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• Lào công bố Luật An sinh xã hội
• ADB hạ mức triển vọng tăng trưởng của Lào
• Các quốc gia CLMTV họp bàn về quyền lợi của lao động di cư
• Lào dừng kiểm định chất lượng hàng điện tử nhập khẩu
• Chính phủ Lào bật đèn xanh cho phép nghiên cứu cần sa y tế
• Chính phủ Lào quyết tâm tăng cường quản lý rừng
• Chính quyền Lào tiếp tục phải cung cấp hạt giống để phục hồi sản xuất sau 

thiên tai
• Chính phủ Lào trao huân chương hữu nghị cho Đại sứ LB Nga và Thái Lan
• Đường cao tốc Vientiane-VangVieng đạt gần nửa tiến độ
• Khu vực dịch vụ kêu gọi Chính phủ giảm giá điện
• Hàng nghìn cổ vật từ mỏ vàng Sepon được giao lại cho Chính phủ Lào
• Giá gạo tại Lào vượt ngưỡng kiểm soát, Chính phủ mở kho dự trữ
• Doanh nghiệp Thái tiếp tục tìm cơ hội tại tỉnh lẻ của Lào
• Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Lào 
• Trung Quốc hỗ trợ Lào đào tạo nhân lực ngành khai thác khoáng sản
• Lào tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Hồ Nam
• Lào-Trung Quốc khánh thành dự án Trung tâm đào tạo nghề
• Lào tìm cách tăng cường xuất khẩu gạo, chuối sang thị trường Trung Quốc
• Đức tiếp tục viện trợ phát triển nông thôn tại Lào
• Quốc tế đánh giá cao tiềm năng của khu vực CLMV
• Hội chơ thương mại Indonesia-Lào mở rộng hợp tác song phương
• Singapore hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức Lào
• Liên minh Châu Âu hỗ trợ Lào đào tạo chuyên gia hóa chất và xử lý chất thải
• Thiếu vốn, dự án tuyến đường Donnokkhoum-Đại lộ 450 xây 7 năm chưa 

xong
• Lào chuẩn bị tổ chức hội chợ quảng bá du lịch bền vững
• Một chapter BNI đậm chất Việt được ra mắt tại Lào
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• Dự án đường sắt Lào-Trung tiếp tục thực hiện đền bù
• Lào sắp phát hành tiền 500 kíp mới
• Văng Viêng chuẩn bị khởi công cầu mới 9 triệu USD qua sông 

Nậm Song
• Ngân hàng ACLEDA Lào tính tăng gần gấp đôi vốn điều lệ
• Tả lợn Châu Phi làm Lào thiệt hại 15 tỷ Kíp
• Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn Lào thu ngân sách đạt chỉ 

tiêu
• Tỉnh Champasak tổ chức bán đấu giá gỗ lậu bị thu giữ
• Tỉnh Attapeu xuất khẩu rượu sang Nhật Bản

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Thủ tướng Lào thăm Việt Nam, củng cố quan hệ hợp tác song phương

• Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Lào

• Đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

• Tòa nhà Quốc hội mới của Lào: Biểu tượng của tình đoàn kết Lào - Việt

• Doanh nghiệp Việt tìm nhà phân phối tại Lào
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Tin chính: 

 Lào công bố Luật An sinh xã hội 
heo KPL, Ngày 26/7, Chính phủ Lào tổ chức họp báo với truyền thông nước 
này về việc ban hành Bộ Luật An sinh xã hội, nhằm cải thiện vấn đề bình 
đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ Y tế công cộng của nước này. 

Theo đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, dẫn nội dung của Bộ 
Luật An sinh xã hội, trường hợp người bị chấn thương nặng, người ốm đau đã đóng 
Quỹ an sinh xã hội có quyền điều trị tại các bệnh viện đã chọn mà không phải thanh 
toán viện phí và nhận khoản bồi thường tương đương với một nửa số tiền đã đóng Quỹ 
an sinh xã hội  

Tại buổi họp báo truyền thông về phổ biến Luật An sinh xã hội, Cục trưởng Cục Pháp 
chế, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, ông Vanhsay Taviyanh, đã nhấn mạnh 
những nội dung quan trọng của bộ Luật. Vị này thừa nhận hiện tượng người dân đóng 
Quỹ An sinh xã hội quốc gia phản ánh về dịch vụ y tế chất lượng thấp tại các cơ sở y 
tế thuộc phạm vi chế độ an sinh xã hội.  

Tại họp báo, các dịch vụ y tế và điều trị cùng phản ánh không hài lòng với dịch vụ 
chăm sóc y tế theo chế độ an sinh xã hội cũng như thái độ thiếu trách nhiệm của y sỹ 
đã được đề cập đến 

Theo Phó Tổng Giám đốc Quỹ an sinh xã hội Lào (NSSF), ông Phetsamone 
Soukthaviphone cho biết đã phổ biến các điều kiện để được tham gia và hưởng chế độ 
an sinh xã hội của người dân Lào. Vị này cũng đề cập đến lợi ích của người đóng Quỹ 
an sinh xã hội, bao gồm chế độ sinh đẻ, thương tật, tai nạn lao động, lương hưu, mai 
táng, trợ cấp gia đình và trợ cấp thất nghiệp trên cơ sở bình đẳng bất kể có phải là công 
dân tham gia đóng Quỹ an sinh xã hội hay không, quyền lợi của công dân Lào là được 
hưởng tiêu chuẩn điều trị bình đẳng, phù hợp với chính sách y tế của nhà nước, ông 
Phetsamone cho biết thêm.  

Theo đó, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội bao gồm cả khu vực công 
và tư nhân đã được Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội sát nhập vào Quỹ an sinh xã hội 
NSSF. 

Nội dung điều 55 và 56 của Luật An sinh xã hội Lào chỉ rõ, 6% lương tháng của lao 
động tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thuộc quản lý nhà nước sẽ được 
đóng vào Quỹ an sinh xã hội, và ít nhất 5.5% tự nguyện. Đối với công chức nhà nước , 
sẽ có 8,5% lương tháng được đóng góp bắt buộc cho NSSF và tối thiểu 8% tự nguyện. 
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ADB hạ mức triển vọng tăng trưởng của Lào 

heo KPL, Dự báo tăng trưởng kinh tế của Lào trong năm 2019-2020 được 
ADB điều chỉnh theo hướng không khả quan. 

Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực Công nghiệp và Dịch vụ chậm lại trong nửa 
đầu năm 2019 do lượng khách du lịch đến Lào giảm mạnh, báo cáo mới nhất của ADB 
cho biết. Lĩnh vực nông nghiệp đạt được sự phục hồi nhẹ nhưng không thể bù đắp 
được lượng sản xuất và xuất khẩu điện sụt giảm làm cho kinh tế Lào nói chung đang 
bị chững lại. 

Theo cập nhật mới nhất của báo cáo kinh tế ADB thường niên, dự báo tăng trưởng 
kinh tế Lào trong năm 2019-2020 chỉ có thể đạt khoảng 6.2%, thấp hơn so với dự báo 
hồi tháng 4/2019 là 6.5%. Theo chuyên gia của ADB tại Lào, ông Rattanatay 
Luanglatbandith, do tác động trực tiếp của thiên tai, bao gồm hạn hán và lũ lụt. Ngoài 
ra, việc thắt chặt chi tiêu do nợ công của Lào vẫn còn cao đã kìm hãm việc đầu tư của 
chính phủ sẽ khiến mức tăng trưởng kinh tế của Lào không như kỳ vọng. 

Chính phủ Lào cần tăng tốc độ cải cách hệ thống tài chính công, cải thiện môi trường 
kinh doanh để thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và tạo ra lực lượng lao động tay nghề 
cao để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông 
Rattanatay khuyến nghị. Báo cáo kinh tế 4 tháng đầu năm cho thấy xuất khẩu hàng 
hóa của Lào tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018, trong khi đó xuất khẩu điện 
chỉ tăng 2,3%, ít hơn nhiều so với 7,0% cùng kỳ năm ngoái. Cộng với việc sản lượng 
khoáng sản giảm sút, hai ngành công nghiệp trọng điểm của Lào đang chứng kiến sự 
tăng trưởng chậm chạp 

Trong khi đó, tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch giảm nhẹ khi lượng khách quốc tế 
đến Lào giảm từ mức tăng trưởng 6,1% trong nửa đầu năm 2018 xuống còn 5,0% trong 
cùng kỳ năm 2019. Đồng Kip Lào bị trượt giá sâu, chênh lệch tỷ giá lớn của thị trường 
chợ đen với ngân hàng thương mại, tiếp tục phụ thuộc nhập khẩu và đồng Bath tăng 
giá là các yếu tố bất lợi lớn cho Lào trong năm 2019. 

Lạm phát của Lào được dự báo nằm ở mức 2,3% trong năm 2019 và 2020, cao hơn so 
với dự báo 2,0% trong tháng 4 do áp lực từ xu hướng giá tiêu dùng và sự mất giá của 
tiền Kíp. Lưu thông tiền tệ và thị trường tín dụng của Lào vẫn có nhịp tăng trưởng 
thấp, lần lượt chỉ đạt 3,9% và 3,1% trong quý đầu tiên của năm 2019. Thâm hụt tài 
khoản vãng lai dự kiến sẽ tương đương 8,9% GDP vào năm 2019 và 8,4% vào năm 
2020, đây là con số khá khởi sắc nhờ vào sự cải thiện trong khả năng xuất khẩu. Lào 
cũng sẽ tăng kim ngạch nhập khẩu ít nhất 9,5% trong năm 2019 và 10% vào năm 2020. 

Bất chấp các cam kết nỗ lực giảm thâm hụt vãng lai của Chính phủ Lào, dự báo tổng 
dự trữ ngoại tệ của nước này sẽ dưới 1 tỷ USD cho ít nhất đến cuối năm nay, chỉ có 
thể duy trì được hơn một tháng nhập khẩu, tăng nguy cơ tổn thương nền kinh tế Lào 
trước các tác động bên ngoài, báo cáo của ADB cho biết. 

T 
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Các quốc gia CLMTV họp bàn về quyền lợi của lao 
động di cư 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc 
gia và đối tác phát triển trong khu vực để duy trì và bảo vệ quyền lợi của người 

lao động. 

Tại hội nghị của các quốc gia CLMTV (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và 
Việt Nam) diễn ra vào 17/9 vừa qua tại Siemriep, dưới sự chủ trì của Thủ tướng 
Campuchia Hunsen và sự tham dự của các lãnh đạo CLMTV với chủ đề “Bảo vệ 
lao động di cư tại các quốc gia CLMTV”, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội Lào Khampheng Saysompheng đã có bài phát biểu bày tỏ quan điểm về lao 
động di cư của nước này tại khu vực. 

Theo đó, Lào vẫn đang tập trung bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động 
di cư trong nước này thông qua các chính sách bảo trợ xã hội có hệ thống. Người 
lao động di cư có quyền lợi đàm phán về lợi ích hợp pháp của mình trong hợp đồng 
lao động, bao gồm điều kiện làm việc và phúc lợi được hưởng, đồng thời, Lào cũng 
có chủ trương xem xét, điều chỉnh các cơ chế pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho lao động di cư tại nước này. 

Lao động tại Lào đang dần nhận được điều kiện làm việc an toàn hơn với hệ thống 
bảo trợ xã hội nhiều cấp cùng các diễn đàn đối thoại về lao động tự do cũng như 
dịch vụ việc làm. Lao động tại Lào cũng được chú trọng phát triển dựa theo cơ cấu 
kinh tế và xu hướng nghề. 

Tại hội nghị, các bên cũng đã thảo luận về tiến trình hợp tác trong lĩnh vực lao động 
để hỗ trợ cung cấp các cơ hội việc làm phù hợp, đồng thời thực hiện bảo vệ và đảm 
bảo quyền của người lao động nhập cư theo thỏa thuận Tuyên bố chung về bảo vệ 
quyền lợi của lao động di cư năm 2007 tại Cebu, Philippines và Tuyên bố Asean 
về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động nhập cư ở Manila, Philippines vào 
năm 2017 vừa qua. 

Các quốc gia Asean tham dự hội nghị đã đạt được thỏa thuận chung về khung pháp 
lý và xây dựng kế hoach hợp tác về an sinh xã hội đối với lao động di cư trong khu 
vực.  
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 Lào dừng kiểm định chất lượng hàng  
điện tử nhập khẩu 

heo LTP, Chính phủ Lào quyết định dỡ bỏ việc áp dụng quy trình kiểm dịnh 
chất lượng hàng điện tử nhập khẩu thông qua Cầu Hữu nghị số 1 Vientiane-
Nongkhai sau 2 năm hoạt động. 

Với mục đích ban đầu để tăng cường đảm bảo chất lượng hàng điện tử nhập khẩu vào 
Lào-vốn gây ra nhiều phản ánh từ dự luận về vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng 
tràn lan. Chính phủ Lào đã ban hành quyết định cho phép Bộ Khoa học và Công nghệ 
nước này áp dụng quy trình kiểm định thiết bị điện, điện tử nhập khẩu vào nước này 
kể từ tháng 9/2017. 

Động thái này vô hình trung lại gây rào cản rất lớn cho các doanh nghiệp, quy trình 
làm thủ tục thông quan phức tạp khiến chi phí và thời gian của doanh nghiệp bị tăng 
lên đáng kể. Mặc dù chi phí tăng lên do phải thực hiện quá trình kiểm định nhưng nội 
dung quy định cũ không cho phép doanh nghiệp thu bổ sung từ nhà phân phối hoặc 
khách hàng. 

