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• Lào thành lập quỹ ứng phó biến đổi khí hậu

• Ngành công nghiệp sản xuất của Lào có quy mô nhỏ

• Lào sẽ điều chỉnh giảm thu tục cấp phép xây dựng

• Lào đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ-Thông tin Truyền thông 
ASEAN 19

• Lượng mưa ít, Lào có nguy cơ đối mặt với hạn hán

• Chính phủ Lào đình chỉ cấp phép mới cho doanh nghiệp tái chế nhựa

• Chính phủ Lào bán thêm cổ phần tại Ngân hàng ngoại thương BCEL

• Thủy điện Nam Ngum 4 nắn dòng, chuẩn bị xây đập

• Lượng khách du lịch đến Lào tăng đều đặn

• Lào tiếp thu báo cáo của Ủy hội Mekong

• Liên hợp quốc chuyển 500 tấn gạo viện trợ cho Lào

• Lào cần thêm nhiều viện trợ để thoát khỏi nhóm các nước chậm phát triển

• EU ra mắt hệ thống chứng nhận lao động trẻ em tại Lào

• Lào thỏa thuận điều kiện xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

• Doanh nghiệp viễn thông Lào-Trung Quốc ký kết hợp tác

• Tỉnh Oudomxay và Trùng Khánh tăng cường hợp tác thương mại

• Lào-Vân Nam tiếp tục mở rộng hợp tác du lịch

• Trường song ngữ Lào-Pháp được vinh danh
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• Lào chuẩn bị tổ chức hội chợ đồ gỗ lần thứ 6
• Dịch sốt xuất huyết bùng phát trở lại tại Lào
• Thủy điện Nam Hin Boun gần hoàn thành đền bù
• 500 ha lúa tại Luang prabang bị thiệt hại do hạn hán
• Quốc tế tiếp tục viện trợ phát triển Y tế Lào
• Công ty Trung Quốc thắng thầu nâng cấp Quốc lộ 13 Bắc từ Sikeud

đến Phonhong
• Đặc khu kinh tế LuangNamtha đủ chỗ cho 300.000 dân
• Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư đa dạng vào Lào
• Thủy điện Nam Ngum 3 đạt hơn 70% tiến độ
• Đường sắt 2 tỷ USD Lào-Việt Nam sắp được xây dựng
• Lào tiêu hủy lượng lớn thuốc lá lậu
• Vientiane là một trong những thành phố du lịch đi bộ hấp dẫn nhất

thế giới.

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống quân tình nguyện, chuyên
gia VN tại Lào

• Nhà nước Lào trao huân chương cho Unitel

• Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng TELMIN lần thứ 19 tại Lào

• Hoàn thành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa
Việt Nam và Lào
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 Tin chính: 

Lào thành lập quỹ ứng phó biến đổi khí hậu 
heo KPL, Chính phủ Lào vừa mới phê duyệt việc thành lập quỹ chống biến 
đổi khí hậu để hỗ trợ tài chính phát triển năng lực giải quyết và ứng phó của 
Lào đối với các đe dọa này. 

Theo Nghị định Chính phủ mới được ban hành, Quỹ chống biến đổi khí hậu 
trực thuộc quỹ bảo vệ môi trường quốc gia, được thành lập trên cơ sở quy định tại Luật 
bảo vệ môi trường. Theo Nghị định, nguồn tài chính của quỹ được lấy từ các khoản 
viện trợ quốc tế và một số khoản thu ngân sách. 

Vai trò của quỹ chống biến đổi khí hậu là hỗ trợ Chính phủ Lào xây dựng, điều chỉnh 
các quy định, kế hoạch, chiến lược hành động về môi trường để ứng phó với biến đổi 
khí hậu, trong đó bao gồm quá trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, áp 
dụng các mô hình thích ứng mới biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển nguồn nhân lực 
và nâng cao nhận thức xã hội về biến đổi khí hậu. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm quản lý và triển 
khai quỹ chống biến đổi khí hậu, ngoài các dự án nêu trên, Bộ sẽ thực hiện giám sát 
và thu thập dữ liệu về khí hậu của Lào, tạo cơ sở dữ liệu cho các hoạt độn hoạch định 
chính sách để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Bộ Công thương sẽ có vai trò quan trọng 
trong việc quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp thân thiện với môi trường, nội dung 
Nghị định nêu rõ. 

Trong những năm gần đây, Lào được cho là đang phải gánh chịu những tác động đến 
từ sự biến đổi khí hậu. Các chuyên gia Y tế cho biết mức nhiệt gia tăng đã kích thích 
sự sinh sản của muỗi, là nguyên nhân chính gây ra dịch sốt xuất huyết tại nước này. 
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Ngành công nghiệp sản xuất của Lào có quy mô nhỏ 

heo KTXH, Tốc độ tăng trưởng về số lượng của các nhà máy công nghiệp tại 
Lào đang chậm lại, bất chấp các nỗ lực cải thiện chính sách và quy định về 
đầu tư của Chính phủ Lào. 

Theo Bộ Công thương Lào, số lượng nhà máy tại nước này chỉ tăng trưởng 5% trong 
một vài năm trở lại đây. Năm 2016, cả nước Lào có tổng cộng 13.148 nhà máy sản 
xuất, bao gồm quy mô từ lớn, nhỏ đến hộ gia đình, số liệu báo cáo của Cục Công 
nghiệp và Thủ công nghiệp, được công bố mới đây cho biết. 

Theo đó, các chỉ số về số lượng nhà máy, hoạt động sản xuất, dòng nguyên liệu đầu 
vào, hàng hóa đầu ra, lao động, mức độ đầu tư, quản lý kinh doanh và tài sản cố định 
cũng như mức tiêu thụ điện năng được tổng hợp tại báo cáo được Cục Công nghiệp và 
Thủ công nghiệp, Bộ Công thương công bố mới đây, tuy nhiên, thừa nhận những hạn 
chế về năng lực và các yếu tố khách quan, Bộ Công thương Lào cho biết thống kê và 
phân tích trong bản báo cáo này chưa đạt được độ chuyên sâu cần thiết. 

Tính đến năm 2016, trên 18 tỉnh, thành phố của Lào có tất cả 13.148 nhà máy sản xuất 
ở các quy mô lớn nhỏ và cấp hộ gia đình của 354 doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước 
ngoài, 2.115 doanh nghiệp liên doanh và 10.679 doanh nghiệp trong nước. 

Các nhà máy quy mô lớn, sử dụng máy móc có công suất trên 200 mã lực và trên 200 
lao động chiếm 5.43%, nhà máy sử dụng máy móc dưới 200 mã lực, có số nhân công 
từ 51-200 chiếm 5.96%. Nhà máy sử dụng máy móc từ 10-50 mã lực, có số nhân công 
10-50 người chiếm 51.01%. Phần còn lại chiếm 37.6% là các nhà máy sử dụng máy 
móc dưới 10 mã lực, số nhân công dưới 10 người. Thủ đô Vientiane vẫn là trung tâm 
kinh tế của cả nươc với 2.433 nhà máy các loại, tiếp đến là Bolykhamxay (2.237 nhà 
máy), Khammuan (1.737 nhà máy). 

Theo thống kê, hoạt động công nghiệp sản xuất của Lào có quy mô từ nhỏ đến rất nhỏ 
tổng số hơn 80 loại sản phẩm, chủ yếu là xay xát gạo, ngô và sản xuất bột nông sản, 
tiếp đến là công nghiệp sản xuất và chế biến sản phẩm liên quan đến bê tông đúc sẵn 
và ngành công nghiệp sản xuất nội thất gỗ. 

Ngành công nghiệp sản xuất của Lào mang lại hàng chục tỷ doanh thu và sử dụng hơn 
145.000 lao động. 
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Lào sẽ điều chỉnh giảm thu tục cấp phép xây dựng 
heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ dự án hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Công 
ty tài chính quốc tế IFC vừa phối hợp cùng Bộ Công chính và Vận tải Lào tổ 

chức hội thảo về cải thiện khả năng cấp phép xây dựng tại Lào. 

