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Tin chính: 

 Lào tăng cường chất lượng kiểm toán nhà nước 
heo KPL, Ngày 26/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Kiểm toán nhà nước 
đã đạt thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các thách thức trong nỗ 
lực hoàn thành kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia. 

Ngày 27/9, Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Thứ trưởng Khamchanh 
Vongsenboun và Phó Tổng kiểm toán nhà nước Lào Bounphon Vannachith đã cùng 
chủ trì hội nghị thảo luận kế hoạch hợp tác giữa hai bên sau khi đã đạt được thỏa thuận 
chung thông qua biên bản ghi nhớ (MOU) hồi tháng 6 vừa qua về việc tăng cường trao 
đổi thông tin, cải thiện hiệu quả ngành kế hoạch-đầu tư. 

Theo Thứ trưởng Khamchanh, hợp tác giữa hai cơ quan sẽ cải thiện khả năng quản lý 
ngân sách, tài sản công và hoạt động của các quỹ đầu tư phát triển và đầu tư vào đặc 
khu kinh tế của Lào, hỗ trợ chính sách phát triển kinh tế, tăng trường bền vững và xóa 
đói giảm nghèo. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 
lần thứ 8 (2016-2020) cần nguồn vốn đầu từ 45.5 nghìn tỷ Kíp, tương đương 5.3 tỷ 
USD, chiếm 26% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để đảm bảo Lào đạt mức tăng trưởng 
6.7-7% trong năm 2020. 

Khoản đầu tư nới trên, có 50% đến từ nguồn vốn đổ vào lĩnh vực thủy điện, đặc khu 
kinh tế, công nghiệp chế biến, du lịch từ khu vực tư nhân trong, ngoài Lào. Lĩnh vực 
tài chính-ngân hàng chiếm 22%,, 11 % từ ngân sách nhà nước và phần còn lại đến từ 
ODA. 

Trong 4 năm đã qua của tiến trình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội lần thứ 
8, Lào phải liên tục vật lốn với vấn đề thâm hụt, nợ công, tác động từ nền kinh tế bên 
ngoài, đặc biệt là sự sụt giảm giá trị hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó có quặng. 
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Lào cần phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy  

phát triển kinh tế 
heo KPL, Thông qua hàng loạt ưu đãi mới được áp dụng cũng như cam kết 
điều chỉnh chính sách, Chính phủ Lào đặt ra mục tiêu thu hút lượng khách 
du lịch quốc tế nhiều hơn cho đến cuối năm nay. 

Động thái này nhanh chóng được Chính phủ Lào đưa ra sau khi Ngân hàng Phát triển 
Châu Á công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế của Lào trong năm 2019-2020 chỉ 
ở mức vừa phải, giảm từ 6.5% xuống còn 6.2% do sự tăng trưởng chậm lại của khu 
vực công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là lượng du khách đến Lào sụt giảm trong 6 tháng 
đầu năm. 

Theo chuyên gia về phát triển cộng đồng của ADB tại Lào, ông Rattanatay 
Luanglatbandith cho biết, du lịch sẽ là ngành công nghiệp trọng điểm đối với sự phát 
triển kinh tế của Lào. 

Chìa khóa chính để tạo thuận lợi cho quảng bá và phát triển du lịch Lào nằm ở hệ 
thống cơ sở hạ tầng, quyết định đầu tư mạnh tay vào các chương trình du lịch quy mô 
và điều chỉnh chi phí dịch vụ. Lào có tiềm năng to lớn về du lịch tự nhiên, văn hóa và 
lịch sử, nhưng để tận dụng điều này, Chính phủ cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc 
đẩy ngành du lịch đi lên, vị này khẳng định. 

Trước hết, giao thông đường bộ để tiếp cận các địa điểm du lịch cần có sự thuận tiện, 
dễ dàng, hạ tầng dịch vụ cần đầy đủ và chuyên nghiệp hóa bằng việc chỉ thu phí một 
lần, ông Rattanatay nói thêm. 

Mặt khác, Chính phủ nên quan tâm đến các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, thông 
qua các kênh thông tin đại chúng quy mô toàn cầu, có khả năng tiếp cận hàng triệu 
lượt xem, như đài BBC. 

Tuy nhiên, đại diện cho ADB, ông Rattanatay đánh giá cao nỗ lực của Lào trong việc 
hợp tác với các đối tác phát triển để thực hiện khá thành công năm du lịch Lào 2018 
và đang trên đường thực hiện mục tiêu 1 triệu khách Trung trong tổng 4.5 triệu khách 
nước ngoài trong năm du lịch Lào-Trung 2019. 

Theo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, lượng khách du lịch trong nửa đầu năm 2019 
được ghi nhận ở mức hơn 2,2 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách 
đến Lào chủ yếu là người Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc. 
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Lào tổ chức hội thảo về chuỗi giá trị toàn cầu  
và tự do thương mại 

 
heo báo chí Lào, Trong các ngày từ 30/9-2/10 tại thành phố Vientiane, Chính 
phủ Lào đã tổ chức Hội thảo chuyên đề để họp bàn về chuỗi giá trị hàng hóa toàn 

cầu, dịch vụ và tự do thương mại tại khu vực các quốc gia Asean chậm phát triển 
(LDCs). Chương trình được tài trợ kỹ thuật bởi Chính phủ Australia và Viện nghiên 
cứu kinh tế Asean và Đông Á. 

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Lào 
trong những năm gần đây đang có dấu hiệu mang lại cho nước này các cơ hội phổ biến 
công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong phát triển đất nước. 

Tại Hội thảo, các chủ đề được đưa ra thảo luận bao gồm tầm quan trọng của dịch vụ 
đối với sự phát triển của LDC; xu hướng toàn cầu hóa; chuỗi giá trị toàn cầu; thương 
mại và dịch vụ tại khu vực Asean và Đông Á; vấn đề tự do hóa dịch vụ và gia nhập 
chuỗi giá trị toàn cầu của Lào; tăng trưởng bền vững, tăng trưởng bao trùm; phát triển 
nguồn nhân lực; hội nhập công nghiệp 4.0.  

Ngoài ra, vấn đề trọng tâm của Lào trong việc phát triển của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ; phát triển du lịch, dịch vụ nông nghiệp, logistics, chính sách đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, phát triển ngành dịch vụ, tiến trình toàn cầu hóa và thương mại tự do trong khu 
vực cũng được đưa ra thảo luận. 

Theo Cục trưởng Cục kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, bà Phonevanh Outhavong 
cho biết, hội thảo được tổ chức với nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển, tiếp cận 
nguồn thông tin và  chính sách phát triển của các quốc gia LDC, hỗ trợ nâng cao năng 
lực hoạch định chính sách cho các thành phần kinh tế nhà nước của Lào. 
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Lào phát triển hoạt động thanh toán điện tử 
heo LTP, Ngày 1/10 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Viện Công nghệ máy tính 
(TCEI) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Lào cùng Công ty Công nghệ du 
lịch Advance Travel đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để phát triển dịch vụ thanh 
toán điện tử tại nước này. 

Tham dự lễ ký kết có Viện trưởng TCEI, ông Vilaysack Inthapatha, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch và Hợp tác Khamphet Vongdara, và Giám đốc Advance Travel, Bà Sengvichith 
Sivongxa. 

Theo thông tin từ buổi lễ ký kết, hai bên đã bắt đầu khởi động các hợp tác phát triển 
thiết bị và hệ thống thanh toán điện tử từ giữa năm 2018 bao gồm phương thức nạp 
thuê bao trả trước di động, thanh toán dư nợ, thanh toán hàng hóa bán lẻ thông qua 
thiết bị điện tử. Ở diễn biến tiếp theo, các bên đã thỏa thuận sẽ sớm triển khai hệ thống 
máy in hóa đơn điện tử, một phần trong chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động của 
Viện công nghệ máy tính Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vilaysack cho biết , cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
bắt đầu có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Lào, đến cuộc sống hàng ngày của con người, việc 
phát triển các tiện ích thanh toán hiện đại sẽ đơn giản hóa các nhu cầu thiết yếu của 
người dân. 

