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Tin chính: 

 Lào gặp nhiều thách thức để phát triển kinh tế 
heo KPL, bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết đang tập trung cao độ vào 
việc phối hợp liên ngành để đạt được những mục tiêu phát triển Kinh tế-Xã 
hội mà Chính phủ nước này đề ra cho đến năm 2020.  

Hồi giữa tuần qua, hội nghị tổng kết công tác thực hiện giai đoạn phát triển Kinh tế-
Xã hội 2018-2019 đã được Bộ Kế hoach và Đầu tư Lào chủ trì để thảo luận những 
thành tựu đạt được cùng việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng 
dự thảo chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2020, năm cuối cùng của kế hoạch phát 
triển Lào 5 năm lần thứ 8. Chủ trì hội nghị là Thứ trưởng Kikeo Chanhthabouly.  

Tại hội nghị, các cơ quan chính phủ Lào đã đóng góp các ý kiến xây dựng dự thảo phát 
triển kinh tế của Lào, đồng thời đều có chung nhận định, chiến tranh thương mại 
Trung-Mỹ đang có ảnh hưởng đến việc phát triển của Lào. Bên cạnh đó, các khó khăn 
nội tại bao gồm lũ lụt, hạn hán tại hầu khắp các tỉnh thành kết hợp với dịch bệnh cây 
trồng, vật nuôi và dịch sốt xuất huyết đã gây trở ngại không nhỏ cho nước này. 

Bên cạnh các khó khăn, hầu hết các chính sách phát triển khu vực dịch vụ, đầu tư, sản 
xuất và chiến lược xóa đói giảm nghèo quốc gia cơ bản vẫn đang được triển khai đúng 
kế hoạch. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 
2016-2020 của nước này cần sử dụng khoảng 45.5 nghìn tỷ kíp vốn đầu tư, tương 
đương 26% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào để đảm bảo mức tăng trưởng kinh 
tế ít nhất 6.7% vào năm 2020. 

Ngoài ra, vấn đề chính gây áp lực lên nhịp độ tăng trưởng của Lào chính là tình trạng 
nợ dự án giữa Chính phủ với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với ngân hàng đã tác 
động đến nền kinh tế chung - hoạt động sản xuất của doanh nghiệp - mức độ nợ xấu 
của ngân hàng - nguồn thu thuế, hải quan - nguồn thu ngân sách theo hiệu ứng dây 
chuyền; nợ nước ngoài vẫn đang chiếm tỷ lệ cao trong GDP cũng ảnh hưởng đến khả 
năng vay nợ và phát hành trái phiếu của Chính phủ Lào tại quốc tế. 

Đồng thời, trong giai đoạn này, Lào chứng kiến sự sụt giảm tỷ trọng xuất khẩu khoáng 
sản do rớt giá và khả năng xuất khẩu điện không được như kỳ vọng, kết hợp với sự leo 
thang của giá tiêu dùng khiến Lào chỉ đạt mức tăng trưởng ở khoảng 6.2%-6.5% trong 
hai, ba năm trở lại đây. 
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Lào nỗ lực mở cánh cửa thị trường gỗ EU 

 
heo Laolandinfo, EU bày tỏ quan ngại về tính hiệu quả của chính sách ngăn 
chặn nạn khai thác và buôn gỗ lậu của Lào và vẫn chưa có động thái mở cửa 
đối với sản phẩm đồ gỗ Lào. 

Mặc dù Lào đã trải qua 3 vòng đàm phán kéo dài 2 năm, Ủy ban thương mại EU vẫn 
chưa thể phê duyệt cho Lào tham gia Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm 
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Đại diện của Bộ Công 
thương Lào cho biết nước này sẽ tập trung xử lý và đảm bảo nạn khai thác và buôn lậu 
gỗ của nước này nằm trong tầm kiểm soát để mở cánh cửa vào thị trường Châu Âu cho 
đồ gỗ Lào.  

Theo đó, Lào mới chỉ đáp ứng được 3/6 điều kiện của EU bao gồm việc cam kết nguồn 
gốc hàng nội thất từ nguyên liệu khai thác từ rừng sản xuất; ban hành quy định ràng 
buộc giữa người lao động và sản xuất và lên danh mục đơn vị kinh doanh đồ gỗ trong 
nước.  

Ba điều kiện còn lại mà EU cho rằng Lào chưa đáp ứng được bao gồm việc đảm bảo 
phát triển chính sách về lâm nghiệp; phát triển hệ thống dữ liệu về nguồn gốc sản phẩm 
gỗ và hiệu quả tổ chức thực hiện các quy định về ngành gỗ cũng như việc đảm bảo 
nguồn gốc sản phẩm gỗ đúng pháp luật. Về phía Lào, Chính phủ nước này cho biết, 
thông qua viện trợ từ WB và Phần Lan, Lào đã quy hoạch xong diện tích rừng sản xuất 
trên cả nước và có số liệu thống kê chi tiết tổng sản lượng gỗ có thể khai thác cũng 
như nắm rõ lộ trình vận chuyển của gỗ đến nơi sản xuất theo đúng các cơ chế, quy 
định cụ thể.  

Mặt khác, một số diện tích rừng được cho phép khai thác để lấy diện tích cho các dự 
án phát triển thủy điện, khoáng sản… cần thiết cho nền kinh tế cũng được quản lý chặt 
chẽ. Thông qua Chỉ thị 15/PM, Lào đã trấn áp mạnh nạn khai thác và buôn lậu gỗ hộp 
ra khỏi đất nước, ra lệnh đóng cửa tổng cộng 1.545 nhà máy chế biến gỗ, tạm giữ hàng 
trăm đối tượng và đóng cửa 1.206 xưởng sơ chế gỗ do vi phạm trong năm 2017. Đến 
năm 2018, Lào tổng rà soát và tiếp tục chỉ đạo đóng cửa thêm 952 nhà máy chế biến 
gỗ trong tổng số 2.102 nhà máy trên toàn quốc do không đảm bảo tiêu chuẩn quy định. 
Tổng số gỗ lậu thu giữ và bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đạt 51 tỷ kíp và 2 triệu 
USD. 

Hiện, theo Bộ Nông Lâm diện tích che phủ rừng của Lào được ước tính đạt 58% và 
bằng mọi cách, Chính phủ nước này đang nỗ lực đưa diện tích che phủ lên 70% vào 
năm 2020. Tuy nhiên, theo Global Witness, nạn chặt phá và buôn lậu gỗ tại Lào vẫn 
đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực biên giới, giáp ranh với các quốc gia 
láng giềng. Lào đang nỗ lực trấn áp hoạt động này thông qua hàng loạt vụ bắt giữ và 
kỷ luật đối với các cán bộ của mình vì có hành vi tiếp tay cho nạn gỗ lậu. 
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Lào ban hành chế độ an sinh xã hội tự nguyện 
 

heo báo chí Lào, mới đây, quỹ an sinh xã hội của Lào đã chính thức triển khai 
chế độ an sinh xã hội tự nguyện, dành cho các đối tượng là công dân Lào không 

phải là cán bộ công chức và chưa tham gia đóng quỹ an sinh xã hội bắt buộc. 

Dự kiến, chế độ an sinh xã hội tự nguyện sẽ được triển khai thí điểm tại tỉnh Vientiane 
vào cuối năm nay và sẽ lan rộng ra các địa phương khác của Lào trong tương lai. 

Đây là động thái cải thiện khả năng tiếp cận với khoản trợ cấp và dịch vụ y tế sau khi 
hết tuổi lao động của bộ phận người dân Lào ngoài cơ quan nhà nước. Theo đó, mỗi 
công dân Lào có độ tuổi từ 15-60, thu nhập hàng tháng từ 1.1 triệu-2.7 triệu kíp sẽ có 
điều kiện đóng quỹ an sinh xã hội tương đương với 9% tổng mức thu nhập. 

