
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 56- THÁNG 12 NĂM 2019

• Lào chuẩn bị hai cuộc tổng điều tra lớn
• Chính phủ Lào đặt mục tiêu sản xuất lúa gạo

• Thủ tướng Lào thừa nhận hạn chế của việc triển khai chính sách đầu
tư một cửa

• Các nước chúc mừng Quốc khánh Lào
• Quốc hội Lào thông qua Luật chứng khoán sửa đổi

• Lào thông qua luật Khuyến khích đầu tư sửa đổi
• Lào-Hàn Quốc ký kết thêm các thỏa thuận hợp tác
• Lào sẽ vay Hàn Quốc 44 triệu USD để phát triển hệ thống cấp nước

• Hàn Quốc hỗ trợ Lào phát triển dữ liệu thống kê
• WB tiếp tục cấp vốn giúp Lào thoát nghèo
• Liên doanh Lào-Hongkong xây dựng nhà máy dược tại Lào
• Các tỉnh Bắc Lào mở rộng hợp tác với Trung Quốc
• Vân Nam hợp tác phát triển các tỉnh miền Bắc Lào

• Lắp đặt thành công 500m đường ray đường sắt đầu tiên
• Thái Lan tổ chức quốc khánh tại Lào
• Lào-Thái Lan họp thảo luận về hợp tác an ninh biên giới

• Lào-Mỹ họp bàn về hợp tác Quốc phòng song phương

• Mỹ cung cấp cho Lào thiết bị xét nghiệm sốt rét

• Đền bù dự án cao tốc Vientiane đợt 2

• Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào đóng vai trò quan trọng phát
triển doanh nghiệp
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• Người Lào vẫn ưa chuộng nông sản nhập khẩu
• Lào chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới tại Bolikhamxay
• Sinh viên Lào chọn nghành học không phù hợp
• ĐBQH: Xây dựng Luật nhiều về lượng nhưng ít về chất
• Lào sắp triển khai hệ thống điện tử hải quan mới
• Lào chuẩn bị tập trận tăng-thiết giáp năm 2019 với Nga tại XiengKhoang
• Quan chức Lào khả năng sẽ không được sở hữu xe công sau khi nghỉ hưu
như trước
• Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nghiền đá cho dự án cao tốc
• Bổ nhiệm Chủ tịch Thành phố Pakse, tỉnh Champasak
• Nhật Bản hoàn thành khóa đào tạo nhân lực ngành gỗ cho Lào
• Pháp hợp tác với Lào về lĩnh vực nguyên cứu môi trường

Điểm tin báo chí trong nước:

• Khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Tuần lễ
Văn hóa Việt Nam tại Lào

• Việt Nam mua điện từ Lào vượt kế hoạch

• Giao lưu nhân dân Việt Nam - Lào: “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông
– Trường Sơn Tây”

• Tiêu hủy gần 3,5 tấn lợn thịt nhập lậu từ Lào vào Việt Nam
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Lào chuẩn bị hai cuộc tổng điều tra lớn 

heo KPL, Tổng điều tra nông nghiệp lần thứ 3 LCA III và tổng điều tra kinh 
tế lần thứ 3 EC III chuẩn bị được Chính phủ Lào triển khai nhằm tạo cơ sở 
dữ liệu cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 9 (2021-
2025).  

Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy mới đây đã chủ trì Hội nghị tiếp theo của Ủy 
ban triển khai điều tra nông nghiệp, kinh tế quốc gia để xác định các mục tiêu cần đạt 
được. Theo đó, các hoạt động khảo sát thực địa của LCA III sẽ được triển khai vào 
đầu năm 2020 và tổng hợp vào cuối năm. Hiện tổng cục thống kê đang hoàn thiện mẫu 
phiếu khảo sát và cơ sở dữ liệu.  

Thời gian khảo sát sử dụng biểu mẫu dự kiến kéo dài 3 tuần vào thời điểm tháng 2-3 
năm 2020 và khảo sát thực địa sẽ tiến hành vào tháng 3-4, khả năng Lào sẽ kết hợp cả 
dữ liệu thu được từ ảnh chụp vệ tinh. Kết quả sơ bộ sẽ hoàn thành vào khoảng giữa 
năm và kết quả chính thức hoàn thành vào cuối năm 2020, Cục thống kê cho biết.  

Hiện vấn đề tài chính theo phân bổ của ngân sách đang được cho là thấp hơn chi phí 
dự kiến khi Lào sử dụng nhiều hỗ trợ từ đối tác quốc tế trong đợt điều tra lần này. Điều 
tra nông nghiệp sẽ thực hiện thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất, hộ gia đình và 
cụm sản xuất tại gần 10.000 bản trên toàn quốc. 

Mặc dù Nông nghiệp không còn đóng góp nhiều vào GDP nhưng Lào vẫn coi trọng 
ngành này bởi nó chiếm lực lượng lao động đông đảo, việc phát triển nông nghiệp 
được cho là sẽ giúp Lào giải quyết được nhiều mục tiêu, bao gồm cải thiện sinh kế 
người dân và xóa đói giảm nghèo ở hàng triệu người.  

Tổng điều tra kinh tế Lào lần 3 cũng được Chính phủ coi trọng, được thực hiện mỗi 
10 năm, lần đầu tiên vào năm 2016 trên 137.537 nghìn đơn vị kinh tế, lần thứ 2 vào 
năm 2013 trên 134.577 đơn vị kinh tế và lần thứ 3 sắp tới dự kiến sẽ có 103.820 đơn 
vị kinh tế trong diện khảo sát, những đơn vị này có ít nhất 10 nhân công trở lên.

T
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Chính phủ Lào đặt mục tiêu sản xuất lúa gạo 

heo KPL, Chính phủ Lào đặt mục tiêu đạt sản lượng ít nhất 1 triệu tấn gạo để 
cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Bộ Nông Lâm cho biết 
nước này sẽ tăng 35% sản lượng gạo trắng thông qua thúc đẩy các dòng nếp 

tiềm năng và thị trường có nhu cầu cao như nếp cẩm, nếp Kaynoi, Thadokkham, nếp 
thơm và Thanaso. 

Ngoài ra, Lào cũng sẽ tăng cường sản xuất gạo đạt chuẩn Nông nghiệp tốt GAP để 
tăng sản lượng xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc. Theo chiến lược nông nghiệp 
Lào, nước này đặt mục tiêu tăng sản lượng gạo toàn quốc lên 4.7 triệu tấn vào năm 
2020 hoặc đạt mức trưởng 5%, bao gồm tăng trưởng 2% diện tích lúa, đạt năng suất 
bình quân 3-3.5 triệu tấn/năm.  

Tuy nhiên, với các ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, khả năng xuất khẩu gạo của Lào 
chỉ đạt mức ổn định 1 triệu tấn. Thị trường gạo nhiều khả năng cũng sẽ gặp biến động 
mạnh trong năm tới khi khả năng thu hoạch sụt giảm khiến tổng sản lượng dự kiến sẽ 
chỉ đạt 3.5 triệu tấn. Mục tiêu của Lào trong năm tới cả nước đạt sản lượng 2.5 triệu 
tấn, bao gồm 2.1 triệu tấn tiêu thụ trong nước, 400.000 tấn dự trữ, 100.000 tấn hạt 
giống và 500.000-600.000 tấn phục vụ cho công nghiệp chế biến.  

Nước này cũng tiếp tục duy trì chính sách khuyến khích nông nghiệp sạch và phát triển 
bền vững. Năm 2018, Lào chỉ đạt khả năng xuất khẩu gạo 31.4 triệu USD so với mục 
tiêu 45.6 triệu USD. Năm nay, con số còn sụt giảm mạnh hơn khi nước này chỉ kỳ 
vọng đạt 25.2 triệu USD từ xuất khẩu gạo, một con số thấp đáng lo ngại.  