Dự án thuộc khuôn khổ phát triển hiện đại và chính sách điện tử hóa khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ Lào. 
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  Chính phủ Lào ban hành 500 triệu USD  
trái phiếu tiết kiệm 

heo VTM, Bắt đầu từ ngày 1/10-31/10/2019, Ngân hàng Trung ương Lào 
(BOL) bắt đầu phát hành đợt thứ nhất 500 triệu USD trái phiếu tiết kiệm. 

Theo BOL. trái phiếu tiết kiệm bằng tiền USD sẽ được phát hành nhiều loại 
khác nhau, bao gồm trái phiếu kỳ hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm. Đối với trái phiếu tiết 
kiệm 1 năm có các mệnh giá 1.000 USD, 5.000 USD và 10.000 USD với Lợi tức 
5%/năm. 

Tương tự, với trái phiếu tiết kiệm có thời hạn 3 năm, cùng các mệnh giá nói trên, lợi 
tức sẽ được tính 6%/năm và lợi tức 7%/năm  đối với trái phiếu có thời hạn 5 năm. 

BOL quy định các cá nhân, pháp nhân có quốc tịch Lào hoặc người đang sinh sống tại 
Lào có quyền mua trái phiếu tiết kiệm USD, ngoài trừ các cá nhân, có liên quan đến 
hoạt động của ngân hàng thương mại tại Lào. 

Lợi tức sẽ được thanh toán mỗi 6 tháng (2 lần/năm), đồng thời, người sở hữu trái phiếu 
tiết kiệm USD sẽ không được rút lại tiền trước ngày đáo hạn trái phiếu. Ngoài ra, trái 
phiếu tiết kiệm không được phép đem ra giao dịch tại thị trường thứ cấp nhưng có 
quyền chuyển nhượng hoặc làm tài sản thế chấp để vay tín dụng, BOL quy định. 

Trái phiếu tiết kiệm USD được Ngân hàng Trung ương phát hành trên chất liệu cotton, 
có khả năng chống nước khá tốt và được áp dụng kỹ thuật in chống làm giả. 

Đơn vị phát hành chính thức trái phiếu tiết kiệm là Vụ quản lý ngân hàng, các chi 
nhánh của BOL tại miền Bắc Lào ở tỉnh Udomxay, Luangprabang, Xiengkhoang. Các 
chi nhánh của BOL tại miền Nam Lào ở tỉnh Savannakhet và Champasak. Có 3 ngân 
hàng thương mại được ủy quyền phát hành trái phiếu tiết kiệm USD là BCEL, LDB 
và Ngân hàng Nông nghiệp Lào. 

Theo ADB, Chính phủ Lào đang thiếu hụt nguồn ngoại tệ nghiêm trọng, quỹ dự trữ 
ngoại tệ của nước này chỉ dao động ở mức dưới 1 tỷ USD, đủ khả năng duy trì nhập 
khẩu từ 1-2 tháng và khó có thể trong vòng ít nhất 2 năm tới nếu không có động thái 
cải thiện tình hình bằng cách huy động thêm dòng ngoại tệ thông qua các kênh đầu tư. 
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   Thủy điện Luangprabang trên dòng chính Mekong sắp 
được xây dựng 

heo LTP, Chính phủ Lào đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hiệp định Mekong 1995 
về thực hiện tham vấn trước dự án thủy điện Luang Prabang, dự kiến khởi công 
vào năm sau và bắt đầu bán điện từ năm 2027.  

Đập Luang Prabang sẽ nằm trên dòng chính sông Mekong, giữa dự án Pak Beng đã đề 
xuất ở thượng lưu và dự án Xayaburi sắp hoàn thành ở hạ lưu, thông cáo báo chí của Ủy 
hội Sông Mekong (MRC), tổ chức liên chính phủ về đối thoại và hợp tác tại hạ lưu 
sông Mekong, gồm các nước Campuchia, Thái Lan, Lào và Việt Nam, cho biết hôm 
nay. 

Địa điểm cụ thể của dự án là làng Houygno thuộc tỉnh Luang Prabang, cách thị trấn 
Luang Prabang khoảng 25 km và cách đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam khoảng 
2.036 km. Đập nhà máy phát điện sẽ dài 275 m, cao 80 m và rộng 97 m. 

Dự án thủy điện đập dâng này dự kiến hoàn thành vào năm 2027, vận hành liên tục 
quanh năm và sản xuất 1.460 MW điện. Điện sản xuất ra có thể được bán sang Thái 
Lan và Việt Nam từ năm 2027, theo thông báo chính phủ Lào trình lên ban thư ký 
MRC hồi tháng 7. 

Công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang, một công ty Việt Nam do Tổng Công ty 
Điện lực Dầu khí Việt Nam thành lập, là nhà thầu của dự án. Chi phí dự án không được 
nêu. 

Trong quá trình tham vấn trước, MRC sẽ thẩm định các khía cạnh kỹ thuật của dự án, 
đánh giá các tác động xuyên biên giới tiềm tàng đối với môi trường và sinh kế của 
những cộng đồng ven sông, đồng thời kiến nghị biện pháp giải quyết các quan ngại 
đó. Quá trình này thường kéo dài 6 tháng, nhưng MRC có thể gia hạn thêm. 

Ngoài dự án thủy điện Luang Prabang, 4 dự án khác là Xayaburi, Don Sahong, Pak 
Beng và Pak Lay đã được đề xuất trên dòng chính sông Mekong ở Lào và cũng đã 
được trình để tiến hành tham vấn trước. 
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 Lào tổ chức đánh giá và xếp hạng  

môi trường đầu tư cấp tỉnh 
heo KTXH, Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI) đang thực hiện 
giai đoạn 2 của dự án ProFIT về khảo sát và đánh giá độ thuận lợi của môi trường 

kinh doanh. 

Theo thông cáo báo chí của LNCCI mới đây, cơ quan này đang tổ chức các chương 
trình đánh giá môi trường đầu tư, thương mại theo đơn vị tỉnh trên phạm vi cả nước 
theo khuôn khổ dự án ProFIT, tạo cơ sở hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận, tháo gỡ 
vướng mắc và hưởng lợi từ dịch vụ hành chính công và các chính sách cải thiện môi 
trường đầu tư của Chính phủ Lào. 

Theo đại diện LNCCI, hai địa phương đầu tiên tổ chức hội thảo về đánh giá thuận lợi 
đầu tư, thương mại là thành phố Vientiane và tỉnh Vientiane và tiếp đó sẽ triển khai ra 
các tỉnh khác trên toàn quốc, dự án sẽ kết thúc tháng 11 tới. 

Với mục đích chính là thu thập thông tin về hoạt động doanh nghiệp và kinh nghiệm 
thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh tại địa phương. Các hội nghị sẽ được tổ 
chức mà không có sự tham gia của đại diện chính quyền. Mọi doanh nghiệp tham gia 
vào hội thảo tham vấn đều sẽ nhận được các câu hỏi liên quan đến hoạt động của mình 
và cần trả lời một cách khách quan, rõ ràng và chính xác nhất, bất kể có phải là khía 
cạnh nhạy cảm hay không, đại diện của LNCCI khẳng định. 

Các đánh giá trên được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho khu vực doanh nghiệp, 
nâng cao kiến thức và hiểu biết về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Lào. Đồng thời 
tạo cơ sở cho khu vực công nắm bắt và có những điều chỉnh chính sách, cơ chế pháp 
lý phù hợp, kịp thời. 

