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• Lào thảo luận về cải tổ hoạt động cửa khẩu biên giới và sân bay 

quốc tế
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• Đại sứ Việt Nam trao tiền hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả thiên tai

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng trung ương Lào tăng 
cường hợp tác

• Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ Lào

• 8 tỉnh Việt - Lào ký kết Biên bản phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy

• Vietinbank khai trương tòa nhà trụ sở chính Vietinbank Lào
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Tin chính: 

 Chính phủ Lào tổ chức họp sớm:  
đẩy mạnh cứu trợ thiên tai 

heo KPL, Phiên họp Chính phủ Lào khẩn cấp diễn ra hôm 16/9 vừa qua đã 
diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith tại thủ đô 
Vientiane. 

Theo đó, Hội nghị đã bàn về tiến độ công tác ứng phó, phục hồi và hỗ trợ người dân 
Lào tại 6 tỉnh miền Trung-Nam bị thiệt hại nặng nề do lũ. 

Ngoài ra, Hội nghị đã thảo luận và nhấn mạnh các công tác quan trọng bao gồm việc 
nghiên cứu chi tiết các chính sách về ưu đãi thuế; giảm giá điện; chính sách tín dụng; 
yếu tố sản xuất và kiểm soát giá cả thị trường. 

Theo Chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng-người phát ngôn của Chính phủ Lào Chaleun 
Nhiaphaohe phát biểu tại Hội nghị, Chính phủ Lào yêu cầu cơ quan điều phối phòng 
chống thiên tai TW phối hợp chặt chẽ với co quan chức năng cấp tỉnh tiếp tục nỗ lực 
giải quyết thiệt hại và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ hồi đầu tháng vừa qua. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào hối thúc các cơ quan ban ngành nhanh chóng đẩy mạnh phục 
hồi sản xuất nông nghiệp sau khi nước lũ rút; sửa chữa khẩn cấp hệ thống hạ tầng cơ 
sở, trong đó đặc biệt quan trọng là các tuyến đường giao thông quan trọng và bệnh 
viện, trường học bị hư hỏng do lũ. 

Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá cả thị trường và tỷ giá quy đổi tiền tệ cũng được Chính 
phủ Lào lưu ý như là vấn đề quan trọng hàng đầu. 

Cũng theo báo cáo của người phát ngôn Chính phủ, lũ lụt tại 6 tỉnh miền Trung-Nam 
Lào là đợt lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 40 năm trở lại đây, gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến đời sống người dân và cơ sở hạ tầng và phá hủy nhiều diện tích mùa màng. 

Sau 9 tháng đầu năm 2019, thiên tai đã ảnh hưởng đến tổng cộng 13 tỉnh của Lào, 
trong đó bao gồm 112 huyện, 2.072 bản, hơn 100.000 hộ gia đình, làm thiệt mạng 28 
người và khiến 7 người mất tích. 
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Thủ tướng Lào ký Nghị định thành lập quỹ xúc tiến 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 

heo báo chí Lào, Quỹ SMEs được thành lập theo Nghị định về xúc tiến doanh 
nghiệp vừa và nhỏ được Thủ tướng Lào ký ngày 4/9 là bước tiến mới giúp SMEs 

tại nước này tiếp cận gần hơn với các khoản tín dụng ưu đãi. 

Nghị định số 299/GM dài 15 trang được đăng tải trên cổng thông tin pháp lý Chính 
phủ Lào quy định các điều kiện pháp lỹ hỗ trợ mạnh mẽ cho nhóm doanh nghiệp SMEs 
để dễ dàng tiếp cận vốn vay hơn sau khi quỹ SMEs-trực thuộc sự quản lý của Bộ Công 
thương, được thành lập. 

Cơ cấu quản lý của Quỹ SMEs bao gồm một ban điều hành do cán bộ có vị trí ngang 
Phó Cục trưởng thuộc Công thương đảm nhiệm, ban điều hành có vai trò xây dựng, 
thiết lập các chính sách cho các hoạt động của Quỹ. Ngoài ra, Quỹ SMEs cũng bao 
gồm ủy ban kiểm tra và một văn phòng hành chính. 

Theo nội dung Nghị định, quỹ SMEs là một tổ chức nhà nước có vai trò huy động vốn 
từ nhiều nguồn khách nhau để cung cấp các khoản vay lãi xuất thấp cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ có đóng góp vào nền Kinh tế Lào. 

Các nguồn tài chính quan trọng của Quỹ SMEs được lấy từ ngân sách nhà nước, vốn 
viện trợ nước ngoài, một số khoản vay và tiền trả lãi của các doanh nghiệm đã vay 
được vốn. 

Nghị định cũng quy định rõ việc phê duyệt và giải ngân các khoản tín dụng sẽ do các 
ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính tương đương. Mặt khác, Quỹ SMEs cũng 
có thể cấp vốn cho các liên doanh có hoạch định hợp lý. Quỹ SMEs dự kiến sẽ là nguồn 
tín dụng lý tưởng nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào. 

Diện ưu tiên vay vốn lãi suất thấp của Quỹ SMEs bao gồm các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp và chăn nuôi và như 
du lịch. 

Các khoản vay được giới hạn ở mức 70% định giá doanh nghiệp, để hỗ trợ 100% tài 
chính cho một doanh nghiệp nào đó, Quỹ cần được sự phê duyệt từ lãnh đạo Bộ Công 
thương, Nghị định nêu rõ. 
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Quỹ vốn SMEs Lào trên đường khắc phục rào cản tồn 
tại trong gần 10 năm 

heo LTP, Quỹ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào (Quỹ SMEs) 
chính thức tồn tại theo Nghị định số 123/PM sau khi Chính phủ Lào phê duyệt 
khoản đầu tư 32 tỷ kíp theo hai đợt để tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, vốn đang phải vật lộn với rất nhiều khó 

khăn để tồn tại và phát triển. 

Ngoài ra, quỹ SMEs còn có thêm 20 triệu USD viện trợ từ Ngân hàng thế giới WB, 
trong đó có 15 triệu USD là vốn vay, (trên thực tế, Chính phủ Lào chỉ nhận được 
khoảng 13.6 triệu USD, tương đương 111.68 tỷ USD do chênh lệch giữa SDRs và 
USD tại thời điểm đó), 5 triệu USD trong tổng nguồn vốn này sẽ được cung cấp thông 
các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính trong nước. Nghị định 123 cũng quy 
định cụ thể về một số lĩnh vực kinh doanh nằm trong diện ưu tiên vay vốn của quỹ 
SMEs, bao gồm nông nghiệp, chế biến nông sản, thủ công nghiệp, du lịch, sản xuất 
hàng hóa ODOP. 

Tổng giá trị quỹ vốn SMEs ở thời điểm ban đầu là khoảng hơn 143 tỷ Kíp, tương 
đương 1% tổng số tín dụng của SMEs tại các ngân hàng thương mại thời điểm đó 
(khoảng 14.000 tỷ kíp), con số quá nhỏ bé so với nhu cầu của SMEs tại Lào. Tính đến 
tháng 6/2019, rổ vốn 32 tỷ Kíp của Chính phủ Lào đã thực hiện cho vay đối với 129 
SME trong 213 hợp đồng, số vốn từ WB đã thực hiện cho vay đối với 157 SME trong 
164 hợp đồng. 

Nhìn chung, quỹ vốn SMEs nói trên có mức lãi suất cho vay thấp hơn tương đối so với 
lãi suất chung nhưng vẫn đảm bảo thị trường huy động vốn, không va chạm lợi ích với 
các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp tín dụng cho SMEs như bình thường. 

Mặt khác, vấn đề quản lý yếu kém và hoạch định kinh doanh không khả thi cũng là 
một phần khiến SMEs tại Lào khó tiếp cận tài chính, theo thống kê, số lượng tín dụng 
cho SMEs Lào có tỷ lệ chuyển thành nợ xấu rất cao do các doanh nghiệp này thường 
không đầu tư đúng chỗ. 

Quỹ SMEs cũng có vai trò cung cấp vốn cho các thành phần khác để thúc đẩy hoạt 
động thương mại trong nước bằng nhiều hình thức, chủ yếu là các hội chợ thương mại, 
diễn đàn hợp tác... 

Gần đây nhất Lào và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận vay vốn 300 triệu USD vào 
quỹ SMEs giữa Ngân hàng Trung ương Lào BOL và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 
CDB, tỉnh Vân Nam. Khoản vay trên sẽ được giải ngân theo 3 đợt, mỗi đợt 100 triệu 
USD theo lãi suất đã thỏa thuận, sẽ có 10 ngân hàng thương mại tại Lào hợp tác cùng 
BOL để cung cấp khoản tín dụng trên. 
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Thiên tai làm cơ sở hạ tầng của Lào thiệt hại nặng nề 
hơn cả năm 2018 

heo VTM, Lũ lụt tại 6 tỉnh miền Trung-Nam Lào hồi đầu tháng 9 vừa qua đã 
để lại hậu quả vô cùng nặng nề, cơ sở hạ tầng, đường xá bị hư hỏng với mức 
độ nghiêm trọng hơn cả năm 2018 vừa qua, các tuyến quốc lộ quan trọng phía 
Nam mới chỉ có thể sửa chữa tạm thời để phục vụ giao thông. 

Tại tỉnh Khammuan, thông tin từ Sở Công chính Vận tải tỉnh này cho biết, quốc lộ 12 
và tỉnh lộ 1F đi về phía Việt Nam là hai tuyến đường quan trọng bị hư hỏng và chia 
cắt trong suốt hơn 2 tuần, cộng với đa số các tuyến liên huyện đều bị hư hỏng ở các 
mức độ khác nhau, con số thiệt hại ước tính lên đến 60 tỷ Kíp. 

Tại Savannakhet, theo thông tin từ Sở Công chính Vận tải  cho biết, tuyến quốc lộ 9 
và quốc 13 Nam đi qua tỉnh này cũng gặp hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 68 
tỷ Kíp, trong đó cần khẩn cấp 35 tỷ Kíp để phục hồi sớm những tuyến đường quan 
trọng. 

Tại tỉnh Salavan-tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ, 135 tuyến đường dài hơn 
1,500km trên toàn tỉnh bị thiệt hại, ngoài ra còn có 60 cây cầu bị gãy, 9 điểm đê bao 
sạt lở, 8 huyện trong tỉnh bị hư hỏng hệ thống cấp nước sạch, tổng thiệt hại ước tính 
khoảng 500 tỷ kíp, trong đó có 166 tỷ kíp khẩn cấp để phục hồi cơ sở hạ tầng quan 
trọng, giúp người dân ổn định cuộc sống bước đầu. 