Gạo là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Lào, thị trường lớn 
của nước này là Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan.  
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 Thủ tướng Lào thừa nhận hạn chế của việc triển khai 
chính sách đầu tư một cửa 

heo báo chí Lào, mới đây, Thủ tướng Thongloun Sisoulith trong phiên trả lời 
chất vấn ĐBQH Lào đã thừa nhận một số hạn chế về tăng trưởng và cải cách của 

Lào trong năm 2019 làm một số chỉ tiêu đã không đạt được như đề ra. 

Theo đó, Thủ tướng cho biết các yếu tố tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong năm 
qua đã ảnh hưởng đến các mục tiêu phấn đấu, dự kiến sẽ đạt được vào năm tới 2020 
như cải thiện năng suất sản xuất nông sản. 

Việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước hầu như chưa đạt được thành tựu nào đáng kể khi 
gặp khó khăn hơn so với dự kiến bất chấp việc Chính phủ đã thành lập riêng một Ủy 
ban chuyên trách cấp TW,Hiệu quả cải cách môi trường kinh doanh chưa cao, Lào vẫn 
đứng ở thứ hạng 3 chữ số của EDB trong năm 2019. Đầu tư một cửa vẫn chưa phải là 
"một cửa", Thủ tướng thừa nhận. 

Theo thủ tướng, Lào sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu tăng trưởng mà năm 2019 
chừa đạt được vào năm 2020, bao gồm việc thúc đẩy sản xuất công-nông nghiệp, tiến 
tới dư thừa để xuất khẩu, giảm lệ thuộc vào nhập khẩu, ttăng cường dòng ngoại tệ đi 
vào Lào. Ngoài ra, Lào cũng sẽ tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng cơ sở, đặc biệt là 
cải thiện chất lượng giao thông đường bộ, nhanh chóng hoàn thiện các dự án lớn bao 
gồm đường sắt, đường cao tốc, đô thị thông minh, du lịch... 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, sáu tháng đầu năm, Lào ghi nhận tổng cộng 1.266 
dự án đầu tư của khu vực tư nhân, tổng số vốn đăng ký là 3.6 tỷ USD. Tuy nhiên, con 
số thực tế được chuyển qua các ngân hàng thương mại chỉ đạt 1.09 tỷ USD, tương 
đương 40% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2019. 

Theo Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Lào, tăng trưởng đầu tư của khu vực tư nhân 
chậm lại là kết quả từ việc thắt chặt ngân sách và ưu tiên thanh toán nợ công của Chính 
phủ. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng thấp rõ rệt sau 6 tháng đầu năm, chỉ còn 3.13% 
do hoài nghi về khả năng kinh doanh hiệu quả của các nhà đầu tư. 

Trong khoảng 4-5 năm trước, Lào luôn ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng đến 20% 
và loanh quanh mức 15%, tuy nhiên trong hiện tại khả năng tăng trưởng của lĩnh vực 
này đã xuống rất thấp, dưới 10%. Một phần nguyên nhân là do các ngân hàng thương 
mại đã không còn thông thoáng trong các khoản vay do lo ngại rủi ro nợ xấu và các 
chính sách cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ chưa đạt được hiệu quả rõ rệt, 
thậm chí nước này còn bị WB đánh tụt hạng EDB xuống hơn 10 bậc so với năm 2018. 
Nhiều doanh nghiệp đã từ bỏ ý định đầu tư vào Lào khi gặp rắc rối với các thủ tục 
hành chính rườm rà, tốn thời gian và chi phí. 
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   Các nước chúc mừng Quốc khánh Lào 
heo KPL, dại diện cơ quan ngoại giao nhiều nước đã có mặt tại Phủ Chủ tịch 
nước Lào để chúc mừng nước này nhân kỷ niệm 44 năm ngày Quốc khánh 
(2/12/1975-2/12/2019). 

Ngày 29/11 vừa qua tại Phủ Chủ tịch nước, thủ đô Vientiane, Tổng bí thư 
Bunnhang Vorachith và Thủ tướng Thongloun Sisulith đã chủ trì buổi lễ đón tiếp các 
nhà ngoại giao cấp cao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của các quốc gia tại Lào. 

Đại sứ Philippines, bà Belinda M. Ante đã có bài phát biểu thay mặt cho các nhà ngoại 
giao gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nhà nước và nhân dân Lào. Bày tỏ vui mừng trước 
những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là sức tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ và hiệu quả của công tác xóa đói giảm nghèo. 

Lào cũng có những thành công trong việc cải thiện chất lượng ngành Y tế và Giáo dục, 
đồng thời tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện trong 
khuôn khổ tiểu vùng Mekong, Asean, Châu Á và quốc tế, bà Ante phát biểu. 

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh và đánh giá cao các nỗ lực của nhà nước Lào trong 
việc giải quyết các khó khăn của nền kinh tế, bao gồm các thách thức nội tại và bên 
ngoài. Các đối tác phát triển và chính phủ các nước đều mong muốn hợp tác với Lào 
trong các kế hoạch phát triển, xóa đói giảm nghèo, gia tăng đầu tư thương mại, kết nối 
cộng đồng cho đến phục hồi thảm họa thiên nhiên đang có chiều hướng gia tăng tại 
Lào trong những năm gần đây, bà Ante nhấn mạnh. 

Tổng bí thư, Chủ tịch Bunnhang cũng thay mặt nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ sự 
cảm ơn đến các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế vì những lời chúc tốt đẹp, Lào sẽ xem 
đó là động lực để tiếp tục các chính sách phát triển theo hướng bền vững, sớm đưa Lào 
rời khỏi nhóm các nước chậm phát triển trong tương lai gần. 

Lào cũng đánh giá cao những hỗ trợ quốc tế trong việc đối phó với thảm họa, thiên tai; 
hỗ trợ Lào trong việc đạt được chứng nhận di sản thế giới thứ 3 cho quần thể di tích 
Cánh đồng Chum. 

CHDCND Lào cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đã ký kết, đặc 
biệt là Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, Chủ tịch Bunnhang phát biểu. 
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Quốc hội Lào thông qua Luật chứng khoán sửa đổi 

heo VTM, Dự Luật chứng khoán bản sửa đổi, bổ sung được kỳ vọng sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp có ý định niêm yết trên 
sàn chứng khoán Lào. 

Việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán sẽ được hỗ trợ nhiều hơn, các điều khoản 
của Bộ luật mới áp dụng cho cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, Thống đốc Ngân 
hàng Trung ương Lào Sonexay Sithphaxay phát biểu trước Quốc hội. 

Bộ Luật mới cũng sẽ tăng cường niềm tin, nâng cao khả năng hội nhập của chứng 
khoán Lào trong khu vực và quốc tế, ông Sonexay nói. 

Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động năm 2011, sàn chứng khoán Lào đã huy động 
được tổng cộng 19.197 tỷ kíp, tương đương 12% GDP bởi 11 doanh nghiệp niêm yết. 
Có 78% tài khoản giao dịch là người Lào, phần còn lại là người nước ngoài và các 
pháp nhân khác. 

Các doanh nghiệp niêm yết được hỗ trợ hoạt động chuyên nghiệp, quản lý hiệu quả và 
minh bạch hơn, thống đốc BOL cho biết. 

Tuy nhiên, không khí giao dịch tương đối ảm đạm bởi các tài khoản trong nước đạt 
khối lượng giao dịch thấp, các nhà đầu tư Lào có xu hướng sở hữu cổ phiếu để nhận 
lợi tức thay vì tìm lợi nhuận trong các giao dịch là thách thức mà LSE cần phải cải 
thiện trong thời gian tới. 

Việc LSE không đạt được kỳ vọng gia tăng số lượng công ty niêm yết trên sàn lên 
khoảng 25 hoặc 35 công ty trước năm 2020, độ đa dạng lĩnh vực thấp khiến cho nhà 
đầu tư có ít lựa chọn đầu tư cũng là khó khăn lớn, ông Sonexay nói. 

Việc Bộ luật chứng khoán bản sửa đổi theo hướng phù hợp với bối cảnh thị trường tài 
chính thực tế của Lào được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả và phát triển hơn nữa thị 
trường trong nước. 
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 Lào thông qua luật Khuyến khích đầu tư sửa đổi 

heo KTXH, Dự luật Khuyến khích đầu tư bản sửa đổi, bổ sung được thông qua 
với sự điều chỉnh đáng kể nội dung quy định của điều 12. 

