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• Lào tìm cách phát triển nền kinh tế số

• Đề xuất việc điều chỉnh  Luật phá sản doanh nghiệp của Lào

• Quốc hội Lào thông qua Dự luật Bảo hiểm sửa đổi.

• Lào thúc đẩy phát triển lĩnh vực điện ảnh

• Lào phát triển nông nghiệp hữu cơ

• Ngành Năng lượng Lào kỷ niệm 44 năm thành lập

• Sàn chứng khoán Lào kỷ niệm 9 năm hoạt động

• Các ngân hàng tại Lào hợp tác thành lập mạng lưới thanh toán chung
LAPnet

• Lào xuất khẩu cao su đạt hơn 150 triệu USD

• Lào khánh thành các công trình thủy điện mới

• Nhiều dự án đường sắt sẽ xuất hiện tại Lào

• Chính phủ Lào đồng ý về nguyên tắc xây dựng thành phố thông minh
tại Oudomxay

• Thương mại Lào-Trung Quốc tăng trưởng tốt

• Trung Quốc cam kết nhập khẩu thêm hàng hóa Lào

• Triển lãm kinh tế và công nghệ Lan Thương-Mekong tại thủ đô
Vientiane

• Lào-Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu văn hóa

• Thái Lan xem xét hoạt động cửa khẩu Nongkhai (Vientiane) 24/24h
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• Khai trương cổng thông tin du lịch Discover Laos
• Chính quyền thông báo thiệt hại sơ bộ do động đất tại miền Bắc Lào
• Lào áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
• Chương trình đa dạng sinh học giúp Lào bảo tồn thủy sản
• Tỉnh Sekong thông báo đấu giá gỗ
• Hải quan cửa khẩu Nậm Xôi (Na Mèo) thu ngân sách vượt xa chỉ tiêu
• Hỗ trợ của Hàn Quốc giúp nông dân Lào phát triển thu nhập
• Ngân hàng Hàn Quốc kết thúc chương trình hợp tác với Ngân hàng Trung

ương Lào
• Lào-Hungary tăng cường hợp tác lĩnh vực thực phẩm
• Quốc hội Lào thông qua các dự Luật mới:
• Ngân hàng ICBC tại Lào chuẩn bị phát hành thẻ thanh toán quốc tế
• Việt Nam bàn giao công trình đường đi tại Attapeu
Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Việt Nam chúc mừng 44 năm Quốc khánh CHDCND Lào

• Gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia

• Phối hợp xuyên biên giới, cứu trẻ bị bệnh tim phức tạp
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Tin chính: 

 Lào tìm cách phát triển nền kinh tế số 

heo KPL, Hội thảo chuyên đề Thúc đẩy nền Kinh tế số tại Lào để tăng cường 
cạnh tranh vừa mới được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Bưu chính Viễn thông 
phối hợp cùng Ngân hàng thế giới tổ chức tại thành phố Vientiane. 

Đại diện Chính phủ Lào, đối tác quốc tế, WB và khu vực doanh nghiệp đã có cuộc đối 
thoại về tiềm năng và tác động của nền kinh tế số hóa đến Kinh tế Lào hiện tại. 

Đa số các ý kiến đều cho rằng Lào cần đẩy nhanh phát triển nền Kinh tế dựa trên công 
nghệ để có động lực tăng trưởng mới thông qua tận dụng triệt để các lợi ích từ kết nối 
kỹ thuật số của thời đại mới. 

Nếu đi theo hướng này, Lào trước hết cần cải thiện khả năng tiếp cận và thanh toán 
dịch vụ và chất lượng kết nối internet trong nước. Các khu vực có thể áp dụng công 
nghệ kỹ thuật số bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp cho đến một Chính phủ điện tử 
mà nước này đang trong quá trình xây dựng. 

Trong tương lai gần, Lào sẽ chú trọng vào cải thiện hạ tầng để nâng cao chất lượng 
truy cập internet băng thông rộng. Lĩnh vực này đã đạt tiến bộ khả quan khi các doanh 
nghiệp viễn thông lớn đều thử nghiệm thành công và sớm cung cấp các dịch vụ kết nối 
tốc độ cao trong tương lai gần. 

Lào cũng sẽ phổ biến công nghệ thanh toán điện tử, chữ ký kỹ thuật số và bảo mật dữ 
liệu để kích thích xu hướng giao dịch, thanh toán trực tuyến trong nước. 

Theo Bộ Bưu chính Viễn thông, có đến 90% người dân Lào hiện đã được tiếp cận với 
các kết nối kỹ thuật số thông qua thiết bị di động, mở ra cơ hội phổ biến các dịch vụ 
công-tư bằng giải pháp công nghệ. 

Năm 2018, WB cũng đã công bố báo cáo nhanh đầu tiên về bản đồ phát triển kỹ thuật 
số của Lào, cung cấp thông tin sơ bộ về tổng thể tiến độ số hóa đa lĩnh vực của nước 
này, bao gồm cả việc hiện đại hóa dịch vụ hành chính công theo tiêu chuẩn quốc tế. 

T
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  Đề xuất việc điều chỉnh  

Luật phá sản doanh nghiệp của Lào 

heo KPL, Không có doanh nghiệp Lào nào phá sản trong vòng 25 năm qua 
được chính thức ghi nhận, điều này khiến Chính phủ Lào đề xuất Quốc hội 
nước này sửa đổi nội dung để Luật phá sản doanh nghiệp thực sự có tác dụng. 

Ngày 26/11, nghị trường Quốc hội Lào tiếp tục diễn ra ngày họp thuộc khuôn khổ kỳ 
họp thứ 8, Bộ trưởng Tư pháp Lào Xaysy Santivong đã có phần báo cáo và đề xuất 
việc sửa đổi nội dụng Luật phá sản doanh nghiệp để góp phần tăng hiệu quả thực thi 
pháp luật và cải thiện môi trường kinh doanh tại Lào. 

 Theo đó, dự thảo Luật phá sản doanh nghiệp sửa đổi bổ sung được trình lên Quốc hội 
Lào với đề xuất thay đổi về tên gọi với mong muốn giảm bớt tính nghiêm trọng và 
tăng cường độ tin cậy cho doanh nghiệp khi thực thi luật, Bộ Luật mới sẽ có tên gọi là 
Luật phá sản và phục hồi doanh nghiệp. 

Theo Bộ trưởng Xaysy, các điều khoản được sửa đổi đều mang tính cần thiết, sẽ đóng 
góp đáng kể vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là các quy định mới về 
tài chính của doanh nghiệp. 

Luật phá sản doanh nghiệp hiện hành được áp dụng từ năm 1994, trong suốt 25 trở lại 
đây, cơ quan có thẩm quyền của Lào đã không ghi nhận bất cứ trường hợp phá sản nào 
được đưa ra tòa án do các quy tắc và thủ tục pháp lý không rõ ràng, Bộ trưởng cho 
biết. 

Do sự thiếu chặt chẽ của Bộ luật, nhiều doanh nghiệp Lào phá sản mà không thực hiện 
các nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan, điều này tăng quan ngại của Ngân 
hàng thương mại trong việc cung cấp các khoản tín dụng, một rào cản lớn liên quan 
đến mức độ thuận lợi kinh doanh trong nước. 

Lãi suất tín dụng hiện tại đang rất cao do lo ngại rủi ro phá sản, Bộ trưởng Xaysy nói, 
việc củng cố các quy định luật pháp sẽ giảm lãi suất, ông nói thêm. 

Chính phủ Lào tin tưởng sự hỗ trợ mạnh mẽ của các quy định mới cho các doanh 
nghiệp đang đối mặt với tình trạng sụp đổ. Bộ Luật được sự đóng góp sửa đổi từ Bộ 
Công Thương, Bộ Tư Pháp, Ngân hàng TW Lào và hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế 
giới. WB cho rằng Luật phá sản thiếu hiệu quả là vấn đề mà Lào cần sớm giải quyết 
để cải thiện chỉ số dễ dàng kinh doanh EDB. 

Đại biểu Quốc hội Lào đã thảo luận và cơ bản đồng thuận với các điều khoản sửa đổi 
của dự thảo Luật mới, đồng thời khuyến nghị việc bổ sung quy định về chính sách của 
nhà nước để bảo vệ quyền lợi của cả bên cấp tín dụng và doanh nghiệp để tạo sự công 
bằng. 