Theo thông tin từ Sở Công chính Vận tải tỉnh Sekong cho biết, tỉnh này mới chỉ tạm 
thời sửa chữa khẩn cấp và thông xe được tuyến 16B đi Việt Nam, ngoài ra, đường cấp 
nước tại 4 huyện trong tỉnh cũng bị thiệt hại nặng, tổng thiệt hại ước tính 27 tỷ Kíp. 

Hiện, tỉnh Champasak chưa đưa ra thống kê thiệt hại sơ bộ, tuy nhiên ước tính có hơn 
100 tuyến đường tại tỉnh này cùng nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng do lũ gây ra. 
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 Chính phủ Lào ban hành chính sách nới lỏng quy định 
về quản lý gỗ 

heo LTP, Các doanh nghiệp có diện tích đất tô nhượng để trồng rừng hợp pháp 
được gỡ bỏ hầu hết rào cản thủ tục để có thể tự khai thác. 

Theo đó, Nghị định về việc phát triển cây trồng thương mại được Chính phủ 
Lào ban hành hôm 20/8 mới đây có nội dung cho phép những người sở hữu diện tích 
rừng hoặc cây trồng có thể khai thác gỗ mà không cần thực hiện khảo sát kỹ thuật và 
xin giấy phép từ chính quyền như trước đây. Việc này nhằm thúc đẩy nguồn nguyên 
liệu cho ngành gỗ trong nước và khuyến khích trồng mới rừng để tăng diện tích che 
phủ. 

Theo điều 7 của Nghị định mới, việc khai thác gỗ trồng đã được đăng ký hợp pháp sẽ 
không cần xin phép cơ quan chức năng, tuy nhiên người khai thác phải xuất trình được 
giấy tờ cấp phép tô nhượng hoặc chứng nhận cây trồng nếu được kiểm tra. Việc này 
sẽ tạo điều kiện thống kê, quản lý số lượng, chủng loại gỗ được khai thác theo từng 
khu vực cụ thể. Ngoài ra, mỗi đợt khai thác phải giữ lại tối thiểu 60% diện tích ban 
đầu. 

Ngoài ra, Nghị định mới cũng hướng dẫn cụ thể các bước xin cấp phép trồng cây 
thương mại trên phần đất tô nhượng hoặc đất sở hữu tư nhân với cơ quan chức năng 
ngành Lâm nghiệp. 

Sau khi khai thác và báo cáo cụ thể với cơ quan chức năng, người khai thác có quyền 
được bán và vận chuyển tự do trong nước. 

Chính phủ Lào đang có các động thái nới lỏng dần quy định chặt chẽ về quản lý ngành 
gỗ với mong muốn tăng nguồn thu từ lĩnh vực đang còn nhiều tiềm năng này. Trước 
đó, nước này cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gỗ bằng việc cho phép gỗ thô được 
phép khai thác từ các loại rừng trồng có thể bán ra nước ngoài theo dạng gỗ tròn nếu 
đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn của Lào và quốc tế. 

Trong tương lai, Lào dự định sẽ tiếp tục ban hành nghị định về chi phí quản lý và phục 
hồi rừng trồng, 

Ngoài ra, Lào cũng đang thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp địa phương thông qua 
việc nâng cao kỹ thuật trồng, tìm kiếm thị trường và ưu đãi thuế cho các thiết bị nhập 
khẩu phục vụ sản xuất gỗ. 
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Chính quyền Lào hỗ trợ giống lúa cho người dân bị 

ảnh hưởng lũ lụt 
heo KTXH, Chính quyền Lào xác nhận sẽ cung cấp 1.500 tấn lúa giống từ kho 
dự trữ cho người nông dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ mới đây tại 6 tỉnh miền Trung 

và Nam Lào hồi đầu tháng 9 vừa qua. 

Theo thông tin từ Trưởng phòng Khuyến khích sản xuất thuộc Cục khuyến nông và 
chế biến nông sản, Bộ Nông Lâm Lào Kongsy Xayavong cho biết chính quyền có kho 
hạt giống 1.500 tấn dự trữ cho mùa khô để hỗ trợ người dân vùng lũ ở các tỉnh 
Khammuan, Savannakhet, Attapeu, Saravan, Champassak và Xekong với hơn 130.500 
ha diện tích gieo trồng bị thiệt hại. Bộ sẽ cung cấp lượng hạt giống trên ngay sau khi 
nhận được báo cáo thiệt hại chính xác từ các địa phương. 

Bộ Nông Lâm Lào tin tưởng việc sớm phục hồi lại việc canh tác của người nông dân 
vùng lũ khi điều kiện về lúa giống và diện tích canh tác cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. 

Mặt khác, chính quyền Lào cũng đang tích cực hợp tác với các đối tác phát triển để 
tăng cường và đa dạng hóa lượng lúa giống dự trữ, đồng thời tiếp tục khuyến khích 
người nông dân áp dụng các kỹ thuật và ứng dụng trang thiết bị nông nghiệp mới vào 
canh tác để giảm chi phí sản xuất. 

Trước đó, Bộ Nông Lâm cũng đã phân phối cho các tỉnh khoảng 120 tấn lúa giống 
trong vụ mùa mưa năm nay và khoảng 40 tấn cho các tỉnh miền Bắc bị lũ lụt hồi đầu 
năm. 

Mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão Podul ngoài biển Đông của Việt Nam đã ảnh hưởng 
đến 54.207 gia đình ở 788 bản thuộc 37 huyện. Hơn 130.500 ha ruộng lúa, 250 ha 
vườn rau và 953 ao cá đã bị thiệt hại. Ngoài ra, 26 kênh thủy lợi, hàng chục cây cầu, 
nhiều trường học, trạm xá và hơn 130km đường đã bị ảnh hưởng. Các chuyên gia môi 
trường dự đoán rằng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến tần suất và cường độ thiên tai 
như hạn hán và lũ lụt ngày càng nghiêm trọng ở Lào, với năng suất cây trồng có thể 
giảm 10% vào năm 2020 và 30% vào năm 2050. Việc này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an 
ninh lượng thực của Lào. 

Hiện Lào vẫn còn khoảng 20% dân số không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, trở 
thành bài toán quan trọng để Chính phủ Lào giải quyết nếu muốn đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững SDGs 2030. 
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Lào và đối tác phát triển họp bàn phát triển sản xuất 
nông nghiệp vùng cao 

heo VTM, Chính phủ Lào đang có hợp tác với Quỹ môi trường toàn cầu GEF và 
Tổ chức Nông lương Liên hợp Quốc để thực hiện Dự án chuyển đổi mô hình sản 

xuất nông nghiệp vùng cao để thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án có mục tiêu tăng 
cường khả năng phục hồi sản xuất cho các địa phương vùng cao tại Lào, nơi dễ bị ảnh 
hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. 

Dự án trên có phạm vi toàn quốc và thực hiện trước tại 2 tỉnh trọng điểm là 
Luangprabang và Huaphan theo chương trình có giai đoạn 5 năm, từ  2020-2025, các 
bên sẽ áp dụng các chính sách cải thiện đời sống, sản xuất cũng như hỗ trợ quy hoạch 
đất đai cho người dân các địa phương vùng cao. 

Về mô hình hoạt động chung, dự án sẽ hỗ trợ cải thiện khả năng sử dụng đất canh tác 
thông minh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thích nghi và sớm phục hồi các thiệt 
hại mùa màng do biến đổi khí hậu. Tiếp đó, dự án sẽ hỗ trợ quy hoạch và sử dụng đất 
hiệu quả, việc này sẽ khiến việc canh tác đi vào hệ thống, có khả năng tham gia vào 
chuỗi giá trị sản xuất, đặc biệt là các địa phương phía Bắc Lào. 

Cuối cùng, kỹ thuật canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được cung cấp cho 
người dân các địa phương. 
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Chủ tịch nước Lào tiếp nhận quốc thư của nhiều  

Đại sứ mới 
heo Laoedaily, Ngày 13/9, tại Phủ Chủ tịch nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Bunnhang Volachith đã có cuộc tiếp các Đại sứ mới chuẩn bị thực hiện nhiệm 

kỳ ngoại giao tại Lào cũng như Đại sứ Lào được bổ nhiệm tại nước ngoài. 

Theo đó, Chủ tịch Bunnhang Volachith đã tiếp 4 Đại sứ nước ngoài đến trình quốc thư 
và giao quốc thư cho 5 Đại sứ Lào nhận nhiệm vụ tại nước ngoài bao gồm: Đại sứ Đặc 
mệnh toàn quyền Singapore, bà Leow Siu Lin; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Anh John 
Pearson; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Keizo Takewaka, Đại sứ Đặc mệnh 
toàn quyền Luxemburg Jean-Paul Senninger. 

Các Đại sứ Lào nhận quốc thư thực hiện nhiệm kỳ ngoại giao mới bao gồm Đại sứ Lào 
tại Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Sengphet Houngboungnuang; 
Đại sứ Lào tại Trung Quốc nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphao 
Ernthavanh; Đại sứ Lào tại Indonesia ông Phomma Sidsena; Đại diện thường trực Lào 
tại Liên hợp quốc Anouparb Vongnorkeo và Đại sứ Lào tại Thụy Điển, ông Bounliep 
Houngvongsone. 

Cho đến nay, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 142 quốc gia và có quan hệ với 
hơn 130 đảng chính trị trên toàn thế giới. Có 24 quốc gia có Đại sứ quán ở Viêng Chăn 
và 4 quốc gia có tổng lãnh sự tại Lào. Lào cũng có 40 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài. 
Có 26 đại sứ quán, ba văn phòng đại diện thường trực, chín tổng lãnh sự quán, một 
văn phòng lãnh sự quán và 17 lãnh sự danh dự. 
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Hàn Quốc, Lào hợp tác xây dựng trường  

đào tạo Y tế mới 
heo Laoedaily, Với sự hỗ trợ của Quỹ chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc KOFIH, Bộ 
Y tế đã thực hiện dự án Trung tâm đào tạo kỹ thuật y sinh tại bản Xiengda, quận 

Hadxaiphong, thủ đô Vientiane. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020 và trực thuộc 
sự quản lý của Trung tâm vật tư y tế Lào. 

Dự án là một phần trong kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý trang thiết bị, vật tư y tế 
toàn quốc. 

Trong khuổn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Tổng thư ký KOFIH, ông Choi 
Wonil tại Lào, ông đã cùng đoàn đến thăm và khảo sát quá trình thi công dự án Trung 
tâm đào tạo kỹ thuật y sinh Vientiane. Được khởi công từ năm 2018 với số vốn đầu tư 
980.000 USD, thuộc nguồn viện trợ tổng thể trong giai đoạn 5 năm mà Chính phủ Hàn 
Quốc dành cho Lào. 

