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• Lào đặt mục tiêu phát triển trong năm 2020

• Lào đối mặt nhiều khó khăn tăng trưởng trong năm 2020

• Lào cần tập trung xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia

• Lào thâm hụt ngân sách gần 1 tỷ USD

• Thâm hụt thương mại làm tiền kíp mất giá

• Chính phủ Lào đã cho phép 449 hoạt động khai thác khoáng sản

• Thủy điện Xepian-Xenamnoy chuẩn bị phát điện

• TƯ Lào phê duyệt mới 37 dự án trong 9 tháng đầu năm

• Lào thành lập Công ty dữ liệu tín dụng

• Ngành dịch vụ vẫn chưa đóng vai trò lớn trong kinh tế Lào

• Lào lập bản đồ rủi ro khí hậu nông nghiệp

• Nhiều dự án dọc hành lang tiều vùng Mekong tại Lào đạt tiến độ tốt

• Người trồng cao su tại miền Bắc Lào gặp khó khăn

• Nguy cơ xăng lậu kém chất lượng ở Lào

• Ngân hàng Thế giới cấp thêm vốn cho Lào khắc phục thiên tai

• Ngân hàng Thế giới cho Lào vay 22.5 triệu USD

• Lào-Trung xây dựng cơ chế đầu tư phát triển du lịch

• Thương mại Lào-Việt Nam phát triển ổn định

• Lào mong muốn tiếp tục nhận hỗ trợ từ Việt Nam
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Tin vắn:

• Lạm phát của Lào tiếp tục tăng cao
• Lào lắp đặt thiết bị đăng ký doanh nghiệp điện tử
• Lào tôn vinh tiếng Khèn dân tộc
• Người dân Lào không đồng ý các dự án đầu tư nước ngoài
• Lào sẽ tăng cường bán điện cho Campuchia
• Trung Quốc cung cấp cho Lào hệ thống thông tin đo đạc động đất
• Lào chuẩn bị tham gia hội chợ quốc tế tại Dubai
• Triển lãm nghệ thuật và hàng hóa dân tộc Lào chuẩn bị diễn ra
• Lào xây dựng bên xe khách tại Trung tâm thương mại Itecc-

Vientiane

Điểm tin báo chí trong nước:

• Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm chính thức Việt Nam

• Trung đoàn 82 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 (QĐND Lào) kỷ niệm 5 năm
kết nghĩa

• Kết nối với Myanmar và Lào để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D

• Phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam
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Tin chính: 

   Lào đặt mục tiêu phát triển trong năm 2020 

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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Lào đối mặt nhiều khó khăn tăng trưởng trong năm 

2020 

heo KPL, Hội nghị tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư Lào mới đây chỉ ra 
10 vấn đề mà Chính phủ Lào cần giải quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

So với các vấn đề mà Chính phủ cam kết sẽ tập trung giải quyết hồi đầu năm nay hầu 
như chưa đạt được tiến độ đáng kể, kinh tế Lào tiếp tục ảm đạm dẫn đến việc dự báo 
tăng trưởng năm 2019 chắc chắn sẽ không đạt chỉ tiêu mà nước này đề ra. 

Cơ cấu kinh tế vẫn chưa dịch chuyển với tốc độ cần thiết, Lào vẫn dựa vào nguồn thu 
chính từ việc bán điện và quặng trong khi các mặt hàng tiêu dùng quan trọng chưa thể 
giảm tỷ trọng nhập khẩu. Các chính sách khuyến khích sản xuất vẫn chưa cho thấy 
hiệu quả. Ngành nông nghiệp của nước này trong nỗ lực áp dụng các tiến bộ công nghệ 
cũng không bù đắp được sự lạc hậu trong kỹ thuật trồng trọt, các mặt hàng mà Lào có 
thể sản xuất được không có nhiều cơ hội ra thị trường do người dân Lào còn đang ưa 
chuộng đồ nhập khẩu. Môi trường kinh doanh trong nước tiếp tục ảm đạm, khối doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cũng chưa thể chuyển mình để đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh 
tế quốc gia. 

Chính phủ Lào cũng thừa nhận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra chưa đủ 
chuyên sâu, khả năng tương tác giữa các cấp chính quyền thấp là nguyên nhân khiến 
các chỉ tiêu tăng trưởng đều không trở thành hiện thực. 

Lào cũng ghi nhận hiệu quả thấp của chính sách chuyển đổi mô hình hiện đại hóa việc 
thu ngân sách bởi ý thức doanh nghiệp thấp, cố gắng tìm các kẽ hở để né tránh nghĩa 
vụ với nhà nước. 

Chính phủ Lào cũng cho biết "cần thêm thời gian" để xử lý vấn đề yếu kém về tài 
chính-ngân sách quốc gia tích tụ nhiều năm thông qua việc điều chỉnh giảm bớt quy 
định không cần thiết. 

Mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế Lào ở mức cao, tỷ giá quy đổi tiền tệ biến động 
mạnh, chênh lệch tỷ giá giữa ngân hàng và chợ đen lớn, thâm hụt vãng lai cao, dự trữ 
ngoại tệ thấp và Chính quyền cũng không thể quản lý chặt chẽ được thị trường tài 
chính trong bối cảnh tiền kíp bị yếu thế ngay trên sân nhà. Ngoài ra, nợ nước ngoài 
của Lào vẫn duy trì ở mức cao bởi các khoản vay lớn để điều tiết ngân sách, các khoản 
nợ của Chính phủ chiếm tỷ lệ cao trong GDP. Vì vây, tỷ lệ lạm phát trong quý cuối 
năm cũng đã vượt khỏi biên độ cho phép là điều tất yếu. 

Ngoài ra, các nỗ lực tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước cũng chưa 
mang lại hiệu quả rõ ràng, niềm tin của nhà đầu tư vào các ngành được cho là tiềm 
năng của Lào cũng đang rất thấp, từ việc lạc quan vào khả năng tăng bậc trên bảng xếp 
hạng EDB ngay trong năm 2020, thủ tướng Lào Thongloun Sisulith mới đây cũng phải 

T 
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thừa nhận các thay đổi chính sách này phải cần thêm 2 năm mới đem lại chuyển biến 
thực sự. 

Vấn đề ngân sách thâm hụt sâu và tích tụ nhiều năm khiến việc thanh toán dự án đầu 
tư công của Lào cũng bị giới hạn, Chính phủ nước này đã phải đưa ra động thái dừng 
toàn bộ dự án mới và tăng cường thanh tra dự án đang có để giảm áp lực cho ngân 
sách. 

Một thống kê mới đây cũng cho biết dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử Lào là tuyến 
đường sắt Vientiane-Côn Minh đang sử dụng khoảng 30.000 lao động từ Trung Quốc 
và chỉ có khoảng 3.000 lao động Lào được tham gia vào các hạng mục phụ cho thấy 
chính sách đào tạo nhân lực của Lào thiếu hiệu quả cả về chất và lượng. Nguồn nhân 
lực trẻ trong nước không được định hướng nghề nghiệp phù hợp với tình hình đất 
nước, lựa chọn những ngành nghề thiếu thực tế hoặc quá chú trọng vào việc trở thành 
công chức nhà nước. 

Tiếp đó, Chính phủ Lào cũng thừa nhận khoảng cách giữa các cấp chính quyền, khoảng 
cách phát triển vùng miền về cả tài chính, xã hội, khả năng tiếp cận tài nguyên...rất 
lớn, chính sách giảm nghèo cũng không đạt hiệu quả do thiếu ngân sách. 

Vấn đề cuối cùng mà Lào cần giải quyết triệt để là đạo đức cán bộ, đặc biệt là cán bộ 
ngành tài chính, thuế quan khi nước này liên tục phát hiện các sai phạm, lãng phí, tham 
nhũng, biển thủ làm thất thoát hàng trăm tỷ ngân sách. 

Tựu chung, những khó khăn của Lào không phải là mới, đều là những vấn đề mang 
tính kinh niên. Với việc nhạy cảm với các thay đổi của bên ngoài và dễ tổn thương 
trước thiên tai, kinh tế Lào dự báo là vẫn sẽ tăng trưởng ổn định nhưng tiếp tục ảm 
đạm trong thời gian sắp tới 
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Lào cần tập trung xây dựng chiến lược thương hiệu 
quốc gia 

heo báo chí Lào, Thuộc khuôn khổ diễn đàn đối ngoại quốc gia lần thứ 14 được 
tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Lào và Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào 

(LNCCI), Chính phủ Lào được khuyến nghị nên chú trọng ưu tiên thực hiện chiến lược 
quốc gia về cải thiện năng lực cạnh tranh và thương hiệu Lào tại nước ngoài. 