T 
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 Quốc hội Lào thông qua Dự luật Bảo hiểm sửa đổi. 

heo báo chí Lào, ngày 29/11, Dự luật Bảo hiểm bản sửa đổi đã chính thức được 
Quốc hội Lào thông qua với 11 chương, 12 khoản và 99 điều, được điều chỉnh 

từ 14 chương, 14 khoản và 126 điều của bộ luật hiện hành, trong đó có 54 điều sửa 
đổi, 32 điều khoản mới và 59 điều khoản không phù hợp bị loại bỏ, chỉ có 13 điều 
được giữ lại với nội dung ban đầu. Đây được xem là dự luận có sự điều chỉnh nhiều 
nhất trình tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Lào khóa 8 đang diễn ra. 

 Bộ Luật Bảo hiểm đầu tiên của Lào được ban hành năm 1990 và có lần đầu tiên sửa 
đổi, bổ sung vào năm 2011. Bộ Luật được cho là đóng vai trò quan trong trọng việc 
phát triển ngành bảo hiểm của Lào, đưa con số 5 doanh nghiệp trên toàn quốc vào năm 
2011 lên 22 doanh nghiệp trong năm 2018, đạt tổng giá trị huy động 524 tỷ kíp với 
nhịp độ tăng trưởng ổn định. Việc ban hành dự luật Bảo hiểm sửa đổi bổ sung lần này 
đã cho thấy Chính phủ Lào nhận thức tầm quan trọng của lĩnh vực bảo hiểm trong cơ 
cấu ngành tài chính quốc gia. 

 Các điều khoản sửa đổi và bổ sung được đưa ra nhằm xác định các quy định quản lý 
ngành bảo hiểm phù hợp với tình hình hiện tại của Lào, đảm bảo ngành bảo hiểm hoạt 
động hiệu quả, công bằng, minh bạch và dễ kiểm toán. Trong những năm trở lại đây, 
bảo hiểm là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ tại Lào với tính cạnh tranh cao độ và không 
có cơ chế quản lý chặt chẽ, đặc biệt là về giá bán. 
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  Lào thúc đẩy phát triển lĩnh vực điện ảnh 
heo LTP, Mới đây, tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Lào khóa VIII đang diễn ra 
tại Hội trường Km6 ở thành phố Vientiane, Bộ trưởng Văn hóa, Thông tin và 
Du lịch Kikeo Khaikhamphithoun đã đề xuất dự luật về phim (điện ảnh) cùng 
khẳng định niềm tin vào lĩnh vực nghệ thuật đang trong đà phát triển này. Bộ 

Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào cũng như Chính phủ nước này tin tưởng mạnh mẽ 
vào tiềm năng của ngành điện ảnh nếu được phát huy đúng mức.  

Dự luật về điện ảnh khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà làm phim Lào và quốc 
tế thực hiện các dự án tại Lào thông qua các quy định cụ thể và các giới hạn trong mức 
cho phép, Bộ trưởng Kikeo nói. 

Các tranh chấp về tác quyền, hoạt động sản xuất sản phẩm điện ảnh cũng được quy 
định cụ thể trong dự luật mới, ông nói thêm. 

Dự luật về điện ảnh cũng có các điều khoản liên quan đến sự tiếp thu công nghệ và kỹ 
thuật sản xuất phim của nước ngoài vào Lào để tăng hiệu quả của ngành công nghiệp 
điện ảnh đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. 

Trước khi có dự luật về điện ảnh, Lào đang áp dụng Nghị định về điện ảnh được Thủ 
tướng ban hành đã nhiều năm với các quy định về sản xuất phim được cho là đã lỗi 
thời. Dự luật mới được xây dựng kỹ lưỡng và phù hợp với tình hình thực tế của Lào, 
Bộ trưởng Kikeo phát biểu. 

Ngành điện ảnh hiện đại Lào non trẻ nhưng phát triển mạnh trong những năm qua khi 
khán giả Lào bắt đầu giành sự chú ý và có nhu cầu cao hơn với phim sản xuất tại Lào 
và phim do người Lào sản xuất. Ngoài các tác phẩm điện ảnh chính luận trong thời kỳ 
chiến tranh đến thời đại công nghệ ngày nay, chủ yếu các tác phẩm điện ảnh của Lào 
hiện tại đều dừng ở quy mô nhỏ, được sản xuất bởi các studio nhưng có chất lượng 
khá tốt về nội dung lẫn kỹ thuật. 
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Lào phát triển nông nghiệp hữu cơ 

heo VTM, Diễn đàn Nông nghiệp hữu cơ Lào lần thứ 7 diễn ra tại thành phố 
Vientiane trong các ngày 28-29/11 vừa qua có chủ đề "Chiến lược quốc gia về 
phát triển xanh và sức cạnh tranh quốc tế". 

Thông qua diễn đàn, các cơ quan Chính phủ Lào muốn thu hẹp khoảng cách với khu 
vực tư nhân đang hoạt động trong ngành nông nghiệp. Kích thích đối thoại và trao đổi 
thông tin về chủ trương phát triển ngành cây trồng hữu cơ. Theo đó, Chính phủ Lào 
đã kêu gọi mạnh mẽ người nông dân chú trọng vào sản xuất và thương mại hóa cây 
trồng hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị, từng bước tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

Các đại diện tổ chức quốc tế cũng đã tham dự và đóng góp các khuyến nghị cho Lào 
trong việc phát triển ngành nông nghiệp bao gồm Điều phối viên LHQ thường trú tại 
Lào Sara Sekkenes và đại diện UNCTAD, bà Miho Shirotori. 

Các bên cũng đã tham dự Hội chợ thương mại hàng nông nghiệp hữu cơ Lào diễn ra 
hôm qua và hôm nay tại Công viện Chao Phangum, nơi người nông dân Lào mang đến 
các sản phẩm rau, củ sạch và một số sản phẩm đạt chứng nhận "mỗi huyện một sản 
phẩm" ODOP. 

Theo đánh giá, Lào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ do sở hữu điều 
kiện thổ nhưỡng tốt trên phạm vi rộng, tuy nhiên, người nông dân lại chưa được trang 
bị đầy đủ kiến thức, kỹ thuật và thiếu hụt nguồn vốn, dẫn đến thua thiệt về giá và giảm 
sức cạnh tranh. 

Chính phủ Lào tiếp tục được các bên khuyến nghị tăng cường phát triển hạ tầng và hỗ 
trợ nông dân tìm thị trường tiêu thụ, Thứ trưởng Công thương Somchit Inthamith phát 
biểu tại diễn đàn. 

Theo chiến lược quốc gia về nông nghiệp, Lào hướng đến việc có 2% trong tổng diện 
tích nông nghiệp là canh tác cây trồng hữu cơ vào năm 2025 ở tất cả các tỉnh. Mục tiêu 
này được xem là khó khăn và Lào cũng chưa xác định được tầm nhìn đến năm 2030 
cho lĩnh vực này có thể thấy còn nhiều vấn đề mà nước này phải vượt qua trong giai 
đoạn dài hạn sắp tới. 

Trong những năm trở lại đây, bất chấp các chính sách mới, hàng nông sản Lào trên thị 
trường quốc tế vẫn kém sức cạnh tranh, đặc biệt là các mặt hàng hữu cơ như trà, cà 
phê, gạo và rau quả tươi. 

Lào đã nhận được các kinh nghiệm để đạt được các tiêu chuẩn của từng thị trường 
nước ngoài với sản phẩm của mình thông qua hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác phát triển tại 
các kỳ trước của diễn đàn. Trọng tâm của diễn đàn mới đây là việc xác định cách hiệu 
quả nhất để nước này thực sự thương mại hóa được các sản phẩm hữu cơ, mặt hàng 
đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu trên phạm vi toàn thế giới. 
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Ngành Năng lượng Lào kỷ niệm 44 năm thành lập 

heo KTXH, Được thành lập ngày 2/12/1975. Ngành Năng lượng và Mỏ Lào 
đã có 44 năm phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào 
nền Kinh tế Lào. 

Trong nhiều năm liền, Lào chỉ có duy nhất một công trình sản xuất năng lượng lớn là 
thủy điện Nậm Ngừm 1 với công suất khiêm tốn 30MW và 2 đập thủy điện nhỏ là đập 
Nậm Đông tại tỉnh Luangprabang và thủy điện Xê La Băm tại Champasak đều có công 
suất 1 MW. Các địa phương lớn của Lào thời điểm bấy giờ được trang bị một số các 
máy phát điện để phục vụ năng lượng cho sinh hoạt và sản xuất. Cả nước chỉ có 10% 
dân số, tức 19.000 hộ gia đình được tiếp cận với điện năng vào thời điểm đó. 