Chính phủ Lào đã xem xét và gỡ bỏ quy trình kiểm định đối với hàng điện tử để thúc 
đẩy động lực cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đồng thời là một động thái cải thiện 
môi trường kinh doanh trong nước. 

Theo Bộ Công thương Lào, thứ hạng thuận lợi giao thương biên giới của nước này cải 
thiện theo chiều hướng rất khởi sắc, từ vị trí thứ 124 trong năm 2018 lên thứ 76 trong 
năm nay, tức là tăng đến 48 bậc. 

Hiện, Lào vẫn đang nỗ lực để thoát khỏi nhóm dưới của bảng xếp hạng thuận lợi của 
môi trường kinh doanh trong nước, từ 154/190 lên top 100 trong vòng ít năm tới. Vị 
trí 154 trong năm 2018, tụt đến 13 bậc so với năm 2017 đã phản ánh rõ nét môi trường 
kinh doanh khó khăn của Lào với các rào cản thương mại, hạn chế điều kiện hội nhập 
khu vực của doanh nghiệp trong nước, suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư nước 
ngoài. 

Môi trường kinh doanh tại Lào thường bị phản ánh là thiếu minh bạch và không năng 
động. 
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 Chính phủ Lào bật đèn xanh cho phép nghiên cứu  
cần sa y tế 

heo VTM, Chính phủ Lào phê duyệt việc thành lập Ủy ban Trung ương về 
nghiên cứu toàn diện và phát triển cần sa Y tế. 

Theo Chỉ thị mới đây của Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, Bộ 
trưởng Y tế Bounkong Syhavong được bổ nhiệm làm trưởng ban Trung ương về nghiên 
cứu toàn diện cần sa cho mục đích Y tế. 

Theo đó, chương trình nghiên cứu bước đầu về tác động Kinh tế-Xã hội và Chính trị 
của cây cần sa cũng như cho mục đích Y tế sẽ được triển khai trên tinh thần tôn trọng 
các điều ước quốc tế có liên quan, nội dung hướng dẫn thực hiện Chỉ thị nhấn mạnh. 

Trước đó, Chính phủ Lào đã phê duyệt đề án phát triển chương trình điều trị ung thư 
bằng thảo dược địa phương và cần sa do Bộ Y tế đệ trình, đồng thời cho phép liên Bộ 
Ngoại giao-Y tế Lào tổ chức hội thảo về nghiên cứu cần sa cho mục đích y học. 

 Chính phủ Lào cho phép các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu mô hình phát 
triển cần sa Y tế của các quốc gia đã hợp pháp hóa cần sa trên thế giới, bao gồm Canada, 
nước này đã cho phép sử dụng cần sa như một phần trong quá trình điều trị Y tế từ 
năm 2001. Uruguay cũng cho phép buôn bán cần sa vào mục đích giải trí trong năm 
2013, tiếp sau đó là Canada và một số tiểu bang của Mỹ. Thái Lan cũng cho phép 
nghiên cứu cần sa Y tế từ năm 2018. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế và Phục hồi chức năng, Bộ Y tế Lào Bounnack 
Saysanasongkham cho biết, một số quốc gia phương Tây sử dụng cần sa trong việc 
điều trị bệnh theo sự cho phép của chính quyền. Tuy nhiên, việc trồng và sử dụng cần 
sa ở những quốc gia này được kiểm soát chặt chẽ và việc sử dụng trong điều trị phải 
được các bác sĩ và chuyên gia Y khoa chứng nhận. 

Đại diện Bộ Y tế cho biết, nếu kết quả nghiên cứu mang tính khả thi cao, Chính phủ 
sẽ trình Bộ chính trị và Quốc hội để được phê duyệt. 

Luật pháp Lào hiện hành cấm trồng và sử dụng cần sa, việc này sẽ được thay đổi nếu 
Lào hợp pháp hóa cần sa Y tế. 

Mặc dù là hành vi bất hợp pháp, nhiều người Lào được cho là vẫn sử dụng cần sa để 
giảm đau và mệt mỏi. 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 46 

 

  Chính phủ Lào quyết tâm tăng cường quản lý rừng 
heo LTP, Liên minh Châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống khai thác gỗ 
trộm và buôn lậu gỗ bất hợp pháp của Lào, đồng thời có bước tiến đáng kể 
trong việc thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm gỗ thông qua các chính sách 
khuyến khích sản xuất sản phẩm gỗ thương mại. 

Mới đây, tại thủ đô Vientiane, Chính phủ Lào và các đối tác phát triển đã tổ chức cuộc 
họp của Ủy ban hỗ trợ và phát triển NSDC về tiến trình quản lý và bảo vệ tài nguyên 
rừng. Đây là lần đầu tiên cuộc họp được tổ chức sau vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 
ba về Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi pháp luật, quản trị và thương 
mại lâm nghiệp (FLEGT) giữa Lào và Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ hồi 
tháng 6. 

 Chủ trì hội nghị là Cục trưởng Lâm nghiệp Lào Sousath Sayakoummane tiếp tục 
khẳng định chính sách nhất quán của Lào về tăng cường quản trị  và bảo vệ rừng, phát 
triển hệ thống sản xuất gỗ hợp pháp TLAS. 

Lào tiếp tục đề nghị nhận được các hỗ trợ của đối tác phát triển để tăng tính hiệu quả 
quản lý rừng và tham gia vào chuỗi giá trị đối với mặt hàng gỗ của nước này. Chính 
phủ Lào cũng tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp cải thiện nội dung các chính sách về 
quản lý rừng và quản lý gỗ hợp pháp. 

Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI), người cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện Kế hoạch 
hành động FLEGT, cũng đưa ra các ví dụ từ các quốc gia khác về cách TLD có thể 
được thử nghiệm trên thực địa và đưa ra đề xuất cho ứng dụng trong bối cảnh Lào. 

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thường trực của FLEGT (FSO), trọng tâm chính 
của FLEGT trong những tháng tới sẽ thực hiện thử nghiệm thực địa quá trình khai thác, 
vận chuyển, sản xuất gỗ của Lào cho đến khi thành sản phẩm dưới sự quản lý của 
chính quyền Lào. 

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật của đối tác phát triển, đậc biệt là Đức được cho là sẽ giúp 
Lào đạt được các mục tiêu quản lý rừng và ngành gỗ bền vững theo những điều ước 
quốc tế mà nước này là thành viên. 
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Chính quyền Lào tiếp tục phải cung cấp hạt giống để 

phục hồi sản xuất sau thiên tai 
heo KTXH, Sau những thiệt hại nặng nề do lũ lụt và hạn hán, Chính quyền Lào, 
đại diện là Bộ Nông Lâm vẫn đang nỗ lực tiếp tục phân phối hạt giống cây trồng 

cho nông dân trên cả nước, lượng hạt giống này đã được phát triển để thích nghi và 
chống chịu với điều kiện hạn hán và lũ lụt. 

Hiện, người nông dân Lào đang đối mặt và vật lộn với những thách thức thời tiết khắc 
nghiệt khi lũ lụt lan rộng tại các tỉnh miền Trung-Nam và hạn hán đang hoành hành 
tại các tỉnh phía Bắc. 

Để ứng phó với tình trạng khó khăn hiện tại, Trung tâm nghiên cứu vấn đề canh tác 
thuộc Viện nghiên cứu Nông Lâm quốc gia Lào đã phát triển tổng cộng chín giống rau 
độ chống chịu cao và cung cấp cho các khu vực sản xuất trên cả nước.  

Theo Bộ Nông Lâm, kỹ thuật tiên tiến được áp dụng để sản xuất hạt giống chất lượng, 
đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, có thể được trồng trong cả mùa khô và mưa, 
qua thử nghiệm, những giống hoa màu này có khả năng chịu đựng nhiệt độ và ngập 
úng tương đối tốt.  

Lượng hạt giống mới sẽ được cung cấp ngay sau khi các tỉnh có báo cáo cụ thể về tình 
trạng sản xuất và khí hậu tại địa phương. 

Để ứng phó với biến đổi khí hâu, trong một vài năm trở lại đây, Chính quyền Lào chủ 
trương khuyến khích hiện đại hóa ngành nông nghiệp, áp dụng các kỹ thuật canh tác 
mới trong canh tác lúa nhằm giảm chi phí sản xuất và chống chịu với các điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt. 

Lào đã nhận được cảnh báo từ chuyên gia rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể 
làm giảm sút mạnh sản lượng cây trồng tại nước này, đồng thời ảnh hưởng mạnh đến 
chiến lược sản xuất nông nghiệp bền vững và chính sách an ninh lương thực quốc gia 
của Lào. 

Theo Báo cáo thiệt hại của ngành Nông nghiệp Lào năm 2018 của Bộ Nông Lâm, lũ 
lụt xảy ra diện rộng tại Lào năm ngoái đã gây thiệt hại 27,3 triệu USD, Chính phủ Lào 
ước tính phải sử dụng 43,7 triệu USD vào công tác phục hồi và cơ cấu lại ngành sản 
xuất. 
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Chính phủ Lào trao huân chương hữu nghị cho Đại sứ 
LB Nga và Thái Lan 

heo VTM, Mới đây, trong một buổi lễ được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Lào, thủ 
đô Vientiane, nhân thời điểm kết thúc nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Thái Lan, ông 

Kiattikhun Chartprasert và Đại sứ Nga, ông Mikhail V. Baranov đã nhận được Huân 
chương Hữu nghị vì những thành tích xuất sắc hoạt động ngoại giao tại Lào. Đại diện 
Chính phủ Lào trao tặng huân chương là Bộ trưởng Saleumxay Kommasith. 

Theo báo chí Lào, Đại sứ Thái Lan, ông Kiattikhun Chartprasert chính thức trình quốc 
thư và nhận nhiệm vụ ngoại giao tại Lào cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bunnhang 
Volachith hồi tháng 5/2018 và đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển, 
tăng cường quan hệ hợp tác Lào-Thái Lan. Trong suốt nhiệm kỳ, đại sứ Kiattikhun đã 
đóng vai trò cầu nối, khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu và đầu tư vào Lào 
nhiều hơn trong các dự án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, giáo 
dục, y tế. Đồng thời, Đại sứ cũng góp phần lớn trong tiến trình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 
70 năm quan hệ ngoại giao Lào-Thái Lan vào năm 2020 tới. 

Cùng ngày 19/9, Bộ trưởng Saleumxay cũng có cuộc hội đàm ngắn và trao huân 
chương hữu nghị cho Đại sứ Liên bang Nga tại Lào Mikhail V. Baranov vì những 
thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác song phương kể từ khi trình quốc thư nhậm 
chức cho Chủ tịch Bounnhang Vorachit vào ngày 11/ 9/2014.  

Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nga đã có đóng góp tích cực trong việc tổ chức liên tục 
các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Nhà nước Lào-Nga, đồng 
thời vận động mạnh mẽ trong chiến dịch cứu trợ thiên tai, bão lũ tại Lào, đặc biệt là 
thảm họa vỡ đập tại Attapeu hồi tháng 7 năm ngoái.  

Trong suốt nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Mikhail V. Baranov đã thúc đẩy quan hệ hợp 
tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư, quân sự và du lịch. 

Thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng Saleumxay đã trao huận chương hữu nghị và gửi 
lời cảm ơn đến những đóng góp ngoại giao quan trọng của hai đại sứ Thái Lan và LB 
Nga. 
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 Đường cao tốc Vientiane-VangVieng  

đạt gần nửa tiến độ 

heo Laoedaily, Tuyến đường cao tốc nối thủ đô Vientiane với thị trấn du lịch nổi 
tiếng tại VangVieng hiện đạt tiến độ khoảng 40%. 

Chính thức khởi công vào tháng 4/2018, đường cao tốc dài 113.5km dự kiến sẽ 
có thời gian xây dựng trong vòng 36 tháng. Hiện các hạng mục thi công đang được 
giám sát cẩn thận bởi Chính phủ Lào và nhà thầu để sớm xử lý những rủi ro của tuyến 
đường cắt qua hàng chục km rừng núi. 

Dự án cao tốc Vientiane-VangVieng sẽ có hạng mục đặc biệt quan trọng là hầm chui 
Phoupha, rút ngắn 43km so với lộ trình trên quốc lộ 13 Bắc hiện tại. 

Quốc lộ 13 phục vụ người giao thông miễn phí nhưng đường cao tốc mới sẽ hoạt động 
theo mô hình BOT với chi phí bình quân khoảng 550 kíp cho mỗi km và mất 62.000 
kíp cho một chiều Vientiane-VangVieng hoặc ngược lại. 

Nhà đầu tư dự án là doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, dự kiến sẽ một mình rót khoản 
vốn 1.2 tỷ USD với thời hạn tô nhượng 50 năm. Chính phủ Lào không đóng góp vốn 
đối ứng nhưng vẫn sẽ có 5% cổ phần dự án. 

Theo thông tin dự án, tuyến cao tốc Vientiane-VangVieng được xây dựng song song 
với quốc lộ 13 và tuyến đường sắt Lào-Trung, kết nối bản Sikeuth tại quận Naxaithong, 
thủ đô Vientiane đến trung tâm huyện VangVieng, tỉnh Vientiane. 