Theo chủ tịch LNCCI Oudet Souvannavong, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa khu vực 
công và tư nhân tại Lào có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đóng vai trò thiết yếu để xác 
định xem Lào có thể vượt qua các thách thức ở hiện tại hay không. 

Không đặt mục tiêu tập trung cụ thể, doanh nghiệp tư nhân tại Lào không thể đáp ứng 
được các mục tiêu quảng bá thương hiệu mang tầm quốc gia. Du lịch là một phần 
quảng bá nhưng cần chú trọng hơn đến các sản phẩm, tiềm năng thương mại và đầu tư 
của thương hiệu Lào, người đứng đầu LNCCI khẳng định. 

Theo đó, Lào cần học hỏi kinh nghiệp xây dựng thương hiệu quốc gia đã thành công 
trên thế giới, bao gồm New Zealand với chiến lược Pure 100%, mục tiêu thuần khiết 
luôn gắn với mọi chương trình quảng bá đã đem lại hiệu quả cho môi trường kinh 
doanh của nước này. 

Hiện, LNCCI đang có một số dự án thí điểm về sản phẩm mang thương hiệu Lào và 
cần nhiều hỗ trợ từ khu vực công, đặc biệt là Bộ Ngoại giao để thúc đẩy quảng bá. 
Chiến lược thương hiệu Made in Laos sẽ tập trung vào cà phê, trà, lụa là chính và lĩnh 
vực đầu tư sẽ được quảng bá dựa trên tiềm năng của ngành công nghiệp chế biến 
nguyên liệu cho các dự án lớn của Lào. 

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của WB và EU, du lịch sinh thái Lào cũng được thúc đẩy mạnh 
mẽ, tạo điều kiện cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, vận tải, giao thông… phát triển. 

T
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Lào thâm hụt ngân sách gần 1 tỷ USD
 heo KPL, Thông tin từ Hôi nghị tổng kết ngành tài chính Lào năm 2019 diễn 

ra mới đây tại thủ đô Vientiane cho thấy khả năng thu ngân sách của Chính 
phủ Lào chắc chắn sẽ không đạt mục tiêu đã đề ra. 

Theo đó, sau 11 tháng của năm 2019, Lào chỉ đạt khả năng thu ngân sách khoáng 
77.89% kế hoạch năm, tuy nhiên thu nội địa mặc dù cũng không hiệu quả nhưng cũng 
đạt 82.76%, đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nguồn thu của Chính phủ Lào thông qua viên trợ, thuế, hải quan các cấp vẫn chiếm tỷ 
trọng cao nhất.Đạt 20.641 tỷ USD sau 11 tháng đàu năm. 

Các tỉnh miền Bắc Lào bao gồm LuangNamtha, Bokeo và Phongsaly đã thu vượt chỉ 
tiêu, có 6 tỉnh đạt hơn 85% và các tỉnh còn lại chỉ đạt dưới 85% kế hoạch mà Quốc hội 
đưa ra. 

Cũng theo Bộ Tài chính Lào, khả năng thu ngân sách của nước này ước đạt 96.85% so 
với kế hoạch, tương đương 25.665 tỷ kíp, trong đó có 96.84% là thu nội địa. 

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách của Lào trong năm dự kiến 33.082 tỷ kíp, tương 
đương 98% kế hoạch sửa đổi, giảm so với mục tiêu ban đầu 216 tỷ kíp. Thâm hụt ngân 
sách được xác định sẽ không vượt quá 7.416 tỷ kíp. tương đương 4.52% GDP. giảm 
so với con số 7.553 tỷ kíp mà Chính phủ báo cáo trước đó. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng đưa ra bản kế hoạch hoạt động năm 2020 của ngành tài chính 
Lào, cho biết dự kiến khả năng thu ngân sách sẽ đạt 28.997 tỷ kíp, tương đương 16.31% 
GDP, tăng 9.4% so với kế hoạch năm 2019. 

Những thách thức mà ngành tài chính Lào đang đối mặt và cần giải quyết sớm vẫn là 
thâm hụt và nợ công cùng khả năng thu ngân sách yếu. Năm 2019 chưa ghi nhận những 
hiệu quả từ việc hiện đại hóa hệ thống tài chính mà Chính phủ Lào áp dụng. 

T
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 Thâm hụt thương mại làm tiền kíp mất giá 

heo KTXH, Đồng Kíp vẫn đang trong chiều hướng giảm giá so với bath Thái 
và USD bởi các thách thức vẫn hầu như chưa được giải quyết, trong khi thâm 
hụt thương mại và thâm hụt cán cân vãng lai ngày càng tăng, ở mức trên 12%. 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào đã thừa nhận như vậy trong một hội nghị ngành 
mới đây khi Lào ghi nhận nhu cầu ngoại tệ cực lớn của doanh nghiệp để chi trả cho 
hàng hóa nhập khẩu, bao gồm bath Thái Lan và USD, điều này đã khiến tiền kíp mất 
giá cực mạnh trong năm nay. 

"Sau 11 tháng đầu năm, đồng bath đã tăng giá 13% so với năm 2016, ở mức 31 bath 
đổi 1 USD, tăng 3.6% so với năm 2018. Việc này khiến quốc gia cần nhiều bath để 
nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan như Lào chứng kiến sự suy yếu đồng nội tệ của mình. 
Theo đó, đồng kíp đã mất 3.2% giá so với USD và 6.7% so với bath, chưa kể mức 
chênh lệch lớn hơn ở thị trường chợ đen. 

Giá cả tiêu dùng của Lào cũng tăng vọt, tháng 10 vừa qua ghi nhận lần đầu mức lạm 
phát của nước này vượt 5%, biên độ mà Quốc hội đã giới hạn. Đơn cử, giá mỗi chai 
nước mắm tăng từ 6.000 kíp lên 8.000 kíp, giá gạo tẻ tăng mạnh, từ 50-70.000 lên 70-
110.000 kíp cho mỗi 12kg do mọi chi phí đầu vào của các nhà máy xay xát đều tăng. 

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Công Thương Somchith Inthamith, giá nhiên liệu tăng 
nhanh cũng là yếu tố hàng đầu khiến hàng tiêu dùng tăng giá. Quốc gia không có biển 
cần khoảng 2 tỷ lít xăng dầu mỗi năm, hoàn toàn từ nước ngoài. 

Giá trị thương mại của Lào sau 6 tháng đầu năm đạt 5.828,15 tỷ USD, chưa tính bán 
điện, nước này xuất siêu đến 557.15 triệu USD, trong khi dự trữ ngoại tệ chỉ khoảng 
hơn 800 triệu USD. 

Theo IMF, thâm hụt thương mại thường xuyên là nguyên nhân khiến đồng kíp Lào 
mất giá liên tiếp và lạm phát tăng cao. Các chuyên gia kinh tế của WB nhận định nợ 
nước ngoài của Lào cao do các khoản vay lớn để bù đắp thâm hụt ngân sách là thách 
thức lớn nhất của nước này. Năm 2018, tỷ lệ nợ trên GDP của Lào chiếm hơn 60%, 
tương đương 12 tỷ USD và sẽ còn tăng trong những năm tiếp theo. 
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Chính phủ Lào đã cho phép 449 hoạt động khai thác 
khoáng sản 

heo KTTM, Chính phủ Lào đã phê duyệt tô nhượng tổng cộng 449 dự án khoáng 
sản cho 275 công ty đầu tư nước ngoài, trong đó có tổng cộng 141 dự án đang 
đi vào khai thác, chưa tính các dự án do địa phương phê duyệt. 

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath, trên diện tích 162.104 
km2 thuộc lãnh thổ Lào, nước này đã khảo sát thấy hơn 570 điểm khoáng sản. Đã có 
79 công ty nước ngoài đã đầu tư và thực hiện 141 dự án án khai thác cho đến thời điểm 
hiện tại. 

Ngoài ra, ở cấp địa phương, cũng đã có 374 công ty được phép thực hiện 493 hoạt 
động liên quan đến khoáng sản ở quy mô vừa và nhỏ. 