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Lào trong lĩnh vực Y tế, nước 
này có nhiều viện trợ cả tài chính và kỹ thuật để cải thiện chất lượng dịch vụ Y tế của 
Lào trong nhiều năm trở lại đây. 

Lữ đoàn truyền thông Asean-Trung Quốc đến Lào 
heo KTXH, Ngày 15/9, Chính quyền Lào đã tổ chức tiếp đón đoàn truyền 
thông Asean-Trung Quốc tại trạm dừng chân thủ đô Vientiane. Đoàn đang có 
chuyến lữ hành qua các quốc gia Asean, bắt đầu từ Thành phố Nam Ninh, 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 11/9, qua các quốc gia Asean và đến điểm đích 
là Singapore vào ngày 28/9. 

Cục trưởng Thể thao, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, ông Sithat Chanthaboury đã cùng 
Cục phó Sở Thể thao tỉnh Quảng Tây, ông Xie Qiang và các quan chức cấp cao của 
Lào và Trung chào đón đoàn lữ hành tại thủ đô Vientiane. 

Chương trình lữ hành quốc tế được thực hiện bởi các đơn vị truyền thông, báo chí của 
Trung Quốc-Asean là sự kiện quảng bá quan trong cho Năm du lịch Lào-Trung Quốc 
2019, đồng thời thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa truyền thông Trung Quốc và các 
quốc gia Asean. 

Tại buổi đón tiếp, ông Sithat cho biết, sự kiện thường niên này góp phần củng cố mối 
quan hệ ngày càng tăng giữa Asean và Trung Quốc để trao đổi văn hóa, du lịch giữa 
Lào và Trung Quốc.  
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Liên minh Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cải thiện giáo dục cơ 
bản cho Lào 

heo KTXH, Mới đây, phái đoàn Liên minh Châu Âu, dẫn đầu bởi Ủy viên 
phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương ông Pierre Amilhat đã có chuyến 
thăm và làm việc tại Lào và công bố khoản viện trợ tiếp theo từ EU trị giá 14 

triệu EURO để thực hiện chương trình cải thiện giáo dục cơ bản tại Lào, tiếp tục giúp 
nước này đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực giáo dục. 

Phái đoàn của Liên minh Châu Âu và Chính phủ Lào đã có cuộc hội đàm tại thủ đô 
Vientiane để đánh giá lại tiến trình cải thiện chất lượng giáo dục của Lào. Theo đó, 
EU cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong các dự án đã và đang được thực hiện, bao gồm 
thúc đẩy, tăng cường chất lượng tại các trường học ở địa phương vùng sâu vùng xa, 
đồng thời tổ chức phân bổ, tập huấn cải thiện chất lượng nghiệp vụ dạy của giáo viên 
để đảm bảo chất lượng học sinh Lào. Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ Lào xây dựng các 
trường học trọng điểm trên toàn quốc. 

Tại buổi hội đàm, hai bên cũng đã thảo luận về tiến độ các hợp tác đa lĩnh vực tại Lào. 
Trong những năm vừa qua, EU tập trung hỗ trợ cho Lào trong các dự án cải thiện dinh 
dưỡng, giáo dục, rà phá bom mìn, bình đẳng giới và thích ứng biến đổi khí hậu. 

Gần đây nhất, EU cũng đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 55 triệu Euro để giúp Lào 
thực hiện hai dự án quan trọng về vấn đề dinh dưỡng và tăng trưởng bền vững, đó là 
các dự án trị giá 50 triệu Euro để cải thiện khả năng tiếp cận dinh dưỡng và giảm thiểu 
vấn đề trẻ em suy dinh dưỡng tại các tỉnh trọng điểm của Lào; khoản viện trợ trị giá 5 
triệu Euro còn lại sẽ đầu tư cho dự án ARISE Plus, hỗ trợ Lào thúc đẩy tăng trưởng 
thương mại và hội nhập khu vực cho Lào, từ đó trở thành đối tác phát triển quan trọng 
hàng đầu của Lào trong những năm trở lại đây. 

ARISE Plus là một trong những dự án quan trọng của Lào, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế toàn diện, tăng khả năng thích ứng và giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu, giảm 
thiểu phụ thuộc của nền Kinh tế vào một số ngành cố định và thị trường nhỏ hẹp. Mặt 
khác hỗ trợ tạo thêm việc làm ở Lào, cải thiện môi trường kinh doanh… Giúp Lào hội 
nhập toàn diện khu vực Asean và tạo tiền đề tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Theo EU, dự án hỗ trợ sẽ kéo dài 5 năm và thuộc khuôn khổ Kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội quốc gia Lào lần thứ 8, giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, EU cũng đã cung cấp 
khoản tiền 162 triệu Euro cho Lào trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dinh dưỡng, giáo dục 
nhằm giúp Lào đạt được các chỉ số phát triển bền vững SGDs vào năm 2030. 
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Lào khởi động xây dựng kế hoạch phát triển đất nước 5 

năm lần thứ 9 
heo KTXH, ngày 18/9 tại thủ đô Vientiane, Chính phủ Lào và đối tác phát 
triển tổ chức hội thảo tham vấn lần đầu để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch 
Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm lần thứ 9, giai đoạn 2021-2025 (NSEDP 9). 

Tham dự và chủ trì hội nghị có Cục trưởng Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, bà 
Phonevanh Outhavong; đại diện Quỹ dân số LHQ ( UNFPA) tại Lào, bà Mariam A. 
Khan. 

Cùng với đó, Chính phủ Lào sẽ hợp tác với UNFPA để thực hiện chương trình nghiên 
cứu LaoPDR 2030 về vấn đề dân số và mối liên hệ giữa động lực dân số với ưu tiên 
phát triển của Lào cho đến năm 2030, thời điểm kết thúc việc đạt được các mục tiêu 
phát triển bền vững toàn cầu. 

Với các phân tích chuyên sâu về xu hướng dân số và ý nghĩa liên quan đến giáo dục, 
y tế, lao động, bình đẳng giới, giảm nghèo và các lĩnh vực phát triển ưu tiên khác, Lao 
PDR 2030 sẽ cung cấp thông tin quan trọng để Lào có thể hoạch định các chính sách 
Kinh tế-Xã hội, đặc biệt là NSEDP 9. 

Theo đó, 2 dự án quan trọng sẽ được thực hiện đồng thời dưới sự hỗ trợ của UNFPA 
giành cho Chính phủ Lào, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào. 

Phát biểu tại Hội thảo, bà Mariam A. Khan khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu 
Lao PDR 2030 đối với các nỗ lực của Chính phủ Lào và đối tác phát triển trong việc 
đạt được những mục tiêu phát triển bền vững SDGs cho đến năm 2030. 

UNFPA sẽ hỗ trợ Lào triển khai hệ thống dữ liệu dân số, tạo tiền đề thuận lợi cho Kế 
hoạch phát triển quốc gia Lào lần tiếp theo. 

Lào có động lực lớn để phát triển dựa vào lượng dân số trẻ, 60% dân số Lào năm trong 
độ tuổi dưới 25, nghiên cứu bước đầu về SDGs của Lào cho biết. 

Mặc dù có tốc độ phát triển khả quan, các thách thức của Lào để thoát khỏi nhóm các 
quốc gia chậm phát triển vẫn còn rất lớn, bao gồm tỷ lệ sinh đẻ của người trong độ 
tuổi vị thành niên cao nhất khu vực ĐNÁ, trẻ em gái và phụ nữ Lào phải chịu thiệt thòi 
cực kỳ lớn do khả năng tiếp cận giáo dục, y tế thấp hơn nam giới. 
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 Chỉ số lạm phát của Lào tiếp tục tăng  

heo KTXH, Chỉ số giá tiêu dùng của Lào tăng lên 3.34% trong tháng 8 từ 3.00% 
của tháng 7 do ảnh hưởng từ biến động giá gạo trong những tháng vừa qua. 

Cụ thể, theo Trung tâm thống kê quốc gia Lào, giá gạo trong tháng 8/2019 tăng 
20.51% so với mức tăng 15.42%, dẫn đến mức tăng nhóm thực phẩm/đồ uống 

lên 4.71%. Bên cạnh đó, giá thịt, cá, hải sản, rau, củ, quả giữ ở mức ổn định và có 
chiều hướng giảm nhẹ. 

Nguyên nhân làm tăng giá gạo bắt nguồn từ việc tăng cường tích trữ lúa gạo của người 
nông dân cũng như thương lái vì lo ngại nguy cơ thiếu lương thực do vụ lúa mùa mưa 
2019 được cho là sẽ bị sụt giảm năng suất nghiêm trọng do thiên tai và dịch sâu bệnh. 

Mặt khác, các biện pháp khuyến khích sản xuất để đảm bảo nguồn cung cho thị trường 
trong nước không đạt được hiệu quả như Chính phủ Lào mong muốn, việc này dẫn 
đến lượng lớn thực phẩm phải nhập từ nước ngoài, bao gồm rau, củ, quả. 

Việc đồng Kíp suy yếu so với các ngoại tệ chính là USD và bath trong vòng 5 năm trở 
lại đây gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả tiểu thương và người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, giá cả nhóm hàng hóa/dịch vụ tăng 3.76% do ảnh hưởng từ việc tăng giá 
vàng; nhóm đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 3.26%; nhóm giải trí, nghỉ dưỡng tăng 
3.11%; nhóm giao thông vận tải tăng 2.14%. 
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 Ngành du lịch Lào chưa tìm ra hướng phát triển 
heo báo chí Lào, Ngày 17/8, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Lào đã tổ chức hội thảo về phát triển ngành du lịch nước 
này. 

Chủ trì hội thảo là Thứ trưởng Ounthouang Khaophanh và Phó Chủ tịch LNCCI Valy 
Vetsaphong. 

Tại hội thảo, cả khu vực công và các đại diện đến từ khu vực doanh nghiệp tư nhân có 
tham gia đều khẳng định thách thức khó khăn để Lào có thể thu hút thêm nhiều khách 
du lịch đến nước này trong một kỳ nghỉ dài đáng kể. Những rào cản cho sự phát triển 
của ngành du lịch Lào được thảo luận bao gồm vấn đề cơ chế pháp lý của cơ quan 
chức năng quản lý du lịch; quỹ du lịch quốc gia; nâng cao hiệu quả chiến lược xúc tiến 
du lịch quốc gia; chính sách thúc đẩy du lịch tự nhiên; vấn đề giá điện giữa ngành dịch 
vụ và công-thương nghiệp. 

