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 SỐ 51- THÁNG 10 NĂM 2019

• Chính phủ Lào họp thường kỳ tháng 10

• Lào nhận các khoản vay mới để phát triển

• Nhiều vấn đề nổi bật được đưa ra tại kỳ họp quốc hội Lào sắp tới

• Lào thặng dư thương mại trong tháng 8

• Chính phủ Lào cải thiện sản xuất, nỗ lực giảm kim ngạch nhập khẩu hàng 
tiêu dùng

• Lào cải thiện đáng kể môi trường lao động trong nước

• Lào ban hành biện pháp ứng phó với thiên tai tồi tệ trong vòng 48 năm

• Lào xuất khẩu 37 triệu USD cà phê sau 9 tháng đầu năm

• Tổng thống Hungary thăm Lào

• Lào-Chile đẩy mạnh hợp tác thương mại

• Công ty nước ngoài sắp trồng và chế biến cần sa y tế tại Lào

• Đường sắt Lào-Trung Quốc đạt tiến độ 80%

• Trung Quốc đầu tư nhà máy chiết nạp gas lớn nhất tại Lào

• Hợp tác phát triển quẩn thể tự nhiên dãy núi Trường Sơn
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• Lào công bố nghiên cứu chuyên sâu về nông nghiệp
• Ngân hàng JDB đạt thỏa thuận cung cấp kênh thanh toán hóa đơn điện tại 

Lào
• Lào đánh giá khả năng giảm nghèo qua các khuôn khổ hợp tác khu vực  
• Cơ hội và thách thức từ các dự án hạ tầng lớn tại Lào
• Lào tiếp tục củng cố chính sách thắt lưng buộc bụng
• Phó Thủ tướng Lào thị sát các tỉnh miền Nam
• Kiểm toán Lào-Trung Quốc mở rộng hợp tác
• Vientiane và Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác
• Hội chợ triển lãm hàng thủ công Lào 2019
• Tỉnh Bolykhamxay đóng cửa thêm nhiều nhà máy gỗ vi phạm
• Khởi công dự án trường quân sự tỉnh Xaysomboun
• Công an Vientiane phá vụ vận chuyển gần 1 tấn ma túy
• Lào tham gia vào con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc
• Chuối dẫn đầu về giá trị xuất khẩu hàng nông sản của Lào
• Nguyên Thủ tướng Lào thôi nhiệm kỳ tại Viện Kinh tế quốc gia
• Xe điện đầu tiên sắp lăn bánh tại Lào
• Ứng dụng gọi xe LOCA tiếp tục cung cấp dịch vụ mới cho khách đường dài
• Lào được khách quốc tế đánh giá cao về chất lượng Internet
• Lào chuẩn bị mở thêm 2 đường bay thẳng sang Nhật Bản
• Chính quyền Lào khuyến cáo không nên sử dụng dịch vụ làm bằng lái xe 

quốc tế
• Quy định về thuế tại các cửa khẩu quốc gia của Lào
• Viêng Chăn xử phạt gấp 10 lần đối với người đỗ xe sai quy định
• Bun Thatluang sắp diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên 
gia VN tại Lào

• Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc tại Ngày hội Thắm tình 
hữu nghị Việt - Lào 2019

• Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 120.000 viên ma túy 
tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

• Thủy điện A lưới điều tiết nước sang Lào
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Tin chính: 

 Chính phủ Lào họp thường kỳ tháng 10 
heo KPL, phiên họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 10 diễn ra dưới sự chủ 
trì của Thủ tướng Thongloun Sisulith đã xem xét, thảo luận về nội dung 3 
văn bản quan trọng. 

Hội nghị đã thống nhất thông qua nguyên tắc của báo cáo tổng kết công tác tổ chức 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách, tài khóa năm 2019 
và chủ trương xây dựng kế hoạch năm 2020. Bản báo cáo sẽ được bổ sung các đóng 
góp đã được thông qua tại phiên họp và trình quốc hội Lào thông qua trong thời gian 
tới.  

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo kết quả đạt được của công tác tổ chức thực hiện 
biên bản ghi nhớ về khảo sát tính khả thi và thiết kế dự án phát triển đô thị thông minh 
Amata Smart and Eco City tại tỉnh LuangNamtha và Oudomxay. Quá trình khảo sát 
chất lượng luận chứng kinh tế được đánh giá tốt và khá sát với chủ trương khuyến 
khích đầu tư và phát hành lang đường sắt Lào-Trung Quốc của Chính phủ. Nhà phát 
triển dự án được Lào tin tưởng vì đã có kinh nghiệm tại nhiều quốc gia trong khu vực 
và tỏ ra nghiêm túc trong việc triển khai dự án. 

Được phát triển từ đầu năm 2018 bởi Tập đoàn Amata Thái Lan, đơn vị này được giao 
70km2 đất để phát triển thành phố thông minh và cảng cạn tại khu vực Namor, Natuey 
của tỉnh Oudomxay và LuangNamtha. Cảng logistic này được kỳ vọng sẽ khai thác tối 
đa tiềm năng của hành lang đường sắt Lào-Trung trở thành điểm liên kết với cảng 
Laemchabang của Thái Lan và cảng Hải Phòng của Việt Nam. 

Cuối cùng, Hội nghị đã lắng nghe và thảo luận về báo cáo tiến độ thực hiện các khuôn 
khổ hợp tác Lào-Việt Nam, Lào-Campuchia và Lào-Trung Quốc cũng như các chủ 
trương trong thời gian tới. 
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Lào nhận các khoản vay mới để phát triển 

heo KPL, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa phê duyệt cung cấp cho 
Lào khoản vay mới trị giá 140 triệu USD để phát triển các dự án thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp, giáo dục và quản lý tài chính công. 

Thỏa thuận cho vay được ký kết hôm 30/10 vừa qua giữa Thứ trưởng Tài chính Lào 
Bounchom Oubonpaseuth và Giám đốc ADB tại Lào Yasushi Negishi và có sự chứng 
kiến của đại diện các ban ngành hữu quan của Lào. 

Theo đó, khoản vay 45 triệu USD trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ thực hiện dự án cải 
thiện hệ thống thủy lợi, giao thông, tình trạng dĩnh dưỡng, nâng cao hiệu quả sản xuất, 
khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng nông 
sản tại một số khu vực nông thôn thông qua ứng dụng công nghệ phù hợp tại 4 tỉnh 
miền Bắc Lào bao gồm Huaphanh, Xiengkhuang, Luangprabang và Xayyaboury. 

Khoản vay 50 triệu USD trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp Lào nâng cao tỷ lệ tiếp cận 
giáo dục, củng cố chất lượng giáo dục phổ thông, tăng cường tạo việc làm và thúc đẩy 
nguồn lao động theo nhu cầu thị trường. 

Khoản vay 45 triệu USD trong lĩnh vực tài chính công sẽ hỗ trợ chương trình kiểm 
soát nợ công, củng cố hệ thống hải quan, xây dựng kế hoạch ngân sách và tài chính 
trung hạn, cải thiện khả năng quản lý và nâng cao uy tín tài chính. Các dự án nói trên 
đều thuộc chính sách củng cố toàn diện trong dài hạn của Chính phủ Lào. 

Năm ngoái 2018, ADB cũng đã cam kết ưu tiên cung cấp cho Lào khoản vay và viện 
trợ có tổng trị giá lên đến 21.6 tỷ USD. 
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Nhiều vấn đề nổi bật được đưa ra tại kỳ họp quốc hội 
Lào sắp tới 

heo báo chí Lào, theo họp báo mới đây của Ban thường vụ Quốc hội Lào, phiên 
họp thường kỳ thứ 7, Quốc hội Lào khóa 8 sẽ diễn ra trong các ngày từ 7/11-

6/12/2019 tới và xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. 

Các văn kiện được đưa ra thảo luận tại phiên họp Quốc hội Lào sắp tới bao gồm Báo 
cáo tổng kết công tác 2019 và chủ trương 2020 của Chính phủ; báo cáo tiến độ thực 
hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội; việc xử lý các thực trạng khó khăn của nền 
Kinh tế vĩ mô và tác động của thiên tai; kế hoạch ngân sách nhà nước; kế hoạch tài 
chính 2019 và chủ trương năm tài khóa 2020; báo cáo của Ủy ban kiểm tra Chính phủ 
và tổng kết dứt điểm báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2018… và các báo 
cáo tổng kết năm hoạt động của ủy ban thường vụ Quốc hội Lào. 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 8 văn bản luật, trong đó có 2 dự 
thảo luật mới là Luật điện ảnh và Luật bình đẳng giới. Các dự thảo luật sửa đổi gồm 
có Luật phá sản doanh nghiệp; Luật vệ sinh, dịch tễ và chăm sóc sức khỏe; Luật bảo 
hiểm; Luật Chứng khoán; Luật thể dục-thể thao và Luật khuyến khích đầu tư. 

