiêm trọng, gây ngập lụt và làm 
ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân tại các tỉnh Trung và Nam Lào. Theo báo cáo 
sơ bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, lũ lụt đã làm thiệt mạng 14 người, gây 
ảnh hưởng đến đời sống của hơn 175.000 hộ gia đình tại 1.400 bản của 43 huyện trên 
diện rộng tại 6 tỉnh, gây thiệt hại 150.000 ha lúa, 251 ha hoa màu và 3.266 ao hồ nuôi 
cá. Đến nay, giao thông đi lại giữa các địa phương còn bị chia cắt do đường xá sạt lở, 
hư hỏng. Lễ quyên góp, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Lào, bản Phonexay, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane sẽ diễn ra từ 9-12h 
sáng Chủ nhật 15/9/2019. Vì vậy, Đại sứ quán đề nghị các hội, đoàn thể người Việt 
Nam tại Vientiane kêu gọi lòng hảo tâm của tập thể, cá nhân và cán bộ công nhân viên 
chức đóng góp theo sự quan tâm và khả năng của mình để hỗ trợ nhân dân các tỉnh 
Trung-Nam Lào sớm ổn định cuộc sống do thiên tai gây ra. 

Trường hợp các cá nhân, tập thể không có điều kiện tham gia buổi lễ quyên góp có thể 
trực tiếp liên hệ và đóng góp tại Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào (Cơ quan điều 
phối hỗ trợ thiên tai của Chính phủ Lào). 

  Tuyến xe khách Vientiane đi miền Nam Lào  
tê liệt do lũ 

heo báo chí Lào, Các nhà xe khách chạy tuyến cố định từ thủ đô Vientiane 
xuống các tỉnh phía Nam đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ sau khi hàng loạt 

tuyến đường quốc lộ quan trọng bị hư hỏng do lũ lụt. Theo trưởng ban quản lý bến xe 
phía Nam, bến xe trung tâm và bến xe quốc tế Vientiane, ông Vanphen Sisouk cho 
biết, hiện tại các chuyến xe chỉ có thể phục vụ hành khách đến Khammuan và xa nhất 
là trung tâm tỉnh Savannakhet. Đối với những chặng xa hơn, hành khách cần phải thỏa 
thuận với một số nhà xe trước do lộ trình bị thay đổi dài hơn nhiều so với bình thường, 
vị này cho biết thêm. Tuy nhiên, ghi nhận tại các bến xe cho thấy có rất ít hành khách 
hành trình xuống miền Nam do nắm được thông tin về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng 
của các tuyến đường sau đợt lũ lịch sử mới đây. Được biết, các nhà xe cũng bắt đầu 
hạn chế tần suất xuất bến xuống miền Nam kể từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi bão 
lũ diện rộng đã làm hỏng và cô lập nhiều địa phương dọc theo tuyến quốc lộ chính của 
Lào đi qua các tỉnh Champassak, Saravan, Xekong, Attapeu, Khammuan và 
Savannakhet. 

Hiện các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải đang chờ đợi chính quyền thực hiện sửa 
chữa đường xá trước khi có quyết định vận hành trở lại hay không. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 
 

   Khánh thành trụ sở làm việc Ủy ban hợp tác Lào-Việt 
Nam tại Vientiane 

heo VOV, Trụ sở làm việc mới của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam được thực 
hiện từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam. 

Sáng 9/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ khánh thành trụ sở làm việc mới của Ủy 
ban Hợp tác Lào-Việt Nam. Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp 
tác Lào -Việt Nam Suphan Keomaxay, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam 
Khampheui Keokinnali, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Trung, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại 
Lào dự lễ. 

Trụ sở làm việc mới của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam là dự án được thực hiện từ 
nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam trị giá gần 61 tỉ đồng. 
Trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào trên 4 tỷ đồng. Công trình được khởi công 
tháng 6/2018 và hoàn thành sau 1 năm thi công, gồm tòa nhà làm việc 4 tầng có tổng 
diện tích 1.387m2 sàn với đầy đủ hệ thống thiết bị, nội thất, hạ tầng và phụ trợ đồng 
bộ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheui 
Keokinnali khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Chính phủ và nhân 
dân Việt Nam vẫn luôn dành cho Lào sự ủng hộ chí tình, trên tinh thần đồng chí anh 
em “hạt gạo cắn đôi, cọng rau xẻ nửa.” 

Điều đó đã chứng minh và khẳng định sự thủy chung, trước sau như một của mối quan 
hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào- Việt 
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu dày 
công vun đắp. 

Việc đưa công trình trụ sở mới vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, nhân viên Ủy ban hợp tác 
Lào-Việt Nam có điều kiện làm việc tốt hơn, nâng cao hiệu quả thúc đẩy các chương 
trình, dự án hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Ủy ban hợp tác hai 
nước. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào 
Nguyễn Văn Trung đã trao tặng số tiền 10.000 USD hỗ trợ người dân miền Trung và 
Nam Lào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 44 

 

Việt Nam ủng hộ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt 
heo NDĐT - Ngày 9-9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Nguyễn Văn Trung, 
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã trao số tiền 10.000 USD cho các cơ quan hữu 
quan Lào nhằm khắc phục những thiệt hại của đợt lũ lụt đang diễn ra tại Nam 

Lào. 

