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• Chính phủ Lào lạc quan về phát triển kinh tế

• Chính phủ Lào thay đổi quy định về vốn ODA

• Lào khuyến khích các dự án thủy điện không gây hại môi trường

• Nhiều địa phương của Lào giảm diện tích trồng lúa do ảnh hưởng thiên tai

• Lào tăng cường hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

• Lào xuất siêu sau 9 tháng đầu năm

• Lào quyết tâm cắt giảm nhập khẩu để ổn định tỷ giá ngoại tệ

• Đồng Kíp vẫn đang trên đà trượt giá

• Lào vẫn đối mặt với thách thức phát triển

• Hội nghị thứ 12 về cơ sở hạ tầng tại Lào

•   Lào, Thái Lan hợp tác mua 10 triệu tấn gạo của Myanmar

• Khởi công các dự án mới trong khu kinh tế đầm ThatLuang

• Tỉnh Savannakhet thúc đẩy phát triển cảng cạn

• Hải quan cửa khẩu Phu Cưa (Bờ Y) thu ngân sách giảm mạnh
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• Lào quy định điều chỉnh nội dung giấy phép đăng ký doanh nghiệp
• Lào triển khai quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Chính phủ Lào ưu đãi mạnh cho nhà thầu xây đường sắt Lào-Trung Quốc
• Lào sẽ triển khai hệ thống thuế điện tử trên toàn quốc trong năm 2020
• Lào tìm thị trường cho hàng nông sản trong nước
• Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trồng cà phê Typica tại Lào
• Lào Agrotech được cấp phép trồng keo tại Salavan
• Prudential ra mắt sản phẩm mới tại Lào
• Tình trạng lượng thực, thực phẩm tại thành phố Vientiane có chuyển biến 

tích cực
• ADB theo dõi dự án viện trợ tại Champasak
• Lãnh đạo Lào thăm Nhật Bản
• Chính phủ Lào tăng hạn ngạch công chức trong năm 2020
• Lào đẩy mạnh kiến thức về ngành đường sắt
• Tả lợn Châu Phi lây lan tại tỉnh LuangNamtha
• Lào-Trung Quốc chuẩn bị phát sóng chương trình thời sự tiếng Trung
• Dự án bệnh viện quốc tế tại Vientiane đình trệ do thủ tục hành chính
• Thành phố Vientiane khó đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019
• Lào áp dụng chứng nhận nguồn gốc hàng hóa qua hệ thống điện tử
• Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường phát triển nông thôn
• Trẻ em Lào ít nhận được sự phát triển đầy đủ
• Dự án resort 3 tỷ USD tại tỉnh Vientiane sắp được xây dựng
• Chính thức khai mạc lễ hội Thatluang và hội chợ thương mại 2019

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Việt Nam trao huân chương Sao Vàng cho Bộ Quốc phòng Lào

• Hội đàm hợp tác hải quan Việt - Lào để trao đổi thông tin nghiệp 
vụ

• Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp Đại sứ Lào chào 
xã giao

• Bắt 3 người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy vào Việt Nam



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 52 

Tin chính: 

 Chính phủ Lào lạc quan về phát triển kinh tế 

heo KPL, Kinh tế Lào sẽ phục hồi lại mức tăng trưởng ổn định trong tương 
lai gần, sự đình trệ hiện tại là cần thiết trong bối cảnh Chính phủ Lào đang 
chèo lái đất nước sang con đường phát triển bền vững, thủ tướng 
Thongloun Sisulith khẳng định trước Quốc hội. 

Cơ cấu kinh tế đang được chuyển đổi, đó là nguyên nhân của sự chững lại của đà 
tăng trưởng hiện tại, thủ tướng phát biểu. Hoàn cảnh này sẽ tạo điều kiện cho một 
nền tảng kinh tế mạnh mẽ và bền vững hơn với việc năng suất sản xuất được nâng 
cao, đa dạng hóa thu nhập địa phương, ông nói thêm. 

Ngoài ra, không thể không kể đến những tác động khách quan của kinh tế toàn cầu 
và ảnh hưởng thiên tai từ tình trạng biến đổi khí hậu tại Lào và tình hình xóa đói 
giảm nghèo chưa mang lại nhiều tín hiệu tích cực trong năm nay đã làm nền kinh tế 
quốc gia tăng trưởng chậm lại. Phiên họp thứ 8 của Quốc hội Lào chính thức diễn ra 
vào hôm 6/11 với việc giành toàn bộ tuần làm việc đầu tiên để bàn về báo cáo và 
năng lực của Chính phủ Lào, thông cáo báo chí của Quốc hội cho biết. Thủ tướng 
Lào trong bài báo cáo của Chính phủ nước này trước quốc hội cho biết khả năng tăng 
trưởng của Lào trong năm 2019 khả năng sẽ đạt 6.4%, thấp hơn dự đoán là 6.7%. 
Mặc dù không đạt được như kỳ vọng, Thủ tướng khẳng định Lào đang phát triển có 
"chất" hơn khi cải cách thành công nhiều cơ chế, chính sách và duy trì ổn định tình 
hình an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là thành công của các cuộc trấn áp ma túy. 

GDP của Lào năm 2019 ước đạt 164.147 tỷ Kíp, bình quân đầu người đạt 2.683 
USD, ngành Nông nghiệp dự kiến tăng trưởng 2.8%, Công nghiệp tăng trưởng 7.1% 
(thấp hơn chỉ tiêu 1.2%), Dịch vụ tăng trưởng 7% (vượt chỉ tiêu 0.4%), lĩnh vực hải 
quan-thu ngân sách dự kiến cũng ghi nhận mức tăng 7%, đạt chỉ tiêu. 

Giảm thâm hụt ngân sách của Lào trong những năm gần đây cũng cải thiện rõ rệt, từ 
6% trong năm 2015 xuống 4% vào năm 2018. Trong đó, khả năng thu ngân sách đã 
tăng lên 26.200 tỷ so với 21.000 tỷ trong năm 2016. Lào cũng đạt được tiến bộ nhất 
định trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích SMEs phát triển 
thông qua các điều chỉnh quy định, cơ chế và xây dựng quỹ SMEs từ nguồn vay vốn 
và 32 tỷ ngân sách. 

Mặt khác, Lào cũng đạt được thỏa thuận mua bán điện với các quốc gia láng giềng 
và đang xem xét điều chỉnh giá điện trong nước để kích thích sản xuất. Ngoài ra, vấn 
đề đất đai dân sự, đất tô nhượng cũng đã được quan tâm triệt để hơn, Chính phủ sẽ 
thực thi các biện pháp khác nhau để thúc đẩy các dự án tô nhượng tăng tốc độ triển 
khai, ông Thongloun cho biết. Năm 2020, Lào vẫn sẽ phải vượt qua các thách thức 
về duy trì ổn định tài chính, tiền tệ, xử lý các rào cản về năng suất và kinh tế, đồng 
thời vẫn cần tiếp tục thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng quan trọng cũng như ưu 
tiên ngành mở rộng ngành du lịch và nông nghiệp bền vững cho đến nỗ lực thu hẹp 
khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. 

T 
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Chính phủ Lào thay đổi quy định về vốn ODA 

heo KPL, Công báo nhà nước Lào mới đăng tải Nghị định mới nhất của Chính 
phủ Lào về việc tập trung quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA). 

Nghị định ban hành ngày 9/10 quy định chỉ có Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ 
Tài Chính có quyền được phê duyệt các khoản viện trợ ODA từ cấp TW đến địa 
phương. 

Trong nhiều năm trở lại đây, do lỗ hổng pháp lý, chính quyền các địa phương của Lào 
đã tự ý phê duyệt các khoản vay ưu đãi từ các đối tác phát triển nước ngoài mà không 
có sự đồng ý của cấp TW. Nhiều dự án thực hiện trên cơ sở vốn vay này không phù 
hợp với chính sách của Lào, gây ra các khoản nợ cho Chính phủ. 

Theo quy định, Chính phủ chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các khoản vay ODA, 
Bộ Kế họah và Đầu tư phụ trách các dự án do cơ quan cấp Bộ đề xuất, Bộ Tài chính 
có trách nhiệm xem xét các dự án do các tổ chức phi Chính phủ (NGO), hiệp hội, tổ 
chức, cá nhân để xuất. Bộ Ngoại giao được trao thẩm quyền xét duyệt việc có đủ điều 
kiện hay không của các địa phương đề nghị được nhận các khoản vay ODA. 

Vốn ODA phải đươc sử dụng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với hiến 
pháp và luật pháp của Lào, Nghị định nêu rõ. 

