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• Nhu cầu điện tại Lào tăng cao khi tuyến đường sắt mới hoàn thành
• Lào tiếp tục đối mặt với thâm hụt thương mại
• Lào lần đầu tổ chức đánh giá cán bộ cấp cao

• Chính phủ Lào cần điều chỉnh cơ chế về định giá đất đai

• Lào nỗ lực củng cố vấn đề lao động

• Sở giao dịch chứng khoán Lào đóng cửa giao dịch cuối năm
• Khoan thông hầm chui dài nhất đường sắt Lào-Trung Quốc trước thời 

hạn

• Chính phủ Lào và tăng trưởng kinh tế
• Lào thành lập trung tâm giám sát động đất
• Lào triệt phá hàng nghìn vụ buôn lâu lâm sản trong trái phép
• ADB đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án ở Lào
• Lào vay vốn Trung Quốc để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Hoàn thành trụ sở Ủy ban Hợp tác Trung Quốc-Lào
• Lào mở rộng hợp tác với địa phương Trung Quốc
• Hãng hàng không Trung Quốc mở thêm chuyến bay từ Côn Minh đến 

Lào
• Chủ tịch quốc hội Lào đến thăm tập đoàn Huawei
• Lào vay Thái Lan để xây dựng dự án cửa khẩu mới
• Lào-Thái Lan họp tăng cường hợp tác an ninh biên giới
• Lào kỷ niệm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự 

Việt Nam
• Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
• Việt Nam-Lào tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí
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Tin vắn:

• Điện lực Lào xây dựng công trình phức hợp tại Vientiane
• Chính phủ Lào tăng cường kiểm soát vấn đề công chức
• Lào chú trọng phát triển thị trường vốn trong nước
• Giá điện mới ở Lào dự kiến có hiệu lực từ năm 2020
• Lào chuyển hài cốt chiến sĩ thi đua và cán bộ cấp cao về Lăng 

tưởng niệm chiến sĩ cách mạng Km24
• Doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch thác nước Kuangsi
• Hiệp hội tài chính vi mô Lào tổng kết hoạt động
• Chuẩn bị tổ chức Liên hoan ẩm thực Lào
• Doanh nghiệp đầu tư khai thác quặng florit tại Lào
• Kinh tế tỉnh Savannakhet dự báo không đạt chỉ tiêu tăng trưởng
• Bộ Tài chính đình chỉ hoạt động nhiều doanh nghiệp kiểm toán
• Bộ Giáo dục Lào cảnh báo tình trạng lừa chạy học bổng nước 

ngoài
• Doanh nghiệp Nhật Bản nhắm thị trường khí đốt Lào
• Thêm một doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết chứng khoán Lào
• Lào thúc đẩy sử dụng khí đốt sinh học
• Trung Quốc cấp học bổng cho sinh viên Lào

Điểm tin báo chí trong nước:

• Việt Nam - Lào đẩy nhanh các dự án hợp tác

• Việt Nam - Lào nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương phát 
triển

• Thiếu điện, Việt Nam tăng nhập khẩu từ Lào 

• Bắt vụ vận chuyển 202 kg cần sa, 120.000 viên ma túy tổng hợp
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Tin chính: 

     Nhu cầu điện tại Lào tăng cao khi tuyến đường sắt 
mới hoàn thành 

heo KTTM, Nhu cầu năng lượng phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách 
vào năm 2021 ở Lào, thời điểm dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc 
hoàn thành được dự báo sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại. 

Nhu cầu điện năng hiện tại của Lào khoảng 1.222 MW, tăng trưởng 7-8% năm, trong 
5 năm tới, Chính phủ Lào ước tính cần đảm bảo 1.800MW điện tiêu dùng trong nước. 
Các dự án trọng điểm, bao gồm tàu điện cao tốc Lào-Trung Quốc và một số dự án lớn 
khác sẽ đẩy nhu cầu tiêu thụ điện của Lào sau cuối năm 2021 lên cao, có thể là gấp đôi 
so với hiện tại. 

Hiện Lào đang có 71 công trình phát điện, đạt tổng công suất lắp đặt 9.531MW, cho 
khả năng sản xuất 50.438 triệu kWh. Có 4 đập thủy điện quan trọng vừa hoàn thành 
và đưa vào sử dụng trong cuối năm nay bao gồm Don Sahong, Nam Nghiep 1, Xepian-
Xenamnoy và Xayaboury, giúp đem lại cho Lào khoảng 1.46 tỷ USD từ khách hàng 
Thái Lan và cung cấp trong nước trên 14.400 triệu kWh/năm. 

Campuchia là một trong những khách hàng lớn của điện lực Lào trong tương lai, hiện 
Lào đã chuyển cho Campuchia 40MW qua đường dây 115kV và 10MW qua đường 
dây 22kV. Campuchia cũng đang kêu gọi Nhật Bản viện trợ tài chính để xây dựng lưới 
điện cao thế nối với miền Nam Lào để mua thêm ít nhất 1.700MW trong tổng số 
5.000MW mà hai bên đã thỏa thuận. 

Theo ADB, năm 2019, năng lực sản xuất điện của Lào đạt mức tăng trưởng 7.5% so 
với cùng kỳ, đẩy lượng điện cung cấp cho Thái Lan tăng cao thêm 20%, giúp hai nước 
này sớm đạt được hạn ngạch 9.000MW trong giai đoạn 2019-2044. 

Lào cũng sẽ nâng số công trình sản xuất điện lên con số 100 trong năm 2021, đạt tổng 
công suất 13.000MW, cho khả năng sản xuất 67.000 triệu kWh điện, trong đó có 85% 
để bán ra nước ngoài. 

Việc Lào sắp đạt được thời điểm vàng để thu lợi ích từ việc bán điện vấp phải những 
phản ứng quan ngại của quốc tế về tính an toàn đập và tác động đến môi trường khi 
nước này có tới 4 công trình thủy điện trên dòng chính Mekong. 

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Khammany Inthirath cho biết Lào đã thực hiện 
thanh tra toàn diện 70 dự án thủy điện. "Cơ quan liên ngành với nhiều thành phần tham 
gia đã nghiên cứu và kiểm tra kỹ từ công đoạn khảo sát, thiết kế chi tiết, đánh giá thực 
nghiệm cho thấy 70 dự án thủy điện trong nước đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng và 
độ an toàn". 
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 Lào tiếp tục đối mặt với thâm hụt thương mại 

heo KTTM, bất chấp việc phải đối mặt với thâm hụt thương mại khoảng 193 
triệu USD. Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng kim ngạch lên 1.746 tỷ USD. 

Theo bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lào đặt mục tiêu xuất khẩu 6.422 tỷ USD, nhập khẩu ở 
mức 6.615 tỷ USD. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lào vẫn là điện, quặng, vàng, đồng, sản phẩm từ 
đồng, chuối, bột giấy, linh kiện máy ảnh, đồ uống, quần áo, thiết bị điện, cao su, sản 
phẩm chăn nuôi. 

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu của Lào là xe, phương tiện các loại, thiết bị 
điện, máy móc, dầu diesel, thiết bị cơ khí, sắt thép thành phẩm, đồ uống, nhựa thành 
phẩm, sản phẩm từ plastic. 

Các thị trường nhập khẩu hàng hóa của Lào là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Đức 
và Thụy Sĩ, trong khi hàng hóa Lào nhập khẩu số lượng lớn có nguồn gốc từ Thái Lan, 
Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Do có các đập thủy điện hoàn thành mới, điện năng vẫn đứng đầu về doanh thu xuất 
khẩu của Lào, bao gồm các thị trường chính như Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, 
trong đó Thái Lan là nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất từ Lào. 

Chính phủ Lào đặt mục tiêu sản xuất 40,500 triệu kWh điện trong năm tới, trị giá 
21,008 tỷ kíp, trong đó xuất khẩu 33,234 triệu kWh, trị giá 17.352 tỷ kíp. 

Cũng liên quan đến ngành điện, năm 2018 vừa qua Lào chỉ hoàn thành 70% chỉ tiêu 
ban đầu, đạt 23,641 triệu kWh điện, nguyên nhân được cho là lượng mưa ít bất thường, 
các đập thủy điện chính không vận hành được hết công suất. 

Lào cũng đạt giá trị nhập khẩu 4.202 tỷ USD sau 9 tháng đầu năm, trong khi chỉ tiêu 
cả năm là 5.775 tỷ USD. Tuy nhiên, Lào vẫn tiếp tục bị thâm hụt do năng lực sản xuất 
vẫn yếu trong khi nhu cầu nhập khẩu ở mức cao. 

Tính bền vững của nền kinh tế Lào tiếp tục bị nghi ngờ khi sự tăng trưởng lệ thuộc vào 
việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm mỏ và thủy điện trong khi 
nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến tình trạng nhập siêu diễn ra thường xuyên. 

Các nhà quan sát trong và ngoài nước cho biết Chính phủ Lào cần tăng tốc cải cách và 
chuyển đổi cơ cấu sang nền kinh tế dựa trên tri thức. 
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Lào lần đầu tổ chức đánh giá cán bộ cấp cao 
heo báo chí Lào, kỳ họp thứ 8 của quốc hội Lào khóa 8 diễn ra mới đây ghi nhận 
việc lần đầu tiên thực hiện quy trình bỏ phiếu đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các cán bộ cấp cao, bao gồm tổng cộng 69 người, là lãnh đạo các cơ quan TƯ, cơ quan 
tư pháp và cả kiểm toán nhà nước. 

Theo đó, 133 đại biểu quốc hội sau khi hoàn thành quá trình bỏ phiếu chỉ có 6 cán bộ 
cấp cao, trong đó có thủ tướng Thongloun Sisoulith nhận được kết quả đánh giá “rất 
tốt”, và không có bất cứ cán bộ nào thuộc ngành tư pháp và kiểm toán nằm trong danh 
sách này. Đặc biệt, ngành kiểm sát và tòa án của Lào bị bỏ phiếu đánh giá có hiệu quả 
hoạt động thấp nhất trong các tổ chức cơ quan nhà nước, bắt nguồn từ “hiệu quả thực 
thi pháp luật không tốt và hoạt động thông tin, tuyên truyền đại chúng kém hiệu quả”, 
theo đánh giá của Phó chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khamchanh 
Phomsengsavanh. 

Quốc hội Lào đã thông qua 145 văn bản luật nhưng hiệu quả phổ biến đại chúng và 
tính thượng tôn pháp luật trong xã hội không đạt như kỳ vọng, thể hiện qua các con số 
vụ án tăng cao trong những năm trở lại đây. 

Cũng liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, Chính phủ Lào mới đây phải yêu 
cầu Bộ Nội vụ cấp thẻ chứng minh cán bộ cho 35.000 công chức thuộc biên chế các 
cơ quan TƯ, trong con số này có đến hơn 2.800 cán bộ có 2 vị trí khác nhau, làm thất 
thoát đáng kể ngân sách nhà nước.  