Theo Phó chủ tịch LNCCI Valy Vetsaphong, thông qua kết quả đánh giá, Lào sẽ tổ 
chức xếp hạng môi trường kinh doanh cấp tỉnh, việc này dựa trên mô hình và tính hiệu 
quả được học hỏi từ chương trình xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 
của Việt Nam. Dự án ProFIT sẽ phân tích và so sánh môi trường kinh doanh cấp tỉnh 
tại Lào thông qua mức độ thuận lợi trong hoàn thành thủ tục hành chính. Đồng thời 
đưa ra đánh giá các dịch vụ hành chính công và xếp hạng các tỉnh có tiềm lực lực lớn 
về thuận lợi thương mại và đầu tư. 

Dự án ProFIT về cải thiện môi trường kinh doanh tại Lào được Ngân hàng phát triển 
Châu Á ADB tài trợ, được xem là dự án mang lại lợi ích cho tất cả các bên. ADB có 
thể dựa vào đánh giá để xác định hiệu quả của những dự án mà mình đang hỗ trợ tài 
chính, đổi lại, Chính phủ Lào cũng sẽ nắm bắt được thực trạng môi trường kinh doanh 
tại mỗi địa phương. 
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 Thu nhập lao động tại Lào thấp nhất  
trong khu vực Asean 

heo VTM, Thu nhập lao động phổ thông tại Lào thấp nhất trong khu vực Asean 
là lý do để dòng lao động di cư từ nước này đi đến những thị trường có mức đãi 

ngộ tốt hơn. 

Theo tổ chức Lao động quốc tế (ILO), mặt bằng thu nhập lao động của Lào thấp và 
khu vực SMEs không thực hiện theo chính sách về lao động của Chính phủ là nguyên 
nhân dẫn đến vấn đề nghèo khó. 

Sáng 3/10, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã tổ chức hội nghị ba bên để họp bàn 
về vấn đề quy định mức thu nhập cho lao động phổ thông ở nước này. Chủ trì hội nghị 
là Thứ trưởng, bà Baykham Khatthiya, Phó chủ tịch Trung ương liên hiệp công đoàn 
Lào, ông Simoun Ounlasy, Phó chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào, ông 
Xaybandith Rasaphon, giám đốc ILO chịu trách nhiệm Thái Lan, Lào, Campuchia, 
ông Graeme Buckley. 

Tại hội nghị, các bên nhận thức rõ vai trò của việc quy định mức thu nhập cơ bản trong 
hoạt động của các thành phần Kinh tế tại Lào đến việc thu hút lực lượng lao động nước 
này. Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, mức thu nhập bình quân ở các đơn vị 
lao động quy mô trung bình, lớn tại nước này theo các lĩnh vực bao gồm : Nông nghiệp: 
2.3 triệu Kíp/tháng; Công nghiệp: 3.4 triệu Kíp/tháng; Dịch vụ: 2.4 triệu Kíp/tháng. 

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, 
thường không thực hiện chủ trương về thu nhập lao động mà Chính phủ Lào đề ra, tức 
là không dưới 1.1 triệu Kíp/tháng, thông tin từ hội nghị cho biết. 

Theo giám đốc ILO tại Lào Graeme Buckley, thu nhập lao động phổ thông của Lào 
đứng cuối cùng ở khu vực Asean, là lý do khiến dòng lao động Lào di cư ra nước ngoài 
số lượng lớn. Hiện, lực lượng lao động tại Lào cũng phần nhiều là lao động di cư, có 
tính chất thời vụ, điều này dẫn đến tình trạng nghèo khó ở nước này. Hiện nhiều quốc 
gia trên thế giới đều quan tâm đến vấn đề lương lao động phổ thông, liên quan mật 
thiết đến việc phát triển tay nghề, phát triển hạ tầng của quốc gia. 

Bất chấp những khó khăn sẽ gặp phải, Lào nên chú trọng cải thiện mức thu nhập cho 
lao động phổ thông trong nước như là yếu tố tiên quyết cho phát triển thông qua việc 
ban hành chính sách, cơ chế thiết thực, ông Graeme Buckley đề nghị. 
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 Triển lãm giải pháp du lịch bền vững lần 2 tại Thủ đô 

Vientiane 
heo Laoedaily, Từ ngày 27 - 28/09/2019, Hội chợ triển lãm giải pháp du lịch bền 
vững lần 2 do Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch phối hợp với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Lào đồng tổ chức đã diễn ra tại Thủ đô Vientiane. Lễ khai mạc hội 

chợ năm nay có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch 
Bosengkham Vongdara, quan chức các bộ ban ngành, đại diện các đại sứ quán nước 
ngoài tại Lào cùng 54 đơn vị triển lãm đến từ Lào và các quốc gia khác trong tiểu vùng 
Mekong. 

Sự kiện kéo dài hai ngày tại khách sạn Crowne Plaza đã quy tụ hơn 1.500 khách thăm 
quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới tập trung vào chủ 
đề: nguồn cung ứng thân thiện với môi trường cho khách sạn, sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ, thực phẩm hữu cơ, sáng kiến, dự án cũng như các tour du lịch và lưu trú xanh. 

Vụ trưởng Vụ quảng bá du lịch/Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Soun Manivong cho 
biết: “Các đơn vị tham gia triển lãm sẽ giới thiệu những sản phẩm thương mại là thiết 
bị vệ sinh thân thiện với môi trường và bao bì không dùng nhựa cũng như cung cấp 
các sản phẩm được sản xuất tại địa phương thay thế cho các mặt hàng thực phẩm và 
đồ uống nhập khẩu. Bên cạnh đó, một số gian hàng sẽ tập trung trình diễn công nghệ, 
thiết bị xử lý nước thải, năng lượng mặt trời và bảo tồn nguồn nước”. 

Một trong những hoạt động nổi bật của hội chợ là chương trình hội thảo chuyên đề, 
nơi tập hợp các nhà tư tưởng từ khắp các khu vực đến thảo luận về các chủ đề có sức 
ảnh hưởng đến nền công nghiệp du lịch. Ngày đầu tiên của hội chợ, quan khách đã 
tham dự 03 hội thảo chuyên đề về “Cơ chế chính sách giảm nhựa trong hoạt động du 
lịch Đông Nam Á”, “Phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm trong ngành du lịch và 
khách sạn”, “Hướng tới nền kinh tế thực phẩm xoay vòng: Vai trò của công nghiệp du 
lịch”. Ngày thứ hai có 02 hội thảo chuyên đề “Phát triển doanh nghiệp với truyền thông 
hiệu quả” và “Cách thức bền vững để thúc đẩy tiết kiệm hoạt động kinh doanh nhà 
nghỉ”. 
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Lào tham gia thêm hai công ước Liên hợp quốc mới 

heo Laoedaily, Mới đây hôm 26/9, nhân dịp dẫn phái đoàn Chính phủ Lào tham 
gia phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao 
Lào Saleumxay Kommasith đã công bố việc Lào chính thức trở thành thành viên 

của Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)-hay 
còn gọi là Công ước Vienna 1980 thông qua bức điện gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc 
về các vấn đề pháp lý và Luật sư pháp lý của Liên hợp quốc, ông Miguel de Serpa 
Soares về việc xác nhận tư cách thành viên của Lào. Thông qua việc tham gia Công 
ước quan trọng này, Lào chính thức trở thành thành viên thứ 89 của CISG, đặt  kỳ 
vọng sẽ có thể bảo đảm lợi ích thương mại quốc tế của quốc gia.. 

Trong kỳ họp lần này, LHQ sẽ nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 
(SDG), tập trung hành động theo chủ đề năm nay là “Thúc đẩy các nỗ lực đa phương 
trong xóa đói, giảm nghèo, giáo dục chất lượng, đấu tranh chống biến đổi khí hậu”. 