Theo đó, với đa số phiếu đồng ý, dự thảo Luật khuyến khích đầu tư mới giữ 
nguyên nội dung cũ, thay đổi nội dung điều 12 vốn có liên quan đến một số điều khoản 
của Bộ Luật về thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh để thống nhất với nhau về nguyên 
tắc khi 2 bộ Luật này có các điều khoản pháp lý ràng buộc nhau ( giữa Luật thuế GTGT 
năm 2014 và Luật khuyến khích đầu tư 2016; Luật khuyến khích đầu tư 2019 với Luật 
thuế GTGT năm 2018). Cụ thể, thuế GTGT 10% đối với quặng xuất khẩu chưa được 
chế biến thành phẩm được loại bỏ. 

Ngoài ra, theo quy định của mục 3, điều 12 của Luật khuyến khích đầu tư, để thúc đẩy 
xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu một số hàng hóa, Lào quy định miễn thuế 
GTGT đối với hàng hóa thành phẩm hoặc bán thành phẩm không được sản xuất từ tài 
nguyên thiên nhiên trong nước. Quy định này cho thấy ưu đãi của chính phủ đối với 
hàng hóa Lào không phải quặng hoặc gỗ được dễ dàng tìm cánh cửa ra thị trường quốc 
tế. 

Ngoài việc nhận được các ưu đãi về thuế lợi nhuận, thuế quan các loại, điều 12 mới 
của Bộ Luật khuyến khích đầu tư cũng có nhiều quy định mới mang tính có lợi cho 
doanh nghiệp đầu tư tại nước này. Cụ thể như sau: 

Lào sẽ miễn phí hải quan cho các vật liệu, thiết bị không có sẵn trong nước để cấu 
thành các thiết bị, dây chuyền hoặc tài sản cố định; đối với việc nhập khẩu nhiên liệu, 
khí đốt, dầu nhớt, thiết bị liên quan hoặc tạm nhập tái xuất phương tiện, máy móc, các 
mặt hàng này vẫn trong diện quy định khai báo hải quan theo quy định. 

Nguyên liệu, thiết bị, linh kiện máy móc phục vụ sản xuất hàng hóa để xuất khẩu được 
tạm miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu và thuộc diện khai báo thuế GTGT. 

Thuế GTGT được miễn đối với các giao dịch nguyên liệu có nguồn gốc trong nước để 
sản xuất hàng hóa thành phẩm hoặc bán thành phẩm cho mục đích xuất khẩu. Chính 
phủ Lào có quy định riêng về danh mục sản phẩm bán tổng hợp xuất khẩu ra nước 
ngoài. 
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 Lào-Hàn Quốc ký kết thêm các thỏa thuận hợp tác 

heo KTXH, Lào và Hàn Quốc đã đạt được thêm các thỏa thuân hợp tác mới 
thông qua 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). 

Thuộc khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Asean-Hàn Quốc tại Busan, Hàn 
Quốc mới đây, Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith đã có cuộc hội đàm với Tổng thống 
Moon Jae-in. 

Hai bên đã cùng đánh giá cao quan hệ hữu nghị và các hợp tác trong thời gian qua, đặc 
biệt là tiến độ thực hiện kết quả chuyến thăm Lào của Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 
9 để tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, 
thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng. Tại cuộc hội 
đàm, hai bên đã ký kết các thỏa thuận mới trong lĩnh vực CNTT-TT, công nghiệp, 
nông nghiệp và phát triển kinh tế, nổi bật trong đó là dự án hợp tác đầy tham vọng về 
việc phát triển hệ thống thông tin quản lý cảng tại Lào, từ đó thúc đẩy hợp tác trong 
lĩnh vực logistic và thủy sản giữa Lào và Hàn Quốc. 

Theo đó, Thủ tướng Thongloun và Tổng thống Moon cũng tiếp tục bàn về hợp tác đa 
ngành, đặc biệt là sự phát triển của SMEs và startup. Hai bên cũng thảo luận về chương 
trình kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Hàn Quốc vào năm 2020. 

Tại Hội nghị, Thủ tướng Lào cũng bày tỏ ủng hộ chính sách hướng Nam mới của Hàn 
Quốc, Ở chiều ngược lại, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ 
trợ Lào trong nỗ lực trở thành trung tâm vận tải đất liền của khu vưc. 

  Lào sẽ vay Hàn Quốc 44 triệu USD để phát triển hệ 
thống cấp nước 

heo LTP, Mới đây, Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) đã phê 
duyệt các khoản vay lãi suất ưu đãi cho Chính phủ Lào trị giá gần 44 triệu 
USD để hỗ trợ các dự án phát triển mạng lưới cấp nước tại 7 huyện của tỉnh 
Champasak và tỉnh lỵ Salavan tại miền Nam Lào. Theo tờ Champamai, EDCF 

sẽ cấp vốn vay ưu đãi để các tỉnh này đầu tư vào dự án xây dựng, tổ chức đào tạo phát 
triển mạng cấp nước. Tuy nhiên, Chính phủ Lào phải chi hơn 5.2 triệu USD để thực 
hiện các khoản đền bù, phí quản lý dự án và thuế quan có liên quan... mà không nằm 
trong danh mục khoản vay. Hai bên dự kiến sẽ triển khai hoạt động các dự án vào năm 
2021 và hoàn thành vào năm 2024. Các dự án nói trên đã được khảo sát và hoàn tất 
thiết kế dưới sự viện trợ trị giá 665.000 USD của EDCF, đơn vị trúng thầu thực hiện 
đều là doanh nghiệp Hàn Quốc bao gồm Kunwa Engineering & Consulting Co Ltd và 
Yooshin Engineering Corporation. 
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 Hàn Quốc hỗ trợ Lào phát triển dữ liệu thống kê 
heo LTP, Mới đây, tại thành phố Vientiane, Tổng Cục thống kê Hàn Quốc và 
Cục thống kê lào đã cho ra mắt thành quả của dự án hợp tác dữ liệu thống kê 
Laosis, đây là cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ nhất của Lào với hệ thống tìm 
kiếm tiện lợi và tốc độ cao. 

 Laosis là một phần của Dự án tăng cường năng lực thống kê Lào dưới sự hỗ trợ của 
Chính phủ Hàn Quốc thông qua Tổng cục thống kê nước này, dự án có trị giá 2.3 triệu 
USD, kéo dài từ 2017-2019. Phát biểu tại lễ ra mắt, Cục trưởng Thống kê Lào khẳng 
định vai trò của dự án hợp tác song phương đối với sự phát triển của ngành thống kê 
nước này. Nurimsoft là doanh nghiệp Hàn Quốc được chỉ định để hợp tác với Lào 
trong việc phát triển cơ sở dữ liệu Laosis. Dự án Laosis của Hàn Quốc còn hỗ trợ kỹ 
thuật thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng quản lý hệ thống điện tử cho cán 
bộ Lào. 

 

 WB tiếp tục cấp vốn giúp Lào thoát nghèo 
heo báo chí Lào, Mới đây, WB đã phê duyệt khoản viện trợ tài chính mới trị giá 
22.5 triệu USD cho Quỹ xóa đói giảm nghèo quốc gia Lào. Theo thông cáo báo 

chí của WB mới đây, khoản viện trợ này sẽ được cấp dưới dạng các khoản vay mềm 
viows lãi suất ưu đãi, sử dụng để triển khai các hoạt động thuộc khuôn khổ chiến lược 
dinh dưỡng quốc gia Lào thông qua việc nâng cấp hạ tầng sản xuất nông nghiệp, cải 
thiện nghề và tài trợ con giống cho nông dân.  

Khoản viện trợ cũng bao gồm mục tiêu hỗ trợ dự án dinh dưỡng cho trẻ thấp còi mà 
Chính phủ Lào triển khai mới đây, tập trung vào các tỉnh miền Bắc bao gồm 
Oudomxay, Huaphan, Phongsaly và Xieng Khuang, nơi tỷ lệ thấp còi của trẻ em đặc 
biệt cao, thông cáo cho biết. Theo thống kê của WB, các khoản viện trợ của ngân hàng 
này từ năm 2002 đã giúp hơn 1.2 triệu người Lào tại 3.000 bản nghèo nhất nước cải 
thiện các điều kiện sống cơ bản.  

