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• Lào lên kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

• Chính phủ Lào dự kiến dùng hơn 300 tỷ ngân sách vào phục hồi sản xuất
nông nghiệp

• Chính phủ Lào được khuyến nghị cải thiện nhiều vấn đề quan trọng

• Lào nâng mục tiêu thu ngân sách nhà nước

• Lào cần có những chính sách thiết thực hơn để phục hồi thiệt hại do thiên
tai

• Lào nới lỏng quy định về giới hạn quy đổi ngoại tệ

• Lào sẽ nâng mức vốn đăng ký tối thiểu đối với các ngân hàng

• Ngân hàng Trung ương Lào chỉ ra nguyên nhân đồng kíp mất giá

• Chính phủ Lào nỗ lực tháo gỡ các rào cản kinh doanh

• Chính phủ Lào lên kế hoạch truy thu hơn 1.000 tỷ kíp ngân sách

• Lào khả năng sẽ không đạt chỉ tiêu thu ngân sách

• Giá cà phê của Lào xuống thấp

• Hệ thống thủy lợi của Lào bị hư hỏng nặng do lũ lụt

• Lào kiểm tra lại điều kiện hoạt động của doanh nghiệp nhập khẩu xe
trong nước

• Họp báo tổ chức Hội nghị bàn tròn Lào 2019

• Tổng lãnh sự quán Lào tại Trường Sa, Hồ Nam đóng vai trò quan trọng
trong thúc đẩy quan hệ Lào – Trung Quốc

• Lào-Vân Nam tổ chức triển lãm xúc tiến du lịch tại Vientiane
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• Lào phát hiện hơn 400 tỷ Kíp không nộp ngân sách trong năm 2019
• 30 dự án công bị phát hiện sai phạm về sử dụng ngân sách
• Bộ Công thương Lào giải trình về công tác quản lý giá hàng hóa
• Giá gạo tại Lào khả năng sẽ tăng trong năm 2020
• Hàng may mặc Lào không đủ chất lượng để xuất khẩu
• Tạm dừng cấp phép cho các cửa hàng internet tại Vientiane
• Nạn nhân thảm họa vỡ đập tại Attapeu nhận trợ cấp hàng tháng từ Chính 

phủ
• Tỉnh Bokeo phản ánh tình trạng người Trung Quốc vẫn tiếp tục trồng 

chuối trái phép
• Thủy điện Xelanong 1 chuẩn bị phát điện trong năm 2020
• Unitel và MB Bank tiên phong triển khai nền tảng công nghệ tài chính-

ngân hàng tại Lào
• Lãnh đạo Lào thăDự án trung tâm thương mại Huayxai hoàn thành m 

Nhật Bản
• Lào thảo luận xây dựng công viên Phật giáo với Trung Quốc
• Thành phố Vientiane tiêu hủy hơn 1 tấn rau quả nhập lậu
• Nhà máy xi măng Trung Quốc tại HuaPhan chuẩn bị đi vào sản xuất
• Liên doanh Lào-Trung Quốc cung cấp điện cho tuyến đường sắt
• Công ty Hàn Quốc phát triển nền tảng xổ số trực tuyến tại Lào
• Doanh nghiệp phát triển điện mặt trời tại tỉnh Salavan

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Khai mạc "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào” năm 
2019

• Bàn giao công trình trường học hơn 23 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Sekong 
(Lào)

• Báo Trung Quốc thừa nhận đội tuyển bóng đá nước nhà kém U19 Lào

• Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam
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Tin chính: 

 Lào lên kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

heo KPL, Lào đặt kế hoạch sử dụng 27% GDP trong năm 2020 vào các 
khoản đầu tư để đảm bảo đất nước phát triển kinh tế với nhịp ổn định. 

Theo báo cáo kinh tế của Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone trước Quốc 
hội Lào trong kỳ họp thứ 8 cho biết, 10.2% GDP của Lào, tương đương 4.750 tỷ kíp 
sẽ được trích từ ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020 
tới. 

Nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước dự kiến khoảng 23.125 tỷ 
kíp, tương đương 49.7%, 10.500 tỷ kíp dự kiến trích từ nguồn thu ngân sách và 8.125 
tỷ kíp từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà Lào nhận được. 

Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước trong năm 2020 ở mức ít 
nhất 6.5%, tổng GDP trị giá 177.780 tỷ kíp, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.161 
USD. 

Ngành nông lâm đặt mục tiêu tăng 2,7%, chiếm 15,20% GDP, ngành công nghiệp tăng 
7,3%, chiếm 32,03% GDP và ngành dịch vụ tăng 6,9%, chiếm 41,47% GDP, bên cạnh 
đó, thu thuế quan tăng 7,5%, chiếm 11,31% GDP. 

Năm 2019, mục tiêu tăng trưởng GDP ban đầu của Lào làít nhất 6,7%, với GDP bình 
quân đầu người sẽ đạt 2.726 USD, tuy nhiên, sau các khó khăn và thách thức từ thiên 
tai đối với ngành nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, chính phủ nước này chỉ đặt mục tiêu 
tăng trưởng GDP là 6,4%, bình quân đầu người đạt 2.677 USD. 

Ngành nông lâm dự kiến đạt mức tăng trưởng 2,8%, ngành Công nghiệp tăng 7,1%, 
ngành dịch vụ dự kiến sẽ tăng trưởng 7%, khu vực hải quan dự kiến tăng trưởng 7%. 

Chính phủ Lào cũng đang nỗ lực tập trung vào việc cải thiện năng lực và khả năng 
phối hợp các bộ ngành để hỗ trợ các chính sách phát triển, đặc biệt là việc thực hiện 
các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển nền kinh tế dựa trên chất 
xám. 
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Chính phủ Lào dự kiến dùng hơn 300 tỷ ngân sách vào 

phục hồi sản xuất nông nghiệp 
heo KPL, Năm 2019, lũ lụt và hạn hán đã gây ảnh hưởng đến 770.279 ha lúa 
mùa, ước tính gây ra thiệt hại sản lượng 456.500 tấn, ngoài ra còn có 557 
công trình thủy lợi và gần 100.000 gia súc, gia cầm các loại bị ảnh hưởng. Để 
đảm bảo tình hình an ninh lương thực quốc gia, Chính phủ Lào quyết định 

chi ngân sách 352.6 tỷ kíp để phục hồi ngành nông nghiệp. 

Theo Bộ trưởng Nông Lâm Lào Lien Thikeo, đã có 105.000 ha lúa mùa bị mất trắng 
bởi các đợt thiên tai xảy ra liên tục trong năm 2019 vừa qua và hàng chục nghìn ha 
diện tích nông nghiệp khác bị thiệt hại do dịch bệnh và sâu bọ, dẫn đến nguy cơ sản 
lượng nông sản năm nay của Lào sẽ không đạt chỉ tiêu, thiệt hại lúa dự tính lên đến 
hơn 450.000 tấn, trực tiếp gây ra lo ngại về tình hình an ninh lương thực quốc gia. 

Mặt khác, lũ lụt và dịch bệnh cũng gây ra thiệt hại hàng trăm nghìn gia cầm, gia súc 
và 32 triệu đơn vị thủy sản các loại, Bộ trưởng Lien Thikeo cho biết. 

Trong 352.6 tỷ kíp phục hồi nông nghiệp mà Chính phủ Lào được đề nghị giải ngân 
bao gồm 84.9 tỷ kíp sửa chữa thủy lợi, 220.9 tỷ kíp cho các dự án canh tác bao gồm 
cung cấp con giống, vật tư và thiết bị các loại. 
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Chính phủ Lào được khuyến nghị cải thiện nhiều vấn 
đề quan trọng 

heo báo chí Lào, Đại biểu quốc hội Lào đề xuất ý kiến Chính phủ nước này nên 
tập trung nâng cao năng lực và vai trò của cán bộ nhà nước trong bối cảnh hiện 

tượng làm việc chồng chéo hoặc thiếu vị trí nhân sự cần thiết trong bộ máy đang diễn 
ra phổ biến. 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Xaysomboun đề nghị Chính phủ tăng cường hiệu quả thu ngân 
sách thông qua việc cải cách cơ chế, luật định liên quan đến các dự án đầu tư công, tổ 
chức kiểm tra từ đầu, quy định về vật giá, giá trị đầu tư phù hợp trong bối cảnh nhiều 
dự án bị phát hiện được định giá quá cao, đem lại khoản truy thu cho ngân sách Lào 
hàng nghìn tỷ kíp. Đại biểu quốc hội cũng đề nghị Chính phủ xem xét cho phép thành 
viên Quốc hội Lào tham gia vào quá trình kiểm tra, thẩm định và đóng góp ý kiến vào 
các dự án công để đảm bảo tính khách quan. 