Coi việc trở thành thành viên của CISG là cơ hội xây dựng các thỏa thuận thương mại 
trong tương lai, đảm bảo quyền lợi và công bằng của Lào tại khu vực quốc tế trên cơ 
sở nội dung Công ước mà các bên đã cùng thỏa thuận. 

Ngoài ra, Lào cũng chính thức phê duyệt tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 72 của Đại hội đồng LHQ năm 2017, trở thành thành 
viên thứ 125 trong số 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc tham gia. 
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  Ngân hàng của Trung Quốc cung cấp hàng tỷ USD vào 

khu vực Lan thương-Mekong 
heo Laotiane Times, các ngân hàng thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ tích 
cực hỗ trợ về mặt tài chính vào các dự án thuộc khuôn khổ sáng kiến vành đai-
con đường tại các quốc gia thuộc khu vực Lan Thương-Mekong. 

Tờ Laotiane Times mới đây đã dẫn phát biểu của Tổng giám đốc Ngân hàng Công 
thương Trung Quốc tại Lào ICBC, ông Sun Fenglei thuộc khuôn khổ hội nghị về hợp 
tác thương mại theo sáng kiến vành đai-con đường, được tổ chức bởi Chính phủ Lào, 
có sự tham gia của các ngân hàng thương mại Trung Quốc tại Lào, đại sứ quán Trung 
Quốc tại Lào và doanh nghiệp hai nước. Theo đó, cơ sở hạ tầng và ngành năng lượng 
là 2 lĩnh vực được hỗ trợ về mặt tài chính lớn nhất bởi các ngân hàng Trung Quốc. 
Trên cơ sở hợp tác với các đối tác ngân hàng khác, ICBC đã cấp các khoản vốn vào 
nhiều dự án dọc hành lang Lan Thương-Mekong như thủy điện Nậm U, Nậm Tha, 
Nâm Mang tại Lào. ICBC coi trọng và đánh giá cao vai trò sản xuất năng lượng của 
các quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng Mekong, vị này cho biết. 

Năm 2016, ICBC và Điện lực Lào đã đạt được thỏa thuận khung về khoản hỗ trợ tài 
chính 2 tỷ USD, đến nay đã cung cấp được 1 tỷ USD cho các dự án điện lực tại Lào, 
quốc gia đang có lượng khách hàng mua điện lớn trong khu vực bao gồm Thái Lan, 
Việt Nam và Campuchia. 

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao Lào Virasack Somphong 
khẳng định Lào rất coi trọng hợp tác Lan Thương-Mekong và sang kiến vành đai con 
đường vì những lợi ích đem lại cho nước này. Nổi bật trong đó là dự án đường sắt Lào-
Trung trị giá 5.986 tỷ USD-một phần của tuyến đường sắt khu vực nối Côn Minh-
Singapore và cao tốc Vientiane-VangVieng trị giá 1.2 tỷ USD. Hai dự án quan trọng 
sẽ giúp Lào và các nước Asean hoàn thành kế hoạch tổng thể về kết nối khu vực cho 
đến năm 2025. Đối với Lào, các dự án trên sẽ là bước tiến quan trọng trong việc đưa 
Lào trở thành trung tâm đất liền khu vực. 

Theo Giám đốc quốc tế của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), bà Hou Rui cho 
biết, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Lý Khắc Cường về chiến lược tập trung phát 
triển tài chính ở khu vực Lan Thương-Mekong, CDB cũng đã cung cấp hàng tỷ USD 
cho các dự án hạ tầng quan trọng tại Lào, bao gồm dự án đường sắt và đường cao tốc 
cùng một số công trình thủy điện. 
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Trung Quốc hỗ trợ Lào thương mại hóa hàng tơ lụa 
heo KTXH, Trong các ngày 23-25/9 vừa qua, khóa học phát triển nghề sản 
xuất tơ lụa thương mại dưới sự hỗ trợ của Đại học Tô Châu, Trung Quốc đã 
diễn ra tại thành phố Vientiane. Tham dự khóa học có đại diện Bộ Khoa học 

Công nghệ và Công ty Song Meu Nang của Lào. 

Tại khóa tập huấn, những người tham gia đã được cải thiện kiến thức và kinh nghiệm 
trong nghề chăn nuôi tằm, sản xuất tơ lụa và xây dựng mô hình quản lý nghề tơ lụa 
bền vững. 

Theo giám đốc Công ty Song Meu Nang, bà Keosaichay Sayasone, nghề nuôi tằm và 
sản xuất tơ lụa truyền thống của Lào đang đứng trước nguy cơ mai một cao khi đối 
mặt với các thách thức về kỹ thuật sản xuất và quảng bá sản phẩm. Điều này khiến 
nhiều người đã từ bỏ nghề dệt để chuyển sang các loại hình sản xuất mới đảm bảo thu 
nhập hơn. 

Lào đang nỗ lực hợp tác với các đối tác phát triển, trong đó có Trung Quốc để duy trì, 
phát triển và công nghiệp-thương mại hóa ngành sản xuất tơ lụa truyền thống theo mô 
hình hiện đại, từng bước tìm kiếm thị trường và đem lại thu nhập. 
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Lào-Hàn Quốc hợp tác phát triển năng lượng sạch 

heo KTXH, Hội thảo chung giữa các lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực năng 
lượng Lào-Hàn Quốc vừa mới được tổ chức tại thủ đô Vientiane hôm 3/10 
vừa qua với mục đích hiện thực hóa định hướng nâng tầm quan hệ trong lĩnh 

vực năng lượng song phương và đưa quan hệ hợp tác thủy điện Là-Hàn Quốc lên tầm 
đối tác chiến lược. 

Hội thảo chuyên đề được tổ chức bởi Viện kinh tế năng lượng Hàn Quốc (KEEI), Viện 
nghiên cứu năng lượng và mỏ Lào (RIEM), Văn phòng đại diện của KOTRA tại Lào. 

Hội thảo là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành năng lượng giữa Lào và 
Hàn Quốc để thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng mới. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Sinava Souphanouvong 
nhấn mạnh ảnh hưởng của việc gia tăng dân số, nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho sinh 
hoạt và phát triển kinh tế đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên hóa thạch. Lào cũng như 
các quốc gia trên thế giới nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu, phát triển 
các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo. 

Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đặt mục tiêu năng lượng tái tạo sẽ chiếm 30% tổng lượng 
tiêu thụ năng lượng của nước này vào năm 2025 thông qua việc tập trung phát triển 
các nguồn năng lượng sạch bao gồm nhiên liệu sinh học, thủy điện, năng lượng mặt 
trời, sinh khối, khí sinh học… và các nhiên liệu thay thế khác. 

Là một trong các đối tác quan trọng của Hàn Quốc theo chính sách Đông Nam Á, Lào 
và Hàn Quốc đang xây dựng kế hoạch mở rộng hợp tác năng lượng sang lĩnh vực mới, 
bao gồm phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng ESSs, lưới điện thông minh và xe điện. 

Chính sách năng lượng trung hạn cho đến năm 2040 của Hàn Quốc thông qua nội dung 
kế hoạch tổng thể năng lượng quốc gia cho thấy nước này đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng 
lượng tái tạo từ 7% lên 20% vào năm 2030 thông qua phát triển các nguồn năng lượng 
mới. 

Tại hội nghị, tiếp nhận những trao đổi kiến thức chuyên sâu về phát triển năng lượng 
sạch, Lào cho biết sẽ có những điều chỉnh về chính sách đầu tư và ban hành chính sách 
phát triển xe điện trong tương lai. 
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Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm đối tác tại Lào 

heo KTXH, Các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ ô tô 
thuộc đoàn đại biểu thương mại Ulju-Gun đến từ Hàn Quốc đang có chuyến 
khảo sát và tìm kiếm đối tác tại Lào. 

