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• Họp Quốc hội Lào bế mạc, nhiều luật mới được thông qua

• Các vấn đề xã hội Lào được phản ánh tại Quốc hội

• Lào khuyến khích hợp tác và đầu tư nước ngoài

• Lào cần thêm nhiều dòng khách du lịch

• Thiên tai tại Lào ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu

• Lào thừa nhận yếu kém của ngành Y tế

• Lào chuẩn bị chào bán trái phiếu chính phủ đợt tiếp theo

• Lào thúc đẩy hàng dệt may sang châu Âu

• Lào đã phê duyệt tô nhượng hơn 11 triệu ha đất dự án

• Thái Lan thu tỷ USD từ người Lào

• Lào cần hàng nghìn tỷ Kíp để duy trì ngành giáo dục

• Lào tiếp tục thúc đẩy SMEs phát triển

• Thủ tướng Lào nói về hợp tác với Hàn Quốc

• Nhật Bản tổ chức thảo luận về môi trường kinh doanh tại Lào

• Lào thực hiện dự án xử lý chất thải đô thị
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Tin vắn:

• Cả nước Lào thu hoạch vụ mùa mưa 71%
• Thủ đô Vientiane dự kiến cấp mới 10.400 sổ đất
• Chính phủ Lào kêu gọi ngành thuế hoạt động hiệu quả hơn
• Điểm du lịch Lào có mặt trong đánh giá quốc tế
• Thủy điện Xelanong 1 chuẩn bị phát điện
• Quốc tế: Trung Quốc tạo ảnh hưởng với Lào thông qua đầu tư
• Lào thâm hụt thương mại trong tháng 10/2019
• Hải quan Lào Savannakhet (Mukdahan) thu ngân sách yếu
• Lào phê duyệt dự án thăm dò mỏ vàng tại Xaysomboun
• Lào áp dụng công nghệ để quản lý lao động cả trong và ngoài nước
• Thủ đô Vientiane tăng cường quản lý xe ba bánh

Điểm tin báo chí trong nước:

• Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất củng cố quan hệ với Việt Nam

• Kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Lào

• Phó Thủ tướng Thường trực thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt 
Nam tại Lào

• Hội thảo khoa học quốc tế về Phật giáo Việt Nam tại Lào

• Ngăn chặn tình trạng buôn lợn qua biên giới Việt - Lào
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Tin chính: 

  Họp Quốc hội Lào bế mạc,  
nhiều luật mới được thông qua 

heo KPL, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra trong 20 ngày và 
chính thức bế mạc hôm 6/12 vừa qua tại thủ đô Vientiane đã thông qua nhiều 
nội dung quan trọng với kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế Lào phát triển 
và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

quốc gia. 

Lễ bế mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Lào có mặt Tổng bí thư Bounnhang Volachith, 
Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và Thủ tướng Thongloun Sisoulith. 

Tại kỳ họp lần này, đã có tổng cộng 11 nghị quyết và 8 dự thảo luật mới đã được thông 
qua với đa số tán thành. 8 dự luật mới bao gồm: Luật Vệ sinh và tăng cường sức khỏe; 
Luật thể dục-thể thao; Luật phá sản và phục hồi doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật 
bình đẳng giới; Luật bảo hiểm; Luật điện ảnh và Luật khuyến khích đầu tư. 

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua 2 nghị quyết bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao mới 
là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch. 

Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp, Quốc hội Lào chú trọng thảo luận về các thách 
thức đối với nền kinh tế và biện pháp giải quyết, thảo luận về công tác thu ngân sách 
quốc gia, hoạt động thực thi quy định về vấn đề tô nhượng đất đai, tạo việc làm cho 
người lao động và giám sát thực hiện kế hoạch ngân sách quốc gia ở cấp địa phương. 
Theo đó, các ban ngành chính quyền được kêu gọi tăng cường trách nhiệm và khả năng 
phối hợp trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, quy định và nhiệm vụ được giao. 

Kỳ họp thứ 8 cũng là kỳ họp đầu tiên chứng kiến việc Quốc hội Lào tổ chức bỏ phiếu 
đánh giá năng lực lãnh đạo nhà nước nhằm thúc đẩy tính trách nhiệm và vai trò của 
các cán bộ cấp cao. 
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Các vấn đề xã hội Lào được phản ánh tại Quốc hội 

heo KPL, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra và tiếp nhận hàng trăm 
ý kiến đóng góp của người dân nước này về các vấn đề nổi bật trong xã hội 
trong lần đầu áp dụng đường dây nóng. 

Tổng cộng đã có 113 nội dung đề xuất được Quốc hội tổng hợp lại bao gồm việc kêu 
gọi Chính phủ tăng lương cho công chức; vấn đề vụ án của công ty PS; nạn ma túy; 
vấn đề các dự án xây dựng hạ tầng giao thông; chính sách với cựu chiến binh; tình 
hình ngành giáo dục... 

Kêu gọi tăng mức lương cơ bản cho cán bộ công chức Lào là vấn đề cấp bách được 
phản ánh nhiều nhất trong bối cảnh lạm phát và giá tiêu dùng của nước này nhảy vọt 
trong vài tháng trở lại đây. 

Theo Cục thống kê Lào, lạm phát tháng 10 của Lào tăng lên 5.4%, từ 3.92% trong 
tháng 9 và 3.45% trong tháng 8 khi mà ở thời điểm tháng 1/2019, mức độ lạm phát 
mới chỉ ở mức 1.5%. Giá lương thực tăng cao, đặc biệt là mặt hàng gạo là yếu tố quan 
trọng thúc đẩy mức độ lạm phát tăng cao khi giá gạo trên thị trường đã vượt quá biên 
độ 20% mà Chính phủ Lào giới hạn khiến nước này phải sử dụng đến kho dự trữ để 
điều tiết giá. 

Theo ban thư ký Quốc hội Lào, các ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan chức 
năng liên quan để nghiên cứu tìm biện pháp giải quyết thích hợp. 

Trong lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu đánh giá năng lực cán bộ cấp cao, 69 quan chức 
được Quốc hội bầu ra đã hầu hết nhận được điểm tín nhiệm tốt và được kỳ vọng sẽ 
tiếp tục giúp đất nước duy trì phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường khả năng hội 
nhập. 
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 Lào khuyến khích hợp tác và đầu tư nước ngoài 

heo báo chí Lào, mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Lào đã chủ trì Hội nghị thảo 
luận chung về đối ngoại lần thứ 14. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên cơ quan này 

tổ chức diễn đàn đối thoại với khu vực doanh nghiệp nhằm thúc đẩy kết nối thương 
mại giữa Lào với quốc tế. 

Hội nghị diễn ra với chủ đề "Tăng cường ngoại giao để hỗ trợ phát triển kinh tế Lào 
trong kỷ nguyên mới", theo đó, Bộ Ngoại giao và khối doanh nghiệp trong nước đã 
thảo luận định hướng hỗ trợ của ngành đối ngoại để mở rộng hợp tác và đầu tư nước 
ngoài vào Lào. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith mô tả diễn đàn lần 
đầu tiên này giúp doanh nghiệp và khu vực công chia sẻ các ý tưởng thực hiện chính 
sách đối ngoại của Lào liên quan đến lĩnh vực kinh tế. 