Hội thảo diễn ra hôm 18/10 tại thủ đô Vientiane, Lào và các đối tác phát triển đã thảo 
luận về tiến trình thực hiện Chỉ thị 02/PM về cải cách môi trường đầu tư, trong đó có 
chỉ số cải thiện khả năng phê duyệt, cấp phép xây dựng và kiểm định chất lượng đào 
tạo nghề nghiệp. Để thực hiện hiệu quả chỉ số này, Lào quyết định thành lập hội đồng 
Kiến trúc sư và Kỹ sư xây dựng Lào (CLACE) và phát triển hệ thống kiểm định chuyên 
nghiệp để đánh giá và đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, 

CLACE sẽ có chức năng chứng nhận thiết kế xây dựng của kiến trúc sư, kỹ sư người 
Lào, giám sát và kiểm tra xây dựng các dự án trong nước để đảm bảo phù hợp với quy 
chuẩn quốc tế, tiến tới việc đạt được 1 trong 10 tiêu chí quan trọng của bảng xếp hạng 
EDB. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải, ông Lattanamany Khounnivong, Lào vẫn 
đang bị tụt hậu trong khu vực về lĩnh vực chuyên nghiệp hóa ngành thiết kế, kiến trúc, 
đồng nghĩa với việc nước này chưa xây dựng được bất kỳ quy chế kiểm tra liên quan 
đến độ an toàn, chất lượng vật liệu và khả năng thiết kế xây dựng. 

Việc thành lập hội đồng CLACE và sớm có hệ thống kiểm soát chất lượng thiết kế 
kiến trúc xây dựng để giảm bớt thời gian cấp giấy phép sẽ góp phần cải thiện môi 
trường kinh doanh tại Lào, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Lào hiện xếp thứ 154/190 quốc gia trên bảng xếp hạng thuận lợi kinh doanh trong nước 
EDB của WB. Trong 10 chỉ số, Lào xếp thứ 99 về khả năng cấp giấy phép xây dựng. 
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  Lào đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ-Thông tin 
Truyền thông ASEAN 19 

heo VOV, Sáng 24/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị 
Bộ trưởng Công nghệ - Thông tin và Truyền thông ASEAN lần thứ 19 
(TELMIN 19). Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone dự và phát biểu chào 
mừng. 

Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Công nghệ - Thông tin và Viễn thông 10 nước 
thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN cùng các nước đối tác gồm Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ, Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)…  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện nước chủ nhà- Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông 
Lào Thansamai Kommasite cho biết đây là lần thứ 2 Lào vinh dự được đăng cai tổ 
chức hội nghị Công nghệ Thông tin Truyền thông các nước ASEAN. 10 năm qua, Lào 
đã tập trung củng cổ và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông từ trung ương đến 
địa phương, tạo sự kết nối đạt tiêu chuẩn cao. Một số chính sách về khoa học công 
nghệ, truyền thông và viễn thông (ICT) đã được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển 
kinh tế xã hội và công nghệ mới, tăng nhanh tỷ lệ người sử dụng điện thoại và internet. 

Thời gian qua, Lào luôn nhận được sự hợp tác giúp đỡ tích cực từ ASEAN ở nhiều 
lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục... Lào sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện 
vai trò là một thành viên có trách nhiệm, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh 
thông qua việc tận dụng tất cả cơ hội từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển 
đổi số trong kết nối và hội nhập. 

Với chủ đề “Kết nối thông minh cho Chuyển đổi số ASEAN”, Hội nghị Bộ trưởng 
Công nghệ Thông tin và Viễn thông lần thứ 19 sẽ tập trung thảo luận và khẳng định 
quyết tâm trong việc triển khai các sáng kiến, chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy 
chuyển đổi số ASEAN, như Định hướng phát triển Kế hoạch tổng thể số ASEAN đến 
năm 2025, trong đó tập trung vào các sáng kiến và những vấn đề có ảnh hưởng lớn 
như quản trị dữ liệu số, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, an ninh mạng, chuyển 
vùng di động quốc tế một giá cước và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số; Thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo số thông qua việc ban hành các chính sách và khung pháp lý khuyến 
khích các công nghệ mới như mạng thông tin di động thế hệ mới (5G), Internet kết nối 
vạn vật, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Tăng cường kết nối và truy cập số cho người 
dân và doanh nghiệp nhằm tăng tốc chuyển đổi nền kinh tế và xã hội số trong khu vực; 
Tăng cường hợp tác an ninh mạng ASEAN, hỗ trợ các sáng kiến, chia sẻ thông tin và 
cảnh báo sớm, thúc đẩy an toàn trực tuyến và giải quyết các vấn đề như lạm dụng và 
phổ biến các thông tin sai trái, bất hợp pháp. 
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Lượng mưa ít, Lào có nguy cơ đối mặt với hạn hán 
heo Vientiane Times, Mới chỉ bắt đầu mùa khô, tháng 10 tại Lào đã chứng 
kiến tình trạng thiếu nước trầm trọng của dân cư tại lưu vực sông Nậm Ngừm. 

Thông báo mới đây của Cục khí tượng và thủy văn Lào cho biết, tình trạng 
khô hạn có thể sẽ còn kéo dài do mùa mưa tại Lào đã chấm dứt trong khi lượng mưa 
ít hơn so với mọi năm. 

Cục trưởng Outhone Phetluangsy trong phỏng vấn với báo chí gần đây bày tỏ lo ngại 
việc các phụ lưu chính của sông Mekong đều ở mức nước thấp báo động, nguy cơ 
thiếu nước sản xuất và sinh hoạt cho nhiều địa phương của Lào. 

Các nhà chức trách Lào đang kêu gọi người dân cần chủ động trong việc ứng phó với 
tình trạng thiếu nước sinh hoạt do các máy bơm nước trên dòng Nậm Ngừm-nguồn 
nước chính của thành phố Vientiane, đã lộ cao ra khỏi mặt nước. 

 Cục trưởng khí tượng thủy văn Lào, mặc dù không phủ nhận, đã tránh khẳng định 
việc Lào đang có nguy cơ đối mặt với hạn hán. "Cơ quan của chúng tôi chỉ có trách 
nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu quan trắc, Chính phủ sẽ xem xét và có xác định 
đất nước đang bị hạn hán hay không", bà Outhone cho biết. 

Ngoài ra, trả lời cho câu hỏi ảnh hưởng của các đập thủy điện đối với mực nước, bà 
Outhone khẳng định lượng mưa ít bất thường mới là nguyên nhân chính, việc trữ nước 
tại các đập Nậm Ngừm hoàn toàn không ảnh hưởng đến lượng nước ở hạ nguồn. Theo 
số liệu quan trắc, tháng 7/2019 có lượng mưa thấp hơn đến 70% so với mức trung bình 
hàng năm. 

Số liệu đo đạc ngày 23/10 cho biết, mực nước sông Nậm Ngừm tại Thalath giảm liên 
tục trong ba ngày trước đó, ở mức 4.82m. Mực nước tại các đập Nậm Ngừm vẫn đang 
duy trì ở mức 206m trước đập và 165m sau đập. Mức trữ nước đã tăng từ 196.000m3/s 
lên 290.000 m3/s. 

Ngoại trừ miền Trung và Nam Lào, các địa phương khác của nước này đều đang đối 
mặt với khô hạn và nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Theo nhiều chuyên gia, El Nino 
đang có tác động rõ rệt đến điều kiện khí hậu của Lào và mang đến tác động xấu. 

Để ứng phó với vấn đề này, Chính phủ Lào cũng vừa mới thành lập quỹ chống biến 
đổi khi hậu quốc gia để tăng cường năng lực ứng phó đa ngành với các thay đổi thời 
tiết tiêu cực. 
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Chính phủ Lào đình chỉ cấp phép mới cho doanh 
nghiệp tái chế nhựa 

heo LTP, Theo thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Công thương Lào mới đăng 
tải hôm 23/10, lệnh đình chỉ quy trình thẩm định và cấp phép mới cho các 
doanh nghiệp tái chế nhựa chính thức có hiệu lực nhằm kiểm soát và tái cơ cấu 
lại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này để đạt được những 

tiêu chuẩn về môi trường. 