Các khoản tài trợ tiếp theo sẽ thực hiện mục tiêu giảm trẻ em còi cọc dưới 5 tuổi của 
Lào xuống 25% trong năm 2025 so với 44% trong năm 2012 thông qua cải thiện chế 
độ bảo trợ xã hội hoặc cấp tiền mặt trực tiếp. Tính đến năm 2016, khoảng 19% người 
Lào bị chẩn đoán suy dinh dưỡng và 33% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc. Ở những địa 
phương nghèo nhất, tỷ lệ thấp còi ở trẻ em cao hơn gấp ba lần so với trẻ em ở những 
khu vực có thu nhập tốt nhất ở Lào. 
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  Liên doanh Lào-Hongkong xây dựng  
nhà máy dược tại Lào 

heo Vientiane Times, Công ty liên doanh giữa Lào và Trung Quốc vừa mới khởi 
công dự án nhà máy dược đặt tại khu Kinh tế phức hợp Xaysettha, thủ đô 

Vientiane. 

Theo tờ Vientiane Times, lễ khởi công diễn ra hôm 29 vừa qua, Công ty Golden 
Wisdom sẽ có nhà máy sản xuất và cung cấp dược phẩm đa chủng loại có quy mô lớn, 
được kỳ vọng góp phần giảm thiểu lượng lớn thuốc men mà Lào hiện đang phải nhập 
khẩu để phục vụ cho ngành Y tế. 

Theo thông tin dự án, Golden Wisdom Lào là liên doanh, công ty con của Tập đoàn 
Golden Wisdom có trụ sở tại Hongkong và Tập đoàn IHC của Lào, tổng giá trị đầu tư 
dự án ban đầu là 100 triệu USD. 

Giai đoạn đầu của dự án sẽ xây dựng một phòng thí nghiệm, khu chế xuất dược phẩm 
đạt chuẩn GMP 7 trên tổng diện tích 100.000m2 tại khu kinh tế phức hợp Xaysettha, 
trị giá đầu tư 50 triệu USD. 

Golden Wisdom là tập đoàn sở hữu nhiều doanh nghiệp dược phẩm tại Trung Quốc, 
có danh mục sản phẩm lớn và đội ngũ y, dược sỹ và kỹ sư đông đảo, đại diện của GWL 
nói trong buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ khởi công, lãnh đạo Bộ Y tế và Chính quyền Thành phố Vientiane 
đánh giá cao nhà đầu tư cũng như vai trò của dự án trong việc thúc đẩy ngành Y, Dược 
của Lào phát triển trong tương lai. 

Dự án dự kiến hoàn thành và bắt đầu cung cấp dược phẩm ra thị trường trong năm 
2020. 

Các tỉnh Bắc Lào mở rộng hợp tác với Trung Quốc 
heo KTTM, Mới đây, đoàn đại biểu Sở Công Thương các tỉnh Bokeo, 
Luangprabng, Oudomxay, LuangNamtha, Phongsaly của Lào đã tổ chức ký kết 

biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Sở Thương mại khu tự trị Tây Song Bản Nạp, 
Trung Quốc về hợp tác đầu tư, thương mại. Cụ thể, hai bên ngoài thảo luận về các 
thành quả hợp tác trong quá khứ cũng đã tiếp tục đạt được các thỏa thuận tăng cường 
hợp tác giao thương biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phát triển lĩnh 
vực công nghiệp chế biến, kinh tế-thương mại; tiếp tục tạo các điều kiện tổ chức hội 
chơ thương mại song phương luân phiên mỗi năm 1 lần; tiếp tục hợp tác thúc đẩy 
người dân hai nước tăng cường giao thương tại khu vực biên giới cũng như khai thác 
tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, phòng chống tội 
phạm. 
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  Vân Nam hợp tác phát triển các tỉnh miền Bắc Lào 

heo KTTM, Mới đây, tại thủ phủ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Bộ trưởng Công 
Thương Lào Khemmany Pholsena và Bí thư Vân Nam Trần Hào đã chủ trì Hội 

nghị thúc đẩy hợp tác Lào-Vân Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, phát triển 
đặc khu và cơ sở hạ tầng, bưu chính, viễn thông… Hai bên tiếp tục thảo luận về việc 
trao đổi thông tin thương mại, đầu tư nhằm khai thông hành lang kinh tế Lào-Trung, 
đặc biệt là các tỉnh phía Bắc. Hai bên thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng 
đường sắt và đường cao tốc Vientiane-Boten và Vientiane-Huayxai đang được các 
công ty Trung Quốc thi công tại Lào.  

Bên cạnh đó, hai bên cũng tập trung thảo luận về dự án cây trồng thay thế thuốc phiện 
tại các địa phương phía Bắc Lào; hợp tác về du lịch, giáo dục, nông lâm nghiệp, lao 
động và an ninh biên giới. Trong 10 tháng đầu năm 2019, giá trị đầu tư song phương 
Lào-Vân Nam đạt 6.54 tỷ NDT, giá trị thương mại biên giới tăng trưởng 32% so với 
cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu của Lào đạt 2.25 tỷ NDT, tăng 72.9% và nhập khẩu đạt 
4.29 tỷ NDT, tăng 17.4%. Cũng trong 10 tháng đầu năm, đã có thêm 265 doanh nghiệp 
Vân Nam được thành lập tại Lào. 

  Lắp đặt thành công 500m đường ray  
đường sắt đầu tiên 

heo KTTM, Mới đây, báo Xinhua của Trung Quốc đưa tin hôm 2/12 cho biết, 
Công ty kỹ thuật đường sắt Trung Quốc số 2 (CREC-2) đã thực hiện lắp đặt 

thành công 500m đường ray thuộc dự án đường sắt Lào-Trung Quốc tại thành phố 
Vientiane nhằm chào mừng 44 năm kỷ niệm ngày quốc khánh Lào. Đường ray nằm 
trên tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, dự án đường sắt dài đầu tiên trong lịch sử giao 
thông vận tải của Lào cũng như của khu vực Đông Nam Á và là một trong những tuyến 
đường sắt dài hàng đầu của khu vực Châu Á, Xinhua mô tả.  

Thành công của việc lắp đặt đường ray được xem là cơ sở quan trọng đầu tiên để hành 
lang đường sắt Lào-Trung được kết nối thành công. Xinhua dẫn phỏng vấn đại diện 
của nhà thầu cho biết các công nhân đã nỗ lực lớn để xử lý các thách thức thời tiết mùa 
mưa kéo dài để đạt được tiến độ cần thiết, 500m đường ray đầu tiên đã được lắp đặt 
bởi các thanh ray rời có độ dài từ 20-25m đúng theo kế hoạch. Cũng cùng thời điểm, 
ngày 4/12, ban quản lý dự án cũng đã tổ chức triển khai đợt đền bù thứ 6 cho các hộ 
gia đình tại tỉnh Luang Namtha với tổng trị giá 178.5 tỷ kíp. 
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 Thái Lan tổ chức quốc khánh tại Lào 

heo KTTM, Ngày 5/12 vừa qua tại thành phố Vientiane, Đại sứ Thái Lan tại Lào 
Damrong Khaikhuan đã chủ trì các nghi thức truyền thống nhân dịp kỷ niệm 

“Ngày của cha” 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927-5/12/2019) và 
tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Cùng ngày, 
Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ, Bộ trưởng Lao động và Thứ trưởng Ngoại giao Lào 
cũng có mặt để tham dự buổi lễ nói trên. 

 Phát biểu trước hơn 1000 khách mời có mặt, Đại sứ Damrong cho biết mối quan hệ 
hợp tác Lào-Thái Lan năm vừa qua chặt chẽ, ấm áp, gần gũi và lãnh đạo cấp nhà nước 
hai bên thường xuyên tổ chức thăm và làm việc cùng nhau, ghi nhận các kết quả hợp 
tác tốt. Năm 2018, Đại sứ quán Thái Lan cho biết có 2 triệu lượt khách Thái Lan đến 
Lào và cũng có 2 triệu lượt khách Lào thăm Thái Lan theo chiều ngược lại.  