Hội nghị là cơ hội vàng để các bên phối hợp tìm giải pháp giải quyết các thách thức 
kinh tế, Bộ trưởng phát biểu. Các bộ ngành liên quan và khối doanh nghiệp cần tích 
cực chia sẻ ý kiến để tối đa hóa phối hợp giữa hai khu vực, đặc biệt là với cơ quan 
ngoại giao Lào trong và ngoài nước. 

Lào hiện có 40 đại sứ quán và cơ quan lãnh sự tại nước ngoài, chúng ta cần thảo luận 
cởi mở để tìm cách đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phổ biến toàn 
cảnh môi trường kinh doanh tại Lào ở nước ngoài, ông Saleumxay nhấn mạnh. 
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   Lào cần thêm nhiều dòng khách du lịch 

heo KPL, Du lịch mong muốn một cú hích mạnh mẽ từ nỗ lực của các cơ quan 
ngoại giao nhằm tăng cường dòng du khách đến với Lào. 

Thuộc khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần thứ 16 của Lào diễn ra tại thành phố 
Vientiane mới đây. Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào kêu gọi sự hỗ trợ từ việc 
đối ngoại để thúc đẩy tăng cường nguồn thu từ ngành du lịch. 

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, ngành du lịch Lào hy vọng sẽ có 
bước phát triển mới từ nỗ lực quảng bá du lịch quốc gia của các cơ quan sứ quán, lãnh 
sự Lào ở nước ngoài. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Savankhone 
Razmountry cho biết, cán bộ đại diện truyền thông của Bộ này cần được tham gia hoạt 
động trong bộ máy các cơ quan ngoại giao của Lào ở nước ngoài, đặc biệt là tại những 
quốc gia là đối tác chiến lược của Lào để tạo cơ hội quảng bá về Lào và ngành du lịch, 
văn hóa Lào. 

Nhiều quốc gia hiện vẫn chưa biết nhiều về Lào, đặc biệt là các tiềm năng về văn hóa 
và du lịch. Tại những quốc gia chiến lược, như Trung Quốc, Lào cần đội ngũ truyền 
thông tốt để thu hút thêm du khách đến với mình nhiều hơn, Bộ trưởng Savankhone 
nói. Từ đó sẽ tạo thêm nguồn thu cho đất nước. 

Năm 2019, chính sách phát triển du lịch xanh và bền vững của Lào được phổ biến 
thông qua nhiều sự kiện, đặc biệt là Hội chợ triển lãm giải pháp Du lịch bền vững lần 
thứ 2 mới đây tại Vientiane, nơi xuất hiện những xu hướng và công nghệ mới nhất để 
phát triển du lịch thân thiện môi trường gắn với bản sắc văn hóa theo định hướng của 
Chính phủ Lào. 

Lào đặt kỳ vọng thu hút 4.5 triệu lượt du khách trong năm 2019, trong đó hơn 1 triệu 
lượt khách đến từ Trung Quốc từ các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ thuộc khuôn khổ 
năm du lịch chung Lào-Trung Quốc. 

Sau 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết nước này 
đã đón tổng cộng 3.4 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 
có đến 26% là khách từ Trung Quốc. 
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Thiên tai tại Lào ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu 

heo KTXH, Ủy ban chuyên gia về tài nguyên nước của Lào cho biết biến đổi 
khí hậu khiến trái đất nóng lên đang tác động mạnh mẽ đến các quốc gia thuộc 
lưu vực sông Mekong, trong đó có Lào. 

Theo KTXH, Lượng mưa của Lào trong năm 2019 được cho là thấp kỷ lục trong hàng 
chục năm qua, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khô hạn tại nhiều tỉnh miền 
Bắc và Trung Lào, trong khi các tỉnh miền Nam lại chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Lào cần học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc, Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ để xây dựng 
chiến lược trong trung và dài hạn để ứng phó với hạn hán, đặc biệt là kế hoạch quản 
lý và điều tiết nước thủy điện hiệu quả, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để cùng 
tạo mạng lưới hạ tầng quản lý nước, ứng phó với các biến đổi khí hậu trong tương lai, 
Ủy ban tài nguyên nước của Lào cho biết. 

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, Lào ghi nhận lượng mưa suy giảm 41% so với 
cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục giảm 29% trong quý III năm nay. Lượng mưa đo được 
tại các trạm quan trắc tại hồ chứa thủy điện và phụ lưu lớn của sông Mekong cho thấy 
sự suy giảm bình quân 566.1mm. 

Cùng thời điểm, các báo cáo cho thấy lượng nước tại lưu vực thượng nguồn Mekong 
(Lan thương) cũng ghi nhận mức giảm từ 39%-71% trong năm nay. Mực nước tại Mực 
nước tại một số thủy điện của Trung Quốc tại trên lưu vực sông này cũng thấp hơn 
hàng chục mét so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết hợp với các số liệu đo đạc được Ủy hội Mekong công bố mới đây có thể kết luận 
được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hạn hán là lượng mưa ít bất thường so với 
các năm trước, báo KTXH thông tin. 

Các biện pháp ứng phó hạn hán phổ biến mà Lào có thể áp dụng là xây dựng  hồ chứa 
ở các quy mô khác nhau kết hợp với việc xây dựng kế hoạch bảo vệ và sử dụng nguồn 
nước hợp lý. 

Ủy ban chuyên gia về tài nguyên nước cũng đưa ra khuyến nghị Lào có thể tham khảo 
và học hỏi cách bảo tồn và duy trì nguồn nước đã được các quốc gia khác thực hiện 
như mô hình xây dựng và đảm bảo an ninh hồ chứa của Mỹ; mô hình xây dựng đập 
thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc trên sông Trường Giang với khả năng hạn chế lũ 
và tích nước hiệu quả hay các mô hình hồ tích nước ở Thụy Điển, Thụy Sĩ. 

Nghiên cứu xây dựng các hồ chứa nước cỡ lớn, đặc biệt là gần đô thị song song với 
việc cải thiện hệ thống thủy lợi; cải thiện năng lực hoạch định và quản lý tài nguyên 
nước của hệ thống nhân lực; tiếp tục tích cực hợp tác khu vực về quản lý tài nguyên 
nước và ứng phó thiên tai, Ủy ban chuyên gia về tài nguyên nước đề xuất. 
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Lào thừa nhận yếu kém của ngành Y tế 
heo KTTM, Bộ trưởng Y tế Lào tại Hội nghị quốc gia về vấn đề dinh dưỡng mới 
đây đã thừa nhận các yếu kém trong triển khai chính sách Y tế. dinh dưỡng của 
nước này trong năm 2019. Theo đó, nhiều chỉ tiêu mà nước này đặt ra đã không 

đạt được như kỳ vọng. 

Nhiều cơ quan hữu quan cấp địa phương được cho là thiếu trách nhiệm, cán bộ có năng 
lực thấp làm chậm triển khai nhiều dự án quan trọng liên quan đến nước sạch, vệ sinh 
dịch tễ. Các dự án viện trợ của đối tác quốc tế cũng không được thực hiện theo chính 
sách của chính quyền dẫn đến mục tiêu xây dựng nên nhưng không đạt được, Bộ 
trưởng Y tế nói. 

Tỷ lệ theo dõi mức độ tăng trưởng và thiếu dinh dưỡng ở trẻ em ảnh hưởng đến chiều 
cao, cân nặng đều bị giảm trong năm vừa qua, giao động ở mức dưới 25%. Tỷ lệ cung 
cấp dinh dưỡng và thuốc y tế cho trẻ em sơ sinh cũng đạt mức cực kỳ thấp so với mục 
tiêu đã đề ra, Bộ Y tế cho biết.  