Theo thông tin từ họp báo, phiên họp thường kỳ thứ 8 Quốc hội Lào khóa 8 sẽ có cơ 
chế tổ chức mới, lần đầu tiên áp dụng đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến người dân 
thông qua số điện thoại 156, số fax 021 413528, hòm thư bưu chính 662 và địa chỉ 
email: na_session@na.gov.la. 
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Lào thặng dư thương mại trong tháng 8 
heo LTP, Số liệu báo cáo kim ngạch thương mại tháng 8 của Lào cho thấy 
nước này xuất siêu 28 triệu USD. 

Giá trị xuất nhập khẩu của Lào trong tháng 8 đạt 784 triệu USD, trong đó xuất 
khẩu đạt 406 triệu USD (chưa bao gồm doanh thu bán điện) và nhập khẩu chỉ 

ở mức 378 triệu USD. 

Đối với lĩnh vực xuất khẩu, Lào đã bán 47 triệu USD quặng đồng; 40 triệu USD đồng 
đỏ và sản phẩm từ đồng; 11 triệu USD chuối; sợi xelulo và bột giấy đạt 28 triệu USD; 
linh kiện máy ảnh đạt 25 triệu USD; đồ uống( nước khoáng, nước ngọt có ga, nước 
tăng lực…) đạt 16 triệu USD; vàng tổng hợp, vàng miếng đạt 14 triệu USD; hàng may 
mặc đạt 20 triệu USD; thiết bị điện đạt 17 triệu USD; 10 triệu USD đường; 23 triệu 
USD cao su; 9 triệu USD muối Kali; 21 triệu USD trâu, bò và 13 triệu USD ván ép và 
sản phẩm gỗ bán thành phẩm. 

Hàng hóa nhập khẩu của Lào gồm có 35 triệu USD sắt thành phẩm; 7 triêu USD thiết 
bị điện; 29 triệu USD dầu diesel; 25 triệu USD thiết bị máy móc; 17 triệu USD đồ 
uống; 11 triệu USD xăng các loại; 9 triệu USD sản phẩm nhựa; 13 triệu USD sợi 
xenlulo và bột giấy; 11 triệu USD đường và 20 triệu USD gia súc, gia cầm các loại. 

Thị trường xuất khẩu chính của Lào chủ yếu vẫn là Trung Quốc, đạt 168 triệu USD, 
Thái Lan đạt 108 triệu USD, gần 80 triệu USD với Việt Nam, 9 triệu USD với Nhật 
Bản, 9 triệu USD với Thụy Sĩ. Các thị trường xuất khẩu chính cho Lào đứng đầu vẫn 
là 211 triệu USD, Trung Quốc đạt 89 triệu USD, Việt Nam đạt 45 triệu USD, Mỹ đạt 
7 triệu USD và 4 triệu USD từ Nhật Bản. 
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Chính phủ Lào cải thiện sản xuất, nỗ lực giảm kim 
ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng 

heo VTM, Đối mặt với tình trạng lệ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng 
ở các đô thị, đặc biệt là thành phố Vientiane. Chính phủ Lào mới ban hành 
quyết định thành lập ban liên ngành có vai trò thúc đẩy sản xuất nội địa và 
giảm thiểu lệ thuộc vào nguồn hàng hóa nhập khẩu thông qua việc nghiên cứu 

các sản phẩm nông nghiệp mà nước này có khả năng tự cung ứng. 

Theo thông tin từ một quan chức Bộ Công thương Lào, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 
8, kinh tế Lào bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự trượt giá liên tục của đồng kíp so với 
hai ngoại tệ chính là bath Thái và USD với nguyên nhân chính là việc nước này vẫn 
đang lệ thuộc vào dòng hàng hóa nhập khẩu và rơi vào tình trạng khát ngoại tệ. Mặt 
khác, tình hình sản xuất trong nước hầu như đình trệ và ảm đạm, không thể tạo thành 
chuỗi giá trị.  

Chính quyền Lào quan ngại trước tình trạng những mặt hàng tiêu dùng cơ bản như 
thực phẩm, rau quả vẫn phải nhập khẩu với số lượng lớn, mỗi ngày, chỉ riêng thành 
phố Vientiane đã chứng kiến hàng chục xe tải nhập khẩu mặt hàng này từ các quốc gia 
lân cận trong khi nền nông nghiệp nước này hoàn toàn có thể tự đáp ứng, thậm chí dư 
thừa và mang lại lợi ích cho quốc gia nếu có những chính sách phát triển kỹ năng canh 
tác và sản lượng hợp lý.  

Trong bối cảnh thâm hụt vãng lai do lệ thuộc nhập khẩu của Lào ở mức cao 12% và 
quỹ dự trự ngoại tệ yếu cũng như tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho 
đồng Kíp. Với việc thành lập ủy ban liên ngành, Chính phủ Lào sẽ làm mọi cách để 
tăng năng suất cho ngành nông nghiệp để ít nhất đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 
Tiềm năng nông nghiệp của Lào là không nhỏ, tuy nhiên 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. Khi 
đạt được các tiềm năng nông nghiệp, nước này có thể đáp ứng nhiều thị trường có nhu 
cầu nhập khẩu của Lào. Cuba cần mua của Lào 100.000 tấn gạo, Indonesia cần 1 triệu 
tấn và Việt Nam cần 500.000 gia súc nhưng Lào không đủ khả năng để đáp ứng những 
đơn hàng này.  

Trong thời gian gần đây, hàng hóa nhập khẩu trái phép xuất hiện trên thị trường được 
cho là đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất của Lào. Đồng thời, 
việc yếu kém trong quy hoạch phân vùng nông nghiệp cũng như tốc độ đô thị hóa 
nhanh cũng là nguyên nhân dẫn đến sự yếu thế của hàng hóa nội địa Lào.  
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Lào cải thiện đáng kể môi trường lao động trong nước 
heo LTP, Thuộc khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm của Tổ chức Lao động quốc 
tế ILO, Chính phủ Lào đã cung cấp các thông tin về tiến trình cải thiện chất 
lượng thị trường lao động nội địa của nước này thông qua một hội nghị tại 
thành phố Vientiane mới đây.  

Theo Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng Xaysompheng, trong nhiều 
năm trở lại đây, Lào đã áp dụng nhiều chính sách phát triển nguồn lực lao động trong 
nước, đào tạo tay nghề cho lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiếp cận các 
chương trình đào tạo nghề theo thị trường.  

Ngoài ra, quyền và lợi ích của người lao động Lào cũng được cải thiện đáng kể thông 
qua các hợp tác công-tư để đảm bảo chế độ làm việc và quan hệ giữa người lao động 
và người sử dụng lao động cũng như được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội và có tiếng 
nói hơn. Những thành quả đạt được của Lào trong những năm gần đây về vấn đề lao 
động nhằm nỗ lực xây dựng niềm tin của người lao động Lào, hiện chiếm tỷ lệ cao 
trong dân số nhưng lại có xu hướng di cư ra nước ngoài với mong muốn được hưởng 
các chế độ đãi ngộ tốt hơn.Thái Lan là thị trường lao động lớn nhất của Lào với con 
số tính đến hết tháng 4/2019 là 278.485 người. 

 Hiện Lào có lực lượng lao động khoảng 551.000 người và nhiều người trong số này 
không có kỹ năng hoặc rất ít kỹ năng, có 70% trong số này hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp. Tỷ lệ lao động không có việc làm tại Lào dao động ở mức 1.7%/năm. 
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 Lào ban hành biện pháp ứng phó với thiên tai tồi tệ 

trong vòng 48 năm 
heo Vientiane Times, Lào gặp khủng hoảng nghiêm trọng bởi thiên tai xảy ra 
liên tục trong năm 2019, khi hậu quả lũ lụt tại 6 tỉnh miền Trung và Nam chưa 

kịp khắc phục xong, 4 tỉnh vựa lúa miền Bắc đang đối mặt với nguy cơ hạn hán khiến 
Chính phủ phải can thiệp để đảm bảo không xảy ra biến động về an ninh lương thực. 

Theo thông tin từ Bộ Nông Lâm, Lào đang phải đối mặt với các đợt thiên tai tồi tệ nhất 
trong vòng 48 năm trở lại đây, đã có hơn 54.000 ha diện tích lúa, 12 ha nương rẫy, 
5.820 ha vườn, 6.310 ao cá, 409 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt tại 6 
tỉnh miền Trung và Nam Lào hồi đầu tháng 9 vừa qua. 