Các nhà máy tái chế sử dụng nguyên liệu là chất thải nhựa cần phải đạt được tiêu chuẩn 
kỹ thuật để không gây ra tác động đến môi trường và xã hội. Động thái này là bước 
tiếp theo trong nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển kinh tế Lào theo hướng bền vững. 

Theo nội dung chỉ thị, các doanh nghiệp đã có giấy phép đầu tư nhưng chưa được nhận 
giấy phép xây dựng nhà máy sẽ phải tạm dừng mọi hoạt động cho đến khi có thông 
báo mới. Chỉ có các doanh nghiệp đầy đủ hồ sơ pháp lý mới có thể hoạt động như bình 
thường. Chỉ thị cũng nêu rõ, các nhà máy đang hoạt động này sẽ bị thanh tra bất cứ lúc 
nào để theo dõi công tác bảo vệ môi trường, nếu để xảy ra vi phạm, doanh nghiệp phải 
điều chỉnh hoạt động hoặc phải đóng cửa. 

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc sản xuất của các nhà máy tại Lào vi 
phạm nghiêm trọng các nguyên tắc bảo vệ môi trường. Chiến lược tăng trưởng xanh 
của Chính phủ nước này đã quy định rõ tầm quan trọng của môi trường xanh và không 
khuyến khích các hoạt động gây ô nhiễm. Nhiều doanh nghiệp vi phạm đã phải đóng 
cửa trong một vài năm trở lại đây vì không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường 
theo quy định. 
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 Chính phủ Lào bán thêm cổ phần tại Ngân hàng 

ngoại thương BCEL 
heo Vientiane Times, dẫn nội dung bản cáo bạch mới nhất của Ngân hàng Ngoại 
thương Lào đại chúng BCEL, Chính phủ Lào sẽ rao bán thêm 19% cổ phần trong 

ngân hàng này trên sàn chứng khoán Lào. 

Ngày 12/10, thông tin chính thức về việc 39.467.400 cổ phiếu của BCEL thuộc quyền 
sở hữu của Chính phủ Lào sẽ được rao bán trên sàn chứng khoán Lào LSX với giá 
5.000 kíp/cổ phiếu. 

Các cổ đông khác của BCEL có thể đặt mua cổ phiếu từ ngày 28/10 đến ngày 1/11 tới 
tối đa 4.154.500 cổ phiếu, trị giá mỗi cổ phiếu là 5.450 kíp. 16.617.800 cổ phiếu khác 
với giá 5.550 kíp/cổ phiếu trong đợt mở bán ngày 4-29/11 sẽ nhắm đến đối tượng là 
nhà đầu tư cả Lào và nước ngoài. 

Theo nội dung cáo bạch của BCEL, 18.695.100 cổ phiếu còn lại sẽ được bán cho các 
đối tác kinh doanh chiến lược của Lào, giá cụ thể sẽ được ấn định sau cuộc đàm phán 
được tổ chức bởi Bộ Tài chính trong thời gian tới. 

Đây là lần thứ 2 Chính phủ Lào rao bán cổ phiếu tại BCEL, năm 2011, 30% cổ phần 
của ngân hàng này được chào bán công khai sau khi sàn chứng khoán Lào LSX chính 
thức đi vào hoạt động. Sau khi hoàn tất đợt chào bán lần này, Chính phủ Lào chỉ còn 
sở hữu 51% cổ phần tại BCEL, tiếp tục duy trì vị thế lớn nhất trong hội đồng điều hành 
của ngân hàng này. 

Theo nội dung cáo bạch, tổng giá trị tài sản của Ngân hàng ngoại thương Lào đại chúng 
đã tăng từ 32 nghìn tỷ kíp trong năm 2016 lên 35.886 tỷ kíp trong năm 2017 và đạt 
38.993 tỷ kíp trong năm 2018 với mức thu nhập lãi thuần tăng đều qua các năm, lần 
lượt là 174 tỷ kíp, 280 tỷ kíp và 320 tỷ kíp. 

Theo đó, 19% cổ phần của BCEL dự kiến mang lại hơn 20 triệu USD cho Chính phủ 
Lào trong đợt rao bán lần này. 

Mặc dù tiếp tục giảm số cổ phần sở hữu trọng BCEL, quyết định cuối cùng về hoạt 
động của ngân hàng này vẫn phụ thuộc vào Chính phủ Lào. Tuy nhiên, áp lực lên ban 
điều hành sẽ ngày càng tăng cao hơn trong bối cảnh tính cạnh tranh giữa các ngân hàng 
thương mại trong nước ngày càng tăng cao. 
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 Thủy điện Nam Ngum 4 nắn dòng, chuẩn bị xây đập 
heo KTXH, Thủy điện Nam Ngum 4 chính thức thực hiện ngăn nước, nắn dòng 
chảy để chuẩn bị xây đập vào hôm 15/10 vừa qua. 

Theo báo KTXH của Lào đưa tin, Dự án thủy điện Nam Ngum 4 được Chính phủ Lào 
giao cho Công ty điện lực Lào (EDL) là đơn vị phát triển triển dự án và Tổng công ty 
Cơ khí quốc gia Trung Quốc (CHCM), Công ty Sinohydro là nhà thầu xây dựng. 

Thủy điện Nam Ngum 4 thuộc địa bàn huyện Phoukoud, tỉnh Xieng Khoang, là một 
trong 5 dự án thủy điện trên dòng sông Nam Ngum, phụ lưu lớn nhất của sông Mekong 
tại Lào. Thủy điện Nam Ngum 4 có tổng công suất lắp đặt 240 MW bao gồm 3 tổ máy, 
tổng giá trị đầu tư 706 triệu USD, chính thức khởi cộng ngày 25/1/2018, dự kiến thời 
gian xây dựng là 66 tháng. 

Ngày 15/10, đại diện Chính phủ Lào, EDL, CHCM và Sinohydro đã tổ chức lễ triển 
khai ngăn nước, nắn dòng chảy để xây dựng hồ chứa 5.51 km2 và con đập bê tông đầm 
lăn (RCC) cao 74m, dài 252m, cho khả năng sản xuất 872 GWh/năm, dự kiến hòa vào 
lưới điện 230 kV trước khi chuyên sang đường dây 500kV tại huyện Phaxay, tỉnh 
XiengKhoang. 

Thủy điện Nam Ngum 4 được xây dựng với mục đích cung cấp điện tiêu dùng cho các 
tỉnh miền Bắc Lào, đồng thời thúc đẩy phát triển nghề nông và du lịch tự nhiên trong 
phạm vi hồ chứa của dự án. 
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Lượng khách du lịch đến Lào tăng đều đặn 

heo Laoedaily, Lượng khách du lịch cả trong và ngoài nước đến các địa danh 
của Lào sau 9 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ, số lượng khách quốc tế 
từ một số các quốc gia giảm trong các năm trước đã cho thấy con số đến Lào 

khởi sắc trở lại. 

Theo thống kê của Cục Du lịch Lào, sau 9 tháng đầu năm, đã có 3.4 triệu lượt khách 
du lịch đến tham quan các điểm du lịch của nước này, tăng 11% so với cùng kỳ năm 
ngoái, đặc biệt, do hiệu ứng từ chiến dịch năm du lịch Lào-Trung, số khách từ nước 
này đến Lào tăng 26%. 

Ngoài ra, số lượng khách từ Thái Lan, nơi có lượng người đến thăm Lào nhiều nhất 
cũng tăng 6%, khách từ Việt Nam tăng 11%, khách Mỹ tăng 22 %, Anh quốc tăng 
22%, Pháp tăng 11%, Đức tăng 13%. Mặt khác, số lượng khách từ Hàn Quốc giảm 
khoảng 1%, từ Đan Mạch ghi nhận mức giảm 27%, Thụy Sĩ giảm 18% và Phần Lan 
giảm 28%. 