Người tham gia đóng quỹ an sinh xã hội sẽ được hưởng các chế độ thai sản, thương 
tật do lao động, trợ cấp hưu trí, trợ cấp mai táng, trợ cấp cho thành viên gia đình và trợ 
cấp thất nghiệp. Mức trần tối đa cung cấp các khoản trợ cấp theo quy định của Lào là 
gấp 5 lần so với mức thu nhập cơ bản do Chính phủ quy định. 
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 Lào chỉ đạt vị trí 113 trong bảng xếp hạng năng lực 
cạnh tranh toàn cầu 

heo LTP, dẫn đánh giá mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số năng lực 
cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Lào đã tăng tụt xuống vị trí thứ 113 trong tổng 
số 141 quốc gia trong bảng xếp hạng. Trong khi đó Việt Nam đã tăng lên thứ 
hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua. 

Báo cáo GCI đánh giá chỉ số tổng quát các khía cạnh kinh tế cả vi mô và vĩ mô của 
Lào hầu hết đều yếu, bao gồm cả khía cạnh chính sách, khả năng thịnh vượng và nguồn 
lực sẵn có. 

Trong số 12 trụ cột được đánh giá, Lào chỉ đạt duy nhất chỉ số trụ cột về hạ tầng trong 
top 100, đứng ở vị trí thứ 93, theo đó, Lào đã đạt hiệu quả trong việc phát triển hạ tầng 
giao thông khu vực, cải thiện cả năng đo lường, mức độ thông suốt giao thông, tuy 
nhiên, xét về chỉ số này trong khu vực, Lào vẫn còn thua xa các nước Châu Á-Thái 
Bình Dương 

Chỉ số trụ cột yếu kém nhất của Lào vẫn thể hiện ở điểm yếu quen thuộc là môi trường 
kinh doanh, mạng lưới kinh doanh tổng thể, chất lượng hoạt động kinh doanh và hoạch 
định chiến lược doanh nghiệp của Lào chỉ đứng thứ 137 và vị trí áp chót về khía cạnh 
khởi sự kinh doanh, chỉ đứng trên Venezuela. 

Tuy xếp sau 6 quốc gia là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, 
Philippines, báo cáo GCI đánh giá Việt Nam là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất 
toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao 
nhất thế giới, trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh 
tranh. 
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   Lào khuyến khích nông nghiệp sạch, hạn chế phân bón 
hoá học 

heo VTM, gần đây chính quyền Lào có những động thái thắt chặt quản lý các 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm phân bón để đảm bảo các sản phẩm này đủ 
tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường, không gây tác động tiêu cực nào đến môi 
trường và sức khoẻ môi trường. 

Hiện, theo bộ Công Thương, cả nước Lào chỉ có 3 công ty cung cấp sản phẩm phân 
bón hoá học và phân bón hữu cơ đang hoạt động hợp pháp, có đầy đủ giấy phép đăng 
ký kinh doanh bao gồm Công ty Phân bón Savannakhet, công ty Nông nghiệp Maliny 
và công ty Lao Kai Yuan. Các doanh nghiệp này được phép cung cấp các sản phẩm 
phân bón theo danh mục đã đăng ký, có hạn đến hết năm 2020. 

Trong những năm trở lại đây, ngành nông nghiệp Lào có những bước chuyển mình 
đáng kể bởi làn sóng đầu tư liên tục vào các lĩnh vực canh tác, sản xuất hàng nông sản 
để xuất khẩu bởi điều kiện thổ nhưỡng của Lào là rất lý tưởng. 

Tuy nhiên, mặt trái của tốc độ phát triển nông nghiệp của Lào là nạn lạm dụng thuốc 
bảo vệ thực vật và phân bón hoá học, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống dân 
cư, đặc biệt là những khu vực có các đồn điền chuối rộng lớn ở miền Bắc Lào, chủ yếu 
được đầu tư bởi các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. 

Trước sự phổ biến của phân bón hoá học, vừa có lợi thế về giá, được cho là hiệu quả 
hơn so với phân bón hữu cơ do tính năng kích thích sinh trưởng, ngăn chặn dịch bệnh, 
nhiều doanh nghiệp sản xuất phân hón hữu cơ của Lào đã phải dừng hoạt động hoặc 
đang vật lộn khó khăn do sức cạnh tranh yếu. 

Theo phát biểu của một lãnh đạo Bộ Nông Lâm Lào cho biết mới đây, tiềm năng nông 
nghiệp của Lào là không nhỏ, tuy khiên sản lượng thấp là do mô hình sản xuất phân 
tán và khả năng phân phối gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nông dân Lào phần nhiều 
vẫn đang dựa vào kỹ thuật canh tác truyền thống và ít sử dụng phân bón hóa học khiến 
giá hàng hóa đắt hơn cả hàng nhập khẩu. 

Vì vậy, Chính phủ Lào đã có những biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình hình, đồng 
thời ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng phân bón 
hữu cơ, thân thiện với môi trường. 

Phân bón hữu cơ vẫn được xem là giải pháp tiên quyết để đạt được mục tiêu phát triển 
nông nghiệp sạch, đồng thời có khả năng bảo vệ chất lượng đất tốt qua mỗi mùa vụ. 
Nếu được Chính phủ tạo điều kiện hơn nữa về chính sách thuế, khả năng tiếp cận tài 
chính và quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp phân bón của Lào mới có thể cải thiện 
sức cạnh tranh trên thị trường. 
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Lào tăng cường quản lý chất lượng  
thuốc bảo vệ thực vật 

 
heo LTP, Mới đây, ngày 17/9, Bộ Nông Lâm Lào đã ban hành nghị định mới 
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, cho phép cơ quan chức năng có quyền kiểm 
tra chất lượng và độ an toàn của sản phẩm trước khi được bán ra ngoài thị 
trường và sử dụng trên cây trồng tại Lào. 

Theo nội dung nghị định mới, các đơn vị kinh doanh, sản xuất hoặc nhập khẩu thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu phải khai báo với chính quyền để được kiểm tra trước 
khi bán ra thị trường. 

Quy định mới được ban hành trong bối cảnh lo ngại về nạn lạm dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp tại Lào gây ảnh hưởng tồi tệ đến môi trường 
và đời sống người dân. Hồi giữa năm, Chính phủ Lào đã chịu rất nhiều áp lực trước 
quốc hội nước này, yêu cầu ngừng cấp phép các loại thuốc trừ sâu và hóa chất nguy 
hiểm vào Lào. 

Đáp lại động thái này, Chính phủ Lào đã ra quyết định đình chỉ nhiều dự án canh tác 
nông nghiệp liên quan đến bê bối sử dụng hóa chất đã gây nhiều hệ lụy cho môi trường.  

Theo nội dung nghị định, các nhà kinh doanh và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải 
khai báo hồ sơ sản phẩm và nộp mẫu sản phẩm để được kiểm định trước khi được lưu 
hành bởi Ủy ban liên Bộ Công thương-Nông Lâm. 
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 Nhu cầu nhập khẩu xi măng của Lào vẫn rất lớn 
heo Vientiane Times, Mặc dù Chính phủ đã phê duyệt cho một lượng lớn nhà 
máy xi măng mọc lên tại quốc gia này nhưng nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này 

của Lào vẫn rất lớn bởi nhu cầu khổng lồ về nguyền liệu để phát triển cơ sở hạ tầng. 

Báo cáo của nhóm các nhà sản xuất xi măng Lào chỉ ra rằng trong năm 2018, Lào đã 
nhập khẩu tổng cộng 107 triệu USD xi măng. Sau 7 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập 
khẩu xi măng của nước này đạt 42 triệu USD. 

Những số liệu trên phản ánh khả năng sản xuất của các nhà máy xi măng trong nước 
không thể đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, cả về chất và lượng, dẫn đến quy luật tất yếu 
là phải tăng cường nhập khẩu từ các nước láng giềng. 

Theo thống kê của Nhóm các nhà sản xuất xi măng Lào, nước này có tổng cộng 13 
nhà máy xi măng trong giai đoạn 2013-2015, trong đó có 9 nhà máy sản xuất và phân 
phối sản phẩm xi măng mang thương hiệu riêng, bao gồm một nhà máy tại 
Luangprabang, ba nhà máy tại Vangvieng, nhà máy nghiền xi măng tại Vientiane, nhà 
máy BMC Viêng Chăn và các nhà máy ở Thakhek, Savannakhet và Salavan. 