Đến thời điểm hiện tại, Vientiane, Xayyaboury, Luangprabang và Oudomxay là các 
tỉnh đang đứng trước nguy cơ thiệt hại diện tích lớn lúa và hoa màu bởi tình trạng thiếu 
nước tưới nghiêm trọng do mưa ít bất thường. Ở các tỉnh miền Nam, nơi đang vật lộn 
với việc khắc phục hậu quả lũ lụt, tỉnh chịu thiệt hại đến hơn 700 tỷ kíp là Salavan đã 
được Chính phủ viện trợ mạnh mẽ và hoàn thành cấy lại trên diện tích lúa bị ngập úng, 
đồng thời tỉnh này cũng đã được cung cấp thuốc bảo vệ thực vật để phục hồi các diện 
tích bị ảnh hưởng nhẹ cũng như thu hoạch được hầu hết diện tích lúa rẫy tại các địa 
phương. 

Bộ Nông Lâm Lào ước tính tổng thiệt hại năng suất lúa trong năm 2019 lên đến 40%, 
các nỗ lực phục hồi đang được áp dụng hiện tại là gieo cấy lại hoặc chuyển đổi sang 
trồng các loại hoa màu ngắn ngày để xuất khẩu. 

Để ứng phó với hạn hán tại 4 tỉnh miền Bắc, ngoài các diện tích vụ chiêm còn có thể 
duy trì canh tác, Chính phủ Lào khuyến khích người nông dân chuyển đổi sang trồng 
các loại hoa màu ngắn ngày để cung ứng cho thị trường như các giống đậu và rau củ. 
Các biện pháp được ban hành dựa trên khu vực địa lý và các giống cây trồng thay thế 
thích hợp theo từng địa phương dưới sự hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật và thiết bị canh tác 
của Bộ Nông Lâm. Đồng thời, Chính phủ Lào cũng phê duyệt thành lập quỹ Nông 
nghiệp, thúc đẩy sản xuất nông sản, giảm nhập khẩu như là một phần của nỗ lực đảm 
bảo an ninh lương thực của nước này. 

Hiện tại, Chính phủ Lào đặt mục tiêu sản xuất nông nghiệp vụ mùa khô 2019 trên cả 
nước hơn 100 ha, đặt các vùng trọng điểm chủ yếu tại miền Trung và miền Nam, ban 
hành chính sách phục hồi các diện tích bị thiệt hại bởi thiên tai và ra lệnh cấm xuất 
khẩu gạo ra nước ngoài. 

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. 
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   Lào xuất khẩu 37 triệu USD cà phê sau  
9 tháng đầu năm 

heo KTXH, dẫn báo cáo mới nhất của hiệp hội cà phê Lào cho biết những nỗ lực 
cải thiện khả năng sản xuất, quản lý ngành cà phê trong nước đạt nhiều tín hiệu 

khả quan. Sau 9 tháng đầu năm, cà phê xuất khẩu mang về hơn 325 tỷ Kíp, tương 
đương hơn 37 triệu USD. 

Hiệp hội cà phê Lào được xem là tổ chức tham mưu cao nhất cho Chính phủ Lào trong 
việc phát triển và quản lý ngành cà phê trong nước, hiện có tổng cộng 66 thành viên, 
trong đó có 29 doanh nghiệp nội địa, 26 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và còn lại là 
các đơn vị sản xuất hợp tác xã hoặc hộ gia đình, tập trung tại 5 tỉnh thành chính. 

Theo đó, sau 9 tháng đầu năm, Lào xuất khẩu 12.000 tấn hạt cà phê arabica nhỏ, hơn 
3.000 tấn cà phê trung bình và 4.66 tấn cà phê rang xay, tổng số cà phê mà Lào đã xuất 
khẩu đạt hơn 15.000 tấn. 

Hiện nay toàn quốc Lào có 10 tỉnh có diện tích trồng cà phê, tính riêng cao nguyên 
Pạc Xong, tỉnh Chăm Pa Sắc đã chiếm 80% tổng diện tích cả nước. Giá thị trường hiện 
nay là 2.500 đến 2.600 USD/ tấn, giá thu mua khoảng 2000-2500 USD/tấn cà phê tươi, 
thị trường xuất khẩu chủ yếu là Việt Nam, Thái Lan và EU. 

Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm, năm 2018 diện tích trồng Cà phê của Lào đạt 97.400 
ha, trong đó diện tích thu hoạch đạt 82.980 Ha với sản lượng 265.435 tấn hạt xanh, 
tăng 36% so với năm 2014 ( 113.580 tấn) và xuất khẩu đạt 31.495 tấn, tương đương 
với 69.902.867 USD. Trước đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu đạt sản lượng bán 
hàng trong nước và xuất khẩu hớn 137.000 tấn. 

Việc xuất khẩu Cà phê của Lào vẫn chưa đạt được những con số kỳ vọng, nước này 
vẫn đang phụ thuộc vào sự cạnh tranh về giá đối với dòng robusta để đạt sản lượng 
xuất khẩu, dẫn đến việc liên tục bị ảnh hưởng theo thị trường thế giới từng giai đoạn 
như: năm 2015 xuất khẩu được 21.159 tấn trị giá 51.38 triệu USD, năm 2016 xuất 
khẩu 51.383 tấn trị giá 96.32 triệu USD, năm 2017 xuất khẩu 28.32 tấn trị giá 77.69 
triệu USD, năm 2018 xuất khẩu khối lượng 31.495 tấn với giá trị 69.90 triệu USD. Cà 
phê Lào phần lớn xuất khẩu tới EU và Mỹ, ngoài ra bắt đầu phát triển sang các thị 
trường như: Trung quốc, Việt nam, Nhật bản, Thái lan. 
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Tổng thống Hungary thăm Lào 

heo Laoedaily, từ ngày 24-26/10, nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước 
Bounnhang Volachith, Tổng thống Cộng hòa Hungary János Áder cùng đoàn 
đại biểu cấp cao của chính phủ nước này đã có chuyến thăm và làm việc tại Lào 

nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia. 

Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón tiếp, hai bên đã trao đổi về các thành tựu hợp tác đã 
đạt được và khẳng định sẽ tiếp tục đưa quan hệ nhiều mặt giữa hai bên lên tầm cao 
mới. 

Chính phủ Lào đánh giá cao các hỗ trợ của Chính phủ Hungary cho nước này trong 
các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và các khoản vay tài chính. Hungary cũng là quốc 
gia thường xuyên cung cấp cho Lào nhiều suất học bổng bậc cao, hiện có 185 công 
dân Lào đang theo học tại nước này. 

Hai bên cũng đã thảo luận các hợp tác trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, nông nghiệp, 
giáo dục, thương mại và đầu tư, tài chính, khoa học và công nghệ, tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường, quản lý nước bền vững và các lĩnh vực khác. 

Hungary là một trong nước quốc gia có quan hệ tốt với Lào, hiện đang có cam kết viện 
trợ tài chính 3 giai đoạn cho trị giá 198.6 triệu USD cho Lào trong các dự án phát triển 
nông nghiệp, dự án xử lý nước thải tại thành phố Vientiane và một dự án quản lý dân 
cư. Lào tiếp tục đề nghị Hungary viện trợ đợt 4 cho các dự án xây dựng bệnh viện 
Xayaboury, dự án cải cách thống kê quốc gia, dự án thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ 
MSME tại Lào. 

Lào-Chile đẩy mạnh hợp tác thương mại 
heo Laoedaily, Nhân dịp ra mắt trên cương vị mới, Đại sứ Chile tại Lào Jaime 
Chomali đã có cuộc hội thảo với Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào LNCCI 
để trao đổi về tình hình hợp tác song phương, đặc biệt là lĩnh vực thương mại. 

Theo đại sứ Jaime, kim ngạch thương mại song phương giữa Lào và Chile trong năm 
2017 chỉ đạt con số khiêm tốn là 1.3 triệu USD và giảm xuống còn khoảng 600.000 
USD vào năm 2018, giao thương hai chiều sau 7 tháng đầu năm 2019 hiện đạt khoảng 
430.000 USD.  

Hàng hóa xuất khẩu chính của Chile sang Lào là máy móc trong ngành công nghiệp 
sản xuất đá và rượu. Hàng hóa mà Lào xuất sang Chile chủ yếu là giày dép, thiết bị 
viễn thống và hàng may mặc. 

Tiếp xúc với LNCCI, tổ chức cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất của Lào với hơn 1.000 
thành viên, Đại sứ Chile cho biết mong muốn hai bên sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ và 
tìm hiểu, mở rộng các hợp tác mới trong tương lai để thúc đẩy giá trị thương mại hai 
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nước lên tầm cao mới, đặc biệt là trong lĩnh vực rượu vang, khi Chile là một trong 
những quốc gia Nam Mỹ xuất khẩu rượu vang hàng đầu thế giới. 

Công ty nước ngoài sắp trồng và chế biến  
cần sa y tế tại Lào 

heo StraitsTimes, Cann Global Asia (CGA), một công ty con của Cann Global, 
có trụ sở tại Australia vừa đạt được thỏa thuận với Công ty xúc tiến công nghiệp 
và nông nghiệp Sun (SUN) về việc trồng và chế biến gai dầu tại Lào. 

