
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 60- THÁNG 01 NĂM 2020

• Dự báo tăng trưởng kinh tế Lào ít lạc quan

• Năm 2020, Lào thúc đẩy thu thuế qua hệ thống ngân hàng

• Lào tiếp tục chú trọng ổn định thị trường tiền tệ

• Lào tăng cường hạn ngạch công chức trong năm 2020

• Chính phủ Lào kêu gọi người trẻ đi học nghề

• Lào sẽ sử dụng thiết bị quản lý hải quan điện tử trong năm 2020

• Lãnh đạo địa phương tại Lào cấp thẻ lao động bất hợp pháp

• Lào đã có thể phẫu thuật thay van tim và điều trị các bệnh phức tạp

• Cơ hội xuất khẩu đường của Lào sang Việt Nam

• Liên doanh Lào-Trung Quốc cung cấp điện cho tuyến đường sắt mới

• Doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu thị trường Lào

• Khách Trung Quốc thứ 1 triệu đến Lào đúng ngày cuối năm 2019

Tin vắn:

• Viêng Chăn đón năm mới, tròn 460 năm là thủ đô của Lào

• Công ty dược nhà nước Lào thay đổi nhãn hiệu

• Chính phủ Lào nhận khoản thuế lợi nhuận 2 triệu USD từ mỏ vàng 
Xepon

• Lào xây dựng khu di tích cách mạng tại XiengKhoang
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• Thủ đô Vientiane đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%
• Tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia trong 

năm 2020
• Chính quyền Lào khuyến cáo hạn chế sử dụng thực phẩm chức 

năng
• Dịp năm mới 2020, Vientiane có hàng chục vụ tai nạn giao thông
• Năm 2019, Lào có gần 200 vụ hỏa hoạn

Điểm tin báo chí trong nước:

• Việt Nam-Lào đạt thêm nhiều thỏa thuận hợp tác

• Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm điện từ Lào

• Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào 

• Bắt giữ 1 người Lào vận chuyển 10kg ma tuý đá và 20.000 viên ma tuý

• Nikkei Asian Review: Lào đang rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc
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Tin chính: 

Dự báo tăng trưởng kinh tế Lào ít lạc quan 
heo báo chí Lào, Trong báo cáo mới đây của Ngân hàng phát triển Châu Á 
ADB, dự báo tăng trưởng kinh tế của Lào trong năm 2019 chỉ đạt mức 6.2% 
và duy trì mức này trong năm 2020, trước đó, mức tăng trưởng trong giai 
đoạn này của Lào được dự báo khoảng 6.5%. 

Theo các nhà kinh tế học, sản lượng hàng hóa của Lào giảm sút trong năm 2019 là 
nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế không đạt như kỳ vọng. Ngành nông 
nghiệp được dự báo tăng trưởng 2.5%, công nghiệp đạt 7.1%, dịch vụ đạt 5%, đều thấp 
hơn kế hoạch đặt ra hồi đầu năm lần lượt là 2.8%, 8.3% và 6.7%. 

Các biện pháp thúc đẩy kinh tế hiện tại của chính phủ Lào được đánh giá sẽ giúp đất 
nước duy trì khả năng tăng trưởng 6.2% trong năm 2020. Những cải cách đáng chú ý 
bao gồm điều chỉnh hệ thống tài chính-tiền tệ thiết thực và làm minh bạch hơn trước 
thông qua việc áp dụng lãi suất ngân hàng theo cơ chế thị trường, cải thiện môi trường 
kinh doanh và thu hút thêm đầu tư để tăng cường hiệu quả sản xuất, giảm nhập khẩu, 
tiếp tục công tác giảm nghèo, phát triển theo chính sách bền vững và loại bỏ gian lận, 
tham nhũng. 

Cũng theo ADB, thâm hụt cán cân vãng lai của Lào trong năm 2020 tiếp tục ở mức 
9.5-10% GDP làm quỹ dự trữ ngoại tệ của nước này không thể đạt 1 tỷ USD, tương 
đương với khả năng duy trì nhập khẩu khoảng 2 tháng. 

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Thongloun cũng cho biết năm 2019, dự báo tăng 
trưởng của Lào sẽ chỉ đạt 6.4% so với mục tiêu 6.7% như ban đầu nhưng bức tranh 
kinh tế được chính phủ nước này đánh giá là tích cực và vẫn lạc quan vào các chính 
sách phát triển hiện tại trong năm 2020. 

“Năm 2020 Lào sẽ chú trọng vào cải tổ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém 
hiệu quả, khả năng sẽ sử dụng biện pháp bán toàn bộ hoặc cổ phần hóa, ngoài ra, vấn 
đề cải thiện năng suất cũng được ưu tiên hàng đầu, cùng với cải thiện môi trường kinh 
doanh trong nước”. 

Năm 2019, GNI của Lào cũng dự báo tăng lên 2.683 USD, thấp hơn mục tiêu 2.726 
USD và tỷ lệ nghèo duy trì ở mức 65.000 hộ gia đình, tương đương 5.34% cả nước. 

 

  

  

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 60 

 
Năm 2020, Lào thúc đẩy thu thuế qua  

hệ thống ngân hàng 
heo KTTM, Trong một phát biểu mới đây, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài 
chính Lào Somdy Duangdy tiếp tục nhấn mạnh chủ trương hàng đầu của nước 
này là chuyển đổi hình thức thanh toán thuế-phí các loại qua hệ thống ngân 
hàng, một biện pháp làm tăng hiệu quả và tính minh bạch. 

Hiện nay, hệ thống quản lý thuế điện tử quốc gia Lào TaxRis ghi nhận khoảng 50% số 
doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện khai báo và thanh toán thuế-phí trên phạm vi 
15 tỉnh. Tuy nhiên, việc hạn chế về hạ tầng và mức độ cung cấp dịch vụ ngân hàng ở 
hầu hết các địa phương của Lào đang còn chưa thể đáp ứng được chính sách điện tử 
hóa ngành thuế là khó khăn lớn nhất mà ngành Tài chính Lào đang phải đối mặt. 

Liên quan đến vấn đề thu thuế, Bộ trưởng Tài chính Lào đã phê phán ý thức người dân 
trong cuộc họp của chính phủ nước này mới đây. Ông cho biết tỷ lệ người dân thực 
hiện nộp phí đường bộ cho phương tiện trong năm 2019 không đạt tới 50%, đặc biệt 
là ở các khu vực nông thôn. 

