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• Mục tiêu tăng trưởng năm 2020 của Lào

• Lào đặt mục tiêu sản xuất hơn 2 tỷ USD điện trong năm 2020

• Chính phủ Lào lạc quan vào triển vọng nền kinh tế

• Lạm phát của Lào trong tháng 10 nhảy vọt

• Quốc hội Lào thông qua kế hoạch phát triển kinh tế mới

• Doanh nghiệp Lào hy vọng hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do

• Chính sách thuế của Lào sẽ thay đổi đáng kể trong năm 2020

• Lào đẩy nhanh tiến độ phát hành trái phiếu tiền USD tại quốc tế

• Quốc hội Lào bàn về vấn đề tô nhượng đất đai

• Chính phủ Lào vẫn sẽ gặp khó khăn về tài chính

• Lào nhận hàng trăm câu hỏi liên quan đến ngành thương mại

• Tiến độ thực hiện tổng điều tra Kinh tế Lào lần thứ 3

• Nhiều doanh nghiệp Lào bị truy tố do làm ăn thua lỗ

• Lào tổ chức diễn đàn Asean về công nghệ sinh học trong nông nghiệp

• Lào tổ chức triển lãm Kinh tế-Công nghệ Lan thương-Mekong

• Hơn 30.000 lao động nước ngoài có dấu hiệu hoạt động trái phép tại Lào

• Sự cố vỡ đập tại Attapeu được đền bù thiệt hại 54 triệu USD
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• Hàng nông sản Lào gặp khó khi xuất ra nước ngoài
• Lào cơ cấu lại đơn vị giá vật liệu xây dựng
• Lào chuẩn bị áp dụng hệ thống hộ chiếu điện tử
• Ngân hàng JDB cấp vốn cho dự án cao tốc Vientiane
• Lao Telecom ra mắt dịch vụ sim điện tử eSIM tại Lào
• Dịch vụ giao hàng đồ ăn Foodpanda ra mắt tại Lào
• Liên doanh Lào-Nhật ra mắt dịch vụ cung cấp internet tại Lào
• Phổ biến tình trạng người nước ngoài vi phạm luật pháp Lào
• Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa thăm Lào
• Lào-Trung Quốc hợp tác giải quyết vấn đề người Trung Quốc phạm pháp

tại Lào
• Unitel trao tặng 1 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Lào

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Chuẩn bị hạ tầng để nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

• Trường Đại học Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà
nước Lào

• Hải quan Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm chống buôn lậu động vật hoang
dã

• Bộ TT&TT tập huấn kỹ năng thông tin cho các tỉnh có đường biên giới
với Lào
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Tin chính: 

 Mục tiêu tăng trưởng năm 2020 của Lào 

heo KPL, Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020 ở mức 
6.5%, đạt mức thu nhập bình quân đầu người 2.161 USD, ngành nông nghiệp 
tăng trưởng 2.7%, công nghiệp tăng trưởng 7.3% , dịch vụ tăng 6.9%, tăng 
trưởng ngành thuế, hải quan đạt 7.5%. 

Lào sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng; tháo gỡ các rào cản của ngành 
sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất nông nghiệp; đảm bảo tình hình an ninh lượng thực tiến tới 
các mục tiêu xuất khẩu mới nhằm gia tăng nguồn ngoại tệ và giảm lệ thuộc vào nhập 
khẩu nhiều mặt hàng không cần thiết; các lĩnh vực vốn đang là thế mạnh như sản xuất 
điện, khoáng sản, đặc khu kinh tế, công nghiệp chế biến nông sản, thủ công nghiệp, 
đồ nội thất mỹ nghệ... tiếp tục là nguồn thu chính của Lào bên cạnh các chính sách 
mới thúc đẩy ngành dịch vụ, du lịch tăng trưởng. 

Chính phủ Lào sẽ chuyển hướng sang tập trung đầu tư phát triển các vùng sản xuất, hạ 
tầng giao thông vận tải, du lịch dọc theo hành lang tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc 
và các tuyến giao thông quan trọng khác 

Chính phủ Lào cũng cam kết tiếp tục các chính sách xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất 
lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ y tế, công cộng để đạt được các mục tiêu 
phát triển bền vững SDGs. 

GDP năm 2020 của Lào ước đạt 177.780 tỷ kíp, tỷ lệ GDP bình quân đầu người đạt 
2.733 USD, GNI đạt 2.161 USD. Ngành nông nghiệp dự kiến đóng góp 15.2%, ngành 
công nghiệp đóng góp 32.03%, ngành dịch vụ phấn đấu tăng trưởng 6.9% để đóng góp 
41.47% bên cạnh 11.31% ngành thu thuế trong tổng GDP của Lào. 

Sản lượng gạo năm 2020 của Lào dự kiến đạt 4.4 triệu tấn; ngành công nghiệp chế 
biến và thủ công nghiệp đạt 14.919 tỷ kíp; tổng kim ngạch thương mại đạt 13.037 tỷ 
USD; năng lực sản xuất điện đạt 44.147 tỷ kWh trị giá 22.812 tỷ kíp; ngành khai 
khoáng dự kiến đóng góp 9.588 tỷ kíp. 

T
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 Lào đặt mục tiêu sản xuất hơn 2 tỷ USD điện trong 

năm 2020 

heo KPL, Năm 2019, biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán đã ảnh hưởng 
đáng kể đến khả năng sản xuất điện của Lào. Chính phủ Lào đặt mục tiêu đưa 
sản lượng cả năm 2020 lên 44.147 tỷ Kwh điện. 

Theo báo cáo ngành điện của Lào cho thấy sản lượng cả năm 2019 chỉ đạt 60% chỉ 
tiêu đặt ra do các nhà máy của nước này không thể sản xuất do mực nước hồ chứa thấp 
bởi lượng mưa ít bất thường tại Lào trong 50 năm trở lại đây. 

Theo đó, sản lượng điện trong năm 2019 của Lào sẽ đạt khoảng 33.658 tỷ kWh. Chính 
phủ Lào cũng mới nâng mục tiêu sản xuất năm 2020 lên 44.147 tỷ kWh do lạc quan 
về năng lực sản xuất của hàng loạt công trình thủy điện mới hoàn thành và chuẩn bị đi 
vào hoạt động để hiện thực hóa các dự án bán điện cho nước ngoài mà Lào đã ký kết. 

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Khammany Inthirath, Lào hiện có 71 công trình 
nhà máy sản xuát điện cho tổng công suất sản xuất 9.700 MW. Mục tiêu sản xuất năm 
2020 sẽ đem lại cho Lào 22.812 tỷ kíp tiền bán điện thương phẩm trong nước và xuất 
khẩu. 

Có một số nhà máy sản xuất dưới mức công suất tối đa, chỉ đạt khoảng 60% bao gồm 
thủy điện Nậm Tha 1, Thủy điện Nậm U giai đoạn 1, Thủy điện Nậm Ngưm 2 và Thủy 
điện Theun Hinboun. 59 nhà máy điện khác của Lào dự kiến sẽ cho sản lượng điện 
đúng với mục tiêu đặt ra, Bộ trưởng Khammany nói. 