SUN là doanh nghiệp đang nắm giữ 2 giấy phép của chính quyền Lào cho phép canh 
tác, khai thác, chế biến, bán lẻ và xuất khẩu các sản phẩm từ cây gai dầu tại Lào. Giấy 
phép có thời hạn ít nhất 10 năm, tờ báo dẫn tin. 

Theo thỏa thuận, SUN sẽ cho phép CGA hoạt động các mảng sản xuất gai dầu hợp 
pháp tại Lào và cho phép xuất khẩu ra nước ngoài. 

Gai dầu là một họ của cần sa, có hàm lượng tetrahydrocannabinol (THC) chiếm 0,3% 
hoặc ít hơn. Cần sa có hàm lượng THC cao hơn 0.3%. THC chính là thành phần chính 
dẫn đến hầu hết các hiệu ứng kích thích gây ra bởi các sản phẩm làm từ cây cần sa. 

Cũng theo thỏa thuận, CGA sẽ vận hành hoạt động hợp pháp của SUN tại Lào và chia 
cho doanh nghiệp này 10% lợi nhuận, dự kiến các dự án sẽ được triển khai ngay trong 
tháng 11/2019 này. 

Ngoài Lào, CGA cũng đang tìm kiếm đối tác tại Thái Lan và Campuchia để hoạt động 
trong lĩnh vực phát triển cần sa y tế. 

Theo thống kê của các tổ chức phi chính phủ về phát triển cần sa, năm 2019, có 85.5 
triệu dân trong tổng số 4.5 tỷ người ở Châu Á có sử dụng cần sa, quy mô thị trường 
cần sa tại khu vực này dự kiến lên đến 8.5 tỷ USD vào năm 2024, trong đó cần sa y tế 
chiếm 5.8 tỷ USD. 

Việc hợp pháp hóa cần sa cho mục đích y tế được xem là quy luật tất yếu khi nhiều 
quốc gia trên thế giới đã bắt đầu công nhận sử dụng cần sa công cộng, đặc biệt là 
Cannada, nước đã hợp pháp hóa cần sa giải trí vào năm 2018 sau nhiều năm cho phép 
sử dụng cần sa y tế. 

Chính phủ Lào cũng đang nghiêm túc thực hiện nghiên cứu tiềm năng của cần sa ứng 
dụng trong ngành y và các tác động đến kinh tế, xã hội và chính trị. 

Hiện tại, việc trồng cần sa tại Lào được xem là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, nhiều 
người dân bản địa vẫn trồng một lượng cần sa nhất định để điều trị các chứng giảm 
đau và mệt mỏi. 
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 Đường sắt Lào-Trung Quốc đạt tiến độ 80% 
heo KTXH, Thông tin từ Hội nghị của Ủy ban chỉ đạo dự án đường sắt Lào-
Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra hôm 24/10/2019 cho biết tổng tiến độ dự án hiện 
đã đạt gần 80%, thời điểm khai trương và vận hành thương mại dự kiến vẫn 

rơi vào ngày quốc khánh Lào 2/12/2021. 

Tham dự Hội nghị có mặt các lãnh đạo Chính phủ Lào, chủ trì bởi Phó thủ tướng, Chủ 
tịch Ủy ban kiểm tra Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban TW phòng chống tham nhũng 
Bounthong Chitmany. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Chính phủ Lào và nhà phát triển dự án đã thảo luận về báo cáo 
tiến độ thi công đường sắt Lào-Trung Quốc tính đến 30/9/2019. 

Theo đó, đã có 78.2% các hạng mục được cho là đã hoàn thành, đạt mức tăng trưởng 
1.8% so với tiến độ cùng kỳ tháng trước. Tổng cộng 973 điểm xây dựng đã được triển 
khai, bắt tay thực hiện khoan hầm chui 74 điểm (tổng số 75 hầm) và thông thành công 
30 hầm. Có 161/164 cây cầu đang trong giai đoạn thi công hoặc đã hoàn thành với 
tổng số 1779 trụ cầu đã được lắp đặt, đạt 88% tiến độ đối với riêng hạng mục này, tổng 
chiều dài các cây cầu trong diện đã thi công là 241.819m, đạt 96.7% tiến độ, trong đó 
có 37% thân cầu đã được lắp đặt hoàn chỉnh. 

Trong tổng số 409 km của chiều dài đường sắt, ban quản lý dự án đã thực hiện bàn 
giao mặt bằng thi công tổng cộng 404.67 km, đạt 98.45%, tổng giá trị đền bù của 7 đợt 
là 851.53 tỷ kíp, báo cáo cho biết. 

Trong tháng 10, Lào vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và diện tích 
đất nông nghiệp đợt thứ 6 và theo dõi tiến độ dự án cũng như quá trình xây dựng khu 
tái định cư cho người dân địa phương. Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào ước 
tính sẽ sử dụng 712 triệu USD cho việc thực hiện dự án đường sắt này. 

Trung Quốc đầu tư nhà máy chiết nạp gas  
lớn nhất tại Lào 

 
heo KTXH, Nhu cầu sử dụng gas trong sinh hoạt của người Lào ngày càng 
lớn, nhận biết được điều này, Green Energy, công ty trực thuộc Tập đoàn 
Krittaphong, thuộc khuôn khổ hợp tác với một doanh nghiệp đầu tư có kinh 

nghiệm trong ngành sản xuất và cung cấp năng lượng của Hongkong là Hong Kong 
Bai Zhuo Investment Limited. 

Lễ khai trương nhà máy chiết nạp gas dân dụng mang thương hiệu Green Gas tại bản 
Choknhay, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane diễn ra hôm 28/10 vừa qua với sự có mặt 
của lãnh đạo Bộ Công thương Lào và đại diện các đơn vị đầu tư. 
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Theo đó, liên doanh giữa Hongkong và Trung Quốc đã đầu tư khoảng 30 triệu NDT 
(khoảng 38 tỷ kíp) vào dự án nói trên, khởi công hồi tháng 11/2018 và hoàn thành hồi 
tháng 8/2019 vừa qua. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 18.000 m2, bao gồm các 
bể khí gas tổng cộng 200m3, cho khả năng chiết nạp 100 tấn/ngày và kế hoạch dự kiến 
nâng cấp khả năng trữ gas lên 400 m trong tương lai. 

Nhà đầu tư mô tả nhà máy được áp dụng hệ thống sản xuất và đảm bảo an toàn theo 
tiêu chuẩn quốc tế, được xem là nhà máy chiết nạp gas lớn nhất tại Lào tính đến thời 
điểm hiện tại. Doanh nghiệp đầu tư cũng cho biết sẽ sử dụng chủ yếu kỹ sư và lao động 
lành nghề người Lào trong quá trình chiết xuất cũng như cung cấp các thiết bị bếp nấu, 
bình gas các loại. 
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Hợp tác phát triển quẩn thể tự nhiên  
dãy núi Trường Sơn 

 
heo KTXH, Diễn ra hôm 29/10 tại thành phố Pakse, lễ ký kết biên bản ghi 
nhớ hợp tác giai đoạn 2 về việc xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu nạn 
phá rừng và suy giảm diện tích rừng tại khu vực núi Trường Sơn dọc biên 

giới giữa các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam với tỉnh Salavan và Sekong của Lào 
(Carbon and Biodiversity) đã diễn ra giữa WWF với Chính phủ Lào. 

Dự án được tổ chức tại 21 bản trọng điểm tại 2 tỉnh Salavan và Sekong trong giao đoạn 
6 năm (2019-2025) nhằm thực hiện các chính sách bảo tổn và phục hồi diện tích rừng 
và quần thể sinh vật tại khu vực dãy núi Trường Sơn thông qua các biện pháp kỹ thuật 
hiện đại được cung cấp bởi Chính phủ Lào và sự viện trợ của Tổ chức hợp tác phát 
triển đức KFW và WWF Đức và Phần Lan trị giá 3.3 triệu USD. 

Theo phát biểu của đại diện Bộ Nông Lâm Lào, quần thể sinh học rừng diện tích hơn 
300.000 ha thuộc phạm vi dãy núi Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng 
Nam của Việt Nam và Sekong, Salavan của Lào có tính đa dạng đặc thù và nổi bật 
nhất trong khu vực. Tuy nhiên, nơi này lại đối mặt với nạn chặt phá rừng và săn bắn 
có diễn biến phức tạp. Giai đoạn 1 của dự án được xem là mang lại một số thành công 
tích cực trong việc cải thiện hệ sinh thái của khu vực này. 