Trung Quốc là nước có nhiều công ty tham gia đầu tư khoáng sản tại Lào nhất với tổng 
số 52 hoạt động và hơn 30 hoạt động đang trong quá trình lập luận chứng kinh tế và 
xin cấp phép khai thác.  

Hai dự án khai khoáng lớn tại Lào hiện tại có thể kể đến là mỏ vàng Sepon, tỉnh 
Savannakhet do Lane Xang Mineral của Trung Quốc và mỏ vàng Phoubia do Phoubia 
Mining ở Xaysomboun của Australia khai thác. Theo tính toán, trữ lượng của hai mỏ 
này cũng sẽ cơ bản cạn kiệt vào các năm 2020 và 2021. 

Lane Xang Mineral bắt đầu khai thác vàng từ năm 2003 và đồng thau từ năm 2005, 
hoạt động khai thác vàng ở mỏ này đã dừng kể từ năm 2013 và sản lượng đồng năm 
2019 chỉ ước đạt 80.000 tấn. 

Đối với Phoubia Mining, hoạt động khai thác vàng, bạc, đồng tại mỏ Phoukham bắt 
đầu từ năm 2008 và hoạt động tại mỏ Huayxai từ năm 2012. Tính đến hết năm 2018, 
công ty trực thuộc tập đoàn Pan Australia đã đạt sản lượng 1.2 triệu Oz vàng, hơn 
660.000 tấn đồng và 8.1 triệu tấn bạc, đóng góp cho ngân sách của Lào 716 triệu USD. 
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Thủy điện Xepian-Xenamnoy chuẩn bị phát điện 
heo KTTM, Mới đây, thông tin từ nhà phát triển dự án thủy điện Xepian-
Xenamnoy tại huyện Xanamxay, tỉnh Attapeu cho biết quá trình tái xây dựng 
đập phụ D, nơi xảy ra thảm họa lũ lụt khiến 71 người thiệt mạng hồi năm 2018 
vừa qua đã chính thức hoàn tất sau 10 tháng thi công. COD chính thức có hiệu 

lực từ 6/12 vừa qua, Chính phủ Lào cũng đã cử đoàn chuyên gia để giám định tính an 
toàn của dự án trước khi chính thức phát điện. 

Về cơ bản, các tiêu chuẩn an toàn đã được thông qua, đại diện công ty thủy điện 
Xepian-Xenamnoy cho biết. 

Theo đại diện của tập đoàn Ratch Thái Lan, đơn vị nắm giữ cổ phần dự án thủy điện 
Xepian-Xenamnoy mới đây cũng cho biết việc phát điện thương mại đã bắt đầu triển 
khai. 1.800kWh điện sẽ được bán cho Điện lực Thái Lan EGAT và Điện lực Lào EDL. 

Thủy điện Xepian-Xenamnoy là dự án lớn, tổng công suất lắp đặt 410MW, bao gồ, 
26% cổ phần của Công ty Kỹ thuật và Xây dựng SK Hàn Quốc, 25% cổ phần của 
Korea Western Power, 25% của Tập đoàn Ratch và Công ty cổ phần nhà nước Lào 
chiếm 24%. Tổng giá trị đầu tư ban đầu là 1 tỷ USD. 
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TƯ Lào phê duyệt mới 37 dự án trong 9 tháng đầu năm 
heo KTXH, Thuộc khuôn khổ Hội nghị tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư 
Lào diễn ra mới đây tại thủ đô Vientiane, Chính phủ Lào cho biết nước này đã 
phê duyệt mới tổng cộng 37 dự án đầu tư cả trong và ngoài nước sau 9 tháng 
đầu năm 2019, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ngân hàng thương mại tại Lào đã ghi nhận tổng dòng 
vốn mới 223 triệu USD sau 6 tháng đầu năm. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng cấp đăng ký mới cho hơn 10.000 doanh nghiệp, 
tổng vốn đăng ký đạt hơn 9 tỷ USD. 

Đối với 12 đặc khu kinh tế trên toàn quốc, các doanh nghiệp đầu tư đã thực hiện hiện 
các dự án trên diện tích 12.473ha trong tổng diện tích 29.458ha. Các nước có nhiều 
doanh nghiệp đầu tư vào đặc khu của Lào bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản 
với tổng số 114 đơn vị, đạt giá trị đầu tư hơn 1.06 tỷ USD, tập trung vào Đặc khu tam 
giác vàng, Khu kinh tế phức hợp Xaysettha, Đặc khu đầm Thatluang. Các dự án đầu 
tư vào Đặc khu tại Lào đã tạo công ăn việc làm có 8.094 lao động, trong đó bao gồm 
23% là lao động Lào. 

Các thách thức mà Chính phủ Lào cần thúc đẩy để phát triển đầu tư bao gồm tính hiệu 
quả của cơ chế quy hoạch dự án, xử lý nợ, xử lý kết quả kiểm toán, chính sách thu hút 
đầu tư, chính sách đầu tư một cửa và hiện đại hóa hệ thống quản lý doanh nghiệp đầu 
tư cùng các cơ chế dưới luật về thúc đẩy đầu tư. 
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Lào thành lập Công ty dữ liệu tín dụng 
heo LTP, Mới đây, Ngân hàng Trung ương Lào (BOL) đã chính thức triển khai 
hoạt động Trung tâm dữ liệu tín dụng hôm 17/12 vừa qua. Tham dự buổi lễ có 
Thống đốc Sonexay Sithphaxay, lãnh đạo các Bộ, ngành và đai diện các ngân 
hàng thương mại, tổ chức tài chính tại Lào. 

Thông tin từ buổi lễ cho biết, Trung tâm thông tin tín dụng (CIB) được thành lập từ 
năm 2001 với mục đích trở thành cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ cho việc quản lý 
sự ổn định của hệ thống ngân hàng tại Lào, bảo vệ và giảm thiểu các rủi ro trong việc 
cung cấp tín dụng cho khách hàng. Với cơ sở ban đầu là 10 ngân hàng thành viên, hoạt 
động trao đổi thông tin tín dụng nội bộ, CIB đã có 30 thành viên trong năm 2010 và 
116 thành viên ở thời điểm hiện tại, trong đó bao gồm 43 ngân hàng thương mại và 73 
trung tâm tài chính. 

Hiện hệ thống CIB Online đang hoạt động có tốc độ thu thập dữ liệu cao về thông tin 
tín dụng của các thành viên, cung cấp thông tin tin cậy cho các tổ chức có nhu cầu về 
phân tích rủi ro tín dụng. Từ 64.205 thông tin tín dụng cá nhân trong năm 2014, CIB 
đã có danh mục 711.811 thông tin cá nhân và 19.171 thông tin tín dụng pháp nhân 
trong năm 2019 và ghi nhận 12.500 lượt truy cập tra cứu mỗi tháng, đem lại 200 triệu 
kíp phí dịch vụ mỗi tháng. 

Thông qua buổi lễ, 5 doanh nghiệp điện lực Lào, nước sạch Lào, Lao Telecom, ETL 
và Unitel cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc phá triển chương 
trình của CIB theo chuẩn quốc tế, tăng cường tính hiệu quả đối với nhu cầu tra cứu 
thông tin tín dụng của các bên liên quan. 
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 Ngành dịch vụ vẫn chưa đóng vai trò lớn trong kinh tế 
Lào 

heo KTXH, Mặc dù có nhịp tăng trưởng ổn định, ngành dịch vụ vẫn đang được 
xem là đóng góp chưa xứng tầm vào kinh tế Lào, nguyên nhân là do các yếu 
tố đầu vào hầu hết đều là hàng nhập khẩu. 

Năm 2019, Chính phủ Lào đề ra mục tiêu tăng trưởng ngành dịch vụ lên 7%, tương 
đương mức tăng 0.4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 

Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe cộ được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng 
trưởng 9.9%, chiếm 1.4% tổng tăng trưởng ngành dịch vụ; lĩnh vực bất động sản dự 
kiến đạt 6.7%, tương đương 0.4%; lĩnh vực tài chính-chứng khoán tăng 7.7%, tương 
đương 0.2%; nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn tăng trưởng 5.3%, tương đương 0.1%. 