Để giải quyết các thách thức nói trên, Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy phối 
hợp liên ngành và cải thiện năng lực cán bộ, đồng thời hỗ trợ tích cực với đối tác quốc 
tế trong thời gian tới, đặc biệt là trong vấn đề dinh dưỡng. 
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 Lào chuẩn bị chào bán trái phiếu chính phủ  
đợt tiếp theo 

heo KTXH, trong các ngày từ 18-24/12, Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện chào 
bán lượng trái phiếu trị giá 1.287 tỷ Kíp( 142 triệu USD) thông qua Sở giao 
dịch chứng khoán nước này (LSX). 

Hồi tháng 9 vừa qua, lượng trái phiếu chính phủ 1.700 tỷ kíp đã được giới thiệu, 412.57 
tỷ trong số này đã được bán trong đợt đầu với cam kết thanh toán lợi tức 2 lần/năm, 
LSX cho biết. 

Hiện, Bộ Tài chính đang thay mặt chính phủ Lào hợp tác với Công ty chứng khoán 
Lanexang, Công ty chứng khoán BCEL-KT và Công ty chứng khoán Lào-Trung Quốc. 

Trong buổi họp báo hàng tháng của LSX mới đây, Giám đốc điều hành Anoukone 
Southammavong cũng cho biết 1.000 trái phiếu chính phủ phát hành hồi tháng 12/2018 
cũng đã được giao dịch thành công. 

Trong đợt phát hành trước đó, Trái phiếu của chính phủ Lào được chia làm 4 loại bao 
gồm thời hạn 1-3-5-7 năm với lợi tức lần lượt là 5.3-6.8-6.95-7.1%/năm. 

Trong đợt chào bán vào tháng 12 này, sẽ có thêm hai loại được bổ sung thêm là trái 
phiếu 10 năm và 20 năm với lợi tức lần lượt là 7.7% và 8%. Ngoài ra, trái phiếu 7 năm 
cũng được điều chỉnh mức lợi tức lên 7.2%. 

Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt mua tại văn phòng của 3 Công ty nói trên tại trụ sở của 
LSX từ 8h30 sáng đến 3h30 chiều từ 18-24/12, đơn vị này thông báo. 

Việc cung cấp trái phiếu chính phủ cho thấy hy vọng thúc đẩy thị trường vốn và cân 
đối ngân sách quốc gia của Lào. Trái phiếu là một trong những nguồn tài chính dài hạn 
có vai trò thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ giải quyết thâm hụt trong ngắn hạn với rủi ro 
thấp do không ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái. 
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 Lào thúc đẩy hàng dệt may sang châu Âu 

heo KTXH, Lào đạt được thỏa thuận hợp tác với Hà Lan trong việc phát triển 
mô hình dệt may hộ gia đình nhằm mở rộng cơ hội cho hàng hóa Lào tiếp cận 
thị trường châu Âu. 

Ngày 11/12, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào Xaysomphet 
Norasingh đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương Lào-Hà Lan cho dự án Dệt may 
hộ gia đình Lào. Tham dự buổi lễ, phía Hà Lan có đại diện Bộ Ngoại thương và Hợp 
tác phát triển, ông Tjerk Opmeer và Giám đốc trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các 
quốc gia đang phát triển (CBI) Hà Lan, bà Femke Lotgerink. 

Trong bối cảnh ngành dệt may của Lào đang đối mặt nhiều thách thức, Chính phủ cần 
thức đẩy và phát triển nghành theo mô hình hộ gia đình, từ đó cải thiện khả năng xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, ông Norasingh phát biểu. 

Theo đó, các bên liên quan sẽ hợp tác để phát triển dệt may gia đình Lào thành chuỗi 
giá trị, từ đó củng cố vị trí của Lào tại thị trường châu Âu, nơi có nhu cầu cao về sản 
phẩm dệt thủ công chất lượng. Việc thúc đẩy này sẽ tăng sản lượng và việc làm trong 
nước, thông tin từ buổi lễ. 

Tháo gỡ nút thắt liên quan đến tiếp thị, phát triển sản phẩm mới thân thiện môi trường 
và kích thích nhóm du khách phương Tây ưa chuộng văn hóa Đông Nam Á là những 
việc có thể khai thác được tiềm năng sản xuất và cung ứng của Lào. 

Chuyên gia của CBI sẽ giúp Lào trong các hoạt động xúc tiến, đào tạo kỹ năng tiếp thị 
xuất khẩu. 

Dệt may truyền thống là ngành có tiềm năng phát triển lớn tại Lào, là một trong những 
ngành chỉ ở quy mô gia đình nhưng đem lại thu nhập đáng kể, với năng suất bình quân 
đạt khoảng 50 bộ trang phục truyền thống/thợ lành nghề, giá trị từ vài trăm đến hàng 
triệu kíp mỗi bộ, tùy vào chất liệu và độ tinh xảo. 
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Lào đã phê duyệt tô nhượng hơn 11 triệu ha đất dự án 
heo LTP, Bản tổng kết kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc thuế-nhượng đất 
đai được Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Công nghệ và Môi trường, ông Bounpon 
Sisoulath báo cáo trước Quốc hội mới đây cho thấy thực trạng vấn đề tô 
nhượng đất dự án của Lào. 

Theo đó, ĐBQH Lào quan tâm và yêu cầu mạnh mẽ việc xử lý nghiêm, triệt để các 
trường hợp vi phạm về chính sách thuê-nhượng đất đai đang gây chú ý thời gian qua, 
làm thất thoát nhiều tài sản của nhà nước. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Lào đã phê duyệt và giao nhượng đất cho các 
doanh nghiệp cả trong và ngoài nước khoảng 11.7 triệu ha. 

Con số thực tế diện tích đất đang được sử dụng đúng mục đích phát triển chỉ là 549.248 
ha, ông Bounpon nói, chưa bằng phần lẻ của tổng diện tích mà Chính phủ đã cấp phép. 
Nhiều dự án hầu như không có dấu hiệu hoạt động hoặc bị chuyển mục đích hoạt động 
hoặc bị phản ánh không đem lại lợi ích kinh tế-xã hội. 

Tổng cộng có 173 hợp đồng thuê-nhượng đã được ký kết cho 1.569 dự án, ngoài ra có 
16 dự án sử dụng cả đất tư nhân dưới hình thức cho thuê. 

Các doanh nghiệp thuê-nhượng đất chủ yếu để đầu tư vào ngành lâm nghiệp, khai thác 
khoáng sản và thủy điện, báo cáo cho biết. 

Bên cạnh việc cải thiện các quy định về sử dụng đất đai, xúc tiến đầu tư và phát triển 
ngành điện lực, nông-lâm nghiệp, Chính phủ Lào cũng cam kết tăng cường các quy 
định về quản lý và sử dụng tài nguyên tự nhiên và môi trường, trong đó vấn đề thuê-
nhượng đất nổi bật và là đề tài nóng trong dư luận thời gian qua. 

Chính phủ Lào cũng đã vạch ra kế hoạch tổng thể về vấn đề sử dụng đất đai và thúc 
đẩy tăng cường sự phối hợp quản lý giữa cơ quan chính quyền các cấp. 
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 Thái Lan thu tỷ USD từ người Lào 
heo Bangkok Post đưa tin mới đây, Thái Lan sẽ tăng cường thúc đẩy thu hút 
du lịch, mua sắm và chăm sóc sức khỏe nhắm vào đối tượng người Lào có thu 
nhập cao. 