Ngoài ra, việc sử dụng ODA cần phải minh bạch, có thể kiểm toán và tuân thủ các thỏa 
thuận được ký kết. Mỗi cơ quan nhà nước thực hiện dự án bằng vốn ODA phải thành 
lập uy ban giám sát và đánh giá toàn diện dự án. 
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Lào khuyến khích các dự án thủy điện không gây hại 
môi trường 

heo báo chí Lào, Thuộc khuôn khổ diễn đàn về thủy điện của Ủy hội Mekong tổ 
chức lần thứ 8 tại thành phố Vientiane hôm qua 5/11, Chính phủ Lào đã đề cao 

vai trò của các dự án thủy điện không làm ảnh hưởng đến môi trường. 

Chính phủ Lào khuyến khích các nhà máy thủy điện thân thiện với môi trường để đảm 
bảo khả năng tăng trưởng xanh và giảm nghèo bền vững, Thứ trưởng Tài nguyên và 
Môi trường Bounkham Vorachith phát biểu. 

Các dự án phát triển tại Lào cần phải được nghiên cứu toàn diện, đặc biệt là báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, Thứ trưởng Bounkham khẳng định lại chủ trương của 
Chính phủ Lào. 

Phát triển thủy điện giúp Lào phát huy được tiềm năng của đất nước, không có một 
quốc gia nào muốn rơi vào cảnh chậm phát triển trong thời gian dài, mỗi quốc gia trên 
thế giới đều có tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội khác nhau, bà Bounkham khẳng 
định. 

Thủy điện vẫn là ngành công nghiệp sạch, tận dụng tốt những tiềm năng của một đất 
nước nhỏ bé nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên như Lào, thủy điện đóng góp nhiều 
vào công cuộc giảm nghèo của Lào và Lào luôn coi trọng các nguyên tắc và nghĩa vụ 
quốc tế của mình. 

Lào đã hoàn thành nghĩa vụ tham vấn trước đối với dự án thủy điện Luangprabang 
theo quy định của MRC để tiếp nhận thông tin tư vấn của các thành viên trong khu 
vực. 

Những vấn đề phát triển bền vững không thể độc lập giải quyết bởi mỗi quốc gia mà 
cần có sự hỗ trợ và hợp tác từ các bên liên quan, trong đó có các thành viên của MRC 
với nhay, thông qua diễn đàn này, Lào mong muốn các bên tiếp tục hiểu rõ nhau hơn 
không chỉ về lĩnh vực phát triển thủy điện trên dòng chính Mekong mà còn là chiến 
lược chung để phát triển lưu vực Mekong trong tương lai, Thứ trưởng TNMT Lào kết 
luận. 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 52 

 

Nhiều địa phương của Lào giảm diện tích trồng lúa do 
ảnh hưởng thiên tai 

heo LTP, Tiến độ khắc phục hệ thống thủy lợi hư hỏng do lũ tại miền Nam và 
tình trạng hạn hán kéo dài tại miền Bắc đã khiến nhiều địa phương phải giảm 
mục tiêu canh tác lúa chiêm mùa khô xuống hàng nghìn ha. 

Sở Nông Lâm thủ đô Vientiane mới thông báo chỉ tiêu mới cho vụ mùa khô năm nay 
trên toàn địa phương là 14.300 ha, giảm 1.600 ha so với kế hoạch do dự báo thiếu nước 
tưới tiêu từ đầu tháng trước. Toàn thành phố có 54 công trình thủy lợi, 67 trạm bơm, 
12 hồ chứa và một số hồ thủy sản sẽ là nguồn cung cấp nước tưới chính cho diện tích 
lúa mùa khô năm nay. 

Trước đó, hôm 4/11, tình trạng lo ngại nước tưới của thành phố Vientiane được bù đắp 
phần nào khi dự án thủy lợi Dongphosy và Thapha-Nongphong do Chính phủ Việt 
Nam hỗ trợ đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, đủ khả năng cung cấp cho khoảng 
1.474 ha lúa. 

Cùng thời điểm, tỉnh Vientiane cũng cho biết sẽ giảm 2.000 ha diện tích canh tác do 
thời tiết khô hạn và hệ thống thủy lợi xuống cấp trầm trọng, hiện chỉ còn 8.000 ha trên 
toàn tỉnh trong vụ mùa khô năm nay. 

Tỉnh Savannakhet mặc dù đã canh tác được khoảng 30.000 ha lúa nhưng cũng đang 
gặp phải khó khăn khi gần 1/4 trạm thủy lợi của tỉnh này chưa được sửa chữa sau khi 
gặp thiệt hại bởi lũ lụt. 

Tỉnh Khammuan cũng chỉ có thể đáp ứng nước tưới cho 7.000 ha lúa mùa khô, giảm 
tới 4.000 ha theo chỉ tiêu đặt ra cũng do chưa thể phục hồi hệ thống thủy lợi bị hư 
hỏng. 
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Lào tăng cường hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng phó với 
biến đổi khí hậu 

heo VTM, Nhân dịp kỷ niệm ngày lương thực thế giới, Lào đưa ra tuyên bố 
mạnh mẽ về các nỗ lực mà nước này đang thực hiện để đảm bảo duy trì an 
ninh lương thực quốc gia vào năm 2020. 

Theo Bộ trưởng Nông Lâm Lien Thikeo, các chính sách thúc đẩy sản xuất của Lào 
đang được triển khai nhanh chóng để Lào đáp ứng các mục tiêu về năng suất và sản 
lượng. Tuy nhiên thách thức nước này gặp phải đang mang lại hệ lụy khá nặng nề. 

Lũ lụt tại miền Trung-Nam Lào, dịch sâu ngô, dịch tả lợn đã đẩy Lào vào tình thế khó 
khăn trong ngắn hạn, sản lượng mùa mưa chắc chắn sẽ không cao như cùng kỳ năm 
ngoái, Bộ trưởng cho biết. 

Lào đang nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và đối mặt với các thách thức để làm 
giảm thiểu các tác động của thiên tai, một số sáng kiến được đưa ra và áp dụng để bù 
đắp lại thiệt hại trong mùa mưa năm nay và đảm bảo tích trữ và cung cấp cho thị trường 
nội địa, ông cho biết thêm. 

Vụ mùa khô của Lào trong năm 2019 được đặt mục tiêu canh tác trên diện tích 100.000 
ha nhiều khả năng sẽ không đạt được bởi nhiều tỉnh đã phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu 
do chưa thể khắc phục hậu quả thiên tai lên đồng ruộng và hệ thống thủy lợi. 

Mùa mưa 2020, Lào đặt mục tiêu canh tác lúa trên 870.000 ha, tổng sản lượng gạo cần 
đạt mục tiêu 4 triệu tấn và thương mại hóa cây trồng trên 384.300 ha, khả năng cung 
cấp thịt, trứng và cá trung bình đầu người khoảng 65 kg vào năm 2020. 
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Lào xuất siêu sau 9 tháng đầu năm 

heo LTP, kim ngạch thương mại của Lào 9 tháng đầu năm đạt 8.582 tỷ USD, 
tương đương 76% kế hoạch, tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Báo cáo trước Quốc hội tình hình kinh tế-đầu tư của Lào năm 2019, Bộ trưởng 
Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphanedone cho biết nước này đang đạt giá trị kim 
ngạch thương mại khả quan, xuất siêu hơn 170 triệu USD sau 9 tháng đầu năm. 

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu chính thức đạt 4.380 tỷ USD, tương đương 79.4% kế 
hoạch ban đầu, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 5.516 tỷ USD. Kim ngạch 
nhập khẩu đạt 4.202 tỷ USD, ước đạt cả năm là 5.775 tỷ USD. 

Tuy nhiên, dòng ngoại tệ vào Lào thực tế lại có sai lệch đáng kể so với giá trị xuất 
khẩu do các ràng buộc về tài chính với các nhà đầu tư trong nước và Lào không áp 
dụng một số chính sách thuế đối với nhiều mặt hàng tạm nhập, tái xuất, Bộ trưởng 
Sonexay cho biết. 

Ngoài ra, sau 9 tháng đầu năm, ngành Công nghiệp chế biến và Thủ công nghiệp mang 
lại giá trị 8.968 tỷ Kíp, đạt 73.5%, thấp hơn dự kiến nhưng tăng 19.8% so với cùng kỳ, 
ước đạt cả năm khoảng 12.306 tỷ kíp, sấp sỉ chỉ tiêu đề ra. Một trong các ngành đóng 
góp cao trong GDP Lào này không đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng là do tình 
trạng nhiều nhà máy xi măng trong nước đã đóng cửa do chi phí sản xuất tăng cao, 
đồng thời ngành Công nghiệp sản xuất của Lào cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi thiên 
tai trong năm vừa qua khiến nguồn nguyên liệu trong nước khả năng sẽ giảm rõ rệt 
trong các tháng cuối năm. 