Nhằm mục đích mở rộng thị trường cho các sản phẩm công nghệ ô tô, dầu nhờn và 
thiết bị phụ trợ, các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận thấy tiềm năng từ việc xe từ các 
thương hiệu quốc gia này đang tăng lên nhanh chóng trong những năm trở lại đây tại 
Lào. 

Theo Giám đốc quốc tế của Exolube Company Limited Ji Yoon Lee, người tham gia  
đoàn đại biểu thương mại đến Lào cho biết, với kinh nghiệm của một trong những nhà 
sản xuất và cung cấp dầu lớn trên thế giới, sở hữu hơn 200 loại sản phẩm dầu xe, doanh 
nghiệp này đang sẵn sàng mở rộng thị trường đến Lào, nơi theo khảo sát mới đây cho 
thấy, có đến 30% phương tiện đang lưu thông có thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Doanh 
nghiệp dự định sẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và giá cả không có chênh 
lệch với thị trường hiện tại. Ở một khía cạnh khách, JP Wash & Wax Shop, doanh 
nghiệp cung cấp các giải pháp rửa xe hiện đại cũng có sự quan tâm đến thị trường Lào. 

Thông qua KOTRA, hợp tác giữa Lào và Hàn Quốc đang có những bước tiến đáng kể, 
kim ngạch thương mại song phương có nhịp độ tăng trưởng tốt qua từng năm. Hiện, 
Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Lào với tổng giá trị tích lũy đạt 750 triệu 
USD. Giá trị thương mại song phương giữa hai nước đạt 114 triệu USD trong năm 
2018, trong đó có 84 triệu USD nhập khẩu từ Hàn Quốc, bao gồm xe cộ, xe tải, phụ 
tùng ô tô, thiết bị xây dựng, hàng điện tử và các sản phẩm tiêu dùng. 
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Nhật Bản hợp tác với Lào phát triển  

hệ thống lọc nước mới 
heo KTXH, Thuộc khuôn khổ kế hoạch 5 năm thực hiện dự án Nâng cao năng 
lực quản lý ngành cấp nước (MaWaSU2) giai đoạn 2018-2023. Mới đây, Công 
ty cấp nước Vientiane, dưới sự hỗ trợ của JICA, đã đạt được thỏa thuận hợp tác 
lắp đăt hệ thống màng lọc sợi để giảm độ đục, tăng hiệu quả xử lý nước sạch 
dân sinh với Tập đoàn Tohkemy. 

Theo thông tin từ dự án, MaWaSU2 được triển khai theo 4 tiêu chí hàng đầu bao gồm 
tăng cường trách nhiệm, tính minh bạch trong công tác quản lý của các cơ quan chính 
quyền trong ngành cấp nước; cải thiện năng lực hoạch định chính sách, thực hiện, giám 
sát chất lượng các dự án của ngành cấp nước; phát triển, ứng dụng các kỹ thuật cần 
thiết để phát triển ngành xử lý và cấp nước. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Lào đang có hợp tác với Bộ Y tế và Bộ Lao động Nhật 
Bản trong việc khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành cấp nước của nước này 
tham giá hợp tác với Lào. 

Thông qua hỗ trợ của JICA, hệ thống màng lọc sợi đầu tiên đã được lắp đặt tại nhà 
máy xử lý nước Chinaimo do Công ty cấp nước Vientiane quản lý. Thiết bị lọc được 
mô tả là tối giản, dễ lắp đặt, cải thiện độ trong của nước, giảm chi phí sử dụng hóa chất 
và có tuổi thọ lên đến 10 năm. Sau quá trình thử nghiệm, dự án đạt hiệu quả tốt sẽ 
được thực hiện tại các nhà máy xử lý nước khác trên địa bàn. 
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 Nhật Bản hỗ trợ Lào xây dựng phòng phẫu thuật tại 
bệnh viện Setthathirath 

heo báo chí Lào, Thuộc khuôn khổ viện trợ của Nhật Bản để nâng cấp bệnh viện 
Setthathirath đến năm 2020. Tổ chức Japan Grant Aid vừa mới hoàn thành xây 
dựng phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế mới cho bệnh viện này, lễ bàn giao diễn ra 

hôm 3/10 vừa qua. 

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Giám đốc bệnh viện Setthathirath, bác sĩ Phayvanh 
Keopaseuth cho biết, dự án viện trợ của Nhật Bản góp phần quan trọng vào việc nâng 
cấp chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ của bệnh viện, ngoài phòng mổ với trang thiết 
bị đạt tiêu chuẩn quốc tế, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng khoa ngoại trú và phòng 
cấp cứu mới trong tương lai. 

Các hỗ trợ trong lĩnh vực Y tế của Nhật Bản cho Lào đã góp phần đáng kể vào chính 
sách của Chính phủ nước này trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh, 
một phần trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Lào. 

Chính phủ Lào đang nỗ lực thực hiện chiến lược nâng cấp dịch vụ y tế trên toàn quốc, 
bao gồm cải thiện năng lực cán bộ, y bác sĩ thông qua các viện trợ về tài chính và kỹ 
thuật từ các đối tác phát triển để nâng cao kỹ năng khám lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, 
phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Thông qua các dự án viện trợ, Nhật Bản đã 
cung cấp cho Lào nhiều thiết bị y tế chất lượng bao gồm máy chụp cắt lớp, x-quang. 
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Tin vắn: 
 

 Lào đồng bộ hóa dữ liệu doanh nghiệp với cơ quan 
thuế: giảm bớt thủ tục 

heo KPL, Kể từ tháng 10/2019, các doanh nghiệp đã nhận được đăng ký kinh 
doanh không cần khai báo hồ sơ với cơ quan thuế để xin cấp mã số định danh 
như trước. 

Theo thông báo mới nhất của Cục Đăng ký và Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Công 
thương Lào ra ngày 3/10 vừa qua, việc hợp nhất cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của cơ 
quan này với Tổng cục thuế Lào đã được hoàn thành, kể từ 1/10, mọi hồ sơ khai báo 
doanh nghiệp mới hay điều chỉnh thông tin doanh nghiệp sẽ không phải nộp cho cục 
thuế như trước, giảm đáng kể thời gian hoàn thành thủ tục kinh doanh cho nhà đầu tư. 

Thông báo cũng quy định rõ, doanh nghiệp chỉ cần nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký/đề nghị 
điều chỉnh đăng ký kinh doanh lên cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, nếu cần xác minh 
thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp cần nộp thêm một bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh. 

Trên tinh thần áp dụng cơ chế một cửa, thông tin Doanh nghiệp đăng ký mới sẽ được 
nhập trực tiếp vào hệ thống điện tử Đăng ký kinh doanh mỗi cuối tháng. Nếu hợp lệ, 
các thông tin sẽ được chuyển tiếp qua hệ thống TaxRis của Cục thuế để xử lý và cấp 
mới mã số thuế ngay lập tức thay vì phải tốn thời gian thủ tục tại cơ quan thuế như 
trước. 

Tỉnh Bolykhamxay thâm hụt thương mại 
hơn 120 triệu USD 

 
heo KPL, Ngày 4/10, Phó thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cùng 
Đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Bolykhamxay để 
theo dõi tình hình phát triển kinh tế của địa phương này. 

Theo báo cáo của Tỉnh trưởng Kongkeo Xaysongkham, tỉnh Bolykhamxay được phê 
duyệt khoản ngân sách 59.129 tỷ Kíp trong năm 2019, qua 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh 
có tổng cộng 208 dự án thực hiện trên cơ sở nguồn vốn nhà nước, đã giải ngân được 
khoảng 45 tỷ kíp, chính quyền tỉnh đã phê duyệt mới 61 dự án với tổng vốn đầu tư 
đăng ký là 1.345 tỷ kíp, trong đó có 359.3 tỷ kíp của 48 doanh nghiệp tư nhân hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực. 