Trong suốt năm, ngành dịch vụ được hưởng lợi bởi sự tăng trưởng đều của các lĩnh 
vực nhà hàng, khách sạn, vận tải và hàng tiêu dùng bởi du lịch được Chính phủ kích 
thích mạnh thông qua chương trình năm du lịch Lào-Trung Quốc. Sau 9 tháng đầu 
năm, tổng cộng có 3.45 triệu lượt khách du lịch đã đến thăm Lào, đạt 76.59% chỉ tiêu 
mà quốc hội nước này đề ra. Liên quan đến vấn đề này, năm 2020, Chính phủ Lào đạt 
mục tiêu tăng trưởng ngành ở mức 6.9%, tức chiếm 41.47% GDP. 

Trong những năm trở lại đây, du lịch được xem là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối 
với nền kinh tế Lào, giúp nước này có thêm nguồn ngoại tệ, tạo công ăn việc làm, hỗ 
trợ tốt chính sách giảm nghèo. 

Năm du lịch Lào 2018, lượng khách du lịch đến Lào tăng 8.2%, lên 4.2 triệu lượt so 
với 3.8 triệu lượt trong năm 2017, con số khả quan khi lượng khách của 2 năm trước 
đó đều ghi nhận mức giảm lần lượt là 10% và 8.7%. Ngành này đã đóng góp nguồn 
thu cho Lào trong năm tài chính gần nhất là 800 triệu USD, đạt mức cao nhất kể từ 
năm 2015, thời điểm nước này đón đến 4.6 triệu lượt khách du lịch. 

Du lịch từ đó được xếp thứ 3 trong các ngành công nghiệp của Lào, chỉ sau việc bán 
điện, 1.41 tỷ USD và khai khoáng, 1.4 tỷ USD. 

Tuy nhiên, theo LNCCI, Lào đang gặp nhiều khó khăn để có thể khai thác thêm du 
lịch và phát triển lĩnh vực dịch vụ, bao gồm việc chi ngân sách không đủ cho các chiến 
dịch quảng bá; năng lực quản lý yếu kém của cơ quan chức năng liên quan và hợp tác 
thiếu chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân. 

Mặt khác, Chính phủ Lào cũng chưa có hồi đáp về lời kêu gọi giảm giá điện của các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, vốn đang phải chịu mức phí tiêu thụ 
năng lượng cao hơn đáng kể so với ngành công nghiệp và thương mại. 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 58 

 

Lào lập bản đồ rủi ro khí hậu nông nghiệp 
heo KTXH, Diễn ra mới đây tại thành phố Pakse, thủ phủ tỉnh Champasak, các 
cơ quan nhà nước Lào đã tổ chức họp bàn về việc lập bản đồ về các rủi ro và 
tác động liên quan đến biến đổi khí hậu, hỗ trợ cho nông dân các tỉnh miền 
Nam Lào canh tác hiệu quả hơn. Tham dự hội nghị có mặt điều phối viên của 

Chương trình quan sát nông nghiệp (SAMIS) của Tổ chức nông lương LHQ FAO, TS 
Monica Petri. Đại diện Cục Quản lý đất nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Lâm 
nghiệp, Viện Nghiên cứu Nông lâm nghiệp Quốc gia và Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

Trong hai này diễn ra hội nghị (19-20/12), các bên đã thảo luận về tiến trình thiết lập 
bản đồ sản xuất nông nghiệp có kết hợp phân tích rủi ro khí hậu có nguy cơ ảnh hưởng 
đến năng suất và chất lượng nông sản. 

Dự án được tài trợ bởi hai chương trình về biến đổi khí hậu khu vực, bao gồm Dự án 
dự báo khí hậu theo mùa và các giải pháp quản lý rủi ro khí hậu trong lĩnh vực nông 
nghiệp ở Đông Nam Á, hay còn gọi là De-RISK SE Asia hệ thống thông tin và giám 
sát khí hậu nông nghiệp (SAMIS) của FAO. 

Đây là cuộc họp đầu tiên trong chuỗi chương trình 3 hội nghị chuyên ngành có sự tham 
gia của đại diện Chính phủ Lào và lãnh đạo các tỉnh địa phương. 
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Nhiều dự án dọc hành lang tiều vùng Mekong tại Lào 
đạt tiến độ tốt 

heo báo chí Lào, Mới đây, chính quyền tỉnh LuangNamtha đã có chuyến thị sát 
tiến độ các dự án thuộc khuôn khổ tài trợ tài chính không hoàn lại của ADB để 

phát triển hành lang tiểu vùng Mekong. 

Theo đó, dự án phát triển Công viên, Chợ đêm, Sân vận động mái che trị giá đầu tư 
1.5 triệu USD do công ty HuangXanaxay làm chủ thầu đã đạt tiến độ 27.4%, thời gian 
thi công 18 tháng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2020. 

Dự án cầu vượt sông Nậm Tha và đường vào trị giá đầu tư 2.3 triệu USD do Công ty 
xây dựng Champakham làm chủ thầu đạt tiến độ 49.83%, dự kiến hoàn thành trong 
tháng 3/2020. 

Dự án cải tạo đô thị tỉnh lỵ LuangNamtha bao gồm đường giao thông, mạng thoát nước 
do Công ty Khamphong Group làm chủ thầu có trị giá hơn 7.4 triệu USD, thời gian thi 
công 18 tháng, đạt tiến độ 6.28%, dự kiến hoàn thành năm 2020. 

Dự án xây dựng bãi phế thải tỉnh LuangNamtha do Công ty VSP làm chủ thầu có thời 
gian thi công 18 tháng, hiện đạt 46.25%, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020. 

Với việc các dự án hầu hết đều sẽ hoàn thành trong năm 2020 và lợi thế là cửa ngõ 
kinh tế phía Bắc, tiếp giáp với Trung Quốc, LuangNamtha được xem sẽ có bước tăng 
trưởng nhảy vọt trong những năm tới và trở thành trung tâm kinh tế của miền Bắc Lào. 
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Người trồng cao su tại miền Bắc Lào gặp khó khăn 

heo báo chí Lào, giá cao su thấp và áp lực lãi suất ngân hàng gia tăng khiến người 
nông dân tại các tỉnh miền Bắc Lào lo lắng. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội cao su Lào Vilayvanh Phomkhe, hiện nước này có tổng cộng 
160.000 ha cao su có khả năng cho mủ trong tổng diện tích khoảng 300.000ha, được 
trồng theo 3 dạng chính bao gồm mô hình tô nhượng đất diện tích lớn của doanh nghiệp 
nước ngoài; mô hình doanh nghiệp Lào đầu tư và hình thức trồng nhỏ lẻ của người 
nông dân. 

Năm 2020, cả 300.000ha cao su tại Lào đều có thể thu hoạch mủ, dự kiến sẽ làm tăng 
gấp đôi sản lượng cung ứng cho thị trường, ông Vilayvanh nói, việc này sẽ gây áp lực 
lên người trồng bởi mặt bằng giá mủ cao su tại Lào đang rất thấp, có lúc xuống chỉ còn 
khoảng hơn 3.000/kg. 

"Mô hình trồng cây theo kiểu hộ gia đình sẽ không bị ảnh hưởng, có ít bán ít, nhiều 
bán nhiều, nhân công tự có". " Khó khăn sẽ xảy đến với nhà đầu tư bởi áp lực nợ sẽ 
tăng cao, giá bán cao su khả năng chỉ đủ chi trả lãi xuất", ông Vilayvanh nói thêm. 
Nhưng dù sao cao su cũng đang là một cây trồng quan trọng, tạo thu nhập cho người 
dân ở mức độ nhất định. 

Theo Huyện trưởng BunNeua, tỉnh Phongsaly. Hàng hóa nông sản của Lào (ngoại trừ 
mía đường) cũng đang gặp khó khi không thể thông quan dễ dàng sang Trung Quốc. 
Chính quyền nước này đã chặn toàn bộ các trạm kiểm soát biên giới, chỉ cho phép xuất 
khẩu mặt hàng này duy nhất qua cửa khẩu Boten, tỉnh LuangNamtha. Điều này gây 
khó khăn cho người nông dân bởi chi phí vận chuyển sẽ bị tăng cao, trong khi giá cao 
su mà thương lái thu mua chỉ dao động ở mức 4.800-5.600 kíp/kg. 

Theo thông tin từ cơ quan thương mại Trung Quốc, nhiều mặt hàng nông sản của Lào 
thuộc diện ưu đãi khi nhập khẩu vào nước này, trong giai đoạn 2015-2018, Trung Quốc 
đã nhập hơn 70 triệu USD mặt hàng này, bao gồm cà phê, trà, cao su, chuối thơm, lá 
thuốc lá, đậu và một số loại rau của Lào. 