Ngoài ra, thay mặt chính phủ, ông Somdy Duangdy cũng tuyên bố Lào sẽ xử lý mạnh 
mẽ nạn tham nhũng, kêu gọi người dân mạnh dạn báo cáo các hành vi có dấu hiệu sai 
phạm các quy định pháp luật của cán bộ nhà nước thông qua đường dây nóng của Bộ 
Tài chính 1519 
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Lào tiếp tục chú trọng ổn định thị trường tiền tệ 
heo báo chí Lào, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào Sonexay 
Sithphaxay có bài phỏng vấn báo chí về chủ trương quản lý thị trường tiền tệ của 

nước này trong năm 2020, trong đó tiếp tục nhấn mạnh ảnh hưởng không nhỏ của sự 
biến động thị trường tài chính quốc tế đến Lào. 

Trước dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3.5% và căng thẳng thương mại giữa 
các cường quốc vẫn đang diễn ra, BOL tuyên bố sẽ áp dụng hàng loạt các biện pháp 
cần thiết để duy trì thị trường tiền tệ quốc gia trong bối cảnh đồng kíp mất giá liên tục 
so với các ngoại tệ phổ biến và chưa có dấu hiệu phục hồi trong thời điểm đầu năm 
2020.  

Theo đó, Lào sẽ nỗ lực duy trì mức độ lạm phát thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, 
đảm bảo tiền tệ trượt giá kiểm soát được trong phạm vi 5% thông qua việc điều chỉnh 
lãi suất cơ bản, tỷ suất dự trữ tiền gửi bắt buộc và mở cửa thị trường, củng cố các cơ 
chế theo từng thời kỳ, sử dụng công cụ tỷ giá quy đổi để bình ổn giá tiêu dùng theo 
ngày, quy định chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, vận động giảm thiểu sử dụng ngoại tệ trong 
xã hội, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu để thu thêm ngoại tệ. 
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Lào tăng cường hạn ngạch công chức trong năm 2020 
heo báo chí Lào, hạn ngạch công chức năm 2020 được chính phủ Lào công bố 
là 2.000 chỉ tiêu, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2019 nhưng vẫn ít hơn chỉ tiêu 
năm 2018 là 3.000 người. 

Hạn ngạch công chức của Lào được công bố trong nội dung chỉ thị của thủ 
tướng ban hành hôm 19/12 về quản lý bộ máy nhà nước.  

Theo đó, số lượng công chức cụ thể sẽ được phân bổ cho các cơ quan từ TƯ đến địa 
phương trước tháng 7/2020 bởi Bộ Nội vụ Lào. Trong đó có 1.070 công chức ngành 
giáo dục và thể thao, 1.040 chỉ tiêu cho các vị trí giáo viên và 300 chỉ tiêu cho lĩnh vực 
Y tế. 

Ngoài ra, 51 chỉ tiêu sẽ được phân bổ cho Bộ Nông Lâm, 38 chỉ tiêu cho Bộ Thông 
tin, Văn hóa và Du lịch, phần còn lại được phân bổ theo nhu cầu. 

Theo thông tin khảo sát của chính phủ Lào dẫn đến việc thủ tướng ra lệnh cho Bộ Nội 
vụ thực hiện quá trình cấp thẻ công chức xuất phát từ việc số lượng cán bộ nhà nước 
vượt quá cần thiết, gây gánh nặng lớn cho ngân sách do phải chi trả tiền lương, hỗ trợ 
chi tiêu. Bộ Nội vụ cũng phát hiện nhiều phòng ban tuyển dụng số lượng công chức 
nhiều hơn so với thực tế. 

Năm 2018, Lào có đến 184.000 công chức, chiếm 2.8% dân số, cao hàng đầu trong 
khu vực mà chưa cần kể đến lực lượng vũ trang như quân đội, công an. Ngân sách Lào 
phải bỏ ra 50% tổng chi tiêu cho việc trả lương công chức, trong khi tỷ lệ trung bình 
trong khu vực chỉ là 40%. 
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Chính phủ Lào kêu gọi người trẻ đi học nghề 
heo KTXH, chính phủ Lào sẽ ban hành chính sách khuyến khích thêm các học 
sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở chuyển hướng sang tham gia chương trình 
đào tạo tại trường dạy nghề trong nỗ lực bù đắp nhu cầu lao động cao của thị 
trường trong nước. 

Theo nội dung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia Lào năm 2020, chính phủ 
Lào đặt mục tiêu tăng cường tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học nghề 
từ 3,3% trong năm 2019 lên 5% trong năm 2020. 

Mặc dù chưa công bố chính thức nội dung của chính sách này nhưng đây được xem là 
động thái cần thiết của chính phủ Lào trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với 
vấn đề thiếu hụt lao động lành nghề trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất, nông nghiệp. 

Cũng như các quốc gia láng giềng, chương trình phổ thông chính quy của Lào hiện tại 
là 12 năm, phần lớn lứa học sinh Lào đều hoàn thành chương trình THPT trước khi 
tiến lên bậc đại học dẫn đến việc số lượng người có trình độ học vấn cao của Lào dư 
thừa trong khi lực lượng lao động cơ bản lại thiếu hụt nghiêm trọng. Việc thừa thầy 
thiếu thợ đang đẩy Lào tiến đến nguy cơ bùng phát nạn thất nghiệp trong tương lai 
gần. 

Trong vài năm trở lại đây, các nhà hoạch định chính sách cảnh báo chính phủ Lào về 
tình trạng lệch lạc nguồn lực lao động khiến nước này phải mở cửa cho lực lượng lao 
động nước ngoài có tay nghề để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, chính phủ Lào tiết lộ chính sách mới vẫn sẽ duy trì tỷ lệ học sinh theo học 
đại học chiếm 80%, trong khi tỷ lệ hiện tại là 75%. 

Ngoài ra, mục tiêu giáo dục của Lào trong năm 2020 là tăng tỷ lệ nhập học bậc THPT 
lên 56% (từ 54.8% trong năm 2019). 

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Sengdeuan 
Lachanhthaboun đã tuyên bố các mục tiêu phát triển ngành giáo dục trong tương lai, 
trong đó chú trọng đến việc đối mặt và làm thay đổi tư duy của người dân về việc chỉ 
có đại học mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công. 
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Lào sẽ sử dụng thiết bị quản lý hải quan điện tử trong 
năm 2020 

heo KTTM, năm 2020, Lào sẽ cải cách mạnh mẽ công tác quản lý hải quan quốc 
gia, bao gồm việc áp dụng hệ thống quản lý thông tin khai báo hải quan điện tử, 
hệ thống khai báo hải quan một cửa quốc gia, hệ thống khai báo hải quan Asean, 

quản lý vận tải Asean (ACTS), theo dõi phương tiện nhập cảnh tự động... 