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện với nỗ lực lớn đến từ Chính phủ Lào để đạt được 
thỏa thuận CITES và FLEGT nhằm mở ra cánh cửa thị trường gỗ của EU trong bối 
cảnh liên minh Châu Âu hiện vẫn đang đặt nhiều hoài nghi về năng lực và hiệu quả 
của các chiến dịch ngăn chặn gỗ lậu của Chính phủ Lào. 
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Tin vắn: 
 

Lào công bố nghiên cứu chuyên sâu về nông nghiệp 
heo KTXH, Ngày 30/10 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Viện nghiên cứu nông 
lâm và phát triển nông thôn Lào (NAFRI) phối hợp với Đại học quốc gia Lào tổ 
chức hội nghị tổng kết dự án nông nghiệp Lào dưới sự viện trợ của Trung tâm 
nông nghiệp học Nhật Bản (JIRCAS). 

Theo đó, kể từ năm 2016, với các viện trợ kỹ thuật và tài chính từ phía Nhật Bản, Bộ 
Nông lâm Lào đã hoàn thành nghiên cứu về 4 đề tài lớn của ngành nông nghiệp nước 
này bao gồm: Dự án sử dụng và tăng cường giá trị tài nguyên trong khu vực để cải 
thiện năng lực sản xuất bền vững của các địa phương khu vực trung du miền núi tại 
Đông Dương; Dự án xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm thông qua việc nâng cao giá trị 
tài nguyên và phát triển nông thôn bền vững; phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông 
lâm áp dụng trong gieo trồng cây truyền thống tại vùng núi Lào và dự án phát triển 
chuyên ngành thủy sản địa phương. 

Ngân hàng JDB đạt thỏa thuận cung cấp kênh thanh 
toán hóa đơn điện tại Lào 

heo báo chí Lào, Ngày 24/10 vừa qua tại trụ sở của Công ty điện lực Lào EDL 
đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp kênh thanh toán hóa đơn điện 
dân dụng giữa EDL và Ngân hàng hợp tác phát triển JDB. 

Theo đó, EDL đồng ý cho phép JDB thực hiện mọi giao dịch thanh toán hóa đơn điện 
trên phạm vi toàn quốc thông qua ứng dụng Counter Teller Mobile Banking hoặc các 
kênh thanh toán điện tử khác của ngân hàng này như JDB Yes. 

JDB, thành lập năm 1989, là ngân hàng có quy mô tương đối lớn và là một trong những 
ngân hàng có hoạt động lâu đời nhất tại Lào với tiền thân là liên doanh giữa tư nhân 
Thái Lan và Ngân hàng Trung ương Lào, kể từ năm 2012, ngân hàng này nằm trong 
quyền kiểm soát của tập đoàn Simeuang với số vốn điều lệ là 50 triệu USD, lợi nhuận 
ròng đạt hơn 10 tỷ kíp, hơn 2000 tỷ kíp huy động tiền gửi và cung cấp khoảng 1.200 
tỷ kíp tín dụng trong năm 2017. 

Lào đánh giá khả năng giảm nghèo qua các khuôn khổ 
hợp tác khu vực   

heo KPL, mới đây, Quỹ xóa đói giảm nghèo quốc gia Lào thuộc Bộ Nông Lâm 
đã tổ chức hội thảo về chương trình nghiên cứu tác động của sự phát triển dựa 
vào đóng góp cộng đồng với tiến trình phát triển khu vực nông thôn mà Lào 
đang thực hiện theo khuôn khổ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực 

Mekong thông qua hỗ trợ của Trung Quốc cho hợp tác Lan Thương-Mekong. 
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Chương trình nghiên cứu và hành động được hỗ trợ từ phía Trung Quốc nhằm tăng 
cường khả năng phát triển kinh tế xã hội bằng cách rút ngắn khoảng cách giàu nghèo 
tại mỗi quốc gia thông qua các chính sách phát triển cộng đồng nông thôn. Một mô 
hình kiểu mẫu có thể được đưa ra và áp dụng chung cho các nước thuộc tiểu vùng 
Mekong, thông tin từ hội nghị cho biết. 

Theo đặc phái viên LHQ về vấn đề nghèo đói trong bản báo cáo mới đây, trong những 
năm trở lại đây, tỷ lệ nghèo đói của Lào đã giảm đáng kể xuống còn 62,384 hộ gia 
đình, tương đương 5,13% cả nước, xuống 1.433 bản, tương đương 16,97% và 23 huyện, 
tương đương 15,54%. 

Cơ hội và thách thức từ các dự án hạ tầng lớn tại Lào 
heo báo chí Lào, Mới đây, hội nghị cấp chính phủ được đồng chủ trì bởi Bộ 
trưởng Bộ Công thương Khemmani Pholsena, Đại sứ Liên minh châu Âu tại 
Lào Leo Faber và Đại sứ Úc tại Lào Jean-Bernard Carrasco diễn ra tại thành 

phố Vientiane đã họp bàn về các vấn đề cơ hội và thách thức đến từ sự hiện diện của 
các dự án hạ tầng lớn có tác động đến sự phát triển của khu vực tư nhân tại Lào. 

Hội nghị đã thảo luận lại tính lợi ích và bất cập của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc; 
các vấn đề cụ thể liên quan đến tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh của Lào. 

Khẳng định tại hội nghị, các bên đều thừa nhận quy luật tất yếu của nhịp phát triển 
nhanh chóng của các quốc gia đều xuất phát từ tỷ lệ cân đối giữa đầu tư công với các 
lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế và cùng thảo luận cách mà Lào có thể tối ưu 
hóa nguồn ngân sách nhà nước cho các dự án công để mang lại lợi ích cho khu vực tư 
nhân, đặc biệt là việc mở đường cho các ngành công nghiệp mới xuất hiện để chuyển 
đổi cơ cấu nền kinh tế cũng như đa dạng hóa khả năng xuất khẩu. 

Bộ Công thương Lào nhấn mạnh chủ trương mạnh mẽ của Chính phủ Lào trong việc 
theo đuổi cải cách lĩnh vực logistic và thương mại tự do, đơn giản hóa thủ tục hải quan, 
xây dựng hệ thống vận tải, đầu tư vào các dự án giao thông quan trọng để thúc đẩy lợi 
ích quốc gia. 

Lào tiếp tục củng cố chính sách thắt lưng buộc bụng 
heo KPL, Hôm 30/10 tại thành phố Vientiane, các quan chức chính phủ Lào đã 
tham gia hội nghị được tổ chức bởi Bộ Tài chính để thảo luận về việc ban hành 
dự thảo hướng dẫn hạn chế chi tiêu công, động thái tiếp theo nhằm thực hiện 

nội dung Chỉ thị 09/PM mà Thủ tướng Lào ban hành về việc tiết kiệm ngân sách quốc 
gia. 

Các hành động thắt lưng buộc bụng của Chính phủ Lào được thực hiện thông qua hàng 
loạt chính sách và quy định mới nhằm giảm tải các khoản chi tiêu không cần thiết bao 
gồm điều chỉnh lại chi phí công tác, tổ chức hội nghị và nguồn ngân sách cho việc mua 
xe công. 
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Phó Thủ tướng Lào thị sát các tỉnh miền Nam 
heo báo chí Lào, Mới đây tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Phó thủ tướng, 
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn làm việc đã 
tham dự cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh phía Nam để xem xét báo cáo kinh tế và 

chỉ đạo công tác khôi phục cơ sở hạ tầng nông nghiệp sau thiên tai cũng như tăng 
cường cải cách các cơ chế tạo thuận lợi cho đầu tư-thương mại. 

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng triển khai 
các biện pháp phù hợp để phục hồi nông nghiệp, tái canh tác để đảm bảo bù đắp cho 
thiên tai bão lũ thời gian vừa qua. Đồng thời, khuyến khích các địa phương tăng cường 
sản lượng cây trồng thương mại để cung ứng cho thị trường nội địa, giảm lệ thuộc vào 
nhập khẩu cũng như cải thiện giá trị hàng hóa để tăng hiệu quả xuất khẩu. Ngoài ra, 
việc cải cách, giảm thiểu các thủ tục vướng mắc để tạo thuận lợi cho môi trường đầu 
tư-kinh doanh cũng được Phó Thủ tướng nhắc đến như là chìa khóa cho sự phát triển 
của các tỉnh phía Nam Lào. 

Theo báo cáo, GDP của Sekong ghi nhận mức tăng trưởng 8% trong năm nay, GDP 
của Attapeu cũng tăng ở mức 7.5%, GDP của Saravane tăng 8% và GDP của 
Champasak tăng 8.1%. 

Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Sonexay cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng địa 
phương cần tăng cường thắt chặt chi tiêu ngân sách, thúc đẩy các dự án trọng điểm của 
địa phương. 