Nội dung của cuộc họp chung nội các hai nước đã khẳng định vị thế đồng hành của 
Lào và Thái Lan trong các mục tiêu phát triển bền vững. Thái Lan tiếp tục giữ vị thế 
là quốc gia mua nhiều điện nhất của Lào và là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Lào. Hai nước 
cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương lên 11 tỷ USD 
trong năm 2020. Năm 2020 được xem là dấu mốc quan trọng của Lào và Thái Lan khi 
hai nước dự kiến sẽ tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
chung. 

  Lào-Thái Lan họp thảo luận về hợp tác  
an ninh biên giới 

heo KTTM, Mới đây, tại thành phố Kaysone Phomvihan, tỉnh Savannakhet, 
miền Trung Lào, Bộ Quốc phòng hai nước Lào-Thái Lan đã tổ chức Hội nghị 
ban thư ký Ủy ban hợp tác giữ gìn an ninh biên giới lần thứ 26 Tham dự hội 

nghị, dẫn đầu đoàn đại biểu phía Lào là Thiếu tướng Siphan Phoudthavong, Cục trưởng 
quân đội biên phòng kiêm Trưởng ban thực thi vấn đề ma túy biên giới Lào-Thái.  

Dẫn đầu đoàn đại biểu phía Thái Lan là Tướng Phairoth Weeraisack, Cục trưởng Biên 
phòng của Bộ Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan. Hai bên đã cùng thảo luận về các 
hợp tác thực hiện nội dung kết quả của Hội nghị GBC 25 được tổ chức năm ngoái tại 
Bangkok, Thái Lan, thống nhất cơ bản về nội dung hợp tác chung trong vấn đề biên 
giới sẽ được đề xuất tại Hội nghị Ủy ban hợp tác giữ gìn an ninh biên giới Lào-Thái 
Lan lần thứ 26 chuẩn bị được Lào đăng cai tại thành phố Vientiane trong thời gian sắp 
tới. 
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Lào-Mỹ họp bàn về hợp tác Quốc phòng song phương 

heo báo chí Lào, Ngày 5/12 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ, lãnh đạo Bộ chỉ huy quốc 
phòng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM) và lãnh 
đạo Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 về hợp tác quốc phòng 

Lào-Mỹ tại thủ đô Vientiane (BDD14). Chủ trì Hội nghị là Thiếu trướng, Cục trưởng 
Đối ngoại Bộ QP Lào Kanchanh Nunthalangsy, Đại sứ Rena Bitter và Thiếu tướng 
Suzanne Vares-Lum, trợ lý Bộ chỉ huy (USINDOPACOM). 

Tại Hội nghị, Đại sứ Rena Bitter cho biết hợp tác quân sự Lào-Mỹ đóng vai trò quan 
trọng trong mối quan hệ song phương được xem là toàn diện và đạt được những kết 
quả khả quan trong năm vừa qua. Hai bên đã có các dịp làm việc chung để củng cố lực 
lượng và thiết lập hợp tác quốc phòng song phương.  

Theo thông tin hội nghị, Lào và Mỹ sẽ chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng 
trong năm tới tập trung vào lĩnh vực quân y và các chương trình hoạt động chung giữa 
quân đội và khối dân sự trong việc rà phá bom mìn, cứu trợ thiên tai, củng cố năng lực 
quân sự cho Lào và cải thiện khả năng tiếng Anh cho quân đội Lào. Ngoài hợp tác 
quân sự, Mỹ cũng đang có các viện trợ cả về tài chính và kỹ thuật cho Lào trong các 
lĩnh vực nhân đạo, an ninh, giáo dục, y tế, dinh dưỡng, thương mại, đầu tư, hoạch định 
cơ chế, quản lý nguồn nước và bảo vệ môi trường. 

 Mỹ cung cấp cho Lào thiết bị xét nghiệm sốt rét 

heo KTXH, Mới đây, Bô Y tế Lào đã tổ chức tiếp nhận tổng cộng 100.000 bộ 
dụng cụ xét nghiệm máu để chuẩn đoán sốt rét thuộc chương trình USAID PMI 
về loại trừ muỗi vằn của Mỹ thông qua tổ chức phát triển quốc tế Mỹ USAID. 
Theo KTXH, số dụng cụ này sẽ được Lào cung cấp cho các cơ sở y tế địa 

phương có nguy cơ bùng phát dịch sốt rét cao của nước này. Phát biểu tại lễ bàn giao, 
Đại sứ Mỹ tại Lào Rena Bitter cho biết chương trình viện trợ phát triển của Mỹ dành 
cho lào bao gồm mục tiêu xóa bỏ dịch sốt rét ra khỏi hoàn toàn nước này. Trong những 
năm trở lại đây, Chính phủ Lào đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc hạn chế 
tác hại của sốt rét, qua đó, đã giảm đến 80% số ca mắc phải ở thời điểm đỉnh dịch năm 
2014 là 80.000 ca, xuống chỉ còn gần 9.000 ca trong năm 2018 và 5.120 ca sau 9 tháng 
đầu năm 2019. 
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Đền bù dự án cao tốc Vientiane đợt 2 
heo KTXH, Mới đây, hơn 4 triệu USD đã được trao cho các cá nhân, tổ chức 
bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc nội thành Vientiane (cao tốc số 1). 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Vientiane, dự án cao tốc số 1 có tổng giá 
trị đến bù lớn thứ 2 ở Lào, chỉ sau dự án đường sắt Lào-Trung Quốc. Trong 

đợt thứ 2, chủ của 92 lô đất có tổng diện tích 344.671 m2 thuộc địa bàn 2 quận 
Xaysettha và Xaythany được nhận tiền đền bù, mức cao nhất là 2.7 tỷ kíp. Một người 
dân ở quận Xaythany đã được nhận đền bù 194.5 triệu kíp cho khoảng 500m2 đất. 

Thông qua buổi lễ tổ chức giao tiền đền bù, Chính quyền thủ đô Vientiane đánh giá 
cao những hy sinh lợi ích của người dân, tổ chức cho việc phát triển hạ tầng của dự 
án. Đường cao tốc nội thành số 1 được xem là phương án giải quyết tốc độ gia tăng 
dân số và phương tiện giao thông nhanh chóng của thành phố Vientiane trong những 
năm trở lại đây. Tiến độ đền bù mặt bằng dự án hiện chưa đạt nổi 50% trong khi kế 
hoạch ban đầu chỉ là hết tháng 12 do chính quyền gặp khó khăn khi một bộ phận người 
dân không chấp nhận với mức giá đền bù.  

Tuy nhiên, thành phố xác nhận vẫn sẽ sớm giải quyết vấn đề và cho dự án khởi công 
vào đầu năm tới. Đợt đền bù đầu tiên của dự án cao tốc Vientiane số 1 diễn ra cách 
đây không lâu, chủ của 19 phần đất đã nhận số tiền hơn 4.6 tỷ kíp cho diện tích 41.2ha. 
Tổng giá trị giải phóng mặt bằng của dự án được ước tính không vượt quá 41.5 triệu 
USD. 
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Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào đóng vai trò 
quan trọng phát triển doanh nghiệp 

heo KTXH, Được thành lập năm 1989, sau 30 năm hoạt động, Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI) đã phát triển và khẳng định vai trò quan 
trọng của cơ quan này trong việc kết nối các doanh nghiệp và khu vực nhà 

nước tại Lào. LNCCI hiện có 1.158 thành viên doanh nghiệp và 3 chi nhánh tại 
Luangprabang, Savannakhet và Champasak, được xem là tổ chức có cơ chế vận hành 
chuyên nghiệp, trở thành cầu nối quan trọng nhất của khối doanh nghiệp tư nhân với 
nhà nước, phản ánh môi trường đầu tư-kinh doanh trong nước và là trung tâm tư vấn 
doanh nghiệp được tin tưởng nhất.  