Con số cán bộ công chức của Lào rất lớn nhưng chất lượng thấp được thủ tướng thừa 
nhận mới đây như là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các cơ quan chính quyền 
hoạt động không hiệu quả. Lào là quốc gia có tỷ trọng công chức so với công dân cao 
trong khu vực, nước này hiện có 184.000 cán bộ nhà nước, đạt tỷ lệ 37 người dân thì 
có 1 công chức, cao hơn biên độ tiêu chuẩn của Asean (1/50). 
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Chính phủ Lào cần điều chỉnh cơ chế về  
định giá đất đai 

heo báo chí Lào, Thuộc khuôn khổ hội nghị chính phủ Lào mở rộng lần thứ 2 
diễn ra hồi trung tuần tháng 12, lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường Lào được 
chính phủ nước này giao cho nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan liên quan 
để nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế định giá đất đai và công trình xây dựng thuộc 

phạm vi các dự án tô nhượng nhằm đảm bảo công bằng và lợi ích của người dân bị 
ảnh hưởng. 

Việc điều chỉnh cơ chế định giá đất đai theo tình hình thực tế phù hợp với chính sách 
trong mỗi giai đoạn, tăng khả năng thu ngân sách cho chính phủ cũng như đảm bảo 
công bằng cho người dân. 

Động thái này xuất phát từ việc người dân nhiều địa phương có các dự án tô nhượng 
đất phản ánh giá đất đền bù không phù hợp với thực tế, đặc biệt là dự án thủy điện hay 
đường sắt Lào-Trung Quốc. Các phản ánh này được đại biểu quốc hội Lào đưa ra trong 
kỳ họp mới đây. 

Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin từ ban quản lý dự án đường sắt Lào-Trung 
công bố trước truyền thông, tổng giá trị đền bù dự kiến do ảnh hưởng từ các hạng mục 
xây dựng khoảng 2.492 tỷ kíp, tuy nhiên cho đến nay mới chỉ thực hiện được khoảng 
369 tỷ kíp. Tính riêng năm 2019, số tiền đền bù dự kiến là 450 tỷ cũng chỉ mới thực 
hiện được 134 tỷ kíp sau 9 tháng đầu năm. 

Theo thông tin từ Hội trao đổi thông tin đất đai tại Lào, dự án đường sắt Lào-Trung 
Quốc gây ảnh hưởng đến 4.411 hộ gia đình ở 5 tỉnh miền Bắc nước này. Có tổng cộng 
3.823 ha và 3.346 công trình nằm trong diện giải tỏa cùng hơn 1 triệu gốc cây bị đốn 
hạ. Con số đền bù được cho là thấp hơn rất nhiều lần so với giá thị trường. 

Cũng theo Ủy hội Mekong, các dự án thủy điện ở Lào khiến hơn 60.000 dân phải di 
dời, tương đương 12.000 hộ gia đình thuộc 240 bản phải di chuyển đến khu tái định 
cư. Các nhà đầu tư phải bỏ ra khoảng 500 triệu USD để thực hiện đền bù giải phóng 
mặt bằng cũng như xây dựng các công trình hạ tầng cần thiết. Nhiều dự án thủy điện 
lớn cũng bị lên án bởi công tác đền bù chậm chạp, ảnh hưởng mạnh đến đời sống người 
dân, điển hình là người dân thuộc phạm vi dự án tổ hợp thủy điện Nam Ou do doanh 
nghiệp Trung Quốc làm chủ đầu tư. 
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 Lào nỗ lực củng cố vấn đề lao động 
heo KTXH, Thuộc khuôn khổ hội nghị chính phủ Lào mở rộng lần thứ 2 diễn 
ra hồi trung tuần tháng 12, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Sengdeuan 
Lachanhthaboun cho biết ngành giáo dục đang nỗ lực hết sức để cải thiện và 
phát triển lĩnh vực dạy nghề để giải quyết vấn đề thiếu hụt việc làm cho nhóm 

học sinh không thể tốt nghiệp hoặc chỉ tốt nghiệp phổ thông đang ngày càng gia tăng 
về số lượng thông qua việc ban hành chính sách triển khai các chương trình đào tạo 
ngắn hạn từ 3-9 tháng, chú trọng vào thực hành. Các chương trình đào tạo nghề đa 
dạng sẽ được triển khai tại các trường nghề trên toàn quốc, giúp học viên có nền tảng 
nghề cơ bản để tìm kiếm công việc phù hợp trong các lĩnh vực cần nhiều nhân lực như 
may mặc, thợ sửa chữa cơ khí, chế biến đồ ăn, làm đẹp, chăn nuôi… 

Trước đây, các bậc phụ huynh Lào có kỳ vọng vào con cái rất cao, luôn mong muốn 
con mình đạt ít nhất chứng chỉ từ cao đẳng, cử nhân trở lên ở những ngành nghề được 
cho là dễ đem lại thu nhập cao. Tuy nhiên, tình trạng thừa thầy thiếu thợ sớm xuất hiện 
như là yếu tố tất yếu, nhiều sinh viên tốt nghiệp ở lĩnh vực kinh tế đã không tìm được 
hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu của người sử dụng lao động trong các lĩnh vực đó, từ 
đó làm tăng đáng kể số lượng thất nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy xu hướng chuyển 
sang học nghề ngắn hạn cho bộ phận lớn học sinh phổ thông. Việc này được Chính 
phủ Lào ủng hộ và khuyến khích phát triển bởi phù hợp với nhu cầu lao động thực tế 
của nước này. 

Bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng cam kết sẽ nỗ lực cải thiện và giải quyết thách thức 
đối với lĩnh vực lao động, từ vấn đề tư duy hướng nghiệp, tăng cường khả năng tiếp 
cận vốn vay để phát triển việc làm hay tìm kiếm người sử dụng lao động. 
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Sở giao dịch chứng khoán Lào đóng cửa  
giao dịch cuối năm 

heo KTTM, mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX) đã thông báo ngừng 
các hoạt động giao dịch kể từ 27/12 và mở cửa trở lại vào 2/1/2020. 

Sở giao dịch chứng khoán Lào hiện gần đạt 10 năm hoạt động, được thành lập 
từ năm 2010 với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ chính phủ Hàn Quốc. Sàn chứng 
khoán Hàn Quốc cũng có tỷ lệ 49% cổ phần trong Công ty quản lý chứng khoán Lào. 
LSX được cơ cấu để trở thành kênh tài chính chủ chốt tại Lào, mở rộng thị trường vốn 
đang thiếu sự đa dạng của nước này vào thời điểm đó. 

Ngoài ra, LSX cũng nhận được rất nhiều tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của Thái Lan để 
củng cố hoạt động trước khi chính thức mở cửa vào năm 2011. 

Trên thực tế, các hoạt động của LSX trong những năm tiếp theo kể từ khi thành lập 
khá ảm đạm, không đạt như kỳ vọng. Năm 2013, LSX lỗ ròng 3.5 triệu USD và 2.9 
triệu USD trong năm 2014, 2.5 triệu USD trong năm 2015. Con số bắt đầu cải thiện 
khi năm 2016, LSX chỉ ghi nhận mức lỗ 1.6 triệu USD và 1 triệu USD trong năm 2018 
vừa qua. Tuy nhiên song hành cùng mức lỗ được giảm đáng kể, mức doanh thu của 
LSX cũng suy giảm nghiêm trọng, xuống chỉ còn 140.530 USD vào năm 2018 so với 
1.3 triệu USD trong năm 2017. 

Hiện LSX có 11 doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân đang phát hành cổ phiếu, tổng 
giá trị vốn hóa đạt 6.7 nghìn tỷ kíp (tương đương khoảng 750 triệu USD). Hiện có 
khoảng 15.000 tài khoản giao dịch cá nhân đã được đăng ký, chủ yếu là cá nhân trong 
nước. 
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Khoan thông hầm chui dài nhất đường sắt Lào-Trung 
Quốc trước thời hạn 

heo KPL, ngày 27/12, thông tấn Lào đưa tin tại huyện XiengNgeun, tỉnh 
Luangprabang, các bên liên quan đã tổ chức lễ mừng sự kiện hầm chui đường 
sắt dài nhất thuộc khuôn khổ dự án đường sắt cao tốc Lào-Trung Quốc chính 
thức được thông thành công. 

Theo đó, đường hầm PhouPhaman có tổng chiều dài 9.384m, chính thức hoạt động 
khoan từ 3/2017 và thông thành công mới đây, hoàn thành trước thời hạn đến 7 tháng. 

Thông tin từ giám đốc ban quản lý dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, ông Zhu 
Kuaxiang cho hay hầm chui Phouphaman là một trong những hạng mục phức tạp nhất 
của dự án bởi địa hình đồi núi cực kỳ phức tạp, vận chuyển thiết bị và vật liệu khó 
khăn. Tuy nhiên, hai đơn vị thực hiện là SinoHydro 3 và SinoHydro 14 (trực thuộc 
Power China) đã khắc phục hiệu quả các trở ngại, đẩy tiến độ hoàn thành sớm trước 
thời hạn. 

Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc có tổng chiều dài hơn 400km, đi qua 5 tỉnh tại miền 
Bắc Lào bao gồm LuangNamtha (17km), tỉnh Oudomxay (126km), tỉnh Luangprabang 
(80km), tỉnh Vientiane (145km) và hơn 40km tại thủ đô Vientiane với tổng cộng 32 
nhà ga lớn nhỏ và sử dụng đường ray đơn, tàu điện có tốc độ tối đa 160km/h. 

Trước đó, hôm 25/12, Phó thủ tướng Bounthong Chitmany cũng đã cùng đoàn làm 
việc thanh tra đảng và chính phủ Lào đã xuống thị sát và thúc đẩy công tác tổ chức đại 
hội đảng cũng như xem xét tiến độ dự án đường sắt Lào-Trung Quốc tại địa phương. 

Theo đó, 16.9km phần đường sắt đi qua địa bàn tỉnh này bao gồm 10.05km hầm chui, 
hiện đạt tiến độ 93.1% (trong đó đã thông thành công 2 hầm Boten và hầm Hintok 
thuộc địa phận Lào và tiếp tục thi công hầm hữu nghị Lào-Trung nối giữa hai quốc 
gia). Chưa bao gồm hạng mục lắp đặt đường ray và thiết bị phục vụ đường sắt, theo 
đơn vị thầu, tổng tiến độ dự án trên địa bàn tỉnh LuangNamtha hiện đạt 89%. 

Bên cạnh đó, tổng giá trị đền bù đất bị ảnh hưởng bởi dự án tại tỉnh LuangNamtha 
được thông báo là đã thực hiện được 118.6 tỷ kíp, chiếm  66.4% kế hoạch 178.5 tỷ 
kíp. 