Ngoài ra, sẽ có nhiều dự án thủy điện quan trọng của Lào sẽ hoàn thành và đi vào sản 
xuất ngay trong năm nay gồm có Thủy điện Xayyaboury và Don Sahong trên dòng 
chính Mekong, Thủy điện Nậm Nghiệp 1 và Thủy điện Xepian-Xenamnoy, các thủy 
điện này cho tổng năng lực sản xuất lên đến 12.294 tỷ kWh/năm. Chính phủ Lào hiện 
đang rất lạc quan với tiến độ các dự án và khả năng đáp ứng điện theo các hợp đồng 
mua-bán đã ký kết. 

Cũng theo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, cho đến thời điểm hiện tại nhu cầu điện năng 
thương phẩm trong nước đạt 1.222 MW và dự kiến chiếm 7-8% tổng năng lực sản xuất 
trong nước mỗi năm. Lào hiện đang có hợp đồng mua bán hơn 6.000 MW với 
Campuchia và một dự án hợp tác phát triển năng lượng (nhiệt điện than đá) 3.215MW. 
Dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành hợp đồng. 

Lào cũng đã xuất khẩu được 5.415 MW cho Thái Lan trong tổng số 9.000MW mà hai 
bên đã cam kết thực hiện cho đến năm 2030. Lào cũng đã xuất được 540 MW sang 
Việt Nam theo hợp đồng bán điện tổng cộng 5.000MW. Lào và Myanmar cũng đã đạt 
được thỏa thuận kết nối lưới điện và cung cấp 300 MW cho Myanmar cho đến năm 
2025, đạt thỏa thuận bán 300 MW điện cho Malaysia thông qua Thái Lan và đang đàm 
phán tiếp việc bán điện cho Singapore trong tương lai. 

T 
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Chính phủ Lào lạc quan vào triển vọng nền kinh tế 

heo báo chí Lào, Thủ tướng Lào tin tưởng nền kinh tế đất nước sẽ phục hồi và 
phát triển mạnh trong năm tới do một số dự án đầu tư trọng điểm sẽ chính thức 

được khởi động. 

Phát biểu trước Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith đã công bố 
danh sách các dự án đầu tư lớn, được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 
đẩy kinh tế tăng trưởng trong những năm tới. 

Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2021, dự án 
các đường cao tốc quan trọng trong nước và đường cao tốc, đường sắt kết nối với các 
nước láng giềng là những dự án quan trọng của đất nước, Thủ tướng cho biết. 

Việc chuyển đổi vị thế của Lào từ một quốc gia không có biển thành trung tâm đất liền 
khu vực sẽ làm gia tăng đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thương mại, nông nghiệp và du 
lịch. 

Trước đó, báo cáo Chính phủ cho thấy nền kinh tế Lào năm 2019 sẽ không đạt mục 
tiêu tăng trưởng 6.7% do ảnh hưởng bởi nhịp đi xuống của kinh tế thế giới cũng như 
thiệt hại từ các đợt thiên tai. 

Thủ tướng khẳng định mạnh mẽ sự ưu tiên chính sách tháo gỡ các rào cản tăng trưởng 
kinh tế, thuận lợi cho môi trường đầu tư, đặc biệt là sớm hoàn thiện cơ chế một cửa để 
đảm bảo nền kinh tế Lào tăng trưởng ổn định trở lại. 

Lào sẽ sàng lọc bộ máy nhân sự để quản lý dịch vụ một cửa, bất cứ cán bộ nào cho 
thấy không đủ năng lực sẽ bị loại bỏ, Thủ tướng nói. 

Ngoài ra, cải thiện chất lượng ngành du lịch, hiện đại hóa công tác thu ngân sách, ổn 
định tỷ giá hối đoái, giải ngân mạnh mẽ cho SMEs, tăng cường chất lượng nhân lực 
nhà nước, loại bỏ cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm... là những cam kết của Chính 
phủ Lào trong năm 2020. 
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 Lạm phát của Lào trong tháng 10 nhảy vọt 
heo LTP, Lào ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao nhất trong năm 2019 trong tháng 10 
ở mức mức 5.34% so với 3.92% trong tháng 9, con số đã được dự báo trước 
khi nhóm hàng thực phẩm, đồ uống có mức tăng mạnh 8.83%. 

 Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, 
giá gạo tăng đến 28.25% trong thời gian qua đã khiến nhóm hàng thực phẩm, đồ uống 
nhảy vọt, nguyên nhân xuất phát từ việc khan hiếm nguồn cung do thiên tai bão lũ liên 
tục xảy ra khiến người dân lo ngại mất mùa tăng cường tích trữ lương thực, không 
cung cấp đủ cho nhu cầu thị trường. Nhóm hàng thịt, cá, rau, củ, quả nhìn chung có 
mức tăng 2.63%, trong phạm vi có thể kiểm soát. 

Nhóm hàng hóa, dịch vụ chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu bao gồm đồ uống có cồn, 
thuốc là, hàng may mặc, đồ gia dụng, nhóm dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng. nhà hàng, 
khách sạn cũng có mức tăng nhẹ do ảnh hưởng từ việc đồng kíp mất giá so với bath 
Thái Lan và USD. 

Hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ nhóm 2 có mức tăng 4.91% do giá vàng thành phẩm tại 
Lào tăng khá mạnh trong thời gian qua; Nhóm giao thông, vận tải duy trì mức tăng 
nhẹ 1.63% do giá xăng dầu trong nước không có nhiều biến động đáng kể. 

Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 của Lào tăng 0.72% so với cùng kỳ tháng trước đó do ảnh 
hưởng bởi mức tăng của nhóm hàng thực phẩm và đồ uống có cồn (1.27%) bao gồm: 
gạo, thịt, gia cầm, cá, hải sản, hoa quả tươi, rau, gia vị và một số loại đồ uống thông 
thường. 

Nhóm hàng may mặc và giày dép tăng 0.31%, nhóm giao thông-vận tải tăng 0.23% ( 
thiết bị vận tải tăng 1.28%, xăng dầu tăng 0.48% trong khi giá xe ô tô nói chung giảm 
0.28%). 

Các nhóm dịch vụ, tiêu dùng khác như điện, nước, khí đốt nấu ăn, thiết bị gia dụng 
cũng có mức tăng nhẹ dưới 0.6%). 
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Quốc hội Lào thông qua kế hoạch  
phát triển kinh tế mới 

heo VTM, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Lào năm 2020 do Chính phủ Lào 
đề xuất đã được đại đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ. 

Theo đó, năm 2020, Chính phủ Lào sẽ tập trung áp dụng các chính sách khuyến 
khích sản xuất hàng hóa trong nước, đặc biệt là hàng tiêu dùng cho thị trường địa 
phương, đồng thời tiếp tục điều chỉnh giảm nhập khẩu các mặt hàng không cần thiết. 
Những động thái này có tác dụng tăng cường dự trữ ngoại tệ và ônr định nền kinh tế 
trong trung và dài hạn. 

Những biên pháp quan trọng có thể kế đến như việc cam kết thực thi chính sách ưu đãi 
thuế và lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Những SMEs 
cũng sẽ có cơ hội tham gia tìm hiểu và nâng cao kiến thức cũng như tiếp cận các công 
nghệ cần thiết để cải thiện năng suất hoạt động. 

Chính phủ Lào sẽ tiếp tục phân bổ nguồn ngân sách 200 tỷ kíp và 100 triệu USD vốn 
vay của Trung Quốc để thúc đẩy SMEs phát triển. Các doanh nghiệp sẽ được khuyến 
khích sử dụng tài nguyên địa phương để làm nguyên liệu đầu vào. 