Đại biểu quốc hội tỉnh Khammuan cho biết nguyên nhân hiệu quả phát triển kinh tế 
của Lào chưa đạt được như kỳ vọng xuất phát từ lý do quan trọng là chất lượng nguồn 
nhân lực và ý thức, trách nhiệm, tư duy của cán bộ nhà nước chưa cao đối với việc 
thực thi chính sách và pháp luật. Việc này có thể giải quyết bằng cách tổ chức cơ cấu 
lại bộ máy thông quá trình khảo sát, chọn lọc nhân sự phù hợp. 

Để đạt được hiệu quả phát triển kinh tế, nhiều đại biểu quốc hội Lào đề nghị Chính 
phủ áp dụng những chính sách thiết thực và đúng với nhu cầu thực tế của từng địa 
phương, thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo và đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực văn 
hóa-xã hội. 
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Lào nâng mục tiêu thu ngân sách nhà nước 
heo LTP, Chính phủ Lào đặt mục tiêu khả năng thu ngân sách nhà nước đạt 
mức tăng trưởng tối thiểu 2% tổng giá trị GDP trong vòng 3-4 năm tới trong 
khi thâm hụt không vượt quá mức 3% GDP và chuyển đổi mô hình thu-chi 
ngân sách hoàn toàn bằng hệ thống điện tử. 

Trong giai đoạn 3-4 năm trước mắt, Lào sẽ nỗ lực đạt được mức tăng trưởng ổn định, 
từ 6.5-7%/năm. Khả năng thu ngân sách tối thiểu chiếm 17% GDP, đảm bảo thâm hụt 
vừa phải, có số dư để thanh toán các khoản nợ nước ngoài. 

Theo Bộ Tài chính, trong trung hạn, Lào đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng thu nội địa 
14-15% so với nhịp độ 8-10% như hiện tại, chưa đủ để xử lý các thách thức khó khăn 
đối với ngân sách nhà nước. 

Theo thước đo quốc tế, mức độ thanh toán nợ bình quân của mỗi quốc gia đạt mức tiêu 
chuẩn 25% tổng giá trị thu nội địa, con số này của Lào hiện tại là 30-40%, theo Bộ Tài 
chính. 

Chi ngân sách cho tiền lương hiện tại của Lào ở mức 46% thu nội địa, cao hơn mức 
tiêu chuẩn là 40%. 

Ngoài ra, Lào cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ công xuống dưới 45% và đảm bảo dự 
trữ quốc gia không bị nhiều biến động thông qua cải thiện năng lực các công ty nhà 
nước, đóng góp ước đạt 2-3% tổng GDP (hiện tại là 1.1%). 
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Lào cần có những chính sách thiết thực hơn để phục hồi 
thiệt hại do thiên tai 

heo VTM, Theo đánh giá của đại biểu quốc hội tại tuần đầu tiên của kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra tuần qua trong phiên thảo luận về hiệu suất 
làm việc của Chính phủ Lào, nước này chưa có những hành động thực sự thiết 
thực và rõ ràng trong việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. 

Đại biểu quốc hội tỉnh Attapeu nhận xét báo cáo công tác 10 tháng đầu năm 2019 của 
Chính phủ Lào chưa đề cập rõ đến công tác triển khai và tiến độ thực hiện quá trình 
khắc phục thiên tai tại các địa phương trên cả nước. Nhiều nạn nhân của lũ lụt, đặc 
biệt là tại tỉnh Attapeu, nơi xảy ra thảm họa năm vừa qua vẫn đang sống tại các khu 
nhà tạm được Chính phủ xây dựng và chưa rõ thời điểm được đến với khu tái định cư 
để phục hồi đời sống. Đặc biệt, tiến độ xây dựng các khu nhà tạm sau thiên tai cũng 
không được Chính phủ đề cập cụ thể trong báo cáo của mình, bất chấp các hành động 
cứu trợ, nhiều người dân đã tự tái thiết nơi sinh hoạt mới mà không ở các khu nhà nói 
trên do gặp nhiều bất cập, đại biểu tỉnh Attapeu cho hay. 

Đại biểu quốc hội kiến nghị ban ngành các cấp nên tích cực và thực thi hiệu quả hơn 
các chính sách phục hồi thiên tai để người dân sớm ổn định lại cuộc sống, đặc biệt là 
việc trợ cấp, sửa chữa hạ tầng công cộng và hệ thống giao thông tại các vùng bị thiệt 
hại, đồng thời ban hành chính sách ưu đãi về vốn vay để khuyến khích việc tái sản 
xuất. 
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Lào nới lỏng quy định về giới hạn quy đổi ngoại tệ 

heo LTP, Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Trung ương Lào về tổng kết 
công tác tiền tệ 9 tháng đầu năm 2019 trước Quốc hội, mục tiêu chính trong 
năm nay vẫn là việc duy trì mức độ lạm phát cả năm dưới 5%. 

Theo đó, BOL vẫn đang duy trì chế độ quản lý thị trường tiền tệ kiểu tập trung 
tại cấp Trung ương, tiếp tục quy định tỷ giá theo ngày đối với các ngân hàng thương 
mại và trung tâm tài chính trong nước ở phạm vi 0.25%; chênh lệch tỷ giá mua/bán 
đồng Euro ở mức 0.5%, đồng bath ở mức 0.75% và 2% so với các ngoại tệ khác. Mặt 
khác, BOL cũng đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu ngoại tệ đối với mặt hàng nhiên liệu 
và nới lỏng quy định giới hạn quy đổi ngoại tệ trong nước lên mức 10 triệu 
kíp/người/ngày để tăng cường vai trò của đồng Kíp. 

Sau 9 tháng đầu năm, BOL cũng tăng cường quản lý hoạt động của các điểm quy đổi 
ngoại tệ để hạn chế chênh lệch tỷ giá bằng một số biện pháp hạn chế mức mua/bán các 
ngoại tệ quan trọng. Thông qua kiểm tra, có tổng cộng 8 cửa hàng quy đổi ngoại tệ đã 
bị tước giấy phép và 13 điểm bị cảnh cáo bởi các dấu hiệu vi phạm. BOL cũng đã ra 
quyết định tạm dừng cấp phép mới cho các hoạt động quy đổi ngoại tệ nhỏ lẻ khi cả 
nước hiện đã có tổng cộng 258 cơ sở. 

Lào sẽ nâng mức vốn đăng ký tối thiểu đối với  
các ngân hàng 

heo BKP, Các ngân hàng Thái Lan tại Lào đang có động thái điều chỉnh mức 
vốn đăng ký cho thấy khả năng Chính quyền Lào sẽ nâng mức vốn tối thiểu 
đối với khu vực ngân hàng trong thời gian tới. 

Theo Bangkok Post, Ngân hàng Kasikorn Thái Lan chi nhánh Lào mới thông báo kế 
hoạch điều chỉnh bổ sung khoảng 23 triệu USD vào vốn đăng ký hoạt động trong giai 
đoạn 5 năm tới để đáp ứng các yêu cầu mới của Chính phủ Lào. Hiện thông tin cụ thể 
về chính sách này chưa được Lào công bố. 

Theo nội dung Bộ Luật về ngân hàng thương mại hiện hành, mức phí đầu tư tối thiểu 
của ngân hàng thương mại trong nước tại Lào được quy định là 500 tỷ kíp, chi nhánh 
của các ngân hàng nước ngoài tại Lào cần có mức đầu tư tối thiểu 300 tỷ kíp. 

Năm 2023, vốn đăng ký của KBank, với tổng cộng 5 chi nhánh tại Lào sẽ được điều 
chỉnh lên thành 63 triệu USD (hơn 500 tỷ kíp), vượt qua mức quy định tối thiểu của 
Lào, cho thấy khả năng mức quy định sẽ có thể dao động trong khoảng 63 triệu USD. 
Như vậy, nhiều khả năng 500 tỷ kíp sẽ là mức vốn tối thiểu đối với một ngân hàng 
thương mại nước ngoài tại Lào để đủ điều kiện hoạt động, hiện chưa có thông tin mức 
vốn đối với ngân hàng trong nước có được điều chỉnh hay không. 
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Động thái này được cho là đặt ra để đảm bảo khả năng tài chính trước các rủi ro nợ 
xấu có thể chi phối hoạt động của các ngân hàng thương mại, đảm bảo khả năng duy 
trì thanh khoản của ngân hàng và tổ chức tài chính tại Lào. 

Ngoài Kasikorn Bank, Ngân hàng Bangkok, Ngân hàng thương mại Siam tại Lào cũng 
đang lên kế hoạch tăng vốn đăng ký để đáp ứng quy định mới của Lào. 

 Ngân hàng Trung ương Lào chỉ ra nguyên nhân đồng 
kíp mất giá 

heo LTP, Ngân hàng Trung ương Lào chỉ ra nguyên nhân tỷ giá đồng kíp so 
với các ngoại tệ phổ biến liên tục suy giảm kể từ tháng 5 vừa qua. 