Mới đây, Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết cơ quan này có kế hoạch 
tăng cường hợp tác với các bệnh viện tư nhân trong nước và những người có ảnh hưởng 
tại Lào để quảng bá dịch vụ y tế ở phân khúc cao cấp cho Lào giới nhà giàu Lào. 

TAT cũng sẽ hợp tác với các nhà bán lẻ hàng đầu như Big C Supercenter, Central 
Group và The Mall Group để cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng Lào tại các 
cửa hàng biên giới và thủ đô Bangkok theo các đợt nhất định. 

TAT sẽ đặt mục tiêu vào các đối tượng là công chức, chính trị gia và doanh nhân mới 
sẽ du lịch ở Thái Lan nhiều hơn. Thời gian qua, đã có khoảng 100.000 khách du lịch 
từ Lào với nhiều đối tượng có thu nhập cao, đã đến sử dụng các dịch vụ của Thái Lan, 
Bangkok Post cho biết. 

Theo thống kê, nhóm khách Lào thu nhập cao chi khoảng 40.000-50.000 baht (1320-
1650 USD mỗi chuyến) cho mỗi người trong 4 ngày, 3 đêm để mua sắm và làm đẹp. 
Các du khách Lào khách cũng chi trung bình 30.000 baht (990 USD) cho mỗi chuyến 
du lịch tương tự. 

11 tháng đầu năm 2019, Thái Lan đón hơn 2 triệu lượt khách Lào, con số kỷ lục trong 
nhiều năm trở tại đây, đem lại doanh thu 1.64 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 
ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục tăng 8% vào năm tới. 

Du khách Lào đến Thái Lan chủ yếu qua cửa khẩu Nongkhai ở thành phố Vientiane, 
nghỉ tại tỉnh UdonThani ở Đông Bắc nước này trước khi đến Bangkok hoặc Phuket ở 
miền Nam. 

Dự kiến trong nhiều năm tới, Lào vẫn sẽ tiếp tục phải nhìn dòng tiền của giới nhà giàu 
chảy ra khỏi đất nước, sang bờ bên kia Mekong bởi các dịch vụ và hạ tầng có chất 
lượng vượt trội của Thái Lan. 
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Lào cần hàng nghìn tỷ Kíp để duy trì ngành giáo dục 
heo báo chí Lào, Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, ngành giáo 
dục Lào cần sử dụng hơn 5.000 tỷ kíp để duy trì hoạt động và thực hiện các dự 

án phát triển tiếp theo trong năm học 2019-2020. Con số ngân sách mà ngành này đã 
sử dụng trong năm vừa qua là 4.000 tỷ kíp, bao gồm ngân sách trả lương cán bộ (2000 
tỷ), thực hiện các dự án đầu tư công và ODA (800 tỷ). 

Theo số liệu báo cáo của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, năm vừa qua nươc này tập 
trung phát triển các chương tình đào tạo hoạch định chính sách giáo dục, xây dựng 
chương trình đạo tạo phổ thông theo mô hình của Pháp. Đồng thời tiếp tục phát triển 
giáo dục tại vùng sâu, vùng xa. 

Ngành giáo dục Lào trong năm qua sử dụng 12.15% tổng chi ngân sách quốc gia, 
chiếm 2.45% GDP cả năm. 

Thực tế, trong nhiều năm qua, ngành giáo dục Lào phải vật lộn với nhiều thách thức 
khó khăn, tình trạng thừa giáo viên về lượng nhưng thiếu về chất vẫn không thể giải 
quyết bởi nguồn ngân sách được đánh giá là hạn chế, chưa đủ để tạo động lực cho 
ngành này phát triển. Trình độ người tốt nghiệp phổ thông không cao, xu hướng chọn 
ngành học không phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, việc làm và kỹ 
năng tay nghề lao động yếu. 
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Lào tiếp tục thúc đẩy SMEs phát triển 
heo VTM, Ngày 12/12 vừa qua tại thành phố Vientiane, Bộ Công Thương Lào 
đã phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tổ chức lễ họp báo triển khai chương trình 

“Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi”, nhằm tiếp tục thực hiện chính sách thúc đẩy 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này phát triển, tăng cường sức cạnh tranh. 

Theo đó, dưới sự hỗ trợ của Công ty phát triển quốc tế IBI, mô hình hoạt động của 
chương trình sẽ được thực hiện phối hợp giữa đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ tư 
vấn cho doanh nghiệp SMEs trong các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Đây là chương 
trình thuộc khuôn khổ hợp tác thương mại song phương giữa Lào và Mỹ. 

Bộ trưởng Khemmany Pholsena đại diện Bộ Công Thương Lào đánh giá cao mục tiêu 
đặt ra của chương trình với các hoạt động “đầy hứng khởi” dưới sự hỗ trợ của các bên 
đối tác giành cho Lào. 

Theo đại sứ Rena Bitter, chương trình còn hỗ trợ Lào cải thiện khả năng hoạch định 
chính sách thương mại, xây dựng quy định và cơ chế thương mại đối với SMEs. Với 
lợi thế chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế Lào, SMEs tiếp tục sẽ được thúc đẩy phát triển 
để khai thác hết các tiềm năng công nghiệp, dịch vụ và tạo việc làm. 

Trước đó, thông qua hai tổ chức LUNA Lao và USAID, Mỹ đã hỗ trợ Lào hơn 22 triệu 
USD để thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế và có xu hướng viện trợ nhiều hơn kể 
từ khi Lào tham gia thành viên của WTO trong năm 2013 cùng dấu mốc quan trọng 
Hiệp định thương mại-đầu tư Lào-Mỹ ký kết năm 2017. 
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Thủ tướng Lào nói về hợp tác với Hàn Quốc 
heo KTTM, Tờ Asia Today của Hàn Quốc mới đây đã công bố phỏng vấn độc 
quyền với Thủ tướng Thongloun Sisoulith, cho biết người đứng đầu Chính phủ 

Lào tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực đầu tư nhiều hơn vào nước này. 

Thủ tướng cho biết Hàn Quốc là một trong những quốc gia đã hỗ trợ Lào nhiều năm 
để giúp nước này thoát khỏi nhóm kém phát triển. Ông Thongloun cho biết sẽ tạo cơ 
chế hợp tác và môi trường đầu tư thân thiện để thu hút thêm doanh nghiệp Hàn Quốc 
đầu tư vào Lào. 

Ngoài các dự án cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, về lĩnh vực thương mại, Thủ tướng 
Lào cho biết hiện có hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại nước này, 
đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ 5 của Lào. Các lĩnh vực chủ yếu bao gồm 
năng lượng, du lịch, khách sạn, nhà hàng, ô tô, tài chính ngân hàng. 

Thủ tướng khuyến nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc nên tìm hiểu và đầu tư vào các 
lĩnh vực có tiềm năng của Lào bao gồm nghiên cứu khoa học và công nghệ cao, R & 
D, công nghệ đổi mới và thân thiện với môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền 
vững. Ngoài ra, ông cũng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp sạch, sản xuất hạt 
giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, trang trại công nghiệp, phát triển lâm nghiệp, bảo 
vệ môi trường và đa dạng sinh học, các hoạt động phát triển nông thôn và giảm nghèo. 
Ngoài ra, ngành thủ công nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục… cũng được nhắc đến với 
tiềm năng đáng kể. 

