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• Chính phủ Lào tìm cách sử dụng ODA hiệu quả hơn
• Chính phủ Lào cần nỗ lực hơn để trở thành cầu nối khu vực
• Chính phủ Lào yêu cầu tăng cường quản lý SEZ
• Các đặc khu kinh tế tại Lào nộp ngân sách hơn 100 tỷ kíp
• Lào sẽ xuất khẩu 20.000 MW điện trong năm 2030
• Lào bắt đầu chuyển điện cho Campuchia
• Lào sẵn sàng vận hành 100 trạm sạc xe điện trong năm 2020
• Lào nỗ lực thu hồi lại tài sản công bị thất thoát do tham nhũng
• Lào đặt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2020
• Lào lần đầu tiên được đánh giá xếp hạng tín dụng
• Lào tổ chức đánh giá công tác chống rửa tiền
• Lào tăng cường bảo vệ môi trường
• Lào-Trung Quốc thỏa thuận cho phép trao đổi tiền tệ trực tiếp
• Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư vào Lào
• Lào Trung Quốc hợp tác phát triển công nghiệp-nông nghiệp
• Lào sẽ tạo công ăn việc làm cho phạm nhân
• Hàn Quốc viện trợ phục hồi thiên tai cho Lào
• Mỹ hỗ trợ Lào chống nạn buôn người
• Tỉnh Xiengkhoang xây dựng biểu tượng Phật giáo mới
• Tỉnh lộ 4B tại Xayaboury đi vào hoạt động
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• Giá nhiên liệu tại Lào được điều chỉnh
• Tháng cao điểm bắt giữ buôn lậu gỗ tại Lào
• Dự án bảo tồn rừng thông tại miền Bắc Lào
• Toàn thành phố Vientiane sẽ có 250 taxi
• Tỉnh LuangNamtha có hơn 100 nạn nhân buôn người
• Đường Tanmixay-Sikeud hẹn 5 tháng hoàn thành
• Doanh nghiệp Lào xuất khẩu măng tây sang Hàn Quốc
• Khammuan thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư
• Hội chợ đồ gỗ Lào lần thứ 6 chính thức diễn ra
• Lào tăng cường quản lý rủi ro cho các tổ chức tiền gửi vi mô

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Thủ đô Vientiane tổ chức "Tết Hữu nghị Việt-Lào, mừng Xuân Canh Tý 2020"

• Bà con Việt kiều tại Lào tưng bừng đón Năm mới

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

Chính phủ Lào tìm cách sử dụng ODA 
hiệu quả hơn

heo KTTM, Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển nguồn viện trợ chính 
thức (ODA) của Lào đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tuần qua 
dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Sonexay Siphandone.

Theo đó, tại hội nghị, Bộ trưởng Sonexay đã truyền tải thông điệp kêu gọi mạnh mẽ 
từ lãnh đạo chính phủ Lào về việc các cơ quan cần tăng cường quản lý hiệu quả hơn 
sử dụng nguồn vốn ODA để đảm bảo lợi ích cho quốc gia. Hội nghị cũng đã tiếp 
nhận các tham vấn để xây dựng dự thảo đề án ODA cho đến năm 2030.
Hội nghị chú trọng đến việc thảo luận những biện pháp củng cố nguồn nhân lực, cơ 
sở hạ tầng, dịch vụ hành chính công trên cơ sở nguồn viện trợ ODA và tuân theo các 
nguyên tắc tăng trưởng xanh mà chính phủ Lào đưa ra.

Cũng theo Bộ trưởng Sonexay, nguồn vốn ODA của Lào hiện đối mặt với các han 
chế từ ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế không đồng đều, mô hình sản xuất và tiêu 
dùng kém bền vững, tỷ lệ bất bình đẳng tiếp tục gia tăng cùng tỷ lệ nợ cao, ngoài ra 
các tác động của biến đổi khi hậu cũng gây thiệt hại trực tiếp cho Lào, đặc biệt là 
những khu vực dân cư dễ tổn thương.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Sonexay cho biết chính phủ Lào đang lạc quan vào hệ thống 
tài chính phát triển bền vững, đảm bảo về quy mô, mức độ chi tiết. Các trọng tâm 
của nguồn tài chính phân bổ đến các cấp vẫn là hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tần, giao 
thông, quy hoạch, thúc đẩy doanh nghiệp vừa tiếp cận nguồn vốn..để Lào đạt được 
các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn 2030.

Cũng trong tầm nhìn sử dụng ODA cho đến năm 2030, chính phủ Lào sẽ tiếp tục 
củng cố vấn đề dinh dưỡng quốc gia, phát triển nghiệp vụ của nguồn nhân lực ngành 
y tế đồng thời củng cố hạ tầng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, các sáng 
kiến thúc đẩy phát triển xanh cũng được ưu tiên bao gồm xây dựng hệ thống kiểm 
soát, báo cáo về tiến trình phát triển kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu và tăng cường 
tài chính cho quỹ bảo vệ môi trường.

T
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Chính phủ Lào cần nỗ lực hơn để trở thành cầu nối 
khu vực

heo VTT, Mới đây, Viện nghiên cứu kinh tế Quốc gia Lào đã cho biết các 
nhận định về tham vọng trở thành cầu nối đất liền khu vực của nước này. 
Khẳng định chính phủ Lào cần áp dụng nhiều biện pháp thiết thực hơn để 
đạt được mục đích.

Theo kết quả nghiên cứu, chính phủ Lào có khoản nợ nước ngoài cực kỳ lớn để tài 
trợ cho các dự án phát triển đường bộ, xây dựng tuyến đường sắt nhằm nỗ lực biến 
đất nước không giáp biển thành trung tâm kết nối khu vực bao gồm các tuyến 
đường kết nối với Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và Campuchia, đặc 
biệt là tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021 tới 
đây.