Tốc độ tối đa trong điều kiện lý tưởng mà tuyến đường này cho phép người tham gia 
lưu thông là 100km/h và khoảng 80km/h khi đi qua các khu vực đồi núi, tuyến đường 
cao tốc mới dự kiến sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển so với sử dụng quốc lộ 13. 

Dự án cao tốc Vientiane-VangVieng là thành quả hợp tác đạt được trong chuyến thăm 
cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Lào hồi năm 2017. Tuyến 
đường là đoạn đầu tiên của siêu dự án cao tốc Vientiane lên cửa khẩu quốc tế Boten, 
tỉnh LuangNamTha. 
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 Khu vực dịch vụ kêu gọi Chính phủ giảm giá điện 
heo Laoedaily, Mới đây, Hiệp hội Nhà hàng-Khách sạn Lào đã kêu gọi Chính 
phủ nước này sớm có động thái điều chỉnh giảm giá điện cho khu vực dịch vụ 

do chênh lệch về giá lớn so với khu vực công nghiệp và thương mại. 

Đối với khu vực dịch vụ, giá điện bán lẻ hiện hành vượt ngưỡng 1.000 kíp/kwh, trong 
khi đó, khu vực công nghiệp và thương mại chỉ có giá bình quân 700 kíp/kwh. Đây là 
một rào cản lớn đối với khả năng chuyển mình của ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch. 

Các thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trao đổi giữa khu vực công và tư nhân được 
tổ chức bởi Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch Lào cùng Phòng Công nghiệp và Thương 
mại quốc gia với các đại diện khu vực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên cả nước. 

Ngành du lịch-dịch vụ tạo ra nguồn thu khoảng 800 triệu USD cho Lào trong năm 
2018, cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây-thời điểm mà Lào đón đến 4.6 triệu lượt 
khách du lịch, đồng thời đứng thứ 3 về đóng góp cho nền Kinh tế nước này, khu vực 
này cũng tạo ra lượng việc làm đáng kể cho người lao động. 

Tại hội nghị, khu vực tư nhân hối thúc Chính phủ Lào sớm có các biện pháp điều chỉnh 
khung giá điện, hủy bỏ quy định yêu cầu danh sách du khách đối với các công ty lữ 
hành để tạo thuận lợi cho việc đi lại trong Lào, miễn không phải là các khu vực bị cấm. 
Hiện tại, yêu cầu này được cho là làm hạn chế rất lớn đến trải nghiệm của du khách. 

Mặt khác, chính quyền được khuyến nghị nên áp dụng hình thức khai báo thuế và 
thông tin tour thông qua hệ thống ngân hàng và thư điện tử, việc này giúp giảm khối 
lượng công việc và chi phí cho các bên. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng nên ban hành một quy định cụ thể để tạo thuận lợi cho việc 
tổ chức các sự kiện thể thao nhằm thúc đẩy du lịch ở Lào, đồng thời xem xét loại bỏ 
các thủ tục không cần thiết và quy định thời gian phê duyệt bất kỳ sự kiện tổ chức nào 
liên quan đến du lịch. 
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Hàng nghìn cổ vật từ mỏ vàng Sepon được giao lại cho 
Chính phủ Lào 

heo KTXH, Sau hơn một thập kỷ khai thác mỏ vàng Sepon tại huyện Vilabuly, 
tỉnh Savannakhet, hàng nghìn mẫu cổ vật đã được tìm thấy, phản ánh nền văn 
hóa cổ đại hàng nghìn năm trước tại miền Trung Lào. 

Sáng 25/9 tại khách sạn Crowne Plaza, thủ đô Vientiane, công ty khoáng sản Lanexang 
cùng Bảo tàng quốc gia Lào, Bảo tàng tỉnh Savannakhet và một số cơ quan chức năng 
liên quan tổ chức lễ bàn giao cổ vật khai quật được trong quá trình khai thác mỏ Sepon 
tại huyện Vilabuly. Tham dự chứng kiến buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn 
hóa và Du lịch, ông Buangeun Xaphouvong, Phó Tỉnh trưởng Savannakhet ông 
Khamphoun Touphaithoun. Theo đó, các bên tổ chức giao-nhận khoảng 7.800 mẫu cổ 
vật được làm từ đồng, đá quý, gốm sứ và gỗ được phát hiện trong suốt 1 thập kỷ đã 
qua của dự án khai thác vàng Sepon. 

Theo Thứ trưởng Buangeun, ngoài lợi ích thương mại, dự án mỏ vàng Sepon đã đạt 
được thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khảo cổ và bảo tồn di sản văn hóa thông qua 
biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ  Lào và đơn vị thực hiện dự án. 

Lượng cổ vật thu thập được đem lại cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học quan trọng về 
lịch sử và văn hóa. Phản ánh bức tranh khá toàn diện về xã hội Lào thời cổ đại. 

Theo thông tin buổi lễ, trong hơn 1 thập kỷ đã qua, Công ty Lanexang đã đầu tư hơn 
1.3 triệu USD để hỗ trợ công tác bảo tồn và gìn giữ di sản, lịch sử Lào thông qua việc 
hợp tác với Cục Di sản, Đại học Quốc gia Lào và Đại học James Cook của Australia 
trong nghiên cứu khảo cổ học. Theo báo cáo, nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 
dấu tích của hơn 200 khu mỏ có niên đại hơn 3.000 năm trước. Cho thấy khu vực 
huyện Vilabuly là một trong những khu vực có sự khai khoáng sớm nhất tại Đông Nam 
Á. 

Các nhà khoa học tin rằng việc khai thác quanh mỏ Sepon kéo dài khoảng 1.300 năm, 
người cổ đại khai thác quặng đồng hàm lượng cao sau đó tổ chức tinh chế ở hai khu 
vực Peun Baolo và Thong Na-Ngeuak. Các sự kiện trao đổi hàng hóa bằng đồng đã 
xuất hiện phổ biến vào thời điểm đó. 

Đã có 828 mẫu cổ vật đã được bàn giao để trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia, 409 mẫu 
cho Bảo tàng tỉnh Savannakhet và 6.644 mẫu cho huyện Vilabuly. 

Tại buổi lễ, các bên khẳng định những mẫu cổ vật thu thập được đã giúp ngành khảo 
cổ Lào xác minh được nhiều thông tin lịch sử quan trọng của đời sống người cổ đại tại 
khu vực miền Trung Lào ngày nay. Việc hợp tác bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa lịch 
sử sẽ được các bên tiếp tục duy trì cho ít nhất đến khi dự án Sepon ngừng khai thác, 
tức là khoảng 1 thập kỷ tiếp theo. 
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 Giá gạo tại Lào vượt ngưỡng kiểm soát, Chính phủ mở 
kho dự trữ 

heo KTXH, Chính phủ đã phải mở kho gạo dữ trữ, cung cấp 2.000 tấn để bình 
ổn giá thị trường. 

Trong gần một tháng qua, giá gạo tại Lào đã tăng hơn 20% so với bình thường-biên 
độ tối đa cho phép, khiến Chính phủ Lào phải đưa ra động thái can thiệp nhằm giảm 
bớt khó khăn của người dân về áp lực giá hàng tiêu dùng, thực phẩm, nhất là đối với 
nhóm có thu nhập trung bình hoặc thấp. 

Theo đó, Bộ Công thương Lào đã cho phép Công ty Nông nghiệp Khamphaengphet 
Chaengsavang bán ra 2.000 tấn gạo theo thỏa thuận đã ký mới đây với Chính phủ. 

Giá gạo nếp loại 2 được bán tại 5 địa điểm ở thủ đô Vientiane trong các ngày từ 23-
30/9 với giá 6.500 kíp/kg, thấp hơn 2.000 kíp so với giá gạo cùng loại trên thị trường. 

Các địa điểm bán gạo bao gồm chợ Xaoban Saard tại bản Dongkhamsang, quận 
Hadxaiphong; Công ty thực phẩm Vientiane tại bản Sihom, quận Chanthabouly; Trung 
tâm thương mại Lào ITECC; Chợ đầu mối Aussie tại Nongteng, quận Sikhottabong và 
nhà máy gạo Chanpheng tại bản Nasieu, quận Naxaithong. 

Chương trình kho gạo dự trữ được Chính phủ Lào phê duyệt khoản đầu tư 10 tỷ kíp, 
thực hiện bởi Công ty Nông nghiệp Khamphaengphet Chaengsavang kể từ năm 2015. 
Gạo dự trữ được thu mua từ người nông dân theo cơ chế 2+3. 

Kho gạo dự trữ của Chính phủ Lào luôn có sẵn hàng nghìn tấn để ứng phó với tình 
trạng biến động giá gạo do mùa vụ hoặc thiên tai vượt ngưỡng 20% cho phép. 

Vụ mùa khô 2018 và mùa mưa 2019 đem lại sản lượng thấp hơn nhiều so với dự tính, 
kết hợp thiên tai bão lũ ở hầu hết các tỉnh thành đã đẩy giá gạo nhảy vọt.. 

Theo Bộ Công thương Lào, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019, giá gạo tại Vientiane, 
chủ yếu là gạo nếp, đã tăng 3,425-3.500 kip/kg và giá gạo nếp loại 2 được đánh bóng 
dao động trong khoảng 6.335-7.000 kip/kg. 

Chỉ trong vòng 3 tháng tiếp theo, giá gạo nếp tăng thêm lên khoảng 4.350 kip/kg chỉ 
trong 2 tuần đầu tiên của tháng 9, tương đương 24.28% so với thời điểm tháng 6. 
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Doanh nghiệp Thái tiếp tục tìm cơ hội tại  

tỉnh lẻ của Lào 
heo KTXH, Là quốc gia có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đời sống với 
Thái Lan, ở phía bên kia bờ sông Mekong, Lào là thị trường quan trọng của 
doanh nghiệp Thái trong nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư. 

Người Thái nhận định rõ tiềm năng phát triển của Lào với nhịp độ tăng trưởng GDP 
ổn định, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có vị thế "trung tâm kết nối đất 
liền khu vực" khi tiếp giáp với 5 quốc gia Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, 
Campuchia và Thái Lan, Các nhà quan sát nhận định Lào có khả năng chuyển mình 
vượt bậc với những tiềm năng sẵn có nếu đi theo đường lối đúng đắn. 

Trong các đối tác thương mại lớn của Lào, các thương hiệu Thái Lan luôn chiếm cảm 
tình của nhiều thế hệ người Lào, và hiện đang là độc tôn chiếm lĩnh hơn 50% thị trường 
tiêu dùng nước này. Để xây chắc vị thế này, doanh nghiệp Thái luôn năng động và tích 
cực tìm hiểu xu hướng thay đổi thị trường để bắt kịp nhu cầu người dân Lào, việc nắm 
bắt được "khẩu vị Lào" có lẽ không có nhiều quốc gia có khả năng làm được như người 
Thái. 

Ngoài Vientiane và các đô thị lớn phía Nam, các doanh nghiệp Thái Lan hiện đang 
quan tâm đến các địa phương mới nổi phía Bắc, bao gồm Udomxay, nơi có đường biên 
giới với cả Thái Lan và Tây Song Bản Nạp của Trung Quốc. Vốn là vùng đất thuần 
nông nghiệp, Udomxay dần chuyển mình thành vùng đất hứa khi trở thành hành lang 
giao thông vận tải quan trọng với phần lớn dự án đường sắt Lào-Trung chạy qua, có 
tổng cộng 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã rót vốn vào Udomxay trong vài năm 
trở lại đây, trong đó có dự án đô thị thông minh của Thái Lan, Udomxay được đánh 
giá sẽ trở thành địa phương phát triển hàng đầu tại miền Bắc Lào trong vài năm tới. 

Tại LuangNamTha, là cửa ngõ khu vực, có biên giới chung với cả Trung Quốc và 
Myanmar. Đặc khu kinh tế Boten, Tam giác vàng cũng đang trên đường trở thành các 
trung tâm kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, các 
doanh nghiệp Thái Lan hết sức quan tâm mở rộng thị trường đến LuangNamtha như 
là bàn đạp để tiến ra các quốc gia láng giềng. 

Các thị trường này tuy mới những lại khá dễ dàng thâm nhập đối với các doanh nghiệp 
Thái Lan. Hành vi lựa chọn sản phẩm của người Lào được cho là không chú trọng 
nhiều đến chất lượng mà chủ yếu xuất phát từ niềm tin, thói quen và việc truyền miệng 
nhiều hơn là các biện pháp quảng cáo hiện đại- thứ mà hàng Thái đều hội tụ đủ. 

Mặc dù thị trường thương mại điện tử đang phát triển, hỗ trợ mạnh mẽ việc marketing 
với tính lan tỏa rộng rãi thông qua mạng xã hội. Người Thái thường hạn chế quảng bá 
qua Facebook hay những MXH phổ biến tại Lào vì họ biết chỉ có 2% người Lào có sử 
dụng những công cụ trên, thay vào đó, hàng Thái xuất hiện dày đặc trên các biển quảng 
cáo truyền thống tại những khu đông dân cư của Lào. 
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Theo đánh giá của Giám đốc Cơ quan xúc tiến Thương mại Thái Lan tại Lào, bà Yanee 
Srimichai cho biết, nếu nói về Lào, người ta thường nhắc đến thành phố Vientiane hay 
Di sản Thế giới như Luangprabang nổi bật về du lịch. Nhưng nếu muốn kinh doanh, 
doanh nghiệp Thái nên chú ý vào các thị trường địa phương có tiềm năng về giao thông 
vận tải, với tiềm năng sẵn có và uy tín với người dân Lào, khả năng thành công và cơ 
hội của hàng Thái luôn rất rộng mở. 

 Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Lào  

heo KTXH, Quan hệ hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch giữa Lào và Trung 
Quốc đươc Lào kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng vượt bậc sau khi tuyến đường sắt nối 
hai quốc gia đi hoàn thành và đi vào khai thác thương mại vào năm 2021. 

Mới đây, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone đã có phát biểu về quan hệ hợp 
tác Lào-Trung khi dẫn đoàn đại biểu nước này tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-
Asean lần thứ 16 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 21/9 vừa qua. 

Tân Hoa xã dẫn phỏng vấn Phó Thủ tướng Lào cho biết, tuyến đường sắt Lào-Trung 
Quốc sẽ đóng vai trò là cơ sở hạ tầng quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế giữa hai 
nước, giúp thúc đẩy Thương mại, Đầu tư và Du lịch. 

Dự án đường sắt dài 414 km, bắt đầu từ Boten, tỉnh Luang Namtha, biên giới Lào - 
Trung Quốc đến Thủ đô Vientiane đã đạt tiến độ khoảng 80%, siêu dự án sẽ hoàn thành 
và đi vào hoạt động vào dịp Quốc khánh Lào năm 2021.Theo Phó Thủ tướng Lào, lễ 
khởi công dự án đường sắt Lào-Trung được tổ chức vào tháng 12/2015 và chính thức 
thi công sau đó 1 năm. 

Về quan hệ hợp tác song phương, ông Sonexay cho biết, cho đến hết quý II/2019, 
Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 12,5 tỷ USD vào 782 dự án ở Lào kể từ năm 1988, 
chủ yếu là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng bao gồm thủy điện, giao thông và lưới 
điện, đưa nước này trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Lào. 

Theo Tân Hoa Xã, Phó Thủ tướng Sonexay và Đoàn đại biểu Lào đã tham dự hội đàm 
với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. 

Tại hội đâm, Lào nhấn mạnh việc ủng hộ và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung 
Quốc theo Sáng kiến Vành đai Con đường và cơ chế Hợp tác Lan thương-Mekong để 
xây dựng một cộng đồng chung giữa hai quốc gia. Ở phía đối diện, Phó Thủ tướng 
Trung Quốc cũng khẳng định tầm quan trọng của sự tăng cường hợp tác trong nhiều 
lĩnh vực trên cơ sở đối tác chiến lược giữa hai nước nhằm củng cố mối quan hệ song 
phương, hướng đến xây dựng cộng đồng phát triển chung. 
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Trung Quốc hỗ trợ Lào đào tạo nhân lực ngành khai 

thác khoáng sản 
heo báo chí Lào, Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ Lào tổ chức đợt tập huấn về 
nâng cao kiến thức, kỹ thuật ngành khai khoáng cho các cán bộ cấp Trung ương, 
bao gồm 44 người, là lãnh đạo, công chức thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ cùng đại 

diện các cơ quan liên quan. 

Đợt tập huấn diễn ra trong vòng 20 ngày tại Trung tâm đào tạo Trung ương Mặt trận 
Lào từ 4-23/9/2019 vừa qua. 

Tại lễ bế giảng khóa tập huấn, những cán bộ tham gia đã nhận được bằng chứng nhận 
tốt nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-
Trung, ông Khaenthong Sisouvong. 

Theo thông tin buổi lễ, khóa tập huấn tập trung nâng cao kiến thức về chế biến và quản 
lý ngành công nghiệp khai khoáng tại Lào, kỳ vọng sẽ thúc đẩy nguồn nhân lực Lào 
trong lĩnh vực này. Nhiều chuyên gia về ngành mỏ, địa chất đã được cử từ Trung Quốc 
để chuyển giao kiến thức, kinh nghiệp trong việc khảo sát, thăm dò, quản lý khai thác 
và lên kế hoạch khai thác khoáng sản. 

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói trên phù hợp với dòng đầu tư 
lớn của Chính phủ Lào để đưa công nghiệp khai khoáng trở thành trụ cột của nền Kinh 
tế nước này trong bối cảnh lãnh đạo ngành năng lượng và mỏ của Lào cũng đang cần 
được cải thiện về năng lực chuyên môn. 

Đây đã là lần thứ 5 khóa tập huấn được tổ chức, dưới sự hợp tác hỗ trợ kỹ thuật của 
Bộ Thương mại Trung Quốc với Trung ương Mặt trận Lào LFND.  

Ngoài việc là đối tác thương mại và đầu tư số 1, Trung Quốc là một trong những quốc 
gia có nhiều hợp tác nhất trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với Lào, đặc biệt là đào tạo 
nguồn nhân lực cấp lãnh đạo. 

Lào tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Hồ Nam 
heo báo KTXH, Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Lào, dẫn đầu bởi Thứ 
trưởng Thông tin Văn hóa và Du lịch ông Savankhone Razmountry đã có 
chuyến thăm và tham gia sự kiện Hội chợ du lịch văn hóa quốc tế 2019 tổ 
chức tại huyện Nghi Chương, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung 

Quốc. Đây được xem là cơ hội tốt để Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu 
tư với đối tác lớn nhất của mình. 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Savankhone Razmountry khẳng 
định việc Lào có tham gia hội chợ du lịch Hồ Nam là bước tiến mới, tăng cường quan 
hệ hợp tác hữu nghị giữa Lào và Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, 
đầu tư và du lịch. 

T 
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Đối với tỉnh Hồ Nam, kể từ tháng 7/2018, Lào và địa phương miền Nam đứng thứ 8 
về phát triển kinh tế của Trung Quốc đã có những hợp tác quan trọng trong lĩnh vực 
văn hóa, du lịch. Cụ thể, chương trình 10.000 du khách Hồ Nam đến Lào đã được hai 
bên tổ chức thành công và nhận được đánh giá tích cực, tăng cường sự quan tâm của 
người Hồ Nam đến du lịch Lào, đồng thời, tỉnh Hồ Nam cũng có các động thái quảng 
bá du lịch Lào trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Hiện, hai bên 
đang phối hợp để triển khai thêm các hợp tác song phương trải dài trong cả năm du 
lịch Lào-Trung 2019. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Savankhone Razmountry cho biết, sau nửa đầu năm du lịch 
Lào-Trung 2019, đã có hơn 2 triệu khách du lịch đến thăm Lào, tăng 5% so với cùng 
kỳ năm ngoái, trong đó có đến 500.000 du khách đến từ Trung Quốc. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Savankhone cùng đoàn đại biểu sẽ đến 
thăm quan các điểm du lịch và tiếp xúc văn hóa Trung Quốc tại địa phương để học hỏi 
kinh nghiệp làm du lịch của Hồ Nam, đồng thời quảng bá du lịch Lào, kêu gọi doanh 
nghiệp Hồ Nam đầu tư vào Lào. 

Lào-Trung Quốc khánh thành dự án  
Trung tâm đào tạo nghề 

heo KTTM, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo nghề Kỹ thuật Lào-Trung Quốc 
đã chính thức được hai bên đưa vào sử dụng sau lễ khánh thành diễn ra hôm 
23/9 vừa qua tại thủ đô Vientiane. 

Dự án xuất phát từ thỏa thuận hợp tác chung giữa Lào và Trung Quốc trong việc phát 
triển nguồn lao động nghề bền vững tại Lào, được hình thành từ sáng kiến chung giữa 
Trung tâm phát triển tay nghề, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng Cao đẳng nghề 
Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 

Tham dự lễ khánh thành Trung tâm Giáo dục và Đào tạo nghề Kỹ thuật Lào-Trung 
Quốc có mặt Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thaoKongsy Sengmany và Phó giám đốc 
Sở Giáo dục tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ông Wang Guishu. 

Tại buổi lễ, hai bên khẳng định Trung tâm đào tạo nghề Lào-Trung sẽ nắm giữ vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, bao gồm cả nhóm giáo viên 
nghề, từ đó cải thiện và nâng cấp chất lượng lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề tại Lào. 

Trung tâm đào tạo nghề Lào-Trung là công cụ phát triển kiến thức và kỹ thuật nghề 
cho lực lượng lao động Lào để phù hợp với nhu cầu lao động của thị trường trong nước. 

Theo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, hiện giới trẻ Lào tốt nghiệp bậc Trung học phổ 
thông đang có xu hướng quan tâm theo học nghề nhiều hơn trong vài năm trở lại đây, 
chủ yếu trong lĩnh vực sửa chữa xe, cơ điện, điện tử, hàn, sửa chữa đường ống nước, 
cơ khí nặng và máy móc nông nghiệp… đây là các ngành nghề có nhu cầu lao động 
lớn bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm đến 60% tổng cầu nhân lực tại Lào. 
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Trong những năm qua, chính phủ Lào và Trung Quốc đã liên tục tăng cường hợp tác, 
đặc biệt là trong đào tạo nghề nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cũng như mối 
quan hệ song phương giữa hai quốc gia.  

Ngoài lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, Lào và Trung Quốc cũng có hợp tác chặt chẽ 
với nhau trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, Trung Quốc hiện nằm trong số ba nhà 
đầu tư hàng đầu tại Lào, cùng với Việt Nam và Thái Lan. Các hợp tác nổi bật của Lào 
và Trung Quốc có thể kể đến như khoa học và công nghệ, y tế, nông nghiệp, viễn thông, 
văn hóa và du lịch. 

Lào tìm cách tăng cường xuất khẩu gạo, chuối sang thị 
trường Trung Quốc 

heo KTTM, Ngày 20/9 vừa qua, Viện nghiên cứu kinh tế Công thương Lào tổ 
chức Hội nghị chuyên ngành về chủ đề phát triển Dự án chuỗi giá trị gia tăng 
hàng nông sản Lào-Trung, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chuối, gạo Lào sang 

Trung Quốc. 

Dự án chuỗi giá trị hàng nông sản của Lào nhận được sự tài trợ của Chính phủ Trung 
Quốc cùng với 6 quốc gia khác. Tại Lào, với trọng tâm là sản phẩm chuối và gạo xuất 
khẩu. 

Theo đánh giá từ các chuyên gia, nông nghiệp vẫn sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng 
vào nền kinh tế Lào, dự kiến đến năm 2025, nông nghiệp Lào sẽ chiếm khoảng 19% 
tổng giá trị GDP. 

Hiện tại thị trường nước ngoài, Lào đang xuất khẩu các sản phẩm chủ lực bao gồm 
gạo, chuối, ngô, cà phê, sẵn, mía...Rau, củ, quả của nước này cũng ghi nhận mức tăng 
trưởng xuất khẩu tốt trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc, 
nơi có những ưu đãi cho hàng hóa Lào. 

Theo số liệu của Bộ Nông Lâm, giá trị xuất khẩu hàng nông sản Lào tăng từ 312.15 
triệu USD trong năm 2013 lên đến 640 triệu USD trong năm 2017. Chỉ tính riêng 
Trung Quốc, năm 2013, hàng nông sản Lào đạt kim ngạch xuất khẩu 92.46 triệu USD 
và tăng lên 278.56 triệu USD trong năm 2017. 

Hiện, gần 50% sản lượng nông sản Lào xuất khẩu là sang thị trường Trung Quốc. 
Trong đó Lào là quốc gia xuất khẩu gạo nhiều thứ 5 sang Trung Quốc, chiếm 2.4% thị 
trường nước này, tuy nhiên gạo Lào được cho là mới chỉ ngấp nghé đạt được tiêu chuẩn 
xuất khẩu ở một số địa phương trọng điểm. 

Kể từ năm 2010, dưới hình thức đầu tư 1+4, doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt vào Lào 
để trồng chuối thơm xuất khẩu, đưa sản lượng chuối của nước này sang Trung Quốc 
trong năm 2013 đạt gần 60 triệu USD và đạt đỉnh vào năm 2016 với tổng giá trị 183 
triệu USD. Đến năm 2018, sau nhiều bê bối trong sản xuất, sản lượng chuối Lào bán 
cho Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 64 triệu USD. 
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  Đức tiếp tục viện trợ phát triển nông thôn tại Lào 
heo KTXH, Chính phủ Đức tiếp tục phê duyệt khoản vốn viện trợ cho dự án phát 
triển nông thôn giai đoạn II tại Lào (RDP). Cụ thể, 18.9 triệu Euro sẽ được đầu 
tư cho chương trình nâng cấp hạ tầng nông thôn của Lào (RISL) tại các địa 

phương nghèo, vùng sâu vùng xa ở các tỉnh Khammuan và Attapeu. 

Diễn ra hôm 26/9 vừa qua tại Bộ Tài chính Lào ở thủ đô Vientiane, Giám đốc Ngân 
hàng Phát triển KfW tại Lào, ông Jan Wiegelmann, Thứ trưởng Bộ Công chính và 
Giao thông, ông Viengsavath Siphandone, và Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà 
Thipphakone Chanthavongsa đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận cung cấp tài chính cho 
hai dự án nói trên. 

Tổng giá trị dự án mà Chính phủ Đức viện trợ trị giá 18.9 triệu Euro và Chính phủ Lào 
cũng cam kết sẽ chi khoảng gần 1 triệu Euro để xây dựng hệ thống đường giao thông 
nông thôn bền vững, có độ chống chịu biến đổi thời tiết và cải thiện khả năng bảo trì 
đường bộ cho các địa phương nghèo. 