Phát biểu khi trao tiền ủng hộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, đây là số tiền 
cán bộ, nhân viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyên góp, ủng hộ các nạn nhân đợt lũ lụt 
đang diễn ra tại các tỉnh Nam Lào nhằm chia sẻ những mất mát mà chính quyền và 
người dân Lào đang gặp phải. 

Những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh miền Nam Lào đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về 
người và tài sản. Thống kê sơ bộ cho thấy, riêng tại ba tỉnh là Attapeu, Champasak và 
Salavan đã có 12 người chết và mất tích, khoảng 77 nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng 
và khoảng 100 nghìn héc-ta cây cối, hoa mầu bị tàn phá. 

Trước đó, sáng 9-9, lễ khánh thành trụ sở Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam được tổ 
chức tại Thủ đô Vientiane. Tham dự, có Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn 
Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 
Lào Souphan Keomixay, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam cùng đại diện một 
số bộ, ngành của Lào. Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Nguyễn Thanh 
Tùng tham dự sự kiện. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung khẳng định, việc bàn giao đưa vào sử dụng 
trụ sở làm việc Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai 
nước, hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như hai Ủy ban. 

Thay mặt phía Lào, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Khamphoi Keokinnaly cảm ơn Chính phủ Việt Nam 
đã viện trợ và giúp đỡ Lào xây dựng công trình; cho rằng, với việc nhanh chóng xây 
dựng và đưa vào sử dụng công trình, sẽ giúp Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam rất nhiều 
thuận lợi trong việc thực hiện các công việc được lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào 
giao cho, góp phần xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam. 

Công trình trụ sở làm việc Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam nằm tại trung tâm Thủ đô 
Vientiane, khởi công xây dựng từ ngày 22-6-2018. Công trình gồm tòa nhà trung tâm 
cao bốn tầng với diện tích mặt sàn sử dụng 1.387m2 và các công trình phụ trợ nằm 
trong khuôn viên rộng 1.431m2. Công trình có tổng vốn đầu tư 60,858 tỷ đồng, trong 
đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 56,406 tỷ đồng và vốn đối 
ứng của Chính phủ Lào là 4,452 tỷ đồng. 
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 Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng 
hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

heo Công lý, Ngày 14/9, Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã 
đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, xã Kim Liên, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhân dịp Đoàn cán bộ cấp cao của TANDTC 

Lào sang giao lưu thể thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống 
TAND Việt Nam; Tưởng nhớ công ơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TANDTC hai 
nước Việt Nam – Lào đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm 
quan một số di tích tại quê hương Bác. Đoàn TANDTC Việt Nam do đồng chí Thiếu 
tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt 
Nam, Chánh án TAQS Trung ương làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có đại diện 
lãnh đạo, cán bộ, công chức một số đơn vị TANDTC và TAND hai cấp tỉnh Nghệ An. 
Về phía TANDTC Lào có đồng chí Khăm Phăn Bunpha Khôm, Phó Chánh án 
TANDTC Lào và đại diện cán bộ, công chức TANDTC Lào. 

Ngày 14/9, Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã đến dâng hương 
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An. Nhân dịp Đoàn cán bộ cấp cao của TANDTC Lào sang giao lưu thể thao, 
văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống TAND Việt Nam; Tưởng nhớ 
công ơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã đến 
dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan một số di tích tại quê 
hương Bác. Đoàn TANDTC Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Dương Văn Thăng, 
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam, Chánh án TAQS Trung 
ương làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức 
một số đơn vị TANDTC và TAND hai cấp tỉnh Nghệ An. Về phía TANDTC Lào có 
đồng chí Khăm Phăn Bunpha Khôm, Phó Chánh án TANDTC Lào và đại diện cán bộ, 
công chức TANDTC Lào. 
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Vận chuyển 7 bánh heroin, 56 nghìn viên ma túy từ Lào 
về Việt Nam tiêu thụ 

heo Thanh Hóa, Lực lượng chức năng Thanh Hóa vừa bắt quả tang đối tượng 
vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.  

Theo đó, thực hiện chuyên án 033A, sáng ngày 12/9, tại khu vực bản San, xã Hiền 
Kiệt, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm BĐBP 
Thanh Hóa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống Ma túy và tội 
phạm BĐBP bắt quả tang 1 đối tượng đang vượt biên giới trái phép mang theo một 
lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. 

 Đối tượng bị bắt giữ là Sung Văn Di (SN 1964, trú tại bản Xía Nọi, xã Thủy Sơn, 
huyện Quan Sơn, Thanh Hóa). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 7 bánh heroin, 56 nghìn 
viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động. Đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy 
trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đang tiếp 
tục điều tra, mở rộng. 
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