Ngành Y tế và Giáo dục cũng sẽ được chú trọng phát triển trong năm 2020 thông qua 
việc nâng cấp hạ tầng cơ sở và cải thiện năng lực nghiệp vụ chuyên ngành. 

Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo cũng là một trong những mục tiêu ưu tiên 
của Chính phủ trong kế hoạch năm 2020 tới. Nước này cũng sẽ phát triển và thúc đẩy 
đầu tư dọc hành lang các tuyến giao thông quan trọng đi qua nước này như là một phần 
của chiến lược dài hạn đưa Lào trở thành trung tâm đất liền của khu vực. 

Năm 2020, Chính phủ Lào ước tính đầu tư trổng cộng 46.500 tỷ Kíp để duy trì mức 
tăng trưởng kinh tế 6.5%, nguồn vốn này từ các đơn vị đầu tư trong và ngoài nước 
cùng ODA và một phần ngân sách quốc gia. 

Lào đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2020 khoảng 6.696 tỷ kíp, tương đương 
3.76% GDP. Dự kiến thu ngân sách 28.997 tỷ kíp và chi khoảng 35.693 tỷ kíp. 

Kết thúc năm 2019 bản lề với nhiều thách thức cho nền kinh tế bởi sự tàn phá của thiên 
tai và môi trường đầu tư ảm đạm. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế Lào 5 năm lần thứ 8, đóng vai trò quan trọng quyết định đến thành 
quả phát triển chung của quốc gia trong nửa thập kỷ qua. 
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Doanh nghiệp Lào hy vọng hưởng lợi từ hiệp định 

thương mại tự do 

heo KTXH, gần 100 đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Lào 
mới đây đã tham gia hội nghị chuyên đề về tác động của FTA đối với Lào do 
Bộ Công thương nước này tổ chức. 

Theo đại diện Bộ Công thương, Hiệp định thương mại tự do FTA sẽ giúp Lào tháo gỡ 
khó khăn lớn nhất về chi phí tiếp thị và tìm kiếm thị trường, từ đó giảm mặt bằng giá 
thành sản phẩm hàng hóa Lào vốn đang ở mức cao trong khu vực. 

Thông qua việc miễn giảm thuế quan và các chính sách có lợi, hàng hóa Lào sẽ được 
nâng cao mức cạnh tranh đáng kể trong khu vực, Cục trưởng Xúc tiến thương mại Bộ 
Công thương, ông Xaysomphet Norasing phát biểu. 

Hội nghị nói trên là diễn đàn đối thoại lần đầu và có tầm quan trọng để nâng cao nhận 
thức của doanh nghiệp Lào (98% là SMEs) về hiệp định tự do thương mại FTA, qua 
đó thúc đẩy niềm tin đầu tư sản xuất và xây dựng tính cạnh tranh cho hàng hóa nội địa. 

Thuộc khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp tham gia cũng được phổ biến kiến thức 
về Khu vực mậu dịch tự do Asean AFTA và một số kiến thức về thương mại điện tử, 
đặc biệt đáng chú ý là phần giới thiệu kệnh thương mại trực tuyến plaosme.com mà 
Bộ Công thương phát triển cho các đối tượng SMEs. 

Plaosme hiện là kênh thương mại điện tử có quy mô lớn nhất về các mặt hàng sản xuất 
tại Lào, hiện lên đến hơn 1.400 sản phẩm. 
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Chính sách thuế của Lào sẽ thay đổi đáng kể trong năm 
2020 

heo KTXH, Bộ Tài Chính Lào vừa mới thông tin việc các bộ luật quan trọng 
liên quan đến ngành thuế sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2020 khi vừa 
được Quốc hội Lào thông qua vào tháng 6. 

Thông tin được đưa ra trong hội nghị phổ biến chính sách ngành thuế được tổ chức bởi 
Bộ Tài Chính Lào và đại diện của Ngân hàng Thế giới WB và có sự tham dự của hàng 
trăm doanh nghiệp Lào để thảo luận về Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT sửa đổi, 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế thu nhập. 

Các Bộ luật về thuế là văn bản xác định nguyên tắc, quy định, quy trình và biện pháp 
liên quan đến quản lý và giám sát hoạt động ngành thuế của Lào. Luật thuế được thiết 
lập để đảm bảo cân bằng lợi ích của doanh nghiệp, người dân, tăng hiệu quả và khả 
năng thu thuế chính xác và đầy đủ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội quốc gia. 

Trong thời gian qua, các quy định về thuế đã được sửa đổi đáng kể, trong đó có việc 
điều chỉnh giảm mức áp thuế lợi nhuận từ 24% xuống còn 20% theo tuần suất 2 
đợt/năm; miễn thuế lợi nhuận cho các doanh nghiệp có doanh thu từ 12-50 triệu 
kíp/năm... và nhiều quy định mới khác. Cục trưởng Cục thuế Phouthanouphet 
Xaysombath phát biểu tại hội nghị. 

Những điều chỉnh trong chính sách thuế của Lào được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho 
việc cấp mã hồ sơ thuế và các quy trình thực hiện khai báo thuế qua hệ thống điện tử 
mà nước này đang triển khai. 

Chính phủ Lào đang đối mặt với các thách thức của ngành thuế khi phát hiện doanh 
nghiệp lợi dụng kẽ hở trong quy định để né tránh các khoản thuế cũng như năng lực 
truy thu yếu và hay để rò rỉ nguồn thuế của cơ quan chức năng. 
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Lào đẩy nhanh tiến độ phát hành trái phiếu tiền USD 
tại quốc tế 

heo LTP, Để chuẩn bị cho kế hoạch phát hành trái phiếu USD tại quốc tế, 
Chính phủ Lào dự kiến tham gia vào các tổ chức tài chính lớn như Standard 
Chartered, JP Morgan và Credit Suisse để tăng cường uy tín của đất nước. 

Kể từ tháng 12/2015, Lào đã phát hành tổng cộng 182 triệu USD trái phiếu tại 
Thái Lan trong 2 đợt liên tục, ngoài ra, nước này cũng thường xuyên phát hành trái 
phiếu bằng đồng bath nhưng vẫn chưa một lần vượt ra khỏi phạm vi Thái Lan để tạo 
cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế do Thái Lan vẫn là thị trường quen thuộc mà Lào 
nắm rõ mức rủi ro nhất. 

Những năm trở lại đây, Trung Quốc và Thái Lan được xem là hai nhà đầu tư tiềm năng 
nhất của Lào với dòng tiền dồi dào. Với việc đạt được các tiêu chuẩn quốc tế thông 
qua việc tham gia các tổ chức tài chính lớn, Lào có thể sẽ được hưởng lợi từ việc phát 
hành trái phiếu cho nước ngoài để mở rộng phạm vi nhà đầu tư, mang lại thêm tiền 
USD cho nước này. 