Thường vào giai đoạn cuối năm mới là cao điểm du lịch của Lào, nước này kỳ vọng 
sẽ thu hút được hơn 1 triệu du khách Trung Quốc, trong tổng số 4.5 triệu du khách tại 
Lào vào năm 2019. 

Mặc dù Lào bị thiệt hại đáng kể bởi lũ lụt hồi đầu tháng qua tại các tỉnh miền Nam, 
ngoài Champasak, lộ trình du lịch của du khách quốc tế hầu như không bị ảnh hưởng 
nhiều, đồng thời tiến độ cải tạo các điểm du lịch bị ảnh hưởng thiên tai của Lào cũng 
đang khá nhanh. 

Trong nỗ lực phát triển ngành du lịch và thúc đẩy năm du lịch Lào-Trung 2019, Lào 
đã đã mở rộng thêm các điểm du lịch, kiểm soát lại chất lượng và giá cả dịch vụ, tăng 
cường tuyên truyền và nâng cao nghiệp vụ du lịch. 

hiện, Lào có tổng cộng 670 khách sạn, 2.432 nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng, 2.646 nhà 
hàng và 305 điểm giải trí. Các điểm du lịch được công nhận chính thức bao gồm 1.318 
địa danh tự nhiên, 596 điểm du lịch văn hóa và 294 di tích lịch sử. 
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Lào tiếp thu báo cáo của Ủy hội Mekong 

heo báo chí Lào, Hôm 22/10 vừa qua, Ủy hội Mekong đã công bố báo cáo hiện 
trạng khu vực lần 3 tại trụ sở MRC ở thủ đô Vientiane, Lào, cho biết các nước 
dọc sông Mekong đang phải đối mặt với một loạt thách thức, như sự thay đổi 
dòng chảy chính, giảm lượng phù sa, sự biến mất liên tục của các vùng đất 

ngập nước, suy giảm môi trường sống ven sông, áp lực ngày càng tăng đối với nghề 
đánh bắt cá và sự chia sẻ thông tin hạn chế về các cơ sở khai thác, sử dụng dòng chảy. 

MRC khuyến cáo cần có cách tiếp cận khu vực chủ động hơn trong lập kế hoạch và 
quản lý lưu vực với cơ chế chia sẻ thông tin nâng cao, có hệ thống và giám sát dòng 
chảy phải được tiến hành để khẩn trương giải quyết những thách thức trên toàn lưu 
vực. 

Theo báo cáo, các quốc gia lưu vực sông Mekong ngày càng tăng cường hợp tác để 
đối phó những thách thức này. Dù thách thức với sông Mekong gia tăng, điều kiện 
kinh tế chung trong lưu vực đang có những dấu hiệu tích cực với tăng trưởng kinh tế 
vững chắc, tỷ lệ đói nghèo giảm và năng suất lao động được cải thiện. Báo cáo dài 226 
trang này đánh giá các điều kiện trong lưu vực và các tác động, cả tích cực và tiêu cực, 
trong việc phát triển và sử dụng nước cùng các tài nguyên thiên nhiên liên quan. Nó 
cũng làm nổi bật các vấn đề quan trọng cũng như cơ hội phát triển mà các quốc gia 
thành viên có thể muốn đảm nhiệm. SOBR được tổng hợp 5 năm một lần dựa trên sự 
kiện, số liệu, dữ liệu và thông tin có sẵn, bao gồm 5 khía cạnh quan trọng mà các nhà 
hoạch định, lập kế hoạch và quản lý lưu vực nên biết như điều kiện môi trường, xã hội, 
kinh tế, biến đổi khí hậu và hợp tác. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên báo cáo bao gồm 
đánh giá các điều kiện ở lưu vực thượng lưu sông Mekong. 

 
Liên hợp quốc chuyển 500 tấn gạo viện trợ cho Lào 

 
heo KTXH, Chương trình lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc vừa 
tổ chức vận chuyển 500 tấn gạo viện trợ của Hàn Quốc cho người dân vùng lũ 
Lào. Số gạo được tiếp nhận và phân phối bởi Kho dự trữ khẩn cấp Asean Plus. 

Lễ bàn giao số hàng viện trợ từ Asean Plus được tổ chức tại Vientiane hôm 21/10 vừa 
qua tiếp tục cung cấp nhu yếu phẩm quan trọng cho sự phục hồi cuộc sống của người 
dân Lào vùng lũ. 

Đầu tháng 9 vừa qua, cơn bão số 5 tại Biển Đông đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại các 
tỉnh miền Trung và Nam Lào, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người 
dân mất nhà cửa, tài sản và lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. 

Bộ Lao động Lào đã tiếp nhận số gạo và tổ chức phân phát 400 tấn cho hơn 33.000 
người dân tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất do lũ. 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 50 

 Asean Plus được thành lập năm 2011 gồm các thành viên Asean và Trung Quốc, Nhật 
Bản và Hàn Quốc, có vai trò tăng cường an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và 
giảm thiểu suy dinh dưỡng tại khu vực thông qua các hợp tác giữa các quốc gia thành 
viên với cam kết không làm biến động thị trường toàn cầu. Chương trình này cũng 
đang hỗ trợ Lào kỹ năng thiết lập cơ chế cứu trợ thiên tai khẩn cấp, đặc biệt là việc 
phân phối nhu yếu phẩm, tổ chức di dân an toàn. 

Lào cần thêm nhiều viện trợ để thoát khỏi nhóm các 
nước chậm phát triển 

heo KTXH, dẫn thông tin tại Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát 
triển   (UNCTAD) mới đây, các đối tác phát triển của Lào được khuyến nghị 
duy trì hợp tác và viện trợ của mình cho Lào kể cả khi nước này có thể đạt điều 
kiện rời khỏi LDC. 

Mới đây, đại điện LHQ vừa mới cùng Chính phủ Lào họp bàn tại Vientiane để xem 
xét tiến trình của nước này để thoát ra khỏi nhóm các quốc gia chậm phát triển, được 
dự tính là đến năm 2024.  

Theo phát biểu của Giám đốc chịu trách nhiệm vấn đề thương mại và nghèo đói của 
UNATAD, ông Patrick Osakwe cho biết, Lào cũng như các quốc gia mới thoát khỏi 
nhóm các nước chậm phát triển vẫn cần thêm thời gian để duy trì vị thế mới đạt được 
một cách bền vững.  

Theo ông Patrick, Lào đang đi đúng hưởng để trở thành quốc gia đang phát triển với 
nhịp tăng trưởng Kinh tế ổn định và điều kiện sống được cải thiện đáng kể. 

Nếu không có những ảnh hưởng nào nghiêm trọng trong một vài năm trở lại đây, đáng 
lẽ tiến trình của Lào có thể đã được rút ngắn lại. Điều mà nước này cần làm hiện tại là 
giảm tỷ lệ trẻ và bà mẹ tử vong sau sinh, giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với 
nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Ngoài ra, Lào cũng cần sớm hoàn thành việc tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng đa 
dạng hóa, giảm lệ thuộc vào tài nguyên và điện lực. 

EU ra mắt hệ thống chứng nhận lao động trẻ em tại Lào 
heo KTXH, Mới đây, Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI), Phòng 
Công nghiệp và Thương mại Châu Âu tại Lào (ECCIL) và Hiệp hội dệt may 
Lào đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ra mắt dịch vụ chứng nhận lao động 
trẻ em tại trụ sở của công ty may mặc Hitech Lao May. Đây là lần đầu tiên dịch 

vụ này có mặt tại Lào, được kỳ vọng sẽ đem lại khả năng cạnh tranh tốt hơn cho các 
doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực tại Lào thông qua việc đạt được các chứng 
nhận quan trọng ở tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức và nhân quyền. 