Trước đó, hôm 18/12, Tập đoàn đường sắt Trung Quốc chi nhánh Quảng Châu cho 
biết đơn vị này đã khoan thông thành công hầm chui MeuangXay số 1, trước thời hạn 
74 ngày tại tỉnh Oudomxay, miền núi phía Bắc Lào. Đây là hầm chui thứ 3 của dự án 
đường sắt Lào-Trung Quốc do đơn vị này thông thành công trong tháng 12 này. 

Theo đó, hầm chui MeuangXay số 1 có chiều dài 3.376m, chênh lệch độ cao 192m, đi 
xuyên qua các vùng đồi núi tại tỉnh Oudomxay. 
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Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc có tổng chiều dài 414km với tổng cộng 75 hầm chui, 
đi qua địa hình đồi núi phức tạp tại miền Bắc Lào. Tháng 12/2017, hầm VangMeun 2 
được ghi vào lịch sử là hầm chui giao thông đầu tiên thuộc dự án đường sắt Lào-Trung 
được thực hiện tại Lào, do công ty PowerChina thực hiện. 

Tháng 10/2018, Công ty đường sắt Trung Quốc số 5 khai thông hầm chui NaTeuy số 
1, là hầm chui đầu tiên của dự án có chiều dài hơn 1km. Hồi tháng 3 vừa qua, một hầm 
chui khác dài hơn 5.000m cũng đã được hoàn thành thuộc phần dự án phía Lào. 

 Chính phủ Lào và tăng trưởng kinh tế 

heo target, Chính phủ Lào khóa 8 đã đạt được số kết quả khả quan trong việc 
duy trì nhịp tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên nhiều khó khăn vẫn chưa được giải 
quyết triệt để. 

Cuối năm 2016, dự báo thực trạng kinh tế quốc gia và khu vực, Chính phủ Lào khóa 
8 đã đề xuất điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2017-2020 trước đó từ 
7.5% xuống 7.2%. 

Tuy nhiên, sau nửa nhiệm kỳ, con số tăng trưởng kinh tế bình quân của Lào hiện tại 
chỉ đạt 6.8%, Nông nghiệp chỉ tăng 2.7%, thấp hơn mục tiêu 3.4%, ngành Công nghiệp 
tăng trưởng ổn định do khả năng sản xuất điện và giá cả khoáng sản tăng trở lại, đạt 
mức 10.4%, vượt chỉ tiêu 1.1%. Lĩnh vực dịch vụ chỉ đạt mức tăng trưởng 5.6%, thấp 
hơn so với chỉ tiêu 8.1% do ngành du lịch ảm đạm, không đạt được nguồn thu tốt kể 
từ khi đạt đỉnh năm 2015. Tỷ lệ lạm phát bình quân trong 2 năm 8 tháng ở mức 1.66%. 

Khả năng thu ngân sách của Chính phủ Lào đạt 70.746 tỷ kíp, tương đương 16.7% 
GDP (chỉ tiêu 18.6% GDP), chi ngân sách của Lào ở mức 92.861 tỷ kíp, tương đương 
22% GDP (chỉ tiêu 23.3%). Thâm hụt ngân sách bình quân 5.7% (cao hơn chỉ tiêu 
4.23%). Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 128.400 tỷ kíp, tương đương 30.4% GDP (vượt 
chỉ tiêu ban đầu là 29%). Chính phủ Lào thừa nhận do đánh giá sai về tình hình thực 
tế, các chính sách được ban hành đã không đem lại hiệu quả như kỳ vong, dẫn đến 
nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đã không đạt được. 

Về cơ cấu tổ chức, Chính phủ Lào cho biết đã có những điều chỉnh đáng kể, tinh gon 
bộ máy, giảm hạn ngạch công chức, giảm các cơ quan có chức năng chồng chéo và nỗ 
lực cải thiện hiệu quả phối hợp liên ngành. 

Chính phủ Lào cũng đã thực hiện các chính sách cần thiết để thu hẹp các kẽ hở làm 
thất thoát ngân sách, bao gồm việc dừng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với 
phương tiện, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và các mặt hàng tiêu dùng... 

Thông qua Chỉ thị 09/PM, Chính phủ Lào cũng tuyên bố thực hiện chính sách thắt 
lưng buộc bụng, giảm chi tiêu công, đặt mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững cho 
nền kinh tế thông qua việc tăng cường trấn áp hoạt động chặt và vận chuyển gỗ lậu, 
cấm xuất khẩu gỗ hộp, hạn chế hạn ngạch xuất khẩu quặng bán thành phẩm, thanh tra 
và cải tổ lại các doanh nghiệp thua lỗ (trong đó có Điện lực Lào và Hãng hàng không 
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quốc gia Lào), các dự án phát triển năng lượng và mỏ, qua đó tước giấy phép số lượng 
không nhỏ các dự án hoạt động không hiệu quả hoặc vi phạm nguyên tắc hợp đồng. 

Một điểm đáng chú ý khác là Chính phủ Lào quyết tâm củng cố toàn diện hệ thống tài 
chính-ngân sách, chuyển đổi sang hướng hiện đại hóa, kết nối với hệ thống ngân hàng 
để tăng hiệu quả thu ngân sách, vốn để xảy ra nhiều sai phạm trong những năm trước 
đó. 

Năm 2018, Chính phủ Lào cũng tuyên bố loại bỏ hoàn toàn các dự án ma, không có 
thật trong kế hoạch, đồng thời thanh tra toàn diện các dự án đầu tư công, dừng cấp 
phép mới các dự án để ổn định ngân sách. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng vẫn phải đối mặt với tình trạng nợ công kinh niên 
trong nhiều năm, chiếm hơn nửa GDP và hiệu quả chưa cao của việc cải thiện môi 
trường kinh doanh trong nước. Bậc xếp hạng EDB của Lào không cải thiện mà còn tụt 
mạnh trong năm vừa qua, khiến quốc tế và giới đầu tư nghi ngờ về tính khả thi và hiệu 
quả khi tham gia kinh doanh tại Lào. 

 Lào thành lập trung tâm giám sát động đất 

heo LTP, trung tâm theo dõi động đất của Lào được xây dựng để đáp ứng khả 
năng cung cấp thông tin độc lập, không phụ thuộc vào nước ngoài như trước, 
đồng thời đảm bảo các cảnh báo thảm họa kịp thời hơn. 

Theo mô tả, trung tâm giám sát động đất nhằm cải thiện khả năng đánh giá và phát 
hiện rủi ro động đất, thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ về hoạt 
động địa chấn, bảo vệ đời sống và tài sản của người dân Lào, hỗ trợ phát triển kinh tế-
xã hội đất nước. 

Trung tâm giám sát động đất được xây dựng tại thủ đô Vientiane và sử dụng các trang 
thiết bị kỹ thuật được Trung Quốc hỗ trợ từ cuối năm 2018, có khả năng phát hiện và 
cung cấp thông tin về các dư chấn 3 độ Richter trở lên. 

Động thái xây dựng trung tâm giám sát động đất của Lào phù hợp với bối cảnh nước 
này đang đứng trước các rủi ro về thiên tai ngày càng nhiều hơn. Trước đây, các số 
liệu hoạt động địa chất thuộc lãnh thổ Lào thường được lấy từ cơ quan giám sát động 
đất miền Bắc Thái Lan. 

Ở các tỉnh phía Bắc Lào, các dư chấn xảy ra khá thường xuyên, ở mức dưới 4 độ 
richter, tuy nhiên, vào tháng 11 vừa qua, một trận động đất mạnh 6.4 độ richter đã xảy 
ra tại tỉnh Xayaboury, gây ra thiệt hại đáng kể cho hai huyện Xaysathan và Hongsa khi 
làm hư hỏng nhiều công trình và khiến người dân không dám ở trong nhà trong những 
ngày tiếp theo. 
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 Lào triệt phá hàng nghìn vụ buôn lâu lâm sản trong 
trái phép 

heo KTXH, thuộc khuôn khổ kế hoạch công bố Bộ Luật Lâm nghiệp sửa đổi, 
Viện Kiểm sát tối cao và Bộ Nông Lâm Lào đã tổ chức hội nghị về tội phạm 
buôn lậu lâm, thủy sản trái phép ở nước này. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 23-
24/12 dưới sự chủ trì của Viện trưởng Khamsane Souvong và Thứ trưởng 

Nông Lâm Thongphat Vongmany. 

Hai cơ quan cấp Trung ương đã xem xét các báo cáo tổng kết hoạt động ngành và thảo 
luận về việc tăng cường phối hợp phòng chống và ngăn chặn hoạt động phạm pháp 
liên quan đến lâm sản và thủy sản. Đặc biệt là thảo luận về điều tra, khai thác thông 
tin và triệt phá các đường dây tội phạm. 

Theo Bộ Nông Lâm, trong giai đoạn 2015-2019, Lào đã thu giữ tổng cộng 232.654m3 
gỗ khai thác trái phép và 1.369 cá thể động vât sống đang trên đường chuyển lậu, chủ 
yếu trong đó là gấu, khỉ, rắn và rùa. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ và điều tra 
2.617 đối tượng có liên quan. 

Tại Lào, lâm sản và động vật hoang dã được cho là còn số lượng tương đối lớn, có 
nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm, đặc biệt là voi, hổ, vượn, các loại chim quý... 
nhiều loài động vật quý hiếm được ghi nhận là đã tuyệt chủng ở nước ngoài nhưng còn 
xuất hiện tại Lào, Bộ Nông Lâm cho hay. 

Chính phủ Lào trong những năm trở lại đây hết sức coi trọng và áp dụng các biện pháp 
mạnh mẽ để trấn áp hoạt động tội phạm về buôn lậu lâm sản, thú rừng và thủy sản. 
Trong đó có thể kể đến Chỉ thị số 15/PM của Thủ tướng Lào ban hành quy định về 
quản lý ngành gỗ đã đem lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận, đóng góp đáng kể vào nỗ 
lực vượt qua các quy định quốc tế, giúp Lào mở cửa thị trường gỗ nước ngoài, đặc biệt 
là EU. 
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 ADB đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án ở Lào 

heo KTXH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
vừa mới tổ chức hội nghị đánh giá Danh mục đầu tư quốc gia thường niên 
2019. 

Các vấn đề về triển khai đầu tư, danh mục đầu tư chính và hiệu suất tổng thể của các 
dự án đầu tư của ADB vào Lào đã được thảo luận, báo KTXH cho hay. 

Theo Giám đốc ADB tại Lào, ông Yasushi Negishi cho biết, hội nghị thường niên 
được tổ chức để hai bên cùng thảo luận hiệu quả của các dự án đầu tư, xem xét lại tính 
phù hợp của các khoản đầu tư từ ADB giành cho Lào cũng như đánh giá mức độ đóng 
góp của các khoản đầu tư vào phát triển kinh tế-xã hội của Lào. 

Hiện ADB đang có 30 dự án được triển khai theo các nguồn vốn vay, tài trợ tài chính 
hoặc kỹ thuật tại Lào, trị giá hơn 955 triệu USD, tăng gần 40% so với năm 2014. 