Theo đó, Lào đang gặp khó khăn về ngân sách để có thể thúc đẩy ngành du lịch tiến 
lên; việc quản lý giữa các cơ quan chức năng chồng chéo, không rõ ràng; thiếu sự liên 
kết cần thiết giữa khu vực công-tư trong việc phát triển du lịch; các rào cản pháp lý 
đang ngăn cản lượng lớn du khách đến Lào thông qua các doanh nghiệp lữ hành; các 
chương trình quảng bá du lịch trên phạm vi rộng cũng gặp những trở ngại đáng kể. 

Các bên tham dự hội thảo đã đưa ra và thảo luận những khó khăn, thách thức của ngành 
du lịch Lào, kêu gọi Chính phủ Lào có những động thái thiết thực hơn tạo điều kiện 
duy trì sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động xoay quanh lĩnh vực du lịch. 
Các khuyến nghị được đưa ra bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá 
và kết hợp du lịch với các lĩnh vực khác. Các bên kêu gọi sự hỗ trợ từ những chuyên 
gia giám sát cho các chiến lược phát triển du lịch mà Lào đang hướng đến. Đồng thời 
cần chuyển hướng thu hút số lượng du khách sang cải thiện các dịch vụ để du khách 
có thời gian lưu trú tại Lào lâu hơn. 

Trong những năm trở lại đây, du lịch là một trong các ngành đem lại nguồn ngoại tệ 
lớn cho Lào, đồng thời giúp tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lực lượng lao động 
nước này. Năm 2018, đã có 4.2 triệu lượt khách du lịch đến Lào, đóng góp nguồn thu 
800 triệu USD, đưa du lịch lên xếp thứ 3 trong nền kinh tế Lào, sau ngành công nghiệp 
khai khoáng trị giá 1.4 tỷ USD và bán điện 1.41 tỷ USD. 

Tuy nhiên, năm 2018-năm du lịch Lào vẫn được xem là một thất vọng lớn của Chính 
phủ Lào khi doanh thu không đạt như kế hoạch đặt ra là không dưới 900 triệu USD. 
Ngành du lịch Lào thua xa so với Campuchia khi năm 2018, nước này thu về hơn 4.3 
tỷ USD chi với 6.2 triệu lượt khách. 
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Hiệp hội nghề sắn Lào chính thức được thành lập 
heo báo KTXH, lễ công bố thành lập Hiệp hội sắn Lào đã diễn ra hôm qua 
19/9 tại khách sạn Lao Plaza, thủ đô Vientiane với sự tham dự của Thứ trưởng 
Bộ Nông Lâm Bounkhuang Khambounheuang, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, 
Trung tướng Sinthavong Xayyakone cùng đại diện các ban ngành hữu quan, 

các thành viên của Hiệp hội sắn Lào. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội sắn Lào, giám đốc 
Công ty Paksong Phatthana cho biết, ngành sắn tại Lào bắt đầu xuất hiện từ những 
năm 2005, các doanh nghiệp sắn tư nhận tại Vientiane, Xaysomboun, Bolikhamxay, 
Salavan, Sekong, Attapeu và Champasak đã đặt nền móng cho ngành sắn Lào với mức 
tăng trưởng tương đối ổn định trong hơn 10 năm. 

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, ngành sắn Lào gặp nhiều khó khăn và có nhịp tăng 
trưởng chậm lại, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này gặp khủng hoảng nghiêm 
trọng, người dân trồng sắn không có đầu ra cũng phải vật lộn với những khoản nợ ngân 
hàng vào đỉnh điểm năm 2012. Chính phủ Lào quyết định ban hành chính sách mới về 
khuyến khích phát triển nông nghiệp theo mô hình hợp tác liên doanh 2+3. Động thái 
này đã vực lại được một số doanh nghiệp tại miền Trung-Nam Lào vào thời điểm đó 
bởi những yếu tố nội tại và cả sự tham gia của làn sóng đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 
cơ hội mở rộng thị trường bởi hỗ trợ của Hiệp hội sắn Đông Nam Á và Tập đoàn Ubon-
Bio Ethanol. 

Đến năm 2014, các doanh nghiệp sắn tại Lào thực hiện liên kết với các cụm hợp tác 
xã sắn tại 3 tỉnh miền Nam là Champasak, Sekong, Salavan để triển khai dự án xuất 
khẩu sắn trên tổng diện tích gieo trồng 14.732 ha. 

Hiện tại, 550.000 tấn sắn khô thành phẩm và sắn tươi đã được xuất khẩu sang Thái 
Lan với giá bình quân 1.000 kíp/kg sắn khô và 6.00 kíp/kg sắn tươi, đem lai doanh thu 
bình quân 470 tỷ Kíp/năm. 

Tại Lào, nghề sắn đang đem lại nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp và cả người nông 
dân, là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực thống nhất ngành sắn nước này, việc thành 
lập Hiệp hội sắn Lào được kỳ vọng có thể phát huy thêm những tiềm năng nội tại để 
tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm sắn Lào. 
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 Than trắng Lào có nguồn cung nguyên liệu gỗ thành 

ngạnh tăng mạnh 
heo KTTM, Chính phủ Lào ủng hộ ngành sản xuất than trắng từ gỗ thành 
ngạnh- loại nguyên liệu sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của 
nước này. 

Người dân nhiều địa phương tại Lào đang được khuyến khích duy trì, phục hồi diện 
tích gỗ thành ngạnh để làm nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất than 
trắng. 

Theo số liệu thống kê, hiện cả nước Lào có 344 hộ gia đình và 3 cơ quan Chính phủ 
đang thực hiện chương trình phát triển diện tích thành ngạnh trên 1.800 ha tại 5 tỉnh. 
Qua đó, nâng diện tích thành ngạnh của Lào lên 30.18% trong năm 2019 này. 

Việc gia tăng diện tích thành ngạnh được cho là mang lại lợi ích cho nhiều bên, việc 
này ngoài việc tạo công ăn việc làm với nguồn thu ổn định cho người lao động, sẽ góp 
phần vào chính sách tăng độ che phủ rừng lên 70% trong năm 2020 mà Chính phủ Lào 
đã đặt ra. Thành ngạnh sẽ được trồng và khai thác sau 6-7 năm và tái khai thác thêm 3 
năm trước khi được loại bỏ. 

Theo báo chí Lào, BKN Ltd là một trong những doanh nghiệp lớn của Lào về sản xuất 
và xuất khẩu được than trắng thành ngạnh sang các thị trường khó tính, bao gồm cả 
Nhật Bản. Công ty này đã xuất khẩu khoảng 1.200 tấn than trắng mỗi năm, chỉ đáp 
ứng phần nhỏ nhu cầu khổng lồ của thị trường quốc tế. Quy mô sản xuất than trắng 
thành ngạnh tại Lào chỉ đạt bình quân hơn 50 tấn/đợt sản xuất và mất 3-4 tháng mùa 
mưa không thể hoạt động. Sản phẩm than trắng thành ngạnh tốt nhất của Lào đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản bình quân khoảng 26 tấn/lô, giá 800 USD/tấn. 

Theo dự án hợp tác giữa Lào và Hiệp hội sản xuất, xuất khẩu than trắng WPEG mới 
đây, các đồn điền thành ngạnh quy mô lớn sẽ được trồng, cùng việc áp dụng công nghệ 
cũng như tiêu chuẩn của thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, đơn vị kỳ vọng đạt năng 
suất 200 tấn than trắng/tháng để cung cấp cho các thị trường trên. 

Vì vây, với tiềm năng không nhỏ, than trắng thành ngạnh đang nổi lên như là một mô 
hình kinh doanh đa lợi ích và có tiềm năng phát triển tốt. 
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 Thiên tai khiến Lào không đủ gạo để xuất khẩu 
heo KTTM, Bất chấp nhu cầu lên cao của thị trường nước ngoài, các công ty 
nông nghiệp Lào đã phải hạn chế sản lượng gạo xuất khẩu do thiếu hụt nguồn 
cung trong nước. 

Theo Bộ Công thương Lào, sau đợt lũ tại các tỉnh miền Trung và Nam nước này hồi 
đầu tháng 9 mới đây, người nông dân Lào tiếp tục quyết định tăng cường tích trữ gạo 
để sử dụng cũng như đối phó với nguy cơ thiếu gạo do diện tích lớn hoa màu trên cả 
nước bị tàn phá. Gần nhất vào tháng 7/2019, Lào chỉ xuất khẩu 1.350 tấn gạo đánh 
bóng sang Trung Quốc theo hạn ngạch 50.000 tấn cho đến năm 2021 mà hai nước đã 
thỏa thuận. Hiện tại, nhu cầu gạo của thị trường Trung Quốc là rất lớn nhưng Lào chưa 
thể đáp ứng được. 

Hiện tại, giá gạo tại Lào vẫn đang tiếp tục đà tăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung bởi 
ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Năm 2018, thời điểm mùa mưa của Lào đã chứng 
kiến việc 100.000 ha lúa bị thiệt hại do lũ lụt, một số tỉnh không sản xuất đủ sản lượng 
đáp ứng tiêu dùng trong nước và phải thu mua từ xa với giá đắt đỏ. Theo Bộ Công 
thương, giá gạo đánh bóng hạt trắng loại 1 và loại 2 có mức tăng đáng kể so với thời 
điểm đầu năm. 

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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  Quốc tế khuyến nghị Lào tập trung sản xuất hàng hóa 
cao cấp 

heo KTXH, Theo đánh giá của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), Lào không 
có khả năng tham gia vào cuộc đua sản xuất nông nghiệp với sản lượng khổng 
lồ và giá cả cạnh tranh. 

Theo bà Arancha González, Giám đốc điều hành của ITC, tổ chức có trụ sở tại Thụy 
Sỹ với báo chí Lào hôm 9/9 vừa qua cho biết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào 
(SMEs) cần tập trung vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa cao cấp như là con đường thực 
tế và khả thi nhất. Lào không thể sản xuất một khối lượng hàng hóa lớn với giá cả cạnh 
tranh nếu muốn tham gia vào thị trường quốc tế. 

Lào gặp phải khó khăn khi không được hưởng lợi từ biển, ngành vận tải không thể 
phát triển theo tốc độ cần thiết, vì vậy, Lào cần đầu tư vào hang hóa cao cấp, bà 
González nhấn mạnh. 

Bài phỏng vấn được thực hiện nhân chuyến làm việc tại Lào của Giám đốc ITC để 
tham dự buổi ra mắt dự án ARISE PLUS-Lao, dự án tài trợ quốc tế từ ITC và EU dành 
cho Lào. 