Theo thông tin từ buổi lễ, Hitech Lao May là doanh nghiệp may mặc có 600 lao động, 
sản xuất hàng dệt may đạt chuẩn quốc tế và tham gia thành công vào một số thị trường 
lớn bao gồm Canada và Đức. 
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 Thông qua hợp tác này, việc triển khai dịch vụ chứng nhận lao động trẻ em sẽ đáp ứng 
được nhu cầu minh bạch hóa vấn đề đạo đức lao động của các thị trường phát triển, 
nơi có nhiều lo ngại về nhân quyền tại các công xưởng sản xuất ở các nước đang phát 
triển. 

Lào thỏa thuận điều kiện xuất khẩu nông sản sang 
Trung Quốc 

heo báo chí Lào và Trung Quốc đưa tin, hai nước này mới đạt được thỏa thuận 
chung về điều kiện kiểm dịch và chất lượng nông sản, thịt động vật của Lào sang 
Trung Quốc. 

Sau quá trình đàm phán. thỏa thuận đạt được phù hợp với nội dung biên bản ghi nhớ 
hợp tác (MOU) về kiểm dịch hàng hóa Lào-Trung mới đây. Lễ ký diễn ra giữa Thứ 
trưởng Nông Lâm Lào Phuangprarisack Pravongviengkham và Cục phó Hải quan 
Trung Quốc GACC Han sen trong khuôn khổ hội đàm song phương diễn ra tại Bắc 
Kinh tuần vừa qua. 

Hai bên đã mở rộng hợp tác xuất khẩu nông sản của Lào sang Trung Quốc trong thời 
gian gần đây, đặc biệt là việc hợp tác xây dựng trung tâm kiểm dịch hàng nông sản và 
thịt động vật cũng như đạt được các thỏa thuận chung về tiêu chuẩn hàng hóa đối với 
ngô, chuối, khoai, dưa hấu, gạo và bò xuất khẩu của Lào. 

Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập đến hợp tác sản xuất và chế biến không phải trồng 
khoai lang giữa hai nước, theo thống kê, Lào hiện có 4.600 ha khoai lang cho năng 
suất 17 tấn / ha. Năm 2020 tới, hai bên cho biết sẽ đạt được các nguyên tắc tiếp theo 
cho việc xuất khẩu 23 sản phẩm nông nghiệp từ Lào sang Trung Quốc, bao gồm sầu 
riêng, mít và các sản phẩm khác. 

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

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

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

 
heo KTXH, Diễn ra hôm 24/10, lễ ký kết hợp tác phát triển hạ tầng viễn thông 
tại Lào giữa các doanh nghiệp Lào và Trung Qốc bao gồm ETL, Southeast 
Asia Tower (SAT), China Mobile International (CMI) và China Unicom 

Global (CUG). 

Theo đó, ETL và SAT đạt được thỏa thuận hợp tác về việc bảo trì và vận hành hệ thống 
hạ tầng viễn thống của doanh nghiệp này tại Lào. ETL và CMI đạt được thỏa thuân 
triển khai dịch vụ chuyển vùng quốc tế, kết nối viễn thông Lào-Trung, vận hành đường 
truyền tải internet tốc độ cao giữa biên giới Lào-Trung đến các quốc gia khác trong 
khu vực. 

Ngoài ra, hai bên cũng đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển ICT trong thời đại 4.0, 
bao gồm các lĩnh vực Startup, IoT, AI, dữ liệu lớn, thành phố thông minh và SI trên 
cơ sở dịch vụ đang vận hành của ETL là 4.5G và Fixed Broadband cũng như chuẩn bị 
triển khai hạ tầng 5G trong tương lai gần. 

Bên cạnh đó, SAT và CMI cũng ký khung khởi động đàm phán phân chia sử dụng hạ 
tầng cáp quang dọc tuyến đường sắt Lào-Trung và kết nối với Thái Lan. 

4 doanh nghiệp viễn thông này cũng đã cùng ký kết với China Unicom Global biên 
bản ghi nhớ (MOU) về việc tiến hành đàm phán thuê hạ tầng cáp quang Trung Quốc-
Lào-Thái. 

Các hợp tác viễn thông và giao thông vận tải giữa Lào và Trung Quốc nhằm mục đích 
đưa nước này từ vị thế không có biển thành trung tâm kết nối khu vực. 

Tỉnh Oudomxay và Trùng Khánh tăng cường hợp tác 
thương mại 

heo KTXH, Thông qua Hội xúc tiến kinh tế và thương mại Lào-Trung Quốc 
(LCETPA), tỉnh Trùng Khánh và Lào đang tổ chức tìm hiểu và mở rộng quan 
hệ hợp tác trong các lĩnh vực này. 

Từ ngày 16-19/10, Đoàn đại biểu từ Lào vừa mới có chuyến thăm Trùng Khánh và 
tham gia hội chợ Asean Expo và triển lãm xe Trung Quốc lần thứ 4. Gian hàng triển 
lãm của Lào có diện tích 400m2, trưng bày các sản phẩm nội thất, bia, cà phê, trà và 
một số dược liệu được sản xuất tại Lào, trong đó có 2 dự án tiêu biểu giữa LCETPA 
và tỉnh Oudomxay về kế hoạch hợp tác phát triển giai đoạn 5 năm sắp tới bao gồm xây 
dựng Trung tâm thể thao Plus Resort và Khu vực mậu dịch tự do thí điểm tại tỉnh 
Oudomxay đang được tổ chức bởi LCETPA và quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh. 
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 Tại sự kiện, Lào cũng đã tham gia hội thảo về phát triển hành lang logistics cao tốc 
biển-đất liền phía Tây thông qua bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Oudomxay. Qua đó, 
phía Lào kỳ vọng Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tích cực cho nước này trong các dự án 
quan trọng sắp tới. 

Lào-Vân Nam tiếp tục mở rộng hợp tác du lịch 
heo KTXH, Mới đây, Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI) vừa 
cùng Phòng doanh nghiệp Vân Nam tổ chức hội nghị xúc tiến hợp tác du lịch 
song phương, một phần trong khuôn khổ năm du lịch Lào-Trung Quốc 2019 

và gần nhất là Hội chợ thương mại Lào-Vân Nam. 

Theo thông tin từ hội nghị, số lượng doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là tại Vân 
Nam có đầu tư vào Lào đang tăng nhanh, hợp tác Lào-Vân Nam trong nhiều năm trở 
lại đây đóng vai trò quan trọng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Hội nghị lần này tiếp 
tục là diễn đàn trao đổi thông tin mở, giúp hai bên tiến sâu rộng hơn trong các hợp tác 
và đầu tư, đặc biệt là vào ngành du lịch, đồng thời còn để tìm kiếm giải pháp cho các 
khó khăn chung. 

Cũng theo thông tin từ hội nghị, Trung Quốc sẽ tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Lào 
trong tương lai, nhất là khi tuyến đường sắt Lào nối với Vân Nam hoàn thành, kéo theo 
một loạt các khu vực phát triển dọc theo hành lang đường sắt này, khai thác thêm nhiều 
tiềm năng về thương mại và du lịch tại các địa phương của Lào. Hiện, có hơn 300 
doanh nghiệp đến từ Vân Nam đang đầu tư đa dạng vào Lào trong các lĩnh vực như 
nông nghiệp, công nghiệp, du lịch. 
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Trường song ngữ Lào-Pháp được vinh danh 

heo KTXH, Mới đây, Đại sứ quán Pháp và Bộ Giáo dục-Thể thao Lào đã tổ chức 
lễ trao tặng danh hiệu Nhãn hiệu giáo dục Pháp (the Label Franc) - một chứng 
nhận cấp quốc tế quan trọng mà Bộ Ngoại giao Pháp thường trao tặng cho các 
trường học song ngữ tiếng Pháp ở nước ngoài cho trường trung học Paxathipatay 
tại thành phố Vientiane. Đây là trường học thứ 2 tại Lào nhận được vinh dự này. 