Ngành sản xuất trong nước chưa vững mạnh, Lào còn phụ thuộc nhiều vào 
nhập khẩu hàng hóa khiến nhu cầu ngoại tệ tăng cao trong bối cảnh hệ thống ngân 
hàng chỉ có thể cung cấp được khoảng 50% tổng nhu cầu. Mặt khác, giá đồng bath 
tăng mạnh so với USD cũng khiến giá đồng kíp yếu đi, dự kiến năm 2019 tỷ lệ lạm 
phát của Lào sẽ không vượt quá 3%, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào Sonexay 
Sithphaxay nói trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. 

Sự mất giá của tiền kíp đã phản ánh bức tranh Kinh tế Lào trong suốt một thập kỷ đã 
qua với tỷ lệ thâm hụt thương mại bình quân 850 triệu USD/năm và nhu cầu nhập khẩu 
lên đến 3.7 tỷ USD/năm. 

Việc luật pháp cho phép người dân Lào sở hữu ngoại tệ và có thể ký gửi ngoại tệ tại 
các trung tâm tài chính, ngân hàng khiến lượng ngoại tệ này chiếm đến hơn 50% tổng 
lượng tiền gửi của Lào. 

Bất chấp việc luật pháp quy định chỉ đồng kíp mới được lưu hành nội địa tại Lào, việc 
cho phép sở hữu ngoại tệ đã dẫn đến việc đồng tiền này bị xem nhẹ và khả năng quản 
lý ngoại tệ trong xã hội rất khó khăn, Thống đốc BOL cho biết. 

Nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu của Lào hiện khoảng 490 triệu USD/tháng, bao gồm 
312 triệu USD hàng hóa từ Thái Lan, trong khi đó, hệ thống ngân hàng trong nước chỉ 
có khả năng cung cấp khoảng 200 triệu USD, phần còn lại, chiếm hơn 50% là dòng 
tiền xã hội. 

Tình hình thiên tai làm ảnh hưởng đến an ninh lượng thực, giá dầu thế giới biến động 
mạnh và tiền bath tăng giá tiếp tục sẽ là thách thức đối với Lào trong việc kiểm soát 
giá tiền kíp. 10 tháng đầu năm, tỷ lệ lạm phát ở mức 2.5% và sẽ tiếp tục tăng lên 3% 
ở thời điểm cuối năm, ông Sonexay cho biết. 
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 Chính phủ Lào nỗ lực tháo gỡ các rào cản kinh doanh 

heo LTP, Thủ tướng Lào sắp thông qua quyết định thành lập Ủy ban chuyên 
trách về giải quyết các vấn đề cản trở môi trường kinh doanh thuận lợi của 
nước này. 

Hội nghị doanh nghiệp Lào lần thứ 12 diễn ra hôm 12/11 vừa qua được tổ chức bởi Bộ 
Công thương Lào, Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào dưới sự tài trợ của WB, 
USAID, AusAID đã chứng kiến sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng Thongloun Sisulith 
trong việc thành lập một ủy ban chuyên trách về xử lý các rào cản đầu tư-kinh doanh, 
được xem là chìa khóa thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. 

Theo Thủ tướng, nhiều vấn đề tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh tốn rất nhiều 
thời gian để xử lý, bao gồm việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế VAT đối với hàng 
hóa nhập khẩu và hàng nội địa. Một văn bản quy định về hiệu quả thực thi chính sách 
là cần thiết, ít nhất là sửa đổi nội dung Chỉ thị số 03/PM về vấn đề này, Thủ tướng cho 
biết. 

Trước khi kết thúc năm 2019, Bộ Tài chính được chỉ định đóng vai trò quan trọng hàng 
đầu trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh khi Bộ 
trưởng Somdy Duangdy sẽ được chỉ định là Chủ tịch Ủy ban chuyên trách. Các biện 
pháp điều tiết cần thiết để hỗ trợ đa dạng hóa nền kinh tế và đơn giản hóa thủ tục cần 
đạt hiệu quả thiết thực, Thủ tướng Lào nói. 

Khu vực công-tư nhân đã đạt được thỏa thuận ưu tiên xử lý 23 vấn đề quan trọng liên 
quan đến thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, phát triển du lịch bền 
vững... Trong đó có 7 vấn đề đang được đưa ra giải quyết và tiếp tục tiến trình xây 
dựng các biện pháp đối với các vấn đề còn lại. 

Hội nghị đã xác định 7 thách thức lớn nhất đối với nên kinh tế Lào hiện tại bao gồm: 
Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, công cộng, công nghiệp đang yếu kém; Lực lượng 
lao động yếu, có trình độ giáo dục thấp và kỹ năng giới hạn; Môi trường kinh doanh 
đang còn khó khăn; Khả năng thực thi cơ chế quản lý nhà nước hạn chế dẫn đến tiến 
độ chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường chậm; khu vực doanh nghiệp Lào yếu, 
98% là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Lào không có biển, lệ thuộc vào cơ 
cấu thương mại-đầu tư của các nước láng giềng, 60% hàng hóa nhập khẩu từ các nước 
trong khu vực Mekong; vốn đầu vào cho ngành công nghiệp sản xuất đang còn cao so 
với các nước láng giềng. 
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Chính phủ Lào lên kế hoạch truy thu hơn 1.000 tỷ kíp 
ngân sách 

heo Vientiane Times, Báo cáo ngân sách quốc gia 2018 được Bộ Tài chính Lào 
đưa ra trước Quốc hội nước này mới đây cho thấy 433 tỷ kíp chưa được nộp ngân 

sách và 1304 tỷ kíp khác cần truy thu 

Ngân sách cần truy thu ở cơ quan cấp Trung ương tổng cộng 623.83 tỷ kíp và cấp địa 
phương tổng cộng 680.98 tỷ kíp. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số tiền này đã không 
được xử lý dứt điểm trong suốt 1 năm qua bởi các Bộ, ngành, đặc biệt là hàng tram tỷ 
kíp tiền gửi tại kho bạc nhà nước chưa được chuyển vào ngân sách. 

Trả lời chất vấn về khoản chậm nộp ngân sách nói trên, các Bộ, ngành cho biết xuất 
phát từ vấn đề thu ngân sách mới không đạt chỉ tiêu, khoản ngân sách cũ của năm trước 
trong kho bạc được sử dụng cho các khoản chi phát sinh của năm tài chính mới. 

Theo đó, để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính Lào đã ban hành hướng dẫn quản lý 
thu-chi ngân sách đối với công tác nghiệp vụ và quỹ nhà nước, quy định thực hiện chi 
ngân sách theo vòng dựa trên năng lực thu ngân sách của các cơ quan nhà nước.  

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng có kế hoạch truy thu 262.34 tỷ kíp từ khu vực doanh 
nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp thực hiện dự án công và 647.94 tỷ kíp ở các cấp 
địa phương trong năm 2019 này. 

 Lào khả năng sẽ không đạt chỉ tiêu thu ngân sách 

heo Vientiane Times, Tính đến hết tháng 10/2019, Chính phủ Lào thực hiện thu 
ngân sách đạt 19.439 tỷ kíp, tương đương 73.35%, dự kiến hết năm sẽ khó đạt 

chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. 

Theo đó, thu ngân sách nội địa đạt 18.558,17 tỷ kíp, đạt 76.56%, Bộ Tài chính Lào 
cho biết thu ngân sách cả năm chỉ ước đạt 25.744 tỷ kíp, tương đương 97.1% do dự 
đoán hiệu quả yếu từ công tác hải quan và thuế (lần lượt chỉ đạt 95% và 98% chỉ tiêu). 

 Chỉ tiêu thu ngân sách ban đầu mà Quốc hội Lào đặt ra cho Chính phủ nước này trong 
năm 2019 là 26.502 tỷ kíp, trong đó có 2.065 tỷ kíp là các khoản viện trợ không hoàn 
lại và 197 tỷ kíp nguồn thu xã hội, theo thông tin từ báo cáo của Bộ Tài chính tại kỳ 
họp thứ 8 của Quốc hội Lào mới đây. 

Tuy nhiên, sau 9 tháng đầu năm, Lào mới chỉ nhận được khoảng 821 tỷ Kíp, tương 
đương 39.77% kế hoạch. Các khoản thu khác hầu hết đều không đạt chỉ tiêu, ngoại trừ 
quỹ an sinh xã hội đạt 2.404 tỷ kíp, tương đương 102.34%. 