Đến năm 2016, có thêm ba nhà máy được xây dựng tại các tỉnh Xayaboury, Xieng 
Khuang và Khammuan. Năm 2017, một nhà máy khác đã mở tại Khammuan để sản 
xuất xi măng nhãn hiệu Voi Thái Lan, thuộc quyền quản lý của SCG. 

Theo số liệu thống kê, 13 nhà máy xi măng tại Lào có khả năng sản xuất 8,3 triệu tấn 
mỗi năm, bốn nhà máy ở các tỉnh Oudomxay, Luang Pra Bang, Khammuan và 
Savannakhet mới được Chính phủ phê duyệt dự kiến sẽ có khả năng sản xuất thêm 3,7 
triệu tấn mỗi năm, từ đó, đưa tổng sản lượng sản xuất nội địa khoảng 12 triệu tấn mỗi 
năm và tăng dần theo thời gian. 

Năm 2013, sản lượng xi măng của Lào ước tính đạt 1,56 triệu tấn, tăng lên 1,87 triệu 
tấn trong năm 2014, 2 triệu tấn trong năm 2015, 1,8 triệu tấn trong năm 2016 và 3,39 
triệu tấn trong năm 2017. 

Mặc dù năng suất tối đa của 13 nhà máy đạt 8,3 triệu tấn xi măng mỗi năm, nhưng sản 
lượng thực tế hiện chỉ là 3,3 triệu tấn đã dẫn đến việc kim ngạch nhập khẩu mặt hàng 
này của Lào đạt đỉnh vào năm ngoái 2018, lên đến 107 triệu USD 

Năm nay, Lào tiếp tục có nhu cầu lớn đối với xi măng. Giá trị nhập khẩu trong tháng 
1 là 4,88 triệu USD, tăng lên 5,40 triệu USD vào tháng 3 và lên đến  11.24 triệu USD 
vào tháng 7. 

 T 
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Hiện, Chính phủ Lào đã tạo điều kiện khá thoáng cho hàng xi măng nhập khẩu thông 
qua việc từ bỏ yêu cầu về giấy phép, thương nhân không cần phải xin phép ở cấp thẩm 
quyền cao hơn, thủ tục gói gọn tại hải quan các cửa khẩu quốc tế. 

 

  Lào tiến hành chạy thử nghiệm nhà máy thủy điện Don 
Sahong 

heo TTXVN, nhà máy thủy điện Don Sahong sẽ tiến hành chạy thử nghiệm mỗi 
tổ máy 10 ngày trước khi toàn bộ các tổ máy được đưa vào vận hành đẩy đủ vào 

cuối năm nay. 

Cuối tuần qua, Lào đã cho chạy thử nghiệm tổ máy đầu tiên trong số 4 tổ máy của thủy 
điện Don Sahong, một trong hai công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong 
mà Lào sắp hoàn tất. Tại buổi chạy thử nghiệm có sự hiện diện của Bộ trưởng Năng 
lượng và Mỏ Khammany Inthirath cùng nhiều quan chức khác trong chính phủ Lào. 

Phát biểu tại buổi thử nghiệm, Bộ trưởng Khammany cho biết việc thử nghiệm tổ máy 
số 1 sớm trước kế hoạch là "một thành quả vĩ đạị." Theo kế hoạch, nhà máy thủy điện 
Don Sahong sẽ tiến hành chạy thử nghiệm mỗi tổ máy 10 ngày trước khi toàn bộ các 
tổ máy được đưa vào vận hành đẩy đủ vào cuối năm nay. 

Được khởi công vào tháng 1/2016 tại khu vực Siphandone (4.000 đảo), huyện Khong, 
tỉnh Champasak, Nam Lào, giáp giới với Campuchia, nhà máy thủy điện Don Sahong 
có công suất lắp đặt là 260 MW, với tổng trị giá đầu tư là 500 triệu USD, do hai nhà 
thầu góp vốn gồm Công ty Mega First Corporation Berhad của Malaysia sở hữu 80%, 
20% còn lại thuộc về EDL-GEN (Công ty Điện lực Lào). 
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Lào-Trung Quốc hợp tác xây dựng trạm kiểm tra hàng 

hóa xuất khẩu 
heo Laoedaily, Mới đây, Bộ Nông Lâm Lào và Công ty Phát triển Nông nghiệp 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuân chung về hợp tác xây dựng 
trạm kiểm soát chất lượng hàng hóa của Lào trước khi xuất khẩu. 

Biên bản ghi nhớ hợp tác  (MOU) giữa hai bên được ký kết tại thủ đô Vientiane, theo 
đó, hai bên sẽ xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu có chức năng 
kiểm dịch sản phẩm và chất lượng hàng nông sản xuất khẩu. 

Đồng thời, thuộc khuôn khổ dự án, các phòng tập huấn chuyên môn và trưng bày sản 
phẩm cũng được tích hợp cùng với các phòng thí nghiệm nói trên để giúp cán bộ chức 
năng Lào nắm bắt được các tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu theo quy định của đối tác 
hoặc tiêu chuẩn của các tổ chức thương mại quốc tế. Dự án được xem là bước tiến mới 
giúp thúc đẩy quan hệ giao thương hàng hóa giữa hai nước,đặc biệt là hỗ trợ củng cố, 
nâng cao chất lượng hàng nông sản Lào để đáp ứng cho thị trường rộng lớn như Trung 
Quốc. 

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.  

Triển lãm khoa học và công nghệ Lào-Trung 2019 
heo Laoedaily, Triển lãm với chủ đề "Công nghệ thông minh cho phát triển xanh 
và bền vững" diễn ra tại thủ đô Vientiane được xem là sự khẳng định hướng đi 
cho ngành công nghiệp Lào. 

Diễn ra trong các ngày từ 11-16/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Km5, thủ đô 
Vientiane, khoảng 100 doanh nghiệp Lào và Trung Quốc đã tham gia và trưng bày 
những thành tựu công nghệ tiên tiến tại hội chợ khoa học và công nghệ Lào-Trung 
Quốc, được tổ chức bởi Bộ Khoa học Công nghệ Lào và Hội đồng Công nghiệp và 
Xây dựng quốc tế Trung Quốc. 

Dưới sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính phủ Lào và đại diện từ các tổ chức đối tác 
quốc tế, các công nghệ mới của thế giới đã hiện diện tương đối đầy đủ tại hội chợ khoa 
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học công nghệ Lào-Trung/Laos-China Science and Tech Expo như công nghệ về điện 
tử, cơ khí, drone, big data, thiết bị nông nghiệp, y tế, sản xuất thông minh và giải pháp 
khởi nghiệp công nghệ. 

Triển lãm được tổ chức để đánh dấu bước tiến trong quan hệ về khoa học và công nghệ 
giữa Lào và Trung Quốc, thúc đẩy và chuyển giao công nghệ mới để Lào thích ứng 
với công nghiệp 4.0, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. 

Ngoài ra, thuộc khuôn khổ sự kiện, các hoạt động bên lề cũng nhận được sự quan tâm 
của khách mời tham gia là Hội nghị KHCN lần thứ 2, Hội thảo hợp tác KHCN Lào-
Trung Quốc, Tuần lễ khoa học quốc gia, Hội nghị phát triển KHCN trong kỷ nguyên 
4.0 và Hội thi sáng tạo về lĩnh vực KHCN toàn quốc. 

Doanh nghiệp Trung Quốc chú ý đầu tư vào  
thị trường Lào 

heo KTXH, Mới đây, tại thủ đô Vientiane, Đại học Kinh tế-Tài chính Vân Nam, 
Trung Quốc đã phối hợp với đại diện các Bộ, ngành của Lào tổ chức hội thảo 
về cơ chế luật pháp đối với lĩnh vực đầu tư- thương mại tại Lào để tăng cường 
trao đổi thông tin liên quan đến môi trường kinh doanh tại nước này. 