Phạm vi của các khoản đầu tư từ ADB bao gồm lĩnh vực phát triển đô thị, cấp nước, 
dịch vụ đô thị, chiếm 1/3 các dự án do ADB tài trợ ở Lào, tiếp theo là nông nghiệp và 
tài nguyên thiên nhiên (28%), giáo dục (15%) và lĩnh vực giao thông chiếm 12%. Tỷ 
lệ giải ngân hiện đạt 16%, dự kiến sẽ tăng lên 20% trong thời gian tới, ông Negishi 
nói. 

Các khoản đầu tư của ADB ở Lào vấp phải những khó khăn ngày càng tăng về quản 
lý tài chính, tuân thủ điều khoản cho vay, vấn đề trong chi tiêu, tính bảo vệ môi trường-
xã hội. 

ADB cho biết sẽ tăng cường tham gia vào hoạt động quản lý dự án và thúc đẩy các 
bên cải thiện nhận thức, năng lực tuân thủ điều khoản đã thỏa thuận. 
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 Lào vay vốn Trung Quốc để phát triển doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 

heo báo chí Lào, mười hai ngân hàng thương mại tại Lào sẽ tham gia vào dự 
án xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ với tư cách đơn vị cung 
cấp tổng giá trị tín dụng 300 triệu USD, khoản vốn này được vay từ Ngân hàng 
phát triển Trung Quốc CDB. 

Mới đây, tại Hội nghị thường niên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào tổ chức tại thành 
phố Vientiane, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào (BOL) Sonexay Sithphaxay đã 
báo cáo quy trình hỗ trợ và cung cấp các khoản tài chính vay được từ CDB cho các 
ngân hàng thương mại. Đây là hành động quan trọng cho thấy quyết tâm của Lào trong 
việc tạo điều kiện tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp SMEs, chiếm tỷ trọng lớn của 
khu vực tư nhân trong nước. 

Khoản vay 300 triệu USD do CDB cung cấp sẽ được chuyển đến các ngân hàng thương 
mại của Lào theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 100 triệu USD. 

BOL đang trong quá trình xác định khả năng sẵn sàng của 12 ngân hàng thành viên 
trước khi bắt đầu gừi yêu cầu giải ngân 100 triệu USD đầu tiên từ CDB, ông Sonexay 
nói. 

Cũng tại Hội nghị, BOL thông báo 11 tháng đầu năm, hệ thống ngân hàng của Lào ghi 
nhận tổng giá trị tiền gửi hơn 90.000 tỷ kíp, tăng 13% so với cùng kỳ, tương đương 
55% GDP, thấp hơn mục tiêu đã đặt ra ban đầu (59.8%). 

Đã có 79.000 tỷ kíp được cho vay bởi ngân hàng, chiếm 80% tổng số tiền gửi. Ông 
Sonexay cho biết thêm, "Đây là dấu hiệu của nền kinh tế ảm đạm và đi xuống, người 
gửi không có nhiều cửa giao dịch bằng các khoản tiền của mình". 

Các ngân hàng thương mại đã hoạt động hiệu quả để giảm thiểu gánh nặng tài chính 
và cung cấp khả năng tiếp cận tín dụng cho người vay. Tuy nhiên, nhiều trường hợp 
đã không thể đáp ứng được các yêu cầu cấp tín dụng bởi hoạt động kinh doanh mang 
tính rủi ro cao. 
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 Hoàn thành trụ sở Ủy ban Hợp tác Trung Quốc-Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, Ủy ban Hợp tác Trung Quốc-Lào trực thuộc Hiệp hội 
phát triển kinh tế Châu Á Trung Quốc, hoàn thành trụ sở tại Đặc khu kinh tế 

Đầm ThatLuang. 

Theo đó, Chủ tịch ban quản lý đặc khu Đầm ThatLuang Huang Guo Ping được bổ 
nhiệm là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban, được mô tả là tổ chức thúc đẩy hợp tác đầu tư, 
thương mại giữa Trung Quốc và Lào. Buổi lễ khánh thành công trình có mặt lãnh đạo 
Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào, Đại sứ quán Trung Quốc và các ban ngành liên quan cùng 
nhiều doanh nghiệp, Hoa Kiều tại Lào cùng tham dự. 

Hiệp hội phát triển Kinh tế Châu Á Trung Quốc là tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao 
của nước này, được thành lập từ 26 năm trước và hiện có 40 cơ sở chi nhánh ở nhiều 
nước. Đây là tổ chức đóng vai trò quan trọng tọng việc thúc đẩy phạm vi ảnh hưởng 
của tham vọng vành đai-con đường mà Trung Quốc đề ra. 

Liên quan đến vấn đề này, Đặc khu kinh tế Đầm ThatLuang được đầu tư và vận hành 
bởi Tập đoàn Wanfeng Thượng, biến túi nước tự nhiên của thủ đô Vientiane rộng 
3.65km2 thành "Dubai của Lào" với các tổ hợp chung cư, khách sạn, khu thương mại, 
du lịch, giải trí... Dự án trị giá 1.6 tỷ USD được xem là bước ngoặt của quan hệ kinh 
tế và thương mại Lào-Trung Quốc trong những năm gần đây. Được Trung Quốc mô 
tả là lá cờ đầu trong việc triển khai chính sách vành đai và con đường. 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc trở thành đối tác mật thiết của Lào trên nhiều 
lĩnh vực, là quốc gia đầu tư mạnh mẽ nhất vào Lào và xem Lào là đối tác "chung vận 
mệnh". Ủy ban hợp tác Trung Quốc-Lào sẽ là tổ chức thúc đẩy tìm hiểu, đầu tư và phát 
triển kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc tại lào. Tạo cơ hội trao đổi thông tin 
về đầu tư, thương mại biên giới và kết nối văn hóa. 

Lào mở rộng hợp tác với địa phương Trung Quốc 

heo báo chí Lào, thông qua Hội nghị xúc tiến thương mại Nghi Tân diễn ra tại 
thủ đô Vientiane tuần qua, Lào và chính quyền địa phương phía Nam tỉnh Tứ 

Xuyên, Trung Quốc cho thấy nhu cầu mở rộng hợp tác hơn nữa giữa 2 bên. 

Nghi Tân là địa cấp thị trực thuộc Tứ Xuyên, nằm tại điểm hợp lưu giữa sông Dương 
Tử và sông Dân, được mệnh danh là "xứ sở rượu" của Trung Quốc, với dân số 5.56 
triệu người, Nghi Tân là địa phương đứng thứ 4 của tỉnh về phát triển kinh tế và có vị 
trí địa lý lý tưởng, nằm tại điểm giao giữa Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu. GDP 
năm 2018 của Nghi Tân đạt mức kỷ lục 202.637 tỷ NDT, tăng trưởng 9.2%. 

Nghi Tân là thành phố công nghiệp trọng điểm của Tứ Xuyên với hạ tầng hiện đại, 
giao thông thuận lợi và có nhiều doanh nghiệp tầm quốc gia hoạt động tại đây. Ngoài 
ra, với tiềm năng về sản xuất sản phẩm tre, chè, chăn nuôi, vải lụa...Các doanh nghiệp 
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tư nhân ở Nghi Tân có nhiều kinh nghiệm được cho là rất quan tâm đến đầu tư vào 
lĩnh vực tương tự tại Lào, quốc gia đang ngày càng cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ 
của người Trung Quốc, đặc biệt là đầu tư sản xuất nông nghiệp như chuối, ngô, cao 
su, chè.... 

Tại Hội nghị, với sự tham gia của lãnh đạo Nghị Tân, Phòng Thương mại Trung Quốc 
tại Lào, các quan chức ngành thông tin, văn hóa, du lịch, nông nghiệp và nhiều doanh 
nghiệp tư nhân từ hai bên đã thảo luận tìm kiếm điều kiện mở rộng hợp tác trong tương 
lai, trong đó chú trọng đến lĩnh vực du lịch. 

Trong vài năm trở lại đây, Lào là điểm đến thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc ở 
nhiều lĩnh vực, từ thương mại, xây dựng cho đến nông nghiệp, các doanh nghiệp này 
không chỉ nằm ở các địa phương biên giới giữa hai nước mà còn đến từ các tỉnh sâu 
trong nội địa bởi tầm ảnh hưởng của chính sách vành đai-con đường. 

 Hãng hàng không Trung Quốc mở thêm chuyến bay từ 
Côn Minh đến Lào 

heo báo chí Lào, hãng hàng không Lucky Air của Trung Quốc có trụ sở tại sân 
bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh mới đây đã chính thức triển khai các chặng 

bay từ thủ phủ của tỉnh Vân Nam đến thủ đô Vientiane và Luangprabang. 

Theo đó, với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào thứ 4 và Chủ nhật, lộ trình Côn Minh-
Luangprabang kéo dài 55 phút, khời hành từ 3h35 chiều. Ở lộ trình ngược lại, khởi 
hành tại sân bay Luangprabang lúc 5h30 chiều và đến Côn Minh lức 9h10 tối. Chặng 
bay này khai thác bằng tàu bay Airbus A320neo, chính thức vận hành hôm 22/12. Tiếp 
đó, kể từ ngày 23/12, các chuyến bay khởi hành từ Côn Minh từ 8h tối và đáp tại sân 
bay quốc tế Wattay ở Vientiane lúc 9h tối. Ở chiều ngược lại, chuyến khởi hành từ 
Vientiane lúc 9h tối và đến Côn Minh vào 1h sáng ngày tiếp theo. 

Vé bay có thể mua sẵn tại các đại lý du lịch ở Côn Minh hoặc mua trực tuyến tại 
Trip.com với giá từ 7.000 bath Thái, tương đương hơn 200 USD. Lucky Air là hãng 
hàng không giá rẻ có trụ sở tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Được thành lập vào năm 
2004 và khai thác các chặng bay nội địa Đại Lý, Tây Song Bản Nạp, Côn Minh. 

Trong những năm gần đây, hãng này đã mở thêm các đường bay quốc tế đến Việt 
Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Nhật Bản. Ngoài Lucky Air, các hãng hàng 
không đang có chặng bay đến Lào bao gồm AirAsia, Bangkok Airways, China 
Southern, China Eastern, Jin Air, Thai Airways, Vietnam Airlines và Scoot Airlines. 
Di chuyển bằng tàu bay là phương tiên chủ yếu của khách quốc tế đến với Lào. 

Sau 9 tháng đầu năm, có khoảng 3.4 triệu lượt khách đến Lào, tăng 11% so với cùng 
kỳ, trong đó lượng khách Trung Quốc đến Lào tăng vọt 26% do hiệu quả từ năm du 
lịch Lào-Trung Quốc. 