Mặt khác, thiên tai xảy ra liên tục trên diện rộng của Lào đã gây thiệt hại đáng kể cho 
ngành nông nghiệp và cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố làm giảm khả năng thực hiện các 
kế hoạch ngân sách của Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết. 
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Giai đoạn cuối năm, Bộ Tài chính Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu bù nợ ngân 
sách, tăng cường tập trung vào các doanh nghiệp khai khoáng, điện lực, các dự án lưới 
điện, dự án đường sắt và các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, và tiếp tục tăng tốc độ 
hiện đại hóa hệ thống thu ngân sách quốc gia. 
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 Giá cà phê của Lào xuống thấp 

heo KTTM, tỉnh Champasak, miền Nam Lào ghi nhận khả năng xuất khẩu sụt 
giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, giá thu mua hạt cà phê chín dao động ở 

mức 1.800-2.500 kíp/kg, sụt giảm mạnh so với bình quân 3.550-4.000 kíp/kg, nhiều 
diện tích cà phê đã bị người nông dân chặt bỏ để thay thế bằng cây trồng khác. 

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Sekong cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 
tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của tình này đạt 1.008 tấn, tương đương 1.97 triệu 
USD, giá bình quân xuống thấp so với cùng kỳ các năm, chi còn 2.200-2.600 kíp/kg, 
vì tốn công chăm sóc và thời gian thu hoạch lâu, nhiều nông dân đã chuyển mục đích 
canh tác sang hoa màu ngắn ngày khi giá cà phê xuống thấp như vây, một lãnh đạo Sở 
cho hay. 

Thông tin từ tỉnh Champasak, nơi phản ánh 80% ngành cà phê Lào cũng cho biết, sản 
lượng cà phê 9 tháng đầu năm của toàn tình đạt 17.993 tấn hạt cà phê chưa phân loại, 
tổng giá trị 39.15 triệu USD. Trong đó sản lượng Arabica đạt 13.597 tấn và 4.396 tấn 
Robusta, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt chỉ tiêu thu hoạch cả năm 52% và 
chiếm 29% tổng sản lượng nông sản xuất khẩu. 18% tổng hàng hóa xuất khẩu của địa 
phương. Ngoài ra, khả năng xuất khẩu cà phê thành phẩm của Champsak cũng đạt sản 
lượng 1.223 tấn cà phê 3 in 1, trị giá 3.7 triệu USD, cà phê rang đạt 344.25 tấn, trị giá 
3.05 triệu USD. 

Giá cà phê mùa vụ 2018-2019 giảm xuống chỉ còn 1.800-2.500 kíp/kg so với 3.550-
4.000 kíp của mùa vụ 2017-2018, sát với mức bình quân chi phí đầu vào được tính 
toán bởi Bộ Nông Lâm là 2.090 kip/kg, Sở Công thương Champasak cho biết. 

Bên cạnh đó, hoạt động thu mua cà phê giai đoạn 2 quý cuối năm cũng khá ảm đạm 
khi các doanh nghiệp không có khả năng thanh khoản tốt và lợi nhuận xuất khẩu sụt 
giảm do giá cà phê thế giới xuống thấp. 
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Hệ thống thủy lợi của Lào bị hư hỏng nặng do lũ lụt 

heo KTTM, Bộ Nông Lâm Lào đặt mục tiêu cấp nước tưới cho 165.000 ha diện 
tích cây trồng trên cả nước, trong đó có 100.000 diện tích lúa mùa khô, đồng thời 

dự kiến chi 68 tỷ kíp ngân sách để phục hồi khẩn cấp hệ thống thủy lợi bị hư hại do lũ 
lut. 

Phát biểu tại lễ triển khai vụ mùa khô toàn quốc 2019, Cục trưởng Cục thủy lợi Lào 
Bounkham Sidavong cho biết, lũ lụt lịch sử đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 
một nửa hệ thống thủy lợi trên toàn quốc, hiện chỉ có 3.211/7.800 công trình thủy lợi 
có thể hoạt động. 

Tuy nhiên, sẽ không có lo lắng vấn đề nước tưới vụ mùa khô 2019-2020 khi Lào đang 
còn 321 hồ chứa và 1.699 đập thủy lợi, 875 trạm bơm và 325 cửa xả đảm bảo điều tiết 
nước cho 165.000, bao gồm 100.000 ha lúa, ông Bounkham cho biết. 

Dự kiến, công tác phục hồi hệ thống thủy lợi cho vụ mùa khô và vụ mùa mưa 2020 sẽ 
cần 165 tỷ kíp qua hai giai đoạn, bao gồm việc sửa chữa, xây mới hệ thống thủy lợi bị 
hư hỏng và bảo trì hệ thống đã xuống cấp do thời gian sử dụng nhiều năm. 

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương lớn bao gồm Vientiane, Savannakhet, Khammuan, 
tiến độ khắc phục chậm 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. 

Lào đang nỗ lực thực hiện các biện pháp điều tiết nước tưới để đảm bảo không bị sụt 
giảm sản lượng nông nghiệp khi nước này đặt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành là 2.8% 
năm. 

Trước đó, hôm 4/11 tại thành phố Vientiane, dự án thủy lợi quan trọng 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. 
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Lào kiểm tra lại điều kiện hoạt động của doanh nghiệp 
nhập khẩu xe trong nước 

heo KTTM, Thông báo mới nhất của Bộ Công thương Lào yêu cầu các doanh 
nghiệp nhập khẩu và phân phối phương tiện giao thông trong nước trình diện cơ 

quan có thẩm quyền để rà soát lại điều kiện hoạt động trước ngày 29/11 này. 

huộc phạm vi Chỉ thị 12/PM của Thủ tướng Chính phủ Lào về việc điều chỉnh cơ cấu 
hoạt động các loại hình doanh nghiệp trong nước, mục 4 của điều 1 có quy định về 
hoạt động nhập khẩu phương tiện giao thông và phân phối tại thị trường Lào, nhấn 
mạnh việc kiểm soát hoạt động hợp pháp và đảm bảo thực hiện dịch vụ sau bán hàng 
đạt tiêu chuẩn. 

Theo đó, Bộ Công thương Lào yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối 
phương tiện giao thông cung cấp thông tin để đối chiếu với các quy định hiện hành đối 
với lĩnh vực này bao gồm Đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép xuất nhập khẩu, Chứng 
nhận thực hiện nghĩa vụ thuế, Chứng nhận địa chỉ doanh nghiệp, Báo cáo tổng kết số 
lượng nhập khẩu theo giai đoạn và hạn ngạch thực tế được cấp phép. 

Sau ngày 29/11, doanh nghiệp không trình diện hoặc khai báo thông tin sẽ bị tước giấy 
phép xuất nhập khẩu, Bộ Công thương thông báo. 

Theo thống kê, Lào đã mất một khoản thu ngân sách đáng kể do tình trạng nhập lậu xe 
gia tăng, Cục Hải quan nước này đã bắt giữ hơn 5.000 xe nhập lậu trong năm 2015-
2016, tương đương việc mất đi 66 tỷ kíp thuế các loại. Cùng thời điểm đó, Chính phủ 
Lào cũng chỉ đạt khả năng thu ngân sách 75.3% so với mục tiêu 2.426 tỷ kíp ban đầu. 

Năm 2017 trở đi, Lào tăng cường các hoạt động kiểm soát mạnh mẽ xe nhập lậu và 
đạt được kết quả khả quan, đặc biệt là việc phát hiện nhiều xe công có liên quan đến 
các đường dây nhập khẩu trái phép. 
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Họp báo tổ chức Hội nghị bàn tròn Lào 2019 
heo KTTM, Ngày 13/11 vừa qua tại thành phố Vientiane, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đại diện cho Chính phủ Lào đã cùng LHQ tổ chức họp báo tổ chức hội nghị 

bàn tròn 2019 trong các ngày 25-26/11 tới tại thành phố Luangprabang. Chủ trì họp 
báo là Thứ trưởng Kikeo Chanhthabouly và Điều phối viên LHQ, người đứng đầu tổ 
chức Lương thực thế giới Jan Delbaere. 

Hội nghị bàn tròn Lào 2019 sẽ họp bàn về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội Lào 5 năm lần thứ 8, thảo luận trọng tâm các vấn đề về tác động của tiến trình 
thoát khỏi nhóm các quốc gia chậm phát triển đến lĩnh vực thương mại; vấn đề sử dụng 
nguồn viện trợ chính thức ODA trong phát triển đất nước; việc theo dõi việc thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững và vấn đề tích hợp công tác chống biến đổi khí hậu 
vào việc hoạch định chính sách cũng như tác động của thiên tai đến tổng hòa phát triển 
theo định hướng bền vững của Lào 

Theo Thứ trưởng Kikeo, hội nghị bàn tròn 2019 sẽ là diễn đàn đối thoại quan trọng để 
Chính phủ Lào và đối tác phát triển hiểu biết lẫn nhau để tăng cường hiệu quả trong 
các hợp tác quan trọng sắp tới. 