Thủ tướng Thongloun cho biết Lào đang thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế 5 
năm lần thứ 8 và Chiến lược tầm nhìn 2030. Nước này đang có nhịp tăng trưởng kinh 
tế tốt, có cơ sở nền công nghiệp và hạ tầng đủ mạnh để hỗ trợ chính sách công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 57 

 

Nhật Bản tổ chức thảo luận về môi trường kinh doanh 
tại Lào 

heo KTTM, Diễn ra hôm 9/12 tại thành phố Vientiane, Hội nghị đối thoại thường 
niên lần thứ 13 giữa khu vực công-tư Lào-Nhật Bản (PPSJD) đã diễn ra để thảo 

luận các biện pháp thúc đẩy đầu tư từ Nhật Bản vào Lào, đặc biệt là tháo gỡ các hạn 
chế, rào cản của môi trường kinh doanh. Hội nghị được tổ chức bởi Đại sứ quán Nhật 
Bản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Lào đánh 
giá cao hợp tác, viện trợ của Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đã giúp Lào phát 
triển trong những năm trở lại đây. Hai bên đã liên tục mở rộng hợp tác và hiểu biết lẫn 
nhau thông qua các diễn đàn đối thoại như trên. 

Từ kết quả các lần hội nghị trước, đối chiếu với những điều chỉnh chính sách thương 
mại-đầu tư gần đây, Bộ trưởng Sonexay cho biết môi trường kinh doanh ở Lào hiện 
đã cải thiện đáng kể, giúp dòng đầu tư của Nhật Bản vào Lào ngày càng tăng. 

Theo đó, Chính phủ Lào đã điều chỉnh quy định về ủy quyền đầu tư; vấn đề tô nhượng; 
hoạt động liên doanh bán buôn, bán lẻ; vấn đề lao động địa phương; quy định về văn 
phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài; thay đổi về chính sách thuế và hải quan. 

Hiện Nhật Bản đang có 90 dự án tại Lào, tổng giá trị 203 triệu USD. Trong đó bao 
gồm 32 công ty liên doanh, tổng đầu tư 93.5 triệu USD. 

Nhật Bản đứng thứ 4 trong các nước có đầu tư vào Lào, chủ yếu trong lĩnh vực sản 
xuất với số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, hiện có 163 công ty. 
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Lào thực hiện dự án xử lý chất thải đô thị 
heo KTTM, Thành phố Vientiane và Pakse là 2 nơi đầu tiên được triển khai dự 
án quản lý, thu gom và xử lý chất thải nước và rắn trong giai đoạn 2019-2024. 

Ngày 9/12, chính quyền hai thành phố đã chính thức họp báo công bố triển khai dự án, 
với mục đích cải thiện chất lượng môi trường đô thị trị giá 6.7 triệu USD, dựa trên 
nguồn viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 
KOICA và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI). 

Theo phát biểu của đại diện Bộ Công chính Vận tải Lào, dự án sẽ hỗ trợ mạnh mẽ 
chính sách phát triển đô thị xanh, triển khai các sáng kiến quản lý và xử lý chất thải ở 
hai thành phố lớn nhất tại Lào. Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ chiến lược tăng trưởng 
xanh và chiến lược công chính-giao thông quốc gia. 

Kể từ năm 2017, Bộ Công chính Vận tải và GGGI đã bắt đầu triển khai thảo luận về 
việc phát triển các thành phố xanh. Hai bên đã đồng ý tập trung vào quản lý nước thải 
và chất thải rắn, được coi là trọng tâm, cần giải quyết khẩn cấp tại đô thị của Lào, vốn 
có hạ tầng cấp thoát nước lạc hậu, lượng rác sinh hoạt ngày càng tăng và đa dạng về 
chất liệu trong bối cảnh mức độ dân số gia tăng nhanh chóng. 

 

Hàn Quốc hỗ trợ Lào phát triển nông nghiệp 
heo KTTM, Ngày 10/12, Bộ Nông Lâm Lào và Công ty nhà nước Hàn Quốc 
Phát triển cộng đồng nông thôn (KRC) đã tổ chức lễ bàn giao dự án phát triển 

nông thôn và xây dựng trung tâm kỹ thuật nông nghiệp tại địa bàn quận Sangthong, 
thủ đô Vientiane. 

Theo đó, dưới sự hỗ trợ của KRC, quận Sangthong đã xây dựng thành công đập đất 
rộng 5m, cao 21.5m, dài 250m và hồ chứa thủy lợi tộng diện tích 450 ha, trữ lượng 
nước tối đa 2.79 triệu m3, cho khả năng cấp nước sản xuất 2.59 triệu m3. Hệ thống 
kênh 5.2km của dự án án cho đảm bảo cấp nước cho diện tích 250m cây trồng mùa 
mưa và 160ha cây trồng mùa khô. Sẽ có ít nhất 120 hộ gia đình tại 3 bản của quận 
Sangthong sẽ nhận được lợi ích từ dự án này, từng bước củng cố kinh tế, đời sống gia 
đình, thúc đẩy ngành sản xuất địa phương phát triển. 

Dự án hoàn thành khi các chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo kỹ thuật quản lý và sử 
dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi cho cán bộ và người dân Lào. Dự án có tổng mức đầu 
tư 4.02 triệu USD, lấy từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc 
giành cho Lào. 
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Tin vắn: 

Cả nước Lào thu hoạch vụ mùa mưa 71% 
heo KTXH, Báo cáo hàng tuần của Bộ Nông Lâm Lào hồi đầu tháng 12 mới 
đây cho biết, cả nước đã hoàn thành thu hoạch lúa mùa trên diện tích 551.253 
ha trong tổng diện tích gieo cấy đầu vụ 778.000ha (trong đó có 108.309ha 

thiệt hại hoàn toàn do thiên tai). Bên cạnh đó, cả nước Lào cũng đã thực hiện gieo 
trồng hoa màu trên 488.478 ha, đạt 72% mục tiêu (681.300ha). 

Mùa khô 2018-2019, hệ thống 7.800 công trình thủy lợi trên cả nước Lào đạt khả năng 
cấp nước tười cho 165.000ha, trong đó bao gồm 100.000ha lúa chiêm và 65.000ha hoa 
màu. 

Thủ đô Vientiane dự kiến cấp mới 10.400 sổ đất 
heo KTXH, dẫn thông tin mới đây tử Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố 
Vientiane cho biết cơ quan này đang nỗ lực thực hiện khảo sát và xác minh, 
cấp chứng nhận quyền sở hữu đất trên địa bàn. Dự kiến sẽ cấp mới thêm 

10.400 sổ đất trong tháng cuối cùng của năm 2019 này.  

Cùng thời điểm, HĐND thành phố trong một cuộc họp mới đây cũng đặt chỉ tiêu đưa 
vào hệ thống dữ liệu quản lý ít nhất 80.000 lô đất trên địa bàn 9 quận toàn thành phố. 
Sở Tài nguyên cho biết sẽ hoàn thành mục tiêu này ngay trong năm. 

Bên cạnh đó, công tác khảo sát và phân định đất cho dự án đường cao tốc thành phố 
cũng đã thực hiện đền bù tổng cộng 2 đợt, 90 lô với trị giá hơn 40 tỷ Kíp, một lãnh đạo 
Sở cho hay. 