Theo Bộ Tài chính Lào, số liệu thu ngân sách của ngành hải quan nước này sau 11 
tháng đầu năm 2019 đạt 6.1 nghìn tỷ kíp, trong đó 39.7% đến từ các mặt hàng nhiên 
liệu nhập khẩu, 24.92% đến từ phương tiện và 12.76% từ hàng tiêu dùng. Khả năng 
thu ngân sách của hải quan Lào dự báo tăng hơn so với năm 2018 nhưng chắc chắn sẽ 
không đạt chỉ tiêu đề ra. 

Khả năng thu ngân sách yếu của hải quan Lào xuất phát từ ảnh hưởng của thiên tai đến 
hạ tầng giao thông đường bộ vốn là phương thức chính trong vận chuyển hàng hóa tại 
nước này, bên cạnh đó, một năm kinh tế ảm đạm, đồng kíp mất giá làm nhu cầu ngoại 
tệ để nhập khẩu tăng cao, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thanh khoản 
yếu. Mặt khác, do hiệu quả chính sách khuyến khích đầu tư, nhiều mặt hàng nhập khẩu 
cũng được hưởng tỷ suất thuế 0%. 

Nhiều yếu kém của khu vực hải quan cũng được chỉ ra như là nguyên nhân khiến việc 
thu ngân sách không đạt hiệu quả, áp dụng các biểu thuế quan không nhất quán, tình 
trạng phương tiện nhập cảnh trái phép nhiều, hàng lậu phổ biến, đặc biệt là xăng dầu. 

Theo đó, Lào dự kiến sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ kỹ thuật từ JICA và WB để cải thiện và 
hiện đại hóa bộ máy quản lý hải quan trong năm 2020. 
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Lãnh đạo địa phương tại Lào cấp thẻ  
lao động bất hợp pháp 

heo báo chí Lào, có 10 lãnh đạo, cán bộ các cơ quan liên quan tại tỉnh 
Savannakhet bị cáo buộc tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ để cấp hàng trăm 
thẻ lao động trái phép. 

Theo báo Savanptn, tỉnh Savannakhet mới đây đã công bố kết luận thanh tra tham 
nhũng trên địa bàn toàn tỉnh, phơi bày nhiều trường hợp cán bộ nhà nước đã cấp tổng 
cộng 247 thẻ lao động trái phép, gây thiệt hại hơn 213 triệu kíp cho ngân sách Lào 
trong năm vừa qua. 

Báo cáo chi tiết được công bố tại Hội nghị kỷ niệm ngày phòng chống tham nhũng 
quốc tế lần thứ 16 bởi cơ quan thanh tra tỉnh Savannakhet. 

Có 10 lãnh đạo các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động cấp thẻ lao động 
không hợp lệ đang nằm trong diện bị điều tra pháp lý. Đại diện lãnh đạo tỉnh 
Savanakhet cho hay, đợt thanh tra của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội đã thu hồi được 
lại khoảng 103 triệu kíp, báo cáo nêu rõ. 

Hai lãnh đạo khác của huyện Phalanxay gây thiệt hại 297 triệu kíp và hai người khác 
ở huyện Songkhon cũng gây ra thiệt hại khác, làm thất thoát 567 triệu kíp. 

Trước đó, hồi tháng 10/2018, tỉnh Xayaboury cũng tuyên bố 24 lãnh đạo bị phát hiện 
liên quan đến tham nhũng, gây thất thoát hơn 210.73 tỷ kíp từ năm 2015. Hầu hết đều 
là các sai phạm ở Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Lào chi nhánh tại tỉnh này. Số 
tiền mà cơ quan chức năng thu hồi lại mới đạt khoảng 9.3 tỷ kíp. 

Cũng liên quan đến tham nhũng, tháng 9/2018, Bộ Tài chính Lào phát đi thông báo 
thôi nhiệm các chức vụ lãnh đạo của 8 cán bộ mắc sai phạm nghiêm trọng, trong đó 
có trợ lý Bộ trưởng, một Viện phó và lãnh đạo một bộ phận quan trọng. 

Những thông tin về sai phạm trong cấp giấy phép lao động ngay từ vai trò lãnh đạo địa 
phương tiếp tục làm dấy lên nỗi lo "có đầy đủ giấy tờ chưa chắc đã hợp pháp" cho 
người lao động. 
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Lào đã có thể phẫu thuật thay van tim và điều trị các 
bệnh phức tạp 

heo báo chí Lào, Bộ Y tế Lào mới đây vừa cho hay các bác sĩ tại những bệnh 
viện lớn ở thủ đô Vientiane đã có thể thực hiện nhiều loại phẫu thuật phức tạp 
như thay van tim, nong động mạch vành... do các cơ sở y tế này được lắp đặt 
thiết bị, vật tư y tế hiện đại. Những cơ sở y tế công của nhà nước Lào tại 

Vientiane hiện nay có thể kể đến như bệnh viện Mittaphab, bệnh viện Mahosot, bệnh 
viện Setthathirath, bệnh viện quân y 103. Những bệnh viện này đã tạo được niềm tin 
mạnh mẽ hơn cho người dân trong năm qua bởi chất lượng dịch vụ được cải thiện 
mạnh mẽ. 

"Có thể nói ngành Y tế Lào đã ngang tầm với quốc tế", Bộ trưởng Y tế Lào, PGS 
Bounkong Sihavong tuyên bố trong một phát biểu gần đây. "Chúng ta có trang thiết bị 
hiện đại, có thể phục vụ điều trị những ca khó như thay van tim, nong động mạch vành, 
phẫu thuật não, phẫu thuật cột sống, xương đùi, khớp, đĩa đệm, lọc thận, lọc gan, phẫu 
thuật nội soi, chụp cắt lớp, hóa trị ung thư, y học cổ truyền". 

Tuy nhiên, những ca khó mới chỉ có thể được thực hiện tại bệnh viện tuyến trung ương, 
nghĩa là ở thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Y tế Lào thừa nhận. 

"Các cơ sở y tế cấp tỉnh đang dần được củng cố về chuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên 
đang còn thiếu các thiết bị, vật tư hiện đại, hiện cơ bản có thể đáp ứng khám, điều trị 
các bệnh nội-ngoại khoa, bệnh nhi, phụ khoa và hồi sức cấp cứu". 
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Cơ hội xuất khẩu đường của Lào sang Việt Nam 
heo LTP, việc Việt Nam gỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường đối với các thành 
viên của Asean được xem là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Lào tiếp cận dễ 
dàng hơn vào thị trường nước láng giềng. 