Cao su bắt đầu phát triển tại Lào từ những năm 2000, thời điểm nhà đầu tư nước ngoài 
tham gia vào trồng cao su nhiều, chủ yếu với hình thức 2+3, các doanh nghiệp, chủ 
yếu từ Trung Quốc đến các địa phương miền Bắc thuê đất và đầu tư cho hàng chục 
nghìn hộ nông dân để trồng, chăm sóc và thu hoạch mủ rồi thu mua lại. Trước khi rơi 
vào thời kỳ khủng hoảng những năm 2015, giá cao su tại Lào có lúc lên 18.000 kíp/kg, 
giúp nhiều gia đình Lào có thu nhập ổn định. 

Tuy nhiên, sau đó tình thế đã đổi khác, bản chất gài bẫy nợ của doanh nghiệp Trung 
Quốc bị lên án mạnh khi đưa người nông dân vào cảnh vay nợ để trồng cao su thông 
qua việc thế chấp đất. Giá cao su giảm mạnh bởi các nhà đầu tư ràng buộc điều kiện 
được độc quyền thu mua, từ đó chi phối giá thu mua theo ý. Vì việc này mà nhiều nông 
dân đã mất đất do không có khả năng chi trả các khoản đã vay. 
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Nguy cơ xăng lậu kém chất lượng ở Lào 

heo báo chí Lào, giá xăng tại Lào tăng cao đáng kể cộng với cơ chế kiểm soát 
thiếu chặt chẽ tạo kẽ hở cho xăng dầu nhập lậu có cơ hội xuất hiện nhiều hơn tại 

nước này. 

Theo thông tin từ một quan chức tại Bộ Công Thương Lào, giá xăng dầu trong nước 
đã tăng từ 700-810 kíp mỗi lít sau 10 tháng đầu năm 2019, đồng thời giá cả các mặt 
hàng tiêu dùng cũng tăng theo là cơ hội tốt cho xăng dầu kém chất lượng được nhập 
lậu vào Lào phổ biến. 

Xăng dầu nhập lậu sẽ không phải chịu mức thuế mà Chính phủ Lào đang đánh vào các 
mặt hàng này, cụ thể là 39% đối với xăng cao cấp, 34% đối với xăng thường và 24% 
đối với dầu diesel. Việc vượt qua hệ thống kiếm soát chưa thực sẽ chặt chẽ sẽ khiến 
các đối tượng nhập lậu xăng dầu vào Lào trục lợi lớn khi móc nối được với các trạm 
xăng dầu bán lẻ. 

Bên cạnh việc nhập từ các nhà phân phối lớn, nhiều trạm xăng thừa nhận tự ý mua 
xăng lẻ từ cò mồi để kiếm lợi nhuận, một cán bộ chức năng Bộ Công Thương mới đây 
cho hay. 

Việc liên tiếp có các điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, Bộ Công Thương Lào hiện quy 
định giá xăng cao cấp GP95 ở mức 10.680 kíp/lít, giá xăng thường GR91 ở mức 9.470 
kíp/lít và dầu diesel ở mức 8.660 kíp/lít ở thành phố Vientiane. Các địa phương có giá 
chênh lệch từ 30-760 kíp/lít, phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển nhiên liệu đến 
các vùng đó. Tại Phongsaly, cực Bắc của Lào, nơi không có xăng cao cấp, giá xăng 
thường hiện đang ở mức 10.230 kíp/lít, dầu diesel có giá 9.420 kíp/lít, cao nhất cả 
nước. 

Cũng theo khuyến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào mới đây, việc Chính phủ 
cho phép xăng dầu nhập khẩu ồ ạt vào Lào tạo điều kiện cho xăng dầu lậu dễ dàng 
được tuồn vào nước này. Năm 2017 là thời điểm các trạm xăng tư nhân trong nước bị 
phát hiện bán xăng kém chất lượng cho người dùng cực lớn, có đến 30% tổng số các 
cây xăng được kiểm tra bị phát hiện bán hàng chất lượng thấp, tỷ lệ pha trộn cồn và 
phụ gia vượt quá mức quy định. Khu vực bị phát hiện nhiều nhất là các trạm nhiên liệu 
ở ngoại thành thủ đô Vientiane và dọc theo quốc lộ 13 phía Nam. 

Mới đây, ADB cũng bày tỏ quan ngại việc sự gia tăng nhu cầu xăng dầu của Lào, quốc 
gia phải nhập khẩu hoàn toàn mặt hàng này sẽ dẫn đến mức bội chi lên 15% do lượng 
xăng dầu mà Lào mua trong năm nay dự kiến khoảng 1.96 tỷ lít, tăng 12% so với năm 
ngoái, chưa tính lượng lớn xăng dầu mà Trung Quốc được hưởng ưu đãi nhập khẩu để 
phục vụ cho dự án đường sắt. 

Tính cả 9 dự án thủy điện mà Trung Quốc đang đầu tư vào Lào, dự kiến lượng xăng 
dầu nhập khẩu của nước này sẽ vượt 100 triệu lít trong năm 2019. 
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Xăng dầu tại Lào được phép nhập khẩu qua cả 16 cửa khẩu quốc tế giữa nước này và 
các nước láng giềng. Hiện lượng xăng dầu nhập lậu chưa có con số thống kê cụ thể, 
việc của người tiêu dùng vẫn là lựa chọn những điểm cung cấp nhiên liệu uy tín, trong 
đó có những doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư tại Lào như PVOIL hay 
Petrolimex. 

Ngân hàng Thế giới cấp thêm vốn cho Lào khắc phục 
thiên tai 

heo VTM, Hội đồng quản trị WB mới đây vừa phê duyệt thêm khoản tài chính 
trị giá 50 triệu USD cho Lào triển khai chương trình quản lý rủi ro thiên tai Đông 

Nam Á và dự án phát triển cầu đường giai đoạn 2 tại nước này. 

Thỏa thuận cung cấp hỗ trợ trên được diễn ra tại thủ đô Washinton, Mỹ hồi tuần qua. 
WB cho biết khoản tiền 50 triệu USD sẽ được dùng để cung cấp cho các thiếu hụt tài 
chính trong việc khắc phục thiên tai năm 2018 vừa qua, ước tính chiếm 75% là sử dụng 
cho quản lý rủi ro lũ lụt và cầu đường. 

Một nửa khoản viện trợ là để Lào thực hiện các chương trình quản lý thiên tai Đông 
Nam Á, giảm thiểu thiệt hại do lũ tại các vùng trọng điểm, đồng thời tăng cường khả 
năng ứng phó của Chính phủ trước các rủi ro. Đồng thời, dự án cũng bao gồm củng cố 
hệ thống đê bao, thủy lợi ở các tỉnh có nguy cơ cao bao gồm Oudomxay, Luangprabang 
và Bolykhamxay. 

Phần tài chính còn lại sẽ sử dụng cho các dự án phục hồi và nâng cấp hạ tầng giao 
thông, cải thiện khả năng chống chịu thiên tai, đặc biệt là tuyến quốc lộ 13. 

Theo WB, thiên tai năm 2018 khiến Lào thiệt hại 371.5 triệu USD, tương đương 2.1% 
GDP và 10.2% tổng ngân sách quốc gia. Nhu cầu vốn để khắc phục các thiệt hại lên 
đến 520 triệu USD. 

Ngân hàng Thế giới cho Lào vay 22.5 triệu USD 
heo KTTM, Hôm 16/12, WB và Bộ Tài chính Lào đã đạt được thỏa thuận khoản 
vay 22.5 triệu USD vào quỹ giảm nghèo để thực hiện chương trình giảm nghèo 

và chống suy dinh dưỡng cho trẻ em tại 12 huyện trọng điểm tại các tỉnh: Phongsaly, 
XiengKhoang, HuaPhan và Oudomxay. Khoản vay này đã được WB phê duyệt trước 
đó, vào dịp Quốc khánh Lào 2/12. 