Cũng theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, tình trạng hạn hán đã làm giảm hiệu năng 
sản xuất điện của đất nước, sau 9 tháng đầu năm chỉ đạt 23.641 triệu kWh, trị giá 
11.612 tỷ Kíp, đạt 70% so với kế hoạch và giảm sút 5.17% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Mặt khác, hai nhà máy điện lớn là Nậm Thơn 2 và nhiệt điện than đá Hongsa cũng 
giành một thời gian dài để bảo trì. Tuy nhiên, Chính phủ Lào vẫn lạc quan về khả năng 
sản xuất điện cả năm 2019 sẽ ước đạt 34.652 triệu kWh, vượt chỉ tiêu đề ra là 33.875 
triệu kWh do cuối năm là thời điểm một loạt các dự án thủy điện quan trọng đều đi 
vào vận hành thương mại như thủy điện Don Sahong, Xayaboury. 

 

 
 
 
 
 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 52 

 
 Lào quyết tâm cắt giảm nhập khẩu để ổn định tỷ giá 

ngoại tệ 

heo Vientiane Times, Chính phủ Lào sẽ thắt chặt kiểm soát dòng hàng hóa nhập 
khẩu, đặc biệt là hàng tiêu dùng trong nỗ lực tăng cường sản xuất hàng nội địa 

để cung cấp cho thị trường, tránh dòng tiền chảy ra nước ngoài. 

Theo phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công thương Somchith Inthamith với truyền thông 
Lào mới đây, việc gia tăng về lượng hàng hóa nhập khẩu, trong đó không ít là hàng 
lậu đã đẩy các doanh nghiệp sản xuất nội địa vật lộn để cạnh tranh khi thua thiệt cả về 
giá và năng lực sản xuất. 

Sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa làm đồng kíp suy yếu mạnh, nhất là đối với 
bath Thái Lan, Thứ trưởng Công thương Lào nói. 

Để ứng phó với tình trạng này, Chính phủ Lào vừa mới phê duyệt thành lập Ủy ban 
chuyên trách cấp TW để thưc hiện chiến dịch thúc đẩy sản xuất, tăng cường xuất khẩu 
và giảm lệ thuộc vào nhập khẩu hàng tiêu dùng, người trực tiếp đứng đầu Ủy ban là 
Phó thủ tướng Somdy Duangdy. 

Mọi nỗ lực sẽ hướng đến việc kiềm chế dòng hàng hóa nhập khẩu một cách hợp lý 
thông qua hệ thống giám sát bằng công nghệ cao tại hải quan các cửa khẩu biên giới. 
Lào sẽ xác định các sản phẩm có khả năng tự cung ứng và chỉ nhập những sản phẩm 
cần thiết. 

Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở hàng từ Thái Lan qua Lào tại cửa khẩu Hữu nghị số 
1, nhiều xe trong số này không có giấy phép xuất nhập khẩu hợp pháp, Bộ Công thương 
Lào cho biết. 

Trong nhiều năm trở lại đây, lấy lý do là Chính phủ yếu kém trong việc quản lý dòng 
hàng hóa tiêu dùng nhập lậu vào Lào, các nhà sản xuất nội địa đã từ bỏ hoạt động do 
không thể cạnh tranh về giá, đặc biệt là người nông dân đã không còn mặn mà với việc 
trồng các loại hoa màu. Ngoài ra, việc thị trường nhỏ như Lào nhưng cần lượng đầu 
tư lớn đáng kể để có thể sản xuất cũng khiến tình hình sản xuất của nước này trở nên 
ảm đạm. 

Theo Bộ Công thương, Chính phủ dự kiến sẽ làm trung gian cho các cuộc tiếp xúc 
giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các nhà sản xuất nội địa để bàn về cách thức hợp 
tác nhằm cắt giảm xuất khẩu. 

Trước mắt, những khu vực sản xuất nông nghiệp có năng suất cao, ưu tiên trồng hoa 
màu hữu cơ sẽ được Chính phủ hỗ trợ tìm thị trường, vì loại hàng hóa này không cần 
tính cạnh tranh cao, Thứ trưởng Công thương cho biết. 
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Đồng Kíp vẫn đang trên đà trượt giá 
heo KTTM, giá trị hối đoái tiền Kíp so với các ngoại tệ phổ biến tại Lào vẫn 
đang ở mức cao, khoảng 294 kíp/bath và 8.824 kíp/USD. Ngân hàng Trung ương 

Lào ghi nhận mức quy đổi tại thị trường chợ đen đã lên mức 305-306 kíp/bath. 

Theo số liệu mới nhất của BOL, dự trữ ngoại hối của Lào kể từ tháng 11/2018-9/2019 
không có nhiều sự cải thiện, dao động ở mức hơn 800 triệu USD, cụ thể, mức dự trữ 
ở thời điểm đầu tháng 10/2019 đạt 814.67 triệu USD. 

Thách thức lớn nhất của Lào vẫn là việc duy trì tỷ giá không trượt quá sâu và cải thiện 
dự trự ngoại tệ rất yếu của quốc gia bằng cách kích thích sản xuất, tăng cường suất 
khẩu và giảm lệ thuộc vào nhập khẩu hàng tiêu dùng. Một Ủy ban chuyên trách cấp 
TW đã được thành lập khẩn cấp dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Somdy Duangdy 
để thi hành các nỗ lực cải thiện tình hình tài chính của quốc gia. 

Thị trường ngoại tệ tại Lào dự kiến vẫn sẽ biến động trong thời gian tới và chưa thể 
xác định thời điểm đồng Kíp có giá tốt hơn khi các biện pháp ứng phó của Chính phủ 
Lào mới chỉ ở mức bắt đầu triển khai và chính sách “Lào làm, Lào sử dụng, cho Lào, 
Lào tăng trưởng” vẫn chưa cho thấy hiệu quả cụ thể. 
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Lào vẫn đối mặt với thách thức phát triển 

heo Laoedaily, Báo cáo trước Quốc hội Lào tại kỳ họp thứ 8 diễn ra tuần vừa 
qua, Thủ tướng Thongloun Sisulith đề cập đến các thách thức mà Lào đang phải 
đối mặt nếu muốn đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế. 

Trước khả năng mức tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng xuống thấp nhất trong 
10 năm trở lại đây vào năm 2020, chỉ đạt khoảng 3.4% sẽ có ảnh hưởng đến sự phát 
triển của Lào trong thời gian tới. Hàng loạt các mục tiêu quan trọng, bao gồm thoát 
khỏi nhóm các nước chậm phát triển sẽ khó đạt được khi tình trạng thâm hụt ngân sách 
vẫn chưa được xử lý triệt để trong khi thiên tai liên tục xảy ra, gây thiệt hại lớn về tài 
sản và cơ sở hạ tầng. 

Dự báo khả năng tăng trưởng cả năm của Lào đạt 6.4%, Chính phủ nước này cho biết 
sẽ tiếp tục chú trọng xử lý nợ dự án, đến nay đã giải ngân được 2.214 tỷ kíp và tìm 
kiếm thêm đối tác mua điện và giảm giá điện trong nước đối với người có thu nhập 
thấp và các doanh nghiệp sản xuất nội địa. 

Mặt khác, Chính phủ cũng đã tổ chức thanh tra và xử lý 438 dự án tô nhượng đất sai 
phạm, trong đó bao gồm 74 dự án ma, 110 dự án bị tước giấy phép, 170 dự án không 
hoạt động và còn lại là các dự án chậm tiến độ hoặc hình thức hoạt động không phải 
dạng tô nhượng, gây ra nhiều tranh chấp và lợi dụng chiếm dụng đất công. 

Năm 2019, Lào cũng tiếp tục mạnh tay trấn áp các hoạt động vi phạm quy định về 
quản lý nhành lâm nghiệp khi phát hiện và ngăn chặn nạn phá rừng trên tổng diện tích 
6.420ha và thu giữ tổng cộng 98.000 mét khối gỗ lậu, Thủ tướng cho biết. 
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Nhà máy nhiệt điện than đá của Lào gây lo ngại về môi 

trường 
heo Laoedaily, Lào đang kỳ vọng rất lớn vào nguồn thu từ việc bán điện thông 
qua hàng loạt các dự án thủy điện, bao gồm cả các dự án gây tranh cãi, đồng 
thời, thỏa thuận phát triển dự án nhiệt điện than đá giữa Lào và Campuchia mới 

được xác lập gần đây cũng tiếp tục gây ra các quan ngại lớn về tác động môi trường. 

Hồi tháng 10 vừa qua, hai nước này đã ký kết vào hợp đồng mua điện từ 2 nhà máy 
nhiệt điện tại tỉnh Sekong, miền Nam Lào trong vòng 30 năm, 2 nhà máy này có tổng 
công suất lắp đặt lên đến 2.400MW. Việc cung cấp điện nói trên được bắt đầu từ năm 
2024 do 2 công ty Nhiệt điện Sekong và TSBP Sekong vận hành. 

 

Việc Lào bán điện với giá rẻ hơn so với Thái Lan và Việt Nam ở mức 7,7 cent/kWh 
(so với 10 cent từ Việt Nam và Thái Lan)  được xem là lựa chọn tối ưu đối với chính 
sách nhập khẩu năng lượng của Campuchia trong bối cảnh sự lệ thuộc vào thủy điện 
của nước này đang dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường do các ảnh hưởng từ 
biến đổi khí hậu. 