Về lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh triển khai sản xuất vụ chiêm trên tổng diện tích 
1.357  ha, giá cả thị trường về cơ bản được kiểm soát ở mức ổn định. 

Về thương mại, kim ngạch nhập khẩu của Bolykhamxay đạt 156 triệu USD, giảm 31%, 
giao thương biên giới đạt 4.22 triệu USD, giảm 65%. Đặc biệt, tỉnh này ghi nhận mức 
thâm hụt thương mại lến đến 127.12 triệu USD. 
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 Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Phao Lào thu ngân 

sách yếu 
heo KTXH, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Phao, tỉnh Khammuan, Lào cho 
biết tính đến hết tháng 9 năm 2019, đơn vị đã thu Ngân sách đạt 77.55 tỷ Kíp, 

đạt 59.65% chỉ tiêu được giao, giảm 9.84% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Phao tại huyện Buarapha, tỉnh Khammuan (thông quan 
với cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình) được giao chỉ tiêu thu ngân sách 130 
tỷ Kíp trong năm 2019. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, đơn vị đã thu ngân sách đạt 
77.55 tỷ Kíp, chỉ đạt 59.65%, giảm đến gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được 
xem là con số khá thất vọng đối với một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất 
của Lào với Việt Nam. Nguyên nhân xuất phát từ lượng hàng hóa thông quan qua cặp 
cửa khẩu này giảm sút kể từ đầu năm do tỉnh Khammuan gặp phải thiên tai, khiến 
tuyến đường nối quốc lộ 13 với cửa khẩu này bị ảnh hưởng, đồng thời, phí chiết khấu 
đặc biệt với quặng barit, đá vôi, chì... bị hủy bỏ cũng là nguyên nhân khiến khả năng 
thu ngân sách không đạt chỉ tiêu. 

Theo đó, dịp tết Nguyên đán Việt Nam là thời điểm lượng hàng hóa thông quan qua 
cửa khẩu Na Phao giảm mạnh, cộng với việc quốc lộ 12 bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến 
lượng xăng nhập khẩu giảm khoảng 506.000 lít, tương đương giá trị 102 tỷ Kíp. Điểm 
sáng duy nhất ở lượng nhập khẩu dầu DO tăng 1 triệu lít, tương đương mức thu ngân 
sách hơn 2 tỷ Kíp. Ngoài ra, nguồn thu cũng bị giảm do phí thông quan xe 18 bánh 
được điều chỉnh từ 165.000 kíp xuống 120.000 kíp. 

Savannakhet chỉ đạo dỡ bỏ các chốt kiểm tra giao thông 
trên địa bàn tỉnh 

heo Savanphattana, Liên quan đến chính sách tạo thông thoáng cho kinh doanh, 
thương mại trong nước, để xây dựng niềm tin và thuận lợi cho phía doanh nghiệp 
thông qua việc tháo gỡ những rào cản khách quan, đồng thời để hạn chế kẽ hở, 
giảm thiểu tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cho bản thân của 

một bộ phận cán bộ hữu quan, mới đây, chính quyền tỉnh Savannakhet đã ban hành 
quyết định về việc dỡ bỏ các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát trên quốc lộ 9, quốc 
lộ 13 Nam và các tuyến đường liên huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với trạm kiểm tra 
liên ngành hải quan và kiểm lâm do các huyện thành lập, chỉ cho phép dừng, kiểm tra 
các phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật được cung cấp bởi nguồn tin đáng tin 
cậy. Trường hợp kiểm tra theo chuyên đề cấp cao hơn, các ban ngành hữu quan cần 
thông qua lãnh đạo tỉnh trước khi tổ chức thực hiện. 

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh, chỉ cho phép dừng, kiểm tra các phương 
tiện vi phạm luật giao thông đường bộ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật được cung cấp 
bởi nguồn tin đáng tin cậy hoặc theo chỉ thị của trên, tuy nhiên, cần có quy định thời 
gian công tác cụ thể, rõ ràng. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông huyện và thành 
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phố Kayson Phomviharn, nghiêm cấm tự ý lập chốt kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, 
trục đường chính của tỉnh mà không có chỉ thị của trên. 

Ngành nuôi cá tại Lào thiệt hại do lũ 
heo KTXH, Giá cá nuôi tại thị trường thủ đô Vientiane đã vượt ra khỏi biên độ 
mà Chính phủ Lào cho phép, lý do được người nuôi đưa ra là các trại cá bị thiệt 
hại bởi các đợt lũ lụt trong năm nay và chi phí sản xuất cũng tăng cao do tiền kíp 

mất giá. Kể từ đầu năm 2019, người dân tại thủ đô Vientiane chóng mặt với sự tăng 
giá của hàng tiêu dùng do nhiều yếu tố khách quan, một trong số đó là lũ lụt trên diện 
rộng đã hủy hoại nhiều diện tích hoa màu và bè nuôi thủy sản, dẫn đến tình trạng khan 
hiếm gạo, rau củ và cá nuôi. 

Bất chấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn việc đầu cơ, tự ý nâng giá 
bán lẻ hàng thực phẩm, tiêu dùng được Bộ Công thương áp dụng. Quy định về mức 
giá cá nuôi không được vượt quá 20.000 kíp/kg kể từ tháng 5/2019 đã không còn hiều 
lực, hiện, giá cá rô phi bán lẻ tại thị trường thủ đô Vientiane dao động ở mức 23.000-
25.000 kíp/kg. Thông qua số liệu thống kê của Sở Công thương thủ đô Vientiane, tình 
hình giá cá nuôi tăng cao đã chuyển hướng người tiêu dùng sang mua thịt lợn và các 
loại thịt khác nhiều hơn. Theo khảo sát tại quận Xaysettha cho thấy, mỗi tiểu thương 
chỉ bán được chỉ bán được 50-60kg cá mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với bình quân 
200kg tại thời điểm đầu năm. 

Thủ đô Vientiane phải tiêu hủy rau quả kém chất lượng 
nhập từ Thái Lan 

heo KTXH, Ngày 28/09/2019, tại bản Thamuang, huyện Hatxaiphong, thủ đô 
Vientiane đã diễn ra lễ tiêu hủy rau củ quả có dư lượng hóa chất cao dưới sự 
chứng kiến của ông Sovan Nuphapphavongsi, ông Khamkaeng Duangphachan, 

cán bộ ngành công thương huyện và các ban ngành có liên quan. Theo thông tin từ 
KTTM, trước đó, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra danh mục thực phẩm nhập 
khẩu vào Lào qua Cửa khẩu hữu nghị Lào - Thái và phát hiện thấy 11 loại rau củ quả 
trị giá hơn 18 triệu Kíp song có dư lượng hóa chất vượt ngưỡng cho phép. Qua đó, đã 
tiến hành lập biên bản, xử phạt người vi phạm, thu giữ và tiêu hủy số rau củ quả trong 
buổi lễ trên. 

Theo Thairath, các đầu mối ở Udon cho biết, mặc dù tình hình thị trường địa phương 
không khởi sắc trong một vài tuần trở lại đây, nhiều loại rau như bắp cải Trung Quốc, 
củ cải, củ cải Trung Quốc, đậu que, cà tím, ớt, đu đủ... có giá cao hơn bình thường do 
vào mùa mưa lũ và đúng đợt mùa chay, tuy nhiên doanh số của các vựa rau củ ở đây 
vẫn ổn định khi dòng hàng xuất khẩu sang Lào vẫn duy trì đều đặn khoảng 10 tấn/ngày. 
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 Khai mạc triển lãm xe quốc tế tại Trung tâm thương 
mại ITECC-Vientiane 

heo KTXH, Sáng 30/9, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Lào đã cùng 
các đối tác tổ chức lễ khai mạc sự kiện triển lãm xe " Vientiane International 
Motor Expo 2019" tại Trung tâm thương mại Lào-Itecc, thủ đô Vientiane. 