Năm 2019, Lào kỳ vọng thu về khoảng 900 triệu USD từ ngành du lịch. 
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Chủ tịch quốc hội Lào đến thăm tập đoàn Huawei 
heo báo chí Lào, Chủ tịch quốc hội Lào Pany Yathotou vừa mới thực hiện chuyến 
thăm và làm việc với Huawei tại trụ sở của tập đoàn này ở thủ đô Bắc Kinh, 

Trung Quốc hôm 17/12 vừa qua nhân dịp đoàn đại biểu Lào tham dự lễ bế mạc năm 
du lịch Lào-Trung Quốc 2019. Đón tiếp bà Pany là phó giám đốc khu vực Đông Nam 
Á của Huawei Jo Chen. Hai bên đã thảo luận và trao đổi các quan điểm về phát triển 
lĩnh vực CNTT và viễn thông tại Lào. 

Đại diện tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến bày tỏ sự cảm ơn những ưu đãi 
và hỗ trợ của Chính phủ Lào trong suốt 20 năm Huawei có mặt tại thị trường nước 
này. Huawei cũng cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho chiến lược phát triển ICT của Lào, đặc 
biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hoạch định chính sách ICT quốc gia và phát 
triển nhân lực CNTT cho Lào. 

Ở chiều đối diện, Chủ tịch Pany Yathotou cũng đánh giá cao các đóng góp và hoạt 
động của Huawei tại Lào đạt được các thành tựu đáng kể trong việc phát triển nhân 
lực CNTT của Lào trong những năm trở lại đây. 

Huawei có mặt tại Lào rất sớm, từ năm 1998 và hiện có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực 
viễn thông, CNTT của Lào khi 70% dân số nước này ít nhiều đang sử dụng một dịch 
vụ hay sản phẩm có dấu ấn của Huawei. 

Lào vay Thái Lan để xây dựng dự án cửa khẩu mới 
heo báo chí Thái Lan, Thái Lan hiện có kế hoạch cung cấp khoản vay 8.5 tỷ bath, 
khoảng hơn 281.6 triệu USD cho Lào, Campuchia, Myanmar để thực hiện 4 dự 

án đường giao thông xuyên quốc gia theo sáng kiến "Kết nối Asean". 

Theo Bangkok Post, nội các Chính phủ Thái Lan sẽ được đề nghị phê duyệt mới các 
dự án phát triển hạ tầng cũng như việc cho các nền kinh tế đang phát triển nhanh như 
Campuchia và Myanmar vay vốn sẽ không tạo gánh nặng nhiều, đồng thời các dự án 
kết nối giao thông phù hợp với sáng kiến kết nối Asean. 

Lãi suất cho vay chỉ cố định ở mức 0.1%, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Phát triển 
kinh tế các nước láng giềng Thái Lan (NEDA), chủ tịch Perames Vudthitornetiraks 
cho hay. "Bangkok rất muốn củng cố kết nối tiểu vùng Mekong qua các dự án xây 
dựng đường giao thông". 

Đối với Lào, Chính phủ Thái Lan có kế hoạch tài trợ vốn cho dự án cầu hữu nghị số 5 
nối tỉnh Bolikhamxay với Beungkan ở vùng Đông Bắc nước này. Phần dự án phía Lào 
được ấn định là khoảng 1.3 tỷ bath. Liên quan đến vốn vay từ NEDA, một dự án khác 
được đề xuất đầu tư là tuyến đường 147km nối NakhonPhanom-Thakhek đến biên giới 
Việt Nam, một quan chức của Lào mới đây cho biết. "Dự án có chi phí ước tính khoảng 
2 tỷ bath, sẽ kết nối đến tuyến đường đi đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam". 
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Mới đây, phát ngôn viên của Thủ tướng Thái Lan tuyên bố việc Tổ chức hợp tác phát 
triển các quốc gia láng giềng NEDA sẽ cung cấp khoản vay trị giá 1.380 tỷ bath, có lãi 
suất 1.5% trong vòng 30 năm, với thời gian ân hạn 7 năm cho chính phủ Lào để thực 
hiện dự án xây dựng khu vực hải quan và cầu hữu nghị số 5 nối tỉnh Borikhamxay và 
Beungkan, Thái Lan. 

Theo thông tin dự án, có thể thấy cửa khẩu hữu nghị số 5 ở Borikhamxay sẽ được Thái 
Lan xây dựng hoàn toàn khi phần dự án của nước này trị giá 2.630 tỷ bath và phần 
phía Lào trị giá đúng 1.380 tỷ bath. 

Tại Myanmar, dự án nối đặc khu kinh tế Dawei đến huyện NamphuRon của tỉnh 
Kanchaboury, Thái Lan. Chính phủ Myanmar rất muốn thực hiện xây dựng tuyến 
đường dài 138km này, trí giá khoảng 4 tỷ bath, ông Perames nói. 

Myanmar coi dự án là con đường chiến lược để liên kết Thái Lan và các quốc gia thuộc 
vịnh Bengal theo sáng kiến Hợp tác kinh tế-kỹ thuật đa ngành BIMSTEC thông qua 
cảng nước sâu Dawei. 

Ở chiều ngược lại, Bangkok cũng coi Kanchaboury là cửa ngõ quan trọng để đến 
Myanmar. Hiện nước này đang xây dựng tuyến cao tốc 96km nối Nonthaboury đến 
các tỉnh phía Tây. 

Một khoản vay khác trị giá 1.2 tỷ bath sẽ được cho Campuchia vay để xây dựng tuyến 
đường 131km nối đến Thái Lan và đi qua các khu vực trọng yếu của Campuchia, bao 
gồm tỉnh XiemRie và quận Anlong Veng. 

Lào-Thái Lan họp tăng cường hợp tác an ninh biên giới 

heo báo chí Lào, mới đây, Phó Thủ tướng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwan 
cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước này có chuyến thăm và làm việc tại Lào để 

tham dự Hội nghị thường niên về vấn đề hợp tác an ninh biên giới Lào-Thái, Thái - 
Lào (JBC) lần thứ 26 diễn ra từ ngày 20-23/12/2019 do Lào Chủ trì. 

Hôm 23/12, Tổng bí thư, Chủ tịch Lào Bounhang Volachit đã tiếp đón Phó Thủ tướng 
Thái Lan cùng đoàn, hai bên đã có cuộc hội đàm trước thềm hội nghị JBC lần thứ 26. 
Chủ tịch Bunnhang Volachit đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến đi của phái đoàn 
Thái Lan đến tham dự hội nghị lần này nhằm tiếp tục góp phần quan trọng trong việc 
bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. 

Tiếp đó, JBC 26 diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng 
Lào Chansamone Chanyalath và Tướng Prawit Wongsuwan. Hai bên đã thực hiện 
phiên đánh giá kết quả triển khai hợp tác an ninh biên giới chung đã đạt được tại JBC 
25 tại Bangkok hồi tháng 12 năm ngoái. 

Ngoài ra, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ở cấp lãnh đạo cao nhất và hợp tác 
giữa quân đội Lào-Thái Lan ở các khuôn khổ khác nhau, như Asean, báo Quân đội 
Lào đưa tin. 
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Các hợp tác phòng chống ma túy dọc biên giới và di cư bất hợp pháp cũng đạt hiệu 
quả cao. Các đơn vị quân đội hai nước đã phối hợp hoạt động tại khu vực giáp biên và 
chia sẻ thông tin thường xuyên, báo Quân đội cho biết. 

Năm 2020, Lào và Thái Lan có nhiều sự kiện hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt là lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Lào kỷ niệm ngày truyền thống Quân tình nguyện và 
chuyên gia quân sự Việt Nam 

heo báo chí Lào và Việt Nam, ngày 25-12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp đoàn đại biểu Việt Nam, do bà 

Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng 
đoàn có chuyến thăm Lào để tham dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Quân tình nguyện 
và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào. 

Theo đó, Chủ tịch Lào tiếp tục nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ đặc biệt 
của đặc biệt, có một không hai trên thế giới, ghi nhận những đóng góp to lớn của quân 
tình nguyện và cựu chuyên gia Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và 
xây dựng đất nước Lào. 

Bà Nguyễn Phương Nga cũng bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của phía Lào, mong muốn 
hai bên tiếp tục duy trì và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nhà 
nước và nhân dân Việt Nam-Lào. 

Cũng thuộc khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Quân tình nguyện và Chuyên gia 
quân sự Việt Nam giúp Lào đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm chiến 
sĩ cách mạng quốc gia Lào tại Km24, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Souphanouvong, Nhà 
tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihan và Nhà tưởng niệm liên quân chiến đấu Lào-
Việt Nam. 

Trước đó, ngày 24/12, Đoàn đại biểu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt 
Nam giúp Lào có mặt tại thủ đô Vientiane đã đến thăm và trò chuyện thân mật với 
Trưởng ban đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào, bà Sounthone Xayachak. 

Sáng 26/12, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm 
Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế 
tại Lào (30-10-1949/30-10-2019). Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Quốc phòng Lào, 
Đại tướng Chansamone Chanyalath và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng 
Ngô Xuân Lịch. 

Tại buổi lễ, hai bên tiếp tục khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của Quân đội và 
nhân dân Việt Nam anh em dành cho sự nghiệp cách mạng của Lào, khẳng định tình 
đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân 
đội hai nước tiếp tục được vun đắp, nhân lên trong giai đoạn mới của cách mạng hai 
nước. 
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 Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

heo TTXVN, Sáng 24/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam 
của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Bộ Ngoại giao Việt Nam 

và Bộ Ngoại giao Lào đã tiến hành Hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế của Việt 
Nam và Lào trong tình hình mới: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm. 

Đánh giá cao việc hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào lần đầu tiên tổ chức hội thảo 
về công tác ngoại giao kinh tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho 
rằng sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực 
đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp, cả hai nước đều đang tích cực 
triển khai chính sách hội nhập quốc tế và khu vực toàn diện, sâu rộng. Kim ngạch 
thương mại hai chiều cả năm 2019 ước đạt 1,1-1,2 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 
2018, vượt mục tiêu hai Chính phủ đề ra. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí là nhà đầu 
tư lớn thứ 3 tại Lào với hơn 400 dự án và tổng vốn đầu tư 4,22 tỷ USD. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cũng chỉ ra công tác ngoại giao kinh 
tế hai nước trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều 
thách thức, trong đó có sức ép về việc tăng cường kim ngạch thương mại và cải thiện 
chất lượng đầu tư song phương; phối hợp đàm phán và tham gia các Hiệp định thương 
mại thế hệ mới... 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định một trong những ưu 
tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao Lào là thúc đẩy ngoại giao kinh tế; bày tỏ mong muốn 
Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đặc biệt là lĩnh vực hội nhập 
kinh tế khu vực và phát triển nguồn nhân lực. 

Các tham luận tại hội thảo có nội dung thực chất, phong phú, cung cấp đánh giá đa 
chiều, toàn diện về tình hình triển khai công tác ngoại giao kinh tế của hai nước, cũng 
như các tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này. 