Thỏa thuận bán điện cho Campuchia là đánh dấu hợp tác xuyên biên giới thứ 2 về sản 
phẩm từ các nhà máy nhiệt điện của Lào, sau nhiệt điện Hongsa, nơi đang cung cấp 
điện cho Thái Lan. 

Hiện Bộ Năng lượng và Mỏ Lào chưa đưa ra bình luận nào về nhận định của quốc tế 
về các dự án của mình. 
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Hội nghị thứ 12 về cơ sở hạ tầng tại Lào 
heo StraitsTimes, Ngày 1/11, Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng Đại sứ quán 
Nhật Bản, Ngân hàng phát triển Châu Á ADB đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 
ngành Công chính của Lào. Chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Bounchanh 
Sinthavong và sự tham gia của Đại sứ Nhật Bản Kesho Takewaka và Đại diện 

ADB tại Lào Yashushi Nekishi. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bounchanh khẳng định vai trò rất lớn của ODA và 
viện trợ không hoàn lại đối với tiến trình phát triển cơ sở hạ tầng của Lào, đóng góp 
vào thành quả của Kế hoạch Kinh tế-Xã hội Lào 5 năm lần thứ 8 (2016-2020) cũng 
như sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình đạt được các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 
mà Lào đang xây dựng. 

Các vấn đề mà ngành Công chính Lào tiếp tục ưu tiên phát triển vẫn là mạng lưới giao 
thông vận tải, hệ thống cấp nước và chăm sóc sức khỏe cho đến hạ tầng đô thị phát 
triển bền vững thông qua các viện trợ nước ngoài, đặc biệt là ODA. 

Hội nghị cũng đã xây dựng dự thảo Chính sách Giao thông – Vận tải quốc gia, quy 
định 10 mục tiêu tổng thể và 8 mục đích quản lý để đóng góp vào kế hoạch phát triển 
5 năm lần thứ 9 và Chiến lược 10 năm phát triển ngành Công chính-Vận tải Lào. 

 

  Lào, Thái Lan hợp tác mua 10 triệu tấn gạo của 
Myanmar 

heo KTXH, Liên doanh giữa Lào, Thái Lan và Myanmar đạt được thỏa thuận 
chung về mua bán gạo, nhằm mục đich thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp ở 
mỗi nước. 

Sáng kiến hợp tác giữa ba nước đạt được thành quả bằng lễ ký kết thỏa thuận thiết lập 
liên doanh giữa NARES ABA Myanmar, Công ty Nông nghiệp Lào Homxay và Siam 
Golden Horse của Thái Lan. 

Theo thỏa thuận MOU được ký kết tuần vừa qua tại Lào, hai doanh nghiệp của Lào và 
Thái Lan sẽ đồng ý mua tổng cộng 10 triệu tấn gạo từ Myanmar trong vòng 8 năm, kể 
từ tháng 1/2020 để bán cho Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Mục tiêu 6 tháng đầu 
năm 2020 liên doanh này sẽ đạt sản lượng giao dịch khoảng 980.000 tấn. 

Ngoài ra, Công ty Homxay cũng thông tin việc sẽ hỗ trợ người nông dân Lào phát triển 
sản lượng thông qua các hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia Thái Lan và Châu Âu để cung 
cấp lúa gạo cho doanh nghiệp này. 

Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình mở rộng hợp 
tác thương mại trong khu vực Asean đối với mặt hàng gạo, thực phẩm, hoa màu. Đồng 
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thời, hợp tác cũng phù hợp với chiến lược đảm bảo an ninh lương thực ở các quốc gia 
bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu ngày càng mạnh mẽ. 

Các bên đặt ra tham vọng hợp tác này sẽ tạo tiền để đưa Lào và Myanmar vào nhóm 
đầu các nước trong Asean về mua bán gạo trong những năm tới. 

Khởi công các dự án mới trong khu kinh tế đầm 
ThatLuang 

heo KTXH, Các công trình mới trong đặc khu Kinh tế đầm Thatluang bao 
gồm tòa nhà điều hành đặc khu, dự án thành phố Vientiane xanh sẽ chính thức 
được xây dựng trong thời gian tới. Tiến gần hơn đến thời điểm khu kinh tế 
này đi vào hoạt động thương mại. 

Lễ khởi công diễn ra hôm 5/11 có sự tham dự của Đô trưởng Vientiane, thứ trưởng các 
Bộ Thông tin Văn hóa, Du lịch và Bộ Kế hoạch đầu tư Lào. 

Đặc khu kinh tế Đầm Thatluang có thời hạn tô nhượng 99 năm, trị giá 1.6 Tỷ USD của 
Tập đoàn Wanpheng Shanghai, Trung Quốc và Chính phủ Lào được cho là là có tỷ lệ 
lợi nhuận 50-50 được ký ngày 28/12/2011. Theo đó, một đặc khu kinh tế trên diện tích 
365 hecta sẽ đưa khu vực Hồ Thạt Luổng trở thành đô thị hiện đại, trung tâm thương 
mại- dịch vụ mà không mất đi bản sắc văn hóa Lào. 

Theo chính sách của Lào, dự án thành phố xanh và chợ đầu mối nông sản sẽ được đầu 
tư mãnh mẽ bởi công ty Trung Quốc với tham vọng đưa khu vực này trở thành biểu 
tượng của thủ đô Vientiane như là một đô thị kiểu mẫu. 

Giám đốc đơn vị đầu tư tự tin khẳng định vào đóng góp lịch sử mà dự án mang lại cho 
người dân Vientiane bởi những lợi ích lâu dài khi đem lại vô số việc làm cho lao động 
Lào. 

Từ một khu đầm rộng lớn, là túi nước tự nhiên của thủ đô Viêng Chăn, dự án đặc khu 
kinh tế đầm Thạt Luổng trên địa bàn 6 bản Nonvai, Meuang Noi, Nonkhor Neua, 
Phonthan, Phonpapao và Donekoi ở các quận Xaysettha và Sisattanak được Chính phủ 
Lào kì vọng sẽ thay đổi bộ mặt nước nhà, làm cơ sở cho sự đột phá trong tăng trưởng 
GDP lên tới 10 lần thay vì chỉ 6-7% mỗi năm như hiện tại. 

Đến nay, đã có 27 công ty tham gia đầu tư vào đặc khu này với tổng số vốn đăng ký 
hơn 300 triệu USD. Trong đó nổi bật là khách sạn 5 sao QUBE Vientiane khai trương 
mới đây, khách sạn này là sản phẩm và được quản lý bởi Tập đoàn du lịch và khách 
sạn Greenland của Trung Quốc. 
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Tỉnh Savannakhet thúc đẩy phát triển cảng cạn 

heo KTXH, Cảng cạn Savannakhet sẽ được phát triển thành điểm trung 
chuyển hàng hóa tập trung nhất và lớn nhất tại tỉnh này. 

Chính quyền tỉnh và Sở Công chính Vận tải tỉnh Savannakhet mới ban hành văn bản 
quy định mới về quản lý cảng cạn Savannakhet, nằm trên quốc lộ 9 và thuộc đặc khu 
kinh tế Savan-Seno do Chính phủ Lào đầu tư. 

Trước đó, Chính quyền tỉnh Savannakhet và Bộ Công chính Vân tải Lào cũng đã đạt 
được thỏa thuận về phối hợp quản lý cảng cạn Savannakhet thông qua việc thiết lập 
bộ quy tắc và biện pháp giám sát để tăng cường hiệu quả và tối đa hóa tiềm năng trở 
thành trung tâm quá cảnh hàng hóa khu vực của tỉnh Savannakhet. 

Chính quyền tỉnh cũng phát đi yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn cần ưu tiên sử 
dụng dịch vụ của cảng cạn Savannakhet, không sử dụng các trạm trung chuyển mà tỉnh 
này không cấp phép hoạt động, thông báo mới nhất nêu rõ. 

Cảng cạn Savannakhet là một trung tâm trung chuyển, tiếp nhận, giao, phân phối, lưu 
kho và đóng gói hàng hóa tiêu chuẩn quốc tế và đươc công nhận là một trạm xuất nhập 
khẩu hàng hóa trong mạng lưới khu vực. 

Cảng cạn Savanakhet có vốn đầu tư hoàn toàn của Chính phủ Lào chính thức đi vào 
hoạt động từ tháng 7/2016. Theo báo cáo 7 tháng đầu năm 2019, đã có 34.990 lượt xe 
tải đến Savannakhet từ tỉnh Mukdahan của Thái Lan, tuy nhiên chỉ có 31%, tức gần 
11.000 lượt xe sử dụng dịch vụ hậu cần tại cảng Savannakhet và phần còn lại sử dụng 
dịch vụ bên ngoài, trong đó hầu hết chưa được cấp phép hợp pháp. 