ARISE PLUS-Lao là dự án có giá trị đầu tư 5 triệu Euro trong 5 năm nhằm tăng cường 
khả năng cạnh tranh của hàng hóa Lào do doanh nghiệp SMEs xuất khẩu, dự án đặt kỳ 
vọng tạo thêm việc làm và góp phần giảm nghèo tại Lào. 

Tính cạnh tranh và khả năng xuất khẩu của SMEs Lào có thể được cải thiện nếu các 
doanh nghiệp này tập trung vào các sản phẩm cao cấp dành cho thị trường du lịch và 
quốc tế, bà González cho biết thêm. 

Nông sản sạch và chất lượng cao trên diện tích đất đai rộng lớn và màu mỡ là mục tiêu 
của dự án ARISE PLUS-Lao, từ đó hỗ trợ các nhà sản xuất tiếp cận thị trường quốc tế 
như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu. Dự án sẽ giúp hàng hóa Lào vượt 
qua các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường nói trên. 

Thông qua ARISE PLUS-Lao, SMEs sẽ được cải thiện kỹ năng kinh doanh trong việc 
nắm bắt các cơ hội cũng như thách thức đồng thời giúp Lào tối giản hóa các thủ tục 
hải quan và khuyến khích doanh nghiệp Lào tìm kiếm cơ hội tại thị trường quốc tế. 
EU hiện có chính sách rất tốt là các đặc quyền thương mại cho hàng hóa đến từ các 
quốc gia kém phát triển, trong đó có Lào. 

Lào này cần tận dụng lợi thế quan trọng này trước khi thoát khỏi nhóm các quốc gia 
kém phát triển, bà González nói. 
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Lào sẽ quy định trần giá bắt buộc của lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm 

heo KTXH, Trong những năm trở lại đây, bảo hiểm là lĩnh vực phát triển mạnh 
mẽ tại Lào với tính cạnh tranh cao độ và không có cơ chế quản lý chặt chẽ, đặc 
biệt là về giá bán. Trong đó, bảo hiểm bắt buộc đối với xe ô tô có biên độ giá 

chênh lệch lớn nhất giữa các hãng kinh doanh trong lĩnh vực này. 

Theo KTXH, ngày 16/9 vừa qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm quốc 
gia Lào Horlady Vorarath, một hội nghị chuyên đề được tổ chức để nghiên cứu ban 
hành quy định về khung giá bảo hiểm cố định. Hội nghị còn có sự tham gia của đại 
diện Bộ Tài Chính, đại diện thành viên của Hiệp hội bảo hiểm Lào và các cơ quan, ban 
ngành chức năng liên quan. 

Theo thông tin từ hội nghị, Hiệp hội Bảo hiểm quốc gia Lào hiện có 14 thành viên 
chính thức, 5 thành viên chưa chính thức do chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của Hội, 
các doanh nghiệp còn lại trong tổng số 23 doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn quốc đang 
hoạt động độc lập. 

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về việc thành lập quỹ bảo trợ người tai nạn giao 
thông; xem xét, thảo luận về quy định mức giá bảo hiểm bắt buộc đối với ô tô đang 
giao động trong khoảng chệnh lệch lớn giữa các doanh nghiệp, từ hơn 200.000 đến 
500.000 kíp; thảo luận về lãi xuất bảo hiểm, các loại thuế, phí bảo hiểm. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Horlady Vorarath nhấn mạnh tầm quan trọng của tính 
thống nhất của thị trường bảo hiểm Lào trên cơ sở chấp hành bộ luật về Bảo hiểm mà 
Chính phủ đang sửa đổi và chuẩn bị ban hành. 

Theo đó, Hiệp hội bảo hiểm Lào sẽ tổ chức hội nghị thêm một lần nữa với các thành 
viên để thống nhất các vấn đề đã thảo luận trong hội nghị lần này trước khi trình Chính 
phủ xem xét. 
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 Giai đoạn 2 thủy điện Nậm U đạt tiến độ tốt, sẽ hoàn 

thành trong năm 2020 
heo báo chí Lào, Dự án thủy điện Nậm U1, tỉnh Luangprabang có thời hạn tô 
nhượng 29 năm, đến nay đạt 85% tiến độ, dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào 
cuối năm 2019 và hoàn thành, đi vào hoạt động chính thức năm 2020. 

Theo giám đốc dự án Nậm U1 Huanam Zhang, tính đến thời điểm hiện tại, Nậm U 2-
5-6 thuộc giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn thành. Nậm U 1-3-4-7 đang trong giai 
đoạn thi công. Đối với đập Nậm U1, công trình có tổng cộng 11 cửa xả, 4 tổ máy, tổng 
công suất lắp đặt 180MW, khả năng sản xuất và cung cấp 710 triệu kWh điện/năm. 
Tháng 12/2019 này, tổ máy đầu tiên sẽ chính thức được vận hành và 3 tổ máy còn lại 
sẽ được vận hành lần lượt cho đến tháng 10/2020. Tháng 10/2017, thủy điện Nậm U1 
thực hiện thành công việc nắn dòng PakOu. 

Các đập Nậm U 3-4-7 có tiến độ thi công chậm hơn đập Nậm U1 khoảng 5%, đều đạt 
khoảng 80% việc hoàn thành các hạng mục. 

Dự án thủy điện Nậm U gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 12 nghìn dân và 2.300 
hộ gia đình. Đơn vị đầu tư cho biết công tác di dân tái định cư và xây dựng 5.2 km 
đường nối với quốc lộ 13 Bắc cùng vốn đối ứng xây dựng bờ kè sông PakOu với Lào 
trị giá hơn 2 tỷ Kíp đã được giải ngân đầy đủ. 

Tất cả 7 nhà máy thủy điện trên dòng PakOu đều do Công ty PowerChina đầu tư với 
tổng số vốn 2.8 tỷ USD, trong đó các đập U2, U5 và U6 đã hoàn thành và đưa vào vận 
hành từ năm 2016, các đập còn lại đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành 
và chính thức đưa vào hoạt động trong vòng cuối năm 2020. 7 nhà máy sản xuất thủy 
điện có tổng công suất lắp đặt 1.272 MW với khả năng sản xuất 5 tỷ kWh điện/năm, 
chiếm đến 42% tổng năng suất sản xuất điện của Lào. 
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Tỉnh Savannakhet đi đầu trong thuận lợi hóa môi 

trường kinh doanh 
heo KTTM, Việc khởi sự kinh doanh tại tỉnh Savannakhet sẽ dễ dàng hơn khi 
chính quyền tỉnh này đã cơ cấu lại quy trình cấp phép doanh nghiệp thông qua 
việc áp dụng cơ chế một cửa, đã làm giảm đáng kể thời gian thủ tục. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Savannakhet, giấy phép đầu tư tô nhượng tại tỉnh sẽ được 
cấp trong vòng 15 thay vì phải mất 65 như trước đây. Đây là một phần của chương 
trình thí điểm cải cách thủ tục đầu tư được chính quyền tỉnh miền Trung Lào này triển 
khai hồi tháng 6 vừa qua. Đánh dấu việc Savannakhet là địa phương tiên phong trong 
việc thực hiện Chỉ thị 02/PM của Thủ tướng Thongloun Sisulith về cải thiện môi 
trường kinh doanh và thu hút đầu tư tăng trưởng. 

Theo bộ quy tắc mới, nhiều hạng mục kinh doanh đã được rút gọn thời gian xin cấp 
phép, có thể xuống đến 10 ngày, thay vì như 25 trước đó. Đồng thời, giấy phép đăng 
ký doanh nghiệp có thể được cấp chỉ sau 3 ngày, thay vì 10 ngày như trước, nhất là 
đối với doanh nghiệp chế biến hoặc thủ công mỹ nghệ. 

Đơn cử, một giấy phép đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Savannakhet sẽ được 
cấp trong vòng 10 ngày, sau khi chỉ mất 7 ngày để hoàn thành giấy phép khảo sát và 
hoạch định kinh doanh. 

Theo quy định mới, giấy phép xây dựng cần mất 3 ngày là có thể được cấp, bao gồm 
đối với cả các nhà máy sản xuất. Thủ tục cấp chứng nhận tác động môi trường cũng 
giảm đến 5 lần, còn 10 ngày thay vì 50 ngày như trước. 

Môi trường kinh doanh tại Lào trong vài năm trở lại đây đều bị đánh giá là làm khó 
cho doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư khi thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý quá dài, 
gây lãng phí và tốn kém khi phải thông qua quá nhiều cơ quan chức năng liên quan. 

Việc xác lập cơ chế một cửa được xem là động thái quan trọng của Lào trong việc nỗ 
lực đạt được môi trường kinh doanh thuận lợi trong nước và thúc đẩy đầu tư, đồng thời 
để nâng thứ hạng của Lào về chỉ số EDB của Ngân hàng Thế giới từ vị trí 154 hiện tại 
(trong số 190 nền kinh tế) lên thứ hạng hai chữ số. 
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 Doanh nghiệp Lào tham gia Hội chợ Thương mại Đầu 
tư Trung Quốc-ASEAN 

heo báo chí Lào, Ngày 21/9, lãnh đạo các quốc gia Asean đã dẫn Đoàn tham 
dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung 
Quốc-ASEAN (CAEXPO và CABIS) lần thứ 16, tại TP. Nam Ninh, Quảng 

Tây, Trung Quốc. 

Là một trong 10 Hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc, được tổ chức thường 
niên từ năm 2004, CAEXPO và CABIS đã trở thành sự kiện quan trọng, là điểm hẹn 
cho các doanh nghiệp Trung Quốc, ASEAN xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu 
tư. 

Trên diện tích 104.000 m2, CAEXPO 2019 trưng bày 5.000 gian hàng của 2.500 doanh 
nghiệp. Đoàn đại biểu tham dự CAEXPO 2019 của Lào được dẫn đầu bởi Phó Thủ 
tướng Sonexay Siphandone, khu gian hàng của nước này có sự hiện diện của 69 doanh 
nghiệp, mang đến triển lãm 6 nhóm hàng hóa được sản xuất trong nước, bao gồm đồ 
gỗ, hàng nông sản, sản phẩm tiêu dùng... 