Vientiane International Motor Expo 2019 là lần thứ 4 sự kiện triển lãm xe quốc tế được 
tổ chức tại Lào, sẽ diễn ra từ 28/9-6/10. 

Có tất cả 16 nhà sản xuất với 20 nhãn hiệu ô tô sẽ giới thiệu các sản phẩm và công 
nghệ mới cùng giá bán ưu đãi trong khuôn khổ triển lãm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ 
thúc đẩy doanh số bán xe tại Lào trong bối cảnh thị trường này đang cho thấy sự ảm 
đạm trong một vài năm trở lại đây do kinh tế bất ổn.Các nhà sản xuất sẽ mang đến sự 
kiện xe máy, xe tải, xe ô tô, xe sang và cả phụ tùng xe chính hãng, sự kiện được kỳ 
vọng sẽ đạt doanh số tốt hơn năm 2018 là 350 xe do sự xuất hiện của xe sử dụng động 
cơ điện, hybrid và xe tiết kiệm nhiên liệu để thu hút thêm khách hàng, theo thông tin 
từ BTC. Ngoài ra, Ngân hàng Maruhan Japan cam kết sẽ hạn mức lãi suất chỉ 0.5% 
cho các xe đặt mua ngay trong khuôn khổ triển lãm. 

Lũ lụt tại 5 tỉnh phía Nam Lào  
gây thiệt hại 1.700 tỷ Kíp 

heo KTXH, Báo cáo tổng kết hậu quả lũ lụt tại Lào trong năm 2019 được Bộ 
Lao động và Phúc lợi Xã hội thông báo hôm 1/10 vừa qua cho thấy tỉnh Salavan 
chịu thiệt hại nặng nề nhất, lên đến 747 tỷ Kíp. 

Hậu quả để lại của các đợt lũ lụt tính từ tháng 6-9/2019 đã tác động mạnh lên 12 tỉnh 
của Lào, bao gồm 58 huyện, 1.790 bản, 178.000 hộ gia đình, trong đó có 152 căn nhà 
bị phá hủy hoàn toàn, 569 căn nhà khác bị hư hỏng ở nhiều mức độ. Chính phủ Lào 
cam kết sẽ hỗ trợ sửa chữa, xây mới toàn bộ nhà ở bị phá hủy sau khi quá trình viện 
trợ thực phẩm, đồ dùng và xử lý vệ sinh dịch tễ hoàn tất. 

Ngoài ra, đã có hơn 54.000 ha diện tích lúa, 12 ha nương rẫy, 5.820 ha vườn, 6.310 ao 
cá, 409 công trình thủy lợi, 656 tuyến đường với tổng chiều dài 10.590 km, 88 cây cầu, 
hàng trăm công trình hạ tầng công cộng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 6 tỉnh miền Trung-
Nam Lào bao gồm Khammuan, Savannakhet, Salavan, Champasak, Attapeu và 
Sekong hồi đầu tháng 9 vừa qua. 

Lũ lụt còn cướp đi sinh mạng 22 người và 7 người mất tích. Theo thống kê sơ bộ, tỉnh 
Attapeu ghi nhận mức thiệt hại 82.8 tỷ Kíp, tỉnh Sekong 137 tỷ Kíp, tỉnh Champasak 
282 ty Kíp, Salavan 747 tỷ Kíp, tỉnh Khammuan 484 tỷ Kíp, tỉnh Savannakhet hiện 
vẫn chưa có báo cáo cụ thể. 
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  Giá xăng tại Lào tăng mạnh trở lại từ 4/10 
heo PVOIL Lào, Sau 3 phiên giảm giá liên tiếp, giá xăng, dầu bán lẻ tại Lào 
sẽ tăng mạnh trở lại vào ngày 4/10. Nguyên nhân được Bộ Công thương đưa 
ra là do biến động của thị trường dầu thế giới, đặc biệt là tại Singapore, nơi có 

ảnh hưởng quyết định đến giá xăng dầu tại Lào/  

Sáng 3/10, Bộ Công thương Lào ra quyết định tăng giá bán lẻ để cân đối lại quỹ dự trữ 
bình ổn xăng dầu, theo đó, giảm quỹ dự trữ đối với xăng cao cấp GP95 400 Kíp/lít(từ 
700 kíp/lít xuống 300 kíp/lít), xăng thường GR91 giảm 220 kíp/lít(xuống còn 220 
kíp/lít so với 440 kíp/lít trước đây) và dầu Diesel giảm 170 kíp/lít (xuống còn 420 
kíp/lít so với 590 kíp/lít so với trước đây). Đồng thời, Bộ Công thương Lào điều chỉnh 
giảm giá bán buôn xuống 10 kíp/lít/loại (từ 130 kíp/lít xuống 120 kíp/lít) và giảm giá 
dịch vụ trạm xăng xuống 10 kíp/lít/loại (từ 260 kíp/lít xuống 250 kíp/lít). 

Chính quyền Lào cảnh báo các đơn vị kinh doanh đầu 
thu truyền hình lậu 

heo báo chí Lào, Nhận phản ánh vấn đề hiện nay trên thị trường hàng điện tử 
viễn thông xuất hiện loại máy thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh kỹ 
thuật số không rõ nguồn gốc, Chính quyền Lào mới đây đã phát đi cảnh báo 

đối với các đơn vị kinh doanh mặt hàng này, được xem là vi phạm pháp luật. 

Theo quy định, thiết bị thu tín hiệu cần phải được nhập khẩu hợp pháp, có chứng từ rõ 
ràng, và nhất thiết, là phải có kênh truyền hình Lào. Đồng thời, các kênh truyền hình 
phải truyền tải thông tin phù hợp, cấm nội dung tuyên truyền, chống phá nhà nước 
hoặc nội dung đồi trụy, ông Pinpratthana cho biết thêm. 

Theo nội dung hướng dẫn đã chỉ rõ, doanh nghiệp muốn nhập khẩu và phân phối thiết 
bị, chảo thu tín hiệu kỹ thuật số cần xin cấp phép hợp pháp với cơ quan chức năng, 
bao gồm đăng ký kinh doanh của cơ quan công thương, giấy chứng nhận đại lý ủy 
quyền của nhà sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị bởi cơ quan Bưu chính 
Viễn thông. Đồng thời, các đại lý cần có kỹ thuật viên đủ năng lực thường trực để cung 
cấp dịch vụ cho khách hàng cũng như thực hiện bảo hành. 

Cũng theo quy định, những hành vi kinh doanh thiết bị thu tín hiệu kỹ thuật số theo 
luật pháp Lào sẽ phải đối mặt với hình thức xử phạt, cao nhất có thể bị truy tố hình sự. 
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 Khánh thành trung tâm tiếng Việt đầu tiên tại tỉnh 
Salavan, Lào 

heo báo chí Lào, Ngày 2/10 vừa qua tại bản Vatkang, huyện Salavan, tỉnh 
Salavan, đã diễn ra lễ khánh thành trung tâm tiếng Việt đầu tiên tại tỉnh này. 

Tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình là Bí thư, tỉnh trưởng Salavan, ông 
Soulichanh Vongchomsy, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, ngoài ra 
còn có mặt của các lãnh đạo Sở giáo dục hai bên cùng đại diện các ban ngành liên 
quan. Theo thông tin dự án, tung tâm tiếng Việt tại tỉnh Salavan được xây dựng trên 
cơ sở hỗ trợ của Thành phố Đà Nẵng, bắt đầu khởi công từ tháng 11/2018 và hoàn 
thành tháng 7/2019 vừa qua. Dự án bao gồm 1 tòa nhà 2 tầng chứa 5 phòng học và các 
phòng thư viện, phòng làm việc của cán bộ, phòng sinh hoạt và phòng ăn, được lắp đặt 
đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác dạy và học. 