Hiện Lào cũng chưa có mức độ xếp hạng cụ thể trên thị trường tài chính quốc tế. Tổ 
chức xếp hạng TRIS của Thái Lan mới đây vừa điều chỉnh xếp hạng của Lào theo 
hướng tăng triển vọng về khả năng ổn định dữ trữ ngoại hối và xử lý gánh nặng nợ 
công. Tuy nhiên, Lào cũng sẽ được chú ý nhiều hơn một khi nước này đạt được những 
đánh giá chi tiết hơn mang tính quốc tế về tình hình tài chính  

Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây cũng đã khuyến nghị Lào cần thực hiện các cải 
cách quản lý tài chính công thiết thực hơn để tăng cường tính bền vững của khả năng 
chi trả nợ và duy trì ngân sách. IMF cũng đưa ra đánh giá lạc quan về triển vọng phát 
triển kinh tế Lào trong trung hạn ở mức cao 7%. 
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Quốc hội Lào bàn về vấn đề tô nhượng đất đai 
heo LTP, Báo cáo tổng hợp về vấn đề tô nhượng đất đai mới đây đã được đưa 
ra thảo luận trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Lào để tìm ra phương án giải 
quyết những thách thức đang gặp phải. 

Nội dung báo cáo đã đề cập chi tiết đến các dự án có tô nhượng đất đai và chi 
phí liên quan được thỏa thuận giữa Chính phủ và doanh nghiệp. 

Theo đó, đã có 11.7 triệu ha đất đã được Chính phủ Lào phê duyệt cho các doanh 
nghiệp để phát triển dự án theo mô hình tô nhượng nhưng đến nay chỉ có 549.248 ha 
được sử dụng đúng mục đích. 

Tổng cộng có 173 thỏa thuận thuế đất, 1.569 dự án có tô nhượng đất và 16 dự án khác 
có sự chuyển giao đất thuộc sở hữu tư nhân. Các dự án tô nhượng đất tại Lào chủ yếu 
để thực hiện các dự án đầu tư vào ngành lâm nghiệp, khai thác khoáng sản và thủy 
điện, báo cáo cho biết. 

 

Các đại biểu quốc hội cũng có chung quan điểm về việc Chính phủ Lào cần có biện 
pháp thắt chặt quản lý mạnh mẽ hơn nữa để các dự án tô nhượng đất được phát triển 
đúng mục đích, không để xảy ra sai phạm và đảm bảo không lãng phí tài nguyên. 

Chính phủ Lào cũng cho biết sẽ vạch ra một kế hoạch tổng thể cấp quốc gia để cải 
thiện khả năng phối hợp quản lý đất đai giữa cơ quan các cấp nhằm tăng tính hiệu quả 
trong việc thực thi pháp luật có liên quan. 
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Chính phủ Lào vẫn sẽ gặp khó khăn về tài chính 
heo Vientiane Times, Mặc dù Bộ Tài chính khẳng định Lào vẫn sẽ tiếp tục thực 
hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng để giảm bớt chi tiêu công trong bối cảnh 

những chính sách này chưa đem lại hiệu quả ít nhất là thời điểm hiện tại. 

Phát biểu trước Quốc hội Lào, Bộ trưởng Somdy Duangdy cho biết tình hình thu ngân 
sách không khả quan và chi tiêu công liên tục tăng trong những năm qua sẽ duy trì tình 
trạng khó khăn tài chính của nước này trong ngắn hạn trước khi những quy định mới 
đạt được hiệu quả. 

Để đảm bảo giảm chi ngân sách hiệu quả, Bộ Tài chính Lào đã điều chỉnh nhiều quy 
định liên quan đến việc sử dụng ngân sách cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
đặc biệt là việc mua xe công, được cho là đã làm lãng phí hàng chục tỷ kíp trong nhiều 
năm trở lại đây. Các dự án có vốn đầu tư nhà nước cũng được thanh tra và giám sát từ 
đầu để tránh tình trạng khai khống giá, được phát hiện ở hàng trăm dự án trong các đợt 
thanh tra mới đây. 

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng cho biết việc tổ chức các sự kiện văn hóa, ngày lễ kỷ 
niệm quan trọng sẽ được giảm quy mô và sử dụng nguồn ngân sách phù hợp. 
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Lào nhận hàng trăm câu hỏi liên quan đến ngành 
thương mại 

heo KTXH, Trong khuôn khổ Hội nghị về chính sách thương mại của CHDCND 
Lào được WTO tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ từ 18-20/11 mới đây, đoàn đại biểu 

do Bộ trưởng Công thương Khammany Pholsena dẫn đầu đã tiếp nhận và trả lời tổng 
cộng 209 câu hỏi và đánh giá từ cộng đồng quốc tế liên quan đến lĩnh vực thương mại 
của Lào. 

Các vấn đề được quốc tế quan tâm bao gồm quy trình cấp phép đầu tư; quy định về 
việc cấm xuất khẩu gỗ và khoáng sản thô; chính sách tô nhượng khai thác khoáng sản; 
chính sách về ngành năng lượng; quy định và dịch vụ tài chính-ngân hàng; sự phát 
triển ngành viễn thông; kế hoạch phát triển hệ thống giao thông-vận tải đường bộ và 
đường sắt; kế hoạch phát triển thương mại điện tử và du lịch. 

Theo đó, WTO đánh giá cao những nỗ lực đáng kể của Lào trong quá trình phát triển 
kinh tế-xã hội và thực thi nghĩa vụ là thành viên và các công ước của WTO, đặc biệt 
Lào đã có động thái tích cực trong việc cải cách ngành hải quan  , đồng thời khuyến 
nghị Lào cần tiếp tục thực hiện các chính sách mới để tạo thuận lợi cho môi trường 
đầu tư và thương mại trong nước. 

Thuộc khuôn khổ hội nghị, Lào sẽ tiếp tục trình báo cáo kinh tế chi tiết và kêu gọi hỗ 
trợ kỹ thuật từ các thành viên WTO theo cơ chế làm việc từ tổ chức này. 
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Tiến độ thực hiện tổng điều tra Kinh tế Lào lần thứ 3 
heo KTTM, Mới đây tại thành phố Vientiane, Bộ Tài chính, Bộ Nông Lâm và 
trung tâm thống kê quốc gia Lào đã tổ chức Hội nghị thảo luận về báo cáo tiến 

độ triển khai tổng điều tra kinh tế lần thứ 3 năm 2019. 

Theo đó, báo cáo cho biết đến thời điểm hiện tại, quá trình khảo sát, thu thập thông tin 
kinh tế Lào đã hoàn tất đối với nhóm doanh nghiệp trong nước và hoàn tất điều tra 
nông nghiệp, dân số tại 2 địa phương là Xiengkhoang và thủ đô Vientiane. 

Tổng điều tra các chỉ số kinh tế của Lào được thực hiện theo hình thức khảo sát thông 
tin qua mẫu hỏi/đáp soạn sẵn được điều chỉnh và cơ bản hoàn tất quá trình xây dựng 
cách thức hoạt động, báo cáo cho biết. 

Đợt tổng điều tra lần 3 sẽ thu thập dữ liệu, thông tin các doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, kinh tế…đăng ký kinh doanh tại Lào, được thực hiện trong 2 giai 
đoạn, bao gồm việc lập danh sách hộ gia đình sản xuất nông nghiệp hoặc hộ kinh doanh 
cũng như các cơ sở kinh doanh trên phạm vi toàn quốc được triển khai đồng loạt vào 
trung tuần tháng 7. Giai đoạn 2 là khảo sát thực địa, sẽ diễn ra vào tháng 10-11. 

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện 5 năm một lần, cung cấp các số liệu thống kê về 
bức tranh kinh tế chung của Lào. Tổng điều tra có vai trò quan trọng, kết quả điều tra 
giúp Chính phủ Lào đánh giá được sự chuyển biến về cơ cấu Kinh tế trong nước, qua 
đó phục vụ khu vực nhà nước và tư nhân trong hoạch định chính sách. Là cơ sở quan 
trọng cho việc điều chỉnh hướng đi của Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội 5 năm 
lần thứ 8 hiện tại và hoạch định kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội 5 năm lần thứ 9 
theo hướng bền vững mà Lào đã đề ra. 