Tại CAEXPO và CABIS 2019, ngoài lễ khai mạc còn có nhiều hội nghị, diễn đàn 
nhánh như Diễn đàn các thị trường Trung Quốc-ASEAN, Diễn đàn và Triển lãm giáo 
dục dạy nghề, Diễn đàn Tiêu chuẩn hoá quốc tế… được tổ chức tập trung vào 5 chuyên 
đề: Thương mại hàng hoá, hợp tác đầu tư, công nghệ tiên tiến, thương mại dịch vụ và 
thành phố đẹp. 
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 Quốc tế đánh giá cao khu bảo tồn của Lào đề cử làm di 

sản thế giới 
heo KTXH, Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những nỗ lực và khao khát của 
Lào trong việc thúc đẩy bảo tồn và đề cử khu bảo tồn quốc gia Hin Namno 
thành di sản thiên nhiên thế giới. 

Diễn ra hôm 15/9 tại thủ đô Vientiane, Lào và các đối tác phát triển đã tổ chức hội 
nghị chuyên ngành để xem xét tiến độ thực hiện việc đề cử khu bảo tồn thiên nhiên 
Hin Namno lên UNESCO. Tham dự hội nghị có đại diện chính quyền Lào và giám 
đốc Tổ chức di sản thế giới thuộc Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, ông 
Peter Shadie. 

Peter Shadie đóng vai trò quan trọng khi là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện Khảo sát 
chuyên sâu về khu bảo tồn quốc gia Hin Namno vào tháng 2/2017 và đệ trình UNESCO 
với đánh giá đủ điều kiện trở thành di sản thiên nhiên. 

Phát biểu tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế đều đánh giá cao những nỗ lực của Lào 
trong việc thúc đẩy Hin Namno là di sản thế giới. Các đối tác phát triển quốc tế của 
Lào nhấn mạnh cam kết hỗ trợ nhất quán nhằm phát triển và bảo tồn những di sản giá 
trị của Lào, đặt kỳ vọng cao việc hồ sơ mà Lào đệ trình sẽ vượt qua quy trình đánh giá 
của hội đồng UNESCO. 

Phía Lào cũng đề cập đến khả năng cao việc hợp tác thành công với Việt Nam để đưa 
khu bảo tồn Hin Namno và vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thành di sản thiên 
nhiên xuyên biên giới đầu tiên tại ĐNÁ, đồng thời là một trong những quần thể cảnh 
quan cácxtơ nổi bật nhất trên thế giới. 

Tại hội nghị, đại diện Tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ cũng nhấn mạnh nước này sẽ 
hỗ trợ tối đa cho Lào thực hiện dự án Bảo vệ và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng 
và đa dạng sinh học nhằm nâng cấp khu bảo tồn Hin Namno thành Vườn quốc gia. 

Theo trang tin điện tử Chính phủ Lào, Hin Namno là quần thể núi đá vôi lớn nằm tại 
tỉnh Khammuan, cách tỉnh lỵ Thakhek khoảng 150 Km về phía Đông Nam. Với tổng 
diện tích hơn 82 nghìn Ha, Khu bảo tồn Hin Namno là nơi cư trú của nhiều loài động, 
thực vật bao gồm 40 loài động vật có vú, hơn 200 loài chim, 25 loài dơi, 46 loài lưỡng 
cư và bò sát, hơn 100 loài cá và hơn 520 loài thực vật. Nổi bật trong đó là các loài quý 
hiếm như Chà vá chân đỏ và Voọc đen má trắng, mang Vũ Quang, Dơi quạ, dơi đốm 
hoa, dơi io, hồng hoàng, khướu đá mun. 

Ngoài ra, khu bảo tồn Hin Namno cũng có tiềm năng lớn về du lịch tự nhiên với hệ 
thống hang động đá vôi đẹp bao gồm hang Nangen, động Vua, hang Trời, động 
Konglor và động Xebangpha. 
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  Lào tổ chức xếp hạng chất lượng khách sạn trong nước 

heo KTTM, Một phần trong nỗ lực cải thiện hạ tầng dịch vụ du lịch để thu hút 
thêm khách du lịch đến với Lào, Chính phủ nước này đã chỉ định cho Bộ Thông 
tin, Văn hóa và Du lịch thực hiện chương trình xếp hạng chất lượng dịch vụ 

khách sạn, nhà nghỉ. 

Theo Chánh văn phòng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch ông Bounma Phetsavong 
cho biết, du khách nước ngoài đến Lào thuộc nhiều thành phần và có nhu cầu về chỗ 
nghỉ, chất lượng dịch vụ khác nhau, việc đánh giá và chuẩn hóa khách sạn, nhà nghỉ 
sẽ góp phần nâng bậc cho ngành du lịch nước này. 

Diễn ra hôm 18/9 vừa qua, trong lễ cấp chứng nhận dịch vụ 5 sao cho Crowne Plaza 
Vientiane tại khách sạn này, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch đã công bố chính sách 
quản lý du lịch mới nhất của Lào. 

Theo đó, Cục quản lý du lịch đã thực hiện đánh giá và xếp hạng 129 khách sạn, nhà 
nghỉ, khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc, trong đó có 6 khách sạn được chứng nhận chất 
lượng 5 sao do đáp ứng đủ các điều kiện mà Chính phủ Lào đặt ra. Khách sạn Crowne 
Plaza cái tên mới nhất nằm trong danh sách này. 

Theo báo cáo của Cục du lịch, Lào có 11 khách sạn 4 sao, 23 khách sạn 3 sao, và 14 
khách sạn một sao trên cả nước. 

Bên cạnh đó, một vấn đề thách thức đối với Lào chính là việc lượng lớn khách sạn, 
nhà nghỉ hoạt động theo mô hình quản lý gia đình quyết định nằm ngoài hệ thống đánh 
giá và không có nhu cầu mở rộng thị trường, ông Bounma cho biết. 

Tại buổi lễ, Giám đốc điều hành Crowne Plaza, bà Patria Puyat bày tỏ tự hào khi khách 
sạn được chứng nhận chất lượng quan trọng từ chính phủ, khẳng định Crowne Plaza 
sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách 
sạn. 
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Lào khuyến khích nhà đầu tư quan tâm đến  

sàn chứng khoán 
heo VTM, Mới đây, Sở Chứng khoán Lào (LSX) đã phối hợp với đối tác Thái 
Lan tổ chức chương trình phổ biến kiến thức về hoạt động chứng khoán tại Lào 

kéo dài hai ngày tại thủ đô Vientiane. Tham dự chương trình gồm có các nhà đầu tư, 
môi giới tài chính trong nước. 

Chương trình có chủ đề "Cánh cửa đầu tư 2019, mở rộng kinh doanh trên thị trường 
đầu tư vốn" đã thu hút hàng trăm người tham gia tìm hiểu về hoạt động của sàn chứng 
khoán Lào, vốn còn đang chưa nhận được nhiều quan tâm tại đất nước này. 

Tham dự chương trình, đại diện đối tác của LSX là Tipco Food PCL- doanh nghiệp 
thực phẩm hàng đầu Thái Lan đã có mặt và mô tả quá trình hình thành, phát triển và 
niêm yết trên sàn chứng khoán quốc gia của doanh nghiệp này từ năm 1989. Ngoài ra, 
giám đốc Tipco Food PCL, ông Ekaphol Pongstabhon cũng chia sẻ nhiều kiến thức 
quan trọng về cơ chế hoạt động của thị trường đầu tư tài chính cũng như các thuật ngữ 
quan trọng của lĩnh vực này, cung cấp kiến thức nền giá trị cho những người tham gia. 

Tại chương trình, chuyên gia Kinh tế của Lào, ông Phouphet Kyophilavong cũng được 
mời tham gia và chia sẻ thông tin về thị trường vốn toàn cầu cũng như tại Lào. 

"Cánh cửa đầu tư 2019" là hoạt động thường niên của Sàn chứng khoán Lào để thúc 
đẩy sự hiểu biết và thu hút quan tâm của nhà đầu tư vào với thị trường tài chính trong 
nước. 

Theo cổng thông tin điện tử chính thức của LSX, hiện có 10 công ty đã niêm yết cổ 
phiếu trên sàn chứng khoán Lào bao gồm Ngân hàng Ngoại thương BCEL, Công ty 
sản xuất điện EDL, Công ty Lao World, Công ty Thương mại Dầu khí Lào, Công ty 
Souvanny, Công ty Lao Agrotech, Vientiane Center Lao, Công ty tín dụng Mahathuen, 
Công ty Xi măng Lào và Công ty Phát triển và Xây dựng Phousy. 
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Tỉnh Xiêng Khoảng tích cực chuẩn bị cho đợt cao điểm 
về du lịch 2019 

heo KTXH, Tháng 7 vừa qua Cánh Đồng Chum của tỉnh Xiêng Khoang đã 
được Liên hiệp quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới, sự kiện này được 
đánh giá sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Xiêng Khoảng nói 

riêng và rộng lớn hơn là các cả các tỉnh Đông Bắc Lào. Chính quyền tỉnh Xiêng 
Khoảng hy vọng sẽ phát triển Cánh Đồng Chum trở thành một trong những địa điểm 
du lịch hàng đầu của Lào. 

Mới đây, chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng cho biết đang tích cực tiến hành cải tạo hệ 
thống đường xá, đèn tín hiệu giao thông của tỉnh, tập trung cho ở khu vực trung tâm 
Thị xã Paek, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Đặc biệt tỉnh đã hoàn thành việc 
cải tạo sân bay Xiêng Khoảng, dự án được thực hiện với sự giúp đỡ tài chính từ Nga 
trị giá 27 tỷ kíp, đợt cải tạo này bao gồm lắp đặt thiết bị ra đa điện tử và hệ thống chiếu 
sáng cho đường băng sân bay, hoàn thiện phòng kiểm soát rađa và nhà hành khách. 
Mặc dù quy mô các dự án không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thuận 
tiện cho khách du lịch đến với Xiêng Khoảng. 

Trong thời gian tới, Xiêng Khoảng sẽ diễn ra 3 đợt sự kiện quan trọng gồm Đại hội 
thể dục thể thao toàn quốc, Lễ đón nhận bằng di sản quốc tế của Cánh Đồng Chum, và 
kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 22/3/2020. 