Theo ông Jan Delbaere, Lào là một trong những quốc gia đạt nhiều thành quả nhất 
trong việc nỗ lực tiến tới vị thế ngoài nhóm các nước chậm phát triển thông qua mức 
tăng trưởng kinh tế ổn định và những cải cách đáng kể để phát huy hiệu quả ngành 
giáo dục và y tế. 
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Tổng lãnh sự quán Lào tại Trường Sa, Hồ Nam đóng 

vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Lào – Trung 
Quốc 

heo Hunandaily, Mặc dù mới được thành lập không lâu nhưng Tổng lãnh sự 
quán Lào tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đang cho thấy việc đóng một 
vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Lào – Trung.  

Theo Hunan Daily, được mở cửa hoạt động chính thức ngày 23/12/2017, Tổng lãnh 
sự quán Lào tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam là cơ quan lãnh sự nước ngoài đầu 
tiên được mở tại tỉnh Hồ Nam, phạm vi lãnh sự bao gồm các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, 
Hà Nam, Quý Châu. Đây cũng là lãnh sự quán thứ 6 của Lào tại Trung Quốc. Thống 
kê của phía Lào cho biết, từ khi được mở cửa đến nay, Tổng lãnh sự Lào tại Trường 
Sa, Hồ Nam đã cấp thị thực du lịch Lào cho hơn 10.000 lượt du khách tỉnh Hồ Nam.  

Cộng đồng người Hồ Nam là cộng đồng người Trung lớn nhất tại Lào với quá trình 
hình thành và phát triển lâu đời, hiện có khoảng từ 100 – 200 nghìn người Hồ Nam tại 
Lào. Làn sóng người Hồ Nam vào Lào diễn ra mạnh nhất vào thập niên 80 của thế kỷ 
20, khi rất đông người Hồ Nam đang làm ăn tại Vân Nam đã liên kết để chuyển dịch 
sang Lào làm các công việc như mở tiệm kim khí, bán xe máy, quần áo, túi sách, cửa 
hàng ăn uống, hướng dẫn viên du lịch tiếng địa phương Hồ Nam 

Vị thế của tỉnh Hồ Nam trong quan hệ Lào – Trung được khẳng định qua việc các lãnh 
đạo cấp cao của Lào đã nhiều lần đến thăm tỉnh này trong các chuyến thăm và làm 
việc tại Trung Quốc 

Tỉnh Hồ Nam cũng đang có quan hệ tốt đẹp với các địa phương của Lào, năm 2016 
tỉnh này đã ký hiệp định kết nghĩa thành phố hữu nghị với Thủ đô Viêng Chăn, tiếp 
theo là với tỉnh Oudomxay vào năm 2017. Tháng 8/2015, tuyến bay thẳng Trường Sa 
– Viêng Chăn được mở chính thức, mỗi tuần hai chuyến vào thứ 2 và thứ 6, rút ngắn 
thời gian việc phải quá cảnh qua các thành phố khác là 10 tiếng xuống còn bay trực 
tiếp là hơn 2 tiếng. Ngày 28/11/2018, đường bay thẳng Trường Sa –Luong Prabang 
cũng đã được hai địa phương đưa vào hoạt động. 

 Lào-Vân Nam tổ chức triển lãm xúc tiến du lịch tại 
Vientiane 

heo truyền thông TQ, mới đây Phòng Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Lào 
(LNCCI) và Văn phòng Doanh nghiệp Vân Nam tại Lào đã phối hợp tổ chức 
Triển lãm sản phẩm du lịch và hợp tác du lịch Vân Nam – Lào năm 2019, nhằm 

thúc đẩy Năm du lịch Lào – Trung, thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa Lào và tỉnh Vân 
Nam. Thông qua các hoạt động trao giao lưu, thảo luận để giúp đỡ cho các doanh 
nghiệp của Trung Quốc và Lào có thể giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá 
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trình hợp tác, xóa bỏ những bất đồng còn tồn tại đang cản trở việc thúc đẩy thuận lợi 
hóa thương mại và đầu tư, từ đó tăng cường hơn nữa hợp tác về du lịch giữa doanh 
nghiệp Vân Nam và Lào. 

Vân Nam là tỉnh duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp với Lào, số liệu của Văn phòng 
Doanh nghiệp Vân Nam tại Lào cho biết, hiện tại có hơn 300 doanh nghiệp của tỉnh 
này đang đầu tư, kinh doanh tại Lào trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du 
lịch. Theo thống kê của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, năm 2018 có hơn 4,1 
triệu lượt du khách quốc tế vào Lào, tăng 8,2%, trong đó lượng du khách TQ là hơn 
800.000 người, tăng 26% so với năm trước. Hiện tại có hơn 50 doanh nghiệp lữ hành 
của Lào chuyên về đón tiếp các đoàn khách du lịch TQ, với đội ngũ hướng dẫn viên 
du lịch tiếng Trung khoảng 100 người, ngoài ra còn có đội ngũ đông đảo các hướng 
dẫn viên du lịch người TQ làm việc tại Lào. Với sự gần gũi về địa lý, cũng có ngày 
càng đông du khách Lào đến Tây Song Bản Nạp của Vân Nam du lịch, học tập. 

Năm 2017, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã ký biên bản kết nghĩa thành phố 
hữu nghị với các thành phố như Ku Ching – Malayxia, Phnom Penh – Campuchia, 
Pokhara – Nepan, Rang Gun – Myanmar và Thủ đô Viêng Chăn - Lào, và quy hoạch 
đưa 5 thành phố này cùng với các châu tự trị của tỉnh Vân Nam như Lệ Giang, Đức 
Hoành, Hồng Hà, Địch Khánh, Tây Song Bản Nạp thành lập lên Liên minh du lịch 
thành phố hữu nghị quốc tế Côn Minh, nhằm thúc đẩy các tuyến du lịch liên kết giữa 
các thành phố này. 
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Tin vắn: 
 Lào phát hiện hơn 400 tỷ Kíp không nộp ngân sách 

trong năm 2019 

heo KTXH, Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào phát hiện 433 tỷ kíp đã không 
được nộp ngân sách trong năm tài chính 2018, trong đó có 263 tỷ kíp nguồn 
thu hải quan, chủ yếu ở các cơ quan cấp Trung ương. Theo đó, đã có 433.08 tỷ 
kíp, trong đó 288.28 tỷ kíp bởi các cơ quan cấp Trung ương (cơ quan Hải quan 

để xảy ra thất thoát lớn nhất 210.23 tỷ kíp). Các khoản làm thất thoát ngân sách khác 
nằm ở công tác quản lý tài sản công, quản lý quỹ nhà nước... 

Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước Lào cũng tổ chức rà soát lại kết quả kiểm toán dứt 
điểm năm tài chính 2017 đối với 6 Bộ và 14 tỉnh trên cả nước, tiếp tục phát hiện thêm 
239.64 tỷ kíp ngân sách bị thất thoát. 

Các cơ quan để xảy ra sai phạm thực hiện được 121.51 tỷ kíp, trong đó có 14.87 tỷ 
tiền mặt, báo cáo cho biết. 

30 dự án công bị phát hiện sai phạm về sử dụng ngân 
sách 

heo KTXH, Trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Phó Thủ 
tướng Lào Somdy Duangdy cho biết trong 2-3 năm trở lại đây, Chính phủ đã 
phát hiện 30 dự án công báo giá quá cao, vi phạm nguyên tắc về tiết kiệm và 

chống lãng phí ngân sách. 

Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách của Đảng và Nhà nước Lào về tiết kiệm ngân sách 
được ban hành đã mang lại hiệu quả, giảm đáng kể các khoản chi ngân sách cho hoạt 
động của các cơ quan chức năng, bao gồm công tác phí, phụ phí xăng xe, di động, 
điện, nước, văn phòng phẩm… mỗi tháng khoảng 20/triệu kíp và giảm dự toán ngân 
sách nhiều tỷ kíp cho việc mua sắm phương tiện. 

Năm 2017 là thời điểm Lào bắt đầu phát hiện nhiều sai phạm nhất liên quan đến chính 
sách tiết kiệm và chống lãng phí ngân sách của 18 dự án công, thu hồi lại 1.616 tỷ kíp, 
12 dự án trong năm 2018, thu hồi 1934 tỷ kíp. 

Bộ Công thương Lào giải trình về công tác quản lý giá 
hàng hóa 

heo KTXH, Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Bộ Công thương Lào 
đã có các giải trình về câu hỏi liên quan đến công tác quản lý giá hàng hóa tại 
thị trường trong nước trong bối cảnh giá trị đồng kíp suy giảm mạnh. 

Theo đó, bất chấp việc ban hành và thực thi các chính sách mới, nhiều mặt hàng tiêu 
dùng bao gồm dược phẩm, nhiên liệu vẫn tăng đáng kể. 
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Các quy định pháp lý liên quan đến quản lý giá, khuyến khích xây dựng mạng lưới thị 
trường và quy hoạch lại hoạt động và giá cả hàng hóa tại các trung tâm mua bán hàng 
tiêu dùng, chủ yếu là chợ địa phương và quy định biên độ lợi nhuận đối với các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu trong nước (ở mức 10-20%). 