Tại hội thảo, phía Lào khẳng định Chính phủ nước này đang nỗ lực cải thiện môi 
trường kinh doanh để thu hút đầu tư thông qua việc điều chỉnh hàng loạt cơ chế, chính 
sách pháp lý nhằm giảm bớt quy trình, thủ tục xin cấp phép hoạt động kinh doanh. 
Động thái này đã gây chú ý và tạo sự quan tâm lớn cho các doanh nghiệp Trung Quốc 
đang có ý định đầu tư vào Lào. 

Đại diện của Đại học Kinh tế-Tài chính Vân Nam tiếp tục nhấn mạnh vào kỳ vọng đột 
phá trong hợp tác song phương giữa Lào và Trung Quốc, đặc biệt là hợp tác giữa riêng 
tỉnh Vân Nam với Lào khi tuyến đường sắt liên khu vực được hoàn thành vào năm 
2021. Để đón đầu bước đột phá này, phía Trung Quốc đang có những bước đi chắc 
chắn khi liên tục tổ chức hội thảo bàn về vấn đề pháp lý, quy định đối với lĩnh vực đầu 
tư-thương mại của Chính phủ Lào. 

Các bên đã trao đổi rất kỹ về Bộ Luật khuyến khích đầu tư sửa đổi, Luật Du lịch sửa 
đổi, Luật doanh nghiệp và một số cải cách cơ chế pháp lý của Lào trong thời gian gần 
đây. 

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào nhấn mạnh chủ 
trương ưu tiên phát triển du lịch của Lào trong chính sách kinh tế mới, vì vậy, Lào rất 
muốn phổ biến các cơ chế, quy định và cam kết ưu tiên các dự án đầu tư trong lĩnh vực 
du lịch. 
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Trung Quốc chuẩn bị thực hiện dự án trồng cây thay 
thế thuốc phiện tại Lào 

heo KTXH, Bộ An ninh Lào và một số doanh nghiệp Trung Quốc đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án trồng cây công nghiệp thay thế thuốc phiện 
tại tỉnh Phongsaly và một số tỉnh tại miền Bắc Lào. 

Sáng 15/10 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Ủy ban phòng chống ma túy, Bộ An ninh 
Lào đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Trung Quốc trong việc 
hạn chế diện tích canh tác thuốc phiện của người dân Lào các tỉnh phía Bắc và trồng 
cây công nghiệp thay thế, mang lại lợi ích kinh tế. 

Mặc dù buổi lễ ký kết không công khai chi tiết nội dung hợp tác, bao gồm vị trí thực 
hiện dự án, diện tích canh tác... nhưng theo thông tin cung cấp cho báo chí, cao su, cà 
phê, hoa màu mùa khô, cây trồng ngắn ngày, đậu, dưa chuột, ớt... sẽ được trồng và 
chăm sóc bởi người dân Lào, với chủ đầu tư là các doanh nghiệp Trung Quốc, hình 
thức hợp tác dự kiến sẽ là 2+3, các doanh nghiệp sẽ nhận thu mua nông sản, trừ các 
chi phí và chia lại lợi nhuận cho người dân. 

Trước đó, vào khoảng năm 2015, diện tích hàng nghìn ha đất nông nghiệp tại một số 
tỉnh phía Bắc Lào cũng đã được Chính phủ Lào giao cho các doanh nghiệp Trung Quốc 
để triển khai các dự án trồng cao su và cây công nghiệp. Tuy nhiên, do giá cao su một 
vài năm trở lại đây không ổn định, các dự án của người Trung tại miền Bắc Lào được 
cho là không có hiệu quả kinh tế cao. 

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm năm 2016, 
Lào có 5.700 ha diện tích trồng cây ma túy, chỉ đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam 
Á, sau Myanmar. Việc trồng cây ma túy của cộng đồng các dân tộc tại miền Bắc Lào 
có thể được xem là tập quán lâu đời, với mục đích chính là để làm thuốc, có tác dụng 
giảm đau và điều trị một số căn bệnh. 

 Lào-Trung Quốc hợp tác triển khai kênh thanh toán 
điện tử Wechat Pay 

heo KTXH, Ngân hàng Ngoại thương Lào BCEL và Swift Pass đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai thanh toán điện tử qua hai hệ thống 
WeChat Pay và AliPay ngay tại các điểm giao dịch hàng hóa tại Lào, tạo thuận 

lợi cho khách hàng Trung Quốc. 

Đây được xem là bước phát triển tất yếu của xu thế công nghệ cũng như nhu cầu người 
tiêu dùng về các sản phẩm mới thuận tiện, trên nền tảng điện tử, đặc biệt là các kênh 
thanh toán tiện lợi. 

T 
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Theo đó, các cửa hàng ở Lào chấp nhận thanh toán qua WeChat Pay, có thể sử dụng 
cùng một mã QR cho cả hai nền tảng WeChat Pay và AliPay, một hình thức thanh toán 
hoàn toàn mới tại nước này. 

Thông qua hợp tác với Swift Pass và NTT DATA, BCEL đặt mục tiêu phát triển mạnh 
thanh toán điện tử bằng QR Code, cho phép khách hàng của Ngân hàng này tạo thuận 
lợi cho việc kết nối khách Lào với hệ thống thanh toán rộng khắp thế giới, cũng như 
tạo điều kiện cho nhu cầu của người Trung Quốc đến du lịch hoặc đầu tư kinh doanh 
tại Lào. 

Hiện tại, có hơn 10.000 điểm giao dịch có hợp tác với BCEL để cung cấp dịch vụ thanh 
toán bằng mã QR OnePay và BCEL One, thông qua chương trình hợp tác này, người 
dùng cũng có thể thanh toán qua thêm hai kênh WeChat Pay và AliPay. 
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Lào học hỏi công nghệ xử lý chất thải của Nhật Bản 
heo KTXH, Diễn ra hôm 16/10 tại thủ đô Vientiane, Hội thảo về công nghệ 
xử lý chất thải được tổ chức bởi Phòng quản lý môi trường đô thị Vientiane 
và Công ty Kayama Kogyo để trao đổi các kinh nghiệm và công nghệ thu 

gom, vận chuyển và sử lý chất thải của Nhật Bản. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp 
tác giữa Lào và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. 

Các lãnh đạo và cán bộ ngành môi trường của Lào đã trao đổi và thảo luận về việc áp 
dụng công nghệ phân loại chất thải cho ngành công nghiệp tái chế. Đồng thời, chuyên 
gia Nhật Bản đã cung cấp phương pháp và kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị và 
xử lý chất thải, đảm bảo tiết kiệm tài nguyên cho phía Lào, dự kiến sẽ được áp dụng 
tại thành phố Vientiane. 

Trước đó, thuộc khuôn khổ hợp tác chung, JICA đã viện trợ cho Lào xây dựng nhà 
máy xử lý chất thải y tế tại thủ đô Vientiane. 

Với uớc tính mỗi ngày toàn thành phố thải ra khoảng 300-350 tấn rác, thủ đô Vientiane 
đang tính đến các biện pháp cải thiện năng lực xử lý rác thông qua các hợp tác với 
nước ngoài, chú trọng đến khả năng tái chế rác thành nguyên liệu sản xuất.  

Hồi đầu năm 2019, chính quyền thành phố Vientiane đã phê duyệt cho các doanh 
nghiệp nước ngoài thực hiện dự án nhà máy tái chế rác thải thành năng lượng tái tạo 
đặt tại bản Naphasouk Km32, quận Xaythany, thủ đô Viêng Chăn có tổng giá trị đầu 
tư 30 triệu USD, thời gian thi công xây dựng trong vòng 2 năm, dự kiến sẽ hoàn thành 
trong năm 2021. Nhà máy có khả năng phân loại 400 tấn rác thải đô thị mỗi ngày, từ 
đó được xử lý đốt tạo năng lượng nhiệt điện có công suất 6MW, tái chế 40 tấn nhựa 
plastic và sản xuất 100 tấn phân bón hóa học/ngày. 
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Lào và FAO triển khai chương trình cải thiện  

dinh dưỡng 
 

heo KTXH, Mới đây, Bộ Nông Lâm Lào và tổ chức Nông Lương LHQ vừa đồng 
tổ chức lễ họp báo giới thiệu hệ thống giám sát trực tuyến vấn đề nông nghiệp 
và dinh dưỡng NSA, được mô tả là hệ thống hỗ trợ cơ sở cho việc cải thiện và 
tăng cường hiệu quả cho các dự án nông nghiệp của Lào về mặt dinh dưỡng. Sản 
xuất thực phẩm đạt đủ điều kiện cả về chất và lượng, phù hợp với nhu cầu và xu 

hướng tiêu dùng của người dân địa phương. 