Sau 4 năm hoạt động, cảng cạn Savannakhet đem lại 4.4 triệu USD tiền thuế cho Chính 
phủ Lào, trong đó bao gồm cả thuế VAT vận tải. 
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Hải quan cửa khẩu Phu Cưa (Bờ Y) thu ngân sách giảm 
mạnh 

heo KTXH, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, tỉnh Attapeu, Lào cho biết 
tính đến hết tháng 9 năm 2019, đơn vị đã thu Ngân sách đạt 14 tỷ Kíp, tương 
đương 45.18% chỉ tiêu được giao là 32 tỷ Kíp, con số thất vọng được giải 

thích là do dòng hàng hóa miễn thuế quan qua cửa khẩu này quá nhiều. 

Theo thông tin từ Trưởng phòng Hải quan cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, ông Khenxay 
Thongphoud cho biết lượng xăng dầu nhập khẩu qua cửa khẩu này trong năm 2019 sụt 
giảm mạnh, chỉ còn 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Mặt khác, thời tiết 
xấu do thiên tai đã làm hư hỏng đáng kể hệ thống đường giao thông vốn không thuận 
lợi cũng ảnh hưởng đến dòng hàng hóa thông quan giữa hai bên. 

Mặt khác, hàng hóa thông quan chủ yếu tại cửa khẩu này là hàng nông sản và hàng 
thành phẩm thuộc diện miến thuế theo quy định của Luật Hải quan hoặc thuộc chính 
sách khuyến khích đầu tư của nhà nước, ông Khenxay cho biết. 

Hải quan Phu Cưa phấn đấu thu thêm khoảng 4 tỷ Kíp trong 3 tháng cuối năm cùng 8 
tỷ Kíp (theo danh mục đăng ký giao nhận) của Công ty Hoàng Anh Gia Lai để đạt 
được tổng thu ngân sách cả năm khoảng 27 tỷ kíp, ông Khenxay nói thêm. 

Năm 2019 cũng là năm mà cửa khẩu Phu Cưa ghi nhận số lượng các vụ vận chuyển 
lậu hàng hóa tăng cao, bao gồm việc phát hiện và tiêu hủy hơn 100 kg thịt lợn cấm 
nhập khẩu, thu giữ 13.193 kg gỗ lậu các loại, bao gồm gần 10 tấn giáng hương, 300kg 
gỗ trắc, 319kg chùm bạc... và 2.5 tấn pháo nổ các loại. 

Phu Cưa là 1 trong 29 cửa khẩu của Lào và là 1 trong 8 cửa khẩu quốc tế với Việt 
Nam, thông quan với cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum. 
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Tin vắn: 
 

 Lào quy định điều chỉnh nội dung giấy phép đăng ký 
doanh nghiệp 

heo KTXH, để tránh việc nhà đầu tư lợi dụng giấy phép đăng ký doanh nghiệp 
để hoạt động các lĩnh vực kinh doanh không/chưa được cấp phép hợp pháp, Bộ 
Công thương yêu cầu các cơ quan chức năng mô tả thêm thông tin lưu ý trực 
tiếp mỗi khi in và cấp mới đăng ký doanh nghiệp, công văn mới của Bộ chỉ rõ. 

Cụ thể, đối với các lĩnh vực kinh doanh chưa được cấp phép và chưa được mô tả chi 
tiết ở mặt sau giấy phép doanh nghiệp-đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó chưa được 
phép hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực kinh doanh đó, cơ quan chức năng sẽ bổ 
sung thông tin  có nội dung như sau: 

• Doanh nghiệp trong giấy phép đăng ký này chỉ được phép hoạt động kinh doanh 
đối với các lĩnh vực đã được cấp phép đầu tư hoặc cấp phép kinh doanh hợp 
pháp theo quy định. 

• Nghiêm cấm việc sử dụng giấy phép đăng ký doanh nghiệp để hoạt động các 
lĩnh vực kinh doanh khác chưa được cấp phép, trường hợp vi pham sẽ bị xử lý 
theo quy định pháp luật. 

  

Lào triển khai quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ 

heo báo chí Lào, Hội nghị của ban điều hành Quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của Lào mới tổ chức lần đầu tiên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Công 
thương Somchith Inthamith để họp bàn về chính sách tiếp cận khoản vốn vay 

200 tỷ Kíp cho SMEs Lào. 

Thông tin từ hội nghị cho biết, 200 tỷ kíp được Chính phủ tung ra để cơ cấu lại lĩnh 
vực tín dụng cho SMEs của Lào, việc quy định lãi suất và thời hạn vay sẽ không được 
quy định cụ thể mà điều chỉnh theo các chính sách của Chính phủ trong từng thời kỳ. 

SMEs Lào được ưu tiên tiếp cận tài chính nếu hoạt động trong 4 lĩnh vực bao gồm: 
sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, trồng trọt-chăn nuôi và du lịch, nội dung Nghị 
định về quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ rõ. 

Hiện, cơ chế cấp tín dụng cho SMEs tại các ngân hàng thương mại và trung tâm tài 
chính được áp dụng theo quy định trong Nghị định Chính phủ 25/GM. Hạn mức tín 
dụng cho SMEs không vượt quá 70% tổng giá trị tài sản công ty và hạn mức vay không 
vượt quá 10 năm (5 năm đối với vốn lưu động). 
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Chính phủ Lào ưu đãi mạnh cho nhà thầu xây đường 
sắt Lào-Trung Quốc 

heo SSupdate, thuộc chính sách Vành đai và Con đường đầy tham vọng của 
Trung Quốc, dự án đường sắt Lào – Trung Quốc nối Boten với Vientiane được 
kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, 
du lịch, giao thông vận tải…. của Lào. 

Vì vậy, Chính phủ Lào đã quy định 6 chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho việc thúc đẩy 
các nhà đầu tư, nhà phát triển trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt Lào – Trung 
Quốc, cụ thể như sau: 

1. Cấp quyền sử dụng và không thu phí tô nhượng đất cho nhà phát triển dự án 
theo 3 dạng: 

a. Đất thuộc phạm vi xây dựng tuyến đường sắt, nhà ga và cầu bắc qua sông 
Mê Công. 
b. Đất công trường xây dựng và đường ra vào công trường trong giai đoạn 
thực hiện dự án. 
c. Đất nằm trong khu vực xây dựng đường nối liền với các công trình công 
cộng và hệ thống đường quốc lộ. 

2. Miễn thuế kinh doanh, thuế VAT; 
3. Miễn thu phí sử dụng tài nguyên khi sử dụng vật liệu xây dựng xuất xứ trong 

nước như: đất, đá, quặng và cát phục vụ cho dự án. 
4. Miễn thuế nhập khẩu phương tiện như máy móc, vật liệu, thiết bị xây dựng, 

xăng dầu, phụ tùng và các công cụ cần thiết khác. 
5. Giảm 50% lệ phí đối với lao động Trung Quốc khi làm thẻ lao động, giấy tạm 

trú và Visa xuất nhập cảnh. 
6. 6. Việc phát triển các dự án khác có tác dụng phụ trợ cho tuyến đường sắt sẽ 

được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư của Lào. 

Lào sẽ triển khai hệ thống thuế điện tử trên toàn quốc 
trong năm 2020 

heo báo chí Lào, Hệ thống thông tin quản lý thuế điện tử TaxRIS đã có mặt tại 
26 điểm thuộc 15 tỉnh của Lào và dự kiến sẽ có mặt trên toàn quốc vào cuối 
năm 2020. 

Theo thông tin từ Cục phó Cục Thuế Khamphene Boubphavong, hệ thống quản lý thuế 
TaxRIS đã ghi nhận hoạt động của khoảng 50% doanh nghiệp trên cả nước, đạt tổng 
giá trị hơn 7.000 tỷ kíp. Bộ Tài Chính đang chạy đua với thời gian để sớm hoàn thiện 
hệ thống này trên phạm vi toàn quốc và nâng cao năng lực cán bộ ngành thuế trong 
việc sử dụng hệ thống quản lý điện tử này. 
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Bộ Tài chính sẽ mở rộng hệ thống quản lý thuế trên 60 huyện toàn quốc, tập trung vào 
các tỉnh ở miền Bắc và đang khuyến khích các doanh nghiệp tại Lào sớm thực hiện 
nghĩa vụ thuế qua TaxRIS bởi tính tiện dụng và minh bạch do TaxRIS đã được liên 
kết thẳng với hệ thống thanh toán ngân hàng. 

Quá trình xây dựng hệ thống quản lý thuế điện tử của Lào được hỗ trợ kỹ thuật bởi EU 
và Ngân hàng thế giới cũng như các tổ chức đối tác phát triển khác. 