LNCCI có quan hệ mật thiết với Bộ Công Thương Lào trong việc phát triển nhóm 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện khả năng hoạt động, tiếp cận vốn vay hiệu quả và 
tìm thị trường cho SMEs. Ngoài ra, LNCCI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 
xây dựng thành công trang thương mại điện tử hàng hóa Lào duy nhất plaosme.com 
với hơn 900 doanh nghiệp đăng ký và hơn 1.000 mẫu sản phẩm. Hiện tại, LNCCI cũng 
đang nỗ lực sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu thương mại và đánh giá môi trường đầu tư-
kinh doanh cấp tỉnh thông qua phương thức khảo sát thực tế. 
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Tin vắn: 

  Người Lào vẫn ưa chuộng nông sản nhập khẩu 

heo KTXH, Xu hướng sử dụng hàng nhập khẩu của người Lào đến từ khả 
năng tiếp cận thị trường kém và các thông tin về hàng rau, củ sản xuất trong 
nước có nguồn cung hạn chế khiến người nông dân Lào vật lộn với việc tìm 

đầu ra và mong mỏi sự hỗ trợ thiết thực của nhà nước. Bộ Công Thương Lào cho biết 
bộ phận lớn người dân Lào vẫn ưa chuộng các sản phẩm rau, củ, quả được nhập khẩu 
từ nước ngoài do đặt niềm tin thấp vào chất lượng hàng nông sản nôi địa. Chỉ tính 
riêng tại Vientiane, mỗi ngày có không dưới 10 xe tải chở rau từ Thái Lan sang Lào, 
bao gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp.Thứ trưởng Công Thương Somchit Inthamith 
mới đây cho biết, rau củ nói riêng và hàng tiêu dùng nói chung được lưu hành trên thị 
trường hầu hết có xuất xứ nước ngoài. Nông dân Lào có khả năng trồng nhiều loại rau, 
củ, quả nhưng chưa thay đổi được thị hiếu người tiêu dùng, bất chấp khả năng tự sản 
xuất, mặt hàng nông sản được nhập từ nước ngoài vẫn được tiêu thụ mạnh. Bộ Công 
Thương Lào cho biết hàng hóa Thái Lan biến động sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến thị 
trường Lào, một báo cáo này chỉ ra mức độ quan hệ trên lên tới 90%. Bất cứ món hàng 
nào tại Lào, từ rẻ đến đắt, đều nhiều khả năng có xuất xứ từ Thái Lan... và còn nhiều 
quốc gia láng giềng khác. 

 Lào chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới tại 
Bolikhamxay 

heo KTXH, Khu kinh tế phức hợp mới tại Cửa khẩu hữu nghị số 5 sẽ sớm 
được xây dựng để khai thác lợi ích kinh tế của cây cầu kết nối Lào và tỉnh 
Beungkan của Thái Lan. Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bolikhamxay mới chia sẻ thông tin sơ bộ về dự án hạ tầng Cầu hữu nghị Lào 

– Thái số 5 ( Cửa khẩu Hữu nghị Lào – Thái số 5) nối Quốc lộ 13 Nam Lào tại vị trí 
bản Koay, huyện Paksan, tỉnh Bolikhamxay với Đại lộ 212, thuộc địa phận xã 
Donnhom, huyện Khaisy, thành phố Beungkan, Thái Lan. Cầu Hữu nghị Lào – Thái 
số 5 sẽ khai thông hành lang Kinh tế từ Thái Lan qua Paksan theo Quốc lộ số 8 và đến 
Việt Nam thông qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao – Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Thuộc 
khuôn khổ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bolikhamxay đã cơ cấu sơ bộ tài chính 
cho các hạng mục chính, đã có hai doanh nghiệp tư nhân đề nghị được đầu tư vào khu 
kinh tế phức hợp, khu thương mại-dịch vụ, kho bãi Logistic, một số điểm du lịch và 
khu nông nghiệp-chăn nuôi, thông tin từ lãnh đạo Sở cho biết. Theo đó, hạng mục phụ 
được ưu tiên là các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng thương mại hóa. 
Tỉnh Bolikhamxay mới đây đã ban hành cơ chế đầu tư, quy định cụ thể phạm vi quản 
lý của chính quyền, quyền sở hữu của người dân, chế độ lao động và cam kết cung cấp 
vốn, con giống, kỹ thuật và tìm thị trường đối với các dự án nông nghiệp tại khu vực 
cửa khẩu hữu nghị số 5. 
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Sinh viên Lào chọn nghành học không phù hợp 
heo KTXH, Theo thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, thực trạng lượng lớn 
học sinh nước này sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông đều lựa chọn các ngành 
học liên quan đến lĩnh vực thương mại, tài chính với hy vọng sau khi tốt 
nghiệp sẽ được làm việc tại các cơ quan nhà nước khiến số lượng công chức 

hiện tại đã dư thừa quá mức và Chính phủ cần có biện pháp tinh gọn bớt. Việc lựa 
chọn ngành học cần cần nhắc kỹ trước nhu cầu nhận lực của quốc gia, cụ thể là Lào 
vẫn đang xem ngành Nông nghiệp là trụ cột, việc theo học chuyên ngành nông nghiệp 
là lựa chọn hợp lý, Thủ tướng nói. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Lào đang phát triển, nhu cầu lực lượng lao động trong 
lĩnh vực phát triển hạ tầng là rất lớn, trong đó bao gồm thợ cơ khí, xây dựng, gò hàn... 
nhưng hầu như thế hệ trẻ nước này không quan tâm đến lĩnh vực "nặng nhọc và ít hào 
nhoáng này". 

Bộ Giáo dục và Thể thao cần thay đổi xu hướng lựa chọn sai lầm trong ngành học 
không phù hợp với tình hình thực tế của đất nước thông qua các biện pháp hiệu quả 
hơn, việc này giúp sinh viên dễ dàng có việc làm sau khi tốt nghiệp, Thủ tướng nhấn 
mạnh. 

ĐBQH: Xây dựng Luật nhiều về lượng nhưng ít về chất 

heo KTXH, tại ngày họp 5/12 của Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra mới đây, 
ĐBQH khu vực bầu cử số 1 thành phố Vientiane, ông Prachith Xayavong đã 
thẳng thắn đóng góp ý kiến về tính hiệu quả của quy định, pháp lệnh mà nhà 

nước ban hành đang nhiều về lượng nhưng độ hiệu quả không cao, điển hình là quy 
định thanh tra các dự án đầu tư công. Quy định gây khó khăn trong việc theo dõi, giám 
sát các dự án đầu tư công và dự án sử dụng nguồn viện trợ. "Nhiều dự án triển khai rồi 
nhưng không biết lấy nguồn tiền từ đâu", ĐBQH góp ý. 

Hy vọng trong tương lai, Chính phủ Lào sẽ gửi bản sao thông tin dự án cho Quốc hội 
để được tạo điều kiện hỗ trợ theo dõi, giám sát việc thực thi theo quy định, tránh gây 
thất thoát ngân sách, ông Xayavong nói thêm. 

Lào sắp triển khai hệ thống điện tử hải quan mới 

heo KTXH, thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính Lào cho biết nước này chuẩn 
bị triển khai hệ thống điện tử hải quan mới tại 3 cửa khẩu quốc tế chính bao 
gồm Cửa khẩu hữu nghị số 1 Vientiane-Nongkhai, Cửa khẩu Hữu nghị số 4 

tỉnh Bokeo và Cửa khẩu quốc tế Boten, tỉnh LuangNamtha. 

Hệ thống điện tử mới có tên D53, được mô tả là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hiện 
đại, dung lượng lớn, có khả năng quản lý hiệu quả phương tiện, hàng hóa thông quan. 
Đơn vị được Bộ Tài chính Lào giao cho phát triển hệ thống này là Công ty 
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Khampraseuth Computer. Dự kiến sẽ được triển khai thử nghiệm tại 3 cửa khẩu nói 
trên ngay đầu năm 2020 tới đây. 