Theo đó, giải thưởng cũng bao gồm các phần khen thưởng cho học sinh, giáo viên sử 
dụng chương trình tiếng Pháp trong giảng dạy, tại Lào bao gồm các môn toán học, vật 
lý, hóa học và sinh học. Theo thông tin từ buổi lễ, chương trình song ngữ tiếng Pháp 
lần đầu tiên được áp dụng tại Lào tư năm 1995, trên cơ sở hỗ trợ của Pháp, được tích 
hợp vào chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục Lào.  

Hiện trên cả nước Lào có tổng cộng 13 trường học công lập tại Vientiane, Savannakhet, 
Luang Prabang và Pakse, tỉnh Champasak. 

Trường Paxathipatay là một phần của mạng lưới 395 trường song ngữ tiếng Pháp trên 
59 quốc gia trên thế giới. Các trường học này sử dụng tài nguyên từ cơ sở dữ liệu trực 
tuyến CANOPE được phát triển và quản lý bởi Bộ Giáo dục Pháp. 
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 Tin vắn: 
 

Lào chuẩn bị tổ chức hội chợ đồ gỗ lần thứ 6 
heo KPL, Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội nội thất Lào, Hội chợ đồ gỗ 
Lào lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Trung tâm thương mại LaoITEC ở thủ đô 
Vientiane từ ngày 11-19/1 năm 2020 với chủ đạo vẫn là các sản phẩm gỗ 
theo phong cách sản xuất của Lào. 

Ban tổ chức hội chợ kỳ vọng sẽ có ít nhất 80 đơn vị doanh nghiệp sẽ tham gia hội 
chợ lần này để trưng bày các sản phẩm của mình, tổng giá trị hàng hóa tại sự kiện 
ước tính lên đến 12 tỷ kíp. Các gian hàng đồ gỗ Lào dự kiến sẽ thu hút khoảng 
150.000 khách tham quan. 

Hội chợ đồ gỗ Lào là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành gỗ nước này, tập trung 
vào việc tuyên truyền chính sách bảo tồn tài nguyên rừng và sử dụng bền vững tài 
nguyên gỗ, mây tre đan, thúc đẩy sử dụng sản phẩm gỗ rừng trồng, duy trì và bảo tồn 
mạng lưới rừng nguyên sinh tại Lào. Sự kiện này cũng đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo sân chơi và gặp gỡ, tìm kiếm đối tác giữa các doanh nghiệp nội thất Lào. 
Đồng thời tạo cơ hội quảng bá sản phẩm nội thất Lào chất lượng cao, được sản xuất 
bằng kỹ thuật và tay nghề của thợ Lào. Ngoài ra, hội chợ dự kiến cũng sẽ đón nhận 
sự xuất hiện của một số doanh nghiệp đồ gỗ đến từ các quốc gia láng giềng của Lào 
cùng tham gia. 

Dịch sốt xuất huyết bùng phát trở lại tại Lào 
heo báo chí Lào, mặc dù được xác định đã đạt đỉnh vào hồi trung tuần tháng 
10 vừa qua, số liệu thống kê của Bộ Y tế hôm 23/10 cho thấy số lượng người 
nhiễm sốt xuất huyết tại Lào lại tiêp tục tăng trở lại, lên tổng số 36.000 nghìn 

ca, làm 70 chết, nghiêm trọng nhất là tại thủ đô Vientiane, nơi có mật độ dân số đông 
đúc nhất cả nước. 

Theo số liệu thống kê, thủ đô Vientiane có đến 9.750 người nhiễm sốt xuất huyết, trong 
đó có 23 người tử vong, các tỉnh có tỷ lệ người nhiễm lớn tiếp theo là Savannakhet, 
nơi hậu quả của đợt lũ vừa qua đã làm gia tăng phạm vi bùng phát của dịch, có tổng 
cộng 6.140 người nhiễm và 21 người đã tử vong. 

Theo kết luận của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết tại Lào đang có diễn biến phức tạp và 
không thể kiểm soát bất chấp các nỗ lực ngăn chặn bằng nhiều biện pháp. Theo giới 
khoa học, biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân khiến nhiệt lượng tại Lào tăng 
lên, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi và bùng phát dịch sốt xuất huyết dai dẳng cho đến 
nay. 
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Thủy điện Nam Hin Boun gần hoàn thành đền bù 

heo Laotiane Times, Dự án thủy điện Nam Hin Boun, huyện Khounkham, tỉnh 
Khammuan cho biết đã thực hiện đến 99.99% tiến độ đền bù giải phóng mặt 
bằng và di dân tái định cư. Tổng giá trị đền bù của dự án ước tính khoảng 33.3 

tỷ Kíp. Thông tin được đưa ra trong cuộc họp được tổ chức mới đây bởi ban quản lý 
dự án. 

Dự án thủy điện Nam Hin Boun có tổng giá trị đầu tư 89.7 triệu USD, tổng công suất 
lắp đặt 30 MW, cho khả năng sản xuất 155.25 triệu kWh điện/năm, hòa vào lưới điện 
115 k, hồ chứa thủy điện Nam Hin Boun có khả năng cung cấp nước tưới cho 5-7ha 
diện tích đất nông nghiệp. 

500 ha lúa tại Luang prabang bị thiệt hại do hạn hán 
heo báo chí Lào, hôm 20/10, chính quyền huyện Phoukhoun, tỉnh Luangprabang 
đã tổ chức thị sát và làm việc với hai bản địa phương, nơi có các diện tích lúa và 
cây trồng hoa màu bị thiệt hại do hạn hán. 

Theo đó, diện tích lúa rẫy, vườn ngô và một số hoa màu trên 70.5 ha, 38.4ha ớt trồng 
của 110 hộ gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng. 478.7ha lúa rẫy của 877 gia đình 
thuộc 17 bản của huyện Phoukhoun cũng sẽ thiếu nước tưới và thiệt hại. Chính quyền 
địa phương ngoài việc cam kết cung cấp một số quần áo và gạo cứu trợ còn khuyến 
nghị người nông dân chuyển đổi mô hình canh tác sang các loại cây trồng mùa khô 
ngắn ngày để thay thế cho diện tích bị thiệt hại do hạn hán. 

Quốc tế tiếp tục viện trợ phát triển Y tế Lào 
heo KTXH, Dịch vụ dân số quốc tế (PSI) mới phê duyệt khoản viện trợ 4.9 triệu 
USD cho Lào để thực hiện chính sách cải thiện ngành Y tế giai đoạn 2019-2022. 

Chương trình viện trợ giúp Lào cải thiện năng lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 
ngăn chặn dịch sốt xuất huyết và ứng phó với bùng phát dịch truyền nhiễm. 

Lễ ký thỏa thuận nhận viện trợ diễn ra hôm 18/10 giữa đại diện PSI và Bộ Y tế Lào. 
Theo đó, khoản đầu tư sẽ được sử dụng để thành lập trung tâm ứng phó Y tế khẩn cấp, 
đào tạo nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn. Dự án được kỳ vọng đạt mục 
tiêu cuối cùng là Lào có kể kiểm soát sốt rét vào năm 2030. 
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Công ty Trung Quốc thắng thầu nâng cấp Quốc lộ 13 
Bắc từ Sikeud đến Phonhong 

heo báo chí Lào, Tuyến đường 58km từ Sikeud đến huyện Phonhong, thuộc đại 
lộ 13 phía Bắc nằm trong lộ trình sửa chữa, bảo trì đường bộ quốc gia Lào trên 
cơ sở tổng nguồn vốn vay 128 triệu USD từ WB, AIIB và NDF. 

Dự án có 12 tháng chuẩn bị và ước tính thời gian thực hiện trong vòng 10 năm (2019-
2028) bao gồm các giai đoạn cải tạo và nâng cấp kết cấu đường để đạt tiêu chuẩn tải 
trọng trục 11 tấn của Asean, đảm bảo thông xe cho đến năm 2030. 