Khoản vay nói trên sẽ được sử dụng cho chương trình cải thiện hạ tầng; dinh dưỡng 
cho bà mẹ và trẻ sơ sinh; thúc đẩy các hoạt động tạo thu nhập cho các cụm sản xuất 
lương thực. 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nghèo đói của Lào đã giảm từ 45% xuống 23% trong giai 
đoạn từ 1992-2013 và dự báo sẽ giảm xuống 18% trong năm 2019, vẫn ở mức cao, đặc 
biệt là các khu vực vùng sâu vùng xa và các cộng đồng dân tộc khác nhau. Theo WB, 
có 19% dân số Lào thiếu hụt dinh dưỡng và 33% trẻ dưới 5 tuổi mắc suy dinh dưỡng. 
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Lào cần có các biện pháp thiết thực và xem giảm nghèo là chìa khóa cho sự phát triển 
đất nước, đặc biệt là đảm bảo cho Lào có nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai. 

Theo Chính phủ Lào, được thành lập từ năm 2002, Quỹ giảm nghèo quốc gia đã mang 
lại lợi ích cho 1.2 triệu người dân Lào thông qua các chương trình phát triển hạ tầng, 
tăng cường hiệu quả hoạt động cộng đồng và cải thiện chế độ dinh dưỡng. 

Lào-Trung xây dựng cơ chế đầu tư phát triển du lịch 
heo KTTM, hai bên đạt được thỏa thuận sẽ triển khai các cơ chế khuyến khích 
nhà đầu tư Trung Quốc vào lĩnh vực du lịch của Lào. 

Thuộc khuôn khổ chương trình bế mạc năm du lịch Lào-Trung Quốc, Đoàn đại biểu 
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Đại 
học Bắc Kinh đã đồng tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển du lịch Lào. 

Theo thông tin từ Hội thảo, 9 tháng đầu năm du lịch Lào-Trung Quốc, đã có 756.952 
khách Trung Quốc trong tổng số 3,44 triệu lượt du khách đến tham quan Lào, tăng 
26% so với cùng kỳ năm 2018 và dự kiến cả năm 2019, Lào sẽ thu hút 4,47 triệu lượt 
khách, trong đó bao gồm 1 triệu khách Trung Quốc, đem lại tổng doanh thu 855 triệu 
USD. 

Việc này theo Lào là tín hiệu khả quan khi du lịch tiếp tục đóng góp đáng kể vào nền 
kinh tế nhưng trên thực chất, ngành này đã tụt một bậc, xuống thứ 4 sau điện lực, khai 
khoáng, sản xuất công nghiệp. 

Thông qua thành công của năm du lịch Lào-Trung Quốc và các buổi làm việc chung, 
hai bên tiếp tục cam kết sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và đồng ý 
xác lập các cơ chế chung để thu hút và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu 
tư nhiều hơn vào lĩnh vực có nhiều tiềm năng này của Lào. 

Năm du lịch Lào-Trung Quốc, hai nước đã cùng tổ chức chung nhiều hoạt động hợp 
tác nổi bật như: Tuần lễ văn hóa Trung Quốc tại Lào, Lễ đón Trung thu và đoàn văn 
nghệ Hồ Bắc tại Luangprabang, mở đường bay thẳng Vientiane-Thượng Hải-
Vientiane, đường bay Vientiane-Hàng Châu-Vientiane. 

Năm du lịch Lào-Trung Quốc đã thúc đẩy lượng du khách Trung Quốc đến Lào nhiều 
hơn, từ 200.000 lượt trong năm 2012 lên 800.000 lượt trong năm 2018 và 756.000 lượt 
trong 9 tháng đầu năm 2019 và một số lượng tương đối lớn khách Lào đi theo chiều 
ngược lại. Dự kiến, đến hết năm 2019, lượng khách Trung Quốc đến Lào sẽ chạm mốc 
1 triệu lượt, đạt chỉ tiêu đã đề ra ban đầu. 
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 Thương mại Lào-Việt Nam phát triển ổn định 

heo KTTM, Giá trị thương mại song phương Lào-Việt Nam sau 11 tháng đầu 
năm 2019 đạt 1.038 tỷ USD, tăng 12.28% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, mục tiêu kim nghạch thương mại hai nước dự kiến 
sẽ đạt được khi kết thúc năm 2019. Bên cạnh đó, hai bên cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 
trong năm 2020 ở mức 10-15%. 

Theo Bộ Công Thương Lào, năm 2018 Lào đạt thặng dư thương mại với Việt Nam khi 
chỉ nhập khẩu 693.6 triệu USD trong khi xuất khẩu đạt 885.3 triệu USD. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Việt Nam của Lào là đồ uống, khoáng sản, gỗ, 
nông sản bao gồm cao su, cà phê, ngô, sắn, gạo và gia súc. 

Ở chiều ngược lại, Lào có nhu cầu lớn các mặt hàng nhiên liệu, phân bón, sắt thép, má 
móc, thiết bị điện, vật liệu xây dựng và phụ tùng từ Việt Nam. 

Việt Nam cũng duy trì là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào, sau Trung Quốc và 
Thái Lan. 

Theo Chính phủ Lào, Việt Nam đã đầu tư vào nước này 400 dự án, trị giá 4.1 tỷ USD, 
chủ yếu trong các lĩnh vực thủy điện, khai thác, vận tải, trồng cây công nghiệp, dịch 
vụ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Lào. 

Về vấn đề thương mại, Lào đặt mục tiêu duy trì nhập siêu trong năm 2019 ở mức tối 
đa 259 triệu USD, trong đó nhập khẩu 5.775 tỷ USD và xuất khẩu 5.516 tỷ USD. Các 
thị trường xuất khẩu chính của Lào và Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Đức, Mỹ. 

Đối với quan hệ với Việt Nam, lãnh đạo hai nước cũng đã từng khẳng định quan hệ 
hữu nghị Lào-Việt Nam là đặc biệt và duy nhất trên thế giới, phản ánh qua nhiều thỏa 
thuận hợp tác toàn diện mà hai bên đã cùng đạt được trong nhiều năm qua, kể từ thời 
điểm thực hiện cách mạng giành độc lập. 

Lào mong muốn tiếp tục nhận hỗ trợ từ Việt Nam 

heo KTTM, Đầu tư từ Việt Nam vào Lào gặp không ít những khó khăn, thách 
thức nhưng vẫn có sự lạc quan cao trong tương lai. 

Thông tin từ Hội nghị ngành Kế hoạch-Đầu tư Lào năm 2019 mới đây cho biết bất 
chấp sự chững lại trong một vài năm gần đây, Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng của 
Lào trong tương lai. 

Các dự án tiêu biểu của Việt Nam tại Lào như sân bay quốc tế Nongkhang tại huyện 
Xăm Nưa, tỉnh Hủa Phăn được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong năm nay nhưng tiếp tục 
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gặp phải những khó khăn về tài chính làm ảnh hưởng đến tiến độ, đại diện Ủy ban hợp 
tác Lào-Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu triển khai dự án sân bay Nongkhang từ cuối 
năm 2016 sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với Cục hàng không dân dụng Lào trị 
giá 74 triệu USD hồi giữa năm 2013. 

Sau khi gặp khó khăn về tài chính, dự án bị tạm dừng và nhận giấy phép gia hạn của 
Bộ Công chính và Vận tải Lào từ 20/12/2017 thành đến tháng 6/2019. Hiện tại, các 
hạng mục của dự án đang gấp rút được triển khai để sớm đưa sân bay này vào hoạt 
động chính thức. 

Khi đi vào hoạt động, sân bay này có thể đáp ứng các tàu bay từ 70-100 chỗ ngồi như 
dòng ATR72, giúp Hủa Phăn có thể đón nhiều du khách hơn, thúc đẩy các tiềm năng 
của địa phương này như những gì mà các sân bay Wattay ở Vientiane, sân bay tại 
Luangprabang, Oudomxay, Savannakhet, Champasak và Bokeo đang làm được. 

Tại Hội nghị, Chính phủ Lào nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác với Việt 
Nam. Các đại diện ban, ngành chính quyền đều khẳng định để thúc đẩy thương mại và 
đầu tư song phương, hai nước cần tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, đặc 
biệt là trong lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, Giáo dục và Y tế cũng là các lĩnh vực cần 
được quan tâm nhiều hơn. 

Hai bên cần chú trọng hơn nữa triển khai các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực 
xây dựng, giao thông và thúc đẩy các dự án phát triển thủy điện, cao tốc, kết nối lưới 
điện và mua-bán điện, thông tin từ Hội nghị cho biết. Lào cũng muốn Việt Nam tăng 
cường các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để các dự án hợp tác chung đạt hiệu quả tốt hơn 
nữa. Đặc biệt là các dự án chiến lược tại miền Bắc Lào ở các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng 
Khoảng và Xay Sổm Bun. 