Chính phủ Lào kêu gọi ngành thuế hoạt động  
hiệu quả hơn 

heo KTXH, Tại hội nghị thường niên lần thứ 4 của ngành thuế Lào, Bộ trưởng 
Tài chính Somdy Duangdy tiếp tục kêu gọi các cơ quan hữu quan có vai trò 
lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu thu ngân sách của 

Chính phủ. 

Theo đó, khả năng thu ngân sách của Lào trong 11 tháng đầu năm của ngành thếu chỉ 
đạt 9.500 tỷ kíp, tương đương 77% tổng mức chỉ tiêu đề ra, tiếp tục mang đến con số 
đáng thất vọng bởi những thách thức gặp phải chưa được giải quyết triệt để. 

Thay mặt Chính phủ, ông Somdy yêu cầu theo dõi chặt chẽ việc thực hiện vai trò của 
438 đơn vị thuế của nước này để cải thiện khả năng đem lại nguồn thu cho ngân sách. 

Năm 2019, Lào vẫn gặp khó khăn thu ngân sách yếu bởi sự quản lý yếu, có dấu hiệu 
tham nhũng, nguồn thu từ xã hội, thuế từ các dự án đầu tư và thuế quan hàng hóa đều 
không đạt chỉ tiêu đã đặt ra. 
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Điểm du lịch Lào có mặt trong đánh giá quốc tế 
heo KTTM, Mới đây, TripAdvisor Nhật Bản đã công bố danh sách 50 địa 
điểm du lịch hấp dẫn nhất cho du khách nước này trong năm 2019. 

Theo đó, thác nước Kuangsi tại trung tâm tỉnh Luangprabang, miền Bắc Lào 
đã xếp thứ 26 trong danh sách 50 điểm đến được đưa ra. Đứng đầu danh sách này là 
quần thế Ankor Wat của Campuchia, Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican và La 
Sagrada Familia ở Tây Ban Nha, những địa danh trên đều là các điểm đến nổi tiếng 
được du khách thế giới ưa thích. 

Trước đó, một trang đánh giá du lịch khác của Nhật Bản cũng đưa Vientiane vào danh 
sách các thành phố du lịch dành cho người đi bộ hấp dẫn nhất với hàng loạt địa danh 
và khu chợ đêm ấn tượng tại bờ sông Mekong. 

Trong thời gian qua, du lịch Lào được chú ý nhiều hơn từ du khách quốc tế với những 
sự đầu tư đáng kể vào chất lượng dịch vụ và nâng cấp hạ tầng giao thông, nhà hàng, 
khách sạn. Du lịch là ngành công nghiệp trọng điểm của Lào, đem lại cho nước này 
700 triệu USD trong năm 2018 khi nước này đón tổng cộng 4.1 triệu lượt khách. 

Thủy điện Xelanong 1 chuẩn bị phát điện 
heo KTXH, dự án thủy điện Xelanong I trên địa bàn huyện Phin, cách ranh 
giới huyện Nong, tỉnh Savannakhet 10km về hướng Đông. Đơn vị phát triển 
dự án cho biết việc phát điện sẽ được triển khai trong tháng 1/2020 tới. 

Zou Shihua, Phó giám đốc dự án cho biết tổ máy thứ nhất 35MW đã được lắp đặt thành 
công, tổ máy thứ 2 cũng có công suất 35MW đang được lắp đặt, tổng tiến độ đạt 90%, 
báo KTXH đưa tin. 

Thủy điện Xelanong 1 do nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện, đập thủy điện này nằm tại 
hạ nguồn sông Xelanong, là phụ lưu lớn nhất của sông Xebanghieng tại miền Trung 
Lào, cách trung tâm huyện Phin 42.8km và cách trung tâm tỉnh Savanakhet 180km. 
Tổng trữ lượng nước tối đa trên đập là 881 triệu m3, đập cao 64.5m, các máy phát điện 
tổng công suất 70MW cho khả năng sản xuất 269.9 triệu kWh điện/năm. 

Dự án thủy điện Xelanong I hoàn thiện sẽ trở thành đập thủy điện lớn nhất của tỉnh 
Savannakhet, đập có độ cao 120m, tổng giá trị đầu tư dự án khoảng 151 triệu USD, 
thời hạn tô nhượng 30 năm, dự kiến hoàn thành, chính thức hoạt động trong năm 2020 
và hòa lưới điện qua đường dây 115 kV. 
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Quốc tế: Trung Quốc tạo ảnh hưởng với Lào thông qua 
đầu tư 

ruyền thông quốc tế mới đây đưa tin Trung Quốc tiếp tục phê duyệt các khoản 
viện trợ không hoàn lại mới giành cho Lào trị giá 90 triệu USD để đầu tư vào 
một dự án bệnh viện tại Vientiane và thêm 615 triệu USD cho các dự án cải tạo 

hạ tầng Y tế trong vòng 3 năm tới. Điều này tiếp tục đưa Trung Quốc giữ vị trí đầu 
tiên trong các quốc giá có đầu tư nhiều nhất vào Lào tính đến thời điểm hiện tại đạt 
hơn 7 tỷ USD vào các đặc khu kinh tế, dự án thủy điện, khai khoáng, cao su và dự kiến 
sẽ rót thêm tiền vào dự án đặc khu kinh tế mới tại tỉnh Champasak, miền Nam Lào. 

Giới quan sát nhận định ảnh hưởng của Trung Quốc đang lớn dần đối với Lào và 
Campuchia. Tờ World Politics Review cho biết Lào không có lựa chọn khác ngoài 
việc thỏa thuận chấp nhận dòng đầu tư của Trung Quốc để tiếp tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế quốc gia. 

Lào thâm hụt thương mại trong tháng 10/2019 

heo báo cáo của Bộ Công Thương Lào mới đây, kim ngạch thương mại tháng 
10 của nước này đạt 873 triệu USD (chưa tính bán điện), nhập siêu 196 triệu 
USD. Như vậy, nước này tiếp tục thâm hụt sâu khi tháng 9 cũng chứng kiến mức 

nhập siêu lên đến 137 triệu USD. 

Hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Lào chủ yếu vẫn là đồng và hàng hóa từ đồng(29 triệu 
USD), quặng đồng (49 triệu USD), chuối (17 triệu USD), sợi xenlulo và bột giấy (28 
triệu USD), linh kiện máy ảnh (25 triệu USD), nước uống (17 triệu USD),, hàng may 
mặc (17 triệu USD), đồ điện (11 triệu USD), cao su (23 triệu USD) và trâu, bò (16 
triệu USD). Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu của Lào là xe cộ (41 triệu 
USD), thiết bị điện (26 triệu USD), dầu (41 triệu USD), thiết bị máy móc (45 triệu 
USD), sắt thép (41 triệu USD), đồ uống (21 triệu USD), nhựa plastic (14 triệu USD), 
đường (13 triệu USD) và gia cầm, gia súc (27 triệu USD). 