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, dự án RDP II và RISL sẽ bắt đầu vào quý 
cuối cùng của năm 2019 và sẽ hoàn thành vào năm 2022 dưới sự thực hiện trực tiếp 
của Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng hỗ trợ kỹ thuật của một số đối tác quốc tế. Dự 
án sẽ cải tạo cầu, đường và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bổ sung ở các huyện 
Xaybouathong và Boualapha ở tỉnh Khammuan và một số huyện ở các tỉnh phía nam 
của Lào, đặc biệt là tập trung vào huyện Sanamxay ở tỉnh Attapeu, những địa phương 
phải chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt trong năm vừa qua. 

Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng di chuyển, tiếp cận các dịch vụ công cộng 
của người dân như trường học, y tế, chợ... Đồng thời cải thiện khả năng ứng phó và 
thích nghi với biến đổi khí hậu cho địa phương trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp. 

Khoản viện trợ lần này nâng tổng số viện trợ tài chính của Chính phủ Đức cho Lào lên 
70 triệu Euro kể từ năm 2003. 
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Quốc tế đánh giá cao tiềm năng của khu vực CLMV 
heo KTXH, Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đánh gia cao cơ hội cũng như thách 
thức khi tham gia vào thị trường các quốc gia CLMV. 

Trong những năm trở lại đây, các nhà đầu tư trên thế giới bắt đầu có xu hướng chú ý 
vào những thị trường mới nổi có triển vọng tăng trưởng tốt do hầu hết các quốc gia 
phát triển đang chạm dần đến điểm bão hòa về thương mại, đầu tư... 

Theo tờ Naewna của Thái Lan, khu vực các quốc gia Asean, đặc biệt là nhóm CLMV 
(Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) đều nhận được sự quan tâm lớn đối với 
quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia có đầu tư trực tiếp lớn nhất vào khu vực này 
trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên cơ hội thị trường vẫn đang rộng mở cho nhiều 
quốc gia khác, bao gồm cả Thái Lan, với sự thâm nhập tương đối sâu và chiếm lĩnh 
một phần không nhỏ trong thị trường các quốc gia CLMV. 

Tuy nhiên, bất chấp việc thị trường vẫn đang rộng mở, khả năng tìm kiếm cơ hội đầu 
tư và đạt thành tựu không phải là việc dễ dàng. Xét về tổng thể, nền Kinh tế của CLMV 
sẽ bắt đầu có nhịp tăng trưởng chậm lại, khoảng 6-7% trong năm 2019 và 2020 tới do 
tác động từ bối cảnh kinh tế thế giới. Các tranh chấp thương mại đang gây ảnh hưởng 
gián tiếp đến nền Kinh tế các quốc gia trong nhóm này. Tổng kim ngạch xuất khẩu 
sang các đối tác chính của CLMV sau 5 tháng đầu năm 2019 giảm khoảng 8%. 

Trong nhóm CLMV, Việt Nam đã chứng minh là quốc gia đi đầu sau khi ra nhập 
ASEAN vào năm 1995. Trong 24 năm làm thành viên, Việt Nam hiện đứng đầu nhóm 
CLMV về khả năng tương tác và tốc độ đưa ra quyết định với các nước còn lại của 
ASEAN. 

Trong khi đó, ba quốc gia còn lại trong nhóm CLMV là Campuchia, Lào và Myanmar 
cũng được đánh giá là hòa nhập tốt với ASEAN, dù họ vẫn đang vướng phải những 
rào cản kỹ thuật để hội nhập mà chủ yếu là đơn giản hóa các thủ tục liên quan tới kinh 
tế, pháp luật và quy định. 

Đối với Campuchia, Lào và Myanmar, mục tiêu chính gần đây của ba quốc gia này là 
tập trung vào thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài và mở rộng xuất khẩu. Trong thời gian 
tới, những đặc quyền thương mại từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được cho là cú 
huých cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của nhóm CLMV. Tuy nhiên, cả Mỹ và 
EU đều đe dọa rút tên khỏi các thỏa thuận thương mại ưu tiên nếu như Campuchia và 
Myanmar không có giải pháp làm xoa dịu mối quan ngại về vi phạm nhân quyền. 

Trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI vào CLMV vẫn đang duy trì ổn định, tác động 
từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung sẽ thúc đẩy xu hướng di dời các cơ sở sản xuất 
quy mô lớn từ Trung Quốc sang các nước CLMV, đặc biệt là Việt Nam. Mặt khác, với 
tiềm năng du lịch và dịch vụ, CLMV sẽ có thể bù đắp và giảm tác động tiêu cực từ 
nhịp tăng trưởng chậm của lĩnh vực xuất khẩu. Mặt khác, tốc độ gia tăng của tầng lớp 
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dân số trung lưu sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng cường sức mua tại thị trường trong nước, thúc 
đẩy đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. 

Các nhà quan sát nhận định Campuchia sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 
2019 và bắt đầu thấy sự chậm lại trong trung hạn để chờ đời hiệu quả từ tiến trình cải 
cách kinh tế và thu hút FDI. 

Đối với nền kinh tế Lào, mức tăng trưởng vào năm 2019 sẽ đạt khoảng 6,4% và dự 
kiến sẽ tăng tốc lên 6,5% vào năm 2020. Các yếu tố thúc đẩy chính của nền kinh tế 
Lào là bán điện điện, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và khu vực dịch vụ, dẫn đầu là 
ngành bán buôn-bán lẻ và du lịch. Tuy nhiên, rủi ro đối với nền kinh tế Lào đến từ dự 
trữ ngoại tệ yếu, nợ nước ngoài và nợ công cao khiến Lào bị hạ bậc xếp hạng tín dụng 
quốc gia. 

Kinh tế Myanmar sẽ tăng trưởng chậm lại khoảng 6,4% dựa vào các ngành công nghiệp 
và dịch vụ phát triển ổn định sau các cải cách về đầu tư của Chính phủ trước thềm bầu 
cử 2020. Rủi ro chính đối với nền kinh tế Myanmar đến từ các yếu tố tác động bên 
ngoài và bối cảnh thương mại thế giới mất ổn định ảnh hưởng đến xuất khẩu và FDI. 

Kinh tế Việt Nam có khả năng tăng trưởng chậm khoảng 6,5% trong năm 2019, cuộc 
chiến thương mại Mỹ-Trung có tác động tích cực đến xuất khẩu và FDI vào Việt Nam 
trong trung hạn. Các nhà quan sát cho rằng việc này làm tăng nhưng cũng làm tăng 
nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo để Mỹ tăng thuế. Trong khi đó, căng thẳng thương 
mại giữa Nhật Bản - Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất Việt 
Nam, vốn dựa nhiều vào nguyên liệu, sản phẩm công nghệ từ Hàn Quốc. 

Trong các đối tác thương mại lớn, ngoài Trung Quốc, Thái Lan đang có lợi thế hơn 
nhiều quốc gia khác khi bắt đầu tham gia thâm nhập vào thị trường CLMV với lợi thế 
về địa lý và sự phổ biến cũng như lòng tin vào hàng Thái của người dân trong nước 
CLMV. 
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Hội chơ thương mại Indonesia-Lào mở rộng hợp tác 

song phương 
heo báo chí Lào, Diễn ra trong các ngày từ 20-22/9 vừa qua tại Trung tâm 
thương mại Vientiane Center, thủ đô Vientiane, đã có 22 doanh nghiệp từ 
Indonesia tham gia Hội chơ thương mại Indonesia-Lào để quảng bá dịch vụ, 

sản phẩm của mình nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Lào để cung 
cấp sản phẩm ra thị trường Lào. 

Khai mạc hôm 20/9 dưới sự chủ trì của Đại sứ Indonesia Pratito Soeharyo và Thứ 
trưởng Bộ Công thương Lào Somchit Inthamith. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Indonesia cho biết về các doanh nghiệp nước này tham dự 
hội chợ thương mại Lào-Indonesia, theo đó, các mặt hàng thực phẩm, thời trang, du 
lịch lần đầu tiên được giới thiệu và quảng bá tại thị trường Lào. 

Về phía Lào, có các doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ nổi tiếng cũng tham dự 
và quảng bá sản phẩm tại hội chợ nhằm tìm kiếm đối tác từ nước bạn. 

Đây là một sự kiện diễn ra theo tinh thần mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên 
nhiều lĩnh vực và Chính phủ Lào và Indonesia đạt được kể từ cuộc hội đàm quan trọng 
giữa Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo và Thủ tướng Lào, ông Thongloun 
Sisoulith vào tháng 10 năm 2017, thời điểm đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp 
tác giữa hai nước. 

Theo Đại sứ quán Indonesia, kim ngạch thương mại hai chiều của Lào và Indonesia 
trong sáu tháng đầu năm 2019 đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24 triệu 
USD so với 20.8 triệu USD trong năm 2018. Con số này cho thấy sự phát triển đáng 
kể trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa Indonesia và Lào, đồng thời khẳng định 
những bước đi chung mà hai quốc gia đang xây dựng đang đúng hướng và dần đạt 
được những thành tựu nhất định. Đại sứ Indonesia khẳng định 

Tháng trước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Lào, ông Alounkeo 
Kittikhoun cũng đã dẫn Đoàn đại biểu nước này thực hiện chuyến thăm tới Indonesia 
và cơ bản đã đạt được thống nhất chung về giá trị đầu ước tính 2 tỷ USD bao gồm việc 
hợp tác trong dự án xây dựng đường sắt Vientiane, trồng và chế biến mía đường, khai 
thác quặng kali và mua bán than giữa hai nước. 
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Singapore hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công 

chức Lào 
heo KTTM, Chính phủ Singapore đã hỗ trợ Lào tổ chức chương trình đào tạo, 
cải thiện khả năng giao tiếp Anh ngữ cho 23 cán bộ, lãnh đạo cấp Trung ương 
của Lào kéo dài 14 ngày từ 9-20/9/2019. Khóa đào tạo được tổ chức tại Trung 

tâm hợp tác Lào-Singapore. 

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Singapore tại Vientiane mới đây, khóa đào 
tạo nâng cao khả năng giao tiếp, đàm phán và trả lời truyền thông quốc tế được thực 
hiện bởi Ông Selvaraaja, chuyên gia của Eduvizion Consulting, do Chính phủ 
Singapore chỉ định. 

Tại buổi bế giảng khóa đào tạo diễn ra tại thủ đô Vientiane, đại diện Bộ Ngoại giao 
Lào, bà Haknilan Inthalath khẳng định tầm quan trọng của sự hỗ trợ mà Chính phủ 
Singapore giành cho Lào trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục 
tăng cường hợp tác song phương và tương tác giữa hai nhà nước nhiều hơn.  

Khóa đào tạo Anh ngữ được thực hiện bởi Sáng kiến hội nhập Asean IAI, cơ quan tổ 
chức thường kỳ từ 20-30 khóa đào tạo mỗi năm tại Trung tâm hợp tác Lào-Singapore, 
chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hành chính công, xúc tiến thuận lợi thương mại, 
quản lý đô thị, y tế, sức khỏe, hàng không dân dụng và giáo dục bằng Anh ngữ. Theo 
Bộ Ngoại giao, có khoảng 600 cán bộ, lãnh đạo Lào được đào tạo mỗi năm thông qua 
chương trình hợp tác với Singapore. 

Kể từ năm 1993, Singapore đã bắt đầu có những viện trợ, hỗ trợ kỹ thuật cho Lào trong 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực cho hơn 13.000 cán bộ, lãnh đạo 
Lào. 

 Liên minh Châu Âu hỗ trợ Lào đào tạo chuyên gia hóa 
chất và xử lý chất thải 

heo báo chí Lào, Mới đây, Liên minh Châu Âu (EU) đã cung cấp các viện trợ 
cần thiết cho Lào trong chương trình đào tạo hơn 180 kỹ sư hóa chất để nâng 
cao kinh nghiệm, chuyên môn về an toàn hóa chất tại Lào. Chương trình được 

đặt tên là “Dự án 61”, diễn ra trong 2 tuần tại thủ đô Vientiane từ 23/9-4/10/2019. 

Dự án 61 thuộc khuôn khổ sáng kiến CBRN (hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân) 
do EU tài trợ, tập trung vào lĩnh vực SEACHEM – quản lý ô nhiễm âm thanh và chất 
thải tại khu vực Đông Nam Á. 

Diễn ra hôm 23/9, Giám đốc Dự án 6, chuyên gia từ EU, ông Andrew Proudlove đã 
chủ trì lễ khai giảng chương trình đào tạo cùng nhiều đại diện là lãnh đạo ban, ngành 
thuộc Chính phủ Lào, đại diện các đối tác phát triển và hơn 180 kỹ sư hóa học trong 
nước. 

T 
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Tham gia buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Khoa học và Công nghệ 
Lào Khamphet Vongdara cho biết, khóa đào tạo SEACHEM nghiên cứu xoay quanh 
vấn đề liên quan đến giảm thiểu rủi ro hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.Với 
mục đích tăng cường kiến thức để giải quyết các vấn đề an toàn hóa học, phòng ngừa, 
phát hiện, chuẩn bị và phản ứng với rủi ro hóa học cũng như khung pháp lý liên quan 
đến an toàn hóa chất của Lào. 

Với sự hiện diện của hầu hết tất cả các chuyên gia về hóa chất trong khuôn khổ chương 
trình đào tạo, Chính phủ Lào đánh giá cao giá trị về kiến thức liên quan đến lĩnh vực 
hóa học đem lại cho kỹ sư, người trong ngành hóa học của Lào, Vụ trưởng  Vụ Kế 
hoạch và Hợp tác khẳng định. 