Theo đại diện của FAO tại Lào, hệ thống NSA là một sáng kiến quan trọng, xây dựng 
cơ sở thông tin cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp của Lào với mục đích chính là 
cải thiện vấn đề dinh dưỡng. 

Việc triển khai dự án là một phần trong kế hoạch phát triển nông nghiệp và cải thiện 
vấn để suy dinh dưỡng của Chính phủ Lào. FAO đã bắt đầu có các hỗ trợ về kỹ thuật 
để giúp Lào thực hiện chiến lược dinh dưỡng quốc gia từ năm 2017 thông qua các 
khóa đào tạo nhân lực, nâng cao khả năng hoạch định và giám sát lĩnh vực nông nghiệp 
địa phương. 

Tuy nhiên, FAO đánh giá dự án NSA khó đạt thành công ở Lào do chưa được tích hợp 
sâu vào kế hoạch phát triển địa phương và thách thức từ việc Lào cần cải thiện hàng 
loạt chính sách về quy hoạch, quản lý tài nguyên… trước khi muốn đạt được hiệu quả 
thiết thực. 
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Hàn Quốc giúp Lào cải thiện năng lực cấp cứu Y tế 
heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, 
đang nỗ lực hợp tác để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là kỹ năng cấp 
cứu. 

Hội nghị chuyên đề ngành y tế đã được Bộ Y tế Lào và Quỹ chăm sóc sức khỏe Hàn 
Quốc (KOFIH) tổ chức vào trung tuần tháng 10 vừa qua với chủ đề Quản lý công tác 
cấp cứu để tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Nội dung hội nghị xoay quanh việc thảo luận thực trạng vấn đề cấp cứu của ngành y 
tế Lào và phương hướng cải thiện chất lượng công tác cấp cứu, bao gồm hệ thống quản 
lý, tiếp nhận thông tin cho đến năng lực bác sỹ. 

Theo đại diện của WTO tại Lào, ông Mark Jacobs cho biết, Lào hiện cần thiết lập hệ 
thống cấp cứu thường trực với đội ngũ cán bộ y, bác sỹ có kinh nghiệm trong việc xử 
lý các loại tai nạn khác nhau, sẵn sàng ứng cứu trong thời gian ngắn, nhanh chóng và 
tin cậy. 

Đại diện WTO nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng đội ngũ cấp cứu y tế hiệu 
quả thông qua những gì xảy ra tại thảm họa vỡ đập hồi năm ngoái và các đợt lũ trong 
năm nay. Đội ngũ y tế trung ương và cả địa phương quá mỏng đã dẫn đến con số 
thương vong và thiệt hại về người lớn trong các đợt thiên tai, điều có thể giảm nhẹ nếu 
Lào có hệ thống cấp cứu y tế đủ tốt. 
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Tin vắn: 
 

  Lào dừng cấp visa tại nhiều cửa khẩu biên giới 
heo KPL, ngày 16/10, Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào ban hành quyết định 
dừng việc cấp thị thực du lịch tại 9 cửa khẩu biên giới của Lào. 

Các cửa khẩu đường bộ giáp với các nước láng giềng hiện tại sẽ không cấp visa du 
lịch theo kiến nghị do Bộ Ngoại giao Lào trình và được Thủ tướng phê duyệt bao gồm: 
Pang Hok (tỉnh Phongsaly) giáp Trung Quốc; Nam Soy (tỉnh Huaphan) giáp biên giới 
Việt Nam; Nam Kan (tỉnh Xieng Khoang) giáp biên giới Việt Nam; Nam Ngeun (tỉnh 
Xayaboury) giáp Thái Lan; Nam Heuang (tỉnh Xayaboury) giáp Thái Lan; Nam Phao 
(tỉnh Khammuan) giáp biên giới Việt Nam; Na Phao (tỉnh Khammuan) giáp biên giới 
Việt Nam; Sân bay quốc tế Savannakhet; Phou Keua (tỉnh Attapeu) giáp biên giới Việt 
Nam 

Trước đó, Lào đã ra mắt một dịch vụ visa điện tử vào đầu năm nay, nhưng cho đến 
nay, dịch vụ này mới chỉ được áp dụng tại ba địa điểm bao gồm Sân bay quốc tế Wattay, 
Cầu hữu nghị Lào-Thái Vientiane-Nongkhai và Sân bay quốc tế Luangprabang.  

Unitel trao học bổng cho học sinh nghèo của Lào 
heo báo chí Lào, Công ty Star Telecom (Unitel) vừa trao 148 suất học bổng trị 
giá 296 triệu Kíp cho học sinh, sinh viên Lào có hoàn cảnh khó khăn tại Lào. 

Lễ trao tặng các suất học bổng đã được tổ chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào giữa 
Thứ trưởng, bà Khanthaly Siriphongphanh và Phó Tổng giám đốc Unitel, ông Bounmy 
Malavong. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bounmy Malavong cho biết, trong suốt 10 năm hình thành 
và phát triển, Unitel đang từng bước trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hàng 
đầu tại Lào. Đồng thời, công ty cũng tham gia hoạt động và tài trợ cho các dự án cộng 
đồng ở nhiều quy mô khác nhau. Đặc biệt là thường xuyên hỗ trợ cho nhân dân Lào 
có hoàn cảnh khó khăn do nghèo khó hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai... Đồng thời, 
công ty này cũng đã lắp đặt miễn phí mạng internet tại 1.000 trường học trên cả nước 
Lào. 

Unitel là doanh nghiệp rất coi trọng việc phát triển giáo dục và khuyến học tại Lào, 
với mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu kíp trao cho các học sinh trung học có hoàn cảnh 
khó khăn sẽ hỗ trợ các em có điều kiện tiếp tục học tập và rèn luyện, trở thành nguồn 
nhân lực chất lượng cho Lào trong tương lai, ông Bounmy cho biết thêm. 
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 Lanexang cung cấp gói bảo hiểm cho ứng dụng gọi xe 

LOCA tại Vientiane 
heo Laotiane Times, Công ty Bizgital – đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng 
gọi xe “LOCA”, cũng là Startup gọi xe đầu tiên và duy nhất của Lào vừa chính 

thức ký thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ với Công ty bảo hiểm đại chúng Lanexang 
Assurance Public vào hôm 15/10 vừa qua. 

Theo đó, Lanexang sẽ cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe phổ thông cho tài xế sử dụng 
dịch vụ gọi xe LOCA. Đây được xem là một bước tiến mới về tiêu chuẩn cho dịch vụ 
vận tải hành khách tại Lào. 

LOCA hiện là dịch vụ gọi xe công nghệ đầu tiên và cũng là duy nhất tại Lào, startup 
này vừa đại diện cho Lào tham gia gọi vốn khởi nghiệp tại Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi 
nghiệp Du lịch vùng Mekong (MIST). LOCA có phạm vi hoạt động tại thành phố 
Vientiane, bắt đầu triển khai dịch vụ từ đầu năm 2018 và đến nay đã có 300 đầu xe với 
mức tăng trưởng kinh doanh 10-30% mỗi tháng. 

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy sau nhiều đợt truy quét 
trên toàn quốc 

heo báo chí Lào, Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Phòng chống ma túy quốc gia 12/10, 
chính quyền an ninh nhiều tỉnh của Lào đã đồng loạt tổ chức các cuộc tiêu hủy 
ma túy lớn, kết quả của những cuộc truy quét trong suốt 1 năm đã qua. 