Báo Vientiane Times dẫn phát biểu một doanh nghiệp sản xuất đường tại tỉnh 
Savannakhet mới đây cho biết sự lạc quan vào tiềm năng cho các DN Lào có chỗ đứng 
trong thị trường rộng lớn như Việt Nam. 

Dẫn công bố của Bộ Công Thương, việc Việt Nam chính thức gỡ bỏ hạn nghạch nhập 
khẩu đường đối với các nước Asean có nghĩa lượng đường xuất khẩu từ khu vực này 
sang Việt Nam sẽ không còn bị hạn chế. Đây là tin tốt cho các nhà sản xuất đường tại 
Asean, theo VTT. 

Trước đó, để bảo vệ nhà sản xuất trong nước, Việt Nam đã áp dụng các chính sách hạn 
chế nhập khẩu đường, vốn là thách thức đối với các nhà sản xuất thuộc khu vực Asean. 

Tuy nhiên, khi Thông tư 23/2019 / TT.BCT được Bộ Công Thương ban hành chính 
thức có hiệu lực từ 1/1/2019. Cơ hội đã mở ra cho nhiều nhà sản xuất đường, đặc biệt 
là tại Lào, nơi có lợi thế gần gũi với Việt Nam. Hiện, thuế nhập khẩu đường hiện hành 
được áp dụng cho Lào là 2.5% đối với mẫu S và 5% đối với mẫu D. 

Năm 2018, Lào chỉ đạt khả năng xuất khẩu mặt hàng đường 63.5 triệu USD, thấp hơn 
nhiều so với mục tiêu 92.4 triệu USD dẫn đến việc năm 2019, nước này điều chỉnh hạ 
mục tiêu xuống còn 85.5 triệu USD đường xuất khẩu do áp lực về giá đường trên thị 
trường thế giới, iảm từ 500 USD/tấn trong năm 2017 xuống chỉ còn 300 USD/tấn trong 
năm 2018. 

Theo Bộ Công Thương Lào, năm 2016, Lào xuất khẩu 15.4 triệu USD đường sang 
Thái Lan và tăng lên thành 18.8 triệu USD trong năm 2018. Lào cũng xuất khẩu được 
31.5 triệu USD sang Việt Nam và tăng mạnh lên gần 50 triệu USD trong năm 2018. 
Một thị trường khác có nhu cầu lớn về đường của Lào là Trung Quốc, nước này đã 
nhập hơn 55.000 tấn đường Lào trong năm 2018 và dự kiến đạt 100.000 tấn trong năm 
2019. 

Mặc dù tiềm năng xuất khẩu đường sang Việt Nam được mở rộng, các doanh nghiệp 
Lào cũng cần chú ý tuyên bố của Bộ Công Thương, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp 
với Bộ NN&PTNT, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Hiệp hội Mía đường 
Việt Nam nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp 
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, quản lý nhập khẩu phù hợp với cam kết 
quốc tế để đảm bảo cạnh tranh công bằng, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước nếu có 
sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu dẫn đến thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt 
Nam. 
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 Liên doanh Lào-Trung Quốc cung cấp điện cho tuyến 
đường sắt mới 

heo KTXH, dự án cung cấp điện cho dự án đường sắt Trung Quốc vừa chính 
thức được triển khai tại thủ đô Vientiane. 

Tham dự lễ triển khai, khởi công dự án lưới điện đường sắt Lào-Trung Quốc 
có mặt các quan chức chính phủ Lào, Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Thongphath 
Inthavong, Giám đốc điện lực Lào Boun Oum, Phó Chủ tịch công ty lưới điện miền 
Nam Trung Quốc Chen Yunpeng và giám đốc Sở năng lượng tỉnh Vân Nam Ding 
XinZhong. 

Tại buổi lễ, các bên tiếp tục ca ngợi tuyến đường sắt đóng vai trò quan trọng trong việc 
củng cố kết nối cơ sở hạ tầng giữa Lào-Trung Quốc, là một kiểu mẫu theo sáng kiến 
vành đai và con đường, hỗ trợ xây dựng cộng đồng Lào-Trung chung vận mệnh. 

Hai nước Trung Quốc và Lào rất coi trọng dự án cung cấp điện năng này. Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit đã tham dự Lễ ký 
kết thỏa thuận hợp tác hôm 30/4/2019 giữa CSG và EDL về vai trò cổ đông về dự án 
cấp điện cho đường sắt theo mô hình BOT. Doanh nghiệp chung có tên gọi là Công ty 
Đầu tư Điện lực Lào-Trung Quốc (LCPC). 

Dự án cung cấp điện sẽ xây dựng mới 20 đường tải điện 115kV có tổng chiều dài 
368km, các nhịp đường dây sẽ đi qua 10 trạm biến áp, cung cấp điện năng từ EDL cho 
các hoạt động của đường sắt Lào-Trung Quốc. Phạm vi dự án cũng là phạm vi của 
tuyến đường sắt, đi qua 5 tỉnh miền Bắc Lào bao gồm Luang Namtha, Oudomxay, 
Luangprabang, Vientiane và thủ đô Vientiane. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối 
tháng 3/2012, sớm hơn thời gian đưa tuyến đường sắt hoạt động chính thức 6 tháng. 
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  Doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu thị trường Lào 

heo KTXH, theo lời mời của Hiệp hội xúc tiến Kinh tế và Thương mại Lào-
Trung Quốc (LCETPA) và AsiaInfo, đoàn đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc, 
dẫn đầu bởi Công ty AAA Tứ Xuyên (tên tuổi lớn hoạt động trong lĩnh vực 
thủy điện, năng lượng) mới đây đã có chuyến làm việc và thảo luận về môi 

trường đầu tư tại Lào với đại diện chính phủ nước này. 

Theo đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang đầu tư vào Lào cùng đại diện chính 
phủ, đại diện các DN Lào đã tổ chức hàng loạt buổi hội thảo chuyên đề về chính sách 
đầu tư dự án, tình hình phát triển ngành năng lượng, hoạch định chi tiết dự án và kế 
hoạch truyền thông... 

Ngoài ra, đoàn Trung Quốc cũng gặp lãnh đạo Bộ Công chính Vận tải để bàn về cách 
thức hợp tác triển khai dự án cấp nước quốc gia Lào ở các địa phương mà hai bên đã 
đạt được thỏa thuận chung, gặp và thảo luận với lãnh đạo tỉnh Vientiane để bàn về các 
dự án giao thông ở Vientiane và VangVieng. 

Phái đoàn Trung Quốc cũng cùng lãnh đạo bộ, ngành của Lào đánh giá tiến độ đạt 
được của dự án thủy điện do Trung Quốc đầu tư tại tỉnh Oudomxay cũng như quá trình 
nghiên cứu tính khả thi của dự án trạm khí đốt tự nhiên tại khu kinh tế Xaysettha tại 
Vientiane và dự án phát triển nhiên liệu tại đặc khu Savan-Seno. 

Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc liên tục tổ chức các phái đoàn doanh nghiệp để 
tìm hiểu tiềm năng đầu tư tại Lào thông qua làm việc và trao đổi thông tin về chính 
sách, chủ trương với nhiều cấp lãnh đạo chính phủ Lào. 
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  Khách Trung Quốc thứ 1 triệu đến Lào đúng ngày cuối 
năm 2019 

heo báo chí Lào, năm du lịch Lào-Trung Quốc thành công tốt đẹp khi mục tiêu 
đạt lượng 1 triệu khách Trung Quốc đến Lào hoàn thành ngay vào ngày cuối 
cùng của năm 2019. 

Du khách Xia Chao, 27 tuổi, là doanh nhân đến từ Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc 
đã đạt chân xuống sân bay quốc tế Wattay tại thủ đô Vientiane vào sáng 31/12, báo 
chí Lào đưa tin. Theo đó, Du khách Trung Quốc thứ 1 triệu đã được chủ nhà chào đón 
bằng một băng rôn lớn, anh này cảm thấy vui mừng và hồi hộp khi mình là người đạt 
được con số ý nghĩa trên, đúng với mục tiêu mà hai nước đặt ra. 

"Tôi đi cùng 2 người bạn để theo dõi tình hình kinh doanh của mình tại Lào, tôi có 5 
ngày để đi VangVieng và Luangprabang cùng một số tỉnh phía Bắc trước khi về nước", 
ông Xia Chao trả lời phỏng vấn. Tôi thích đầu tư và du lịch ở Lào vì người dân tại đây 
rất tốt, hơn nữa khí hậu cũng tuyệt vời, không bị lạnh. 

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. 

Năm 2019, ngành du lịch được ưu tiên thúc đẩy mạnh được kỳ vọng sẽ đem lại cho 
Lào doanh thu khoảng 900 triệu USD 
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Tin vắn: 

Viêng Chăn đón năm mới, tròn 460 năm là thủ đô của 
Lào 

heo báo chí Lào, hàng nghìn người đã có mặt tại các tụ điểm vui chơi tại thành 
phố Vientiane để đón thập kỷ mới của thế kỷ thứ 21. Năm mới 2020 sẽ là năm 
có nhiều sự kiện quan trọng của Lào nói chung và thủ đô Vientiane nói riêng. 

Chính quyền thủ đô Vientiane, dẫn đầu bởi Đô phó Sihoun Sitthileuxay và nhiều lãnh 
đạo chính phủ Lào cùng nhiều người dân, du khách đã tham dự lễ đón giao thừa tại 
khách sạn Donchan Palace. Sự kiện đánh dấu tròn 46 thập kỷ thành phố Vientiane là 
thủ đô của đất nước triệu voi cũng như ăn mừng năm khá thành công của Lào trong 
mắt bạn bè quốc tế bởi hiệu ứng tích cực từ năm du lịch Lào-Trung Quốc 2019. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đô phó Vientiane khẳng định thành quả tiến bộ của thủ đô Lào 
về phát triển kinh tế, ổn định an ninh và dấu ấn văn hóa-xã hội ngày càng cao trong 
mắt bạn bè quốc tế. Nhà lãnh đạo thủ đô ca ngợi sự hiếu khách của người dân, thức ăn 
ngon và các điểm du lịch hấp dẫn sẽ , đồng thời gửi lời chúc các du khách nước ngoài 
có các trải nghiệm tuyệt vời và thú vị trong dịp năm mới trên đất nước Lào, 

Công ty dược nhà nước Lào thay đổi nhãn hiệu 
heo KTXH, ngày 26/12/2019 vừa qua, Công ty sản xuất dược nhà nước Lào 
số 3 tổ chức lễ công bố nhận diện thương hiệu mới (PDC 3) theo chủ trương 
hội nhập thời kỳ phát triển công nghiệp 4.0 mới. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo 
Bộ Y tế Lào, nguyên Bộ trưởng Y tế, nay là Chủ tịch PDC 3, TS Pokmek 

Dalaloy. 

PDC 3 là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và 
thiết bị, vật tư y tế với hơn 150 sản phẩm, bao gồm cả dược liệu cổ truyền cho các 
bệnh viện, cơ sở y tế trong nước. Một số sản phẩm được sản xuất bởi PDC 3 hiện có 
mặt cả ở thị trường nước ngoài. Doanh số bình quân của doanh nghiệp này đạt khoảng 
25 tỷ kíp (3 triệu USD)/năm. 

Chính phủ Lào nhận khoản thuế lợi nhuận 2 triệu USD 
từ mỏ vàng Xepon 

heo KTXH, mới đây, hôm 31/12, Công ty Lanexang Mineral đã trao khoản 
tiền 2 triệu USD, tương đương gần 20 tỷ trong đợt thực hiện thuế lợi nhuận 
của năm 2019 cho chính phủ Lào trong dự án khai thác mỏ vàng-đồng Xepon. 

Theo đó, năm 2019, Lanexang Mineral đã đạt sản lượng 72.000 tấn đồng tấm, vượt 
chỉ tiêu đặt ra hồi đầu năm. Qua đợt thực hiện nghĩa vụ thuế lần này, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư Trung Quốc đã nộp tổng cộng hơn 1.4 tỷ USD cho chính phủ Lào kể từ khi 
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thực hiện khai thác từ năm 2002, khoản tiền này bao gồm thuế, phí sử dụng tài nguyên, 
quỹ dự phòng xăng dầu và phân chia lợi nhuận. 

Trong gần 2 thập kỷ hoạt động, Lanexang Mineral tuyên bố đã đóng góp tích cực cho 
kinh tế và xã hội Lào thông qua việc tạo công ăn việc làm cho người dân, thực hiện 
nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Doanh nghiệp này đã đầu tư tổng cộng 50 triệu 
USD để phát triển hạ tầng địa phương, bảo vệ môi trường, tạo lợi ích cho 14.000 người 
dân. Lanexang Mineral cũng vừa mới đạt giải thưởng trong lĩnh vực khai khoáng và 
chế biến quặng của Asean hồi cuối năm 2019. 

Lào xây dựng khu di tích cách mạng tại XiengKhoang 
heo báo chí Lào, Hôm 28/12, TƯ Đảng NDCM Lào vừa tổ chức lễ mừng hoàn 
thành xây dựng khu di tích TƯ chỉ huy cách mạng Lào tại bản Tai, huyện 
Paek, tỉnh XiengKhoang, buổi lễ có sự tham dự cắt băng khánh thành có Phó 

chủ tịch Lào Phanhkham Viphavanh và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. 

Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh XiengKhoang, công trình khu di tích cách mạng Lào 
được khởi công từ trung tuần tháng 10/2019 trên diện tích 3.330m2, bia tưởng niệm di 
tích được làm bằng đá tự nhiên, nặng 9.9 tấn, cao 3.6m, có giá trị 119.5 triệu kíp. Công 
trình được xây dựng để ghi nhớ giai đoạn lịch sử 1960 trở đi, đây là trung tâm đầu não 
của Đảng NDCM Lào trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập. 

Thủ đô Vientiane đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% 
heo KTXH, nội dung báo cáo phát triển kinh tế và chủ trương chính sách của 
thủ đô Vientiane mới đây cho biết năm 2020, năm cuối cùng của kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội quốc gia Lào, trung tâm kinh tế đất nước sẽ tăng 

trưởng GDP không dưới 10%. 

Theo đó, tổng sản phẩm GDP của Vientiane trong năm 2020 được phấn đấu sẽ đạt 
54.200 kíp, bình quân đầu người 6.140 USD. Ngoài ra, thủ đô của Lào cũng đặt mục 
tiêu thu hút đầu tư lên mức 17.600 tỷ kíp, bao gồm 13.800 tỷ kíp đầu tư nội địa, 700 
tỷ kíp đến từ các khoản viện trợ hoặc vốn vay lãi suất thấp, 3.000 tỷ đầu tư vào lĩnh 
vực ngân hàng và 100 tỷ kíp đầu tư công. 

Ngoài ra, thủ đô Vientiane cũng đặt mục tiêu sản xuất lúa gạo trên tổng diện tích 
68.273ha với năng suất bình quân 4.68 tấn/ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 319.400 
tấn cùng 113.700 tấn hoa màu được gieo trồng trên diện tích 11.068ha. Ngoài ra, toàn 
thành phố cũng đặt mục tiêu sản xuất được 27.500 tấn trái cây trên tổng diện tích canh 
tác 1.500ha. Tổng sản lượng lợn nuôi xuất chuồng cả năm cũng dự kiến sẽ đạt 340.000-
350.000 con. 

Tổng thu ngân sách dự kiến của thủ đô Vientiane là 1.419 tỷ kíp và mục tiêu phát triển 
tay nghề cho 6.000 lao động địa phương. 
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Tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc 
gia trong năm 2020 

heo KTXH, tỉnh Xiêng Khoảng, miền Bắc Lào, sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể 
thao quốc gia lần thứ 11 vào ngày 22/3-1/4/2020 tới và sự kiện chào mừng di 
tích cánh đồng chum được công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Đây là lần đầu tiên đại hội thể thao lớn nhất của Lào diễn ra tại tỉnh Xiêng Khoảng. 
Để ghi dấu sự kiện lịch sử này, chính quyền tỉnh đã tuyên bố sẽ đầu tư mạnh mẽ vào 
phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, nhà hàng, khách sạn để đón hàng nghìn lượt vận 
động viên và du khách. 

Liên quan đến đại hội thể thao toàn quốc Lào 2020, nhiều tỉnh và địa phương đang gấp 
rút tổ chức nhiều giải đấu để tuyển chọn vận động viên đại diện tham gia tranh tài tại 
các môn như điền kinh, bi sắt, cầu mây và những môn võ là thế mạnh của thể thao 
Lào, có nhiều thành tích tốt trên đấu trường khu vực như pencatsilat, taewondo, muay, 
kickboxing... đều có các nội dung thi đấu. 

Theo thông tin từ một quan chức tỉnh Xiêng Khoảng, ngân sách của tỉnh dự kiến chi 
cho sự kiện thể thao này khoảng 19 tỷ và nhận 28 tỷ kíp từ ngân sách TƯ. Thành phần 
tham gia đại hội thể thao toàn quốc Lào không chỉ là các tỉnh, thành phố mà có cả đoàn 
VĐV của các Bộ, ngành chính phủ. 

Chính quyền Lào khuyến cáo hạn chế sử dụng thực 
phẩm chức năng 

heo KTTM, Cục thực phẩm và thuốc thuộc Bộ Y tế Lào mới đây đã ra thông 
báo khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với các công dụng được mô tả 
như thần dược của mặt hàng thực phẩm chức năng trên mạng xã hội hay các 

kênh truyền thông. 

Nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng hiện đang có mặt trên thị trường với nhiều công 
dụng được cho là ” thần dược” như thuốc chữa bách bệnh, làm trắng da, làm đẹp… mà 
không cần bất cứ phương pháp trị liệu nào. Những lời quảng cáo có cánh đã ít nhiều 
có tác dụng khi lượng lớn người tiêu dùng tại Lào đã mua phải và không nhận được 
những lợi ích như kỳ vọng. Cuộc họp cũng cho biết thêm, phần lớn các sản phẩm như 
vậy tồn tại ở dạng trôi nổi trên thị trường và chưa qua kiểm định bởi Cục Thực phẩm 
và dược phẩm, bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp 
người dùng không chỉ mất tiền mà còn chịu những di chứng về sức khỏe do các sản 
phẩm không rõ nguồn gốc như trên gây ra. Theo lời Cục phó Cục thực phẩm và thuốc 
Lào Bounsu Keohavong mới đây, các sản phẩm thực phẩm chức năng được quảng cáo 
với công dụng chữa nhiều bệnh đều tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, thậm chí 
ảnh hưởng đến tính mạng nếu lạm dụng mà không biết rõ nguồn gốc. "Đó là các sản 
phẩm không đáng tin, làm người tiêu dùng mất tiền oan", ông Bounsu nhấn mạnh. 
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 Dịp năm mới 2020, Vientiane có hàng chục vụ tai nạn 
giao thông 

heo KTXH, Cơ quan CSGT thủ đô Vientiane cho biết đợt nghỉ tết năm mới 2020 
trong vòng 3 ngày (30/12-01/01), toàn thành phố ghi nhận đến 23 vụ tai nạn giao 
thông, làm chết 1 người, bị thương 34 người, 48 phương tiện bị hư hỏng, trong 

đó có nhiều xe ô tô. 

Theo đó, nạn nhân duy nhất tử vong do va chạm xe máy và ô tô. Về cơ bản, số vụ tai 
nạn và thương vong đã giảm đáng kể so với năm ngoái. Năm 2018, chỉ riêng dịp năm 
mới đã có đến 6 người chết và 47 người bị thương do tai nạn giao thông trong tổng số 
28 vụ đã xảy ra, Thượng tá Phengsavanh tại Phòng CSGT Vientiane cho biết. 