Để tận dụng được cơ hội trở thành trung tâm kết nối khu vực, Lào cần nỗ lực nhiều 
hơn và đảm bảo các khoản đầu tư vào hạ tầng hiệu quả, đem lại lợi ích tối đa. Việc 
này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự duy trì ổn định tài chính của Lào trong bối 
cảnh ngân sách quốc gia thâm hụt, nợ trên GDP cao.
Nếu các dự án hạ tầng đầy tham vọng hiện tại của Lào hoàn thành, nước này sẽ trở 
thành cầu nối đất liền của khu vực Mekong trong năm 2025. Lào cần học hỏi các 
kinh nghiệm của Singapore, đất nước nhỏ bé nhưng hưởng lợi lớn bởi vị thế là 
trung tâm trung chuyển của quốc tế.

Các nhà quan sát kinh tế cũng cho rằng Lào nên chú trọng phát triển mình như là 
một trung tâm logistic trong tương lai và không cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất 
hàng hóa vì lực lượng lao động ít và nươc này đối mặt với chi phí hàng hóa nhập 
khẩu cao để sản xuất và xuất khẩu tiếp bởi chưa tận dụng được nguồn nguyên liệu 
thô trong nước.

Chính phủ Lào hiện vẫn cơ bản đi đúng hướng trong nỗ lực cải thiện môi trường 
kinh doanh nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài, điều cần thiết để Lào được 
hưởng lợi từ việc trở thành trung tâm kết nối đất liền trong tương lai. Tuy nhiên 
thách thức của nước này vẫn là yêu cầu đảm bảo thực thi hiệu quả các chính sách 
đã ban hành.

Bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng chưa cho thấy những loại hình kinh doanh mà 
nước này muốn thúc đẩy mặc dù tuyên bố là Lào “có rất nhiều tiềm năng”. Việc 
này rất quan trọng vì sẽ là cơ sở để ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể cho từng 
lĩnh vực.

Năm 2020, triển vọng kinh tế của Lào vẫn lạc quan, tuy nhiên các thách thức bất ổn 
tài chính và ổn định tiền tệ và tác động bên ngoài vẫn sẽ gây khó khăn cho nước 
này.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 62 

Chính phủ Lào yêu cầu tăng cường quản lý SEZ

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đang tìm cách cải thiện khả năng quản lý các 
khu kinh tế đặc biệt SEZ trên cả nước để tối đa hóa lợi ích cho nhà nước, nhà 
đầu tư, nhà phát triển và người lao động.

Diễn ra hôm 14/1, Hội nghị tổng kết thường niên của Vụ quản lý và xúc tiến SEZ 
được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 
Sonexay Siphanedone.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt chính phủ Lào, Bộ trưởng kêu gọi các cơ quan 
chức trách cần cải thiện khả năng quản lý hiệu quả hơn các SEZ thông qua việc 
tăng cường phối hợp giữa các bên.

SEZ là một trong những thành phần có đóng góp lớn cho nền kinh tế Lào trong 
những năm qua, thực hiện đáng kể nghĩa vụ thuế quan…nhưng vẫn còn nhiều 
việc phải làm để đảm bảo lợi ích xứng tầm cho nhà đầu tư.

Năm 2020, chính phủ Lào chủ trương tăng cường lực lượng lao động nội địa vào 
các đặc khu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút doanh nghiệp đầu tư 
có quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời đảm bảo các thỏa thuận giữa nhà đầu tư và 
chính quyền trong đặc khu kinh tế được triển khai đúng kế hoạch. Đáng chú ý, 
Chính phủ Lào cũng nhấn mạnh mô hình logistic tại cảng cạn Savan Park là kiểu 
mẫu cho lĩnh vực hậu cần tích hợp với xuất nhập khẩu.

Năm 2019, đã có 202 doanh nghiệp mới đầu tư vào đặc khu của Lào, trong đó 
bao gồm 193 doanh nghiệp nước ngoài, 5 liên doanh và chỉ 4 doanh nghiệp nội 
địa. Các doanh nghiệp này có tổng vốn đăng ký hơn 629.67 triệu USD và tổng 
đầu tư hơn 1.4 tỷ USD. Tuy nhiên cán cân thương mại tại đặc khu kinh tế của Lào 
vẫn chênh lệch lớn, đạt 1.1 tỷ USD nhập khẩu trong năm 2019, gấp hơn 3 lần con 
số xuất khẩu.

Các sản phẩm chính của đặc khu kinh tế tại Lào là sản xuất, lắp ráp linh kiện điện 
tử, phụ tùng ô tô… và nhập khẩu nhiều máy móc, nguyên liệu thô và vật liệu xây 
dựng.

T
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heo LTP, Ngày 14/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã tổ chức hội nghị thường 
niên 2019 tổng kết công tác phát triển và quản lý khu kinh tế đặc biệt. Chủ trì 
hội nghị là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Sonexay Siphandone.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Sonexay cho biết cách thức quản lý và phát triển 
các khu kinh tế đặc biệt tại Lào có nhiều khác biệt so với quốc tế. Nhiều quốc gia 
phát triển sẵn các hạ tầng cần thiết kiểu có mục đích và ban hành chính sách khuyến 
khích đầu tư vào đặc khu.

Lào muốn phát triển đa dạng các thế mạnh, kết hợp với ngân sách hạn chế và vị trí 
địa lý không giáp biển nên chính phủ khuyến khích nhà đầu tư cả trong và ngoài 
nước ngay tham gia đầu tư ngay từ giai đoạn phát triển hạ tầng đặc khu để nhận 
được các ưu đãi đặc biệt", Bộ trưởng Sonexay nói, đồng thời, chính phủ Lào cũng 
khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, cải thiện kỹ năng, 
tay nghề lao động và chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào cũng cho biết vai trò và đóng góp của khu kinh tế đặc biệt 
đang tăng nhanh trong thời gian gần đây thông qua các dự án phát triển hạ tầng, xây 
dựng đô thị thông minh, kiến tạo cơ sở công nghiệp, chuyển giao công nghệ và giúp 
tạo thêm việc làm cho lao động Lào.