Kể từ năm 1986, Lào mới bắt đầu chuyển hướng sang tăng cường phát triển ngành 
khai khoáng và sản xuất năng lượng. Bộ luật về điện lực năm 1997 đánh dấu thời kỳ 
Lào mở cửa kêu gọi các dòng đầu tư nước ngoài vào ngành năng lượng trong nước và 
cho phép khu vực tư nhân tham gia vào lĩnh vực này (IPP). Động thái này đã đưa 
ngành năng lượng Lào phát triển ở nhịp độ nhanh đáng kể. hiện tại, Lào đã có 71 dự 
án năng lượng, đạt tổng công suất lắp đặt 9.531 MW, cho khả năng sản xuất 50.438 tỷ 
kWh điện/năm. Trong đó có 34 đập cỡ lớn, 35 đập cỡ nhỏ dưới 15MW, một nhà máy 
nhiệt điện than đá, đang triển khai 4 dự án năng lượng sinh khối và 6 dự án điện mặt 
trời. Bên cạnh đó, Lào cũng đã phát triển được lưới điện tổng cộng 64.000 km và 71 
trạm điều áp trên khắp cả nước, đạt tỷ lệ tiếp cận điện sinh hoạt 95% hộ gia đình và 
92% bản, địa phương. Tỷ lệ điện dân sinh của Lào hiện chiếm 36.31%, điện công 
nghiệp chiếm 40.6%... 

Khả năng xuất khẩu điện của Lào cũng có chiều hướng khởi sắc trong vài năm trở lại 
đây, hiện Lào đã có hợp đồng xuất khẩu điện tổng cộng 4.328 MW, dự kiến đến hết 
năm 2020 nước này sẽ bán được hơn 36 tỷ kWh điện, Bộ trưởng Khammany cho biết. 

Sau 44 năm hình thành và phát triển, ngành khai khoáng Lào cũng đã đạt được những 
thành tựu khá đáng kể, được xem là một trong hai trụ cột công nghiệp lớn nhất của 
Lào ở thời điểm hiện tại cùng với ngành điện lực. Lào hiện có tổng cộng 570 điểm 
khai thác khoáng sản trên tổng diện tích 162.104km2, tương đương 68.46% tổng diện 
tích cả nước. Tài nguyên khoáng sản của Lào được đánh giá là rất giàu tiềm năng và 
phong phú về chủng loại như vàng, đồng, bạc, niken, chì, than đá, bô sít, đá vôi, sắt, 
đá quý, muối ăn, muối potas, nhôm, mangan, thạch cao, đá pagodyte, barit... và có 449 
hoạt động khai thác bởi 275 đơn vị cả tư nhân, liên doanh và đầu tư nước ngoài bao 
gồm 27 đơn vị hoạt động 39 dự án thăm dò; 66 đơn vị hoạt động 115 dự án khảo sát; 
54 đơn vị hoạt động 81 dự án khảo sát tính khả thi khai thác; 79 đơn vị tô nhượng khai 
thác 141 dự án; 35 đơn vị đang tiến hành lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật của 38 dự án 
và 14 đơn vị đang trong giai đoạn tiền khai thác 35 dự án. Các mỏ khoáng sản có trữ 
lượng lớn và nổi bật nhất của Lào có thể kể đến như dự án khai thác vàng-đồng Sepon; 
dự án Phoubia khai thác, chế biến và xuất khẩu vàng thành phẩm, bột đồng và đồng 
thành phẩm. 
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 Sàn chứng khoán Lào kỷ niệm 9 năm hoạt động 

heo KTXH, Mặc dù không đạt được mục tiêu tăng số lượng các công ty niêm 
yết trên sàn lên khoảng 25 hoặc 35 công ty trước năm 2020, Sở giao dịch chứng 
khoán Lào (LSX) sau 9 năm đi vào hoạt động và phát triển cũng đã đạt được 
những thành tựu đáng kể. 

Được thành lập từ năm 2011, hiện LSX có tổng cộng 11 công ty niêm yết cổ phiếu. 
Hiện 11 doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu đạt tổng giá trị huy động vốn 6.702 tỷ kíp có 
lãi suất và thời hạn hồi vốn thấp hơn ngân hàng thương mại và áp dụng cơ chế Tài trợ 
bằng vốn chủ sở hữu, tạo sự lựa chọn mới cho doanh nghiệp có nhu cầu tài chính mà 
không muốn thông qua các khoản tín dụng ngân hàng thương mại. 

Báo cáo sơ kết công tác năm 2019 và báo cáo quá trình hoạt động của LSE, nguyên 
Tổng giám đốc Vanhkham Voravong cho biết, sau 4 năm hoạt động, giai đoạn 2015-
2019, LSE ghi nhận số lượng tài khoản đã tăng lên 28%, từ 11.360 lên 14.493. Tổng 
khối lượng giao dich đạt 131 triệu cổ phiếu, tương đương 784 tỷ Kíp. Tỷ lệ nhà đầu tư 
nước ngoài đạt 63%. Hiện nay, tổng giá trị vốn huy động được qua LSE đạt 3.651 tỷ 
Kíp. Ngoài ra, sàn chứng khoán Lào cũng đang niêm yết 1.000 tỷ Kíp công trái chính 
phủ. 

LSX khẳng định hoạt động của mình đã trở thành trung gian uy tín cho các giao dịch 
cổ phần doanh nghiệp và mở ra một kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài mới, LSX với 
tính thanh khoản ổn định từng bước đóng vai trò quan trọng hơn trong hệ thống tài 
chính của Lào bên cạnh ngân hàng thương mại và bảo hiểm. 

Theo chiến lược dài hạn, LSX cho biết sẽ củng cố các chính sách, quy định hoạt động 
và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để hội nhập với thị trường vốn khu vực. 

Tuy nhiên, LSX cũng ghi nhận những tồn đọng và thách thức lớn đối với khả năng 
hoạt động hiệu quả của mình khi các doanh nghiệp thành viên gặp khó khăn với việc 
cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán, chưa thể hiện được khả năng quản trị tốt, 
trong đó phải bao gồm quản trị minh bạch. Theo Nikkei, khoảng một nửa cổ phiếu trên 
sàn được giao dịch bởi nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng những tài khoản môi giới 
đang tăng lên, thế nhưng tỷ lệ tài khoản hoạt động thực trong khoảng thời gian 1 năm 
qua giảm 7% trong năm 2017. Một trong các động thái nỗ lực để thu hút nhà đầu tư 
nội địa và tăng khối lượng giao dịch, sàn đã nới lỏng các quy định giao dịch vào tháng 
4/2017, giảm phí giao dịch trực tiếp từ 0,3% xuống 0,15%, phí giao dịch trực tuyến từ 
0,27% xuống 0,135%. Đến cuối năm nay, giờ giao dịch trên sàn sẽ được tăng lên 4 giờ 
từ con số 2,5 giờ. 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 55 

 

 Các ngân hàng tại Lào hợp tác thành lập mạng lưới 
thanh toán chung LAPnet 

heo LTP, Chiều 22/11, 9 bên hợp tác, bao gồm 7 ngân hàng thương mại, Ngân 
hàng Trung ương Lào và Union Pay đã tham gia lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 
vốn cho dự án LAPnet đã diễn ra tại khách sạn Crowne Plaza dưới sự chứng 
kiến của Thống đốc BOL Sonexay Sithphaxay và đại diện Bộ Công Thương 

Lào. Công ty Lao National Payment Network (LAPnet) bao gồm 9 cổ động, vốn điều 
lệ ban đầu là 34 tỷ kíp. Lễ ký kết hợp tác vốn lần này là bước tiếp theo của lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác tỷ lệ vốn tại LAPnet thông qua MOU diễn ra hôm 22/4 tại Vientiane 
giữa 7 Ngân hàng tại Lào bao gồm: Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng BCEL, 
Ngân hàng Phát triển Lào LDB, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Lào APB, Ngân 
hàng liên doanh Lào Việt LVB, Ngân hàng hợp tác Phát triển JDB, Ngân hàng ST, 
Ngân hàng BIC Lào. 

Theo nội dung MOU về thỏa thuận phân chia tỷ lệ vốn góp, BOL sẽ có 25% cổ phần 
với vốn góp 1 triệu USD, BCEL chiếm 20% cổ phần trị giá 800.000 USD, Union Pay 
nắm giữ 15% cổ phần trị giá 600.000 USD. LDB và APB có 10% cổ phần cho mỗi 
bên, trị giá 400.000 USD. 

Ngân hàng Lào Việt, JDB, Ngân hàng ST và BIC Bank mỗi bên sở hữu 5% cổ phần 
trị giá 200.000 USD. 