Chương trình đào tạo chuyên sâu về hóa chất, kỹ năng quản lý chất thải trên cơ sở hỗ 
trợ tài chính và kỹ thuật của EU cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á bởi các 
chuyên gia đầu ngành được kỳ vọng sẽ cải thiện vấn đề kiểm soát ô nhiễm âm thanh 
và chất thải cùng kiến thức về các vấn đề hóa học mới nổi trên thế giới. 

Mục tiêu tổng thể của dự án SEACHEM nhăm tăng cường an toàn và an ninh hóa học 
ở khu vực Đông Nam Á theo đặc thù của từng quốc gia. Dự án sẽ tăng cường sự phối 
hợp giữa các cơ quan, tổ chức công-tư về đánh giá tác động, ứng phó và xử lý các rủi 
ro về hóa chất của mỗi quốc gia. 
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Thiếu vốn, dự án tuyến đường Donnokkhoum-Đại lộ 

450 xây 7 năm chưa xong 
heo KTXH, Tuyến đường dài 11km nối bản Donnokkhoum, quận Sisattanak 
đến đại lộ 450 năm sẽ bị kéo dài thêm 18 tháng do nhà thầu gặp khó khăn về 
tài chính. 

Theo giám đốc Sacksombath Taysouliya, chủ thầu dự án cho biết, thay vì phải hoàn 
thành theo tiến độ ban đầu vào tháng 7 năm nay đã phải xin gia hạn đến hết năm 2018 
do thiếu ngân sách trầm trọng. 

Hiện tại, phần chưa thi công của tuyến đường đã bị đình chỉ hoàn toàn, nhà thầu chỉ 
thực hiện vệ sinh và xử lý một số hạng mục phụ trên đoạn đường đã thi công xong. 

Về cơ bản, phương tiện giao thông vẫn được phép di chuyển trên tuyến đường đang 
còn nhiều phần dang dở, chỉ có một đoạn tương đối hoàn thiện là khu vực bản Nakhuay 
và đoạn cầu bắc qua đầm Thatluang với nhiều thiết bị chưa được lắp đặt. 

Theo nhà thầu, dự án trên lý thuyết đã đạt 80% tiến độ, được khởi công từ tháng 7/2012 
và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng. Do vấn đề tài chính, nhà thầu tiếp tục phải xin gia 
hạn thêm 24 tháng, đến tháng 7/2019. 

Theo dự tính ban đầu, tuyến đường dài 11,66 km có chi phí đầu tư hơn 76 triệu USD 
(khoảng 600 tỷ kip) bằng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách của Chính phủ Lào theo thỏa 
thuận đươc ký kết giữa Sở Công chính Vận tải Vientiane và Công ty xây dựng Namtha. 
Trong suốt quá trình thực hiện dự án, nhà thầu đã không thể đi đến thống nhất về chi 
phí giải phóng mặt bằng với người dân ở tại một số vị trí, điều này cũng dẫn đến việc 
chậm tiến độ thi công. 

Theo chi tiết dự án, tuyến đường được chia làm 3 phần đều trải nhựa, bao gồm đoạn 
4.1 km nối bản Donnokkhoum đến bản Xiengda tại quận Xaysettha, tuyến đường 6 làn 
dự kiến rộng 32m và 1 cầu vượt qua đầm Thatluang dài 241m. Đoạn 2 dài 5.4km nối 
ngã ba bản Xiengda đến bản Nakhuay với mặt đường rộng 23.5m và một cầu vượt 
62m, rộng 30.75m. Đoạn còn lại nối bản Nakhuay đến đại lộ 450, dài 2.16 km, rộng 
17m với 4 làn xe chạy. 

Trong quá trình triển khai dự án, chi phí đã bị đội lên khoảng 2 triệu USD do phải thiết 
kế lại kết cấu các cây cầu và tăng chiều dài giai đoạn 3 của dự án (ban đầu chỉ là 
1.5km), đồng thời, để chịu tải trọng lớn, đường sẽ được thay đổi kết cấu về bê tông cốt 
thép thay vì rải nhựa. 
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  Lào chuẩn bị tổ chức hội chợ quảng bá  

du lịch bền vững 
heo KTTM, Hiệp hội Du lịch Lào sẽ tổ chức Hội chợ về giải pháp thúc đẩy du 
lịch bền vững (STSE) 2019, tìm hướng phát triển ngành công nghiệp không 
khói nhiều tiềm năng của nước này. 

Với chủ đề "Khám phá có trách nhiệm, phát triển du lịch thân thiện môi trường", triển 
lãm sẽ được tổ chức tại khách sạn Crowne Plaza, thủ đô Vientiane trong hai ngày 27-
28/9. Sự kiện mở cửa miễn phí trong khung giờ từ 10h-17h chiều. 

Theo thông báo chính thức từ trang web của STSE, hội chợ sẽ tập trung hầu hết các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, 
công ty lữ hành... đem đến những giải pháp phát triển du lịch bền vững cho Lào. 

Hội chợ sẽ giới thiệu đến người dùng những sản phẩm dịch vụ du lịch thân thiện với 
môi trường, bao gồm đồ dùng nói không với plastic, thực phẩm là hàng hóa thuần Lào, 
quà tặng, đồ lưu niệm thủ công. Ngoài ra, các công nghệ xử lý nước thải, sản xuất sản 
phẩm hữu cơ cũng được đưa đến triển lãm tại hội chợ. 

Theo thông tin từ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, những năm gần đây, Lào 
chứng kiến sự khởi sắc của ngành du lịch nước nhà với nhiều hoạt động quảng bá du 
lịch quy mô lớn đã được diễn ra, hàng loạt điểm du lịch được khai thác, nâng cấp chất 
lượng, lễ hội truyền thống được tổ chức quy mô hơn đã đưa Lào trở thành điểm đến 
hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. 

Năm du lịch Lào 2018, hơn 4,1 triệu khách du lịch đã đến nước này, tăng 8,2% so với 
năm 2017, đem lại nguồn thu hơn 755 triệu USD, mặc dù chưa đạt như kỳ vọng, đây 
vẫn là ngành công nghiệp đóng góp nhiều thứ 3 vào nền Kinh tế, chỉ sau điện lực và 
khai khoáng. Năm 2019, Lào đặt kỳ vọng thu hút 4,5 triệu khách du lịch, tạo nguồn 
thu hơn 700 triệu USD. 

Lào hiện đang khai thác dịch vụ tại 985 điểm du lịch, bao gồm 257 điểm du lịch văn 
hóa, 570 điểm du lịch tự nhiên và 162 di tích lịch sử. 
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Một chapter BNI đậm chất Việt được ra mắt tại Lào 

heo VTM, “BNI Lotus Chapter chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả, giúp các 
doanh nghiệp thành viên có sự tăng trưởng tốt, cũng như góp phần đóng góp 

tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và Việt Nam”.  

Đó là phát biểu của Chủ tịch BNI Lào bà Phimphone Douangsavanh tại buổi lễ ra mắt 
BNI Lotus Chapter ngày 25/9 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. 

Tham dự buổi lễ, ngoài bà Phimphone còn có sự tham gia của bà Đào Lan Phương - 
Giám Đốc Phát triển BNI Việt Nam, cùng 32 thành viên của Chapter Lotus và hơn 30 
khách mời là chủ các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều ngành nghề tại Lào. 

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thân mật với phần công bố ra mắt 
Chapter cùng ban điều hành, nghi lễ cam kết tuân thủ tôn chỉ đạo đức kinh doanh của 
BNI, buổi lễ cũng tiến hành nhiều hoạt động trao đổi thông tin, tổ chức kết nối giữa 
các thành viên và khách mời. 

Chia sẻ tại buổi lễ về BNI, Chủ tịch chapter Lotus ông Đỗ Đăng Khang cho biết: Ông 
cũng như các doanh nghiệp đến với BNI quốc tế và sáng lập ra Chapter Lotus trên cơ 
sở tin tưởng các triết lý, giá trị của BNI như “Cho là nhận”, “học tập suốt đời”… sẽ 
phù hợp với việc phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp mình, qua đó sẽ 
có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, 
đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Lào. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch chapter Lotus ông Phạm Quang Phú, cho biết quá trình 
hình thành Chapter kéo dài 3 tháng, đây là quãng thời gian rất ngắn so với việc ra mắt 
một Chapter BNI mới nói chung. Việc đặt tên chapter là Lotus “Hoa sen” nhằm nhấn 
mạnh rằng các thành viên tham gia phần lớn là người Việt hoặc Việt kiều, sử dụng 
ngôn ngữ tiếng Việt trong quá trình hoạt động, cũng như thể hiện tư tưởng hướng về 
quê hương của các thành viên. Mục tiêu của chapter Lotus là tạo ra những giá trị thiết 
thực cho các doanh nghiệp, tạo ra một môi trường để các doanh nghiệp phát triển hơn 
nữa mà ở đó có sự cam kết, chia sẻ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ông Phạm Quang 
Phú cũng chia sẻ thêm, dù chưa ra mắt chính thức nhưng trong ba tháng qua chapter 
Lotus đã thực hiện lượng giao dịch sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau với trị giá lên 
đến gần 12 tỷ Kíp. 

Lý giải lý do BNI đã thành công tại nhiều nước, cũng như tại Việt Nam bà Đào Lan 
Phương - Giám Đốc Phát triển BNI Việt Nam cho rằng, cách thức kinh doanh của 
những nước Á Đông, trong đó có Việt Nam là dựa trên mối quan hệ thân mật và có uy 
tín có nhiều ưu điểm tích cực, tuy nhiên cũng tồn tại không ít hạn chế đặc biệt là thiếu 
tính hệ thống. Trong khi đó BNI, với đặc điểm nổi bật là tính kết nối thương mại toàn 
cầu, lại rất chú trọng tính hệ thống, do đó việc tham dự BNI các thành viên sẽ được hỗ 
trợ công cụ, được huấn luyện phương pháp sử dụng, tham gia hệ thống kết nối toàn 
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cầu, từ đó giúp cải thiện hoạt động doanh nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn 
để tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Với tư cách là Chủ tịch BNI Lào, bà Phimphone cho biết, BNI Lào được thành lập 
năm 2014, chapter Lotus là đơn vị thứ 3 của BNI Lào, đây thực sự là một chapter có 
chất lượng cao của hệ thống BNI Lào khi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có 
tên tuổi tại thị trường Lào như Unitel, Sacombank Lao, PV Oil Lào, Bảo hiểm 
Lanexang...cũng như những doanh nghiệp đầy sức sống khác. Với lễ ra mắt này hệ 
thống thông tin BNI Lotus Chapter đã chính thức được kết nối với hệ thống của BNI 
toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc BNI ở trong và ngoài lãnh 
thổ Lào có thể dễ dàng tìm hiểu, kết nối, xây dựng mối quan hệ hợp trên nền tảng sự 
tin cậy đã được cộng đồng BNI quốc tế ghi nhận chung. Việc BNI Lotus Chapter là 
một thành công của BNI Lào, cũng như là một điều kỳ diệu nữa của BNI quốc tế, vì 
rất hiếm có một Chapter nói tiếng nước ngoài được hình thành trên một quốc gia khác. 
Bà tin tưởng, với sự quyết tâm, tính năng động đã thể hiện trong suốt thời gian chuẩn 
bị thành lập vừa qua, cùng với đó là sự phối hợp tốt đẹp đã hình thành từ trước của hệ 
thống BNI Lào và BNI Việt Nam, với truyền thống thân mật hữu nghị vốn có giữa 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Lào nói riêng, hai nước Việt Nam Lào nói chung, 
BNI Lotus Chapter chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả, giúp các doanh nghiệp thành viên 
có sự tăng trưởng tốt, cũng như góp phần đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế 
- xã hội của Lào và Việt Nam. 

BNI là tổ chức kết nối thương mại được sáng lập tại Mỹ từ năm 1985, hiện được xem 
là một trong những mô hình kết nối thương mại công nhất trên thế giới hiện nay với 
hơn 9.183 Chapters và hơn 260.000 thành viên tại hơn 79 quốc gia trên toàn cầu. 
Phương thức hoạt động của BNI như một hiệp hội dành cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tham gia trao đổi các cơ hội kinh doanh, giới thiệu các mối quan hệ bên ngoài 
chapter. BNI hoạt động theo mô hình các chi hội (chapter), mỗi chapter có từ 25 đến 
72 hội viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Hoạt động của các hội viên là giao 
lưu, đào tạo, kết nối hàng tuần thông qua các buổi hội thảo. Tại Việt Nam, BNI Việt 
Nam được thành lập năm 2010, đến nay đã có 3017 thành viên với 87 Chapter tại 24 
tỉnh thành trên cả nước. Trong 12 tháng đến hết tháng 8 năm 2019, thành viên BNI 
Việt Nam đã trao nhau hơn 156.000 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị các thương vụ 
lên đến hơn 4.871 tỷ đồng./. 
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Tin vắn: 
 

Dự án đường sắt Lào-Trung tiếp tục thực hiện đền bù 
heo KTXH, Đợt đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đường sắt Lào-Trung 
Quốc tại tỉnh Oudomxay chuẩn bị được nhà thầu triển khai, trị giá gần 50 tỷ 
Kíp. 