Lào chuẩn bị tập trận tăng-thiết giáp năm 2019 với Nga 
tại XiengKhoang 

heo Kongthap, cho biết, binh đoàn tăng-thiết giáp Lào chuẩn bị tại quân khu 
Xiengkhoang địa điểm mà Quân khu miền Đông Nga đề cập đến chính là bản 
Pan thuộc địa bàn huyện Phoukoud thuộc tỉnh này.Trước đó, Quân khu miền 
Đông của Nga thông tin cuộc tập trận xe tăng chung đầu tiên giữa Nga và Lào 
mang tên “Laros-2019” sẽ được tổ chức tại thao trường Ban Pan( không rõ 

huyện, tỉnh) ở Lào từ ngày 10 – 19/12. 

Ngày 30/11, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng 
Souvone Leuangbounmy đã có mặt tại tỉnh Xiengkhoang để kiểm tra tiến độ chuẩn bị 
đợt diễn tập thường niên 2019 của Binh chủng tăng-thiết giáp QĐND Lào. 

Báo chí Lào dẫn thông tin từ Chỉ huy Binh chủng tăng-thiết giáp, Thiếu tướng Buavanh 
Boudthachanhtho, tiến độ chuẩn bị cho đợt tập trận thường niên hiện đã đạt 95%, bao 
gồm trang thiết bị, cơ sở vật chất, hậu cần... theo chương trình, quân đội Lào sẽ cung 
cấp cho binh sĩ Nga vũ khí cùng thiết bị quân sự riêng của nước này như xe tăng T72-
MS, xe bọc thép BRDM-2MS, súng máy PKTM và súng trường tấn công AKM. Theo 
dự kiến, hơn 500 binh sĩ Nga và Lào sẽ tham gia cuộc tập trận chung “Laros-2019”. 
Đại diện của Nga là binh đoàn xe tăng ở vùng Zabaikalsky. 

Quan chức Lào khả năng sẽ không được sở hữu xe công 
sau khi nghỉ hưu như trước 

heo Vientiane Times, dẫn phát biểu của Phó thủ tướng Lào Somdy Duangdy tại 
kỳ họp Quốc hội mới đây, Lào sẽ điều chỉnh quy định về tài sản công. Theo đó, 
các quan chức cấp cao sẽ không được nhận miễn phí xe ô tô trong thời gian tại 

chức sau khi chính thức về hưu như trước. Các vị này sẽ được phép mua lại xe với giá 
ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi biển kiểm soát sang tư nhân (biển xanh sang biển vàng). 
Nếu không có nhu cầu, xe nói trên sẽ được đem đấu giá công khai, ông Somdy cho 
biết. 

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy nghiền đá cho 
dự án cao tốc 

ờ KTXH đưa tin sự kiện ký kết hợp đồng thuê nhượng đất để khai thác và nghiền 
đá nguyên liệu giữa chính quyền tỉnh Salavan và Công ty Cầu đường 
Lounnaphakrub. 

Theo nội dung dự án, Công ty được phê duyệt sử dụng 4ha đất tại huyện Lakhonpheng, 
tỉnh Salavan để thực hiện khảo sát khai thác và chế biến đá trong tổng số 20ha mà công 
ty này đề xuất. 
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Nguyên liệu đá khai thác sẽ được nghiền tại chỗ để cung cấp cho dự án cao tốc Xeno-
Pakse đi qua địa bàn tỉnh Salavan có tổng chiều dài 128km. Dự án có thời gian tô 
nhượng 5 năm, giá trị đầu tư ước tính 20 tỷ kíp. 

 Bổ nhiệm Chủ tịch Thành phố Pakse, tỉnh Champasak 
heo báo chí Lào, Ngày 5/11, lễ ban giao cương vị Chủ tịch thành phố Pakse, 
tỉnh Champasak đã diễn ra tại trụ sở hành chính thành phố này dưới sự chứng 
kiến của Bí thư, Tỉnh trưởng Bounthong Divixay. Theo đó, ông Oudomsack 
Divixay, nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn Champasak sẽ đảm nhiệm chức vụ Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch thành phố Pakse thay cho ông Soulivanh Savaththasine, người đảm 
nhiệm các chức vụ trên ở thời điểm hiện tại. Pakse là địa phương có tốc độ phát triển 
kinh tế hàng đầu của Lào và được xem là thủ phủ của miền Nam Lào với nhịp tăng 
trưởng bình quân 10.23% năm, tổng giá trị GDP giai đoạn 2015-2019 đạt 11.800 tỷ 
kíp, bình quân đầu người đạt hơn 3.000 USD. Thị xã Pakse được chính thức công nhận 
là Thành phố kể từ tháng 6/2018. 

 Nhật Bản hoàn thành khóa đào tạo nhân lực ngành gỗ 
cho Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, hôm 3/12 tại khách sạn Crowne Vientiane, Bộ Công 
thương Lào và JICA đã tổ chức lễ tổng kết dự án hợp tác phát triển nguồn nhân 
lực dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản. Theo đó, dự án phát triển nhân lực 
ngành Công nghiệp gỗ và nội thất gỗ (MOM) nhận được khoản viện trợ từ 

Chính phủ Nhật trị giá 200 triệu Yên từ năm 2018. Qua đó, có tổng cộng 23 học viên 
từ các cơ sở chế tác và kinh doanh đồ gỗ của Lào đã được đào tạo kỹ năng và vượt qua 
kiểm tra về tiêu chuẩn sản xuất đồ gỗ. Thông qua chương trình hợp tác, JICA cũng 
giúp chính phủ Lào nâng cấp các cơ sở giáo dục và phát triển nghề gỗ cũng như xây 
dựng các chiến lược phát triển ngành gỗ dài hạn. 

Pháp hợp tác với Lào về lĩnh vực  
nguyên cứu môi trường 

 heo báo chí Lào, Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) và Công 
ty Điện lực Nam Theun 2 (NTPC) đã đạt được thỏa thuận hợp tác nghiên cứu 
về bảo vệ môi trường, chú trọng vào bảo đảm chất lượng nước và kiểm soát 

khí thải nhà kính. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác tham gia các hoạt động giám sát, nghiên 
cứu, đào tạo và tư vấn liên quan đến chất lượng nước và hoạt động của khí thải. Đồng 
thời thực hiện các chương trình nâng cao kỹ năng cho đội ngũ kỹ thuật, xây dựng các 
phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế. Hai bên triển khai hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa 
học, môi trường và thủy sản trong phòng thí nghiệm tại công trình Nam Theun 2 ở tỉnh 
Khammuan. Hợp tác giữa Công ty điện lực hàng đầu tại Lào và IRD là để khẳng định 
chính sách của đơn vị này về mục tiêu thúc đẩy khoa học khảo sát nước và môi trường 
thông qua chuyển giao công nghệ tiên tiến của thế giới. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

        Khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt 
Nam tại Lào và Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Lào 

heo báo chí Việt Nam, Tuần vừa qua, tại thủ đô Vientiane - Lào, Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt 
Nam tại Lào và Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Lào. 

Theo VOV, sáng 6/12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc 
Thiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa- Du lịch Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn 
Bá Hùng cùng đại diện các Bộ ban ngành của Lào đã có mặt tại lễ khai trương trụ sở 
mới Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào. 

Trong lịch sử, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chính thức được thành lập từ năm 
1995, trụ sở mới của Trung tâm tọa lac trên đường 450, huyện Xaythany, thủ đô 
Vientiane. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 1,4 hecta, gồm tòa nhà cao 3 
tầng, diện tích xây dựng gần 4000 mét vuông, kinh phí gần 200 tỉ đồng. 

Là một trong hai Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, trụ sở mới của Trung 
tâm VHVN tại Lào sẽ đi vào hoạt động với các sự kiện thường xuyên được tổ chức 
như  lớp dạy tiếng Việt, múa dân tộc, võ cổ truyền, triển lãm văn hóa nghệ thuật theo 
chuyên đề, hoạt động thư viện phục vụ việc tra cứu các lĩnh vực liên quan đến Việt 
Nam; các chương trình nghệ thuật thường kỳ giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam, 
quảng bá xúc tiến du lịch, nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch Việt 
Nam đến nhân dân Lào và bạn bè quốc tế. Đồng thời đây còn là nơi sinh hoạt văn hóa 
dành cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Lào. 