Dự án được chia làm hai phần, bao gồm việc mở rộng thành 4 làn xe ô tô(2 làn ở hiện 
tại) và 1 làn xe máy đối với đoạn từ km12 Sikeud đến km31 bản Songpeuay, tổng 
chiều rộng mặt đường là 23m; nâng cấp mặt đường và mở rộng làn chạy xe máy từ 
km31 đến km70, chiều rộng mặt đường dao động trong khoảng 13-16m. Về phương 
thức thanh toán, số vốn vay từ WB và AIIB chiếm 80% giá trị dự án, sẽ được giải ngân 
cho nhà thầu trong giai đoạn 1 ở 3 năm đầu tiên. Vốn của Chính phủ Lào, chiếm 20% 
giá trị dự án, sẽ giải ngân tại giai đoạn 2 trong 7 năm tiếp theo. 

Hubei ZhangXiang, công ty xây dựng từ Trung Quốc là đơn vị đã thắng dự án trong 
đợt đấu thầu công khai mà Chính phủ Lào tổ chức trong suốt 8 tháng đầu năm nay với 
giá trị xây dựng 2 giai đoạn của dự án là 68.5 triệu USD. 

  Đặc khu kinh tế LuangNamtha đủ chỗ cho 300.000 dân 
heo báo chí Lào, Ngày 18/10, lễ khởi công khu giáo dục liên cấp và trung tâm 
chăm sóc sức khỏe SEZ Boten Denngam được tổ chức dưới sự chứng kiến của 
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Khamchanh Vongsengboun và lãnh đạo 4 tỉnh 

phía Bắc Lào. Dự án là một phần trong chiến lược thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục 
và y tế của khu kinh tế đặc biệt LuangNamtha. 

Theo Bộ KHĐT Lào, SEZ Boten Denngam được phát triển thành khu kinh tế, dân cư 
hiện đại, với khoảng 600 triệu USD tổng đầu tư vào 4 lĩnh vực chính bao gồm thương 
mại, tài chính-ngân hàng, logistic, giáo dục-y tế và du lịch sẽ đảm bảo cho ít nhất 
300.000 dân cư. 

Chủ tịch của Tập đoàn HaiCheng, đơn vị phát triển SEZ Boten có trụ sở tại tỉnh Vân 
Nam Trung Quốc, ông Zhou Kun cho biết, chỉ sau vài năm phát triển nữa, SEZ Boten 
sẽ là nơi có hệ thống trường học và trung tâm chăm sóc sức khỏe tiên tiến với tiêu 
chuẩn quốc tế, có trang thiết bị điều trị ung thư, lưu trữ tế bào gốc... có thể mang lại 
lợi ích cho 4 tỉnh miền Bắc Lào cũng như các quốc gia láng giềng. 
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Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư đa dạng vào Lào 
heo KTXH, Tại hội nghị Doanh nghiệp Lào – Trung Quốc diễn ra mới đây tại 
Thủ đô Viêng Chăn. Nhà đầu tư Trung Quốc đến tham dự Hội nghị này đã bày 
tỏ quan tâm đầu tư trong rất nhiều ngành nghề tại Lào nhất là ngành du lịch, 
sản xuất dược phẩm tự nhiên, trường dạy nghề, khu công nghiệp, sản xuất thuốc 

lá, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến thực phẩm,… do gần đây Chính phủ 
Lào có nhiều chính sách phát triển kinh tế tạo cơ hội đầu tư tốt như chính sách khuyến 
khích đầu tư, chính sách khuyến khích thương mại Lào – Trung Quốc, chính sách hiện 
đại hóa nông nghiệp và chính sách biến Lào thành trung tâm vận tải của khu vực 
(Logistic Hub). Theo đại diện Phòng công nghiệp và Thương mại Lào cho biết, Hội 
nghị Doanh nghiệp Lào-Trung tiếp tục là diễn đàn trao đổi thông tin, khuyến khích và 
đưa quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư của hai nước ngày càng phát 
triển, góp phần triển khai nội dung kế hoạch tổng thể xây dựng đối tác cùng chung vận 
mệnh Lào – Trung Quốc mà hai bên đã thỏa thuận. 

Thủy điện Nam Ngum 3 đạt hơn 70% tiến độ 
heo báo chí Lào, Thủy điện Nam Ngum 3 nằm ở phía Bắc thủy điện Nam 
Ngum 2, thuộc địa bàn huyện Xaysomboun, tỉnh Vientiane do Công ty điện 
lực Lào (EDL) quản lý, nhà thầu là Sinohydro của Trung Quốc. 

Mới đây, ngày 17/10, lãnh đạo tỉnh Vientiane đã tổ chức đoàn làm việc, xuống thị sát 
quá trình thi công dự án thủy điện Nam Ngum 3 và công tác xây dựng khu tái định cư 
cho 1.500 dân quanh khu vực dự án. 

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, nhà thầu cho biết, dự án thủy điện Nam Ngum 3, có tổng 
công suất lắp đặt 480MW, giá trị đầu tư 1.2 tỷ USD theo nguồn vốn vay của ngân hàng 
EXIM Bank, Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ đầu năm 2015, dự kiến hoàn 
thành và đi vào phát điện trong năm 2020. Theo tính toán, Lào sẽ thu về khoảng 800 
triệu USD từ việc bán điện sản xuất bởi nhà máy này. Theo thông tin từ nhà thầu, hiện, 
tổng tiến độ các hạng mục dự án đã đạt khoảng 72% và hơn 70% tiến độ xây dựng khu 
tái định cư. Đồng thời khẳng định việc tạo cơ hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, đời sống của 
người dân đều đang được triển khai hiệu quả. 

Đường sắt 2 tỷ USD Lào-Việt Nam sắp được xây dựng 
heo TTXVN, Một quan chức Indonesia mới đây cho biết Liên danh phát triển 
đường sắt Indonesia (IRDC) có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá 
28.000 tỷ rupiah (1,98 tỷ USD) kết nối Lào với Việt Nam. Dự án nói trên nằm 

trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa IRDC, Công ty Thương mại Dầu 
khí Lào (Petrotrade) và Công ty TNHH Quản lý xây dựng và Đầu tư HT của Việt Nam, 
bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Indonesia, Joko Widodo, và Thủ tướng Lào, 
Thongloun Sisoulith, vào năm 2017. 
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 Giám đốc điều hành Công ty sản xuất đầu máy toa xe INKA của Indonesia, ông Budi 
Noviantoro, cho biết công ty vẫn đang chờ Petrotrade hoàn tất khảo sát thực địa. Việc 
xây dựng tuyến đường sắt dự kiến sẽ hoàn thành trong hai năm rưỡi với 9.000 tỷ rupiah 
vốn góp của INKA. 

Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400 km, chạy từ huyện Thakhek (Lào) 
đến cảng Vũng Áng của Việt Nam. Dự án cũng sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu than từ 
Indonesia sang Lào với tổng khối lượng 6,5 triệu tấn/năm, cũng như xuất khẩu 1 triệu 
tấn kali/năm từ Lào sang Indonesia. 

 Lào tiêu hủy lượng lớn thuốc lá lậu 
heo báo chí Lào, lô thuốc lá lậu hơn 40 thùng trị giá hơn 200 triệu kíp bị tiêu 
hủy do vi phạm quy định về quản lý hàng hóa và nhập lậu hàng hóa của Lào. 

Theo quy định của Lào, thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, thuốc 
lá không dán nhãn hải quan, không có hình ảnh cảnh báo sức khỏe... là các sản phẩm 
bị cấm lưu thông và mua-bán trên thị trường. 

Hồi cuối tuần qua, Sở Công Thương thủ đô Vientiane đã tổ chức tiêu hủy lượng thuốc 
lá cùng hơn 586 kg pháo các loại, trị giá hơn 30 triệu kíp. 

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới, những năm gần đây, tại Lào có khoảng 5000 
người chết mỗi năm do các bệnh liên quan đến khói thuốc lá. Hiện nay, tại Lào có 
không dưới 2 triệu người sử dụng thuốc lá và không có dưới 500 nghìn trẻ vị thành 
niên có sử dụng thuốc lá. Con số rất lớn so với tổng dân số chưa đến 7 triệu người của 
Lào. 