 Ngân hàng Krungsi ra mắt dịch vụ chuyển tiền giữa 
Lào và Thái Lan 

heo KTXH, Ngân hàng Krungsi ra mắt dịch vụ chuyển tiền giữa Lào và Thái 
LanMới đây, Ngân hàng Krungsi đã chính thức triển khai dịch vụ có tên gọi 
Krungsri Blockchain Interledger cho các đối tượng là khách hàng doanh nghiệp 

vừa và nhỏ của Lào có điều kiện thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo thời gian 
thực giữa hai nước Lào và Thái Lan. Theo KPL, các giao dịch chuyển khoản theo thời 
gian thực giờ đây có thể được thực hiện trong vài giây thay vì phải mất nhiều ngày thủ 
tục thông thường như trước đây. Cả USD và đồng bath đều được chấp nhận trong các 
giao dịch chuyển khoản mà Krungsi Bank mới cung cấp, theo KPL. Đây là động thái 
tích cực được kỳ vọng chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp Lào và 
Thái Lan, vốn đã có quan hệ mật thiết trong nhiều năm, điều này sẽ tạo động lực phát 
triển cho nền kinh tế Lào, một đại diện của Krungsibank cho biết. Krungsi là ngân 
hàng có trụ sở chính tại Thái Lan và hiện đang vận hành 2 chi nhánh tại Lào ở thành 
phố Vientiane và tỉnh Savannakhet, ngoài ra, ngân hàng này cũng cung cấp dịch vụ tài 
chính-tín dụng thông qua thương hiệu Krungsi Leasing, được vân hành từ năm 2014. 

 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 51 

 

Kiểm toán Lào-Trung Quốc mở rộng hợp tác 
heo Vientiane Times, Ngày 31/10, hai cơ quan kiểm toán cao nhất của Lào và 
Trung Quốc đã tham gia hội nghị tại Vientiane để họp bàn về việc nâng cao hợp 
tác lĩnh vực kiểm toán công giữa hai nước. 

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận và đánh giá lại tiến độ hợp tác song phương trong 
năm vừa qua, bao gồm các đợt tập huấn dưới sự hỗ trợ của phía Trung Quốc dành cho 
Lào để nâng cao năng lực kiểm toán từ đầu dự án công; kiểm toán hoạt động thương 
mại trong các lĩnh vực nhiên liệu, khoáng sản; điện tử hóa hệ thống kiểm toán nhà 
nước và cung cấp tài liệu, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực kiểm toán cho cán bộ cấp 
cao của Lào. 

Tại hội nghị, hai bên cũng bàn và thống nhất các hợp tác trong ngành kiểm toán trong 
năm 2020, Trung Quốc đồng ý tiếp tục cung cấp các học bổng ngắn hạn cũng như các 
bậc giáo dục cao cấp cho cán bộ Lào , tiếp tục viện trợ cho Lào xây dựng trung tâm 
tập huấn nghiệp vụ kiểm toán tại Vientiane và tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ các 
tỉnh phía Bắc 

Vientiane và Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác 
heo VTM, Ngày 24/10 vừa qua tại Tòa đô chính Vientiane, đoàn đại biểu tỉnh 
Hà Tĩnh do Phó Bí thư tỉnh ủy Trần Tiến Hưng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với 
chính quyền thủ đô Vientiane, dẫn đầu là Phó Bí thư Anouphab Tounalom. 

Chuyến thăm của đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức nhân dịp ông Trần Tiến 
Hưng vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hai bên đã thảo luận về 
thành quả đã đạt được trong các hợp tác song phương và cam kết tiếp tục tăng cường 
mở rộng các hợp tác mới trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, Hà Tĩnh 
là tỉnh cung cấp các viện trợ học bổng nhiều nhất cho sinh viên Lào. Bên cạnh đó, hai 
bên cũng đánh giá cao công tác tìm kiếm, quy tập và bàn giao tổng cộng 120 hài cốt 
liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. 

Hội chợ triển lãm hàng thủ công Lào 2019 
heo KTXH, Hơn 200 doanh nghiệp Lào hoạt động trong ngành sản xuất hàng 
thủ công, mỹ nghệ đã tham gia hội chợ quy mô lớn nhất cả nước trong lĩnh vực 
này, được tổ chức tại thủ đô Vientiane trong 9 ngày kể từ hôm 23/10 vừa qua. 

Hội chợ năm nay có chủ đề “ quảng bá hàng thủ công Lào thông qua du lịch”, mở ra 
cơ hội quảng bá sản phẩm, giao lưu kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác cũng như thị 
trường của các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ cũng như tạo điều kiện 
phát huy sản xuất các mặt hàng truyền thống Lào. 

Các sản phẩm chính được trưng bày tại hội chợ bao gồm các sản phẩm thủ công từ 
chất liệu lụa, bông, mây tre đan, đồ gốm, vàng bạc và thực phẩm truyền thống. 
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Tỉnh Bolykhamxay đóng cửa thêm nhiều  
nhà máy gỗ vi phạm 

 
heo báo chí Lào, dẫn thông tin mới nhất của Sở Nông Lâm tỉnh Bolykhamxay, 
tỉnh này đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của 23 nhà máy sản xuất gỗ trên địa bàn, 
giảm từ 84 xuống chỉ còn 61 nhà máy hợp lệ. 

Các nhà máy này đều bị thanh tra và kết luận vi phạm các quy định thuộc Chỉ thị số 
15/PM của Thủ tướng Chính phủ về quản lý ngành gỗ trong nước. 

Trước đó, trên cơ sở Chỉ thị 15, chính quyền tỉnh Bolykhamxay đã thực hiện điều 
chỉnh hoạt động của 20 nhà máy chế biến gỗ, khoanh vùng rừng tự nhiên tại địa bàn 7 
huyện và bắt giữ một số lượng gỗ lậu và xử lý theo quy định pháp luật. 

 

Khởi công dự án trường quân sự tỉnh Xaysomboun 
heo báo chí Lào, Diễn ra hôm 29/10, lễ khởi công trường quân sự tỉnh 
Xaysomboun đã diễn ra dưới sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu 
QĐND Lào, lãnh đạo ban chỉ hủy quân sự tỉnh Xaysomboun và Thiếu tướng 

Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. 

Trường quân sự tỉnh Xaysomboun là công trình thuộc kế hoạch hợp tác giáo dục và 
phát triển nguồn nhân lực giữa Lào và Việt Nam giai đoạn 2011-2019, có tổng giá trị 
đầu tư 153.8 tỷ đồng, trong đó có 152.1 tỷ đồng là vốn viện trợ không hoàn lại của 
Chính phủ Việt Nam và 1.7 tỷ đồng và vốn đối ứng của Chính phủ Lào. Dự án có thời 
gian thi công trong 3 năm, từ 2019-2022. 

 

Công an Vientiane phá vụ vận chuyển gần 1 tấn ma túy 
heo báo chí Lào, Mới đây, cảnh sát phòng chống ma túy tại quận Pakngeum, 
Vientiane đã bắt giữ đối tượng 39 tuổi trú tại tỉnh XiengKhoang vì hành vi vận 
chuyển trái phép chất ma túy dạng methamphetamine có khối lượng lên đến 

786kg trên một chiếc xe tải. 

Đối tượng bị bắt giữ khi đang lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 13 thuộc địa bàn 
bản Somsavard với mục đích xuống các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. 

Do có các biểu hiện khả nghi, đối tượng bị cảnh sát giao thông dừng xe và kiểm tra 
hành chính thì bị phát hiện số ma túy nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức 
năng tiếp tục mở rộng điều tra. 
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Lào tham gia vào con đường tơ lụa kỹ thuật số của 
Trung Quốc 

heo KTXH, thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và 
Viễn thông Asean lần thứ 19 diễn ra tại Vientiane, phái đoàn Trung Quốc do 

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Miao Wei dẫn đầu đã tham dự hội 
đàm với người đồng cấp Lào là Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay 
Kommasith để thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương về CNTT và 
truyền thông. 

Theo nội dung thỏa thuận, hai biên tiếp tục mở rộng hợp tác CNTT-TT thông qua việc 
sử dụng hạ tầng viễn thông tốc độ cao trong các chính sách phát triển và giảm nghèo 
của Lào. Hợp tác này cũng phù hợp với chính sách Con đường tơ lụa số theo tham 
vọng của Trung Quốc. 

Chuối dẫn đầu về giá trị xuất khẩu hàng 
nông sản của Lào 

heo KTXH, Năm 2017, sản lượng chuối của Lào xuất sang Trung Quốc đạt 
112 triệu USD và tăng lên 169 triệu và 210 triệu trong những năm tiếp theo, 

đưa mặt hàng chuối lên đứng đầu các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Lào. 

Bokeo tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong việc sản xuất và bán chuối cho Trung Quốc, 
với trị giá hơn 100 triệu USD, chiếm 95% tổng giá trị hàng nông sản của tỉnh này. 