Trong vài năm trở lại đây, mỗi dịp lễ hội tại Vientiane đều được chính quyền, cụ thể 
là lực lượng công an giao thông kiểm soát chặt chẽ. Hàng trăm CSGT lặp các chốt 
điều phối tại các điểm nóng đã làm giảm đáng kể số lượng vụ tai nạn, với nguyên nhân 
chủ yếu là do tài xế uống rượu bia và chạy quá tốc độ. 

Các xe vi phạm về luật giao thông của Lào cũng bị xử lý rất nặng, có thể lên đến 20 
triệu kíp đối với người uống rượu bia và lái xe. 

Năm 2019, Lào có gần 200 vụ hỏa hoạn 

heo báo chí Lào, năm 2019, nhiều tỉnh, thành phố của Lào ghi nhận hàng loại 
vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại về cả con người và tài sản. 

Thông tin từ Cục cảnh sát PCCC thuộc Bộ An ninh Lào mới đây cho hay, các 
địa phương có đông dân cư trên khắp cả nước, đặc biệt là tại thủ đô Vientiane, tỉnh 
Savannakhet, Champasak, Xiengkhuang, Bolikhamxay, Khammuan... đã ghi nhận 
nhiều vụ cháy, nổ ở nhiều mức độ. 

Theo đó, đã có tổng cộng 197 vụ cháy trên cả nước Lào trong năm 2019 vừa qua, làm 
chết 4 người, bị thương 2 người, 240 căn nhà bị thiêu rụi, ngoài ra còn có hàng chục 
địa điểm công cộng bao gồm nhà hàng, phòng trọ, nhà má, phương tiện, đền chùa..., 
gây ra thiệt hại khoảng 44 tỷ kíp, tương đương 5 triệu USD. 

Theo Thượng tá Vilaphone Vongboudy, Cục phó cảnh sát PCCC, hỏa hoản tại các địa 
phương của Lào vẫn bắt nguồn từ nguyên nhân hàng đầu là sự thiếu ý thức của người 
dân trong việc sử dụng lửa (72 vụ), tiếp theo là sự cố chập cháy đường dây điện (64 
vụ), 26 vụ cháy do lửa đốt bếp nấu ăn, 24 vụ xảy ra do đốt hương nến thờ, 22 vụ bắt 
nguồn từ việc đốt rác... 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

          Việt Nam-Lào đạt thêm nhiều thỏa thuận hợp tác 

heo báo chí Việt Nam, sáng 4-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên 
Chính phủ Việt Nam - Lào. 

Sau khi kết phúc phiên họp, hai Thủ tướng đã gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả kỳ họp. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết cuộc họp có 40 bộ, ngành, địa phương hai bên 
tham dự. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
và Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ hai nước, hai bên 
đã hợp tác toàn diện và thành công trên tất cả các mặt. 

Trong năm 2019, tổng viện trợ Việt Nam đối với Lào tăng gần 19% và đã giải ngân 
hết số vốn. 5 công trình lớn hợp tác giữa hai nước đã được khánh thành và đưa vào sử 
dụng. 

Năm qua, thương mại và đầu tư đạt kết quả nổi bật. Việt Nam là nước thứ 3 có tổng 
vốn đầu tư vào Lào đạt trên 5 tỉ USD. Thương mại hai nước vượt 1,25 tỉ USD, vượt 
mục tiêu mà hai bên đề ra. Đặc biệt tại kỳ họp này, hai bên đã ký kết 9 văn kiện hợp 
tác trong các lĩnh vực. 

Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc 
phòng đi vào chiều sâu. Đầu tư, thương mại ngày càng hiệu quả, phấn đấu năm 2020, 
thương mại tăng ít nhất là 10%-15%. Đặc biệt là tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa 
hai nền kinh tế, trong đó có giao thông vận tải, năng lượng, quản lý và sử dụng bền 
vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường kết nối giao thông 
vận tải, nhất là tạo thuận lợi để Lào từ nước không có biển trở thành nước có biển 
thông qua Việt Nam. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ nhất trí cao phần thông tin về kết quả kỳ họp 
Ủy ban liên Chính phủ hai nước mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra, đồng thời 
khẳng định: "Kết quả kỳ họp lần này cho thấy sự hiểu biết lẫn nhau trong quá trình 
trao đổi thẳng thắn, chân thành, đi vào các giải pháp thực chất, cùng nhau giải quyết 
các tồn tại để thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai bên. 
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          Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm điện từ Lào 

heo báo chí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ mua điện từ 5 nhà 
máy thuỷ điện của Lào với sản lượng xấp xỉ 1,5 tỷ kWh mỗi năm. 

Theo Hải quan online, EVN vừa ký kết 5 Hợp đồng mua bán điện (bán điện cho Việt 
Nam) với 2 nhà đầu tư thuỷ điện lớn của Lào là Tập đoàn Phongsubthavy và Tập đoàn 
Chaleun Sekong. 

Cụ thể, EVN ký với Tập đoàn Phongsubthavy Hợp đồng mua bán điện Dự án Thuỷ 
điện Nậm San 3A, Nậm San 3B. EVN sẽ mua điện từ 2 dự án thuỷ điện này từ năm 
2022, với tổng sản lượng hơn 596 triệu kWh mỗi năm. 

Đồng thời, EVN ký với Tập đoàn Chealun Sekong Hợp đồng mua bán điện Dự án 
Thuỷ điện Nậm Emoun, Nậm Kông 2, Nậm Kông 3. EVN sẽ mua điện tại 2 dự án là 
thuỷ điện Nậm Emoun và Nậm Kông 3 từ năm 2022 với tổng sản lượng hơn 611 triệu 
kWh một năm. Riêng dự án thuỷ điện Nậm Kông 2 sẽ bắt đầu bán điện cho Việt Nam 
từ năm 2021, với sản lượng mỗi năm hơn 263 triệu kWh. 

Như vậy, tổng cộng, mỗi năm Việt Nam sẽ nhập khẩu gần 1,5 tỷ kWh điện từ Lào để 
đảm bảo cung ứng điện, bên cạnh các nguồn điện trong nước. 

Chủ trương mua điện từ các nhà máy thuỷ điện nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận trong năm 2019. Việc đàm phán các Hợp đồng mua bán điện theo chỉ đạo 
và hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

Xung quanh câu chuyện cung ứng điện, tại cuộc họp báo công bố giá thành sản xuất 
điện mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Theo 
các tính toán của Bộ Công Thương, khả năng đảm bảo điện cho năm 2020 về cơ bản 
vẫn đáp ứng được. 