Nhiều khu kinh tế đặc biệt tại Lào đang ghi nhận số lượng nhà đầu tư tăng nhanh và 
có nhiều tên tuổi quốc tế, tiêu biểu là đặc khu Savan-Seno, đặc khu phức hợp 
Saysettha, đặc khu Vientiane-Nonthong, đặc khu Tam giác vàng.

Hiện tại, có tổng cộng 806 công ty đang đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt tại Lào. 
Năm 2019, các đặc khu kinh tế ghi nhận 202 đơn vị đầu tư mới và 122 tỷ kíp đã nộp 
vào ngân sách của Lào, đạt tổng giá trị xuất khẩu hơn 394 triệu USD. Ngoài ra, hiện 
có 26.756 lao động đang làm việc trong các khu kinh tế, trong đó bao gồm 2.607 lao 
động Lào, chiếm 9.74%.

T

Các đặc khu kinh tế tại Lào nộp ngân sách hơn 
100 tỷ kíp
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Lào sẽ xuất khẩu 20.000 MW điện trong năm 
2030

heo LTP, CGiai đoạn 2020-2030, Lào có kế hoạch xuất khẩu 20.000MW 
điện năng cho các đối tác trong khu vực Asean.

Điện lực được xem là nguồn lợi khổng lồ cho Lào, dẫn đầu các sản phẩm xuất khẩu 
của Lào trong những năm trở lại đây và tiếp tục sẽ là ngành công nghiệp chủ lực của 
nước này trong dài hạn. Chính phủ Lào hiện đã đạt được thỏa thuận mua-bán điện 
với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, 
Myanmar và Singapore.

Lào và Thái Lan cũng là đối tác đầu tiên triển khai lưới điện trung gian, điện của Lào 
sẽ bán cho các nước Asean như Malaysia, Singapore thông qua Thái Lan.
Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ điện của Lào tăng đáng kể trong năm 2019, lên mức 
tiêu thụ nội địa 1.222MW và sẽ còn tăng lên 1.800MW trong vòng 5 năm tới, chưa 
tính nhu cầu điện của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc.

Lào tự tin đạt được mục tiêu cung cấp đủ điện cho tiêu dùng hộ gia đình, khu kinh tế 
đặc biệt, khu công nghiệp, đường sắt, đường cao tốc, và các ngành công nghiệp nặng 
trên toàn quốc, đồng thời dư thừa để tạo nguồn lợi cho đất nước.

Trong giai đoạn 2020-2030, Lào có khả năng tạo ra thêm 20.000MW điện, theo Bộ 
Năng lượng và Mỏ Lào. Trong đó Lào đã đạt được thỏa thuận bán điện 9.000MW 
cho Thái Lan, Campuchia khoảng 6.000MW, Việt Nam khoảng 5.000MW, 
Myanmar khoảng 300MW và Malaysia khoảng 300MW. Ngoài ra, Singapore hiện 
đang tham gia đàm phán thương mại về nhập khẩu điện.

Kim ngạch xuất khẩu điện 10 tháng đầu năm của Lào đạt 1.066 tỷ USD, trong đó 
bao gồm 1.010 tỷ USD từ Thái Lan, 46 triệu USD từ Việt Nam và 8 triệu USD từ 
Thái Lan.

T
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Lào bắt đầu chuyển điện cho Campuchia
heo LTP, Hôm 6/1 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany 
Inthirath cùng các đại biểu là lãnh đạo điện lực nhà nước Lào và Campuchia 
đã tham dự lễ khai trương dự án đường dây tải điện 500kV nối tắt từ nhà 
máy thủy điện Don Sahong tại tỉnh Champasak đến nhà máy điện 
StrungTreng tại Campuchia. Dự án này chính thức được hoàn thành vào hôm 

31/12/2019, chính thức đưa điện từ Lào cho Campuchia theo thỏa thuận mua bán mà 
hai bên đã đạt được trước đó.

Theo thỏa thuận chung, chính phủ Campuchia đồng ý mua của Lào tổng cộng 
2.900MW điện trong giai đoạn 2020-2027, bao gồm 500 đến từ các nhà máy thủy 
điện và 2.400MW từ các nhà máy điện than.

Trước khi có lượng điện bổ sung 195MW này, số điện năng mà Lào đã bán cho 
Campuchia là không đáng kể, theo Vientiane Mai. Lượng điện xuất khẩu sẽ tăng cao 
sau khi 4 tổ máy của đập Don Sahong thử nghiệm thành công hồi tháng 10 và chính 
thức đi vào vận hành sau 3 năm xây dựng.

Hợp đồng mua bán 195MW điện nói trên được hai bên ký kết hồi năm 2012 với giá 
7.3 cent cho mỗi kWh.

Vào tháng 9 năm ngoái, hai nước tiếp tục ký thêm hợp tác phát triển điện năng có 
tổng công suất 6.000 MW và thỏa thuận về việc Campuchia mua thêm 500MW từ 
Don Sahong với giá 7.29cent, 2.400MW từ hai nhà máy nhiệt điện tại Sekong với 
giá 7.70 cent/kWh.

Việc đi vào vận hành thủy điện Don Sahong đã nâng tổng năng lực sản xuất điện của 
Lào lên gần 5.000MW và hướng tới việc tăng cường xuất khẩu của nước này cho các 
quốc gia láng giềng trong thời gian tới.
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Lào sẵn sàng vận hành 100 trạm sạc xe điện trong 
năm 2020

heo KTXH, Liên doanh hợp tác giữa EV Lao và Điện lực Lào EDL sẽ hoàn 
thành 100 trạm sạc xe điện bằng công nghệ tiên tiến trong năm này.

Hôm 18/1, trong một phỏng vấn báo chí, giám đốc EV Lao Anchalit Burananit cho 
biết việc hợp tác với EDL để xây dựng thí điểm 7 trạm sạc đầu tiên tại thành phố 
Vientiane đã hoàn thành và liên doanh đang hướng đến tiếp tục lắp đặt 100 trạm sạc 
rải rác tại các điểm công cộng ở Vientiane và Savannakhet.