 Nguyên Thủ tướng Lào thôi nhiệm kỳ tại Viện Kinh tế 
quốc gia 

heo KTXH, Nguyên Thủ tướng Lào Buasone Bupphavanh chính thức thôi 
nhiệm kỳ Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào. Hôm 25/10, Phó 

Thủ tướng Bounthong Chitmany đã chứng kiến lễ kết thúc nhiệm kỳ công tác và bàn 
giao chức vụ của nguyên Thủ tướng, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia 
Lào Buasone Bupphavanh cho ông Leeber Leebouapao, nguyên Viện phó. 

Theo truyền thông Lào, ông Buasone Bupphavanh sinh ngày 3/6/1954, giữ cương vị 
Thủ tướng nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2006-2011, ông rời cương vị và chuyển sang 
làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào ngày 23/12/2010. 

Ông Buasone từng học tại Học viện Cộng sản tại Liên Xô và bắt đầu giữ các cương vị 
quan trọng trong Chính phủ Lào bằng vị trí Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước. 
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Xe điện đầu tiên sắp lăn bánh tại Lào 
heo KTXH, Chiều 28/10, Công ty EV Lào và Công ty điện lực Lào (EDL) tổ 
chức lễ bàn giao chiếc xe điện đầu tiên để thực hiện chương trình thử nghiệm 
hệ thống xe điện-trạm sạc công cộng tại thành phố Vientiane. Đây là bước tiến 

tiếp theo kể từ khi 2 bên chính thức xác lập hợp tác bằng biên bản ghi nhớ ký hồi tháng 
4 vừa qua. 

Chiếc Nissan Leaf- xe điện bán chạy nhất thế giới sẽ là xe điện đầu tiên được sử dụng 
trạm sạc thí điểm của EV Lào, dự kiến toàn thành phố sẽ được lắp đặt 100 trạm sạc để 
phục vụ cho chiến dịch phổ biến xe điện của Chính phủ Lào. Phát biểu tại buổi lễ, tổng 
giám đốc EDL Bounoum Sivanhpheng tái khẳng định chính sách mạnh mẽ của Chính 
phủ Lào đối với việc phát triển xe chạy điện, giúp tiết kiệm khoảng 5 lần so với việc 
vận hành xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giúp Lào giảm lệ thuộc vào việc nhập khẩu 
nhiên liệu và phát huy được tiềm năng điện lực dồi dào của mình. 

Công ty điện lực Lào EDL và EV Lào đã phối hợp và lắp đặt thành công 20 trạm sạc 
trên địa bàn thủ đô Vientiane trong năm 2019 này, các địa điểm được ưu tiên bao gồm 
Sân bay quốc tế Wattay, Cửa khẩu hữu nghị Lào Thái 1, một số trạm xe bus và cơ 
quan nhà nước. 

Ứng dụng gọi xe LOCA tiếp tục cung cấp dịch vụ mới 
cho khách đường dài 

heo KTXH, Ứng dụng gọi xe trực tuyến tại Vientiane LOCA vừa đạt được thỏa 
thuận hợp tác với Hiệp hội xe minivan Vientiane để cung cấp thêm lựa chọn 
đường dài và nhiều chỗ hành khách hơn. 

Theo thông tin từ buổi lễ ký kết hôm 28/10 vừa qua cho biết, sẽ có thêm 240 thành 
viên từ Hiệp hội minivan Vientiane tham gia vào hệ thống dịch vụ của LOCA để đa 
dạng hóa các lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu du lịch xa. Trước đó, ứng dụng mới 
chỉ có khoảng 300 đầu xe du lịch, với sự tham gia của các dòng xe pick-up và minivan 
mới này, LOCA sẽ cung cấp dịch vụ đường dài tính theo giờ và số km cố định cho tối 
đa 8 hành khách bao gồm: chặng 3h/80km có giá 290.000 kíp; 4h/100km có giá 
390.000 kíp và 7h/150km có giá 520.000 kíp. Với mức giá này, mỗi hành khách phải 
trả khoảng 5000 kíp cho mỗi km hành trình, một mức giá khá tốt ở thành phố 
Vientiane.  

Lào được khách quốc tế đánh giá cao về chất lượng 
Internet 

heo KTXH, Mới đây, trang web du lịch uy tín của Đức là Tourlane đã đưa Lào 
vào danh sách các quốc gia du lịch có chất lượng internet tốt nhất. 
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Theo đó, trong bảng xếp hạng được trang web này đưa ra thông qua khảo sát từ các 
khách du lịch trên cơ sở dữ liệu của các điểm du lịch cách Đức trên 4.000 km, tức là 
các vùng ở xa khu vực Châu Âu, Lào đứng ở vị trí thứ 3, sau đảo Fiji và Chile. Kết 
quả xếp hạng ở vị trí cao đem lại lợi ích cho Lào trong việc thu hút khách du lịch ở 
khu vực Châu Âu bởi tiêu chí internet thuận lợi có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này 
cũng phản ánh nỗ lực cải thiện chất lượng hạ tầng của Lào cũng như các nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông của nước này như Unitel, LaoTelecom với các gói sử dụng 4g có 
chi phí hấp dẫn và tốc độ tốt. 

Hồi tháng 9 vừa qua, Chính phủ Lào cũng đã hợp tác với Telecommunity để phát triển 
các điểm truy cập internet miễn phí thông qua mạng Wifi ở các địa danh tại thành phố 
Vientiane bao gồm Sân bay quốc tế Wattay, Khu ẩm thực Namphou và Chùa 
HorPrakeo. 

 

 Lào chuẩn bị mở thêm 2 đường bay thẳng  
sang Nhật Bản 

heo KTXH, Cục Hàng không dân dụng Nhật Bản vừa mới bật đèn xanh cho 
Lào để ra mắt hai chặng bay thẳng từ Vientiane và Luangprabang đến thành 

phố Kumamoto, phía Nam Nhật Bản sau khi nhận được văn bản đề nghị của Lao 
Airlines hồi tháng 8 vừa qua. Dự kiến, chặng bay mới sẽ hoạt động thương mại chính 
thức vào ngày 18/3/2020, báo chí Lào dẫn thông cáo của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, 
Giao thông và Du lịch Nhật Bản. 

Theo đó, chặng bay Vientiane-Kumamoto có tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ 4 và thứ 
7. Chặng bay Luangprabang-Kumamoto sẽ hoạt động vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. 

Các chuyến bay khứ hồi được vận hành bởi tàu bay Airbus A320 với tối đa 158 ghế 
với giá được cho là khoảng 750 USD. 

  Chính quyền Lào khuyến cáo không nên sử dụng dịch 
vụ làm bằng lái xe quốc tế 

heo KTXH, Bộ Công chính và Vận tải Lào ban hành thông báo khuyến cáo 
người dân không nên sử dụng dịch vụ làm bằng lái xe quốc tế được quảng cáo 

trên mạng. 

Theo Bộ Công chính Vận tải Lào, trong thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội quảng 
bá dịch vụ làm giấy phép lái xe quốc tế mà không cần phải thi lấy bằng với mức giá 
phải chăng, có thể sử dụng khi tham gia giao thông ở nước ngoài. Quảng cáo cho biết 
người dân có thể bỏ tiền để mua bằng thay vì đăng ký thi sát hạch như thông thường. 
Các đối tượng xấu tự nhận là cơ quan chức năng để quảng cáo trên các trang mạng xã 
hội như Facebook… dịch vụ làm giấy phép lái xe quốc tế do Hiệp hội xe ô tô quốc tế 
( IAA ) cấp có thời hạn 5 năm và sử dụng được tại 195 quốc gia trên toàn thế giới. 
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Theo Bộ Công chính và Vận tải khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không có cơ 
sở. 

Giấy phép lái xe quốc tế chỉ có thể được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, tại Lào chỉ 
có duy nhất Cục Vận Tải, Bộ Công chính và Vận tải được phép chứng nhận và cấp 
giấy phép lái xe theo đúng quy định luật pháp nhà nước Lào và quy định theo Công 
ước quốc tế về giao thông đường bộ năm 1949 tại Geneva Thuỵ Sỹ mà Lào là thành 
viên. 

Quy định về thuế tại các cửa khẩu quốc gia của Lào 
heo KTXH, Hàng hóa xuất-nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu 
phụ của Lào được miễn thuế nếu có giá trị không quá 50 USD. 

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành quy định mới về công tác hoạt động của phòng 
thuế quan các cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu phụ trên toàn quốc. Cụ thể, quy định chỉ 
rõ danh mục các loại hàng hóa được phép xuất khẩu mà không cần giấy phép bao gồm 
các mặt hàng thủ công, hàng nông sản được sản xuất tại Lào. Đối với những mặt hàng 
là quặng và các mặt hàng không thuộc danh mục có sẵn cần được cấp phép bởi cơ 
quan có thẩm quyền. Những mặt hàng được phép nhập khẩu bao gồm hàng tiêu dùng, 
đồ dùng gia đình (không mang tính chất thương mại); thiết bị sản xuất nông nghiệp 
như máy cày, bơm, máy xay xát, máy nghiền thức ăn chăn nuôi với số lượng 1 máy/hộ 
gia đình/ngày và tối đa 3 bộ thiết bị sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (bình phun, ống 
dây...) cho mỗi hộ gia đình/ngày. Ngoài ra, các loại giống cây, hạt giống hoa màu, thức 
ăn chăn nuôi cũng được quy định khối lượng cụ thể khi mang qua các cửa khẩu quốc 
gia. 