Theo đó, LAPNet sẽ tiếp tục triển khai hệ thống LAPS của Ngân hàng TW Lào BOL 
về cung cấp dịch vụ sử dụng thẻ tín dụng và thẻ tiền gửi trong các giao dịch qua hệ 
thống ATM, CDM và thanh toán mua hàng lẻ hoặc dịch vụ tại các cửa hàng qua hệ 
thống POS của các ngân hàng thương mại là thành viên của LAPS trên phạm vi toàn 
quốc. 

LAPNet đặt mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở thanh toán bán lẻ qua hệ thống 
QR Code, Internet Mobile Banking. Ngoài ra, sắp tới, LAPNet sẽ tiếp tục ký kết biên 
bản ghi nhớ MOU hợp tác với Unionpay International về việc đơn vị sở hữu công cụ 
thanh toán quốc tế trực thuộc China Unionpay từ Trung Quốc sẽ nắm giữ cổ phần của 
công ty./. 
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Lào xuất khẩu cao su đạt hơn 150 triệu USD 
heo LTP, Ngành cao su của Lào bắt đầu phát triển sớm, từ năm 1930, đến nay 
cả nước có tổng diện tích hơn 300.000 ha. Theo số liệu của Bộ Nông Lâm Lào, 
năm 2018, tổng giá trị hàng hóa nông nghiệp, cây trồng xuất khẩu của nước 
này đạt 689.76 triệu USD, trong đó cao su đóng góp 152.18 triệu USD, gạo 

15.41 triệu USD, cà phê 69.9 triệu USD, sắn 45.67 triệu USDS và 62.52 triệu USD từ 
ngô. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội cao su Lào Vilayvanh Phomkhe, Du nhập vào Nam Lào từ 
những năm 1930 bởi người Pháp, diện tích ban đầu chỉ khoảng 2 Hecta, sau đó cây 
cao su dần được phổ biến ra nhiều địa phương khác và trở thành cây công nghiệp có 
tiềm năng kinh tế lớn. Đến những năm 2000, có thời điểm giá cao su đạt đỉnh ở mức 
18 nghìn Kíp/Kg và bắt đầu chững lại trong năm 2015, khi diện tích cao su của nước 
này đạt khoảng 300 nghìn Hecta cao su có khoảng 150 nghìn Hecta trong giai đoạn 
lấy mủ. Diện tích cao su của Lào hiện đứng thứ 6 tại khu vực Đông Nam Á, sau các vị 
trí lần lượt là Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Myanmar. 

Ngành cao su của Lào đóng góp đáng kể vào xuất khẩu, phát huy chính sách thương 
mại hóa hàng nông nghiệp, hạn chế nạn phá rừng, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn 
việc làm ổn định cho người dân, hỗ trợ giải quyết vấn đề môi trường, cân bằng khí 
hậu… ông Vilayvanh nói. Hiệp hội Cao su Lào cũng là tổ chức có vai trò quan trọng 
trong việc kết nối mạng lưới cao su trên cả nước, phổ biến định hướng phát triển ngành 
cao su của Lào và hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức thị trường cho nông dân.  

Hiện giá cao su tại Lào dao động ở mức 4.800-5.600 kíp/kg, bao gồm 110 điểm mua 
bán cao su trên cả nước. Lào có nhiều tiềm năng về cao su nhưng thiếu nguồn nhân 
lực cần thiết, không đáp ứng được nhu cầu chất lượng mặc du có nhiều thị trường lớn 
tỏ ra quan tâm, bao gồm cả Nhật Bản. Trong tương lai, Lào đặt mục tiêu tăng cường 
sản lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc khi tuyến đường sắt giữa hai quốc gia 
hoàn thành. Ngoài ra, Lào cũng có các liên doanh sản xuất hàng cao su trong nước với 
các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh Bolykhamxay và đang trong quá trình xây dựng kế 
hoạch phát triển ngành nội thất sử dụng nguyên liệu gỗ cao su. 
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 Lào khánh thành các công trình thủy điện mới 
heo báo chí Lào, Ngày 22/11 vừa qua, lãnh đạo nhà nước Lào đã tham dự lễ 
khánh thành dự án thủy điện đập tràn Nậm Phả Nhay có công suất lắp đặt 

14.8MW và phần mở rộng 4.4MW tại tỉnh Xaysomboun. Tại buổi lễ, Tập đoàn DSK, 
đơn vị phát triển dự án cho biết, Thủy điện đập tràn Nậm Phả Nhay được khởi công từ 
tháng 10/2014 và hoàn thành hồi tháng 9/2019 vừa qua với tổng mức vốn đầu tư 68 
triệu USD. Thiết kế đập bê tông cao 65m, dài 160m, bao gồm 2 tổ máy chính 7.4MW 
và phần mở rộng 4.4MW, đạt tổng công suất lắp đặt 19.2MW, cho khả năng sản xuất 
167 kWH/năm. Nhà máy này đã đạt được thỏa thuân bán điện cho Công ty điện lực 
Lào EDL thông qua đường dây 115kV. Theo đơn vị phát triển dự án, đập thủy điện 
nằm trên địa bàn bản Pha Noy, huyện Longcheng, tỉnh Xaysombun, con đập được mô 
tả sẽ không có tác động đến môi trường do được thi công theo tư vấn kỹ thuật từ 
Australia. 

Ngày 26/11 vừa qua tại thành phố Vientiane, lễ khánh thành dự án thủy điện cỡ nhỏ 
Nậm Che 1 thuộc địa bàn 2 bản thuộc huyện Thathom, tỉnh Xaysomboun đã được các 
bên liên quan tổ chức. 

Theo đó, thủy điện Nậm Che 1 gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 16.8MW do 
liên doanh giữa Công ty năng lượng BGrim của Thái Lan và Công ty Daosavanh làm 
chủ đầu tư, khởi công từ năm 2017 và nhận được COD vào tháng 6 vừa qua , điện 
năng sản xuất được sẽ hòa vào lưới điện quốc gia Lào theo hợp đồng COD giữa 
BGRIM với Công ty điện lực Lào EDL trong thời hạn 25 năm. Thủy điện Nậm Che 
được xây dựng trên dòng Nậm Che, một phụ lưu của Nậm Nghiệp tại miền Bắc Lào. 
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 Nhiều dự án đường sắt sẽ xuất hiện tại Lào 

heo báo chí Lào, Petroleum Trading Lao có thời gian 12 tháng để khảo sát và 
thiết kế dự án đường sắt kết nối thị xã Thakhek, tỉnh Khammuan đến cảng biển 

Vũng Áng của Việt Nam. 

Theo báo chí Lào, Chính phủ Lào đã cho phép đơn vị này tiến hành khảo sát và thiết 
kế sơ bộ trong thời gian gần tới đây, còn phần dự án phía Việt Nam vẫn đang trong 
giai đoạn xem xét của Chính phủ. Dự án đường sắt Thakhek-Vũng Áng có tổng chiều 
dài khoảng 290km, trong đó bao gồm 150km phía Lào và 120km phía Việt Nam. Dự 
án được kỳ vọng khi đưa vào hoạt động sẽ giảm đến 50% chi phí so với giao thông 
đường bộ, dự án cũng sẽ đem lại lợi ích cho việc di chuyển giữa Việt Nam-Lào-Thái 
Lan. Giám đốc của Petroleum Trading Lao, ông Chanhthon Siththixay trong một phát 
biểu mới đây cho biết. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng có kế hoạch xây dựng tổng cộng 4 tuyến đường sắt 
bao gồm việc kết nối thủ đô Vientiane với thị xã Thakhek; tuyến đường sắt Thakhek-
Savannakhet-Pakse- Cửa khẩu quốc tế Vangtao và kết nối với đường sắt tỉnh Ubon 
Ratchasima của Thái Lan; tuyến đường sắt Savannakhet-Lào Bảo- Cảng Mũi Túi, Đà 
Nẵng và dự án đường sắt Vientiane-Boten, kết nối Lào với Trung Quốc hiện đang có 
tiến độ khả quan nhất, đạt hơn 80%. 

Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc trị giá 6 tỷ USD dài 414km hiện đang đạt tiến độ 
khả quan, sử dụng tới 30.000 nhân công Trung Quốc và 3.000 lao động Lào, dự kiến 
sẽ hoàn thành vào đúng Quốc khánh Lào năm 2021. Đường sắt Lào-Trung Quốc là 
một trong những dự án phức tạp và quy mô lớn trong khu vực với việc phải thông 75 
hầm chui có tổng chiều dài 197km và xây dựng 163 cây cầu. Dự án có 3 nhà ga 
chính tại Luangprabang, Vangvieng và thủ đô Vientiane cùng 7 nhà ga phụ khác. Chi 
phí bình quân để di chuyển mỗi km khoảng 350kip và 600kip cho mỗi tấn vận 
chuyển hàng hóa. 