Hồi tháng 8/2019, liên doanh đã thực hiện dự án thí điểm để so sánh tính hiệu quả và 
khác biệt giữa chi phí vận hành của xe điện và xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. 
Mẫu xe được thử nghiệm là xe điện bán chạy hàng đầu thế giới Nissan Leaf. Chiếc 
xe này đã hoạt động quanh thành phố Vientiane trong vòng 16 ngày trên quãng 
đường 680km và cho thấy mức tiêu thụ 135.7 kwH điện, tương đương 150.000 LAK 
so với xe thông thường sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở cùng đoạn đường, tốn ít nhất 
500.000 LAK.

Cũng liên quan đến vấn đề này, giám đốc EV Lao cho biết tiềm năng điện lực của 
Lào là rất lớn để hỗ trợ phát triển phương tiện chạy điện, tuy nhiên doanh nghiệp này 
đang tiếp tục chờ đợi chủ trương chính sách tiếp theo của chính phủ Lào.
EV Lao cũng cho biết chính sách ưu đãi cho khách hàng của ngân hàng BCEL Lào 
thông qua việc phát hành thẻ sạc điện tiện lợi.

Sự phát triển của công nghệ xe điện ở Lào được đánh dấu bằng việc bật đèn xanh 
của chính phủ nước này hồi năm ngoái khi cho phép EV Lao tiến hành thí điểm trạm 
sạc nhằm thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng điện dồi dào của nước này thay vì lệ 
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chiến lược sử dụng năng lượng sạch cũng năm trong 
các ưu tiên triển khai chính sách phát triển xanh và bền vững của Lào cho đến năm 
2030.
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Lào nỗ lực thu hồi lại tài sản công bị thất thoát do 
tham nhũng

heo VTT, mới đây chỉ ra Số lượng tiền và tài sản của chính phủ Lào bị thất 
thoát đã được thu hồi chỉ chiếm con số rất nhỏ so với thực tế.

Mới đây, tại thủ đô Vientiane, Hội thảo Thanh tra Chính phủ Lào năm 2019 đã diễn 
ra từ ngày 8-10/1/2019, dưới sự chủ trì của Ông Bunthoong Chitmany, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra 
Chính phủ Lào cùng các cơ quan ban ngành, cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, 
phòng chống tham nhũng.

Hội nghị đã tổng kết công tác thanh kiểm tra trong năm 2019, trong toàn 21 Bộ - Cơ 
quan, 17 tỉnh - 1 thủ đô, trên tổng số 945 điểm, 140 dự án của chính phủ, qua đó phát 
hiện thiệt hại 1.477,64 tỷ Kip, 10,08 triệu baht, 24,68 triệu USD, và đã thu hồi về 
35,95 tỷ kip, 10 triệu baht, 200.000 USD và 4 xe ô tô. Hội nghị cũng đã thông qua 
các báo cáo về công tác kiểm tra gồm: Báo cáo về công tác phòng chống tham 
nhũng, Báo cáo về công tác thanh kiểm tra việc đầu tư; Báo cáo về sửa đổi cơ chế tổ 
chức cán bộ; báo cáo về công tác kiểm tra đảng, giải quết các đơn khiếu lại, ngoài ra 
các đại biểu tại hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến về các mặt tốt, yếu của công tác 
thanh kiểm tra để đưa ra biện pháp khắc phục.

Để cải thiện vấn đề trên, năm 2020, chính phủ Lào tiếp tục sẽ tăng cường các biện 
pháp theo dõi, quản lý ngân sách chặt chẽ hơn theo hướng tiết kiệm. Theo dõi, điều 
tra trách nhiệm của các tổ chức-cá nhân liên quan đến các dự án đầu tư công và các 
dấu hiệu sai phạm trong thanh toán nợ, bội chi ngân sách của địa phương. Chính phủ 
Lào sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm tra dự án từ đầu đối với các dự án quan trọng 
như tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, kiểm soát chặt chẽ từ quy trình thu mua, đấu 
giá cho đến triển khai dự án. Ngoài ra, chỉ thị 15/PM cũng sẽ tiếp tục được thực hiện 
nhằm tăng cường kiểm soát ngành lâm nghiệp và các vấn đề an ninh biên giới.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 62 

Lào đặt mục tiêu giảm nghèo trong 
năm 2020

heo Laoedaily, Chính phủ Lào đặt mục tiêu đưa 3.200 hộ gia đình thoát nghèo 
trong năm 2020. Nếu điều thành thực hiện được, con số hộ nghèo sẽ giảm 
xuống 60.000 hộ, tương đương 4.9% cả nước.

Theo kế hoạch của chính phủ Lào trong năm 2020, các hành động nhằm giảm nghèo 
của nước này sẽ hướng đến mục tiêu duy trì số bản nghèo ở mức 220 và thúc đẩy 
100 bản phát triển mới.

Ngoài ra, 18 khu dân cư sẽ được nâng cấp lên thị xã, 163 bản khác trên toàn quốc sẽ 
được củng cố hạ tầng dân sinh, giảm số lượng dân di cư không kiểm soát như những 
năm trước.

Theo kế hoạch, năm 2020 sẽ chỉ còn 21 huyện nghèo trên cả nước khi huyện Nong ở 
Savannakhet và huyện Xone ở Huaphan sẽ được chứng nhận thoát nghèo.

Năm 2019, chương trình giảm nghèo của chính phủ Lào đã sử dụng 112 tỷ kíp ngân 
sách để thực hiện 659 dự án bao gồm xây dựng, sửa chữa đường giao thông, phát 
triển hệ thống thủy lợi, xây dựng trường học, trạm xá, đào tạo nghề nông và chăn 
nuôi. Bên cạnh đó, 137 tỷ kíp cũng được phân bổ theo các khoản vay cộng đồng.