Thị trường mà Lào xuất khẩu chính là Trung Quốc (128 triệu USD), Thái Lan (89 triệu 
USD), Việt Nam (76 triệu USD), Đức (8 triệu USD) và Thụy Sĩ (8 triệu USD). Thị 
trường mà Lào nhập khẩu chính bao gồm Thái Lan (290 triệu USD), Trung Quốc (132 
triệu USD), Việt Nam (67 triệu USD), Nhật Bản (10 triệu USD) và Hàn Quốc (gần 5 
triệu USD). 
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Hải quan Lào Savannakhet (Mukdahan)  
thu ngân sách yếu 

heo KTXH, Hải quan cửa khẩu Hữu nghị số II Lào-Thái Lan mới đây cho biết 
đơn vị này chỉ đạt khả năng thu ngân sách 404 tỷ kíp, giảm 5.28% so với cùng 
kỳ năm ngoái và còn cách xa mục tiêu đặt ra ban đầu là 533 tỷ kíp. 

Theo đó, khả năng nhập khẩu giảm sút 19.75% so với kế hoạch 10 tháng đầu năm, 
trong đó có thể kể đến lượng xe nhập khẩu giảm từ 714 chiếc ở cùng kỳ năm 2018 
xuống còn 598 chiếc, khả năng thu ngân sách từ xe cộ chiếm 15.75% tổng thu. 

Nguồn thu ngân sách từ linh kiện, phụ tùng nhập khẩu cũng giảm mạnh 58.34% (33 tỷ 
kíp) khi các nhà nhập khẩu lớn như Autoworld, KoLao đều nhận được ưu đãi miễn 
VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ 5%. 

Bên cạnh đó, thu ngân sách ở các nhóm hàng hóa khác và thuế, phí các loại ổn định 
hơn. Hải quan cửa khẩu Hữu nghị số II cho biết khả năng thu phí các loại đạt 55 tỷ kíp 
so với chỉ tiêu 36 tỷ, thu thuế hàng hóa tiêu dùng đạt 85 tỷ so với chỉ tiêu 75 tỷ. Đơn 
vị này cho biết đến cuối năm 2019, dự kiến thu ngân sách đạt 510 tỷ kíp, tương đương 
95.68% kế hoạch năm. 

Lào phê duyệt dự án thăm dò mỏ vàng tại Xaysomboun 

heo báo chí Lào, Công ty thăm dò, khai thác khoáng sản Sisaket mới ký biên 
bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với chính quyền tỉnh Xaysomboun về dự án thăm 
dò và khảo sát tính khả thi khai thác vàng-đồng trên địa bàn PhouKongthao-
Nam Pha Nhay tại huyện Anouvong và Longcheng. 

Buổi lễ ký kết diễn ra hôm 9/12 vừa qua dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Quốc 
phòng, Trung tướng Aesamai Leuangvanhxay, Tỉnh trưởng Xaysomboun, Trung 
tướng Khamlieng Outhakaysone và đại diện các cơ quan liên quan. 

Theo đó, Doanh nghiệp sẽ có 24 tháng để hoàn thành thăm dò và lập khảo sát khả thi 
điểm xuất hiện quặng vàng, đồng đỏ tại khu vực nêu trên trước khi có các thỏa thuận 
về khai thác tiếp theo. 

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Lào hoan nghênh và đánh giá cao cam kết đầu tư và 
đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển hạ tầng, kinh tế và nông nghiệp cũng như 
tạo việc làm cho người dân địa phương. 
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Lào áp dụng công nghệ để quản lý lao động cả trong và 
ngoài nước 

heo báo chí Lào, Mới đây, ngày 10/12 tại thành phố Vientiane, thỏa thuận giữa 
Chính phủ Lào và các tổ chức quốc tế về chương trình khảo sát tính khả thi áp 
dụng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác quản lý lao động của nước 
này đã được thiết lập trong một buổi lễ ký kết hợp tác diễn ra tại khách sạn 

Crowne Plaza. 

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn POSCO và PentaGate đã ký một biên 
bản ghi nhớ (MOU) khảo sát tính khả thi của hệ thống thu thập, xử lý và phân tích dữ 
liệu lớn nhằm xây dựng bức tranh toàn cảnh về xu hướng thị trường lao động của Lào, 
từ đó tạo cơ sở hoạch định chính sách tổng thể về lao động cho Chính phủ nước này. 

Hai tổ chức đến từ Hàn Quốc sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý số lượng lao động 
nước ngoài tại Lào cũng như lao động Lào tại nước ngoài trong mọi ngành nghề, thông 
tin tại dự án cho biết. 

Động thái này là sự đón đầu của Lào trước khả năng dòng lao động di cư lớn, chủ yếu 
là từ Trung Quốc và Việt Nam sẽ đến Lào sau khi các dự án đường sắt cao tốc hoàn 
thành. 

Quá trình nghiên cứu khả thi dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 5 tháng để xem Big Data 
có phải là lựa chọn tối ưu cho Lào và đem lại lợi ích cho hệ thống quản lý lao động 
của nước này hay không.  

Thủ đô Vientiane tăng cường quản lý xe ba bánh 
 heo báo chí Lào, Chính quyền thủ đô Vientiane cho biết sẽ áp dụng các biện 
pháp kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các loại xe ba bánh chạy điện và xe máy 
kéo thùng đang có dấu hiệu hoạt động trái phép gia tăng trên địa bàn thành 
phố. Theo quy định đăng ký phương tiện, các loại xe ba bánh chạy điện và xe 

máy kéo chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ khu vực nhà máy hoặc bên trong 
doanh nghiệp, tuy nhiên hiện tại chúng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố và góp 
phần gây ra không ít tai nạn giao thông. Phần lớn các xe 3 bánh chạy điện không mang 
biển kiểm soát, người điều khiển cũng không có bằng lái hoặc giấy tờ cần thiết, việc 
này gây khó khăn cho cơ quan chức năng mỗi khi tai nạn xảy ra. Chính quyền sẽ kiểm 
tra và xử lý các trường hợp này hoặc tự ý thay đổi thiết kế kỹ thuật của xe ban đầu. 
Người điều khiển phương tiện ba bánh chạy điện hoặc xe máy kéo sẽ bị cảnh cáo lần 
đầu và bị tịch thu sau lần thứ 2 tiếp tục vi phạm, thời gian tạm giữ xe từ 3-6 tháng cùng 
với một khoản phạt hành chính theo quy định.Trong vài năm trở lại đây, số phương 
tiện cơ giới ở thành phố Vientiane tăng mạnh, là nguyên nhân chính gây ra tình trạng 
kẹt xe cục bộ tại nhiều điểm giao thông.Năm 2018, toàn thành phố Vientiane có 
843.500 phương tiện đăng ký (cả nước Lào có khoảng 1.8 triệu xe), trong đó phần lớn 
là xe gắn máy. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

        Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất củng cố 
quan hệ với Việt Nam 

heo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc 
tại nước CHDCND Lào, ngày 11/12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 
Bình đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith. 

Tại các cuộc gặp, hai bên đều cùng đánh giá chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực cho đà 
phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước ; cho biết các bộ, ngành hai bên đang tích cực 
rà soát việc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, tích cực chuẩn bị 
cho các hoạt động đối ngoại quan trọng vào đầu năm 2020, trong đó có Kỳ họp lần thứ 
42 Ủy ban liên Chính phủ. 

Lào cũng mong muốn hai bên quan tâm phát triển đường biên giới hòa bình, ổn định, 
hữu nghị hợp tác và phát triển toàn diện; chú trọng nâng cao đời sống của người dân 
hai nước ở khu vực biên giới, tích cực phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn 
không giá thú, nhập quốc tịch và phòng chống buôn bán ma túy; nhất trí tiếp tục tạo 
điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Lào làm ăn, sinh sống ổn định, đóng 
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và quan hệ hai nước. 