Dự án đi qua 5 tỉnh miền Bắc Lào với tổng diện tích công trình hơn 3.832ha, ảnh 
hưởng hơn 4.400 hộ gia đình, hơn 3.300 công trình xây dựng và hơn 1 triệu gốc cây 
bị đốn hạ để lấy khu vực xây dựng. Dự án được cho là gặp khó khăn trong công đoạn 
đền bù, giải phóng mặt bằng do người dân cho rằng mức giá không phù hợp. 

Ngày 26/11 vừa qua, báo chí Lào và Trung Quốc đưa tin chính quyền tỉnh 
LuangNamtha và nhà thầu dự án đường sắt đã chính thức chứng kiến việc lắp đặt 
dầm cầu vượt đầu tiên tại miền Bắc Lào tại địa bàn bản Nateuy, do công ty đường sắt 
số 5 Trung Quốc thực hiện. Theo thông tin dự án, Công ty xây dựng đường sắt số 5 
Trung Quốc có đơn vị có vai trò chế tạo dầm cầu chữ T để cung cấp cho dự án đường 
sắt Vientiane-Boten giai đoạn 1, tổng số lượng dầm là 309.5 cặp, bao gồm 39 cặp 
chiều dài 24m và 270.5 cặp có chiều dài 32m. Tổng giá trị giai đoạn 1 là 102 triệu 
NDT. Giai đoạn 1 của dự án lắp đặt dầm cầu sẽ thực hiện trên hành lang đường sắt 
dài 37.575km, kéo dài từ Boten đến Nathong của tỉnh Oudomxay với tổng cộng 27 
cầu vượt, dự kiến hoàn tất vào 30/6/2020  tới. 
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 Chính phủ Lào đồng ý về nguyên tắc xây dựng thành 
phố thông minh tại Oudomxay 

heo KTTM, Chính phủ Lào đồng ý về nguyên tắc phát triển dự án và bật đèn 
xanh cho doanh nghiệp Thái Lan thực hiện xây dựng thành phố thông minh 

Amata và khu nông nghiệp hữu cơ dọc hành lang đường sắt Lào-Trung Quốc. 

Tại hội nghị thường kỳ tháng 10 của Chính phủ Lào, báo cáo tiến độ triển khai biên 
bản ghi nhớ về khảo sát tính khả thi và thiết kế dự án phát triển đô thị thông minh 
Amata Smart and Eco City tại tỉnh LuangNamtha và Oudomxay. Chất lượng luận 
chứng kinh tế-kỹ thuật được Chính phủ Lào đánh giá tốt và khá sát với chủ trương 
khuyến khích đầu tư và phát hành lang đường sắt Lào-Trung Quốc của Chính phủ. 
Nhà phát triển dự án được Lào tin tưởng vì đã có kinh nghiệm tại nhiều quốc gia trong 
khu vực và tỏ ra nghiêm túc trong việc triển khai dự án. 

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

Amata Smart and Eco City là 1 trong 3 dự án trọng điểm của Oudomxay để thúc đẩy 
tỉnh này thành trung tâm kinh tế miền Bắc Lào. Hai dự án còn lại đều do doanh nghiệp 
lớn của Trung Quốc thực hiện là Tổng công ty DokNgewKham với thỏa thuận phát 
triển khu đô thị mới liền với Nhà ga đường sắt Oudomxay và Công ty Boten Danngam 
với thỏa thuận phát triển đặc khu kinh tế PhouLakKham thuộc địa bàn huyện Namor 
và khu đô thị mới tại huyện Xay, cũng tiếp giáp với Trung Quốc. 

udomxay là địa phương có hành lang đường sắt rộng lớn nhất tính từ cửa khẩu Boten 
đến thành phố Vientiane, tỉnh này có 126km đường sắt chạy qua, bao gồm 1 nhà ga 
chính và 8 ga phụ, hiện đang là mảnh đất đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp Trung 
Quốc và Thái Lan. 
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 Thương mại Lào-Trung Quốc tăng trưởng tốt 

heo KTTM, thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, Trung Quốc đứng 
đầu trong 53 quốc gia có đầu tư vào Lào, xếp trên Thái Lan và Việt Nam. 

Từ năm 1988 cho đến hết quý II/2019, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 12,5 tỷ USD 
vào 782 dự án ở Lào, chủ yếu là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng bao gồm thủy điện, 
giao thông và lưới điện, đưa nước này trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Lào. Năm 2018, 
giá trị thương mại song phương Lào-Trung Quốc cũng đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 17% so 
với cùng kỳ. 

 Các dự án đầu tư của Trung Quốc vào Lào chủ yếu trong các lĩnh vực khoáng sản, 
dịch vụ, điện lực, nông nghiệp công nghiệp chế biến... nổi bật với các dự án quy mô 
lớn như tuyến đường sắt Vientiane-Côn Minh trị giá 5.965 tỷ USD, theo Bộ Kế hoạch 
Đầu tư đây cũng là dự án lớn nhất từ trước đến nay tại Lào. Ngoài ra, doanh nghiệp 
Trung Quốc cũng quan tâm đến du lịch, sản xuất dược phẩm tự nhiên, trường dạy nghề, 
khu công nghiệp, sản xuất thuốc lá, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến thực 
phẩm,… tại Lào do gần đây Chính phủ Lào có nhiều chính sách phát triển kinh tế tạo 
cơ hội đầu tư tốt như chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách khuyến khích thương 
mại Lào – Trung Quốc, chính sách hiện đại hóa nông nghiệp và chính sách biến Lào 
thành trung tâm vận tải của khu vực (Logistic Hub). 

Trong những năm trở lại đây, kim nghạch thương mại Lào-Trung Quốc tăng trưởng 
đều đặn, Lào xuất siêu vào Trung Quốc do số lượng hàng nông sản mà thị trường tỷ 
dân có nhu cầu. 

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

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

Hiện, gần 50% sản lượng nông sản Lào xuất khẩu là sang thị trường Trung Quốc. 
Trong đó Lào là quốc gia xuất khẩu gạo nhiều thứ 5 sang Trung Quốc, chiếm 2.4% thị 
trường nước này. 
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 Trung Quốc cam kết nhập khẩu thêm hàng hóa Lào 

heo KTTM, Thuộc khuôn khổ Hội chợ đầu tư thương mại Lào-Trung Quốc 2019 
tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hai bên đã đạt thêm các thỏa 

thuận mới về việc xuất khẩu hàng hóa của Lào. 

Theo Tân hoa xã, doanh nghiệp Trung Quốc đã ký hợp đồng, chủ yếu là mua nông 
sản, trị giá 1.3 tỷ NDT, tương đương 184 triệu USD và một số thỏa thuận đầu tư khác. 

Tại Hội chợ, hai bên cũng đã tổ chức hội thảo về tiềm năng đầu tư của Lào, có nhiều 
doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia và tỏ ra rất quan tâm thị trường Lào trong các 
ngành du lịch, phát triển hạ tầng và nông nghiệp hiện đại. 

Sự kiện được tổ chức bởi Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào như là một phần trong hoạt động 
quảng bá đầu tư của nước này với các đối tác giàu tiềm năng ở Trung Quốc, đặc biệt 
là tỉnh Vân Nam. 

Trung Quốc trong những năm gần đây đang nổi lên là thị trường quan trọng hàng đầu 
của Lào với các thỏa thuận nhập khẩu hàng hóa giá trị lớn, đặc biệt là nông sản. Năm 
2018, Lào đã cung cấp đầy đủ 200.000 tấn gạo theo hạn ngạch mà 2 bên thỏa thuận. 
Năm 2019, Chính phủ cũng đang thúc đẩy sản xuất trên 10 tỉnh để có thể đáp ứng hợp 
đồng 50.000 tấn gạo cho thị trường Trung Quốc và sẽ tăng lên 300.000 tấn trong năm 
2025. 

Trung Quốc cũng hỗ trợ Lào xây dựng 6 trung tâm kiểm soát chất lượng hàng nông 
sản trước khi xuất sang thị trường nước này bao gồm trung tâm kiểm định cao su, trung 
tâm kiểm nghiệm chất lượng gạo tại Vientiane và trung tâm kiểm dịch nông sản và thịt 
tại tỉnh LuangNamtha, nhà máy sản xuất phân bón vi sinh Lào-Hồ Nam tại tỉnh 
Savannakhet. 

Do đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe, hiện chỉ có 5 doanh nghiệp ở Lào đạt đủ khả năng 
xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc. 