Lào tìm thị trường cho hàng nông sản trong nước 

heo KPL, Thách thức mà Lào phải đối mặt khi không thiết lập được chuỗi giá 
trị cho hàng nông sản nội địa khiến nước này vẫn phải phụ thuộc lớn vào nhập 
khẩu. Người nông dân ở các địa phương, đặc biệt là Vientiane đang vật lộn với 

tình trạng thừa rau, củ nhưng không có thị trường, một số loại rau củ khác lại không 
thể sản xuất kịp để đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Thứ trưởng Bộ Nông Lâm 
Phouangparisack Pravongviengkham cho biết mới đây, riêng thành phố Vientiane có 
đủ tiềm năng sản xuất hàng nông sản để cung ứng cho thị trường nhưng cả chính quyền 
và người dân lại không nắm được dữ liệu về quy mô và nhu cầu thị trường. 

Các cuộc họp 3 bên, giữa chính quyền, người nông dân và nhà thu mua đang thường 
xuyên được tạo điều kiện tổ chức liên tục để các bên tìm hiểu lẫn nhau và đi đến hướng 
đi đúng đắn nhất để đem lại lợi ích chung. 

Tiềm năng nông nghiệp của Lào là không nhỏ, tuy khiên 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, nhiều ý kiến phản ánh của người nông dân cho 
biết họ còn đang phải thường xuyên chịu đựng sự ép giá của thương lái. 

 Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trồng cà phê  
Typica tại Lào 

heo VTM đưa tin, ngày 1/11, GP Lào là doanh nghiệp có trụ sở tại Nhật Bản sẽ 
cung cấp 111.000 cây giống cà phê Typica cho hợp tác xã Suanchai, đơn vị đang 
thực hiện canh tác hàng nghìn ha cà phê, chủ yếu là Arabica trên cao nguyên 

Pakxong, tỉnh Champasak. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về giá thu mua và không 
công bố trước báo chí. 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Giám đốc GP Lào, ông Kazuaki Takemura cho biết diện 
tích cà phê Typica trên thế giới đang trên đà giảm rõ rệt bởi đòi hỏi khả năng chăm 
sóc tốt và thổ nhưỡng thuận lợi. Mặc dù sản phẩm cà phê cho ra các sản phẩm thuộc 
hàng ngon nhất thế giới và thị trường đang khát hạt cà phê Typica nhưng nguồn cung 
không thể đáp ứng được. 

Khí hậu và điều kiện tự nhiên của cao nguyên Pakxong sẽ là nơi lý tưởng để cà phê 
Typica phát triển và cho ra các sản phẩm chất lượng chuẩn quốc quốc tế, ông này nói 
thêm. 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 52 

Sau 9 tháng đầu năm, Lào xuất khẩu 12.000 tấn hạt cà phê Robusta 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. 

Lào Agrotech được cấp phép trồng keo tại Salavan 
heo KTXH, Ngày 31/10, sau khi được Chính phủ Lào bật đèn xanh, Lao Agrotech 
đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức nghiên cứu tính khả thi của dự án trồng 
keo và xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại các huyện TaOiy và Samuay, tỉnh 

Salavan, dự án có tổng giá trị đầu tư 10 triệu USD trên diện tích khoảng 5.000 ha. 

Lao Agrotech là doanh nghiệp có trụ sở tại Vientiane, hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp của Lào và hiện đang có mặt trên sàn chứng khoán của nước này. Công ty có 
hoạt động kinh doanh chính là phát triển cây giống, tổ chức canh tác và sản xuất sản 
phẩm dầu cọ với con giống mang tên LaoVieng.  

Theo thông tin dự án, gỗ thành phẩm từ diện tích keo trồng mà công ty này đầu tư sẽ 
có thể xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng là Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật bản và EU. 

Dự án có quy mô 2.500 gốc/ha và cung cấp việc làm cho khoảng 1.000 lao động, công 
ty cho biết. 

Prudential ra mắt sản phẩm mới tại Lào 
heo KTXH, Đầu tháng 11, hang bảo hiểm Prudential Lào vừa mới tổ chức ra mắt 
sản phẩm Pru Dream Projector nhắm vào khách hàng phổ thông Lào. 

Prudential Lào hoạt động chính thức từ tháng 5/2016 với các sản phẩm Bảo hiểm 
sức khỏe, Bảo hiểm tài chính, Bảo hiểm dân sinh… 

Gói bảo hiểm mới của Prudential là dịch vụ bảo hiểm toàn diện. được mô tả có chi phí 
rẻ, phù hợp đại đa số người dân Lào và có thủ tục đơn giản, sẽ chính thức được cung 
cấp ngay từ tháng 11/2019. 

Ngoài ra, Prudential cũng ra mắt thêm một sản phẩm mới có tên gọi We do, cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm và hỗ trợ xây dựng kế hoạch 
tài chính. 

Tình trạng lượng thực, thực phẩm tại thành phố 
Vientiane có chuyển biến tích cực 

heo VTM, Toàn thành phố Vientiane đạt diện tích canh tác lúa hơn 66.000 ha, 
gần đạt chỉ tiêu ban đầu là hơn 68.000 ha, sản lượng gạo thu hoạch được đạt 
302.000 tấn, bình quân đầu người đạt 250kg/năm và kho gạo dự trữ tương đối 

ổn định. Đặc biệt, năng suất hoa màu cũng đạt chỉ tiêu, thu hoạch tổng cộng hơn 26.000 
tấn các loại trên tổng diện tích 112.000 ha. 
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Cây ăn quả chủ lực của Vientiane cũng đạt khả năng cung cấp ổn định cho thị trường 
bao gồm chuối, đu đủ, thanh long, xoài, chôm chôm, dừa, măng cụt, na, dưa, me và 
nhiều loại rau, củ. 

Lĩnh vực chăn nuôi cũng ghi nhận tăng trưởng ổn định với các mặt hàng chính bao 
gồm bò, lợn, gia cầm và cá các loại. Diện tích lúa hữu cơ, ngô, sắn cũng được chú 
trọng phát triển theo chính sách của Chính phủ. 

 

ADB theo dõi dự án viện trợ tại Champasak 
heo KTXH, Ngày 6/11, Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á ADB tại Lào 
Yashushi Nekishi đã có chuyến làm việc với chính quyền tỉnh Champasak để 
xem xét tiến độ các dự án viện trợ của ADB tại địa phương này, đặc biệt là các 

dự án về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. 

Một dự án khác đang sử dụng nguồn viện trợ của ADB tại Champasak bao gồm dự án 
bờ kè sông Sedon và dự án xây dựng bờ kè sông Mekong do Chính phủ Hàn Quốc tài 
trợ cũng đang trong quá trình thi công. 

Champasak là thủ phủ kinh tế miền Nam Lào, có 18 quốc gia đã đầu tư vào tỉnh này 
trong hơn 560 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD. Champasak cũng được đánh 
giá là địa phương chịu ít ảnh hưởng nhất từ biến động Kinh tế-Tài chính của Lào khi 
vẫn duy trì mức tăng trưởng 8.15%, đạt tổng GDP hơn 35.000 tỷ Kíp, thu nhập bình 
quân đầu người 3.500 USD/năm và chỉ có 0.4% hộ gia đình trong diện nghèo. 

Các viện trợ chủ yếu của ADB tại Champasak trong các lĩnh vực phát triển ngành giáo 
dục và dạy nghề để cải thiện nguồn nhân lực. 

Lãnh đạo Lào thăm Nhật Bản 
heo KPL, chiều 7/11 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Lào Phanhkham Viphavanh 
cùng đoàn đại biểu nước này đã có chuyến thăm và làm việc với Chánh văn 
phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. 

Hai bên tiếp tục đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tích cực, đã đem lại 
nhiều thành quả tốt đẹp, đặc biệt là các viện trợ về tài chính và kỹ thuật của Nhật Bản 
cho Lào trong những năm qua. 

Cùng trong cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Lào cũng đến thăm Nhà vua Naruhito và 
vinh dự nhận được Huân chương mặt trời mọc, là tước hiệu quốc gia cao quý nhất mà 
Nhật Bản trao tặng cho các nhà ngoại giao xuất sắc. 

Chính phủ Lào tăng hạn ngạch công chức trong năm 
2020 

heo báo chí Lào, báo cáo trước Quốc hội Lào tại kỳ họp thứ 8, Phó Thủ tướng 
Lào Somdy Duangdy đã đề cập đến việc Chính phủ nước này đã hoàn thiện 
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xây dựng kế hoạch nhân sự nhà nước cho năm 2020 với việc tăng hạn ngạch từ 1.500 
suất lên 2.000 và điều chỉnh tăng quỹ lương. 

Cũng theo Phó Thủ tướng, số lượng công chức nghỉ hưu của Lào năm 2019 có khoảng 
4.000 người, tổng số công chức cả nước hiện đạt 180.000 người, tương đương 2.8% 
dân số. 

Năm 2018, Chính phủ Lào đã phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu công chức mới từ 4.000 
trong năm 2017 xuống còn 1.500 để giảm bớt gánh nặng chi tiêu ngân sách trong bối 
cảnh nước này gặp khó khăn về tài chính. 