Kết thúc hội thảo, hai bên nhất trí sẽ cụ thể hóa các nội dung trao đổi trong Chương 
trình Hành động về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào về 
thúc đẩy hơn nữa ngoại giao kinh tế trong giai đoạn mới. 

Việt Nam-Lào tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí 
heo Vientianemai, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 
Lào, 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm ngày truyền 

thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào. Quân đội hai nước 
đã hợp tác đồng tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho quân nhân, cán 
bộ và nhân dân Lào tại huyện Khỏa, tỉnh Phông Sa Ly. Chương trình bắt đầu diễn ra 
hôm 23/12 vừa qua, có mặt Tổng cục trưởng Hậu cần QĐND Lào Vongkham 
Phommakorn và Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng Cục hậu cần 
QĐND Việt Nam. 
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Phát biểu tại chương trình, đại diện Tổng Cục Hậu cần Lào cho biết các hoạt động lần 
này tiếp tục làm tăng cường hợp tác hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa QĐND hai nước 
Lào-Việt Nam. Đồng thời là cơ hội trao đổi kinh nghiệp y khoa, tăng cường năng lực 
khám và điều trị nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

Trong năm 2019 vừa qua, Quân Y hai nước cũng đã tiếp tục tích cực thực hiện các 
chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho quân nhân, cán bộ và nhân dân tại huyện 
Săm Phăn, huyện Mày của tỉnh Phông Sa Ly. 

Cũng thuộc khuôn khổ chương trình, đoàn Quân y hai nước cũng đã kết hợp trao tặng 
một số thiết bị y tế, thiết bị văn phòng... để cải thiện khả năng khám, chữa bệnh của 
các địa phương. 

Chương trình khám, chữa bệnh sẽ kết thúc vào ngày 27/12 tới. 
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Tin vắn: 

Điện lực Lào xây dựng công trình phức hợp tại 
Vientiane 

heo KTXH, ngày 16/12 vừa qua, dự án EDL-Gen Energy Complex Plaza 
chính thức được công bố thông qua lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị phát 
triển. 

Theo đó, EDL-Gen Energy Complex Plaza là một tổ hợp trung tâm thương mại, văn 
phòng, khách sạn do EDL-Gen REDCO-công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản 
trực thuộc EDL-Gen (Công ty sản xuất điện lực Lào), Công ty Avic-Intl cùng Công ty 
GSDC(tỉnh Quý Châu) của Trung Quốc đầu tư và xây dựng. Thông tin từ dự án cho 
biết, công trình sẽ được triển khai xây dựng ngay trong đầu năm 2020 tới trên diện tích 
67.599m2 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2022. Dự án có vị trí 
đắc địa thuộc khu vực tiếp giáp giữa đại lộ Lanexang và đường Asean tại trung tâm 
thủ đô Vientiane. Trụ sở mới của EDL-Gen sẽ nằm trong khuôn viên dự án này. 

Được mô tả là điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp kinh tế, tài chính-ngân hàng, dịch 
vụ...đặt trụ sở ở "Tòa nhà phức hợp hiện đại nhất". Dự án có 80% cổ phần của EDL-
Gen là mỗi doanh nghiệp Trung Quốc có 10% cổ phần. Trước đó, EDL REDCO cũng 
tuyên bố dự án tòa nhà phức hợp này sẽ trở thành "Trung tâm của ngành công nghiệp 
năng lượng quốc gia"  

Chính phủ Lào tăng cường kiểm soát vấn đề công chức 
heo KTXH, Chính phủ Lào khẳng định sẽ áp dụng các quy trình quản lý và 
giám sát chặt chẽ để công tác tuyển dụng công chức được minh bạch trong nỗ 
lực tăng cường nguồn nhân lực chất lượng vào bộ máy hành chính. 

Thông cáo báo chí mới đây của phiên họp Chính phủ Lào mở rộng cho biết nước này 
sẽ áp dụng các kỳ thi tuyển công chức để tuyển dụng nhân sự mới. Năm 2020, Chính 
phủ Lào phê duyệt hạn nghạch cán bộ công chức lên con số 2.000 so với 1.500 suất ở 
năm 2019. Các vị trí công chức được tuyển chủ yếu trong ngành nông nghiệp, giáo 
dục, y tế và chính quyền cấp địa phương đang thiếu hụt nhân lực.Việc lựa chọn công 
chức phải dựa trên kết quả thi sát hạch, thông báo cho biết, không ngoại trừ các trường 
hợp hợp đồng dài hạn. "Chính phủ không cho phép cán bộ tình nguyện, cán bộ hợp 
đồng được tuyển thẳng vào nhà nước". Kỳ thi tuyển công chức năm 2020 cần được 
đảm bảo tính minh bạch và công bằng.Động thái này cho thấy Chính phủ đã đáp lại 
yêu cầu mạnh mẽ từ công luận do tình trạng chạy công chức và học bổng nhà nước 
bởi các cán bộ tham nhũng đang ngày càng làm mất niềm tin của người dân. 

Vấn đề công chức là một trong 7 vấn đề chính mà Chính phủ Lào đưa ra thảo luận 
trước thềm bước vào năm mới 2020 bao gồm báo cáo kết quả điều tra thuê-nhượng đất 
dự án; thúc đẩy sản xuất hàng hóa; quản lý nhập khẩu; phát triển doanh nghiệp siêu 
nhỏ và SMEs; tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai. 
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 Lào chú trọng phát triển thị trường vốn trong nước 

heo KTXH, Hội nghị của Ủy ban quản lý chứng khoán Lào lần thứ 4 diễn ra 
mới đây tại thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng 
Tài chính Somdy Duangdy. 

Hội nghị ngành chứng khoán diễn ra giữa thời điểm ngành tài chính ngân hàng Lào 
đang bị hối thúc tăng cường các biện pháp cải thiện giá trị đồng kíp và cải thiện vai trò 
của thị trường vốn trong nước sau một năm ảm đạm và không đạt được các chỉ tiêu 
như kỳ vọng. Hội nghị đã thảo luận các nội dung chính sách đã thực hiện trong năm 
2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động phát triển thị trường vốn trong năm 2020. Đáng 
chú ý, hội nghị đã thông qua 2 văn bản dưới luật quan trọng, thông qua Quyết định 
chấp thuận về cơ bản cho phép Công ty sản xuất điện lực Lào EDL-gen triển khai 
nghiên cứu phát hành chứng chỉ lưu ký huy động vốn nước ngoài; thông qua báo cáo 
điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng và góp vốn; báo cáo xử lý tình hình tài chính 
doanh nghiệp và xử lý ngừng mã giao dịch một doanh nghiệp tại Sở giao dịch chứng 
khoán. Ngoài ra, các bên tham gia cũng xem xét và thông qua bản báo cáo tiến độ hỗ 
trợ đạt được chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS đối với lĩnh vực chứng khoán... 
và một số văn bản quan trọng khác. Chính phủ Lào cũng kêu gọi các bên liên quan nỗ 
lực hơn trong việc phát triển thị trường chứng khoán và xây dựng uy tín thị trường vốn 
trong nước trong tương lai. 

Giá điện mới ở Lào dự kiến có hiệu lực từ năm 2020 
heo báo chí Lào, mặc dù đã có chủ trương từ lâu, mức giá điện cố định 700 
kíp/kWh, đặc biệt là chính sách giảm đến 50% giá điện cho gia đình có thu 
nhập thấp vẫn chưa được Chính phủ Lào áp dụng. 

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Khammany Inthirath tại hành lang hội nghị Chính 
phủ Lào mở rộng mới đây, dưới sự ủng hộ của Ngân hàng thế giới, Lào bắt đầu nghiên 
cứu điều chỉnh khung giá điện từ năm 2017 trên cơ sở đối chiếu tình trạng nợ để phát 
triển của quốc gia và đời sống người dân. Theo đó, Chính phủ Lào đã thành lập cơ 
quan liên bộ để nghiên cứu điều chỉnh giá điện và chính thức ấn định dự thảo khung 
giá chung 700 kíp/kWh để thay cho khung giá điện 6 bậc như hiện tại. 

"Giá điện thay đổi sẽ đem lại lợi ích to lớn cho người dân có thu nhập thấp", Bộ trưởng 
Khammany khẳng định. Bộ Năng lượng và Mỏ đang chuẩn bị hoàn thành kế hoạch cơ 
cấu giá điện để trình Chính phủ xem xét lần cuối. "Bộ dự kiến sẽ thử nghiệm áp dụng 
khung giá điện duy nhất, đồng thời tiếp tục khảo sát sự khác biệt giữa người tiêu thụ 
ít và tiêu thụ nhiều để đưa ra mức giá phù hợp, đảm bảo công bằng. Dự kiến khung giá 
mới sẽ chính thức được thông qua và áp dụng ngay đầu năm 2020 tới" ông Khammany 
nói thêm. Hiện Lào đang sử dụng biểu giá điện 6 bậc, có giá từ 348 kíp/kWh đến 999 
kíp/kWh tùy theo lượng điện tiêu thụ. 
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Lào chuyển hài cốt chiến sĩ thi đua và cán bộ cấp cao về 
Lăng tưởng niệm chiến sĩ cách mạng Km24 

heo KTXH, hôm 26/12, Tổng Cục chính sách Bộ Quốc phòng Lào đã long 
trọng tổ chức đợt thứ 11 của chương trình di chuyển hài cốt các chiến sĩ thi 
đua, cán bộ cấp cao và lãnh đạo cách mạng Lào về thờ tại Lăng tưởng niệm 

chiến sĩ cách mạng Km24, thủ đô Vientiane. 

Theo đó, trong đợt di chuyển thứ 11 này, Bộ Quốc phòng thực hiện di chuyển được 35 
hài cốt các anh hùng, liệt sĩ có công với cách mạng Lào, thể hiện sự tri ân những đóng 
góp và hy sinh cho nền độc lập của dân tộc Lào trong thời kỳ chiến tranh. 

Doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch thác nước 
Kuangsi 

heo KTXH, hôm 24/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Luangprabang cùng Công 
ty Heuangpraseuth Group đã ký kết thỏa thuận nhượng đất để thực hiện dự án 
xây dựng điểm bày bán đồ du lịch, thuộc khu vực khu du lịch sinh thái thác 

nước Kuangsi, thành phố Luangprabang, tỉnh Luangprabang. 

Theo đó, trên cơ sở quyết định phê duyệt tô nhượng đất công được tỉnh trưởng 
Luangprabang ký hồi trung tuần tháng 12, doanh nghiệp sẽ nhận được 5.864m2 và đầu 
tư toàn bộ giá trị gần 8 tỷ kíp để đổi lại thời hạn tô nhượng kéo dài 35 năm để xây 
dựng “điểm du lịch mới”, hỗ trợ phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, tạo 
công ăn việc làm cho người dân. 