Cũng tại Hội chợ, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tiếp cận với các đối tác tiềm 
năng tại Lào để thảo luận nghiêm túc về việc tìm nhà phân phối sản phẩm tiêu dùng 
Trung Quốc tại thị trường Lào. 
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Triển lãm kinh tế và công nghệ Lan Thương-Mekong 
tại thủ đô Vientiane 

heo KTTM, Triển lãm kinh tế và công nghệ thuộc khuôn khổ hợp tác Lan 
Thương-Mekong chính thức khai mạc hôm 25/11 vừa qua tại trung tâm thương 

mại ITECC, thủ đô Vientiane, một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 
Trung Quốc và các nước thuộc lưu vực sông Mekong. 

Triển lãm kinh tế và công nghệ Lan Thương-Mekong 2019 được tổ chức trong các 
ngày 25-28/11, buổi khai mạc đã diễn ra với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Công Thương, 
Phòng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc. 

sự kiện triển lãm là một phần thúc đẩy quan trọng chiến lược hội nhập và tăng cường 
hiệu quả khung hợp tác Lan Thương-Mekong và Chính sách Vành đai Con đường. 

Triển lãm mang đến các thành tựu hợp tác quan trọng của Trung Quốc với các quốc 
gia thuộc lưu vực sông Mekong, đặc biệt là Lào trong lĩnh vực thương mại và công 
nghiệp. Đây cũng là nơi mở ra cơ hội thiết lập các hợp tác mới giữa doanh nghiệp Lào 
và Trung Quốc. 

Các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia sự kiện đã mang đến triển lãm các sản phẩm 
liên quan đến công nghiệp vệ tinh, cơ sở hạ tầng, viễn thông, năng lượng, điện, vật liệu 
xây dựng, thiết bị nông nghiệp... 

Trong những năm trở lại đây, Lào và Trung Quốc có mối quan hệ phát triển nhanh, 
kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3.45 tỷ USD trong năm 2018, tăng 14.9%, Lào đã 
xuất siêu đến 570 triệu USD, tăng 25.8%. Sau 8 tháng đầu năm 2019, hai bên đạt kim 
ngạch 2.53 tỷ USD, Lào xuất siêu khoảng 290 triệu USD. Hiện Trung Quốc có hơn 30 
nghìn doanh nghiệp hiện diện tại Lào qua các kênh đầu tư, liên doanh khác nhau. 
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 Lào-Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu văn hóa 

heo KTTM, Sự kiện "Hương vị Hàn Quốc" diễn ra trong 2 ngày 22-23/11 vừa 
qua đã thu hút nhiều người Lào tham gia tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và phong 
cách sống của người Hàn Quốc. 

Thuộc khuôn khổ sự kiện, các triển lãm ẩm thực, hàng hóa, điện ảnh, âm nhạc Kpop 
Hàn Quốc tại Trung tâm thương mại Vientiane Center đã thu hút lượng lớn người Lào, 
nhiều nhất là các thanh thiếu niên tham gia. 

Sự kiện được tổ chức bởi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào và Hội hữu nghị Lào-Hàn 
Quốc. 

Thông qua sự kiện, Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy sự kết nối văn hóa, đặc biệt là 
quảng ba văn hóa đại chúng Hàn Quốc như Kpop, Kbeauty với người dân Lào. Đồng 
thời tăng cường quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. 

Hiện Hàn Quốc là một trong những quốc gia có lượng du khách đến tham quan Lào 
đông nhất trong khu vực với 170.000 lượt người vào năm 2018. Các quan hệ hợp tác 
khác giữa hai nước cũng được cho là đang trong giai đoạn ổn định và phát triển nhất. 
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Thái Lan xem xét hoạt động cửa khẩu Nongkhai 

(Vientiane) 24/24h 
heo báo chí Thái Lan, mới đây nước này có ý định cung cấp thị thực kép cho 
khách du lịch và dự kiến mở cửa 24/24 đối với cửa khẩu quốc tế Hữu nghị số 1 
Nongkhai-Vientiane. 

Động thái được đưa ra sau khi chính sách cấp thị thực nghiêm ngặt cho người ngước 
ngoài, tối đa chỉ hai lần nhập cảnh mỗi năm, điều này ảnh hưởng mạnh đến lượng lớn 
người nước ngoài sống tại Lào, có nhu cầu qua lại giữa hai nước thường xuyên để mua 
sắm hoặc sử dụng các dịch vụ y tế. 

Tờ Posttoday của Thái Lan dẫn phát biểu của Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Kobsak 
Pootrakul mới đây cho biết, nước này sẽ chuẩn bị phát hành thị thực kép (double visa) 
và thử nghiệm hoạt động 24/24 ở hai cửa khẩu quốc tế Nongkhai-Vientiane và cửa 
khẩu quốc tế Sadao (với Malaysia) trong vòng 3 tháng để khảo sát tính hiệu quả thu 
hút du khách. 

Thị thực kép cho phép du khách rời khỏi Thái Lan để sang các nước lân cận như Lào, 
Myanmar, Malaysia và trở lại Thái Lan, thị thực nhiều lần cũng sẽ được xem xét trong 
thời gian tới, ông Kobsak nói. 

Mặc dù chưa đưa ra thời điểm cụ thể về các dự định trên, truyền thông Thái Lan nhận 
định việc cung cấp visa và mở cửa khẩu 24/24 sẽ được chính quyền Thái Lan thực hiện 
ngay trong cuối năm nay hoặc đầu năm tới. 

Với các cải cách về thị thực, Thái Lan hy vọng sẽ có 42 triệu du khách đến với nước 
này trong năm 2020 trong bối cảnh lượng khách thời gian qua giảm đáng kể do đồng 
bath tăng giá và các chính sách gây khó khăn. 
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Tin vắn: 
 Khai trương cổng thông tin du lịch Discover Laos 

heo KTXH, DiscoverLaos.today là cổng thông tin điện tử về du lịch đầu tiên 
của Lào, cung cấp thông tin du lịch và truyền cảm hứng cho khách quốc tế 
khám phá Lào. Lễ ra mắt cổng thông tin điện tử du lịch Lào sau thời gian dài 
phát triển được tổ chức mới đây tại thành phố di sản cố đô Luangprabang. Đánh 

dấu việc ra mắt cơ sở dữ liệu đầu tiên phong phú về ngành du lịch Lào cho bạn bè quốc 
tế. 

 Discover Laos tiếp cận khách du lịch thông qua hệ sinh thái công nghệ, tập trung vào 
hai nền tảng phổ biến là Facebook và Instagram, cung cấp cơ sở dữ liệu du lịch đa 
phương tiện và hệ thống đặt chỗ linh động, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch, nhà 
hàng, khách sạn Lào với du khách. Du khách có thể tham khảo địa điểm du lịch và kết 
nối với các doanh nghiệp Lào để đặt trước các dịch vụ tại mọi tỉnh, thành phố với hầu 
hết các điểm du lịch được cập nhật thông tin cực kỳ chi tiết. 

Trang web khả dụng với các ngôn ngữ phổ biến bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Thái Lan, 
Tiếng Quan Thoại, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Nhật Bản. 

Chính quyền thông báo thiệt hại sơ bộ do động đất tại 
miền Bắc Lào 

heo KTXH, Thiệt hại về tài sản ở 2 huyện Hongsa và Xaysathan, tỉnh 
Xayyaboury, nơi xảy ra gần 200 dư chấn động đất hiện ước tính hơn 2 tỷ kíp. 

Theo thống kê của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Xayyaboury, đã có 300 hộ gia 
đình và 8 người bị ảnh hưởng do đợt động đất xảy ra vào sáng sớm 21/11 vừa qua tại 
huyện Hongsa và Xaysathan tại tỉnh Xayyaboury. Các dư chấn động đất xảy ra trong 
suốt ngày 21/11 và mạnh nhất lên đến 6.4 độ Richter, gây ra thiệt hại về tài sản tại 
huyện Hongsa 1.1 tỷ kíp và 976 tỷ kíp tại huyện Xaysathan. Chính quyền địa phương 
đang gấp rút điều động cơ quan chức năng, lực lượng bộ đội hỗ trợ người dân phục 
hồi nhà cửa và đồ đạc. 

Năm 2019 là năm không vui tại Lào với hàng loạt sự kiện thiên tai khắc nghiệt bao 
gồm lũ lụt tại miền Nam, khô hạn tại miền Bắc, dịch bệnh xảy ra liên tục và động đất 
mới đây, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ kíp. 