Chính phủ Lào cũng tuyên bố trong năm 2019 đã có hơn 100 bản phát triển mới, 
vượt chỉ tiêu đã đề ra hồi đầu năm.
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Lào lần đầu tiên được đánh giá xếp hạng tín dụng
heo Laoedaily, Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody vừa mới xếp hạng tín nhiệm 
tín dụng ở mức b3 cho chính phủ Lào dựa trên những dự báo tăng trưởng kinh 
tế cao của nước này gần đây. 

Đây là lần đầu tiên Lào nhận được đánh giá từ một tổ chức xếp hạng quốc tế lớn. 
Việc này sẽ là cơ sở cho nhà đầu tư có cái nhìn khách quan về các rủi ro khi có ý 
định rót vốn vào Lào.Tuy nhiên, Moody cũng cho rằng tổ chức bộ máy yếu, tính 
minh bạch thấp và nền kinh tế có quy mô nhỏ là các thách thức của Lào.Moody xếp 
hạng ba3 cho sức khỏe của nền kinh tế Lào với tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao bù 
đắp cho doanh thu thấp, nền kinh tế nhỏ và nhiều rủi ro môi trường.

Lào nhận được hạng b3 về khả năng quản trị và quản lý hành chính, cân bằng giữa 
năng lực quản lý yếu, tính minh bạch và trách nhiệm thấp so với khả năng quản lý 
tài chính hiệu quả. Lào được xếp hạng caa1 về sức mạnh tài chính, phản ánh gánh 
nặng nợ của chính phủ cao đối với quy mô nền kinh tế và nguồn thu ngân sách yếu 
khiến chính sách tài khóa bị hạn chế về tính linh hoạt. Các khoản nợ của chính phủ 
chủ yếu dùng để bù đắp những khoản nợ khác. Về khả năng nhạy cảm với tác động 
bên ngoài, Lào được xếp hạng ba do thâm hụt tài khoản vãng lai cao và dự trữ ngoại 
tệ thấp.

Theo báo cáo của Moody hôm 8/1, tổ chức này đánh giá triển vọng tích cực cho Lào 
nằm ở việc triển khai các dự án hạ tầng lớn, bao gồm các đập thủy điện và tuyến 
đường sắt Lào-Trung Quốc. Nếu các dự án được quản lý hiệu quả sẽ mang lại lợi ích 
tích cực cho nền kinh tế, củng cố nguồn thu và cải thiện khả năng xuất khẩu. Điều 
này sẽ giảm gánh nặng nợ và tăng khả năng chịu đựng của Lào với các tác động bên 
ngoài.

Triển vọng giảm gánh năng nợ của Lào theo hướng bền vững và hiệu quả đòi hỏi 
nước này tiếp tục duy trì chính sách hợp nhất tài khóa và mở rộng nguồn thu. Việc 
này hoàn toàn khả thi sau khi các dự án hạ tầng lớn được triển khai hiệu quả nhằm 
nâng cao khả năng cạnh tranh và đa dạng hóa nền kinh tế. Việc củng cố tích lũy 
ngoại tệ hiệu quả cũng là yếu tố để Moody nâng bậc xếp hạng của Lào trong tương 
lai, báo cáo của tổ chức này cho hay. Tuy nhiên, việc không cải thiện được các vấn 
đề trên cũng có thể khiến Lào bị tụt bậc xếp hạng, Moody lưu ý.

Năm 2019, chính phủ Lào đã tham gia 3 tổ chức tín dụng quốc tế để thực hiện mục 
tiêu phát hành trái phiếu bằng USD lần đầu tiên cho nhà đầu tư quốc tế. Trước đó, 
tháng 12/2015, nước này đã phát hành 182 triệu USD trái phiếu chính phủ và nhiều 
lần phát hành trái phiếu tiền bath ở Thái Lan và được cho là đã đạt giới hạn huy 
động vốn ở đây khiến Lào phải tìm nhà đầu tư mới.
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Lào tổ chức đánh giá công tác chống rửa tiền

heo KTXH, Chính phủ Lào đang lên kế hoạch đánh giá lần thứ hai về các 
biện pháp chống rửa tiền và tài trợ tài chính cho hoạt động khủng bố 
(AML / CFT) vào tháng 3 năm nay. 

Chương trình đánh giá được thực hiện bởi Tổ chức chống rửa tiền Châu Á-Thái Bình 
Dương, nơi Lào tham gia với tư cách thành viên.

Tại hội nghị chuẩn bị cho AML / CFT lần thứ 2 được Ngân hàng Trung ương Lào 
BOL tổ chức mới đây được chủ trì bởi phó thống đốc Phoutthaxay Sivilay, thông 
điệp của chính phủ Lào trong việc phòng chống nạn rửa tiền được khẳng định qua 
hành động ban hành các quy định luật pháp liên quan đến lĩnh vực này và đặc biệt, 
Ủy ban điều phối quốc gia về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được thành lập.
Đợt đánh giá lần đầu của Lào hồi năm 2010 đã đưa nước này vào nhóm xám theo 
đánh giá của Tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng 
bố FATF. Điều này cho thấy Lào là một quốc gia tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và các tài 
trợ cho hoạt động khủng bố. Trực tiếp làm các ngân hàng thương mại trong nước bị 
hạn chế giao dịch với đối tác quốc tế trong một thời gian dài.

Sau hàng loạt các nỗ lực, Lào đã được đưa khỏi nhóm xám vào năm 2017.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, ông 
Savankhone Razmountry cũng phát biểu tại hội nghị, khẳng định vai trò của truyền 
thông, báo chí của Lào trong việc phổ biến thực trạng về nguy cơ rửa tiền tại nước 
này. Hội nghị này cũng là lần đầu tiên chính phủ Lào công khai truyền thông về vấn 
đề này.

Thứ trưởng Savankhone cho biết ngành truyền thông Lào cần nắm rõ và tuyên truyền 
24 bộ quy tắc, quy định và luật pháp của nước này liên quan đến phòng chống rửa 
tiền và tài trợ khủng bố.