Lào hy vọng trong năm tới, Việt Nam sẽ cung cấp khoảng 1.213 suất học bổng các 
loại đối với sinh viên, cán bộ nước này. Đồng thời, mức viện trợ của Chính phủ Việt 
Nam dành cho Lào cũng dự kiến khoảng 900 tỷ đồng, tương đương 40 triệu USD. 
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Tin vắn: 

Lạm phát của Lào tiếp tục tăng cao 

heo KTXH, Trung tâm Thống kê quốc gia Lào cho biết mức độ lạm phát của 
Lào trong tháng 11/2019 ở mức 5.92% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 
nhóm mặt hàng gạo tiếp tục tăng phi mã. Nhóm hàng tiêu dùng vẫn là nguyên 

nhân chính khiến tháng thứ 2 liên tiếp lạm phát của Lào vượt khỏi mức giới hạn mà 
Quốc hội nước này đề ra (5%). Nhóm đồ uống không cồn tăng 10.20%, nhóm mặt 
hàng gạo tăng mạnh 32.48%; nhóm thịt,cá cũng tăng cao; chỉ có rau, củ, quả cơ bản 
vẫn giữ được mức biến động ổn định. 

Đáng chú ý, do thời tiết tại Lào bắt đầu chuyển lạnh, nhóm hàng may mặc (quần áo và 
giày dép), hàng gia dụng có xu hướng tăng mạnh, lần lượt ở mức 4.14% và 3.55%. 
Theo Trung tâm thống kê quốc gia Lào, phí nhân công trong ngành công nghiệp may 
mặc và giá quần áo ấm tăng mạnh trong tháng vừa qua do nhu cầu thị trường lên cao, 
cùng với đó là ảnh hưởng của đồng kíp vẫn đang yếu so với các ngoại tệ khác. Tuy 
nhiên nhóm giao thông vận tải lại giảm nhẹ 1.35% do giá xăng dầu đã giảm trong 
phiên điều chỉnh gần nhất của Bộ Công Thương Lào. Liên quan đến mức tăng chỉ số 
giá tiêu dùng CPI tháng 11/2019 của Lào tăng 0.36% so với tháng trước, trong đó 
nhóm thực phẩm và đồ uống tăng 0.62%, may mặc tăng 0.62%, đồ gia dụng tăng 
0.61%. 

Lào lắp đặt thiết bị đăng ký doanh nghiệp điện tử 

heo KTXH, Doanh nghiệp Lào ở 7 tỉnh, thành phố của Lào sẽ được tiếp cận 
hệ thống đăng ký kinh doanh điện tử có tốc độ nhanh chóng hơn. 

Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á ADB thông qua chương trình hỗ trợ 
phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (PSME-2), các bộ thiết bị điện tử trị giá khoảng 
890 triệu kíp đã được bàn giao cho Cục quản lý và đăng ký doanh nghiệp (ERM) thuộc 
Bộ Công Thương Lào để lắp đặt tại các địa phương. Mỗi bộ thiết bị bao gồm máy tính, 
máy in, máy photo, bộ định tuyến wifi... 

Với mục tiêu hoàn thành 167 điểm đăng ký kinh doanh qua hệ thống điện tử trên cả 
nước, các thiết bị được cung cấp mới đây sẽ được lắp đặt tại 23 huyện thuộc các tỉnh 
Phongsaly, Oudomxay, Luangprabang, Huaphan, Savannakhet và Sekong. 

Sau khi hoàn thành lắp đặt, Bộ Công Thương Lào sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng 
cho các cán bộ địa phương và hướng đến mục tiêu kết nối toàn hệ thống cho 167 điểm 
đăng ký cho đến trước tháng 5/2020, một đại diện của ERM cho biết. 
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Lào tôn vinh tiếng Khèn dân tộc 

heo KTXH, Ngày 13/12 vừa qua, lãnh đạo Đảng và Chính phủ Lào đã tham 
dự chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên gọi " Tiếng Khèn-Di sản Lào-Di 
sản Thế giới" tại Trung tâm Văn hóa Quốc gia Lào ở Thành phố Vientiane. 

Sự kiện này được tổ chức đúng dịp Lào đang trong giai đoạn kỷ niệm 99 năm ngày 
sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan. 

Tiếng Khèn là di sản văn hóa vô giá, gắn liền với đời sống con người trong hơn 3.000 
năm lịch sử. Sinh thời, Chủ tịch Kaysone Phomvihan rất coi trọng và khuyến khích 
bảo tồn, phát huy văn hóa âm nhạc Khèn. Nhà nước Lào cũng đã chọn kỷ niệm 85 năm 
ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan (13/12/2005) là ngành khai sinh của Hiệp 
hội Khèn quốc gia Lào. 

Hiệp hội Khèn quốc gia Lào là tổ chức quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân sản xuất Khèn 
dân tộc và trực tiếp tổ chức các khóa giảng dạy nhằm truyền bá, phát huy nét văn hóa 
âm nhạc đặc sắc của đất nước Triệu Voi. Sau nhiều năm nỗ lực, Nhà nước và người 
dân Lào đã đạt được thành quả to lớn khi UNESCO chính thức công nhận tiếng Khèn 
là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 7/12/2017. 

 Người dân Lào không đồng ý các dự án đầu tư nước 
ngoài 

heo Vientiane Times, Theo Phó chủ tịch TƯ mặt trận Lào, bà Khamchanh 
Phomsengsavanh, Chính phủ Lào nên thắt chặt quản lý và thẩm định các dự 
án đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thủy điện và khai thác khoáng sản, bao gồm 

cả dự án đã hoặc đang trong quá trình xem xét cấp phép. 

"Quyết định dừng cấp phép cho các dự án thủy điện cỡ nhỏ, dưới 15MW rất đáng hoan 
nghênh", ngoài ra, Chính phủ nên chú trọng thêm đến công tác thẩm định dự án của 
cán bộ chuyên trách, bà Khamchan nhấn mạnh. 

"Người dân hiện tại đang phản đối dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại Xiêng Khoảng và 
dự án thành phố thông minh Amata tại Oudomxay", lãnh đạo TƯ Mặt trận Lào nói 
trước Quốc hội. 

Có nhiều lý do dẫn đến sự phản đối, Chính quyền và nhà đầu tư nên cung cấp thêm 
nhiều thông tin rõ ràng hơn, để người dân hiểu được ý nghĩa của các dự án này, bà 
Khamchan nói 

Ngoài ra, Chính phủ cũng nên tăng cường phối hợp giữa cấp trung ương và địa phương 
để hỗ trợ người dân giảm thiểu tác động từ các dự án đầu tư. "Một số làng bản, hộ gia 
đình phải di dời nhiều lần do các dự án hạ tầng đường sắt, cao tốc và lưới điện", bà 
Khamchan kết thúc. 
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Lào sẽ tăng cường bán điện cho Campuchia 
heo KTXH, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào mới đây cho biết nước này đang tiến 
hành xây dựng đường truyền tải điện nối nhà máy thủy điện Don Sahong đến 
biên giới Campuchia, dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong tháng 12 này và bắt đầu 

đưa 195 MW điện bán cho nước này. 

Ngoài ra, Lào cũng đang có kế hoạch nâng cấp lại lưới điện quốc gia để phục vụ cho 
các thỏa thuận mua bán điện với nước ngoài trong tương lai, đặc biệt là lưới điện cao 
thế. 

Bộ trưởng Khammany Inthilath mới đây cho biết, Lào sẽ thúc đẩy đàm phán các hợp 
đồng bán điện cho Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myamar, Trung Quốc và 
Malaysia với số lượng nhiều hơn và chú trọng vào các dự án lưới điện quan trọng đã 
và đang triển khai. 

Thị trường điện trong nước dự kiến đạt 850MW ở miền Bắc, 500MW ở miền Trung 
và 250MW ở miền Nam, ông Khammany nói thêm. 

Trung Quốc cung cấp cho Lào hệ thống thông tin đo 
đạc động đất 

heo Vientiane Times, lễ bàn giao Trung tâm thông tin động đất quốc gia Lào 
do Trung Quốc hỗ trợ mới diễn ra hôm 20/12 vừa qua tại Cục Khí tượng và 
Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thủ đô Vientiane. 