Đợt tổng điều tra lần 3 sẽ liệt kê tất các đơn vị kinh doanh đang hoạt động tại Lào, bao 
gồm cả nhà nước, tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh và doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (SMEs). 
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Nhiều doanh nghiệp Lào bị truy tố do làm ăn thua lỗ 
heo KTTM, Theo Bộ Công thương Lào, nhiều doanh nghiệp triển khai dự án “dự 
phòng gạo địa phương” đang bị cơ quan chức năng thực hiện truy tố do làm ăn 

thua lỗ và không có khả năng chi trả nợ cho Chính phủ. 

Theo đó, dự án quỹ dự phòng gạo được Chính phủ Lào phê duyệt hồi năm 2009 cho 9 
doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong nước được phép sử dụng nguồn vốn ngân 
sách để thiết lập quỹ dự phòng gạo ứng phó với biến động thị trường và thực hiện 
thanh toán công nợ theo quy định. Cụ thể, Chính phủ Lào quy định trữ lượng quỹ dự 
phòng và yêu cầu doanh nghiệp sử dụng 60% số gạo này cung ứng cho thị trường để 
đảm bảo xoay vòng vốn, 40% lượng gạo còn lại có vai trò can thiệp giá khi thị trường 
gạo gặp biến động bất thường, tức là giá gạo vượt khỏi biên độ 20% so với thông 
thường. 

Tổng giá trị dự án ban đầu là 113 tỷ kíp và quỹ dự phòng gạo mới chỉ hai lần can thiệp 
giá bán vào năm 2010 và 2019 nhưng hiện tổng dư nợ gốc vẫn lên đến 96.32 tỷ và 
22.63 tỷ lãi suất chưa được nộp lại ngân sách. 

Qua thanh tra, tất cả các doanh nghiệp thuộc khuôn khổ dự án đều để xảy ra sai phạm 
và không có khả năng thanh toán nợ, mặc dù không nêu rõ sai phạm dẫn đến thiệt hại 
ngân sách, cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành các thủ tục cần thiết để truy tố 
và xử lý trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định pháp luật. 
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Lào tổ chức diễn đàn Asean về công nghệ sinh học trong 
nông nghiệp 

heo KTTM, Diễn ra hôm 19/11 vừa qua tại thành phố Vientiane, đại diện chính 
phủ các quốc gia Asean đã nhóm họp để bàn về các vấn đề liên quan đến công 

nghệ và ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học vào sản xuất nông nghiệp. 

Tham gia hội nghị kéo dài hai ngày có mặt của đại diện Đại học Nông nghiệp Vân 
Nam, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Viện Nghiên cứu Bảo vệ Thực vật 
Việt Nam và Tiểu ban Asean về Công nghệ sinh học của Lào. 

Các bên đã thảo luận nhiều khía cạnh chuyên sâu về ứng dụng của thuốc trừ sâu sinh 
học trong việc phát triển nông nghiệp sạch trong bối cảnh Chính phủ nhiều nước đã và 
đang ý thức được ảnh hưởng và ban hành quy định nghiêm ngặt hơn về sản xuất, đăng 
ký và sử dụng thuốc trừ sâu thông qua việc áp giá và giảm thiểu số lượng mặt hàng 
này trên thị trường. 

Theo nhận định của Lào, các công nghệ mới áp dụng cho ngành Nông nghiệp có vai 
trò quan trọng trong việc đối phó với sự biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra đang làm suy 
yếu các nguồn tài nguyên quan trọng, việc này dẫn đến sự lạm dung hóa chất để duy 
trì năng suất và đảm bảo an ninh lương thực và gây hệ lụy cho môi trường. Lào đang 
nỗ lực để dần giảm lệ thuộc vào sử dụng thuốc trừ sâu độc hại thông qua nhiều quy 
định mới, tiếp tục khuyến khích nền nông nghiệp sạch và bền vững. 
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Lào tổ chức triển lãm Kinh tế-Công nghệ Lan thương-
Mekong 

heo KTTM, triển lãm Kinh tế-Công nghệ Lan thương-Mekong sẽ diễn ra trong 
các ngày từ 25-28/11 tại trung tâm thương mại LaoITECC ở thủ đô Vientiane 

nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia thuộc 
lưu vực Lan thương-Mekong. 

Triển lãm sẽ được tổ chức bởi Cục Xúc tiến thương mại, Phòng xúc tiến thương mại 
quốc tế Trung Quốc và Phòng Công nghiệp-Thương mại Lào. 

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm sẽ giới thiệu đến người tham quan các tiến bộ 
trong ngành phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng, giao thông, năng lượng, điện, thông tin 
và truyền thông, khoáng sản, xử lý nước, vật liệu xây dựng, điện tử tiêu dùng, thiết bị 
nông nghiệp, vật tư, thiết bị y tế, thương mại dịch vụ, thương mại điện tử xuyên quốc 
gia và các dự án du lịch, văn hóa. 

Triển lãm Kinh tế-Công nghệ Lan thương-Mekong được triển khai từ năm 2016 và 
diễn ra lần thứ 4 tới đây tại Lào, đây được xem là sân chơi phản ánh các hợp tác đáng 
chú ý giữa Trung Quốc với các nước thuộc lưu vực Mekong. 

Về quan hệ Lào-Trung Quốc, hai nước đang có những bước phát triển đáng kể trong 
vài năm trở lại đây khi ngày càng có những hợp tác mang tính toàn diện. Kim ngạch 
thương mại song phương Lào-Trung Quốc tăng trưởng 14.9% và Lào là quốc gia xuất 
siêu sang Trung Quốc với thế mạnh là hàng nông sản và khoáng sản. 
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Hơn 30.000 lao động nước ngoài có dấu hiệu hoạt động 

trái phép tại Lào 

heo KTTM, Báo cáo mới đây của Bộ Công thương Lào tại Diễn đàn kinh doanh 
Lào lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Vientiane cho biết đã có 5.375 lao 
động, người nước ngoài kinh doanh trái phép tại Lào đã qua xử lý, trong tổng số 

10.208 người bị phát hiện có sai phạm đang thuộc diện quản lý của Bộ này. Trong đó 
có những trường hợp thuộc sự quản lý của 355 đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký chính 
thức tại Lào. 

Kể từ năm 2015, Chỉ thị 62/PM của Thủ tướng Lào đã cho phép cơ quan liên bộ Công 
thương-Lao động-An ninh đẩy mạnh các hoạt động quản lý người lao động nước ngoài 
hoạt động kinh doanh trái phép tại Lào do lo ngại về ảnh hưởng đến quyền lợi lao động 
Lào cũng như tình hình an ninh, trật tự trong nước. 

Cơ quan liên ngành của Lào đã xác minh được gần 45.000 lao động nước ngoài hoạt 
động tại nước này và lên danh sách khoảng 34.000 người trong số này chưa có đủ các 
giấy tờ pháp lý cần thiết. Riêng số lượng đối tượng mà ngành Công thương Lào phải 
xử lý là 10.208 trường hợp, điều này có nghĩa còn khoảng gần 5.000 trường hợp, chủ 
yếu hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ, bao gồm dịch vụ, nhà hàng... 
thuộc diện lao động tự do cho đến thuộc biên chế các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 
đang chờ được cơ quan này xử lý trong tương lai. 