Hiện tại, khách du lịch có thể đến Xiêng Khoảng bằng đường hàng không và đường 
bộ, nếu đi bằng đường hàng không có thể đi trên chuyến bay của Skyway từ thủ đô 
Viêng Chăn. Nếu đi bằng đường bộ, từ đường quốc lộ 13 nam sẽ đi qua tỉnh 
Bolykhamxay để vào đường 1D của tỉnh Xiêng Khoảng, hoặc từ Luong Prabang đi 
qua đi bằng đường quốc lộ 13 bắc vào Phoukhoun, theo đường quốc lộ 7 để tới trung 
tâm tỉnh Xiêng Khoảng. Xiêng Khoảng có rất nhiều điểm du lịch như các suối nước 
khoáng, hang động, chùa triền. Những năm lại đấy lượng khách du lịch đến Xiêng 
Khoảng không ngừng tăng lên, năm ngoái lượng khách du lịch đến tỉnh này đạt 
144.000 lượt. 
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Tin vắn: 
 

Hội thảo INVESMENT GATEWAY 2019 về đầu tư tài 
chính tại Lào 

heo KTXH, Theo Lao Youth Radio FM 90 MHZ, tới đây Lào sẽ tổ chức hội 
thảo về đầu tư tài chính với tên gọi Investment Gateway 2019, hội thảo sẽ quy 
tụ sự tham gia của các nhà đầu tư tài chính, ủy ban chứng khoán, công ty giao 

dịch chứng khoán, công ty chứng khoán và giới đầu tư cổ phiếu của Lào. 

Hội thảo sẽ có sự tình bày, diễn giảng của giới nghiên cứu, nhà đầu tư nhiều kinh 
nghiệm trên lĩnh vực chứng khoán tại Lào, đặc biệt ngày 20/9 sẽ có hoạt động gặp gỡ, 
giao lưu, hỏi đáp với đại diện 10 công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán Lào. 

Thời gian diễn ra hội thảo, từ 9h00 – 16h00 các ngày 19 và 20 tháng 9, tại địa điểm 
Tầng 8F, Trung tâm giao dịch chứng khoán Lào, đường T4, đối diện Trung tâm thương 
mại ITECC Lào. Điện thoại tư vấn đăng ký tham dự 021.45361-4. 

  Thủ đô Vientiane tìm nhà đầu tư mới phát triển  
chợ Sáng 

heo VTM, Năm 2018, Chính phủ Lào đã thu hồi giấy phép tô nhượng phát triển 
khu thương mại Talad Sao Mall (chợ Sáng) cấp từ năm 2004 cho Excarliber 
Group của Singapore do yếu kém trong công tác quản lý, để xảy ra nhiều tranh 

chấp trong kinh doanh. 

Ngày 13/9 vừa qua, Chính quyền thủ đô Vientiane đã tổ chức họp báo công bố kế 
hoạch tái cơ cấu và phát triển tổ hợp trung tâm thương mại Talad Sao Mall giai đoạn 
mới. Buổi lễ diễn ra ngay tại sảnh chính Talad Sao với sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Chính phủ Lào Xaykham Ounmexay và Đô phó Vientiane 
Athsaphangthong Siphandone cùng đại diện từ các ban ngành hữu quan. Nằm tại vị trí 
đắc địa ở trung tâm thủ đô Vientiane, Talad Sao (chợ Sáng) là trung tâm mua bán hàng 
hóa lâu đời nhất và quy mô lớn nhất tại Lào. Chính phủ Lào vẫn quyết tâm phát triển 
Talad Sao theo đúng lộ trình đề ra thông qua việc kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực tài 
chính đảm bảo với các điều kiện bao gồm: Đầu tư xây dựng đường kết nối cả 3 khu 
vực Mall 1, Mall 2 và Mall 3, đồng thời xây dựng cầu đi bộ nối liền TTTM với bến xe 
trung tâm Vientiane theo thiết kế ban đầu mà Excarliber Group chưa thực hiện được; 
chi trả 500.000 USD cho Công ty Huaxin, 1 triệu USD cho Excarliber Group do các 
đơn vị này đã chi trả để phát triển dự án trước đó, mặt khác, cần thanh toán thêm 
276.000 USD phí tô nhượng trong giai đoạn 2016-2018. 

Ngoài ra, tổng nợ mà tiểu thương thuê kiot tại Talad Sao Mall theo báo cáo là hơn 11 
tỷ kíp và còn nợ thuế các loại hơn 2 tỷ kíp. Tổng giá trị thiết bị đã lắp đặt được định 
giá khoảng 2 tỷ kíp. 
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Lào sửa chữa khẩn cấp đường xá hư hỏng do lũ 
heo KTXH, Lũ lụt tại 6 tỉnh miền Trung và Nam Lào đã bị phá hủy, chia cắt 
nghiêm trọng sau đợt lũ lụt hồi đầu tháng 9 vừa qua, để lại nhiệm vụ năng nề cho 
chính quyền các địa phương trong nỗ lực sửa chữa khẩn cấp để hỗ trợ giao thông 

làm gián đoạn quá trình viện trợ người dân bị ảnh hưởng. 

Nhiều tuyến đường huyết mạch của Lào đã bị phá hủy nghiêm trọng sau khi áp thấp 
nhiệt đới Podul đi qua miền Nam và miền Trung Lào và gây ra mưa lớn dài ngày, dẫn 
đến lũ lụt lan rộng ở các tỉnh Khammuan, Savannakhet, Attapeu, Saravan, Champassak 
và Sekong. Bộ Công chính Vận tải Lào đang nỗ lực chỉ đạo các cơ quan chức năng địa 
phương nhanh chóng sửa chữa đường đi, đặc biệt là quốc lộ 13 Nam, hiện tại, tuyến 
đường này cơ bản đã có thể lưu thông bình thường. 

Tuy nhiên, quốc lộ 12 nối huyện Nhommalath, Khammuan vẫn đang bị tê liệt do nước 
lũ rút chậm, theo thông tin từ một lãnh đạo Bộ Công chính Vận tải Lào cho biết. Các 
nỗ lực đang được dồn toàn bộ vào việc khơi thông các  tuyến giao thông huyết mạch 
để dòng hàng cứu trợ có thể nhanh chóng tiếp cận được hàng trăm nghìn người dân 
vùng lũ. Mặt khác, các phương tiện giao thông trên những tuyến đường đi các tỉnh 
phía Nam cũng được cảnh báo tốc độ và tầm quan sát để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. 
Hiện người dân vùng lũ đang rất mong mỏi sự viện trợ hàng nghìn tấn thực phẩm, 
nước uống, đồ dùng gia đình, và các vật dụng thiết yếu khác. 

 Lào-Trung sắp tổ chức triển lãm Khoa học-Công nghệ 

heo KTXH, Triển lãm Khoa học và Công nghệ Lào-Trung Quốc sẽ diễn ra tại 
thủ đô Vientiane từ ngày 11-16/10 tới, mang đến những giải pháp công nghệ mới 
nhất cho cộng đồng. 

Diễn ra hôm 13/9, Họp báo tổ chức sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Khoa 
học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara, theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện 
sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Km5, thủ đô Vientiane với chủ đề 
"Ứng dụng công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa". Đây được xem là 
bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác lĩnh vực Khoa học-Công nghệ giữa Lào và 
Trung Quốc. 

Hội chợ trùng với Tuần lễ Khoa học Quốc gia Lào 2019 và Ngày quốc khánh Lào 
(12/10), dự kiến sẽ giới thiệu với công chúng các giải pháp công nghệ tiên tiến của 
Trung Quốc, cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực Khoa học-Công nghệ, chuyển 
giao thành tựu kỹ thuật và quảng bá sản phẩm địa phương Lào. 

Một số hoạt động bên lề của hội chợ sẽ được tổ chức bao gồm Hội thảo hợp tác phát 
triển Công nghệ Lào-Trung, Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc lần thứ 3 và 
Hội nghị Quốc gia về phát triển Khoa học và Công nghệ trong kỷ nguyên công nghiệp 
4.0. 
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Quốc tế đã viện trợ cho Lào hàng trăm tỷ Kíp để khắc 
phục thảm họa vỡ đập 

heo KTXH, Hội nghị tổng kết công tác viện trợ quốc tế đối với thảm họa vỡ đập 
thủy điện tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu diễn ra hôm 11/9 vừa qua tại Bộ 
Ngoại giao Lào dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Khamphao Eunthavanh và cùng 

nhiều đại diện từ các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế cũng như ban ngành chức năng 
liên quan. 

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về báo cáo tổng kết công tác cứu trợ và phục hồi cơ 
sở hạ tầng và đời sống cho người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa, nhấn 
mạnh tiến độ các hoạt động hầu hết đã được mục tiêu ban đầu, người dân bắt đầu ổn 
định và trở lại sản xuất sau khi được di chuyển đến khu tái định cư. 

Theo đó, đã có tổng cộng 54 quốc gia, vùng lãnh thổ, Liên hợp quốc và 12 tổ chức 
thành viên, 28 tổ chức liên Chính phủ, 38 tổ chức phi Chính phủ, các quỹ hỗ trợ của 
Lào kiều trên toàn thế giới... đã có các viện trợ tích cực về người và của cho quá trình 
cứu trợ người dân vùng thảm họa vỡ đập kinh hoàng tại Lào với tổng giá trị 228 tỷ 
Kíp, góp phần đáng kể vào ngân sách của Chính phủ nước này, dự kiến phải tốn đến 
500 triệu USD mới có thể phục hồi lại thiệt hại mà thảm họa đã gây ra. 

Lào thảo luận về cải tổ hoạt động cửa khẩu biên giới và 
sân bay quốc tế 

heo báo chí Lào, Mới đây, tại đặc khu Kinh tế Boten, tỉnh LuangNamTha, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy đã chủ trì Hội nghị đánh 
giá về tiến trình thực hiện cải tổ bộ máy hoạt động của các cửa khẩu, sân bay 

quốc tế tại Lào. Tham dự hội nghị còn có mặt Thứ trưởng Nội vụ Khammoun 
Vivongxay, Thứ trưởng Công chính Vận tải Santisouk Simmalavong cùng đại diện 
chính quyền tỉnh và các ban ngành liên quan. Theo thông tin từ Hội nghị, quá trình cải 
tổ bộ máy hoạt động các cửa khẩu và sân bay quốc tế của Lào được Chính phủ chỉ đạo 
thực hiện sau khi Thủ tướng Thongloun Sisulith ký ban hành Nghị định 558/GM ngày 
31/12/2018 vừa qua. 

Nghị định 558 bao gồm 37 trang, bao gồm các nội dung quy định nguyên tắc, biện 
pháp, các tiêu chuẩn liên quan đến việc cải tổ hệ thống quản lý và nhân sự tại cửa khẩu 
cả đường thủy và đường bộ cùng các sân bay quốc tế của Lào theo mô hình hiện đại, 
hỗ trợ mạnh mẽ hơn quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh. 

Nghị đình 558 được Chính phủ Lào ban hành có hiệu lực thi hành đối với tất cả 27 cửa 
khẩu trên cả nước và phải hoàn thành cải tổ trong vòng 12 tháng. 

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, Phó Thủ tướng Lào Somdy Đuangy cũng đã cùng 
đoàn đến làm việc với cơ quan quản lý cửa khẩu quốc tế Boten, tỉnh LuangNamTha. 