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào 
Thonglun Sisulit (Thoongloun Sisulith) và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Giáo dục 
và Thể thao Lào bà Sengdeuan Lachanhthaboun. 

Thủ tướng Lào chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA GAMES 
30 và thành tích đón 15 triệu du khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam trong năm 
nay, đồng thời mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để phát triển du 
lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Lào trong thời gian tới. 

Ngoài cuộc hội đàm với người đồng cấp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã có 
cuộc hội đàm với Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào bà Sengdeuan Lachanhthaboun. 

 Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã bàn biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ 
hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa- du lịch và thể thao giữa hai nước Việt Nam- Lào. 

Nhân sự kiện khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch (Lào) cũng 
đã tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 từ ngày 5 đến 10-12 tại Thủ đô 
Viêng Chăn. 
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Hoạt động của Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào diễn ra với các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật của các nghệ sĩ tài năng Việt Nam giới thiệu về nền văn hóa nghệ thuật 
truyền thống đặc sắc của Việt Nam tới nhân dân Lào. Các tác phẩm hát, múa được dàn 
dựng công phu thể hiện tinh thần bảo vệ và phát triển xây dựng đất nước trong lịch sử 
lâu dài của Việt Nam; mối quan hệ tốt đẹp của hai nước thể hiện sâu sắc và hiệu quả 
tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của Lào và Việt Nam 
trong tiến trình hội nhập. 

       Việt Nam mua điện từ Lào vượt kế hoạch 

heo baodatviet, Việt Nam đã đồng ý mua 1.200 MW điện của Lào, vượt mức kế 
hoạch đề ra là 1.000 MW của năm 2020 và sẽ tăng mua tới 5.000 MW đến 2030. 

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chủ trì về thúc đẩy hợp tác với Lào. Trong 10 tháng qua, hợp tác 
thương mại là một điểm sáng với kim ngạch hai nước đạt 940 triệu USD, ước cả năm 
2019 đạt 1,1 - 1,2 tỷ USD, tăng 12,6%, vượt mục tiêu hai Chính phủ đề ra là 1 tỷ USD 
và tăng 10%/năm. Trong đó, Lào xuất khẩu gần 400 triệu USD (tăng 16%), đây là nỗ 
lực lớn, thể hiện sức cạnh tranh của kinh tế Lào trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. 

Cho tới nay, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào có 413 dự án với tổng 
vốn 4,22 tỷ USD, đứng thứ 3 với nhiều công trình tiêu biểu đang kinh doanh đạt kết 
quả tích cực như Liên doanh Viễn thông của Viettel, các dự án của Tập đoàn Cao su 
với hàng vạn ha, khách sạn Mường Thanh, khách sạn Crow Plaza, Ngân hàng Lào-
Việt, Nhà máy thủy điện Xekaman 1 đang hoạt động hiệu quả, bán điện về Việt Nam 
và nộp ngân sách Lào hàng năm… Việt Nam đã đồng ý mua 1.200 MW điện của Lào, 
vượt mức kế hoạch đề ra là 1.000 MW của năm 2020 và sẽ tăng mua tới 5.000 MW 
đến 2030 tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Lào phát triển kinh tế - xã hội.  

Bên cạnh đó, hàng năm Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho Lào (giai đoạn 2016-
2020 là 3.250 tỷ đồng), năm tài khóa 2019 là 707 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2018 
phát triển nhiều dự án hạ tầng cơ sở, nhất là các dự án giao thông, năng lượng, đào tạo 
cán bộ, an sinh xã hội…  

Đầu năm 2019, Việt Nam đã viện trợ 300 tấn hạt giống lúa cho Lào để hỗ trợ nhân dân 
khôi phục sản xuất sau thiên tai. Việt Nam đã cấp hơn 1.000 suất học bổng cho học 
sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại 
Lào; hỗ trợ kinh phí để đào tạo dự bị tiếng Việt 4 tháng tại Lào. Bên cạnh đó, các địa 
phương, các ngành trực tiếp hỗ trợ đối tác Lào, ước tính khoảng 200 tỷ đồng.  

Năm 2019, có khoảng 5 dự án viện trợ hoàn thành, đạt chất lượng, đưa vào sử dụng; 
mở mới 2 dự án; công trình Nhà Quốc hội Lào tích cực triển khai, đạt tiến độ theo kế 
hoạch đề ra; sân bay Nong Khang đang tích cực triển khai để sớm hoàn thành. Tuy 
nhiên, trong hợp tác, hai bên còn chưa phối hợp tốt đối với một số dự án, bị chậm giải 
ngân, vướng mắc về thủ tục, khó khăn về nguồn vốn… như Thủy điện Luang Prabang, 
muối mỏ kali, Thủy điện Xekaman 3, hợp tác cảng Vũng Áng… 
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    Giao lưu nhân dân Việt Nam - Lào: “Son sắt nghĩa 
tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” 

heo NDĐT- Tối 7-12, tại TP Vinh (Nghệ An), Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức 
chương trình giao lưu nhân dân và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Son sắt nghĩa 

tình Trường Sơn Đông -Trường Sơn Tây”. 

Phát biểu tại đêm giao lưu, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay 
Sổm Phon Phôm Vi Hẳn và Chủ tịch UBTƯMTTQ Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đêm 
giao lưu “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” là hoạt động nằm 
trong chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín 
sống dọc biên giới Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị vô cùng 
quan trọng của hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, nhân dân các dân tộc hai 
nước có quan hệ truyền thống lâu đời, thủy chung, sắt son nghĩa tình.  

Một mối quan hệ đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi 
Hản và Chủ tịch Xu Va Nu Vông gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng và nhân 
dân hai nước không ngừng dày công vun đắp suốt trong suốt chiều dài của lịch sử. 
Truyền thống tương ái giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số của Việt Nam và nhân dân 
các bộ tộc Lào, cùng chung dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ luôn là di sản vô 
giá của hai Đảng, hai dân tộc sẽ tiếp tục được trao truyền lại cho thế hệ mai sau để 
cùng kề vai sát cánh để xây dựng tuyến biên giới “Hòa bình – hữu nghị - hợp tác và 
phát triển. Trong không khí vui vẻ, đoàn kết và thắm đượm tình hữu nghị, các đại biểu 
và khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu 
diễn của các nghệ sỹ Việt Nam – Lào. Chương trình gồm hai phần: Phần 1: “Nghĩa 
tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” và phần 2: “Tình hữu nghị vĩ đại, tình đồng 
chí son sắt thủy chung" ngợi ca tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam; qua đó cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng Việt Nam và Lào 
ngày càng phát triển giàu đẹp; mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
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    Tiêu hủy gần 3,5 tấn lợn thịt nhập lậu từ  
Lào vào Việt Nam 

heo bienphong- Chiều 6-12, BĐBP Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối 
tượng vận chuyển trái phép gần 3,5 tấn lợn thịt nhập lậu từ Lào về Việt Nam. 

Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày 5-12, tổ tuần tra của Đội đặc nhiệm Phòng Phòng 
chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đội Trinh sát đặc 
nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao 
Bảo phát hiện, bắt giữ xe tải biển kiểm soát 74C-044.08 vận chuyển 32 con lợn 
thịt, trọng lượng hơn 3,5 tấn không có giấy tờ hợp pháp khi đang lưu thông trên quốc 
lộ 9, khu vực xã biên giới Tân Thành, huyện Hướng Hóa. 

Lái xe tải là ông Hồ Lâm, SN 1983, trú tại bản Ka Túp, huyện Sê Pôn, tỉnh 
Savannakhet, Lào. Bước đầu, tài xế xe tải khai, nhận chở thuê số lợn trên cho 1 người 
Việt Nam từ Lào về Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng. 

Hiện, BĐBP Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng và tiến hành tiêu hủy số 
lợn nhập lậu theo quy định. 
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