 Lào áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 
heo KTXH, mới đây, Sở Nông Lâm thủ đô Vientiane và Công ty 
Venphongmai đã tổ chức đợt tập huấn áp dụng thành tựu công nghệ vào sản 
xuất nông nghiệp cho cán bộ chính quyền địa phương. Theo đó, Vientiane là 

nới đầu tiên tại Lào sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái Drone vào quá trình canh 
tác cây trồng. Dự án thuộc khuôn khổ kế hoạch thương mại hóa hàng nông sản mà 
chính quyền thành phố đang triển khai. Dự kiến, nông dân Lào sẽ sử dụng thiết bị 
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Drone để thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được cho phép bởi 
chính quyền. 

 

 Chương trình đa dạng sinh học giúp Lào  
bảo tồn thủy sản 

heo KTXH, Dự án đa dạng sinh học TABI hiện đang hoạt động tại 3 tỉnh miền 
Bắc Lào để thúc đẩy người dân tham gia vào quá trình bảo tồn các giống thủy 
sản đặc hữu, chủ yếu là cá tại các khu vực trọng điểm. Theo đó, kể từ năm 

2009, được sự cho phép của Chính phủ Lào, dự án bảo tồn sinh học đã xây dựng 262 
khu vực bảo tồn thủy sản để phát triển con giống đặc hữ, những nơi này cấm các hoạt 
động đánh bắt, thuộc địa bàn các tỉnh Luangprabang, XiengKhoang và Huaphan. Dự 
án đã hỗ trợ người dân cải thiện kiến thức, kinh nghiệm về thủy sản và các giống cá 
đặc hữu trên sông Mekong và các phu lưu, đặc biệt là chỉ ra nguy cơ tuyệt chủng cao 
của các loài lăng khổng lồ, lăng đỏ Châu Á. Dự án ngoài việc thiết lập các khu bảo tồn 
thủy sản còn hỗ trợ thuận lợi cho người dân phát triển tiềm năng du lịch ở các khu vực 
này để cải thiện thu nhập, đại diện của TABI cho biết. TABI là dự án thuộc Viện 
nghiên cứu nông lâm Lào, có mục đích phát triển các phương pháp bền vững để bảo 
tồn đa dạng sinh học nông nghiệp, định hình các chính sách cần thiết để hệ thống hóa 
và phát triển ngành nông nghiệp Lào. Dự án được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bởi 
Chính phủ Thụy Sĩ. 

Tỉnh Sekong thông báo đấu giá gỗ 
heo KTXH, Ngày 25/11 vừa qua, chính quyền tỉnh Sekong, miền Nam Lào 
phát đi thông báo tổ chức đấu giá tổng cộng 290,427m3 gỗ mà cơ quan liên 
ngành của tỉnh đã thu được trong năm 2019. Trong tổng cộng 150 hộp gỗ 
được mang ra đấu giá lần này có 140 hộp gỗ bách thơm, tổng cộng 268,3 m3, 

gỗ dẻ dai 21,5m3 và lim vàng 0,52m3. Các đơn vị được tham gia đấu giá hợp lệ phải 
là các doanh nghiệp/nhà máy chưa bị chính quyền thực hiện điều chỉnh cơ cấu hoạt 
động do sai phạm và có đủ giấy tờ pháp lý cần thiết trong việc sản xuất gỗ thành phầm. 
Giá mỗi bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 1.000.000 kíp, mở bán đến hết ngày 29/11. 

 Hải quan cửa khẩu Nậm Xôi (Na Mèo) thu ngân sách 
vượt xa chỉ tiêu 

heo KTXH, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh 
Hủa Phăn, Lào cho biết tính đến hết tháng 10 năm 2019, đơn vị đã thu Ngân 
sách đạt 28.32 tỷ Kíp, đạt 128.17% chỉ tiêu được giao. Thông tin cho thấy sự 
phát triển giao thương mạnh mẽ giữa hai địa phương Hủa Phăn-Thanh Hóa. 

Nguồn thu ngân sách chủ yếu của hải quan Nậm Xôi đến từ các loại phí chiết khấu, 
xăng dầu nhập khẩu, phương tiện, phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, hàng 
tiêu dùng, các loại phí xuất nhập cảnh, thuế... 
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Hải quan cửa khẩu Nậm Xôi đặt mục tiêu vượt thu ngân sách 137%, tương đương từ 
7-8 tỷ kíp và tiếp tục cải thiện năng lực hoạt động, quản lý và giám sát dòng hàng hóa 
qua lại giữa hai nước. 

Cửa khẩu Nậm Xôi thông quan với cửa khẩu quốc tế Na Mèo, thuộc xã Na Mèo, huyện 
Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm TP Thanh Hóa 194 km và cách trung tâm 
huyện Quan Sơn 53 km về phía Tây. 

Hỗ trợ của Hàn Quốc giúp nông dân Lào  
phát triển thu nhập 

heo KTXH, Mới đây tại thành phố Vientiane, Trung tâm nông nghiệp quốc tế 
Hàn Quốc KOPIA tại Lào và Viện nghiên cứu Nông Lâm Lào đã tổ chức họp 
bàn về các chương trình hợp tác chung tiếp theo để cải thiện sinh kế người 

dân tại các khu vực nông thôn của Lào. Theo đó, hai bên đã thảo luận tiến độ và thành 
quả đạt được của các dự án hợp tác chung trong việc cải thiện ngành nông nghiệp, tạo 
thu nhập cho người dân, bao gồm dự án cải thiện năng suất trồng đậu, hỗ trợ kỹ thuật 
chăn nuôi gia súc và chế biến thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, các bên cũng thảo luận về 
chương trình phát triển công nghệ để tăng chất lượng và năng suất của dòng cam đặc 
sản tại huyện Nambak, tỉnh Luangprabang cũng như dự án trồng rau theo mùa vụ ở 
một số tỉnh miền Bắc thông qua việc cung cấp giống cây trồng và chuyển giao kỹ thuật 
canh tác. 

Ngân hàng Hàn Quốc kết thúc chương trình hợp tác với 
Ngân hàng Trung ương Lào 

heo KTXH, Chương trình đối tác kiến thức giữa Ngân hàng Hàn Quốc BOK 
và Ngân hàng Trung ương Lào kéo dài 7 tháng đã kết thúc mới đây theo thông 
báo của các bên tại Hội nghị tổng kết diễn ra tuần qua. Theo đó, bắt đầu từ 
tháng 5/2019, hai ngân hàng lớn nhất mỗi quốc gia đã tổ chức các chương 

trình trao đổi, thảo luận thông tin về tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh 
tế vĩ mô tại Lào, triển vọng thị trường tài chính ngắn hạn và dài hạn, phân tích tài chính 
quốc tế, định hướng phát triển tiền tệ của Lào… nhằm giúp Lào có cơ sở thông tin để 
hoạch định các chính sách về tài chính-tiền tệ tiếp theo. Ngoài các trao đổi thông tin, 
BOK cũng tổ chức các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực hoạt động cho 
BOL thông qua hoạt động giảng dạy thực nghiệm cho cán bộ cấp cao của BOL. 

Lào-Hungary tăng cường hợp tác lĩnh vực thực phẩm 
heo KTXH, Thuộc khuôn khổ chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế 
hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone đến Hungary trong các ngày 18-19/11 
vừa qua, Lào và Hungary đã đạt được thỏa thuận chung và ký kết hợp tác về an 
toàn thực phẩm. Đối với Lào, Hungary là một trong những đối tác Châu Âu thân 
thiết và quan trọng, tại buổi gặp giữa đoàn Lào và Phó Thủ tướng Hungary, Zsolt 

Semjén, hai bên đã cùng đánh giá lại các thành tựu hợp tác đã đạt được, cùng đánh giá 
cao các chuyến thăm lẫn nhau của quan chức cấp cao đặc biệt là chuyến thăm của Thủ 
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tướng Lào Thongloun Sisoulith tới Hungary vào tháng 3 và chuyến thăm Lào vào 
tháng trước của Tổng thống Hungary, ông János Áder. Hai nước đã thực hiện các dự 
án hợp tác thành công trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, quản lý nước, quản 
lý dân số, y tế, an toàn thực phẩm. Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại 
Hungary Péter Szijjártó cho biết, các doanh nghiệp Hungary sẽ thực hiện cải tạo hoàn 
toàn hệ thống xử lý nước thải Vientiane, triển khai các dự án an toàn thực phẩm và 
thiết lập hệ thống thẻ ID điện tử về thực phẩm tại Lào. Thuộc chiến lược mở rộng hợp 
tác phía Đông, Hungary đã phê duyệt và đang triển khai 160 triệu USD viện trợ có các 
doanh nghiệp nước này thực hiện các dự án tại Lào. 