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng cho biết đang tăng cường quản lý quy định về 
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, liên doanh và đầu tư hoàn toàn trong việc sử dụng 
lao động nước ngoài hợp pháp theo hạn ngạch Quota được cấp. 
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Sự cố vỡ đập tại Attapeu được đền bù 
thiệt hại 54 triệu USD 

heo báo chí Lào, Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany 
Inthirath đã báo cáo trước Quốc hội nước này về tiến độ đàm phán và thực hiện 
đền bù đối với sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xenamnoy xảy ra tại tỉnh Attapeu 

hồi tháng 8/2018 vừa qua. 

Theo đó, Chính phủ Lào và nhà phát triển dự án đã đạt được thỏa thuận đền bù sau 
nhiều đợt đàm phán là 54 triệu USD so với mức đề nghị ban đầu là 273 triệu USD. Bộ 
trưởng Năng lượng và Mỏ Lào cho biết hiện tại phía tổ chức bảo hiểm đã chuyển khoản 
thành công 49.9 triệu USD. 

Tiến độ khảo sát và thu thập dữ liệu để đánh giá kết quả thiệt hại diễn ra rất chậm và 
không liền mạch khiến việc thống nhất giá trị đền bù bị kéo dài. Bộ Năng lượng và 
Mỏ cũng đang thuê một đơn vị tư vấn khác để thực hiện khảo sát lại nhằm đảm bảo 
tính công bằng. Bộ trưởng Khammany nói. 

Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cũng sẽ thực hiện các quy định cần thiết đối với trường 
hợp người dân từ chối ở tại khu tái định cư và tự xây dựng chỗ ở riêng, Bộ trưởng nói 
thêm. 

Theo Chính phủ Lào, 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 
Sanamxay, Hơn 7.000 người trong số này đã phải di dời đến các khu tái định cư. 
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Tin vắn: 
Hàng nông sản Lào gặp khó khi xuất ra nước ngoài 

heo KTXH, đưa tin vụ việc tại hải quan Vangtao-Chommek giữa hai tỉnh 
Champasak của Lào và Ubon Ratchathani của Thái Lan mới đây đã gây bức 
xúc khi cơ quan chức năng cần đến 9 tiếng đồng hồ mới có thể cấp đầy đủ giấy 
phép cho doanh nghiệp xuất khẩu. Nhiều nhà quan sát tại Lào cho rằng vấn đề 

này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp do thủ tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 
của  hàng hóa, đặc biệt là nông sản. 

Theo Bộ trưởng Công thương Khammany Pholsena, việc chậm trễ trong thủ tục thông 
quan cho người và hàng hóa gần đây đang được phản ánh nhiều, Bộ Công thương cũng 
như các cơ quan liên quan cam kết sẽ tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý và 
thực thi các chính sách cải cách của Chính phủ để hạn chế những rào cản tương tự cho 
ngành thương mại trong nước. 

Lào cơ cấu lại đơn vị giá vật liệu xây dựng 
heo KTXH, Mới đây, Bộ Công chính và Vận tải Lào cho biết cơ quan này 
đang triển khai cơ cấu lại đơn vị giá vật liệu, thiết bị ngành xây dựng theo 
vùng. Động thái này được đưa ra sau khi hàng trăm dự án hạ tầng tại nước 

này bị phát hiện khai khống chi phí nhưng có chất lượng thấp, làm thất thoát hàng trăm 
tỷ kíp ngân sách nhà nước. 

Được sự phê duyệt của Chính phủ Lào, Bộ Công chính và Vận tải cho biết đã xây dựng 
xong khung đơn vị giá vật liệu xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng công trình cả đường 
bộ và đường thủy và, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2020 tới. 

Tại miền Bắc Lào, đơn vị giá chuẩn sẽ lấy thị trường tỉnh Huaphan làm trung tâm, 
miền Trung lấy thành phố Vientiane và miền Nam Lào là tỉnh Sekong. 

 

Lào chuẩn bị áp dụng hệ thống hộ chiếu điện tử 
heo KTXH, Mới đây, Bộ An ninh Lào cho biết cơ quan này đã đạt được hợp 
tác với công ty CK Lao và Buathip Lao để phát triển hệ thống giám sát xuất 
nhập cảnh sử dụng hộ chiếu điện tử E-borderpass và hệ thống Autogate 

System tại các cửa khẩu quốc tế trên cả nước. 

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Lào đang nỗ lực hiện đại hóa bộ máy quản 
lý và dịch vụ hành chính công với tốc độ nhanh nhất có thể để đáp ứng các tiêu chuẩn 
về phát triển nhằm giúp Lào cải thiện các chỉ số đánh giá quốc tế về mức độ lý tưởng 
của môi trường đầu tư, thương mại và du lịch. 
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Ngân hàng JDB cấp vốn cho dự án cao tốc Vientiane 

heo KTXH, sáng ngày 13/11 vừa qua tại trụ sở chính của Ngân hàng hợp tác 
và phát triển JDB Lào. Lễ ký kết thỏa thuận cung cấp vốn cho dự án đường 
cao tốc nội thành Vientiane (Cao tốc Vientiane số I) giữa JDB và Tập đoàn 

AIF, đơn vị phát triển dự án, đã được diễn ra. 

AIF là một trong những tập đoàn lớn của Lào hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, 
xây dựng, cấp nước, viễn thông, bảo hiểm. Ngân hàng BIC, đơn vị trực tiếp thực hiện 
hợp tác cấp vốn lần này cũng trực thuộc mạng lưới kinh doanh của tập đoàn AIF. 

Dự án xây dựng đường cao tốc Vientiane số I nối liền Đặc khu kinh tế đầm Thatluang 
đến  bản Dongmakkhai, quận Xaythany được khởi công xây dựng từ năm nay trong 
thời gian 30 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021, tổng giá trị đầu tư 200 triệu 
USD với thời hạn tô nhượng 50 năm và có thể xin gia hạn thêm 20 năm. 

Lao Telecom ra mắt dịch vụ sim điện tử eSIM tại Lào 
heo KTXH, Thông qua hợp tác với 10T Tech của Hongkong, Lao Telecom 
mới cho ra mắt dịch vụ eSIM tại Lào. 

Động thái cung cấp dịch vụ eSIM của Lao Telecom được đưa ra sau khi nhà 
mạng này trở thành đơn vị đầu tiên thử nghiệm 5G hồi tháng 10 vừa qua, cho thấy 
tham vọng nâng tầm công nghệ của nhà mạng có 3.5 triệu người dùng tại Lào. 

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, dịch vụ eSIM của Unitel cũng đã được giới thiệu 
với mục tiêu hướng tới có ít nhất 10.000 khách hàng đổi SIM truyền thống lấy eSIM 
vào cuối năm 2020. 

Lao Telecom là công ty viễn thông đầu tiên của Lào, được thành lập năm 1996 với 
phần lớn sở hữu của Chính phủ nước này. Công ty này ra mắt 4G từ năm 2011 và 4.5G 
vào năm 2017. 

Dịch vụ giao hàng đồ ăn Foodpanda ra mắt tại Lào 
heo KTXH, Foodpanda là dịch vụ giao đồ ăn quốc tế chính thức xuất hiện tại 
Lào với 300 nhà hàng, quán ăn trong danh sách. 