Diễn ra hôm 12/10/2019, 741kg chất gây nghiện các loại, bao gồm cần sa khô, ma túy 
đá, tiền chất ma túy và ma túy tổng hợp đã bị tiêu hủy trước sự chứng kiến của lãnh 
đạo thủ đô Vientiane, bao gồm Đô trưởng Sinlavong Khoudphaithun, Thứ trưởng An 
ninh, Thiếu tướng Bouppha Siphomma. 

Theo thông tin từ Bộ An ninh Lào, chỉ riêng thủ đô Vientiane năm qua đã phát hiện và 
xử lý tổng cộng 877 vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ và khởi tố 1.202 đí tượng, 
trong đó có 10 người nước ngoài. Cảnh sát Lào đã thu giữ hàng trăm kg ma túy các 
loại và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp cùng hàng chục phương tiện, vũ khí quân 
dụng từ các đối tượng tội phạm. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ty an ninh Vientiane 
cho biết, ma túy là vấn nạn cấp quốc gia, là trở ngại ghê gớm đối với sự phát triển kinh 
tế và xã hội của đất nước. Ma túy là nguồn gốc của tội phạm, tạo ra hệ lụy tồi tệ cho 
mỗi gia đình và toàn thể xã hội. Cũng như nhiều quốc gia khác, Lào đang đối mặt với 
nạn lạm dụng ma túy gia tăng ở mức báo động. 
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Đồng Kíp Lào vẫn đang yếu 
heo KTXH, Bất chấp các dự báo về giá trị Kíp sẽ tốt trở lại vào cuối năm do khả 
năng xuất khẩu tốt, tỷ giá giữa đồng tiền Lào và bath Thái vẫn đang rất cao. 

Sau nửa đầu tháng 10, tỷ giá Kíp/bath vẫn đang giao động ở khoảng 293-296 kíp đổi 
1 bath và 8.827 kíp đổi 1 USD. Nhiều nhà kinh tế đang lo ngại rằng nhịp xuất khẩu 
khởi sắc của Lào vào dịp cuối năm khó có thể đưa giá trị đồng tiền của nước này ổn 
định trở lại. Duy trì ở mức 293.5 kíp vào đầu tháng, đến ngày 10/10, hầu hết tỷ giá quy 
đổi kíp/bath ở các ngân hàng tại Lào như BCEL đã trở lại mức 296 kíp cho 1 bath Thái 
Lan. 

Tuy nhiên, các động thái mạnh mẽ đối với khu vực chợ đen và điểm quy đổi ngoại tệ 
cỡ nhỏ của Chính phủ Lào hiện đang mang lại sự ổn định về tỷ giá kíp/USD, nửa đầu 
tháng 10, tỷ giá này dao động ở quanh mức 8.824-8.831 kíp đổi 1 USD. Tác động từ 
giá trị đồng bath của Thái Lan đang leo thang so với USD và kim ngạch nhập khẩu 
hàng hóa Thái Lan vẫn duy trì ở mức cao khiến dòng ngoại tệ vẫn đang chảy ra khỏi 
Lào. Đồng thời, quỹ dự trữ ngoại tệ yếu và lệ thuộc vào nhập khẩu đang gây khó khăn 
cho Lào trong việc kiểm soát tỷ giá hối đoái. 

Lào đang kỳ vọng hàng loạt dự án thủy điện quan trọng hoàn thành và đi vào vận hành 
trong cuối năm nay sẽ giúp khả năng bán điện của nước này tốt hơn. 

Tờ báo hàng đầu của Lào phát hành  
phiên bản tiếng Trung 

heo Vientiane Times, tờ báo ngoại ngữ duy nhất của Lào đã chính thức ra mắt 
trang web sử dụng song ngữ tiếng Trung và tiếng Lào, nhằm mục đích tiếp cận 
đối tượng đọc là người Trung Quốc. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng biên tập Vientiane Times, ông Thonglor Duangsavanh 
cho biết, việc mở rộng trang tin tức bằng tiếng Trung là một phần trong chính sách của 
Vientiane Times, nhằm mở rộng khả năng lan tỏa cũng như khả năng tiếp cận thông 
tin về Lào, đặc biệt là các chính sách của Đảng và nhà nước Lào cho cộng đồng quốc 
tế, đặc biệt là người Trung Quốc. Động thái này phù hợp với chiến lược phát triển của 
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, nhằm mục đích hiện đại hóa lĩnh vực truyền thông 
của Lào. 

Đây không phải là lần đầu tiên Vientiane Times có hợp tác với Trung Quốc để phát 
hành các ấn phẩm tiếng Trung, hiện, một ấn phẩm song ngữ để giới thiệu năm du lịch 
Lào-Trung cũng đang hiện diện trên trang chính của tờ báo này. 
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  Lào-Nga chuẩn bị tập trận chung lần đầu tiên 
heo báo chí Việt Nam, Quân đội Lào-Nga chuẩn bị có cuộc tập trận chung đầu 
tiên cùng nhau vào tháng 12 tới tại Lào, các trang thiết bị quân sự được sử dụng 
thuộc quyền sở hữu của Lào. 

Hôm 18/10, TASS dẫn thông báo từ Quân khu miền Đông của Nga cho hay, cuộc tập 
trận xe tăng chung đầu tiên giữa Nga và Lào mang tên “Laros-2019” sẽ được tổ chức 
tại thao trường Ban Pan ở Lào từ ngày 10 – 19/12. 

Theo dự kiến, hơn 500 binh sĩ Nga và Lào sẽ tham gia cuộc tập trận chung “Laros-
2019”. Đại diện của Nga là binh đoàn xe tăng ở vùng Zabaikalsky. Quan hệ quân sự 
giữa Nga và Lào trong thời gian gần đây liên tục được truyền thông đề cập. Cụ thể, tờ 
Asean Today từng có bài viết về các thỏa thuận vũ khí giữa hai nước như vào ngày 
20/1, các xe tăng, xe bọc thép do Nga chế tạo đã đi trên đường phố của thủ đô Vientiane. 
Đây là trung tâm của cuộc duyệt binh chào mừng 70 năm thành lập quân đội Lào 
(LPAF). Nước này đã mua các thiết bị quân sự từ Nga theo một phần thỏa thuận đạt 
được hồi tháng 1/2018, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm Lào và 
hội đàm với Thủ tướng Thoungloun Sisolith và Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone 
Chanyalath. 

Đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào đặc khu kinh tế  
Tam giác vàng  

heo KTXH, Sau 7 năm hình thành và phát triển, khu kinh tế đặc biệt tam giác 
vàng tại tỉnh Bokeo đã đóng góp cho ngân sách nhà nước Lào 458 triệu USD. 

Theo báo KTXH, tổng giá trị đầu tư phát triển vào đặc khu tam giác vàng đến hết 6 
tháng đầu năm 2019 đã đạt khoảng 17.607 tỷ kíp. Với tốc độ triển khai tương đối 
nhanh, hình hài một đô thị hiện đại đã cơ bản xuất hiện. Đặc khu này hiện có sự hiện 
diện của 495 đơn vị đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 4.372 tỷ kíp, tương đương 496 triệu 
USD. Theo thông tin từ ban quản lý đặc khu tam giác vàng (GTSEZ) rộng 10.000 hect, 
được thiết lập vào năm 2007 bởi chính phủ Lào và tập đoàn Hong Kong Kings Romans 
Group. Ngoài tham vọng biến 3.000 ha thành đô thị hiện đại, 7.000 ha còn lại vẫn được 
duy trì để phát triển khu bảo tồn tự nhiên Phoukeawlom. Trong 12 năm phát triển, 
hàng nghìn tỷ kíp được đổ vào để kiến tạo cảnh quan đô thị bao gồm cầu đường, bờ 
kè, bến cảng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu phi thuế quan, khu dân cư và các 
tiện ích công cộng... Trong đó nổi bật là một loạt khách sạn 5 sao, bệnh viện Lào 
Phương Đông trị giá 30 triệu USD thuộc khuôn khổ hợp tác giữa bệnh viện Ton Pheng 
Lào và Chiang Sen của Thái Lan. 