Bộ Công thương cho biết, ngoài các khó khăn và hạn chế khả năng quản lý giá tiêu 
dùng và dịch vụ do sự liên kết các ngành chưa đạt hiệu quả, thị trường Lào trong năm 
2019 được cho là ổn định, các mặt hàng theo mùa vụ có mức biến động giá trong tầm 
kiểm soát. 

 Giá gạo tại Lào khả năng sẽ tăng trong năm 2020 

heo KTXH, Thị trường gạo của Lào được dự báo sẽ gặp khủng hoảng bởi khả 
năng cao sản lượng lúa mùa khô sẽ không thể đạt chỉ tiêu trong năm 2019. 

Tổng sản lượng cả năm chỉ ước đạt 3.5 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban 
đầu là 4.4 triệu tấn. Việc giá hàng tiêu dùng tăng trong khi lượng hàng hóa thiếu hụt, 
bao gồm cả gạo là vấn đề đáng lo ngại nhất đối với người dân và Chính phủ Lào. 

Diện tích lúa mùa mưa bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Lào là gần 172.000 ha, trong đó 
có 105.200 ha thiệt hại toàn bộ, chiếm 13.63% tổng diện tích lúa mùa của Lào, ông 
Sonexay cho hay. 

Sản lượng thấp được dự báo trong năm 2019 có thể làm tăng giá gạo trong năm 2020. 
Giá gạo của Lào thường dao động trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 tùy thuộc 
vào sản lượng thu hoạch và lượng gạo có sẵn trên thị trường, thời gian giá gạo bị đẩy 
cao trong năm tới được dự báo sẽ đến sớm và kéo dài hơn. 

Hàng may mặc Lào không đủ chất lượng để xuất khẩu 

heo KTXH, Một số mặt hàng may mặc là quần, áo được sản xuất tại các nhà 
máy tại Lào đang không tỏ ra hấp dẫn với các thị trường nước ngoài khi có 
chất lượng dưới mức tiêu chuẩn và hầu hết các nhà sản xuất đang tập trung 

nhiều hơn vào thị trường trong nước. 

Nếu muốn có hàng xuất khẩu, phải nhập về các máy móc hiện đại và cải thiện kỹ năng 
của công nhân với chi phí rất tốn kém. Mô hình sản xuất hàng may mặc tại Lào chủ 
yếu vẫn ở mức nhỏ, hầu hết là các hộ gia đình và thuê lượng nhân công bên ngoài, thu 
nhập chính lệ thuộc vào quy mô đơn hàng trong nước. 

Hàng may mặc sản xuất tại Lào chủ yếu cung cấp cho thị trường trong nước, số lượng 
hàng bán ra tăng cao trong các dịp lễ hội ở Vientiane và các tỉnh khác. Chất lượng 
quần, áo tùy thuộc vào vật liệu, kích thước và khối lượng với chất liệu vải thường được 
nhập từ Trung Quốc có giá buôn từ 5.000-50.000 kíp. Về cơ bản, thị trường may mặc 
trong nước đang ổn định với mức giá rẻ và chất lượng chấp nhận được, mặt hàng phổ 
biến nhất là quần áo trẻ em. Quần áo trẻ em và quần áo lễ hội là hai mặt hàng bán chạy 
nhất, với số lượng vài nghìn sản phẩm mỗi tháng đối với mỗi cơ sở may mặc. Ngoài 
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ra, xu hướng kinh doanh qua mạng cũng đang là lựa chọn thích hợp cho các doanh 
nghiệp này gia tăng doanh số bán hàng. 

Tạm dừng cấp phép cho các cửa hàng internet tại 
Vientiane 

heo KTXH, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào mới ban hành quyết định số 
583 hôm 04/11 vừa qua về việc yêu cầu thành phố Vientiane dừng hoạt động 
cấp phép hoạt động kinh doanh mới cho các điểm truy cập internet cafe. 

Theo đó, kể từ tháng 11/2019, cơ quan chức năng thành phố Vientiane, cụ thể là Sở 
Bưu chính Viễn thông sẽ tạm thời không tiếp nhận và xử lý đề nghị hoạt động kinh 
doanh internet cafe mới trên địa bàn. 

Số lượng các điểm truy cập internet tại thành phố Vientiane đã ở mức nhiều, trong đó 
nhiều nơi để xảy ra sai phạm khi tổ chức các hoạt động khác, bao gồm cả hoạt động 
phạm pháp, bao gồm tổ chức đánh bạc và một số tệ nạn xã hội dẫn đến việc quản lý 
của cơ quan chức năng đang gặp nhiều khó khăn. 

Nạn nhân thảm họa vỡ đập tại Attapeu nhận trợ cấp 
hàng tháng từ Chính phủ 

heo KTXH, Mỗi người trong tổng số 4.607 nạn nhân mất nhà cửa sau thảm 
họa vỡ đập thủy điện Xepian-Xenamnoy tồi tệ vào năm ngoái đang nhận 
khoản trợ cấp 250.000 kíp/tháng và 20 kg gạo.  Ngoài 4.607 nạn nhân bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa, việc trợ cấp cũng được thực hiện đối với 3.123 
người khác tại 13 bản chịu thiệt hại nhẹ hơn là 18kg gạo/tháng. 

Người dân vùng lthảm họa hiện đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế đầy đủ, trẻ em 
đã được trở lại trường học. Cũng theo báo cáo của Huyện trưởng Sanamxay, nơi để 
xảy ra thảm họa cho biết, hiện các nạn nhân đang sống tại các khu tái định cư ở 5 bản 
khác của huyện. 

Tiến độ xây dựng các khu tái định cư khác đang được đẩy nhanh, hiện đạt khoảng 
30%, ông này cho biết. Thảm họa vỡ đập hồi tháng 7/2018 tại tỉnh Attapeu đã giết chết 
71 người, làm ảnh hưởng đến tổng cộng 13.067 người tại 13 bản thuộc huyện Sanaxay, 
Hơn 7.000 người trong số này đã phải di dời đến các khu tái định cư. 

Tỉnh Bokeo phản ánh tình trạng người Trung Quốc vẫn 
tiếp tục trồng chuối trái phép 

heo KTXH, trong bối cảnh dư luận cả nước Lào lo ngại về tình trạng sản xuất ồ 
ạt và lạm dụng hóa chất tại các đồn điền chuối được đầu tư bởi người nước 
ngoài, bất chấp lệnh dừng cấp phép và hạn chế trong lĩnh vực này của Chính 
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phủ, nhiều doanh nghiệp được cho là vẫn đang triển khai canh tác mới mà không có 
giấy phép hợp lệ 

Theo đại biểu quốc hội tỉnh Bokeo tại kỳ họp thứ 8 mới đây cho biết, tình trạng các 
doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc vẫn tiếp tục trồng chuối trên diện 
tích đất đã hết hạn tô nhượng vẫn đang xảy ra tại địa phương. Người dân tại đây hết 
sức lo ngại về việc hóa chất mà các doanh nghiệp này lén sử dụng có thể gây nguy cơ 
ô nhiễm môi trường và sức khỏe.  

Hiện, người dân tại các tỉnh vốn có nhiều diện tích trồng chuối trước đây đều đang kêu 
gọi tẩy chay hoạt động này và đề nghị Chính phủ có những chính sách thiết thực để 
thúc đẩy sản xuất các loại cây trồng khác có lợi ích kinh tế và thân thiện với môi 
trường. 
  

Thủy điện Xelanong 1 chuẩn bị phát điện trong năm 
2020 

heo báo chí Lào, dự án thủy điện Xelanong 1 đang đạt tổng tiến độ 90% và dự 
kiến phát điện thương mại ngay trong năm 2020 tới. 

Theo thông tin từ nhà thầu Trung Quốc, hiện tổ máy thứ nhất của dự án Xelanong 
1 tại tỉnh Savannakhet đã hoàn tất lắp đặt với công suất 35MW và tổ máy thứ 2 với 
công suất tương tự đang trong quá trình lắp đặt, dự kiến hoàn tất trong tháng 1/2020. 

Thủy điện Xelanong 1 nằm ở hạ nguồn sông Xelanong, một phụ lưu của sông 
Xebanghiang, cách trung tâm huyện Phin, tỉnh Savannakhet khoảng 43km và cách 
trung tâm tỉnh Savannakhet 180 km. Dự án do người Trung Quốc đầu tư có khả năng 
tích trữ 881 triệu m3 nước, đập cao 64.5m, tổng công suất sản xuất điện khoảng 269.9 
triệu kWh. Dự án có tổng vốn đầu tư 151 triệu USD và sẽ hòa vào lưới điện thông qua 
đường dây 115kV dài 32.8km. Thời gian tô nhượng dự án là 30 năm. 