Tháng 3 tới, Lào sẽ gửi báo cáo quy định cho FATF và báo cáo về biện pháp hành 
động vào tháng 6 để được xem xét đánh giá và tiến hành khảo sát thực tế vào tháng 8 
trước khi xếp loại cho Lào vào năm sau.
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Lào tăng cường bảo vệ môi trường

Borikhamxay, Khammuan, Xieng Khuang, Luông Pha Băng và Savannakhet.
Theo đó, dự án kéo dài 12 tháng sẽ được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Quỹ môi 
trường Lào và Học viện hành chính quốc gia để tăng cường quản lý tài nguyên thiên 
nhiên và tác động xã hội, củng cố năng lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Dự án sẽ tập trung vòa các khu vực bảo tồn và tăng cường các biện pháp bảo tồn rừng 
đầu nguồn tại 6 địa phương trọng điểm, mở rộng tuyên truyền, giáo dục thông tin và 
nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động bảo vệ môi trường trong các nhóm dân 
cư địa phương.

Các mục tiêu bảo tồn của dự án này nằm trong danh sách quần thể sinh học đa dạng 
của Lào như Khu bảo tồn Phou Meud-Phou San Kheuan ở tỉnh Viêng Chăn. Khu bảo 
tồn quốc gia Nam-Moune ở tỉnh Borikhamxay, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên và 
quần thể sinh vật hoang dã đa dạng.

Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào, là tổ chức cung 
cấp kinh phí cho việc quản lý các tài nguyên tự nhiên và bảo vệ tài nguyên, quần thể 
sinh thái tại Lào. Quỹ được thành lập năm 2005 và được tự chủ về tài chính trong các 
hoạt động của mình.

T heo KTXH, Mới đây, Quỹ bảo vệ môi trường Lào vừa phê duyệt khoản tài 
trợ trị giá 10.122 tỷ kíp để triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên trong 
các khu vực trọng điểm trên khắp đất nước Lào, bao gồm tỉnh Viêng Chăn, 
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Lào-Trung Quốc thỏa thuận cho phép 
trao đổi tiền tệ trực tiếp

heo KTXH, Lào và Trung Quốc mới đạt được thỏa thuận chung về việc tạo 
điều kiện thuân lợi trong việc trao đổi tiền tệ trực tiếp giữa hai nước thay vì 
phải thông qua ngoại tệ trung gian như trước đây.

Hôm 6/1 vừa qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc, dưới sự chứng kiến của thủ tướng Lý 
Khắc Cường và thủ tướng Thongloun Sisoulith, thống đốc ngân hàng trung ương 
Lào và Trung Quốc đã ký kết hiệp định hợp tác liên quan đến nội tệ giữa hai bên,

Thông cáo báo chí của BOL mới đây cho hay Lào và Trung Quốc đã đạt được thỏa 
thuậ tăng cường hợp tác và cơ chế ứng trước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa 
hai đồng tiền kíp (LAK) và nhân dân tệ (CNY).

Hai bên đồng ý khuyến khích các ngân hàng thương mại trong nước tăng cường hợp 
tác và hỗ trợ trao đổi trực tiếp giữa LAK và CNY.

Ở chiều đối diện, ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng thông báo liên quan đến 
thỏa thuận "củng cố hợp tác tài chính-tiền tệ" với Lào, thúc đẩy sử dụng đồng tiền 
nội tệ và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, theo Tân hoa xã.

Hiện quan hệ hợp tác Lào-Trung Quốc đang ở trong thời điểm phát triển mạnh và dự 
báo có bước đột phá sau khi dự án đường sắt hoàn thành vào năm 2021.

Theo một lãnh đạo của BOL, việc phải sử dụng đồng tiền trung gian là USD để quy 
đổ qua lại giữa LAK và CNY làm chi phí giao dịch bị đẩy lên cao. Việc hai bên đạt 
được thỏa thuận này sẽ có lợi cho Lào trong việc giảm bớt lệ thuộc vào nhu cầu 
USD.

Hiện Lào đang vật lộn với việc duy trì đồng kíp đang trên đà trượt giá so với USD và 
bath Thái Lan bởi sức mạnh của hai đồng tiền này và sự phụ thuộc vào những ngoại 
tệ này để nhập khẩu hàng hóa.

T
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Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư vào Lào

heo VTT, Thuộc khuôn khổ chuyến thăm chính thức của thủ tướng Lào 
Thongloun Sisoutlith đến Trung Quốc, tuần vừa qua tại thủ đô Bắc Kinh, cộng 
đồng doanh nghiệp 2 nước cũng đã tổ chức hội thảo chung để tăng cường hiểu 
biết về tiềm năng đầu tư vào Lào.

Chủ trì hội thảo là Phòng thương mại Trung Quốc Asean CABC và Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Lào LNCCI

Theo thông cáo báo chí của LNCCI, có ít nhất 300 doanh nghiệp Trung Quốc đang 
quan tâm và tìm hiểu khả năng đầu tư tại Lào trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, 
thủy điện, khai thác cát và đá, sản xuất giấy, khai thác khoáng sản và phát triển cơ sở 
hạ tầng.

Ngoài ra, tại hội thảo, các bên cũng bàn về một số kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp 
Trung Quốc bao gồm dự án đường cao tốc, bệnh viện, cảng hàng hóa, cung cấp vật 
tư ngành công nghiệp, du lịch, thương mại, bất động sản, khu kinh tế, phát triển tay 
nghề, phát triển khu vực miễn thuế và khu nông nghiệp.

Hội thảo là diễn đàn đối thoại quan trọng giữa các doanh nghiệp Lào và Trung Quốc 
trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai quốc gia này đang trên đà phát triển. Tại 
hội thảo, các bên đã trao đổi và giao tiếp sâu hơn để tìm kiếm các hợp tác chung 
trong tương lai thông qua việc phía doanh nghiệp Trung Quốc được cung cấp chi tiết 
về nội dung các chủ trương, chính sách của Lào, theo LNCCI.