Báo cáo của chính quyền tỉnh Oudomxay về tiến độ đền bù đất cho dự án đường sắt đi 
qua tỉnh này cho thấy giai đoạn 1 của dự án trong năm 2017-2018, đã có 468 hộ gia 
đình tại 32 bản thuộc 3 huyện Xay, Na Mor và huyện Nga của tỉnh đã nhận được khoản 
đền bù có tổng trị giá 20.3 tỷ Kíp, bao gồm cả đất thổ cư, đất nông nghiệp . 

Đợt đền bù thứ 2 của dự án sẽ được triển khai tại 16 bản còn lại thuộc 3 huyện nói trên 
với tổng giá trị 47.4 tỷ Kíp, bao gồm mặt bằng các công trình xây dựng, đất nông 
nghiệp và vườn cây ăn trái của người dân. Dự án đường sắt Lào-Trung đi qua tỉnh 
Oudomxay có chiều dài 126km, đi qua 9 nhà ga, tính đến tháng 8/2019 đã đạt khoảng 
60% tổng tiến độ. Là nơi có đường biên giới với cả Thái Lan và Tây Song Bản Nạp 
của Trung Quốc. Vốn là vùng đất thuần nông nghiệp, Udomxay dần chuyển mình 
thành vùng đất hứa khi trở thành hành lang giao thông vận tải quan trọng với phần lớn 
dự án đường sắt Lào-Trung chạy qua, có tổng cộng 36 dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đã rót vốn vào Udomxay trong vài năm trở lại đây 

Lào sắp phát hành tiền 500 kíp mới 
heo VTM, mới đây, Ngân hàng Trung ương Lào (BOL) đã ban hành thông báo, 
tuyên bố việc kể từ ngày 7/10 tới sẽ đưa vào lưu thông đồng tiền 500 kíp mới, 
in trên chất liệu cotton như trước. 

Theo đó, BOL sẽ điều chỉnh một số chi tiết hình vẽ, họa tiết trên đồng tiền 500 kíp cũ, 
được lưu thông từ năm 1988 đến nay bằng phiên bản đồng 500 kíp mới, được phê 
duyệt năm 2015. 

Đồng tiền trước đây được in dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước" được đổi lại thành 
"Ngân hàng Trung ương Lào", đồng thời, quốc huy mới cũng sẽ được thay thế cho 
quốc huy cũ, thông báo mới của BOL ghi rõ. 

Chất liệu đồng tiền mới vẫn được in trên giấy cotton như mọi mệnh giá khác của tiền 
Lào. Các họa tiết, hoa văn mặt trước và quốc huy Lào sẽ ánh lên màu vàng nhạt dưới 
tia chiếu UV, thông báo ghi chú thêm. Hiện tiền Lào vẫn được in trên chất liệu cotton, 
tạo cơ hội cho nhiều đối tượng xấu tổ chức thực hiện hành vi in tiền giả và đem lưu 
thông trên thị trường. Đã có nhiều vụ án tiền giả bị phát hiện và bắt giữ tại Lào lên đến 
hàng chục, hàng trăm triệu Kíp, tuy nhiên, tiền giả tại Lào chưa đủ tinh vi để có thể 
qua mắt người dùng. Nếu các đối tượng sử dụng công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh 
đủ hiện đại và tinh vi sẽ đưa ra sản phẩm rất khó nhận biết và dễ dàng bị nhầm lẫn. 
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Văng Viêng chuẩn bị khởi công cầu mới 9 triệu USD 
qua sông Nậm Song 

heo KTXH, Thông báo ra ngày 24/9 vừa qua của Chính quyền huyện Văng Viêng 
cho biết, dự án xây dựng đường vào-cầu mới và đường vành đai sông Nậm Song 
sẽ được triển khai từ tháng 9/2019. 

Theo đó, cây cầu mới rộng 35 m, dài 50m, tổng đầu tư trị giá 9 triệu USD bắc qua sông 
Nặm Song nối hai bản Huay Sa Ngao và Huay Yae. 

Việc Chính phủ Lào phê duyệt dự án là bước tiến quan trọng trong việc phát triển của 
thị trấn du lịch Văng Viêng, nơi xảy ra bức xúc nhiều năm qua về những khó khăn khi 
di chuyển qua lại dòng Nậm Song để đến các điểm du lịch của cả du khách và người 
dân. Dự án có thời hạn xây dựng 24 tháng, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ phương 
tiện qua cầu sẽ không phải nộp phí. Dự án trên nhằm thay thế cho cây cầu gỗ hiện tại 
do một công ty tư nhân của Lào xây dựng, thu phí vận hành thời hạn thu phí kéo dài 
15 năm sẽ hết hạn trong 3 năm tới, việc thu phí cầu gỗ nói trên vốn gây ra nhiều phản 
đối từ người dân địa phương và du khách. 

Ngân hàng ACLEDA Lào tính tăng gần gấp đôi  
vốn điều lệ 

heo KTXH, Đặt ra kế hoạch lãi tăng trưởng khá cao so với năm 2018, ngân hàng 
ACLEDA Lào dự tính sẽ tiếp tục tăng mạnh vốn điều lệ. 

Đặt mục tiêu đứng trong nhóm đầu về cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tại Lào, trong phiên họp gần nhất, ACLEDA đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ 
lần 3, từ 300 tỷ Kíp lên 500 tỷ Kíp, tương đương 57 triệu USD, hướng đến tổng giá trị 
tài sản ước đạt 469 triêu USD, tăng 2.7 lần sau khi kết thúc kế hoạch tăng trưởng 5 
năm tới. 

ACLEDA đặt mục tiêu cung cấp 20% tổng tín dụng cho doanh nghiệp vừa tại Lào, 
chủ yếu nhắm vào lĩnh vực nông nghiệp. Hiện, thông qua 39 chi nhánh trên cả nước 
Lào, ngân hàng này đã cung cấp được 17 tỷ Kíp vốn vay cho doanh nghiệp. 

Hoạt động tại Lào 11 năm, ALCEDA có tổng cộng 2 lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, 
từ 100 tỷ Kíp ban đầu lên 220 tỷ Kíp trong năm 2010 và 300 tỷ Kíp trong năm 2014. 
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Tả lợn Châu Phi làm Lào thiệt hại 15 tỷ Kíp 
heo KTXH, Hiện, dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng đến 16 tỉnh, thành của Lào 
làm ít nhất 15.124 lợn đã chết gây ra thiệt hại tổng cộng 15 tỷ kíp, và dịch vẫn 
chưa có dấu hiệu được khống chế. 

Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thủy sản thuộc Bộ Nông Lâm Lào, báo cáo về 
tình hình tả lợn Châu Phi tại nước này tính từ 17/6 đến 13/9 vừa qua cho thấy vi rút 
gây chết 100% ở lợn này được tìm thất tại 51 huyện và 137 bản trên cả nước Lào, 
chiếm 34% tổng các địa phương toàn quốc. 

 Dịch tả lợn đã và đang gây ra tình trạng khan hiếm thịt trên diện rộng, cơ quan chức 
năng dự báo sẽ phải mất một thời gian lâu để có thể đưa nguồn cung trở lại bình thường. 

Chỉ trong các ngày từ 1-13 /9, chính quyền đã phát hiện ra dịch tả lợn bùng phát mới 
ở bản Chomjouk, huyện Huayxai, tỉnh Bokeo, bản Tanmixay, Quận Xaythany, thủ đô 
Vientiane và tại làng Phonsavanh, huyện Paek, tỉnh Xieng Khuang, bản Bakanoy, 
huyện Phongsaly, tỉnh Phongsaly và ở các làng Namngiew và Nador ở huyện Baeng, 
tỉnh Oudomxay. 

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền các địa phương trong việc thắt chặt kiểm soát, 
ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, vi rút nguy hiểm này vẫn đang giết chết 
hàng nghìn con lợn tại Lào.  

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn Lào thu ngân 
sách đạt chỉ tiêu 

heo báo chí Lào, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Xiengkhoang, Lào 
cho biết tính đến hết tháng 08 năm 2019, đơn vị đã thu Ngân sách đạt 58.2 tỷ 
Kíp, đạt 72.81% chỉ tiêu được giao. 

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn được giao chỉ tiêu thu ngân sách 80 tỷ Kíp trong 
cả năm 2019. Tính đến hết tháng 08 năm 2019, đơn vị đã thu ngân sách đạt 58.2 tỷ 
Kíp, đạt 72.81%, được xem là một trong số các đơn vị hải quan của Lào duy trì sự ổn 
định trong công tác thu ngân sách. trong đó chủ yếu là thuế VAT, phí chiết khấu đặc 
biệt, phí dịch vụ, phí lưu kho xăng dầu và một số khoản phạt vi phạm. Hàng hóa lưu 
thông chính qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn Việt-Lào là xăng dầu, xe, phụ tùng, vật 
liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, thiết bị điện 

Theo ông Euangthid Alounthong, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế 
Nậm Cắn Lào cho biết, lượng hàng hóa nhập khẩu sau 8 tháng đầu năm 2019 duy trì 
ổn định; đơn vị đã đôn đốc thu nộp thuế đúng quy định, đồng thời tiếp tục quán triệt 
đạo đức cán bộ, tăng cường tạo điều kiện thủ tục thông quan nhanh chóng, đúng pháp 
luật. 

T 
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 Tỉnh Champasak tổ chức bán đấu giá gỗ lậu bị thu giữ 
heo báo chí Lào, Mới đây, chính quyền tỉnh Champasak gửi thông cáo báo chí 
về việc mời các cá nhân, tổ chức, nhà máy, xưởng chế biến gỗ tham gia đấu 
giá hàng nghìn mét khối gỗ lậu mà tỉnh này bắt giữ được trong thời gian vừa 

qua. 

Theo thông tin từ ban tổ chức đấu giá gỗ lậu tỉnh Champasak cho biết, 5.179 hộp gỗ 
với tổng 528.852 mét khối sẽ được đấu giá công khai, giá hồ sơ tham gia đấu thầu là 
1 triệu Kíp. Thời gian đăng ký dự đấu thầu tính từ ngày 25/9-9/10/2019 trước khi lễ 
đấu thầu chính thức diễn ra vào 9h30 sáng ngày 10/10, thông báo của Sở Công thương 
tỉnh Champasak ghi rõ. 

Tháng 8/2018, Champasak cũng thực hiện một cuộc đấu giá tương tự với hàng trăm 
hộp gỗ được bán công khai. Tháng 5 vừa qua, tỉnh Attapeu cũng tổ chức đấu giá tổng 
số 88.639 mét khối gỗ lậu dạng hộp, khúc và gỗ tròn mà cơ quan chức năng đã thu giữ 
được. Tình hình gỗ lậu tại Lào lắng xuống sau các cuộc đàn áp mạnh tay sau khi Chỉ 
thị 15/PM của Thủ tướng Thongloun Sisulith được ban hành. 

Theo Hiệp hội đồ gỗ Lào, sau khi ngành gỗ được chấn chỉnh, các doanh nghiệp gỗ 
nước này phải vật lộn với hàng loạt quy định khắt khe về kích thước gỗ xuất khẩu đươc 
Chính phủ ban hành cùng với quy mô sản xuất hạn chế khiến họ không thể đáp ứng sự 
quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc. 

Tỉnh Attapeu xuất khẩu rượu sang Nhật Bản 
heo báo chí Lào, sau 5 năm nhận được hỗ trợ từ dự án thúc đẩy sản xuất rượu 
trắng Lào từ đối tác phát triển, cụm sản xuất rượu trắng tại tỉnh Attapeu chuẩn 
bị xuất lô hàng đạt chuẩn đầu tiên sang Nhật Bản. 

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa Chính quyền tỉnh Attapeu và Dự 
án khuyến khích hợp tác xã Cop Okinawa, Nhât Bản vào tháng 6/2017. Ngày 20/9 vừa 
qua, hai bên tiếp tục đạt được thỏa thuận xuất khẩu lô hàng 7.000 chai rượu trắng Lào 
mang nhãn hiệu rượu trắng "Ban Xai" trị giá khoảng hơn 200 triệu Kíp. 

Theo thông tin từ Chính quyền tỉnh Attapeu, hợp tác xã sản xuất rượu trắng tại bản 
Xai, huyện Xaysettha là dấu mốc hợp tác hỗ trợ quan trọng mà Nhật Bản, đại diện là 
JICA thực hiện tại tỉnh này. Hiện, sản phẩm rượu trắng của hợp tác xã đã có nguồn 
cung ổn định cho thị trường trong nước và một số nước láng giềng, lô hàng sắp xuất 
khẩu sang tỉnh Okinawa chiếm khoảng 25% tổng sản lượng đã sản suất được. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

   Thủ tướng Lào thăm Việt Nam, củng cố  
quan hệ hợp tác song phương 

heo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào, nhận lời mời của Thủ tướng 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ 
tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và 

Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 01-03/10. 

Theo truyền thông Lào, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thongloun diễn ra 
trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, hứa 
hẹn đạt nhiều tầm cao mới. 

Chính phủ Lào đã tổ chức họp bàn về kế hoạch trao đổi thông tin trong khuôn khổ 
chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thongloun nhưng thông tin chi tiết chưa được 
tiết lộ với báo chí. 