T 
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Doanh nghiệp Thái Lan chi hàng tỷ bath mua lại nhà 
máy điện tại Xiêng Khoảng 

heo báo chí Thái Lan, BCPG-Công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan sẽ chi 
khoảng 5,3 tỷ baht để mua 100% cổ phần của nhà máy điện Nam San 3A tại 
Xiêng Khoảng, Lào với công suất lắp đặt 69 MW và đã COD. 

Theo MRG, dẫn thông tin từ BCPG Public Company Limited (BCPG) hôm qua (19/9) 
cho biết công ty này đã ký thỏa thuận mua hoàn toàn 100% cổ phần Nam San 3A 
Power Sole Co., Ltd với tổng giá trị không quá 174.04 triệu USD, tương đương 5.3 tỷ 
bath. Việc chuyển nhượng dự án tô nhượng 27 năm dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 
3/2019. Theo thỏa thuận, khoản thanh toán sẽ được chia làm 2 đợt, đợt đầu sẽ trị giá 
khoảng 144.87 triệu USD tại thời điểm hết hạn tô nhượng và tăng lên thêm không quá 
29.17 triệu USD nếu Phongsubthavy có thể đàm phán điều chỉnh thời gian tô nhượng 
với Chính phủ Lào hoặc nâng cấp đường dây tải điện có công suất cao hơn. 

Bên cạnh đó BCPG cho biết cũng đang nghiên cứu một số dự án thủy điện khác của 
Phongsubthavy để đa dạng hóa hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của doanh nghiệp 
này. BCPG sẽ mua lại thủy điện Nam San 3A tại tỉnh Xiêng Khoảng bằng nguồn vốn 
của mình một phần vốn vay, doanh nghiệp này cho biết thêm. BCPG là doanh nghiệp 
có một số nhà máy năng lượng mặt trời, gió và địa nhiệt tại Thái Lan, Nhật Bản, 
Philippines và Indonesia. " 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

 
   Đại sứ Việt Nam trao tiền hỗ trợ Lào khắc phục hậu 

quả thiên tai 
heo VOV, Chiều 19/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào 
Nguyễn Bá Hùng đã trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho người dân Lào. 

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng thay mặt 
Chính phủ Lào đón nhận sự giúp đỡ đầy tình nghĩa này. 

Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng 
người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã phát biểu 
bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến người dân các tỉnh Trung và Nam Lào đã bị 
thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua. Đồng thời trao tặng 
số tiền 184 triệu Kip và 4.855 đô la Mỹ cho Chính phủ Lào để chuyển tới các địa 
phương, giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng 
Saysompheng cảm ơn và đón nhận món quà đầy tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ nhân 
viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam thủ 
đô Vientiane với người dân vùng thiên tai của Lào. 

Qua Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Bộ trưởng Khampheng Saysompheng gửi lời cảm ơn 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhất là nhân dân các tỉnh miền Trung giáp biên với 
Lào như Thanh Hóa, Nghệ  An, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum… mặc dù vừa 
qua cũng bị thiệt hại nặng do bão lụt nhưng vẫn hỗ trợ người dân vùng thiên tai của 
Lào về lương thực, thuốc men và tìm kiếm nạn nhân mất tích . 

Bộ trưởng khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển số tiền hỗ trợ này về các địa phương, 
giúp người dân khắc phục một phần khó khăn, ổn định cuộc sống./. 
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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng trung 

ương Lào tăng cường hợp tác 
heo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Lào đã tổ chức Hội nghị song 
phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt 

trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. 

Tham dự và chủ trì cuộc họp về phía Việt Nam có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
ông Lê Minh Hưng, về phía Lào có Thống đốc Ngân hàng Trung ương, ông Sonexay 
Sithphaxay. Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Bá Hùng cũng tham dự cuộc họp. 

Tại hội nghị, hai bên đã xem xét, đánh giá những thành tựu hợp tác trong lĩnh vực tài 
chính và tiền tệ mà hai ngân hàng đã đạt được trong năm qua, thảo luận các biện pháp 
nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong thời gian tới. Hai bên cũng thảo luận về 
chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ, cách thức quản lý các ngân hàng thương mại của Nhà 
nước và các vấn đề liên quan. 

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định trong thời gian tới, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Ngân hàng 
Trung ương Lào trong nhiều lĩnh vực liên quan tới ngân hàng. 

 Hai bên nhất trí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Lào sẽ 
tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn, công nghệ thông tin và các vấn đề 
quan trọng khác liên quan tới ngân hàng. Hai ngân hàng cam kết sẽ thúc đẩy và tạo 
điều kiện cho các ngân hàng thương mại của hai nước thiết lập hợp tác, giao thương 
và hiện diện đầu tư ở hai nước nhằm khuyến khích sự phát triển của hai hệ thống ngân 
hàng, phục vụ tốt hơn cho các nhà đầu tư và kinh doanh của Việt Nam và Lào trong 
các hoạt động liên quan tới đầu tư, thương mại và kinh doanh. 

Trong khuôn khổ Hội nghị song phương lần này, Đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Lào cũng đã dành thời gian để lắng nghe đại diện 
các ngân hàng Việt Nam đang kinh doanh tại Lào chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động 
tại Lào, qua đó nhằm tìm kiếm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 6 
ngân hàng thương mại Việt Nam đang hoạt động tại thị trường Lào, gồm: Vietinbank, 
Vietcombank, MB, SHB, Sacombank và Laovietbank (Liên doanh giữa BIDV với 
Ngân hàng Ngoại thương Lào). 
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Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại 
sứ Lào 

heo Baochinhphu - Chiều ngày 19/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Bình Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ Lào 
Thongsavanh Phomvihane vì những đóng góp tích cực, hiệu quả cho quan hệ 

Việt - Lào trong suốt nhiệm kỳ công tác gần 4 năm tại Việt Nam.  

Trước đó, trong buổi tiếp Đại sứ Thongsavanh Phomvihane tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ 
công tác tại Việt Nam; nhấn mạnh Đại sứ đã đảm nhiệm một khối lượng công việc rất 
lớn, nhất là trong việc chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao và góp phần tổ chức thực 
các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.  

Hai bên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại 
trong quan hệ song phương như 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm 
ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.  

Hai nước cũng đã trao đổi 2 văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới hai nước, gồm 
Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về 
Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào đã được các cấp có 
thẩm quyền của hai nước ký, phê chuẩn và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 5/9/2017, 
đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; góp phần 
tăng cường phối hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý biên giới hai nước.  

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con 
người Việt Nam; chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua, khẳng 
định đây là nguồn động lực đối với sự phát triển của Lào. Đại sứ cũng bày tỏ vinh dự 
được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cho rằng 
đó cũng là vinh dự chung của tập thể Đại sứ quán Lào với sự ủng hộ, giúp đỡ của các 
Bộ, ban, ngành Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao. Đại sứ khẳng định, trên cương 
vị công tác mới, sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc 
biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng phát triển./. 
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8 tỉnh Việt - Lào ký kết Biên bản phối hợp phòng, 
chống tội phạm ma túy 

heo Baonghean - Sáng 16/9, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội nghị giao ban phòng, 
chống ma túy 8 tỉnh Việt Nam – Lào. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an 
Việt Nam; Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo 4 tỉnh: Hủa Phăn, 

Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Luông Pha Bang (CHDCND Lào); lãnh đạo các 
tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. 

Các tỉnh đã chủ động tăng cường đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí, phương tiện, 
lực lượng cho công tác phòng, chống ma túy nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của mỗi tỉnh đã chủ động, tích cực tổ 
chức các hoạt động phối hợp, triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh 
với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. 

Lực lượng phòng, chống ma túy của 8 tỉnh đã bắt giữ, xử lý 4.244 vụ, 5.402  đối tượng 
(tăng 113 vụ = 2,7%, tăng 262 đối tượng = 5,1% so với năm 2018). Tổng số vật chứng 
thu giữ gồm 266,8 kg heroin, 1.395.703 viên và  118,64 kg ma túy tổng hợp, 797,4 kg 
ma túy dạng đá, 125,8 kg nhựa thuốc phiện, 726 kg cần sa, 0,85 gam moocphin, 84 kg 
quả, cây thuốc phiện (với tổng số 2,26 tấn ma túy các loại) và nhiều tang vật, tài sản 
khác có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. 

Hội nghị cũng nêu rõ, tình hình tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt – Lào nói chung, 
biên giới Việt - Lào thuộc địa phận 8 tỉnh nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các 
đối tượng tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên 
quốc gia và tính chất ngày càng nghiêm trọng. 

Kết quả công tác đấu tranh chống ma túy trên tuyến biên giới vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu thực tiễn, nguồn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh mỗi tỉnh và đi 
các tỉnh khác tiêu thụ còn rất lớn, nhưng số lượng ma túy phát hiện, thu giữ được chưa 
phản ánh đúng thực tế. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn 
chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma 
túy trong năm qua, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng, diễn biến của tội phạm về 
ma túy trong thời gian tới. 

Đặc biệt, Hội nghị đã thảo luận thống nhất đề ra chương trình phối hợp phòng, chống 
ma túy trong thời gian tới và được thể hiện trong Biên bản ký kết ghi nhớ giữa các tỉnh. 
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 Vietinbank khai trương tòa nhà trụ sở chính 
Vietinbank Lào 

heo VOV, Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank Lào tọa lạc trên đại lộ Lang xane, 
trung tâm Thủ đô Vientiane, được thiết kế hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 

Chiều 17/9, tại Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ khai trương Tòa nhà Trụ sở chính 
VietinBank Lào. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy, Bộ 
trưởng Công Thương Lào Khemmani Pholsena, Thống đốc Ngân hàng Trung ương 
Lào Sonexay Sithphasay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, 
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện nhiều ban ngành, doanh 
nghiệp hai nước Lào –Việt Nam dự lễ. 

Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank Lào tọa lạc trên đại lộ Lang xan, trung tâm Thủ đô 
Vientiane, được thiết kế hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trên diện tích hơn 3.600 
mét vuông với 7 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 18.520 mét vuông, 
hoàn thành sau 5 năm xây dựng. Việc đưa tòa nhà vào sử dụng sẽ đáp ứng tối đa nhu 
cầu dịch vụ tài chính của khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, thương hiệu uy 
tín của VietinBank Lào. 

Nhân dịp khai trương Trụ sở chính, VietinBank Lào đã trao số tiền 100.000 USD hỗ 
trợ người dân vùng lũ lụt Nam Lào khắc phục hậu quả thiên tai./. 
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