Những mặt hàng nêu trên sẽ được miễn thuế xuất-nhập khẩu nếu có giá trị không quá 
50 USD, nếu giá trị vượt quá 50 USD, số hàng hóa này phải làm thủ tục thông quan 
tại các cửa khẩu quốc tế của Lào, trừ một số trường hợp đặc biệt, quy định chỉ rõ. 

 Viêng Chăn xử phạt gấp 10 lần đối với người đỗ xe sai 
quy định 

heo KTXH, thủ đô Viêng Chăn đề ra nhiều biện pháp nhằm giải quyết tắc 
đường, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Một trong những biện pháp đó là: 
Cấm đậu xe tại các khu vực cấm ( có biển báo cấm ), nếu vi phạm sẽ bị phạt 

gấp 10 lần so với mức xử phạt cũ. 

Theo quy định của chính quyền Thủ đô Viêng chăn về kế hoạch tổ chức thực hiện Dự 
án "Thủ đô sạch" trong giai đoạn sắp tới đến năm 2020 được chỉ rõ trong Điều 3 như 
sau: nếu lái xe đậu xe tại các khu vực cấm hoặc có biển báo cấm sẽ bị xử phạt số tiền 
gấp 10 lần so với quy định cũ Điều 14 của Sắc lệnh 188. 

- Đối với xe máy: 30.000 Kíp x 10 lần = 300.000 Kíp. 

- Đối với xe gắn máy 3 bánh: 50.000 Kíp x 10 lần = 500.000 Kíp. 

T 
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- Đối với xe tải nhẹ, xe con, xe bán tải, xe 07 chỗ và xe du lịch: 70.000 Kíp x 10 lần = 
700.000 Kíp. 

- Đối với xe khách 4 bánh: 100.000 Kíp x 10 lần = 1.000.000 Kíp. 

- Đối với xe vận tải 6 bánh: 150.000 Kíp x 10 lần = 1.500.000 Kíp. 

- Đối với xe vận tải 10 bánh: 200.000 Kíp x 10 lần = 2.000.000 Kíp. 

Bun Thatluang sắp diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn 
heo KTXH, Phát biểu tại họp báo tổ chức sự kiện lễ hội Bun Thatluang 2019, 
Đô phó Vientiane Sihoun Siththileuxay khẳng định tầm quan trọng lễ hội 
Thatluang trong truyền thống dân tộc. Lễ hội được duy trì và tổ chức với quy 

mô lớn trong năm thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc Lào, trong 
thời đại mới, cùng với các lễ hội khác, Bun Thatluang cũng là dịp quan trọng để quảng 
bá, thu hút khách du lịch đến với thành phố Vientiane và tạo cơ hội cho hàng hóa "mỗi 
huyện một sản phẩm" mang thương hiệu quốc gia mà Lào đang hết sức khuyến khích. 

Như mọi năm, Lễ hội Thatluang ngoài việc tổ chức các nghi thức Phật giáo truyền 
thống quan trọng, hội chợ thương mại và khu vui chơi cũng được kỳ vọng sẽ thu hút 
hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham quan. Ban tổ chức cho biết sẽ có 
215 gian hàng ODOP, 803 gian hàng bày bán hàng hóa, phục vụ vui chơi, ăn uống ở 
quảng trường Thatluang và 488 gian hàng tại trung tâm thương mại Lào ITEC. 

Lễ hội Thatluang năm 2019 sẽ chính thức diễn ra trong các ngày 5-11/11/2019. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

      Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện 
và chuyên gia VN tại Lào 

heo báo chí Việt Nam, Sáng 29/10, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc 
phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 – 30/10/2019) và trao tặng Danh hiệu 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Tới dự Lễ kỷ niệm, có Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên các lãnh đạo 
đảng và nhà nước. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang 
Vorachith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào tham dự Lễ kỷ niệm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục xây 
dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, lâu đời; tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng, 
an ninh. Trong đó, phải bảo đảm cho quan hệ hợp tác quốc phòng thực sự trở thành 
một trong những trụ cột của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamon 
Chanyalat nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn cảm động và nhận thức 
sâu sắc giá trị của những giọt máu, giọt mồ hôi của các chiến sĩ cách mạng hai nước 
đã hòa quyện vào nhau để đổi lấy nền độc lập dân tộc cho đất nước Lào. Nhân dịp này, 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã trao tặng bức ảnh “Bộ đội 
tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước” cho Ban liên lạc 
Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. 

Với những chiến công xuất sắc và đóng góp to lớn đối với cách mạng hai nước Việt 
Nam – Lào, Lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào đã từng 
vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của 
Đảng, Nhà nước ta và Huân chương Vàng quốc gia - Huân chương cao quý nhất của 
Đảng, Nhà nước Lào. 
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   Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc tại Ngày hội 
Thắm tình hữu nghị Việt - Lào 2019 

heo Tổ Quốc, Từ ngày 15 - 17/11 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra 
Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019. 

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Ngày hội sẽ gồm 4 hoạt động chính: Triển lãm ảnh 
về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới 
và hội nhập quốc tế của Việt Nam và Nghệ An; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản 
phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Lào, các sản phẩm 
văn hóa, du lịch, sản vật địa phương, các làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc 
của Nghệ An; Chương trình tọa đàm "Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Nghệ 
An" với 2 chủ đề: Du lịch đường biên – Hội nhập và phát triển" và "Giải pháp đẩy 
mạnh hoạt động giao thương của các tỉnh biên giới Việt Nam nói chung và Nghệ An 
nói riêng với các tỉnh biên giới Lào; Giao lưu biểu diễn nghệ thuật. Ngày hội Thắm 
tình hữu nghị Việt Nam – Lào nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát 
triển, là đối tác tin cậy của Lào, qua đó củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đồng thời thúc đẩy quan hệ 
kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất 
nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Ngày hội sẽ 
chính thức khai mạc vào sáng 15/11 tại Công viên trung tâm, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An./. 
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 Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 120.000 
viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam 

heo báo chí Lào và Việt Nam, Lực lượng chức năng Việt Nam vừa phối hợp với 
Lào triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp 
vào nước ta. 

Ngày 27/10/2019, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này 
vừa phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhamxay (Lào) đấu tranh thắng lợi chuyên án 490 
LV, tạm giữ 1 đối tượng, thu 120.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu 
thụ. 

Theo đó, lúc 8 giờ 20 phút ngày 27/10/2019, tại huyện Thà Phà Bạt, tỉnh 
BôLyKhămXay (Lào). Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã triệt phá thành công 
chuyên án 490LV, tạm giữ 1 đối tượng là nam giới, người dân tộc Mông, quốc tịch 
Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. 

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ  120.000 viên ma tuý tổng hợp và 
nhiều tài liệu khác có liên quan. Quá trình tham gia đấu tranh chuyên án đảm bảo an 
toàn tuyệt đối. Qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy trên 
đang trên đường vận chuyển từ thủ đô Viêng Chăn về  Lạc Xao, huyện Căm Cợt, tỉnh 
Bôlykhămxay rồi vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ. 

Hiện vụ việc đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bàn giao cho Công an tỉnh 
Bôlykhămxay (Lào) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 
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  Dự báo mưa kéo dài, thủy điện A Lưới điều tiết nước 
sang Lào 

heo PLO - Thủy điện A Lưới điều tiết nước sang hạ du Lào, còn các hồ thủy điện, 
thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh đang ở mức an toàn để sẵn sàng đón lũ. 

Ngày 31-10, theo Đài Khí tượng tỉnh Thừa Thiên-Huế, do ảnh hưởng của áp thấp 
nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 nên địa phương đã xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa 
vừa và mưa to kéo dài nhiều ngày tới, có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa có công văn yêu cầu Nhà 
máy thủy diện A Lưới vào chiều nay tiến hành điều tiết nước về hạ du tỉnh Sê Kông, 
Lào với lượng nước 50-1.500 m3/giây.  

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa 
Thiên-Huế, cho biết trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã có công điện, yêu 
cầu các địa phương vùng thấp trũng chỉ đạo người dân thu hoạch diện tích hoa màu và 
vùng nuôi trồng thủy sản; tổ chức rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy 
cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, ven biển. Đồng thời yêu cầu 
chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ vùng cát, hồ đang 
thi công và hồ thủy điện mới tích nước tổ chức trực ban theo dõi, quan trắc diễn biến 
của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt. 
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