Foodpanda là ứng dụng công nghệ cho phép khách hàng lựa chọn và nhận 
món ăn tại địa điểm tùy chọn, CEO của Foodpanda tại khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương phát biểu trong buổi lễ ra mắt nền tảng này tại Lào cho biết. Thành phố 
Vientiane là nơi đầu tiên có sự xuất hiện của ứng dụng gọi đồ ăn này tại Lào, đưa Lào 
trở thành thành viên thứ 9 trong khu vực APAC. 

Foodpanda hiện có mặt cả ở hai nền tảng IOS và Android, người dùng tại Vientiane 
có thể tải về và sử dụng dịch đặt món ăn và chọn địa điểm nhận hàng cực kỳ tiện lợi. 
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Ứng dụng này thích hợp với tất cả các đối tượng, những món ăn được lựa chọn nhiều 
sẽ đứng đầu danh sách và là gợi ý thích hợp cho người dùng, đại diện của Foodpanda 
cho biết. 

Liên doanh Lào-Nhật ra mắt dịch vụ cung cấp internet 
tại Lào 

heo KTXH, ngày 19/11 vừa qua, GMO-Z.com, liên doanh giữa tập đoàn AMZ 
và GMO Internet đã chính thức tổ chức lễ công bố ra mắt doanh nghiệp 
chuyên cung cấp các dịch vụ internet tại thị trường Lào. Thông tin từ buổi lễ 
ra mắt cho biết, GMO-Z là doanh nghiệp có tổng vốn đăng ký tại Lào là 2.4 

tỷ kíp, đặt trụ sở tại tầng 6 khách sạn Vientiane Plaza, thủ đô Vientiane, doanh nghiệp 
này sẽ cung cấp các dịch vụ internet theo công nghệ của GMO, một tập đoàn công 
nghệ của Nhật Bản như Domain, Cloud, ISPs, Hosting, Shopping Cart, Chứng khoán, 
các nền tảng thanh toán điện tử, dịch vụ thiết kế website, cấp chứng nhận điện tử... 
Ngoài ra, AMZ cũng tiết lộ tham vọng sớm trở thành đơn vị dẫn đầu trong các lĩnh 
vực thương mại chính của Lào bao gồm thương mại hàng tiêu dùng, bất động sản, bảo 
hiểm-tài chính, công nghệ-năng lượng và nông nghiệp thông qua hợp tác và chuyển 
giao công nghệ với các đối tác quốc tế. 

Phổ biến tình trạng người nước ngoài vi phạm luật 
pháp Lào 

heo KTXH, dẫn thông tin từ Bộ An ninh Lào, năm vừa qua, số lượt người xuất 
nhập cảnh của nước này đạt mức lần lượt 9.8 triệu và 10 triệu lượt, cơ quan chức 
năng nước này đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm 
quy định pháp luật ở các mức độ khác nhau. Theo đó, có đến 3.342 người nước 
ngoài bị chính quyền Lào cấm nhập cảnh, trong đó có hơn 1.400 người cấm nhập 

cảnh vào Lào vô thời hạn do bị cáo buộc vi phạm các quy định ở mức độ nghiêm 
trọng.  Cũng có 24 trường hợp sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Lào và bị phát 
hiện. Cơ quan an ninh Lào cũng đã mạnh tay rà soát và xử lý vấn đề người nước ngoài 
vi phạm pháp luật khi làm việc và sinh sống tại nước này, đặc biệt có đến 982 trường 
hợp là tội phạm công nghệ cao, tội phạm viễn thông, hầu hết trong số này là các đối 
tượng Trung Quốc. Tổng số người nước ngoài bị xử lý là 6.584 trường hợp, có 15 quốc 
tịch khác nhau, chủ yếu là lao động chui, buôn bán trái phép, hoạt động trong các lĩnh 
vực bị cấm. 

Theo đánh giá của Bộ An ninh Lào, người nước ngoài sống ở Lào đang xem nhẹ các 
quy định luật pháp sở tại, công tác truyên truyền, phổ biến quy định của Lào cũng chưa 
đạt hiệu quả do cán bộ chức năng đang thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. 
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Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa 
thăm Lào 

heo trang Quốc phòng Trung Quốc, chiều ngày 13/11, Thượng tướng Ngụy 
Phượng Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tới Thủ đô Viêng Chăn, ông sẽ thực 

hiện chuyến chính thức Lào trong 02 ngày 13 – 14/11/2019. Trong chuyến thăm ông 
sẽ vào chào xã giao các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và có cuộc hội đàm với 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. 

Thông tin từ cuộc gặp cho biết, Lào vẫn sẽ luôn ủng hộ chính sách một Trung Quốc. 
Hiện tại, quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện Lào – Trung phát triển tốt đẹp, 
quan hệ quân sự hai bên ở vào thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Đảng và Chính phủ 
Lào ủng hộ hết sức để hợp tác giao lưu các cấp trên lĩnh vực quân sự giữa hai bên 
không ngừng trở lên sâu sắc, thiết thực, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. 

Lào-Trung Quốc hợp tác giải quyết vấn đề người Trung 
Quốc phạm pháp tại Lào 

heo KTXH, Cuối tuần qua, tại thành phố Vientiane, Đoàn đại biểu Công an tỉnh 
Hồ Nam, Trung Quốc do trưởng phòng điều tra Jao Yoming làm trưởng đoàn đã 
có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo cơ quan an ninh thủ đô tại trụ sở của 

cơ quan này. Cuộc gặp được diễn ra với mục đính chính là để tăng cường quan hệ hợp 
tác giữa hai tỉnh trong vấn đề điều tra, theo dõi hành vi phạm pháp. Đoàn đại biểu phía 
Lào tham gia cuộc gặp song phương là Thượng tá Chanhhom Keosoulaxay. Tuy nhiên, 
phía Lào cho biết người Trung Quốc lao động và sinh sống tại Lào, đặc biệt là tại thành 
phố Vientiane có một bộ phận không nhỏ thực hiện các hành vi phạm pháp như lao 
động trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... mà phía cơ quan an ninh Lào quyết tâm 
xử lý triệt để. Trong đó có các vụ án lớn, dẫn độ hàng trăm đối tượng là công dân 
Trung Quốc về nước. 

Hai bên tiếp tục cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc kiểm soát tội phạm, người lao 
động chui, tăng cường phối hợp công tác dẫn độ tội phạm, đặc biệt là tội phạm công 
nghệ cao về Trung Quốc để xử lý theo quy định pháp luật. 