T 
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Lào Trung Quốc hợp tác phát triển công nghiệp-
nông nghiệp

heo báo chí Lào, Mới đây, chính quyền tỉnh Savannakhet đã phê duyệt cho một 
doanh nghiệp Trung Quốc có trụ sở tại địa phương được khảo sát và thiết kế 
cho dự án phát triển công-nông nghiệp tại huyện Xepon.  

Theo đó, Công ty Sun Paper Holding của Trung Quốc cam kết đầu tư 20 triệu USD, 
tương đương hơn 177 tỷ kíp để thực hiện dự án kết hợp công-nông nghiệp trên diện 
tích 800 ha theo hình thức phân bổ từng khu vực để phục vụ canh tác, nuôi cá, trồng 
cây ăn quả, hỗ trợ người dân sản xuất bền vững và tạo nguồn thu ổn định, đồng thời 
tăng cường nguồn cung cấp hàng hóa cho thị trường.

Cũng thuộc khuôn khổ dự án, chính quyền tỉnh Savannakhet cũng cho phép Sun 
Paper phát triển khu vực trên như là một khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất xanh 
và duy trì môi trường tự nhiên đa dạng.

Sun Paper Holding Lao là doanh nghiệp Trung Quốc có trụ sở tại huyện Xepon, tỉnh 
Savannakhet, sở hữu nhà máy bột giấy đạt chuẩn đầu tiên tại Lào được xây dựng từ 
năm 2008. Sun Paper Lao thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Shandong Sun Paper, 
một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất của Trung Quốc.

Trong nhiều năm hoạt động tại Lào, Sun Paper được chính quyền ghi nhận là đã tạo 
được nhiều việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Năm 2009, Sun Paper đã ký thỏa thuân đầu tư với chính phủ Lào trong dự án tích 
hợp khai thác và sản xuất bột giấy.

T 

Lào sẽ tạo công ăn việc làm cho phạm nhân

heo báo chí Lào, Phạm nhân tại các trại giam trên cả nước Lào chuẩn bị có điều 
kiện làm việc sau khi một doanh nghiệp Trung Quốc có ý định đầu tư trong lĩnh 
vực này, trong đó sử dụng lực lượng lao động chính là những người đang chấp 
hành hình phạt của nhà nước.

Mới đây, thông cáo báo chí của Bộ An ninh Lào cho biết Bộ trưởng Thượng tướng 
Vilay Lakhamphong vừa có cuộc thảo luận với Chủ tịch công ty Công nghiệp hóa 
chất đại dương của Trung Quốc, ông Ju XaoJiang về việc doanh nghiệp này đề xuất 
thực hiện nhiều dự án hợp tác với Bộ An ninh, trong đó bao gồm dự án trồng cây ăn 
quả, sản xuất giày dép, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, xây dựng nhà máy may 
mặc...và một số ngành tiềm năng khác ở Lào và doanh nghiệp này cam kết sẽ đầu tư 
100% vốn.

T 
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Hàn Quốc viện trợ phục hồi thiên 
tai cho Lào

heo KTTM, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa tiếp tục có 
chương trình viện trợ tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu 
và củng cố tính chủ động cho tỉnh Attapeu.

Theo đó, chương trình viện trợ sẽ diễn ra trong giai đoạn 2019-2023 với tổng kinh 
phí 11.5 triệu USD do KOICA cung cấp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 
tại tỉnh Attapeu, miền Nam Lào. Chương trình này được liên kết với Nexus HDP 
(Nhân đạo, Phát triển, Hòa bình), chuyên thực hiện liên kết các chương trình viện trợ 
nhân đạo hỗ trợ phục hồi do khủng hoảng trên phạm vi quốc tế. Trong trung hạn, 
KOICA sẽ hỗ trợ và củng cố vai trò tự chủ trong ứng phó và quản lý rủi ro thiên tai 
cho chính quyền Lào.

Chương trình hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, phát triển tay 
nghề, quản lý rủi ro thiên tai, bảo vệ trẻ em, phục hồi các khu vực bị thiệt hại do lũ 
lụt thông qua hợp tác với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Cán bộ của KOICA 
và Lào sẽ thực hiện giáo dục vấn đề bảo vệ sức khỏa, trẻ em, nông nghiệp cho các hộ 
gia đình địa phương, thông tin dự án cho biết. Đây là một phần của nỗ lực phục hồi 
sau thảm họa lũ lụt tồi tệ tại tỉnh Attapeu hồi năm ngoái.

KOICA là tổ chức có viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ hàng đầu cho Lào trong 
hàng chục năm qua và có vai trò quan trọng nhất trong việc triển khai ODA của 
chính phủ Hàn Quốc cho Lào. KOICA ưu tiên viện trợ trong các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Lào.

T

Ở phía đối diện, doanh nghiệp này đề nghị Lào xem xét cung cấp diện tích đất triển 
khai dự án và huy động nguồn nhân lực là các phạm nhân cải tạo tốt, chăm chỉ và nhu 
cầu lao động để tham gia làm việc theo các dự án nói trên. Ngoài ra, thu nhập và các 
chính sách liên quan cũng đều do phía Lào quy định.

Kết thúc buổi thảo luận, Bộ trưởng An ninh Lào đánh giá cao mục đích và sự quan 
tâm đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc khi có thể tạo việc làm và đem lại thu nhập 
cho phạm nhân của nước này, đồng thời bày tỏ hy vọng dự án hợp tác trên sẽ sớm 
được hiện thực hóa trong tương lai.
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Mỹ hỗ trợ Lào chống nạn buôn 
người

heo KTTM, Hồi đầu tuần qua, tại thủ đô Vientiane, chính phủ Mỹ và Lào đã 
tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong dự án chống buôn người, 
theo đó Mỹ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Lào chấm dứt tệ nạn nhức nhối này 
thông qua Chương trình Chống buôn người CTIP giai đoạn 3 năm tiếp theo.