Vientiane là một trong những thành phố du lịch đi bộ 
hấp dẫn nhất thế giới 

heo báo chí Lào, Mới đây, trang Booking.com Nhật Bản đã đưa Vientiane vào 
top 7 thành phố lý tưởng nhất thế giới cho các chuyến du lịch đi bộ. 

Booking.com Nhật Bản là chi nhánh lớn của Booking.com, một trong những công ty 
thương mại điện tử về du lịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan. Có 
vai trò kết nối du khách với hàng nghìn điểm dừng chân trên thế giới, từ căn hộ, nhà 
nghỉ dưỡng, nhà nghỉ B&B. Theo Booking.com Nhật Bản, Vientiane là thành phố dành 
cho các chuyến du lịch đi bộ tốt nhất tại Đông Nam Á, là nơi mà khách du lịch có thể 
khám phá cả ngày lẫn đêm các khu kiến trúc kiểu Pháp thời thuộc địa, các di tích lịch 
sử văn hóa lâu đời như Tháp ThatLuang, chùa Sisaket... Ngoài ra, bờ sông Mekong 
được nhắc đến với chợ đêm sôi động và khu ẩm thực đường phố đa dạng. 

Theo đánh giá của Booking.com Nhật Bản, Vientiane đứng ngang hàng với Trois-
Rivières của Canada, Orenburg của Nga, Edinburgh của Vương quốc Anh, Daegu của 
Hàn Quốc, Vienna của Áo, Culiacán của Mexico là những thành phố lý tưởng nhất để 
thực hiện các chuyến du lịch đi bộ. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

     Tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống quân tình 
nguyện, chuyên gia VN tại Lào 

heo báo chí Việt Nam, Chiều 24/10, Tổng cục Chính trị đã họp báo giới thiệu các 
hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia 
Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng đã phối 
hợp với các cơ quan Trung ương và Ban Liên lạc hội truyền thống, xây dựng kế hoạch 
về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và 
Chuyên gia Việt Nam tại Lào. 

Cụ thể, Bộ Quốc phòng thực hiện thăm hỏi, tặng quà, tri ân một số thương binh, gia 
đình chính sách có thân nhân là liệt sĩ thuộc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt 
Nam tại Lào; tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách đối với nguyện và Chuyên gia 
Việt Nam tại Lào. 

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại 
Lào sẽ được tổ chức lúc 9h ngày 29/10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền 
hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. 

Đảng, Nhà nước ta sẽ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân 
cho Lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, sẽ tổ 
chức trao tặng danh hiệu trong Lễ kỷ niệm. 
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   Chính phủ Lào trao huân chương cho Unitel  

heo NDĐT, Tối 23-10, lễ trao Huân chương Isala (Tự do) hạng Nhất, Huân 
chương Phatthana (Phát triển) hạng Nhất của Nhà nước Lào, Huân chương Lao 
động hạng Ba của Nhà nước Việt Nam tặng Công ty Star Telecom được tổ chức 

trọng thể tại Thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp Star Telecom kỷ niệm 10 năm ngày thành 
lập thương hiệu Unitel tại Lào. 

Đến nay, Unitel đã tạo nên một hạ tầng viễn thông đạt chuẩn quốc tế bao gồm mạng 
Internet băng rộng di động 3G, 4G, 4.5G phủ khắp 100% tỉnh thành đến tận những 
vùng sâu, vùng xa... với 8.000 trạm phát sóng, 30.000 km cáp quang. Hỗ trợ cho hàng 
triệu người dân Lào tiếp cận với viễn thông, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong 
suốt 10 năm kể từ khi thành lập thương hiệu mạng di động Unitel, công ty đã đóng 
góp cho ngân sách Lào gần 650 triệu USD, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hơn 
20 nghìn người lao động Lào. 

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào 
Chansamone Chanyalath khẳng định, Chính phủ Lào đánh giá cao những đóng góp và 
hoạt động của Công ty Star Telecom đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Lào, góp 
phần không nhỏ vào và mối quan Lào - Việt Nam cũng như mối giữa quân đội hai 
nước. 

Star Telecom là công ty liên doanh của Viettel tại Lào với Lao Asia Telecom - Công 
ty trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào. Trong các sản phẩm của Star Telecom, Unitel là 
thương hiệu mang lại thành công nhất với việc là nhà mạng lớn nhất tại Lào trong 
nhiều năm qua với hơn 3,3 triệu khách hàng, chiếm hơn 54% thị phần viễn thông tại 
Lào. 
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 Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng TELMIN  
lần thứ 19 tại Lào 

heo NDĐT, Ngày 25-10, Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Viễn thông 
ASEAN lần thứ 19 (TELMIN 19) bế mạc tại Thủ đô Vientiane, Lào. 

Với chủ đề “Kết nối thông minh cho chuyển đổi số ASEAN”, các đại biểu tham dự 
nhất trí đẩy mạnh hợp tác lên một cấp độ mới nhằm hoàn thành Kế hoạch tổng thể 
ASEAN 2020 về ICT, chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 về ICT, để 
thúc đẩy ASEAN hướng tới thời kỳ kinh tế và xã hội số an toàn và bền vững.  

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ hợp tác về quản trị dữ liệu thông tin số; nhất trí tiếp 
tục nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin dữ liệu xuyên biên giới giữa các thành viên 
ASEAN; thông qua phương hướng của ASEAN để tăng cường hợp tác và nâng cấp 
đường truyền cáp quang biển; nhất trí xem xét những đề nghị về thành lập Trung tâm 
ứng cứu và giải quyết sự cố máy tính ASEAN. Các đại biểu tập trung xem xét các sáng 
kiến và những vấn đề có ảnh hưởng lớn như: quản trị dữ liệu số, lưu chuyển dữ liệu 
xuyên biên giới, an ninh mạng, chuyển vùng di động quốc tế một giá cước và hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo số.  

Về hợp tác liên quan chính sách và đơn giản thủ tục hành chính, các đại biểu nhất trí 
việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua việc ban hành các chính sách và khung 
pháp lý khuyến khích các công nghệ mới như: mạng thông tin di động thế hệ mới (5G), 
Internet kết nối vạn vật, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Tăng cường kết nối và truy 
cập số cho người dân và doanh nghiệp nhằm tăng tốc chuyển đổi nền kinh tế và xã hội 
số trong khu vực; Tăng cường hợp tác an ninh mạng ASEAN, hỗ trợ các sáng kiến, 
chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm, thúc đẩy an toàn trực tuyến và giải quyết các vấn 
đề như lạm dụng và phổ biến các thông tin sai trái, bất hợp pháp. 

Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Viễn thông ASEAN là sự kiện thường 
niên trong khuôn khổ hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông của ASEAN. 
Năm 2020, Malaysia là chủ nhà tiếp theo tổ chức hội nghị với tên gọi Hội nghị Bộ 
trưởng số ASEAN lần thứ nhất. 
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   Hoàn thành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về 
hình sự giữa Việt Nam và Lào 

heo KSO - Sáng ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, VKSND tối cao đã chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành vòng đàm phán lần thứ hai Hiệp định 
tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND 

Lào. Tham gia vòng đàm phán là lãnh đạo VKSND tối cao hai nước. 

Vòng đàm phán thứ hai diễn ra trong bầu không khí hợp tác, hữu nghị và hiểu biết lẫn 
nhau. Trên cơ sở kết quả vòng đàm phán thứ nhất diễn ra tại thành phố Luangprabang, 
CHDCND Lào, hai Bên đã tiến hành đàm phán các điều, khoản còn lại của Hiệp định, 
rà soát các phần còn có quan điểm còn khác nhau từ vòng đàm phán trước, trao đổi về 
pháp luật có liên quan của mỗi nước, từ đó thống nhất phương án xử lý. 

Kết thúc đàm phán, hai Trưởng đoàn đã ký vắn tắt Dự thảo Hiệp định gồm Lời mở đầu 
và 24 Điều; ký Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán vòng thứ hai. 

 

T 