Unitel trao tặng 1 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Lào 

heo KTXH, Báo Quân đội Lào đưa tin ngày 14/11 cho biết, tại trụ sở Bộ Quốc 
phòng Lào, Công ty viễn thông Unitel Lào đã trao tặng số tiền 1.000.000 USD, 
đóng góp vào việc chào mừng 2 ngày lễ kỷ niệm lớn của Lào là Kỷ niệm 70 
năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2019) và 44 năm 

Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2019). Tham dự lễ trao nhận có Tổng giám đốc 
Unitel Lưu Mạnh Hà và Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone 
Chanyalath. 
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Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Chansamone bày tỏ sự cảm ơn đến Công ty Unitel, 
đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của số tiền mà doanh nghiệp trao tặng để đóng 
góp vào quá trình phát triển và lớn mạnh của Quân đội Lào. Đại tướng cũng mong 
muốn Unitel tiếp tục là một trong các doanh nghiệp có đóng góp nhiều cho sự phát 
triển quốc phòng Lào nói riêng và đất nước Lào nói chung trong tương lai. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

        Chuẩn bị hạ tầng để nhập khẩu điện  
từ Lào về Việt Nam 

heo báo chí Việt Nam, Theo Ban Chỉ đạo, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về 
nghiên cứu phương án mua bán điện với nước ngoài - nhất là việc nhập khẩu 
điện từ Lào, các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã, đang đẩy nhanh công tác chuẩn 

bị đầu tư để sớm triển khai xây dựng lưới truyền tải để nhập khẩu điện từ Lào. Cụ thể, 
Việt Nam sẽ mua điện từ cụm Thủy điện Nậm Sum, Thủy điện Nam Emoun, NamKong 
1,2,3, cụm Thủy điện Nậm Mô và Nhà máy điện gió Monsoon của Lào trong thời gian 
tới. 

Trước đó, tháng 12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương nhập khẩu 
điện từ cụm Thủy điện Nậm Sum (tổng công suất 265MW) và phê duyệt bổ sung một 
số công trình lưới điện phục vụ việc nhập khẩu điện (dự kiến) vào năm 2021-2022. 
Tháng 6/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Phongsubthavy của 
Lào đã ký Hợp đồng mua bán điện dự án Thủy điện Nậm Sum 3 (công suất 156MW) 
với giá bán điện về Việt Nam tuân thủ theo nội dung Văn bản số 241/TTg-QHQT ngày 
23/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

Hiện nay, EVN đã giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) triển khai 
thực hiện đầu tư các công trình lưới điện trên lãnh thổ Việt Nam để đáp ứng tiến độ 
nhập khẩu điện từ Thủy điện Nậm Sum 3 vào năm 2021-2022. Đối với cụm Thủy điện 
NamKong 1,2,3 và Thủy điện Nam Emoun, ngày 30/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã 
có quyết định về chủ trương nhập khẩu điện từ các nhà máy này (tổng công suất 
409MW) và bổ sung một số công trình lưới điện như: Trạm cắt 220kV Bờ Y 
(KonTum), đường dây 220kV NamKong3 - Trạm cắt Bờ Y, Trạm cắt 220kV Đak Ooc 
(trên địa bàn tỉnh Quảng Nam), đường dây 220kV (mạch kép) Nam Emoun - Trạm cắt 
220kV Đak Ooc dự kiến hoàn thành năm 2021. 

 Đối với cụm Thủy điện Nậm Mô, đầu tháng 10/2019, Bộ Công Thương đã báo cáo 
Thủ tướng đề nghị phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối từ cụm 
thủy điện này (gồm 11 nhà máy, với tổng công suất 505MW), dự kiến nhập khẩu từ 
năm 2022-2024. Việt Nam sẽ xây dựng mới đường dây 220kV (mạch kép) Nậm Mô 
(Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam), chiều dài khoảng 45 km, vận 
hành năm 2022.  

Còn đối với Nhà máy Điện gió Monsoon, trên cơ sở văn bản đề nghị của EVN vào 
cuối tháng 8/2019, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ liên quan để xem xét, 
thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương nhập khẩu điện và phương 
án đấu nối từ Cụm điện gió này (công suất 600MW). 
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     Trường Đại học Vinh đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba của Nhà nước Lào 

heo báo chí Việt Nam, Ngày 19/11/2019, Trường Đại học Vinh tổ chức Kỷ niệm 
37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 
của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Vinh đối với sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nước bạn Lào, nhân dịp kỷ niệm 60 
năm thành lập Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
đã ký Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Đại học Vinh và 
tặng Huân chương Hữu nghị cho 5 cá nhân. 

Tại chương trình kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường Đại học Vinh, 
PGS.TS. Kongsy Sengmany - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào đã thay mặt Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba và Huân chương Hữu nghị cho tập thể Nhà trường và các cá nhân. 
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  Hải quan Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm chống buôn 
lậu động vật hoang dã 

heo HQO, Sáng nay (20/11), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân 
Thành đã có buổi tiếp xã giao đoàn Hải quan Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
sang trao đổi kinh nghiệm về công tác chống buôn bán động vật hoang dã. 

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được Hải quan Việt 
Nam đặc biệt quan tâm triển khai. Tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
đang ngày càng tinh vi và phức tạp, nhận thức được mối nguy hại đó, thời gian qua, 
Hải quan Việt Nam đã chủ động, phối hợp với nhiều cơ quan Hải quan các nước để 
trao đổi thông tin cũng như có các phương án, giải pháp thực thi các biện pháp đấu 
tranh. Hải quan Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Hải quan Lào 
không chỉ trên các mặt nghiệp vụ mà còn sẵn sàng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu 
mà Hải quan Việt Nam có được trong công tác kiểm soát, giám sát hàng hóa nói chung 
và phòng chống vận chuyển động vật hoang dã nói riêng. 

Ngoài ra, đoàn đại biểu Cục Hải quan Lào bày tỏ mong muốn trong những ngày làm 
việc tới đây sẽ được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của Hải quan Việt Nam nói chung 
và đặc biệt trong lĩnh vực chống buôn lậu nói riêng. 
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    Bộ TT&TT tập huấn kỹ năng thông tin cho các tỉnh có 
đường biên giới với Lào 

heo VNN- Ngày 20/11, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum hôm nay 
tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng 
viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin 

cấp huyện, thị xã của các tỉnh có đường biên giới với Lào.  

Theo Vụ Lào – Campuchia (Ban Đối ngoại Trung ương), Việt Nam và Lào có mối 
quan hệ khăng khít, lâu dài và hiện đang hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: 
Chính trị; An ninh quốc phòng, đối ngoại; Hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và 
khoa học kỹ thuật... 

Năm 2016, hai bên đã nỗ lực hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc 
giới giữa 2 nước và đã ký Nghị định thư về biên giới, mốc quốc giới; Hiệp định về quy 
chế quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào. Hai bên phối hợp chặt chẽ 
ngăn chặn và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm buôn lậu và vận 
chuyển ma túy qua biên giới; tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt 
liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong chiến tranh tại Lào về 
nước. Tính đến tháng 6/2019, Việt Nam có 410 dự án đầu tư sang Lào, với tổng số đầu 
tư 4,22 tỷ USD và đã giải ngân lũy kế khoảng 2,2 tỷ USD. 

Một số dự án lớn đã hoàn thành và đang tiếp tục được vận hành khai tác tốt như: Thủy 
điện Xê-ca-mản 1; Khách sạn Mường Thanh Viêng Chăn; Crown Plaza; Dự án của 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel… 

Hai bên tích cực triển khai Hiệp định thương mại song phương mới, Hiệp định thương 
mại biên giới, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam – Lào; 
triển khai cơ chế “một cửa, một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – 
Densavanh, tổ chức xúc tiến thương mại, hội chợ, hội thảo. Kim ngạch thương mại hai 
chiều năm 2018 đạt gần 1 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 576 triệu USD, tăng 
11% soi với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Lào đạt 347,1 triệu USD, 
tăng 16,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 229,8 triệu USD, tăng 3,7%. Tính đến thời 
điểm này, số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam là hơn 16.000 người; Việt 
Nam có 260 lưu học sinh đang học tập tại Lào… 
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