Lào đẩy mạnh kiến thức về ngành đường sắt 
heo báo chí Lào, mới đây, dưới sự hỗ trợ của Bộ Thương mại Trung Quốc, 
nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Công chính-Vận tải Lào đã tham gia khóa tập 
huấn nâng cao kiến thức về quản lý đường sắt kéo dài từ 8-28/11/2019. 

Động thái này là bước đi tiếp theo giúp Lào trang bị kiến thức để có thể quản lý và đạt 
lợi ích từ dự án đường sắt Vientiane- Côn Minh dự kiến sẽ được vận hành vào năm 
2021 tới. 

Là dự án chiến lược cấp quốc gia, Lào đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Trung Quốc để 
nâng cao năng lực nhân lực của mình về cả kỹ thuật và công tác quản lý đường sắt 
thông qua các đợt tập huấn ngắn hạn. 

Hiện dự án đường sắt Lào-Trung Quốc đã đạt tiến độ gần 80%, được kỳ vọng khi hoàn 
thành sẽ thúc đẩy nền Kinh tế Lào phát triển vượt bậc bởi vị thế trung tâm đất liền khu 
vực. 

Tả lợn Châu Phi lây lan tại tỉnh LuangNamtha 
ờ KTTM Lào đưa tin, hồi cuối tuần qua, chính quyền bản Hongleuay, tỉnh lỵ 
Luangnamtha tiếp tục tổ chức đợt tiêu hủy đàn lợn 28 con nhiễm bệnh từ hơn 
40 hộ chăn nuôi trên địa bàn, tổng giá trị thiệt hại khoảng 75.6 triệu Kíp. 

Lào-Trung Quốc chuẩn bị phát sóng chương trình thời 
sự tiếng Trung 

heo KTXH, dẫn thông tin từ Hội nghị bàn tròn về truyền thông lần thứ 2 được 
CCTV tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, nơi có sự tham dự của đoàn đài biểu Lào 
cho biết, Lào đang nhận được sự viện trợ mạnh mẽ của Trung Quốc cả về tài 

chính và kỹ thuật trong phát triển ngành truyền thông của nước này, đặc biệt là trung 
tâm truyền hình quốc gia, năm 2020 sẽ đánh dấu bước thay đổi quan trọng khi hai bên 
đã đạt được hợp tác sản xuất và phát sóng kênh thời sự bằng tiếng Trung. 

Sau các kênh tiếng Anh, tiếng Pháp và Việt Nam, đài truyền hình quốc gia Lào cho 
biết chương trình thời sự kéo dài khoảng 10-15 phút bằng tiếng Trung sẽ sớm được 
phát sóng trong năm 2020, nhắm vào các đối tượng là doanh nghiệp, người Trung 
Quốc cần nắm bắt và cập nhật thông tin của Lào. 
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Dự án bệnh viện quốc tế tại Vientiane đình trệ do thủ 
tục hành chính 

heo KTXH, Bệnh viện Quốc tế Kasemrad (KIH) tại thành phố Vientiane dự 
kiến sẽ không thể hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2020 như kế hoạch 
ban đầu. 

Khởi công từ tháng 5 năm 2018, Bệnh viện Quốc tế Kasemrad, một dự án liên doanh 
giữa Công ty chuyên về dịch vụ Y tế của Thái Lan là Bangkok Chain BCH và công ty 
xây dựng Pachok Lào chỉ đạt tiến độ 35% do các điều khoản về nhập khẩu vật liệu xây 
dựng giữa nhà thầu và chính quyền Lào gặp trục trặc, đơn vị này cho biết hồ sơ thủ tục 
vẫn chưa được thông qua khiến tiến độ thi công bị đình trệ. Theo Phó tổng giám đốc 
KIH, bà Valy Vetsaphong cho biết, danh mục hơn 600 thiết bị, vật liệu phục vụ cho 
quá trình xây dựng chưa xin được giấy phép nhập khẩu từ chính quyền. 

Thủ tục cấp phép phức tạp, liên quan đến nhiều ban ngành, các ban ngành dù có đủ 
thẩm quyền nhưng lại do dự trọng việc cấp phép, bà Valy nói thêm. Thủ tục chậm 
khiến tiến độ dự án bị đình trệ, gây tốn kém về tài sản. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, bà Valy khẳng định. 

 Thành phố Vientiane khó đạt mục tiêu tăng trưởng 
trong năm 2019 

heo KTXH, Theo báo cáo tổng kết kinh tế-xã hội năm 2019 của thủ đô 
Vientiane mới được công bố tại hội nghị HĐND thành phố Vientiane hôm 1/11 
vừa qua cho biết, khả năng tăng trưởng của trung tâm kinh tế lớn nhất tại Lào 

trong năm 2019 ước đạt 9-9.47%, tổng giá trị GDP đạt 45.361 tỷ Kíp, trong đó lĩnh 
vực nông nghiệp-lâm nghiệp chiếm khoảng 13.44%, lĩnh vực công nghiệp chiếm 
50.59% và lĩnh vực dịch vụ chiếm 35.97%. Tín hiệu đáng mừng nhất là giá trị đầu tư 
của thành phố đạt 17.783 tỷ kíp, tăng trưởng 17%. 

Tình hình kinh tế-xã hội của Vientiane được đánh giá ổn định nhưng không có nhiều 
đột phá, nhiều dự án quan trọng đã không được triển khai như dự tính do nhà thầu gặp 
khó khăn về tài chính, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông, 
phát triển đô thị. Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán nợ công của Chính phủ cũng bị giới 
hạn do thiếu hụt ngân sách. 

Lào áp dụng chứng nhận nguồn gốc hàng hóa qua hệ 
thống điện tử 

heo KTXH, hệ thống e-CO được xây dựng đã rút ngắn đáng kể thời gian nộp 
hồ sơ và xin cấp phép nguồn gốc hàng hóa của doanh nghiệp Lào xuống còn 1 
ngày hành chính. Hệ thống e-CO tích hợp hầu hết các thủ tục hành chính liên 
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quan đến chứng nhân nguồn gốc hàng hóa với tốc độ được cải thiện đáng kể, e-CO 
cung cấp mẫu tờ khai và cho phép điều chỉnh nội dung nhanh chóng thông qua hệ 
thống cơ sở dữ liệu, cho phép doanh nghiệp theo dõi thông tin hàng hóa, đặc biệt là 
chỉ số quan trọng thống kê lượng hàng xuất khẩu theo thời gian thực. 

Hệ thống cho phép các quốc gia tự xác nhận nguồn gốc hàng hóa và xuất khẩu được 
thực hiện thuộc khuôn khổ dự án thử nghiệm giai đoạn 2 của Asean, các quốc gia thành 
viên sẽ có quyền cấp chứng nhận Invoice Declaration thay vì mẫu Form D như trước. 
Dự án này được kỳ vọng sẽ mở đường cho sự phát triển của dòng hàng hóa đi lại cho 
5 quốc gia tại Asean bao gồm Lào, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam 

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường phát 
triển nông thôn 

heo KTXH, Tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra tuần vừa qua, 
Đại biểu quốc hội tỉnh LuangNamTha đã có kiến nghị với Chính phủ Lào về 
việc cần chú trọng nhiều hơn nữa đối với khu vực nông thôn. 

Ông này dẫn nội dung báo cáo Chính phủ cho thấy khoảng cách giữa đô thị và vùng 
nông thôn tại Lào hiện nay lớn đáng ngại, các động thái phát triển khu vực nông thôn 
và xóa đói giảm nghèo cần được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, 
vị này cũng đưa ra các thách thức khác về phát triển kinh tế quốc gia, trong đó có việc 
cải thiện môi trường đầu tư và thương mại để thu hút doanh nghiệp nước ngoài. 

Vấn đề thủ tục hành chính và giấy phép các loại tại Lào hiện vẫn hết sức phức tạp và 
gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về tranh chấp đất đai, quyền lao động, ô nhiễm 
môi trường. 

Trẻ em Lào ít nhận được sự phát triển đầy đủ 
heo KTXH, số liệu thống kê, Lào chỉ có 12% trẻ em được tiếp cận đầy đủ với 
các điều kiện phát triển tiêu chuẩn và có đến 70% trẻ vị thành niên dưới 18 
tuổi của nước này lớn lên mà không được tiếp cận ít nhất hai hoặc nhiều quyền 

lợi trong các mặt dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phát triển giai đoạn dưới 
10 tuổi, bảo vệ, nước sạch, vệ sinh dịch tế, nơi ở ổn định và thông tin-truyền thông. 

Thông qua số liệu tổng điều tra xã hội lần 2 của Lào, báo cáo về tiến trình đạt được 
các chỉ số phát triển bền vững của Lào cho thấy 50% trẻ vị thành niên của Lào đã từng 
ít nhất trải qua 3 yếu tố cần thiết để phát triển toàn diện đã đề cập ở trên. Đồng thời, 
vấn đề quyền trẻ em tại Lào vẫn đang được nỗ lực duy trì và phổ biến ở phạm vi rộng. 
Đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải giải quyết nếu Lào muốn 
sớm thoát khỏi nhóm các quốc gia chậm phát triển vào năm 2024. 