 Unitel và MB Bank tiên phong triển khai nền tảng công 
nghệ tài chính-ngân hàng tại Lào 

heo Star Telecom, theo thỏa thuận hợp tác được ký kết mới đây tại trụ sở chính 
của Unitel ở thành phố Vientiane, Star Fintech và MB Bank sẽ triển khai đưa 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng - tài chính mà MB Bank cung cấp tích hợp vào 

ứng dụng Ví điện tử U-Money cho tất cả các đối tượng người dùng tại Lào. 

Trước đó, vào tháng 08/2019, Star Fintech đã trở thành đơn vị đầu tiên được Ngân 
hàng Trung ương Lào cấp phép triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ tài chính trên 
nền tảng viễn thông và Công nghệ thông tin tại Lào thông qua dịch vụ ví điện tử U-
Money. 

MB Bank tại Lào sẽ là một trong những đối tác ngân hàng quan trọng để Star Fintech 
có thể tận dụng tối đa lợi thế về hạ tầng viễn thông của Star Telecom để mở ra một 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 53 

kênh thanh toán mới, tiện dụng, an toàn, nhanh chóng hiệu quả, giúp toàn bộ người 
dân có thể tiếp cận được dịch vụ tài chính-ngân hàng, góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm 
nghèo, tăng cường kết nối giao thương cho người dân Lào thông qua các giải pháp, 
sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, dịch vụ ngân hàng điện tử, tài chính vi mô… cho 
mọi đối tượng khách hàng. 

Dự án trung tâm thương mại Huayxai hoàn thành  
giai đoạn 1 

heo SSupdate, Dự án trung tâm thương mại và du lịch quốc tế tại huyện 
Huayxai, tỉnh Bokeo do công ty Haisheng, Trung Quốc đầu tư hiện đã hoàn 
thành giai đoạn 1 với việc xây dựng thành công hai tòa nhà 17 tầng chỉ trong 
vòng 10 tháng, từ tháng 1/2019 với tổng giá trị đầu tư 40 triệu USD. 

Thông tin trên được công bố tại buổi lễ diễn ra tuần vừa qua tại tỉnh Bokeo với sự tham 
gia của ban lãnh đạo chủ đầu tư và đại diện chính quyền địa phương. Theo đó, giai 
đoạn thứ 2 của dự án sẽ bao gồm một khách sạn 5 sao, hệ thống văn phòng cho thuê, 
căn hộ, nhà hàng và nhà nghỉ phức hợp dọc theo bờ sông Mekong trên tổng diện tích 
13.8 ha với mức đầu tư dự kiến là 100 triệu USD, hoàn thành vào tháng 9/2020 tới. 
Đây được xem là dự án quan trọng, làm thay đổi diện mạo của huyện biên giới 
Huayxai. 

Lào thảo luận xây dựng công viên Phật giáo  
với Trung Quốc 

heo báo chí Lào, Mới đây, tại thành phố Vientiane, Trung ương Mặt trận Lào 
đã tổ chức hội nghị tham vấn với đại diện tập đoàn Quảng Tây, Trung Quốc về 
dự án xây dựng công viên văn hóa Phật giáo tại khu vực thị xã Paksong, cao 

nguyên Bolaven, tỉnh Champasak. 

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về biên bản ghi nhớ hợp tác MOU mà tập đoàn của 
Trung Quốc đã ký kết thành công với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào không lâu trước đây 
về dự án nói trên nhằm thúc đẩy mối quan hệ văn hóa-du lịch giữa Lào và Trung Quốc. 
Thuộc khuôn khổ dự án, khu công viên Phật giáo và sân bay quốc tế Bolaven được 
triển khai để đáp ứng nơi tổ chức hội nghị Phật giáo thế giới trong tương lai. Các bên 
cũng đã tham gia đóng góp ý kiến để phía nhà phát triển bổ sung vào luận chứng văn 
hóa-xã hội đang trong quá trình xây dựng. 

Hợp tác về tôn giáo giữa Lào-Trung Quốc đang dần được coi trọng và phát triển trong 
những năm trở lại đây, dự án công viên văn hóa đang được triển khai với tốc độ nhanh 
chóng cho thấy tầm nhìn của Trung Quốc về việc đa dạng hóa các lợi ích có thể đạt 
được thông qua các hợp tác toàn diện với Lào trong nhiều lĩnh vực ngoài kinh tế-đầu 
tư. 
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Thành phố Vientiane tiêu hủy hơn 1 tấn  
rau quả nhập lậu 

heo KPL, Ngày 12/9, trạm kiểm dịch thực vật Dongphosy, quận Hadxaiphong, 
thành phố Vientiane đã tổ chức tiêu hủy tổng cộng 1.070kg rau quả các loại 
được nhập khẩu qua cửa khẩu Lào-Thái Hữu nghị số 1 do không có chứng từ 

hợp pháp và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Các mặt hàng rau bị tiêu hủy thuộc nhóm các thực phẩm phổ biến tại thị trường thành 
phố Vientiane như ớt, hành tươi, súp lơ, dưa chuột, đậu que, rau cải… 

Việc thắt chặt dòng hàng hóa rau củ trong bối cảnh thị trường vẫn có nhu cầu lớn cho 
thấy sự mạnh tay của chính quyền Lào đối với việc đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu song song với việc dần giảm lệ thuộc vào nhóm hàng này để tập trung tăng cường 
sản xuất trong nước. 

Chính phủ Lào mới đây đã thành lập Ủy ban cấp nhà nước về quản lý thị trường và 
khuyến khích sản xuất các mặt hàng mà Lào có thừa khả năng để cung cấp cho thị 
trường thay vì phải nhập khẩu. 

Nhà máy xi măng Trung Quốc tại HuaPhan chuẩn bị đi 
vào sản xuất 

heo tờ KTXH Lào đưa tin, nhà máy xi măng quốc tế HuaPhan-AnXue tại bản 
Kangkhong, huyện ViengXay, tỉnh HuaPhan chuẩn bị vận hành thử nghiệm vào 
cuối năm 2019 này trong khi tổng tiến độ thi công hiện tại đạt khoảng 90%. 

Theo thông tin từ lãnh đạo công ty, tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi 
măng là 50 triệu NDT (tương đương 63 tỷ kíp), khởi công chính thức từ cuối năm 2018 
trên diện tích 8.7 ha. Các thiết bị và vật liệu xây dựng chủ yếu nhập từ Trung Quốc, 
báo KTXH cho biết. 

Nguồn nguyên liệu sản xuất chủ yếu được lấy tại Lào để phục vụ cho dây chuyền sản 
xuất xi măng lò quay và thiết bị công nghệ khô mới nhất, cho khả năng sản xuất 2.500 
tấn/ngày, tập trung vào thị trường nội tỉnh và có thể xuất ra nước ngoài với giá khoảng 
hơn 500.000 kíp/tấn, lãnh đạo công ty thông tin thêm.  

Liên doanh Lào-Trung Quốc cung cấp điện cho tuyến 
đường sắt 

heo KTXH, China Southern Power Grid (CSG) và Electricite du Lao (EDL) đạt 
được thỏa thuận hợp tác để cung cấp điện năng cho dự án đường sắt Lào-Trung 
Quốc. 
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Công ty Đầu tư Điện lực Lào-Trung là tên gọi của liên doanh giữa hai công ty điện 
lực, được thực hiện chủ yếu bởi chi nhánh của CSG tại tỉnh Vân Nam. Theo đó, liên 
doanh mới sẽ triển khai dự án lưới điện theo mô hình BOT đầu tiên tại Lào để cung 
cấp điện năng cho tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, thúc đẩy kết nối gần hơn cộng 
đồng Trung Quốc-Lào theo nội dung thỏa thuận về đối tác "chung vận mệnh" được hai 
bên ký kết mới đây. 

Dự án cấp điện cho tuyến đường sắt được hai bên cực kỳ coi trọng, như là một phần 
của dự án biểu tượng cho chính sách vành đai con đường mà Trung Quốc thực hiện tại 
Lào. Ngày 30/4 vừa qua, Chủ tịch Tập và Chủ tịch Bounnhang Volachith đã đồng 
chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa CSG và EDL về tỷ lệ cổ phần trong dự án. Hiện 
thông cụ thể về kế hoạch liên doanh vẫn chưa được công bố chính thức. 

Công ty Hàn Quốc phát triển nền tảng xổ số trực tuyến 
tại Lào 

heo báo chí Lào mới đây vừa đưa tin việc Công ty Kona I có trụ sở tại Hàn Quốc 
vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với Công ty Lao Toto-một doanh nghiệp hoạt 
động xổ số tại Lào để ra mắt nền tảng xổ số trực tuyến tại đất nước Triệu voi. 