Hiệp hội tài chính vi mô Lào tổng kết hoạt động 
heo KTTM, Ngày 24/12, Hiệp hội tài chính vi mô Lào tổ chức hội nghị tổng kết 
công tác 2019 và phương hướng hoạt động 2020 dưới sự chủ trì của Chủ tịch 
hội cùng đại diện Ngân hàng TƯ Lào. Theo báo cáo của Hội, năm 2019, lượng 

khách hàng cá nhân tham gia vay tín dụng của thành viên hội đạt tổng số 87.924 người, 
tăng trưởng 30% so với năm ngoái. Các hoạt động chính của Hiệp hội tài chính vi mô 
Lào trong năm 2019 vẫn là tiếp tục nhận các hỗ trợ của BOL và các đối tác, tổ chức 
để củng cố năng lực hoạt động tín dụng. Các hoạt động này cũng nằm trong chủ trương 
hoạt động chính của Hiệp hội trong năm 2020, đồng thời tiếp tục mở rộng các hợp tác 
kỹ thuật với một số tổ chức như ADA, LUXDev-ADA trong khu vực, tham gia một 
số mạng lưới tài chính vi mô cấp quốc tế. 

Ngoài ra, Hiệp hội tài chính Lào cũng kêu gọi BOL và các cơ quan nhà nước tăng 
cường kiểm soát các hoạt động cho vay tín dụng ngoài hệ thống, trái pháp luật và gây 
ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động của các thành viên. 
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Chuẩn bị tổ chức Liên hoan ẩm thực Lào 
heo KTXH, TƯ Liên đoàn phụ nữ và Hiệp hội nữ doanh nhân Lào tổ chức họp 
báo sự kiện Liên hoan ẩm thực Lào, diễn ra trong các ngày 28-31/01/2020 tại 
công viên Chao Anouvong ở thủ đô Vientiane. 

Liên hoan ẩm thực tiếp tục được tổ chức như một sân chơi, tạo cơ hội cho hàng ẩm 
thực truyền thống Lào có cơ hội tiếp cận thị trường, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy 
sáng kiến và tìm kiếm đầu ra cho thương hiệu. Ẩm thực truyền thống Lào hầu hết được 
thương mại hóa bởi các doanh nghiệp do phụ nữ Lào làm chủ. 

Liên hoan ẩm thực Lào năm 2020 dự kiến có sự tham gia của 190 gian hàng, bao gồm 
ẩm thực, hàng thủ công, nông sản của Lào cùng một số doanh nghiệp của Thái Lan, 
hàng hóa trưng bày của các đại diện đại sứ quán Campuchia, Thái Lan, Singapore, 
Myanmar, Philippines, Malaysia. Sự kiện dự kiến có 80.000 lượt khách và đạt lưu 
lượng giao dịch khoảng 4 tỷ kíp. Ngoài hoạt động triển lãm, bày bán hàng hóa, một số 
chương trình văn nghệ, vui chơi và chăm sóc sức khỏe đi kèm cũng được diễn ra trong 
liên hoan ẩm thực Lào năm 2020. 

Doanh nghiệp đầu tư khai thác quặng florit tại Lào 
heo báo chí Lào, diễn ra hôm 20/12 vừa qua, lễ ký kết thỏa thuận giao nhượng 
đất công cho hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn bản Dontan, huyện 
Khop, tỉnh Xayaboury giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cùng Công ty Đầu tư 
Chongkong Hesienglao đã diễn ra, qua đó doanh nghiệp được nhận 5ha đất để 

thực hiện hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến quặng florit ở nhà máy được xây 
dựng tại chỗ. Thời hạn đầu tư và hoạt động khai thác, sản xuất theo nội dung thỏa 
thuận là 12 năm với giá trị tô nhượng 50 USD/năm/ha đối với khu vực khai thác (4ha) 
và 200 USD/năm đối với khu vực nhà máy sản xuất với mức tăng tối thiểu 5% sau mỗi 
5 năm. Tỷ lệ phí nghĩa vụ đối với quặng bán ra là 4%. Dự kiện sản lượng đạt 
20.440m3/năm và tổng giá trị đầu tư 10.35 triệu USD, các quy định pháp lý áp dụng 
theo hình thức của doanh nghiệp đầu tư 100% vốn tư nhân. 

Kinh tế tỉnh Savannakhet dự báo không đạt chỉ tiêu 
tăng trưởng 

heo báo chí Lào, Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Savanakhet năm 2019 cho 
biết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Lào này sẽ đạt mức 18.928 tỷ kíp, 
tương đương khả năng tăng trưởng 9.2%, trong khi mục tiêu đầu năm đặt ra là 
9.5%. GNI đầu người dự kiến đạt khoảng 2.126 USD với điểm sáng tăng 

trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp. Nông nghiệp tỉnh Savannakhet dự kiến chỉ 
đạt khả năng tăng trưởng 2%, tổng sản lượng lúa mùa mưa đạt 599.231 tấn, tương 
đương 68.75% kế hoạch đặt ra bởi ảnh hưởng từ lượng mưa thấp đầu mùa và thiệt hại 
nghiêm trọng từ thiên tai lũ lụt hồi cuối năm. 
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Công nghiệp của tỉnh này đạt mức tăng trưởng 13.46%, vượt kế hoạch 0.84%, lĩnh vực 
dịch vụ dự kiến tăng trưởng 10.09%, giảm 0.8% so với kế hoạch, ngoài ra, khả năng 
thu ngân sách của tỉnh này bị ảnh hưởng đáng kể bởi chính sách miễn thuế quan nhiều 
mặt hàng nhập khẩu xuống 0% theo cơ chế của AFTA. Toàn tỉnh Savannakhet ghi 
nhận trong năm 2019 có 366 dự án mới, tổng giá trị đầu tư 206.85 tỷ kíp, trong đó có 
121.3 tỷ kíp đầu tư nước ngoài. 

Bộ Tài chính đình chỉ hoạt động nhiều doanh nghiệp 
kiểm toán 

heo báo chí Lào, thông báo số 3077 do Bộ Tài chính Lào ban hành hôm 12/12 
vừa qua ra lệnh ngừng hoạt động của 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
kế toán, kiểm toán trong nước này bao gồm, DN tư vấn kế toán Sengsadet, DN 
tư vấn kiểm toán tài chính Savanh, DN tư vấn kế toán và kiểm toán Yoddao, 

DN PXP và Công ty tư vấn kế toán SNPNG. 

Theo đó, các doanh nghiệp này bị ngừng hoạt động trong vòng 3 tháng để điều chỉnh 
các thiếu sót hoặc điều kiện hoạt động doanh nghiệp theo quy định. 

Bộ Giáo dục Lào cảnh báo tình trạng lừa chạy học bổng 
nước ngoài 

heo báo chí Lào, hôm 25/12 vừa qua, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ra thông 
báo trên phạm vi cả nước, cảnh báo người dân đề cao cảnh giác các hoạt động 
môi giới chạy suất học bổng đi học nước ngoài bởi các tổ chức, cá nhân không 
chính thức. 

Theo nội dung thông báo, trước diễn biến ngày càng phức tạp của các tổ chức cá nhân 
lợi dụng phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội để đưa thông tin sai lệch về 
chính sách của chính phủ Lào về học bổng quốc tế, đặc biệt là học bổng đi học tại 
Trung Quốc. Các đối tượng cho biết có khả năng chạy các suất học bổng “nhà nước” 
không tồn tại. Về vấn đề học bổng nhà nước theo diện hiệp định năm học 2020-2021, 
phía chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào cho chính phủ Lào, 
thông báo nêu rõ. Tuy nhiên đã có một số công ty, tổ chức quảng bá về các suất học 
bổng này trong một thời gian dài. 

Nhiều sinh viên bị lừa đã sang đến Trung Quốc nhưng không được theo học và phải 
trở về nước vì không thể chi trả các khoản phí theo học. Vì vậy, sinh viên, học sinh 
trong nước nên theo dõi thường xuyên các hoạt động của Bộ Giáo dục và Thể thao để 
nắm được thông tin chính xác, thông báo cho biết. 

Doanh nghiệp Nhật Bản nhắm thị trường khí đốt Lào 
heo báo chí Lào, Công ty năng lượng và hóa chất Nhật Bản Air Water dự kiến 
sẽ ra mắt một chi nhánh tại TPHCM của Việt Nam thông qua việc sở hữu 
lượng lớn cổ phần của một doanh nghiệp nội địa trong tham vọng thâm nhập 
thị trường khí đốt hóa lỏng (LPG) của Việt Nam, Campuchia và Lào. 
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Theo đó, với việc mua lại 51% cổ phần của Công ty xuất nhập khẩu xăng dầu Pacific 
hôm 27/12 vừa qua, Air Water sẽ là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này, bên cạnh 
Công ty dầu khí Thái bình dương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nội địa. 

Động thái tham gia vào thị trường khí đốt hóa lỏng của doanh nghiệp Nhật Bản nhằm 
tìm kiếm lợi ích từ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Việt Nam trong 
những năm tới đây, dự kiến tăng từ 2.3 triệu tấn trong năm 2019 lên 3.46 triệu tấn 
trong năm 2022. 

Ngoài ra, Air Water cũng đã tìm hiểu và nhắm đến thị trường đang lên và nhiều tiềm 
năng là Lào. Theo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, nhu cầu tiêu thụ khí đốt hóa lỏng thương 
mại trong nước đã tăng từ 1.431 tấn trong năm 2010 lến 1.944 tấn trong năm 2015, 
trong đó bao gồm mức tăng đáng kể nhu cầu sử dụng dân sinh, từ 883 tấn lên 1.264 
tấn, trong cùng giai đoạn nói trên. 

Thêm một doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết chứng 
khoán Lào 

heo báo chí Lào, Ngày 25/12, Eneko Dynamic (EDP) chính thức công bố thông 
tin phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu tiên của doanh nghiệp này, buổi lễ 
diễn ra tại khách sạn Crowne Plaza với sự tham gia của Thứ trưởng Công 
thương Lào Somchith Inthamith. 

Theo đó, EDP là doanh nghiệp trẻ ở Lào, thành lập năm 2015, có tiền thân là Dynamic 
Petroleum với 15 tỷ kíp vốn điều lệ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp xăng 
dầu, khởi đầu với 3 trạm cung cấp nhiên liệu trên toàn quốc và 1 kho xăng đầu 500.000 
lít, đến năm 2018, EDP phát triển lên thành 51 trạm và mở rộng các kho chứa tại 
Vientiane lên 1.9 triệu lít, 0.62 triệu lít tại Savannakhet và 0.25 triệu lít tại Champasak 
và Attapeu. 

Việc chuyển đổi tên doanh nghiệp được thực hiện trước khi niêm yết chứng khoán 
xuất phát từ sự tham gia của nhà đầu tư Nhật Bản, điều này đẩy mức vốn hóa của EDP 
lên 155 tỷ kíp, tương đường 155 triệu cổ phần. 