Năm 2018, đặc khu kinh tế tam giác vàng đã thu hút đến 452.571 lượt khách du lịch. 
Đóng góp lớn vào tổng GDP của khu vực, ước đạt 150 triệu USD trong năm 2019, 
tăng trưởng bình quân 7%, thu nhập bình quân đạt 3.750 USD/người, dự kiến, GDP 
của khu vực này sẽ đạt 370 triệu USD vào năm 2025. 
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Lào-Singapore cải thiện quan hệ song phương 
heo báo chí Lào, Mới đây, cơ quan ngoại giao Lào và Singapore đã tổ chức lễ 
kỷ niệm 54 năm ngày quốc khánh Singapore và kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại thủ đô Vientiane. Buổi lễ có sự tham gia 

của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Singapore tại Lào, bà Leow Siu Lin. 

Theo Bộ Ngoại giao Lào, quan hệ hợp tác song phương giữa Lào và Singapore đạt 
nhiều bước tiến quan trọng kể từ khi Lào là thành viên của Asean. Singapore đã hỗ trợ 
và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Hai bên thường xuyên 
có các cuộc thăm viếng và làm việc bởi các lãnh đạo cấp cao và đạt được một số thỏa 
thuận hợp tác đáng chú ý, trong đó có sự kiện Lào đã ký kết Công ước Singapore về 
hòa giải. 

Theo đại sứ quán Singapore, doanh nghiệp nước này hiện đang quan tâm đến việc đầu 
tư vào lĩnh vực logistics, kinh doanh, du lịch, y tế và giáo dục tại Lào. Ngoài ra, trong 
những năm trở lại đây, nhiều tình nguyện viên Singapore cũng đã đến Lào để tham gia 
vào các dự án cộng đồng. Đồng thời, Singapore cũng đã cung cấp học bổng cho tổng 
cộng 14.000 cán bộ Lào đi học theo các lĩnh vực quản lý hành chính, ngoại ngữ và 
thương mại. 

Ấn Độ cung cấp học bổng giáo dục cho Lào 
heo báo chí Lào, Thông qua chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ 
(ITEC). Chính phủ nước này vừa phê duyệt 110 học bổng cho cán bộ và sinh 
viên Lào theo các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại 

học danh tiếng của Ấn Độ. Thông tin được chia sẻ tại lễ kỷ niểm Ngày ITEC, được đại 
sứ quán Ấn Độ tại Lào tổ chức tại thủ đô Vientiane mới đây. 

Thông qua chương trình ITEC, Chính phủ Ấn Độ đã cung cấp tổng cộng hơn 10.000 
suất học bổng cho nhiều quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực CNTT, Anh ngữ, 
thương mại, kinh doanh, phát triển nông thôn và năng lượng.  

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng đã cung cấp các chương trình đào tạo về an ninh, 
quốc phòng, kỹ thuật hàng hải và hàng không, hậu cần, hải dương học… tại các cơ sở 
giáo dục uy tín tại nước này cho sinh viên nước ngoài. 
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Khai trương công viên Hữu nghị Lào-Nhật tại 
Xayaboury 

heo báo chí Lào, Sau hai năm xây dựng, công viên Hữu nghị Lào-Nhật tại 
Xayaboury vừa mới chính thức được mở cửa cho công chúng, tạo ra một điểm 
tham quan tại trung tâm tỉnh Xayaboury. 

Công viên Hữu nghị Lào-Nhật có diện tích hơn 2ha, thuộc địa bàn bản Thana, tỉnh lỵ 
Xayaboury, bao gồm các công trình sử dụng lối kiến trúc truyền thống của cả Lào và 
Nhật Bản, được xem là biểu tượng của quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.  

Dự án công viên có tổng kinh phí đầu tư hơn 27 tỷ kíp, trong đó Chính phủ Nhật Bản 
cung cấp 16 tỷ kíp và phần còn lại là ngân sách của tỉnh Xayaboury. Lễ bàn giao diễn 
ra hôm 12/10 vừa qua dưới sự chứng kiến của của lãnh đạo tỉnh và đại diện đại sứ quán 
Nhật bản tại Lào. 

Hội chợ lao động Lào cung cấp 1.500 vị trí tuyển dụng 
heo báo chí Lào, Hội chợ lao động Lào năm 2019 được tổ chức tại thủ đô 
Vientiane bởi Sở Lao động và Phúc lợi Xã hội, công ty iJobs Lao dự kiến cung 
cấp 1.500 vị trí tuyển dụng cho người đang tìm kiếm việc làm tại Lào, góp 

phần duy trì tỷ lệ thất nghiệp tại Lào ở mức 2% trong năm 2019. 

Diễn ra trong các ngày từ 16-20/10 tại TTTM ITEC Lào, hội chợ lao động Lào 2019 
có tổng cộng 300 gian hàng, bao gồm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 
quảng bá sản phẩm. Tổng nhu cầu lao động được đăng ký trước đạt 5.200 vị trí, ban 
tổ chức kỳ vọng sẽ có ít nhất 1.500 người tìm được việc làm thích hợp.  

Trên thực tế, hội chợ năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, các hoạt 
động bên lề có giá trị thông tin cao, cung cấp bức tranh toàn cảnh về thị trường lao 
động tại Lào, một số chương trình tập huấn nghề, thi tay nghề được tổ chức ngay tại 
sự kiện. Ngoài ra, các hoạt động quảng bá dạy nghề cũng thu hút sự chú ý của nhiều 
khách tham quan. 

Họp bàn về hợp tác thương mại biên giới  
Lan thương – Mekong 

heo KTXH, Ngày 9/10 tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Cục Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Công Thương Lào đã chủ trì hội nghị hợp tác Lan thương – Mekong lần 
3 để thảo luận về chính sách hợp tác chung giai đoạn 5 năm với các quốc gia 

Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. 

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về các cơ chế hợp tác chung về kinh tế, đặc biệt là 
lĩnh vực vận tải, điện lực, thương mại điện tử, nông nghiệp, công nghiệp và hợp tác 
đào tạo nguồn nhân lực. 
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Trong khuôn khổ hội nghị, Lào tập trung trao đổi về chính sách phát triển đặc khu kinh 
tế trong nước và các chính sách ưu đãi đầu tư cho các quốc gia thuộc hợp tác Lan 
thương-Mekong. Theo đó, Trung Quốc bày tỏ quan tâm và cho biết sẽ tăng cường 
nghiên cứu, tham vấn thông tin và sẽ chọn Khu kinh tế phức hợp Xaysettha, thủ đô 
Vientiane làm nơi khởi đầu trong việc tiếp cận đầu tư vào đặc khu kinh tế của Lào. 

 

Lào-Trung Quốc tăng cường thúc đẩy chính sách vành 
đai và con đường 

heo KTXH, Diễn ra hôm 9/10 tại thủ đô Vientiane, Viện nghiên cứu quốc gia 
Lào và Viện nghiên cứu Logistics Nam Á-Đông Nam Á, thành phố Côn Minh, 
Trung Quốc đã tổ chức hội thảo về hợp tác xây dựng kho chất xám để thúc đẩy 

chính sách xây dựng hành lang kinh tế vành đai và con đường. 

Viện phó Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào, ông Xeun Dethvongsa cho biết mục 
đích của hội thảo lần này tiếp tục là để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề thuận 
lợi cho các hợp tác đầu tư-thương mại song phương, đôi bên cùng có lợi Lào-Trung 
Quốc. 

Trong hai năm trở lại đây, Viện nghiên cứu hai bên đã hoàn thành việc xây dựng cơ 
chế hợp tác chung trong lĩnh vực thông tin và xây dựng kho chất xám thông qua việc 
liên tục tổ chức các diễn đàn chung song phương và cả khu vực để trao đổi thông tin 
kinh tế chuyên sâu, thúc đẩy hình thành hành lang kinh tế. 

Tại hội thảo, hai bên đã trao đổi và thảo luận hướng xây dựng chính sách phát triển 
logistic gắn với khai thác tiềm năng địa phương, kết nối chặt chẽ hệ thống giao thông, 
vận tải, đưa Lào thành một trong những trung tâm đất liền quan trọng của khu vực. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

     Dự kiến khởi công đường sắt Lào - Việt kết nối cảng 
Vũng Áng 

heo báo chí Việt Nam, tờ Vientiane Times (Thời báo Vientiane) đưa tin Chính 
phủ Lào đã giao cho Công ty Thương mại Dầu khí Lào (PetroTrade) tiến hành 
nghiên cứu khả thi về dự án đường sắt Lào - Việt Nam, từ huyện Thakhaek, tỉnh 

Khammuan của Lào đến biên giới Việt Nam. 