Theo báo cáo, chỉ có 41% trẻ từ 11-17 tuổi không được đi học phổ thông hoặc không 
thể tốt nghiệp các bậc học phổ thông theo đúng lứa tuổi. Mặt khác, có đến 33% trẻ 
dưới 4 tuổi bị gặp vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng, tỷ lệ đáng lo ngại và là thách thức lớn 
của Lào. 

T 
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Vấn đề trẻ vị thành niên của Lào không thể tiếp cận sự phát triển toàn diện tạo ra hệ 
lụy lớn cho lực lượng lao động trong tương lai của nước này, được đánh giá là có nền 
tảng kỹ năng yếu, thậm chí không có kỹ năng. 

Dự án resort 3 tỷ USD tại tỉnh Vientiane  
sắp được xây dựng 

heo báo KTXH dẫn thông tin từ nhà phát triển dự án cho biết, đơn vị này sẽ 
sớm hoàn thành luận chứng kinh tế-xã hội và lập bản thiết kế tổng thể trong 

năm 2019 này, dự kiến khởi công ngay trong năm 2020 tới với tổng giá trị đầu tư lên 
đến 3 tỷ USD vào 9 hạng mục lớn. 

Tiến độ lập báo cáo khả thi, luận chứng kinh tế-xã hội và đánh giá tác động môi trường 
đều được hoàn thành đúng thời hạn, 9 hạng mục xây dựng lớn trên diện tích 1.200 ha 
sẽ sớm được hiện thực hóa bao gồm công viên trên mặt nước; khu vui chơi; khu nghỉ 
dưỡng và vui chơi; các hạng mục nhà ở gồm có nhà liền kề, nhà khách độc lập, khách 
sạn, phòng họp, trung tâm thươngmại, sân golf 36 lỗ, câu lạc bộ tập golf, trường quốc 
tế, bệnh viện, rạp phim... "tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và chưa từng có tại Lào", 
nhà đầu tư khẳng định. Ước tính thời gian phát triển và hoàn thiện từ 10-15 năm, dự 
án Resort Lao được định hướng trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng với đầy đủ dịch vụ 
cho các đối tượng khách du lịch cả trong và ngoài nước, đồng thời cũng sẽ đem lại 
công ăn việc làm cho lượng lớn người lao động địa phương. 

Chính thức khai mạc lễ hội Thatluang và hội chợ 
thương mại 2019 

heo KTXH, Sáng sớm 5/11, Lễ khai mạc Bun ThatLuang và hội chợ thương 
mại năm 2019 đã diễn ra tại quảng trường Thatluang. 

Bun Thatluang là sự kiện lớn của Lào, có ý nghĩa quan trọng về văn hóa và tín ngưỡng 
của người dân Lào, là dịp phát huy và quảng bá nét truyền thống đặc sắc của Lào. 
Ngoài ra, lễ hội năm nay còn được lồng ghép các chương trình, ý tưởng về bảo vệ môi 
trường, xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển đi kèm với thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Các hoạt động đáng chú ý trong dịp lễ hội Bun Thatluang năm nay vẫn là hội chợ 
thương mại, hội chợ quảng bá dú lịch, triển lãm ảnh, triển lãm mô hình nhà truyền 
thống của Lào... nhằm thu hút người dân và khách du lịch nước ngoài. 

Ban tổ chức cho biết, quảng trường Thatluang và Trung tâm thương mại ITECC sẽ là 
hai nơi diễn ra hội chợ thương mại chính thức từ các ngày từ 6-17/11. Người tham 
quan hội chợ có thể mua các sản phẩm ODOP( mỗi huyện một sản phẩm) và các sản 
phẩm nội địa khác của Lào. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

      Việt Nam trao huân chương Sao Vàng cho Bộ Quốc 
phòng Lào 

heo VOV, Bộ Quốc phòng Lào vừa mới vinh dự nhân được Huân chương Sao 
Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 
năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Lào. 

Sáng 4/11, tại Thủ đô Vientiane – Lào, Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Ngô Xuân Lịch thay mặt Đảng – Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương 
Sao Vàng- phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam cho Quân đội Nhân dân 
Lào. 

Thường trực Ban Bí thư - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Phankham 
Viphavane, Ủy viên Bộ Chính trị- Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamon 
Chanyalat, đại diện Lãnh đạo Quốc hội Lào cùng nhiều tướng lĩnh quân đội, đại diện 
nhiều bộ ngành trung ương của Lào và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng 
tham dự buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamon Chanyalat bày tỏ cảm 
ơn Đảng- Nhà nước Việt Nam đã tặng các phần thưởng cao quý cho Quân đội nhân 
dân Lào, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự của cán bộ, chiến sỹ Quân đội 
Nhân dân Lào, đồng thời cho thấy, suốt 70 năm qua, những thành tích mà quân đội 
Lào dành được luôn gắn liền với thành tích chung của hai nước. 

 Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Lào 
Chansamon Chanyalat số tiền 50.000 USD Mỹ, góp phần hỗ trợ người dân các tỉnh 
Trung và Nam Lào khắc phục hậu quả thiên tai./. 
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    Hội đàm hợp tác hải quan Việt - Lào để trao đổi thông 
tin nghiệp vụ 

heo HQO, sáng 6/11, tại Điện Biên đã diễn ra Hội đàm thường niên giữa các Cục 
Hải quan: Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Hải quan khu vực II, III và IV 
(Lào). 

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cáo tình hình thực hiện nội dung Biên bản thỏa 
thuận đã ký kết năm 2013 tại Luang Prabang(Lào) và kết quả đã đạt được trong công 
tác quản lý Nhà nước về Hải quan trên các lĩnh vực như cải cách thủ tục hành chính, 
hiện đại hóa hải quan, công tác phòng chống buôn lậu của mỗi bên… 

Cùng tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn 
nghiệp vụ; đồng thời thảo luận thống nhất nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác, trao đổi, 
giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực nghiệp vụ. 

Trong đó, hai bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đảm 
bảo an ninh thương mại theo thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; phối hợp chặt chẽ 
giữa hải quan và các lực lượng chức năng hai bên cửa khẩu thực hiện Nghị định thư, 
Hiệp định tạo thuận lơi cho phương tiên cơ giới đường bộ qua lại biên giới đã được 
Chính phủ hai bên đã ký kết. 

Đồng thời, hai bên đã thống nhất trong việc phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin phục 
vụ công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong quá trình đấu 
tranh phòng, chống buôn bán và vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới. 
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  Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp Đại sứ 
Lào chào xã giao 

heo TGVN, Sáng 8/11, tai Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc 
Dũng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại 
Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào xã giao, nhân dịp Đại sứ nhận 

nhiệm vụ tại Việt Nam. 

Tại buổi gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt 
Nam-Lào trên các lĩnh vực. Trong năm 2019, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động 
đối ngoại quan trọng, đạt được nhiều nội dung thực chất. Thứ trưởng tin tưởng, quan 
hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, ngày càng 
đi vào chiều sâu.  

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, Thứ 
trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị Đại sứ phối hợp thực hiện tốt các chuyến thăm của 
Lãnh đạo cấp cao; chuẩn bị tốt nội dung Cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và Kỳ 
họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ tại Lào. 

Đồng tình với các ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Sengphet 
Houngboungnuang khẳng định, Lào sẽ phối hợp hiệu quả với Việt Nam trong năm 
Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt trong giải quyết các thách thức của khu 
vực. Đại sứ nhấn mạnh, ông sẽ nỗ lực hết sức mình để triển khai kế hoạch hoạt động 
trong nhiệm kỳ công tác của mình, nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất, 
đưa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu; vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cũng như thúc đẩy hợp tác giữa 
hai Bộ Ngoại giao. 
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  Bắt 3 người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy vào 
Việt Nam 

heo VOV- Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm khai nhận, để có tiền tiêu xài 
nên đã mua ma túy vận chuyển qua biên giới Việt Nam bán kiếm lời. 

Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị 
vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet, Lào bắt quả tang 3 nghi phạm người 
Lào đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 

Các nghi phạm gồm: Thạo Xeng Chay (22 tuổi), Thạo Lếc (25 tuổi), Thạo Xút Chay 
(22 tuổi), cùng trú bản Noong Khon, huyện Xong Khon, tỉnh Savannakhet, nước Cộng 
hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Tang vật thu giữ gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe 
máy, 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua 
bán ma túy trái phép. Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm khai nhận, để có tiền tiêu 
xài nên đã mua ma túy vận chuyển qua biên giới Việt Nam bán kiếm lời. Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Ty An ninh tỉnh 
Savannakhet -Lào tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật của nước sở tại./. 
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