Tuy nhiên, khả năng thiếu hụt nguồn điện lớn sẽ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2025 
với dự kiến mỗi năm thiếu hụt khoảng 7-8 tỷ kWh nếu các nhà máy điện đang chậm 
tiến độ vẫn tiếp tục chậm và không thể hoàn thành, đồng thời công tác sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả không được triển khai thực chất. 
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  Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào  
heo NDĐT, Sáng 3-1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và 
an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào 

về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên). 

Dự lễ truy điệu, an táng liệt sĩ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ 
đạo 515 Quân khu 2, Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào và lãnh đạo sáu tỉnh tỉnh Bắc Lào cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh 
Điện Biên. Được biết, 15 hài cốt liệt sĩ do cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 
Quân khu 2 nỗ lực tìm kiếm, cất bốc, tại sáu tỉnh bắc Lào thời gian qua. Trong đó, có 
10 mộ lẻ, một mộ tập thể với năm hài cốt. 

Đại tá Hán Văn Hùng, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2, cho biết: 15 
hài cốt liệt sĩ quy tập lần này được cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân 
khu 2 tìm thấy tại sáu tỉnh bắc Lào, song chủ yếu tại hai tỉnh: Luông Pra Băng và U 
Đom Xay; công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn vì điều kiện địa hình 
bên nước bạn thay đổi nhiều, người cao tuổi am hiểu về lịch sử các trận chiến cũng 
ngày càng ít đi nên tư liệu để tìm kiếm ngày càng khó. Từ năm 1992 đến nay, Đội Quy 
tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ quân tình 
nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; trong đó chỉ có gần 200 hài cốt xác định được tên, 
tuổi, quê quán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 60 

 

     Bắt giữ 1 người Lào vận chuyển 10kg ma tuý đá và 
20.000 viên ma tuý 

heo (BVPL) - Ngày 30/12, BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phá thành công 
giai đoạn 3 chuyên án 1219L, thu giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy 
tổng hợp. 

Theo đó, vụ việc diễn ra vào khoảng 9h30 ngày 30/12, đoạn cách bờ sông Sê Pôn 
khoảng 100m, thuộc khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị). Thời 
điểm này, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị chủ trì phối hợp 
với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào), Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội trinh 
sát Đặc nhiệm (Biên phòng), Phòng PC 04 (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang đối 
tượng Xang Thong Buoi La Van (tên thường gọi là Xăng, SN 1990, trú tại bản 
Đensavẳn, Sê pôn, Savannakhet, Lào).  

Tang vật thu giữ gồm 10 kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp và một số giấy 
tờ, tang vật quan trọng khác có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Xang Thong Buoi 
La Van khai nhận, số ma túy trên được mua từ Lào rồi vận chuyển xuyên đêm để tránh 
sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Sau đó, tập kết sát khu vực biên giới rồi móc 
nối với các đối tượng phía Việt Nam để tìm cách tiêu thụ.  

Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển qua biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc 
đang được bàn giao cho Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thụ lý, điều tra, xử lý theo 
quy định của pháp luật. 
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   Nikkei Asian Review: Lào đang rơi vào bẫy nợ của 
Trung Quốc 

heo Viettimes - truyền thông Nhật Bản đăng bài cho rằng Lào cũng đã trở thành 
một trong những quốc gia rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc ngày càng sâu hơn và 
nợ tích lũy đã vượt quá 60% nền kinh tế của đất nước. 

Lào, với dân số chỉ 7 triệu người, hy vọng các công ty Trung Quốc có thể đầu tư các 
đặc khu kinh tế và mở cửa các cơ sở hạ tầng như đập thủy điện và đường sắt cho các 
công ty Trung Quốc nhận xây dựng. Tuy nhiên, các nhà quan sát đã đặt câu hỏi về các 
dự án này, thậm chí lo ngại rằng nợ của Lào đã chồng chất như núi. 

Để thành lập thêm các đặc khu kinh tế như Boten, Lào hiện đã phê duyệt 14 trong số 
40 đặc khu kinh tế đã quy hoạch với hy vọng chấn hưng nền kinh tế của đất nước. 
Trong mấy năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 
Lào là 6%. 

Trong số các đặc khu kinh tế này, đặc khu kinh tế ở Champasak, phía nam của Lào, 
được cho là lớn nhất. Nó chiếm diện tích 10.000 ha và được đầu tư 10 tỷ USD, bao 
gồm hơn 30 khách sạn 5 sao và các cơ sở giải trí. Mục đích chủ yếu của nó là thu hút 
khách du lịch Trung Quốc đến khu vực có nhiều danh lam thắng cảnh này.  

“Land Watch Thai”, một tổ chức phi chính phủ Thái Lan chuyên giám sát các đặc khu 
kinh tế ở Đông Nam Á, cho biết: cho đến nay, đã có 160 công ty Trung Quốc đã đầu 
tư hơn 15 tỷ USD vào Lào. Tổng diện tích của 14 đặc khu kinh tế này là 29.238 ha, 
cũng là nhiều nhất trong số tất cả các quốc gia trong lưu vực sông Mê Kông. 

Trên thực tế, Lào vẫn là một nền kinh tế nông thôn và không có sự đầu tư phát triển 
công nghệ và nguồn nhân lực để dân chúng có cơ hội việc làm tốt trong các đặc khu 
kinh tế này. Shalmali Guttal cho rằng, các đặc khu kinh tế có thể là một phần của kế 
hoạch công nghiệp hóa, nhưng các đặc khu kinh tế của Lào đã không thúc đẩy sự phát 
triển của ngành sản xuất.  

Thay vào đó, đất đai đang được sử dụng để phát triển khai thác các bất động sản, như 
khách sạn và sòng bạc. Tuy nhiên, những dự án đầu tư này chắc chắn không tránh khỏi 
khiến Lào, một quốc gia phát triển thấp, phải gánh một khoản nợ lớn như vậy. Quỹ 
tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 8 đã cảnh báo rủi ro nợ của Lào đang tiếp tục gia tăng. 
Theo Nikkei Asian Review, trước khi kết thúc năm 2017, Lào có khoản nợ nước ngoài 
là 13,6 tỷ USD, trong khi GDP của nước này chưa tới 20 tỷ USD. 

Trong những năm gần đây, Lào đã trải qua thâm hụt ngân sách trong thời gian dài, dẫn 
đến việc tích lũy nợ công khá lớn và ngân sách căng thẳng. Viện Nghiên cứu Kinh tế 
Quốc gia Lào cho biết nợ công đã tăng lên hơn 60% GDP - các nhà kinh tế cho rằng 
mức này là quá cao và nhiều rủi ro. 
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