Thay mặt Chính phủ Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước này ngày 15/10 vừa qua đã ký 
với PetroTrade một biên bản ghi nhớ (MOU) về việc PetroTrade tiến hành nghiên cứu 
và hoàn tất thiết kế chi tiết của tuyến đường sắt nói trên. Theo Vientiane Times, tuyến 
đường này sẽ bắt đầu từ Thakhaek và chạy đến biên giới Lào - Việt để kết nối với cảng 
Vũng Áng, thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.  

Tuyến đường sẽ giúp kết nối Lào với khu vực ASEAN, cho phép Lào phát triển cơ sở 
hạ tầng và các cơ sở vật chất cho đầu tư thương mại và nông nghiệp, đem lại cho Lào 
tiềm năng trở thành một quốc gia công nghiệp, hiện đại. Tuyến đường cũng sẽ giúp 
Lào từ một quốc gia không giáp biển thành một quốc gia kết nối trên đất liền, kết nối 
khu vực nhằm hiện thực hóa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Lào về 
phát triển đường sắt. Phát biểu tại lễ ký, ông Chanthone Sitthixay, Chủ tịch PetroTrade 
cho biết: “Tuyến đường sắt sẽ dài khoảng từ 240km đến 270km; trong đó chiều dài 
tuyến chạy trên đất Lào khoảng 150km, khoảng 120km còn lại sẽ nằm trên đất Việt 
Nam. Việc khảo sát ban đầu sẽ được tiến hành từ Thakhaek đến biên giới Lào - Việt, 
sau khi nhận được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam, PetroTrade tiếp tục tiến hành 
khảo sát từ biên giới Việt Nam tới cảng Vũng Áng. 

 Quá trình khảo sát và thiết kế sẽ được hoàn tất trong vòng từ 8-12 tháng. Nếu được 
sự cho phép của Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam, dự án dự kiến sẽ được khởi 
công vào cuối năm 2021 và hoàn thành vào năm 2024. Đây sẽ là tuyến đường sắt đơn 
theo tiêu chuẩn quốc tế, có tốc độ vận tải và vận chuyển hành khách từ 90-120 km/giờ, 
sử dụng thiết bị và công nghệ của Indonesia. Dựa trên kết quả khảo sát sẽ quyết định 
hình thức đầu tư sẽ là BOT hay PPP.” 
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   Đoàn cán bộ báo chí Lào thăm VOV, tìm hiểu kinh 

nghiệm đa phương tiện 
heo VOV, Đoàn cán bộ báo chí truyền thông Lào ấn tượng về bước phát triển 
của VOV và chủ động tìm hiểu các kinh nghiệm của Đài để vận dụng vào thực 
tiễn ở Lào. Sáng 18/10/2019, đoàn cán bộ báo chí Lào đã sang thăm và làm việc 

với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhằm tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động 
của VOV, và cách thức của Đài trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. 

Đoàn cán bộ Lào - do ông Thongvanh Bounbouthong, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền 
hình Quốc gia Lào dẫn đầu, bao gồm các cán bộ lãnh đạo đến từ các cơ quan như phát 
thanh quốc gia Lào, truyền hình quốc gia Lào, Thông tấn xã Lào, báo Pasaxon, Ban 
Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Văn phòng Trung ương 
Đảng Lào... 

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Lào Thongvanh cho biết, đoàn của ông 
tới thăm VOV để tìm hiểu, nâng cao kiến thức nghiệp vụ. Ông bày tỏ mong muốn 
được VOV chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình đổi mới ở Việt Nam. Cũng 
trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Lào đã đặt rất nhiều câu hỏi về chuyên môn nghiệp 
vụ với VOV, trong đó có nhiều câu hỏi được Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh 
Hiển đánh giá là liên quan đến những vấn đề sâu cũng như các trăn trở tìm tòi của 
VOV trước tình hình mới. 
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 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp Phó Chủ 
tịch Quốc hội Lào 

heo báo chí Lào và Việt Nam, Trong khuôn khổ hoạt động tại Đại hội đồng Liên 
minh nghị viện thế giới tại Belgrade, Serbia, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội 
Tòng Thị Phóng ngày 14/10 có cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone 

Bouttanavong. 

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng 
khi thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang phát triển rất 
tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 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 với số phiếu rất cao. 

Về dự án Tòa nhà Quốc hội Lào, hiện Việt Nam đang tích cực hoàn tất việc điều chỉnh 
hiệp định và thu xếp nguồn vốn cho Dự án sau khi quyết định nâng mức đầu tư lên 
111,75 triệu USD, đồng thời thúc đẩy giải quyết các khó khăn về kỹ thuật cho chủ đầu 
tư và nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đề nghị Quốc hội Lào giám sát chặt chẽ để hoàn thành dự án đúng tiến độ như 
mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình. 
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  Lễ hội đua thuyền truyền thống 2019 tại Vientiane 
heo NDĐT - Chiều tối 14-10, lễ trao giải hội đua thuyền truyền thống Vientiane 
2019 được tổ chức ngay bên bờ Mê Công, thu hút không ít người tham dự, trong 
đó có cả những khách quốc tế. 

Lễ hội đua thuyền truyền thống trong tiếng Lào gọi là Boun Suang Huea, là một trong 
những lễ hội lâu đời và lớn tại Lào, được tổ chức hằng năm vào cuối mùa chay (Ok 
Phansa), tính theo Phật lịch Lào là ngày rằm tháng 11. Đêm trước của lễ hội đua thuyền 
còn có lễ hội thả đèn hoa đăng, nhưng thu hút sự chú ý hơn cả vẫn là lễ hội đua thuyền, 
do đây là hoạt động mang tính tổ chức cao, thi đấu thể thao, thể hiện ý chí chế ngự 
thiên nhiên và nét đẹp của người dân vùng sông nước. 

Thường thì các địa phương ở Lào có các con sông lớn chảy qua mới tổ chức lễ hội đua 
thuyền và tổ chức vào những thời điểm khác nhau. Năm nay, Thủ đô Vientiane tổ chức 
lễ hội đua thuyền truyền thống trong hai ngày 13 và 14-10. Cũng như năm ngoái, hội 
đua thuyền truyền thống 2019 tại Thủ đô Vientiane không được tổ chức tại bến Vat 
Chan, một địa điểm gần như cố định từ xưa đến nay do nước tại dòng sông Mê Công 
cạn khác thường. 

Điểm đáng chú ý của Lễ hội đua thuyền truyền thống Vientiane năm nay là ban tổ 
chức đã kêu gọi xã hội hóa, huy động được toàn bộ kinh phí tổ chức lễ hội, tạo một 
hướng mới cho các công tác tổ chức lễ hội khác tại Lào khi không phải sử dụng ngân 
sách nhà nước. Qua đó, có thể tổ chức nhiều các lễ hội khác mang tính địa phương hay 
các lễ hội nhỏ, tạo sự phong phú và đa dạng với mục đích quảng bá du lịch, dịch vụ 
của Lào. 

Sau Boun Suang Huea, tại Lào sẽ diễn ra nhiều các lễ hội khác mà gần nhất là lễ hội 
Thạt Luổng (Tháp lớn). Lào đang vào mùa du lịch, cùng với Cánh đồng Chum vừa 
được UNESCO công nhận là di sản thế giới thứ ba. Nhiều khả năng, ngành du lịch 
Lào sẽ đạt mục tiêu thu hút 4,5 triệu lượt du khách quốc tế đến nước này. 
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	Báo cáo của nhóm các nhà sản xuất xi măng Lào chỉ ra rằng trong năm 2018, Lào đã nhập khẩu tổng cộng 107 triệu USD xi măng. Sau 7 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu xi măng của nước này đạt 42 triệu USD.