Quốc hội Lào thông qua các dự Luật mới: 
uần qua, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Lào khóa VIII tiếp tục diễn ra tại Hội trường
Km6, thủ đô Vientiane để thảo luận, xem xét nội dung các dự luật mới được
Chính phủ đề xuất. Theo đó, với đa số phiếu chấp thuận từ các đại biểu, Quốc 

hội Lào đã thông qua thêm 3 dự Luật mới bao gồm Luật phá sản và phục hồi doanh 
nghiệp sửa đổi; Luật Thể dục-Thể thao sửa đổi; Luật Vệ sinh và Tăng cường sức khỏe 
sửa đổi. Các dự Luật mới được thông qua có nội dung chi tiết và thêm điều khoản chặt 
chẽ hơn Luật hiện hành, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thực thi tốt hơn. 

Ngân hàng ICBC tại Lào chuẩn bị phát hành thẻ thanh 
toán quốc tế 

heo KTXH, Mới đây, hôm 22/11, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc ICBC 
chi nhánh Vientiane đã chủ trì họp báo và chính thức công bố việc ngân hàng 
này chuẩn bị phát hành sản phẩm ICBC VTE-GLOBAL UNIONPAY DEBIT 

CARD cho khách hàng thường xuyên có các thanh toán quốc tế, đặc biệt là thanh toán 
với đối tác Trung Quốc. Ngày phát hành sản phẩm được ấn định là 1/1/2020. 

Năm 2018, ICBC Vientiane đứng trong nhóm các nhà đầu tư lớn nhất, ngân hàng nước 
ngoài có quy mô lớn nhất và thực hiện nghĩa vụ thuế hàng đầu của Lào. 

Việt Nam bàn giao công trình đường đi tại Attapeu 
heo báo chí Lào, Sáng 23/11, Tỉnh trưởng Attapeu Let Xayyaphone, Chủ tịch 
hội đồng quản trị Công ty thủy điện Xekaman 1 Lê Văn Tôn cùng các ban 
ngành liên quan đã tham dự lễ cắt băng khánh thành dự án đường nối huyện lỵ 
Sanxay đến dự án thủy điện Xekaman 1 và khu tái định cư Huay Doum. 

Theo thông tin dự án, tuyến đường có chiều dài 6km, bề rộng mặt đường 7.5m, tổng 
giá trị xây dựng 710.600 USD. 

Thủy điện Xekaman 1 có tổng công suất 322 MW, và gồm 2 bậc: Bậc trên là thủy điện 
Xekaman 1 và bậc dưới là thủy điện Xekaman Sanxay. Công trình khởi công tháng 
3/2011 và thử nghiệm thành công vào cuối năm 2016. Dự án thủy điện Xekaman 1 do 
Công ty TNHH điện Xekaman 1 làm Chủ đầu tư, Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu 
xây lắp. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Việt Nam chúc mừng 44 năm Quốc khánh 
CHDCND Lào

heo TTXVN, sáng 27/11, Đại biện Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng đã 
dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đến Bộ Ngoại 
giao và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để chúc 

mừng Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2019) lần thứ 44. 

Tại các buổi tiếp, Đại biện Nguyễn Thanh Tùng đã trao điện mừng của Lãnh đạo cấp 
cao Việt Nam gửi Lãnh đạo cấp cao Lào, điện mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; 
điện mừng của đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương gửi 
đồng chí Sounthone Xayachack, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào. Đại biện 
Nguyễn Thanh Tùng đã chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà 
Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong 44 năm qua; khẳng định dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong những năm 
qua, đất nước Lào đã luôn duy trì được ổn định chính trị, có tốc độ phát triển kinh tế 
cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế đất nước trên trường quốc tế 
và khu vực ngày càng được nâng cao. Đại biện Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ vui mừng 
khi quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu và ngày càng 
hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn cho người dân của hai nước. 

Cảm ơn điện mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như những lời chúc 
tốt đẹp của Đại biện Nguyễn Thanh Tùng nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh CHDCND 
Lào, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
Somphone Sichaleun và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane đều 
nhấn mạnh điều này thể hiện tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; khẳng định Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ chân thành, kịp thời, to lớn và vô 
cùng quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho Lào trong suốt những 
năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong quá trình xây dựng và phát 
triển đất nước ngày nay. 
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      Gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, 
Cambodia 

heo NDĐT, Sáng 30-11, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc “Chương 
trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội 

chợ nông sản sạch”. Đại biểu nông dân ba nước Lào, Cambodia , Việt Nam, cùng đông 
đảo nhân dân TP Đà Lạt và du khách tham dự. 

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các sự kiện, như hội kiến giữa trưởng đoàn 
Lào, Cambodia với lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng; hội thảo 
chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của ba nước Việt 
Nam, Lào, Cambodia; ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào 
chuỗi an toàn thực phẩm và bao tiêu nông sản; tham quan các mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng 4.0 tại TP Đà Lạt…  

Ngoài ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân ba nước; 
thông qua hoạt động lần đầu tổ chức này, sẽ từng bước tăng cường kết nối nông dân 
ba nước trong việc hỗ trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh nông sản theo 
chuỗi giá trị; liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản. Qua chương trình lần này, sẽ đặt vấn 
đề với các nước bạn để có những hoạt động thường niên, gắn kết nông dân ba nước 
Việt Nam, Lào và Cambodia thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của từng quốc 
gia”. 

Cùng ngày, Ban tổ chức khai mạc Hội chợ nông sản sạch tại Quảng trường Lâm Viên, 
mở đầu chuỗi sự kiện “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, 
Lào, Cambodia”; với 255 gian hàng, gồm 25 gian hàng của 42 doanh nghiệp của hai 
nước Lào và Cambodia; còn lại là các gian hàng nông sản, đặc sản của 38 tỉnh, thành 
phố trong cả nước (trong đó, tỉnh Lâm Đồng có 80 gian hàng). Theo chương trình, tại 
hội chợ nông sản sạch lần này, diễn ra các hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm, 
triển khai sàn giao dịch nông sản; khen thưởng doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu 
tham gia hội chợ; trải nghiệm tương tác hỗ trợ tra cứu, trích xuất mã QR code để truy 
xuất nguồn gốc nông sản. 
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   Phối hợp xuyên biên giới, cứu trẻ bị bệnh tim phức tạp 
heo HQO, Bệnh nhi Palmy Imthapattha, Quốc tịch Lào là bệnh nhi thứ 500 mắc 
bệnh lý chuyển gốc động mạch được Trung tâm Tim mạch Bệnh viện (BV) Nhi 
T.Ư phẫu thuật thành công. 

Cụ thể, bệnh nhi sinh ngày 24/10/2019, ngay khi sinh ra đã bị bệnh tim nghiêm trọng. 
Điều kiện y tế trong nước còn khó khăn, trình độ kỹ thuật chưa phát triển, phía BV 
Lào đã liên hệ với các bác sĩ Việt Nam hỗ trợ. Khi bệnh nhi vừa đến sân bay Nội Bài 
ngày 1/11/2019, đã được các bác sỹ của Trung tâm Tim mạch trẻ em, BV Nhi T.Ư đón 
để kịp thời cấp cứu. 

Sau khi tiến hành hội chẩn, xác định bệnh nhi mắc chuyển gốc động mạch, TS Nguyễn 
Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch cùng ê-kíp bác sỹ đã chuẩn bị mọi 
điều kiện tốt nhất để phẫu thuật tức thời. Do nhiều khó khăn nên ban đầu ca phẫu thuật 
diễn biến theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của TS Trường 
cùng ê- kíp, trải qua hơn 3giờ phẫu thuật với rất nhiều kỹ thuật khó, phức tạp, ca phẫu 
thuật đã thành công. 

Qua thời gian 2 giờ thở máy và 6 ngày hồi sức, chăm sóc cách ly hoàn toàn người nhà, 
bệnh nhi hiện đã ổn định. Đến ngày 21/11/2019 (tức sau 20 ngày điều trị), kết quả siêu 
âm tim sau mổ cho thấy tim của trẻ hoạt động như người bình thường, toàn trạng trẻ 
ổn định. Hiện tại trẻ đã ăn tốt, ngủ tốt, khoẻ mạnh và dự kiến sẽ ra viện chiều nay, 
22/11. Với ca phẫu thuật thành công của bệnh nhi người Lào đã đánh dấu mốc điều trị 
thành công ca bệnh thứ 500 mà Trung tâm Tim mạch trẻ em đã tiến hành. Sự thành 
công của các ca bệnh là minh chứng rõ nét nhất cho trình độ, bản lĩnh của các y, bác 
sỹ tại Trung tâm Tim mạch trẻ em trong việc chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim bẩm 
sinh trẻ em phức tạp tại Việt Nam. 
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