Kona là doanh nghiệp đang vận hành một hệ thống thanh toán di động tại hàn Quốc 
đã quyết định hợp tác với Lao Toto, doanh nghiệp này đã được cấp phép kinh doanh 
trong lĩnh vực cá cược thể thao và xổ số tại Lào. 

Năm 2017, Chính phủ Lào từng ra lệnh cắt giảm số lượng đại lý xổ số khi lo ngại sẽ 
trở thành tệ nạn, đồng thời, 4 loại xổ số bao gồm cá cược bóng đá, xổ số qua tin nhắn, 
xổ số Pingo và Loto đã bị cấm. Mặt khác, Lao Lottery cũng bị cắt giảm số lượt quay 
thưởng chỉ còn 1 lần/tuần. 

Chính phủ Lào cũng nghiêm cấm các loại hình nằm ngoài hệ thống, chủ yếu là các 
hình thức tương tự sổ xố hoạt động không công khai của người nước ngoài. Tuy nhiên, 
cơ quan chức năng Lào hiện vẫn chưa áp dụng được nhiều biện pháp cụ thể để giảm 
bớt tình trạng này một cách triệt để. 

Doanh nghiệp phát triển điện mặt trời tại tỉnh Salavane 

heo VTM, Công ty Khounkham Group được cấp phép phát triển hệ thống điện 
mặt trời có công suất 5MW tại hồ thủy điện Seset-Huaypo, tỉnh Salavane với 
điều khoản mở rộng mô hình nếu đem lại hiệu quả kinh tế. Ngày 8/11 vừa qua 

tại tỉnh Salavan, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Năng lượng và Mỏ Salavane đã 
tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Khounkham Group về việc nghiên cứu 
khả thi dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Seset-Huaypo thuộc địa bàn huyện 
Laungam. Theo thông tin từ doanh nghiệp đầu tư, dự án thủy điện Seset-Huaypo không 
đạt được hiệu năng sản xuất như dự tính ban đầu là 15MW khi khả năng vận hành chỉ 
đạt bình quân 1MW do các điều kiện khí hậu không thuận lợi. Vì vậy, dự án điện mặt 
trời trên hồ chứa dự án này được xem là một giải pháp thân thiện môi trường và có thể 
duy trì sản lượng điện quanh năm để bù đắp cho công trình thủy điện kém hiệu quả. 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 53 

Điểm tin báo chí trong nước: 

       Khai mạc "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt 
Nam-Lào” năm 2019 

heo báo chí Việt Nam, Sáng 15-11, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Thông tin và 
Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ cắt băng khai mạc 
chương trình "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào” năm 2019. 

Đây là lần thứ hai, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sự kiện có ý nghĩa này. 

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo 9 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào 
gồm: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Năm 2019 đánh dấu 57 năm Ngày Thiết lập quan hệ 
ngoại giao (5/9/1962-5/9/2019) và 42 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt 
Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2019). 

Chương trình là ngày hội của đồng bào các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, là dịp để tăng 
cường hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực đường biên, góp phần nâng cao nhận 
thức đối với các cấp, các ngành và đồng bào khu vực biên giới về ý thức trách nhiệm 
trong công tác quản lý nhằm bảo vệ thành công các nhiệm vụ chiến lược được Đại hội 
lần thứ XII của Đảng đề ra, đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 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. 

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có các hoạt động: Triển lãm ảnh "Tình hữu nghị 
đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào"; trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn 
hóa du lịch, đặc sản vùng miền, đặc sắc của tỉnh Nghệ An và các tỉnh biên giới của 
nước bạn Lào; giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào. Tại buổi lễ khai mạc có hơn 80 
gian hàng trưng bày các mặt hàng là thế mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An cũng như các tỉnh nước bạn Lào. 
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     Bàn giao công trình trường học hơn 23 tỷ đồng cho 
nhân dân tỉnh Sekong (Lào) 

heo TTXVN, Ngày 13/11, tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, Lào đã diễn ra lễ 
khánh thành, bàn giao công trình Trường Phổ thông Trung học Dakcheung, quà 
tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng dành tặng con em các bộ 

tộc Lào của địa phương. 

Theo TTXVN, công trình được Nhà nước Việt Nam giao cho BIDV thực hiện, khởi 
công tháng 6/2018 và hoàn thành vào tháng 7/2019 với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ 
đồng. Với quy mô 2 tầng, diện tích sàn trên 1.276 m², tòa nhà 2 tầng gồm 6 phòng học, 
2 phòng thí nghiệm, thư viện, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng họp, phòng giáo 
viên với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy và các khu chức năng. Phát biểu tại 
buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ tin tưởng, với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ 
giảng dạy và các khu chức năng, công trình này sẽ đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn của 
hệ thống giáo dục hiện đại; góp phần hiệu quả vào công tác đào tạo nguồn nhân lực 
cho huyện Dakcheung. 

Theo Đại sứ, 60% nguồn kinh phí viện trợ hằng năm của Chính phủ Việt Nam giúp 
Lào là dành để thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có một phần hỗ trợ xây 
dựng một số cơ sở giáo dục tại nước này. Bên cạnh đó, trong các chuyến thăm và làm 
việc của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Lào, các món quà tặng đều ưu tiên xây dựng 
cơ sở vật chất cho ngành giáo dục Lào. 
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  Báo Trung Quốc thừa nhận đội tuyển bóng đá nước 
nhà kém U19 Lào 

heo Zing, Truyền thông Trung Quốc bày tỏ nỗi thất vọng với các cầu thủ đội nhà 
khi lần đầu tiên sau 25 năm không góp mặt tại vòng chung kết U19 châu Á. Bài 
viết trên Sina đăng dòng tiêu đề: "Thất bại 1-4 trước Hàn Quốc, U19 Trung Quốc 

còn thua cả Lào".  

Tại vòng loại, U19 Trung Quốc nằm chung bảng với Hàn Quốc và để thua trước đội 
bóng này ở lượt trận quyết định. Kết thúc vòng bảng, U19 Trung Quốc đứng nhì với 6 
điểm và bị loại khi không nằm trong nhóm 5 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất, bao 
gồm cả chủ nhà Uzbekistan. Theo Sina, U19 Trung Quốc không có thành tích tệ hơn 
Lào, đội bóng có 7 điểm và hiệu số bàn thắng +7. 

Đây là lần đầu kể từ năm 1994, bóng đá Trung Quốc không thể vượt qua vòng loại 
U19 châu Á. Trước năm 2012, đội U19 nước này giành được nhiều thành tích ấn tượng 
tại giải khi có 2 lần về nhì vào các năm 1996 và 2004, cùng với việc liên tục góp mặt 
ở vòng 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên sau đó, U19 Trung Quốc thường xuyên bị loại ở 
vòng bảng. Thành tích đi xuống của bóng đá trẻ Trung Quốc đã được các chuyên gia 
nước này nhìn ra nhưng không thể tìm cách khắc phục. Sohu cho rằng thất bại của U19 
là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong 25 năm qua. 

 "Bóng đá Trung Quốc một lần nữa xuống dốc, chỉ có thể nói là bất lực. Các cầu thủ 
đang bước vào thời kỳ đen tối. Thật trớ trêu khi Lào, đội bóng ở nhóm hạt giống số 4 
khi bốc thăm, đã tiến vào vòng chung kết. Trong khi đó, Campuchia vẫn còn hy vọng", 
Sohu thất vọng với kết quả của đội nhà. 
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   Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào  

vào Việt Nam 
heo COL- Ngày 13/11, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc và lực lượng An 
ninh huyện Mường Mày, tỉnh Luông Pha Băng, Lào triệt phá thành công chuyên 

án ĐB1019L, bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. 

Cụ thể, khoảng 9h sáng 13/11, tại khu vực thị trấn Phôn Thoong, huyện Phôn Thoong, 
tỉnh Luông Pha Băng, Lào, phát hiện các đối tượng đang vận chuyển ma túy từ tỉnh U 
Đôm Xay đến thị trấn Phôn Thoong di chuyển theo hướng ra cửa khẩu Na Son, Lào, 
lực lượng đánh án đồng loạt áp sát và bắt giữ 2 đối tượng, thu 100.000 viên ma túy 
tổng hợp, 01 ô tô, 01 xe máy. 

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng khai tên là Xia Ly, 24 tuổi, trú tại Hủa Nậm Pa, 
huyện Pạc Peng, tỉnh U Đôm Xay, Lào và Thào Cấu, 20 tuổi, trú tại bản Mường Quán, 
tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ly và Cấu mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng, vận 
chuyển qua tỉnh Điện Biên, Việt Nam đi tỉnh Lào Cai để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện 
đối tượng và tang vật được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao cho An ninh 
huyện Mường Mày, tỉnh Luông Pha Băng, Lào xử lý theo quy định. 
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