Dự án có tổng giá trị đầu tư 7.12 tỷ đồng, tương đương 2.63 tỷ kíp, do công ty xây lắp 
thương mại Đà Quảng, TP Đà Nẵng làm chủ thầu. 

Trung tâm tiếng Việt tại tỉnh Salavan được xây dựng nhằm mục đích làm nơi bồi dưỡng 
tiếng Việt cho cán bộ, sinh viên tại địa phương trước khi theo học các chương trình 
giáo dục tại Việt Nam. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

    Việt Nam-Lào thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác 
toàn diện 

heo báo chí Việt Nam, 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. 

Chiều 1/10, lễ đón chính thức Thủ tướng Lào và phu nhân đã được tổ chức trọng thể 
tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ 
tướng Thongloun Sisoulith. 

Hai bên sẽ cố gắng thúc đẩy để kim ngạch ngạch thương mại song phương tiếp tục 
tăng lên khoảng 10-15% hàng năm. Qua các văn bản hợp tác, đặc biệt là hợp tác về 
năng lượng hôm nay, Thủ tướng Lào tin tưởng sẽ góp phần làm tăng tỷ trọng thương 
mại giữa hai nước lên đáng kể. 

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào. Theo số liệu 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, tính đến tháng 6/2019, đầu tư của doanh nghiệp Việt 
Nam tại Lào đạt 411 dự án với tổng vốn đăng ký là 4,22 tỷ USD, tập trung nhiều vào 
một số lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, dịch vụ, nông nghiệp và viễn thông. 

Sáu tháng đầu năm 2019, có 2 dự án mới được cấp phép: Công ty Lao-Jagro 
Development Xiengkhoang (đây là hợp tác ba bên Lào - Nhật Bản - Việt Nam (Công 
ty Cổ phần Sữa Vinamilk) với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD); dự án hợp tác 
trồng cây ăn quả tại Hủa Phăn. 

Kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm 2019 đạt 748 triệu USD (tăng 14,2% 
so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Lào đạt 405 triệu USD 
(tăng gần 18,8%), nhập khẩu từ Lào đạt gần 260 triệu USD (tăng 5,2% so với cùng kỳ 
năm 2018). Hai bên tiếp tục tích cực triển khai Hiệp định Thương mại mới và Hiệp 
định Thương mại biên giới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương 
mại ít nhất 10%/năm. 

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký và trao 8 văn kiện hợp tác trong các 
lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, tài chính, ngân hàng, năng lượng, hàng không. 
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 Việt Nam - Lào ký kết và trao đổi 8 văn kiện hợp tác 

heo VGP, Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/10, 
chiều ngày 1/10, sau hội đàm, đã chứng kiến lễ ký và trao 8 văn kiện hợp tác 
trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, tài chính, ngân hàng, năng lượng, 

hàng không. 

8 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, 
tài chính, ngân hàng, năng lượng, hàng không, gồm: 

Nghị định thư về sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về “Dự án xây dựng 
Nhà Quốc hội Lào”; 

Biên bản giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào về 
xây dựng Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Việt 
Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 
- 2025; 

Kế hoạch xây dựng Đề án Hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát 
triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và 
Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; 

Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2019-2024; 

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào về việc cung cấp 
khoản vay để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Phu-thít-phờng, tỉnh 
Luông-pra-băng, Lào đi biên giới Na-son giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, 
Việt Nam; 

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng và Mỏ Lào về 
hợp tác mua bán điện từ các công trình điện gió tại Lào xuất khẩu sang Việt Nam; 

Trao văn kiện thông báo chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện từ cụm dự án thủy điện 
Nam Công 1,2,3 và Nhà máy thủy điện Nam E-mun (Lào) cho công ty Cha-lơn Xê-
công Lào và công ty cổ phần Sông Đà 5 của Việt Nam; 

Biên bản ghi nhớ giữa Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và Bộ Giao thông Công 
chính Lào về hợp tác phát triển hàng không dân dụng. 
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Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại biên 
giới với 6 tỉnh Bắc Lào 

heo báo chí Lào và Việt Nam, Sở Công thương tỉnh Điện Biên đạt được thỏa 
thuận tổ chức các hội thảo đối thoại về tăng cường đầu tư, giao thương biên giới 
với 6 Sở Công thương ở các tỉnh Bắc Lào, với trọng tâm là tỉnh Udomxay. 

Ngày 30/9 vừa qua tại Luang Prabang, miền Bắc Lào đã lễ ký kết biên bản ghi nhớ 
hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Luang Prabang, Udomxay, Xayyaboury, Luang 
Namtha, Bokeo và Phongsaly về lĩnh vực đầu tư và thương mại biên giới. Đoàn đại 
biểu phía Việt Nam có Giám đốc sở Công thương Điện Biên, ông Nguyễn Văn Tưởng, 
làm trưởng đoàn, ngoài ra, buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng lãnh 
sự quán Việt Nam tại miền Bắc Lào. 

Theo thỏa thuận hợp tác đầu tư, thương mại giai đoạn 2019-2020 đã ký, các bên thống 
nhất tiếp tuy duy trì dòng hàng hóa giao thương hiện tại, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng 
kim ngạch hàng năm lên 10%, tập trung vào các nhóm hàng hóa bao gồm: vật liệu xây 
dựng, hàng nông-lâm sản, hàng thủ công... đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp 
tại tỉnh Điện Biên tiếp tục tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông 
sản tại các tỉnh miền Bắc Lào để xuất khẩu sang các thị trường bên ngoài, đặc biệt là 
Việt Nam. 

Các bên tin tưởng với chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại biên giới mà 
Chính phủ 2 nước áp dụng, có thể thúc đẩy năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường 
cho hàng nông sản Lào khi ngành nông nghiệp tại các tỉnh miền Bắc hiện vẫn đang 
chưa thực sự phát triển, hoạt động sản xuất đang còn lạc hậu dẫn đến năng suất thấp, 
không xứng tầm với tiềm năng của mỗi địa phương. 

Tại buổi lễ, các bên đã xem xét tiến độ thực hiện các hợp tác thương mại biên giới và 
các hiệp định song phương được ký kết giữa hai nhà nước. Đồng thời, cùng thảo luận 
tìm kiếm giải pháp để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-
Lào là 1 tỷ USD trong năm 2019 và tăng trưởng 10% mỗi năm. 

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về các rào cản thương mại, và thủ tục thông quan 
với đại diện hải quan các cửa khẩu biên giới hai nước. 
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 Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương 
trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào 

heo Baovephapluat - VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu 
quan tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Thực hiện kế hoạch đàm phán, ký kết điều ước quốc tế của VKSND tối cao năm 2019, 
được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, từ ngày 24 đến 27/9/2019, tại thành phố 
Luangprabang, CHDCND Lào, VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
hữu quan tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào. 

Hai Bên đã tiến hành đàm phán từng điều, khoản của Hiệp định, trao đổi về pháp luật 
có liên quan của mỗi nước, từ đó thống nhất phương án xử lý những vấn đề có quan 
điểm khác biệt. 

Với tinh thần nghiêm túc và hiểu biết lẫn nhau, hai Bên đã thống nhất được một số nội 
dung của Dự thảo Hiệp định bao gồm Lời nói đầu, các Điều từ 1 đến 15. 

Kết thúc vòng đàm phán thứ nhất, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ về kết quả 
đàm phán và thống nhất xúc tiến các thủ tục cần thiết để tổ chức vòng đàm 
phán thứ hai tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất. 

Việc đàm phán thành công vòng thứ nhất dự thảo Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình 
sự giữa Việt Nam và Lào góp phần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào, 
tiếp tục xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp 
tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời hướng tới việc hoàn thiện cơ sở 
pháp lý quan trọng để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hiệu quả 
hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của hai nước. 
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