Hiện, EDP hoạt động chính là cung cấp nhiên liệu qua các trạm trên toàn quốc, cho 
thuê kho chứa và sở hữu một số doanh nghiệp trong mạng lưới hoạt động, trong đó có 
các doanh nghiệp phát triển nhiên liệu sinh học sử dụng ethanol như xăng E10, E20 
và E85, dự kiến chính thức hoạt động trong năm 2021 và một nhà máy chế xuất diesel, 
xăng sinh học dự kiến cũng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2020. 

Lào thúc đẩy sử dụng khí đốt sinh học 
heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ chương trình tập huấn “Phổ biến kỹ thuật 
sử dụng khí đốt sinh học 2019” do Ủy ban hợp tác Lào-Trung Quốc, Bộ Nông 
nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp và 
hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào tổ chức. Ngày 18/12 vừa qua, các 
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bên liên quan đã cùng thực hiện lễ khởi động chương trình sử dụng nguồn khí đốt sinh 
học tại quận Xaythany, thủ đô Vientiane. 

Theo đó, thông qua chương trình tập huấn, các cán bộ cấp cao của Lào được tiếp nhận 
các kỹ thuật và kinh nghiệm phát triển khí đốt sinh học của Trung Quốc để ứng dụng, 
phổ biến khí đốt biogas trong sinh hoạt cho người dân Lào bao gồm nấu ăn và thắp 
sáng. 

Động thái học hỏi kinh nghiệp phát triển khí đốt sinh học của Lào hoàn toàn phù hợp 
với chính sách phát triển xanh và bền vững, đồng thời giảm ô nhiễm không khí do thói 
quen đốt bếp truyền thống của người dân đang ngày càng tác động xấu đến chất lượng 
không khí. 

Trung Quốc cấp học bổng cho sinh viên Lào 
heo báo chí Lào, ngày 24/12 vừa qua tại Đại học quốc gia Lào ở thủ đô 
Vientiane, Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức lễ trao tặng tổng cộng 60 suất 
học bổng, tổng trị giá 60.000 USD cho các sinh viên đang theo học tại trường 
này. Đây là đợt trao tặng học bổng thường kỳ lần thứ 6 mà Đại sứ quán thay 

mặt Chính phủ Trung Quốc thực hiện trao cho trường Đại học Quốc gia Lào. 

Cũng liên quan đến hợp tác giáo dục giữa Lào và Trung Quốc, thuộc khuôn khổ Hội 
nghị giáo dục quốc tế Trung Quốc được tổ chức tại nước này, Học viện Khổng Tử tại 
Đại học Quốc gia Lào được chọn là một trong 27 học viện tốt nhất trong số 550 học 
viện trên khắp thế giới khi đứng ở vị trí thứ 12. 

Học viện Khổng Tử là công trình viện trợ không hoàn lại của chính phủ Trung Quốc 
cho Đại học quốc gia Lào để thúc đẩy nhu cầu học tiếng Trung và tìm hiểu văn hóa 
Trung Quốc của sinh viên Lào đang ngày càng tăng cao với việc áp dụng các giáo 
trình, tài liệu theo tiêu chuẩn và sử dụng giáo viên đến từ Trung Quốc. Công trình trị 
giá 97 tỷ kíp (tương đương 10.8 triệu USD có khả năng đáp ứng 5.000 sinh viên trên 
tổng diện tích 15.600m, được xem là biểu tượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa 
Lào và Trung Quốc. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

         Việt Nam - Lào đẩy nhanh các dự án hợp tác 
heo báo chí Việt Nam, Chiều 24-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Lào Sonsay Siphandone. 

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, 
tình cảm giữa hai nước, hai dân tộc luôn gắn bó, thủy chung. Năm 2019, Việt Nam đã 
đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, việc hợp tác với Lào 
cũng được đẩy mạnh, cơ bản thực hiện tốt theo thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, hai 
chính phủ. Nổi bật nhất là kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng hơn 
năm trước. Hàng năm, Việt Nam đều ưu tiên vốn hỗ trợ Lào, trong đó có 5 công trình 
đã được khánh thành, một số công trình khác đang được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh 
tiến độ. Có một số công trình còn tồn tại thì sẽ được hai bên quyết tâm giải quyết. Thủ 
tướng cho biết, các bộ ngành, địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới 
với Lào đều tăng cường hợp tác.  

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam sẽ cố gắng hỗ trợ tốt hơn, cũng như nâng cao 
chất lượng đào tạo cho các lưu học sinh Lào. Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia giỏi 
sang hỗ trợ Lào trên các lĩnh vực, nhất là tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô. Hai nước 
cần có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo hai 
nước đi trước đã dày công vun đắp. Nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề quan trọng 
với cả hai nước cả về đối nội và đối ngoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 
trọng tâm trước mắt là Bộ KH-ĐT hai nước chuẩn bị nội dung và phục vụ thủ tướng 
hai nước đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ đầu năm 2020; tích 
cực chuẩn bị kế hoạch hợp tác cho 5 năm tới với cách làm đổi mới, tập trung hơn.  

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, đồng chí Sonsay Siphandone cảm ơn 
Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn giúp đỡ Lào kịp thời và hiệu quả 
mặc dù còn nhiều khó khăn cũng như tình hình thế giới có nhiều biến động. Đồng chí 
nhất trí rằng, thế hệ lãnh đạo hiện nay phải có trách nhiệm vun đắp và phát huy thành 
quả mà lãnh đạo hai nước đã gây dựng; bày tỏ hai bên sẽ xem xét, tháo gỡ mọi khó 
khăn để thúc đẩy những dự án hợp tác phát triển triển khai đúng kế hoạch. 
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          Việt Nam - Lào nỗ lực đưa kim ngạch thương mại 
song phương phát triển 

heo CT, Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Lào, tới đây, Bộ 
Công Thương của hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng 
tâm, như năng lượng, thương mại nhằm đưa kim ngạch song phương phát triển. 

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào – ông Somchit Inthamit, ngày 23/12, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam – Đặng Hoàng An cho biết, quan hệ Việt Nam 
– Lào đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại. Với sự 
quan tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành hai bên, năm 2019, kim ngạch 
thương mại Việt Nam – Lào đã có bước phát triển mới. 

Số liệu từ Vụ Thị trường châu Á – châu Phi cho biết, 11 tháng 2019, kim ngạch thương 
mại Việt Nam – Lào đạt 1.038,4 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 633,4 triệu USD, tăng 
17,7% so với cùng kỳ 2018; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 405 triệu 
USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ 2018. Với mức tăng hiện nay, dự kiến cả năm 2019 sẽ 
đạt khoảng 1.132 triệu USD, tăng trên 10% và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 1—
15% do lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra tại kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ 
Việt Nam – Lào. 

Với kết quả trên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhận định, tốc độ tăng trưởng thương 
mại hai bên đang hết sức tích cực, song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Thời gian 
tới, để thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào phát triển, một trong những 
vấn đề hai bên cần quan tâm đó là tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho khâu vận tải, tạo 
thuận lợi lưu thông hàng hóa hai chiều và tiếp tục đẩy mạnh hơn về hợp tác năng lượng. 
“Nếu dự án cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn sớm triển khai, cũng như hợp tác về năng 
lượng mạnh mẽ hơn nữa thì kim ngạch thương mại hai bên sẽ có bước tăng trưởng 
mới”- Thứ trưởng An nói. Đồng tình với những ghi nhận từ phía Bộ Công Thương 
Việt Nam, Thứ trưởng Somchit Inthamit nhấn mạnh, với tiềm năng lớn về hợp tác 
thương mại hai bên, Bộ Công Thương Lào cũng đang nỗ lực tạo điều kiện để tăng 
cường giao lưu, hợp tác thương mại đường biên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 
vận tải, giúp lưu thông hàng hóa, trong đó có dự án cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; hỗ 
trợ doanh nghiệp giao thương, trong đó tập trung tới các mặt hàng chủ lực, thế mạnh. 
Đặc biệt, Lào sẽ tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khác từ Lào 
một cách thuận lợi nhất. 
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 Thiếu điện, Việt Nam tăng nhập khẩu từ Lào  
heo PLO- Đây là thông tin được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành 
điện vào ngày 25-12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị. Ông Trần 

Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, cho biết năm 2019 tình hình khô hạn xảy ra ở hầu 
hết các khu vực, nước về các hồ chứa ở mức rất thấp. Đặc biệt nước về các hồ thủy 
điện lưu vực sông Đà thấp nhất trong 30 năm trở lại đây. Nên sản lượng thủy điện năm 
2019 giảm 16,3 tỉ kWh so với năm 2018 và thấp hơn 7 tỉ kWh so với kế hoạch. Đồng 
thời tổng lượng nước tích trong các hồ thủy điện đến cuối năm 2019 hụt trên 11 tỉ m3 
so với đầy hồ, tương ứng sản lượng điện thiếu hụt ~4,5 tỉ kWh. 

Theo báo cáo của Trung tâm Điều độ điện quốc gia (A0), năm 2020 nguy cơ thiếu điện 
xuất phát từ hạn hán, thiếu nước tại các hồ chứa thủy điện, khó khăn cung cấp khí và 
than cho các nhà máy nhiệt điện… Theo lãnh đạo A0, từ năm 2020 Việt Nam sẽ phải 
tăng cường huy động nguồn nhiệt điện than và nhiệt điện dầu. Trong đó, nhiệt điện 
than dự kiến chiếm khoảng 50% tổng sản lượng điện. Trong khi đó có thể sẽ phải huy 
động 3,4-6 tỉ kWh điện chạy dầu. “Chi phí phát điện chạy dầu vào khoảng 3.500-5.000 
đồng/kWh. Do đó EVN lo ngại sẽ mất cân đối về tài chính” - lãnh đạo A0 cảnh báo. 
Đặc biệt năm 2020 dự kiến Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu điện từ Lào để đối phó 
với thiếu điện. Năm 2020 dự kiến sản lượng nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc sẽ 
chiếm khoảng 1% tổng sản lượng điện. Lãnh đạo A0 cho biết sẽ tăng nhập khẩu trong 
giai đoạn tới từ Lào lên 1.770 MW. 
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     Bắt vụ vận chuyển 202 kg cần sa, 120.000 viên ma túy 
tổng hợp 

heo (BVPL) - Thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển 
trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới tỉnh Quảng Trị, trong các 
ngày 1/12 và 21/12, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 2 vụ 
vận chuyển ma túy và cần sa, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào 
về Việt Nam. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 202 
bánh cần sa ép khô với tổng trọng lượng 202 kg, 120.000 viên ma túy tổng hợp, cùng 
nhiều tang vật liên quan khác. Các đối tượng này đang tập kết ma túy và tổ chức vận 
chuyển qua khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Trị để đưa vào nội địa Việt Nam tiêu 
thụ. Quá trình đấu tranh và bắt giữ các đối tượng, Bộ đội 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, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet 
củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo pháp luật. 
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