Ngày 22/9, Chính phủ Việt Nam cũng đã tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc để rà soát việc thực hiện các thỏa thuận cấp nhà nước Việt 
Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia để chuẩn bị cho các chuyến thăm Việt Nam của 
Thủ tướng Thongloun và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Theo báo chí Lào, kim ngạch thương mại của Việt Nam với Lào và Campuchia đạt 
mức tăng trưởng 15% sau 8 tháng đầu năm 2019 và cùng có mối quan hệ hợp tác trải 
dài trên nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư, năng lượng, giao thông, giáo dục đào tạo và 
văn hóa. 

Lào và Việt Nam đang nỗ lực để hiện thực hóa nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực 
cơ sở hạ tầng, bao gồm dự án cảng Vũng Áng, đường sắt Thakhek-Mụ Giạ, cao tốc Hà 
Nội-Vientiane. 

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào sau 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 
493 triệu USD, tăng 13.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đứng thứ 3 về đầu tư 
nước ngoài vào Lào với 410 dự án trị giá 4,22 tỷ USD. Đồng thời, doanh nghiệp Việt 
Nam đã và đang có đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. 
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Lào 

heo VOV Vientiane, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào 
Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu 
cấp cao Quốc hội nước ta thăm nội bộ CHDCND Lào từ ngày 26 đến 29/9. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác với Quốc hội 
Lào và cho rằng, điều đó thể hiện sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan lập 
pháp. Hiện nay, Quốc hội hai nước đang phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp 
tác ký tháng 3/2017 ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trên cả phương diện song 
phương và đa phương. Hai bên thống nhất cần tiếp tục giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, 
tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ; tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận, Hiệp 
định đã ký, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nước ngày càng đi vào 
chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư. 

Về công trình Nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam dành cho Lào, hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị liên 
quan trong việc đảm bảo tiến độ của Dự án. Đồng thời cho rằng, cần tích cực tháo gỡ 
những vướng mắc về nguồn vốn, kỹ thuật…và phối hợp giám sát chặt chẽ trong quá 
trình thi công để công trình sớm hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiện đại nhưng vẫn 
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, xứng đáng là biểu tượng của quan hệ hữu nghị vĩ 
đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân đã nêu tình hình phức tạp gần đây trên biển Đông khi Trung Quốc đưa 
nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 được hộ tống bởi nhiều tàu hải cảnh và tàu cá 
vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, làm phức 
tạp tình hình, đe dọa đến hòa bình, an ninh, ổn định tại khu vực. Đề nghị Lào, với tư 
cách thành viên ASEAN và là bạn bè thân thiết của Việt Nam, cùng các nước ASEAN 
có lập trường và tiếng nói chung nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định 
ở Biển Đông; thúc đẩy thực hiện DOC, xây dựng COC thực chất, vì lợi ích chung của 
cả ASEAN và khu vực. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam ứng cử 
thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm 
kỳ 2020-2021 và mong Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm 
vị trí này, cũng như việc đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2020. 
Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, 
như: AIPA, IPU, APF, APPF… 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yatotou 
sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cảm ơn và vui vẻ nhận lời, 
thời gian sẽ được sắp xếp thông qua đường ngoại giao. 
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Cuối giờ chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội 
Việt Nam đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Thoongloun Sisulith. 

Tại cuộc hội đàm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Lào đã ủng hộ 
Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực, mong Lào với tư cách là người bạn 
thân thiết và thành viên ASEAN, ủng hộ quan điểm của Việt Nam, đồng thời giữ vững 
sự đoàn kết, thống nhất với vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Đề 
nghị Lào tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch 
ASEAN và Chủ tịch AIPA 2020, cũng như hoàn thành vai trò Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith bày tỏ vui mừng tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chuyến 
thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, thể hiện 
tình cảm nồng ấm, thắm tình anh em, phát huy các kết quả hợp tác toàn diện và tình 
đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước. 

Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam dành cho Lào thời 
gian qua; sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của Việt Nam với người dân vùng lũ lụt 6 tỉnh 
Trung và Nam Lào; Đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm bàn giải pháp tháo gỡ những 
vướng mắc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, 
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào ngày càng hiệu quả hơn, 
trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 10 này. 

 Đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào 
heo Nhân dân điện tử, ngày 27-9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đồng chủ trì 
hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. 

tham dự có hàng trăm đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Quốc hội hai nước và 
lãnh đạo một số bộ, ngành của Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham 
dự hội thảo. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotounhấn mạnh, các 
nội dung mà hội thảo Quốc hội hai nước tiến hành đều là các vấn đề quan trọng, đáp 
ứng những đòi hỏi cần thiết của người dân trong điều kiện mở rộng việc phát triển kinh 
tế, xã hội trong giai đoạn mới. 

Khẳng định sự hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước cũng như giữa Quốc hội 
Việt Nam và Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khẳng định, 
Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Lào, tiếp tục kế thừa 
và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác, tích cực góp phần củng cố và phát 
triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện 
giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. 
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Với chủ đề “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và 
“Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội và Chính 
phủ và các Bộ ngành liên quan”, tại hội thảo, các đại biểu hai nước đã trình bày các 
tham luận về chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại 
Việt Nam, tham luận về phát triển nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại Lào, tham 
luận về công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giữa các cơ 
quan với chính phủ và các bộ ngành liên quan… . 

Sau các tham luận, đại biểu hai nước đã trao đổi ý kiến, những kinh nghiệm trong công 
tác của Quốc hội hai nước, đồng thời cũng tìm hiểu những vấn đề đang còn tồn tại 
trong công việc nhằm đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của xã hội và của người dân. 

Đây là lần thứ 8 trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV của Việt Nam và Khóa VIII của 
Lào, hai bên đã tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thực tiễn 
trong công tác quản lý của mỗi nước cũng như tăng cường sự hiểu biết và mối quan 
hệ gắn bó giữa hai bên. 

Trong diễn văn bế mạc hội thảo vào chiều 27-9, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou 
đánh giá cuộc hội thảo đã thành công tốt đẹp. Rất nhiều vấn đề về chuyên môn đại 
biểu hai bên quan tâm đã được trao đổi sâu rộng, góp phần phục vụ công việc trong 
thời gian tới của các đại biểu Quốc hội trong việc phục vụ người dân. 

* Sau cuộc hội thảo, cũng trong chiều 27-9, lễ trao Huân chương, Huy chương của 
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng một số tổ chức và cá nhân Lào được tổ chức 
trọng thể với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào. 

Tại buổi lễ, 12 tập thể và 35 cá nhân thuộc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban 
thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào đã được nhận bốn Huân chương Độc lập hạng 
Nhất, 13 Huân chương Độc lập hạng Nhì và 30 Huân chương Độc lập hạng Ba do đã 
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết 
đặc biệt giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào. Ngoài 
ra 38 tập thể và cá nhân thuộc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban thư ký Quốc 
hội nước CHDCND Lào được nhận Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị 
của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. 
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Tòa nhà Quốc hội mới của Lào: Biểu tượng của tình 
đoàn kết Lào - Việt 

heo TTXVN - Nhà Quốc hội mới của Lào là biểu tượng của mối quan hệ hữu 
nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. 

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm 
việc tại Lào từ ngày 26 - 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại 
biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tới thăm tòa nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào. Được xây dựng trên Quảng trường That Luang, 
trung tâm thủ đô Vientiane, Nhà Quốc hội mới của Lào là công trình có ý nghĩa chính 
trị - đối ngoại, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc 
biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội và nhân dân hai 
nước Việt - Lào. Dự án tòa nhà Quốc hội mới của Lào đang được Binh đoàn 11 của 
Việt Nam xây dựng với quyết tâm chính trị cao nhất, đội ngũ thợ lành nghề nhất cùng 
các thiết bị xây dựng và công nghệ cực kỳ hiện đại. Sau hơn 1 năm thi công, với hàng 
loạt thành tựu khoa học công nghệ xây dựng tiến tiến được binh đoàn này áp dụng và 
triển khai trên quy trình kiểm soát hết sức nghiêm ngặt về chất lượng, phần thô tòa nhà 
Quốc hội mới của Lào hiện đã gần hoàn thành, nhiều hạng mục của tòa nhà bắt đầu 
bước vào giai đoạn hoàn thiện. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Dự án Xây dựng Trụ sở Quốc hội mới của Lào, ông Somphan Phengkhammy 
cho biết việc xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới của Lào được thực hiện theo đúng tinh 
thần chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng của hai nước, được triển khai liên tục, 
cho dù có gặp khó khăn do thời tiết hoặc một số vấn đề, nhưng vẫn được triển khai 
đồng bộ, đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng. Với tiến độ và chất lượng triển khai như 
hiện tại, công trình này chắc chắn sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. 

Theo báo cáo của Ban phụ trách Dự án và Tư vấn giám sát của cả hai nước, mặc dù 
thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn, mưa nhiều hơn gây khó khăn lớn cho công tác thi 
công, song với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của công ty thầu xây dựng, dự 
án đến nay đã hoàn thành khoảng 70% phần xây thô, đạt tiến độ và chất lượng đúng 
tiêu chuẩn kỹ thuật 100%. Hiện các đơn vị liên quan của hai nước đang đặt mục tiêu 
sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà Quốc hội mới của Lào vào cuối năm sau. Dự 
án tòa nhà Quốc hội mới của Lào có trị giá hơn 100 triệu USD với 5 tầng và 1 tầng 
hầm có sức chứa từ 800 đến 1.000 người. Tòa nhà này sẽ có hội trường lớn, hành lang 
rộng rãi, các phòng họp lớn, trung bình và nhỏ, văn phòng làm việc cho các thành viên 
Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau khi hoàn thành, trụ sở Quốc hội mới của Lào không 
chỉ đảm bảo tốt mọi công năng cho các hoạt động của Quốc hội trong thời gian trên 
100 năm, mà còn góp phần quan trọng để mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày 
càng phát triển, xứng đáng trở thành biểu tượng cho quan hệ hữu nghị và sự hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam anh em. 
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 Doanh nghiệp Việt tìm nhà phân phối tại Lào 

heo VOV, Hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp Việt đã tham gia trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác tại “Hội chợ triển lãm Thương 
mại – Dịch vụ – Du lịch TP HCM tại tỉnh Savannakhet lần thứ III năm 2019”.     

Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp với 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), 
Sở Công Thương tỉnh Savannakhet, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP HCM tổ chức tại 
Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế tỉnh Savannakhet, từ ngày 25/9 đến 29/9/2019. 

Sau hai lần tổ chức thành công (năm 2017 và năm 2018), Hội chợ triển lãm Thương 
mại – Dịch vụ – Du lịch TP HCM tại tỉnh Savannakhet lần thứ III năm 2019 tiếp tục 
thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa TP HCM và tỉnh Savannakhet; hỗ trợ doanh 
nghiệp TP HCM mở rộng thị phần ở Lào, đặc biệt là vùng Trung Lào, nơi có nhu cầu 
tiêu thụ hàng hóa phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp thành phố. Hội chợ 
triển lãm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch TP HCM tại tỉnh Savannakhet lần thứ III 
năm 2019 có 250 gian hàng của 320 doanh nghiệp, trong đó 200 gian hàng doanh 
nghiệp Việt Nam và 50 gian hàng doanh nghiệp Lào; gồm các nhóm sản phẩm: công 
nghiệp, may mặc, da giày, nhựa và cao su, cơ khí, nông sản và thực phẩm, điện tử, 
điện gia dụng, thủ công mỹ nghệ và quà tặng, đồ gỗ nội thất, máy móc thiết bị, vật liệu 
xây dựng, dịch vụ du lịch, tài chính, vận chuyển,... Tại Hội chợ, Ban tổ chức triển lãm 
hình ảnh giới thiệu về văn hóa, kinh tế, xã hội, du lịch của TP HCM đến với người dân 
Lào; triển lãm sản phẩm đặc trưng của TP HCM và các sản phẩm của doanh nghiệp. 

Hội chợ triển lãm có khu vực kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp tìm kiếm cơ 
hội hợp tác đầu tư, tìm đối tác kinh doanh, khai thác thị trường, mở rộng hệ thống đại 
lý và các kênh phân phối hàng hóa tại thị trường Lào. 

Ông Phạm Thiết Hòa cho biết, người dân tỉnh Savannakhet nói riêng, người dân Lào 
nói chung đánh giá hàng Việt Nam phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, giá cả phù hợp 
với nhu cầu tiêu dùng của người dân Lào. Trước đây, hàng hóa Việt Nam xuất hiện tại 
các tỉnh Trung Lào phần lớn đi đường tiểu ngạch. Sự xuất hiện đồng loạt của hàng hóa 
TP HCM quy mô lớn, tổ chức bài bản với những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, 
đưa đến giới thiệu sản phẩm đều có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là sự kiện 
chưa từng có ở tỉnh Savannakhet trong 3 năm nay (2017 – 2018 và 2019), góp phần 
tạo dựng hình ảnh thiện cảm đối với hàng hóa Việt Nam trong mắt người tiêu dùng 
Lào. Với số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều hơn, Hội chợ triển lãm Thương mại – 
Dịch vụ – Du lịch TP HCM tại tỉnh Savannakhet lần thứ III năm 2019 được doanh 
nghiệp Việt Nam kỳ vọng sẽ mang đến những kết quả thành công hơn cho doanh 
nghiệp, hàng Việt Nam sẽ đứng chân được lâu bền ở tỉnh Savannakhet nói riêng, ở thị 
trường Lào nói chung thông qua ngày càng nhiều doanh nghiệp Lào trở thành đại lý 
phân phối hàng Việt Nam.  
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