Các lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định Lào sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ khi Việt 
Nam đảm nhiệm vị trí này cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; đồng thời tăng 
cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng như CLV, CLMV, ACMECS... 

Trước đó, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đã có các chuyến thăm 
và làm việc với Phó thủ tướng Bounthong Chitmany và Chánh án Tòa án Nhân dân tối 
cao Khampha Xengdala 
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        Kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt 
Nam tại Lào 

heo VOV, Đại sứ Quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Cơ quan Tùy viên Quốc 
phòng long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt 
Nam. 

Tối 13/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Quán Việt Nam phối hợp với Cơ quan 
Tùy viên Quốc phòng long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân 
dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng Toàn dân. Tham dự Lễ kỷ niệm và tiệc 
chiêu đãi có Đại tướng Chansamon Channhalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 
Quốc phòng Lào, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, 
các vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng Lào, tùy viên quân sự các nước, ngoại 
giao đoàn, bà con Việt kiều cùng đại diện các cơ quan của Việt Nam tại Lào. 

    Phó Thủ tướng Thường trực thăm Đại sứ quán và 
cộng đồng người Việt Nam tại Lào 

heo BCP- Chiều tối 10/12, nhân chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đến thăm và nói 
chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô 

Vientiane. 

Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng 
định, mối quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Lào đã tạo môi 
trường rất tốt để cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như các doanh nghiệp Việt 
Nam đầu tư, hợp tác, kinh doanh tại Lào. Cuộc sống kiều bào nói chung tại Lào ngày 
càng được chính quyền nước bạn tạo điều kiện thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp lớn của 
Việt Nam như viễn thông, xăng dầu, ngân hàng, khách sạn… đã làm ăn có lãi, khẳng 
định được vai trò dẫn đầu và vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Đối với 
cộng đồng Việt Nam hiện có khoảng 100.000 người tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng 
báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực về cơ cấu và tình hình phát triển thực tế của các 
hội người Việt Nam tại Lào; về đời sống tinh thần, văn hóa của bà con kiều bào. Đại 
sứ cũng nêu một số vấn đề mà cộng đồng Việt Nam đang gặp khó khăn tại Lào và nêu 
kiến nghị với Đoàn. 

Trước đó, cũng trong chiều 10/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 
Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm công trường xây dựng 
Nhà Quốc hội Lào mới, công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. 
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    Hội thảo khoa học quốc tế về Phật giáo Việt Nam  
tại Lào 

heo TTXVN- Ngày 9/12, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc 
tế “Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển.” 
Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Xã hội học, Viện 

Khoa học xã hội Quốc gia Lào và Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Theo đó, hội thảo nhằm làm rõ sự hình thành, phát triển, hiện trạng của Phật giáo Việt 
Nam tại Lào, những đóng góp của Phật giáo Việt Nam tại Lào đối với cộng đồng người 
Việt sinh sống tại Lào cũng như đối với việc xây dựng, phát triển đất nước Lào, củng 
cố phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Hội thảo lần này 
nghiên cứu sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào, từ đó định hướng cho quan 
hệ hữu nghị giữa Phật giáo hai nước. 

Hội thảo còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với nhu cầu tín ngưỡng 
tâm linh, nhu cầu tu học của đồng bào ta ở hải ngoại. Đây cũng là dịp tìm biện pháp 
giúp đỡ kiều bào ổn định cuộc sống, ổn định được niềm tin vào tín ngưỡng tôn giáo 
của đồng bào ta trên đất nước Lào. 

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận từ các vị giáo phẩm, các nhà 
nghiên cứu tôn giáo, nhà quản lý của 2 nước Lào và Việt Nam. 

Các tham luận chủ yếu xoay quanh các nội dung chính gồm: Lịch sử du nhập và quá 
trình phát triển của Phật giáo tại các cộng đồng người Việt Nam ở Lào; Thực trạng 
phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay; Vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 
việc phát triển cộng đồng phật giáo Việt Nam tại Lào; Giá trị và vai trò của Phật giáo 
đối với cộng đồng người Việt tại Lào; Phật giáo Việt Nam và Lào trong sự nghiệp xây 
dựng, phát triển đất nước Lào và Những khó khăn, vướng mắc của phật giáo Việt Nam 
tại Lào cùng hướng giải quyết. 

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với ban liên lạc toàn 
quốc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Lào tổ chức trao 
tặng 550 suất quà cho các cựu chiến binh, gia đình có công giúp đỡ quân tình nguyện, 
chuyên gia Việt Nam trước đây ở hầu khắp các địa bàn từ Bắc đến Nam Lào, cùng 
những gia đình phật tử người Việt và Lào trên địa bàn thủ đô Vientiane. 
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Ngăn chặn tình trạng buôn lợn qua biên giới Việt - Lào 

heo VOV- Do giá lợn tăng cao, nguồn cung thiếu hụt, nhiều đối tượng đã lợi 
dụng ban đêm để vận chuyển bằng nhiều phương tiện đưa lợn từ Lào qua Việt 
Nam tiêu thụ 

Do ảnh hưởng bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nguồn cung thịt lợn nội địa bị thiếu hụt 
nghiêm trọng, một số đối tượng khu vực bên biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị đã 
dùng nhiều thủ đoạn vận chuyển lợn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng chức 
năng trên khu vực biên giới đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn. Mới đây, lực 
lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ xe tải biển mang kiểm soát 74C 
– 044.08 chở 32 con lợn không có giấy tờ hợp pháp. Để vận chuyển lợn từ Lào về, các 
đối tượng đi bằng nhiều con đường khác nhau. 

Ông Hồ Lâm, ở bản Ka Túp, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào cho biết: 
"Tôi chở số lợn từ bản A Dơi, Lào qua Tân Long thì bị bắt giữ. Tôi chỉ là người chở 
thuê, chủ hàng yêu cầu chở ban đêm bằng xe thùng". Chiều dài biên giới giữa tỉnh 
Quảng Trị với 2 tỉnh Savannakhet, Salavan, nước CHDCND Lào dài hơn 200 km. 
Thời gian qua, một số đối tượng ở tỉnh Quảng Trị móc nối với các đối tượng ở Lào 
đưa lợn qua biên giới. Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị 
đã bắt giữ và tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó hơn 3,5 tấn 
lợn.  

Thiếu tá Đặng Trung Thành, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao 
Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Các đối tượng lợi dụng thời điểm ban đêm vận chuyển 
bằng nhiều phương tiện đưa lợn từ ngoài biên giới vào nội địa. Sau khi đưa lợn vào 
biên giới, các đối tượng lại đưa vào các trang trại, các hộ gia đình để hợp thức hóa. 
Lực lượng biên phòng phải triển khai chốt chặn kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tại cửa 
khẩu, 2 bên cánh gà cửa khẩu và tại các bến đò dân sinh trên biên giới. Thứ hai là phối 
hợp chặt chẽ với địa phương để kiểm tra các trang trại trên biên giới, đảm bảo không 
có tình trạng đưa lợn từ bên kia biên giới vào địa bàn tiêu thụ". Tỉnh Quảng Trị cũng 
chỉ đạo chính quyền địa phương dọc tuyến biên giới Việt-Lào tăng cường công tác 
tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức, không tham gia buôn bán, vận chuyển 
lợn; Đồng thời cung cấp thông tin về tình trạng buôn lậu cho cơ quan chức năng. 
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