Trung tâm thông tin đo đạc động đất được Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ xây dựng từ 
tháng 11/2018 và hoàn thành trong vòng 12 tháng, đây sẽ là nơi hai nước cùng trao đổi 
các thông tin liên quan đến hoạt động địa chấn có cường độ từ 3 độ Richter trở lên. 

Trước đây, Lào không có trung tâm đo đạc và cảnh báo động đất mà phải hợp tác và 
tiếp nhận thông tin từ Cục đo đạc động đất Thái Lan, trụ sở miền Bắc nước này. 

Lào chuẩn bị tham gia hội chợ quốc tế tại Dubai 
heo KTTM,  Các doanh nghiệp Lào sẽ mang đến hội chợ quốc tế EXPO 2020 
sẽ diễn ra vào cuối năm tới tại Dubai các sản phẩm thành quả kinh tế và bản sắc 
văn hóa của nước này. 

Diễn ra hôm 16/12/2019, Bộ Công Thương Lào đã tổ chức Hội nghị chuyên ngành để 
chuẩn bị cho việc tham gia EXPO 2020 từ 20/10/2020 đến 10/4/2021. 

Theo đó, các doanh nghiệp Lào sẽ có không gian 213m2 để trưng bày sản phẩm và 
mang đến hội chợ khẩu hiệu “Vải vóc Lào tiến vào thời kỳ phát triển bền vững”. EXPO 
2020 với hơn 100 quốc gia tham dự được xem là cơ hội quảng bá lớn cho sản phẩm 
vải lụa truyền thống Lào, các thông tin về một số lĩnh vực nhiều tiềm năng phát triển 
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của Lào bao gồm nông nghiệp, du lịch, đầu tư…để tìm kiếm sự quan tâm từ các đối 
tác nước ngoài. 

Triển lãm nghệ thuật và hàng hóa dân tộc Lào chuẩn bị 
diễn ra 

heo KTXH, Mới đây, Chính quyền Lào đã tổ chức lễ họp báo tổ chức sự kiện 
triển lãm nghệ thuật và hàng hóa dân tộc tại Vườn sinh thái Pheuksa, quận 
Naxaithong, thủ đô Vientiane. Chủ trì họp báo là Phó Chủ tịch Mặt trận Lào 

Chanhthavong Senamatmontri. 

Theo thông tin buổi họp báo, sự kiện triển lãm sẽ diễn ra trong các ngày 27-29/12/2019 
với các hoạt động nghệ thuật truyền thống như hát, múa lăm, múa dân gian Cưm Mụ, 
Mông… cho đến hoạt động triển lãm hàng hóa dân tộc như quần áo, hàng đan lát, cây 
trồng truyền thống và hội chợ ẩm thực. 
 

Lào xây dựng bên xe khách tại Trung tâm thương mại 
Itecc-Vientiane 

heo báo chí Lào, Trên cơ sở nhịp gia tăng dân số tại Vientiane nhanh dẫn đến 
nhu cầu về hạ tầng dịch vụ lớn, đồng thời chính quyền thủ đô mới được nhận 
25 xe bus từ chính quyền thành phố Kyoto, Nhật Bản. Công ty Lào World đã 
có cam kết hỗ trợ tài chính xây dựng bến xe ngay tại trung tâm thương mại 

Itecc để khai thông tuyến giao thông công cộng Itecc-Chợ Sáng-Sân bay quốc tế 
Wattay; tuyến Itecc-Chợ Haikham; tuyến Itecc-Dongdok…Dự kiến hoàn thành và đưa 
vào sử dụng trong vòng 18 tháng, kể từ tháng 12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 58 

Điểm tin báo chí trong nước: 

         Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm chính thức  
Việt Nam 

heo báo chí Việt Nam, Sáng 20/12/2019, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng đón và đội đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng CHDCND Lào sang thăm chính thức Việt Nam. 

Trao đổi tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, 
quốc phòng - an ninh của mỗi nước; trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc 
phòng hai nước thời gian qua; thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác năm 2020 
và những năm tiếp theo. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của hai bên đã phối hợp 
triển khai nghiêm túc, đầy đủ tất cả các nội dung hợp tác trong Nghị định thư và kế 
hoạch hợp tác hằng năm, nổi bật là: tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc phòng 
song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước; ký mới một số thỏa thuận hai bên có nhu 
cầu như đào tạo, cứu hộ - cứu nạn, pháp luật quân sự; tổ chức trao đổi Chính sách 
Quốc phòng cấp Thứ trưởng. 

Hai bên đều khẳng định sẽ nỗ lực góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - 
Lào nói riêng, quan hệ đoàn kết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung; 
chú trọng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hai nước nhận thức 
sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 
hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào. 

Nhân dịp này, hai bên cũng đã Ký Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020 - 2024 và Kế 
hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. 
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         Trung đoàn 82 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 (QĐND 
Lào) kỷ niệm 5 năm kết nghĩa 

heo QĐND, Sáng 21-12, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung đoàn 82 
(Quân khu 2) và Sư đoàn 3 (Quân đội nhân dân (QĐND) Lào) tổ chức Hội nghị 
liên tịch và kỷ niệm 5 năm kết nghĩa. Tại hội nghị, hai bên đã thông báo cho 

nhau tình hình, kết quả hoạt động phối hợp kết nghĩa 5 năm qua và năm 2019; trong 
đó nổi bật là đã tổ chức trao đổi, học tập ngôn ngữ; tìm hiểu phong tục tập quán, hướng 
dẫn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác một số chuyên môn. Hai bên thống nhất một số 
nội dung chính hoạt động phối hợp năm 2020, thực hiện các nhiệm vụ hợp tác theo 
hiệp định giữa hai Bộ Quốc phòng và hai đơn vị đã ký kết. 

Cũng nhân dịp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 (QĐND Lào) sang dự hội nghị liên tịch theo 
chương trình, quy chế kết nghĩa, chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 
75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt 
động có ý nghĩa như thăm viếng Nghĩa trang Đồi A1, Nghĩa trang Tông Khao (nơi an 
nghỉ của nhiều liệt sĩ là chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại các tỉnh 
Bắc Lào); thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn; tổ chức đêm giao lưu nghệ 
thuật “Thắm tình hữu nghị Việt Lào”; hội trại truyền thống; giao hữu thể thao… Các 
hoạt động góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị kết nghĩa. 
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Kết nối với Myanmar và Lào để trao đổi chứng nhận 
xuất xứ mẫu D 

heo HQO- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, 
thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. 

Theo đó, để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn 
cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua Cơ chế một 
cửa ASEAN. Cụ thể, từ ngày 9/12/2019, Myanmar kết nối hệ thống truyền nhận dữ 
liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN.  

Myanmar thông báo sẽ cấp và nhận C/O bản điện tử và bản giấy trong vòng 6 tháng 
của quá trình chuyển đổi. Từ ngày 23/12/2018, Lào kết nối hệ thống truyền nhận dữ 
liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Theo đó, cơ quan Hải quan thực 
hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử do Myanmar, Lào cấp truyền qua hệ thống một cửa 
quốc gia.  

Việc kiểm tra thực hiện theo các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn: 
78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018; 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018; 5724/TCHQ-
GSQL ngày 2/10/2018; 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2019 và 4177/TCHQ-GSQL 
ngày 26/6/2019. Trước đó, theo kết quả tại Phiên họp SCAROO lần thứ 31 và thông 
báo của Ban Thư ký ASEAN, Myanmar và Lào đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm 
và có thể sẵn sàng tham gia kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi 
chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D từ ngày 9/12/2019 (đối với Myanmar) và từ 
23/12/2019 (đối với Lào). 
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    Phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" từ Lào về 
Việt Nam 

heo (BVPL) - Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện và thu giữ 120.000 viên ma 
túy tổng hợp cùng 202 bánh cần sa ép khô được vận chuyển từ Lào về Việt Nam. 

Theo đó, trong các ngày 1/12 và 21/12, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm 
Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đấu tranh 
thành công chuyên án, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, cần sa trái 
phép. Các nhà chức trách bắt giữ 3 đối tượng (chưa công bố danh tính), thu giữ 120 
nghìn viên ma túy tổng hợp; 202 bánh cần sa ép khô có trọng lượng 202kg. Quá trình 
đấu tranh và bắt giữ các đối tượng, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đảm bảo an toàn về mọi 
mặt, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại. Hiện, Biên phòng 
Quảng Trị đang phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet củng cố hồ sơ để xử lý vụ 
việc. 
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