Tham gia ký kết là đại diện Bộ Lao động-Phúc lợi xã hội Lào và đại diện chương 
trình USAID tại Lào dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Baykham Khatiya và Đại sứ 
Mỹ Rena Bitter.

Theo đó, dự án sẽ có trị giá 2.3 triệu USD nhằm thực hiện một trong những ưu tiên 
viện trợ của Mỹ tại Lào là chấm dứt nạn buôn bán người bằng cách củng cố vai trò và 
hoạt động của chính quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn buôn người, giảm tổn 
thương của phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân buôn người. Tổ chức trực tiếp thực hiện 
dự án này là Winrock International tại các tỉnh Vientiane, Savannakhet, Champasak 
và Salavane. Ngoài chống buôn người, Mỹ cũng hỗ trợ phát triển giáo dục, cải thiện 
sức khỏe và dinh dưỡng, cải thiện quy định gây khó khăn cho thương mại đầu tư và 
củng cố cơ chế quản lý luật pháp.

Chương trình chồng buôn bán người của USAID được triển khai theo các giai đoạn 5 
năm để giảm thiểu nguy cơ buôn bán người ở các nhóm dân cư thông qua việc đào 
tạo nghề, hỗ trợ việc làm, đặc biệt là ở quốc gia như Lào, được xem là nguồn cung 
cấp, điểm quá cảnh của các đường dây buôn người. Các nạn nhân buôn người tại Lào 
thường là lao động di cư từ miền Nam và làm việc tại các quốc gia láng giềng nhưng 
bị bóc lột sức lao động, buôn bán dâm ở Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

T
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Tỉnh Xiengkhoang xây dựng biểu tượng Phật giáo mới

heo KTXH, Cuối tuần qua, chính quyền tỉnh Xiengkhoang đã tổ chức lễ đặt 
chop đỉnh tượng Phật cao 38m đang được xây dựng tại chùa Hai Hin 
Mixayyaram tại bản Thongmixay, huyện Paek, khi hoàn thành, đây sẽ là công 
trình Phật giáo có quy mô lớn nhất tại tỉnh này.

Theo thông tin từ Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Xiengkhoang, sau khi hoàn 
thành công đoạn đặt chop đỉnh bức tượng, tổng tiến độ của công trình hiện đã đạt 
hơn 90%. Kinh phí để tôn tạo bức tượng Phật có kích thước 38m cao và 16m rộng 
này ước tính khoảng 16 tỷ kíp thông qua các khoản quyên góp của người dân và Lào 
kiều ở nước ngoài. Sau khi bức tượng hoàn thành, quần thể chùa Hai Hin sẽ là công 
trình lớn nhất ở Xiengkhoang với góc nhìn toàn cảnh từ trên đồi cao, được kỳ vọng 
là điểm du lịch tâm linh mới thu hút khách.

Đây là một trong các hạng mục trọng điểm của chiến lược củng cố các điểm du lịch 
văn hóa của tỉnh Xiengkhoang và làm đa dạng các điểm tham qua của du khách.
Chùa Hai Hin cũng có kế hoach  mở rộng thêm khu tu viện, phòng truyền giáo và 
các cơ sở tâm linh khác trong quần thể. Ngôi chùa chỉ cách Cánh đồng chum nổi 
tiếng khoảng 1km và có tầm nhìn toàn cảnh khu vực này cho tới trung tâm tỉnh 
Xiengkhoang, Sở Văn hóa cho hay.

Khi được hoàn thành, chùa Hai Hin sẽ trở thành trung tâm văn hóa, tâm linh và tổ 
chức các nghi lễ truyền thống của địa phương trong những năm tới.
Cũng theo chính quyền tỉnh Xiengkhoang, tỉnh này đang lên kế hoạch phát triển 
thêm quần thể ngôi chùa và các tiện ích thương mại, du lịch xung quanh.

T 

Tỉnh lộ 4B tại Xayaboury đi vào 
hoạt động

heo KTTM, Tỉnh lộ 4B nối huyện Hongsa của tỉnh Xayaboury đến bản 
Chiengman, tỉnh Luangprabang dài 114 km vừa được hoàn thành và chính 
thức đưa vào sử dụng hôm 14/1/2020.

Tham dự lễ khánh thành dự án có mặt Phó thủ tướng chính phủ Lào Somdy Duangdy, 
Bộ trưởng Công chính Vận tải Bounchanh Sinthavong và các đại diện ban ngành chức 
năng có liên quan.Tỉnh lộ 4B nằm trong mạng lưới đường bộ quốc gia Lào, sử dụng 
nguồn vốn vay 60 triệu USD của tổ chức hợp tác phát triển láng giềng Thái Lan 
NEDA. Trong đó có 20% là vốn viện trợ không hoàn lại, kết cấu mặt đường rải nhựa 
2 lớp, do công tỷ Chothavy Contruction là chủ thầu, khởi công tháng 8/2015, tổng 
thời gian thi công 42 tháng, dài hơn so với hợp đồng ban đầu là 32 tháng do tiến độ 
giải phóng mặt bằng chậm.Tỉnh lộ 4B bao gồm 2 làn đường, rộng từ 7-9m tùy theo 
địa hình, bao gồm 8 cầu vượt.

T
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Tin vắn: 

Giá nhiên liệu tại Lào được điều chỉnh
heo KTXH, Có hiệu lực từ 6h sáng 21/1 tới đây, Bộ Công Thương Lào vừa 
ban hành thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thành phẩm trên phạm vi 
toàn quốc.

Theo đó, mức chiết khấu quỹ bình ổn dầu DO được giảm 100 LAK, xuống còn 400 
LAK, giá xăng cao cấp GP95 tăng 90 LAK/lít, xăng thường GR91 tăng 180 LAK/lít 
và dầu DO tăng mạnh 380 LAK/lít.

Giá xăng tại thủ đô Vientiane mới sẽ ở mức lần lượt là 10.770 LAK, 9.650 LAK và 
9.040 LAK.

Tháng cao điểm bắt giữ buôn lậu gỗ tại Lào
heo KTXH, Chỉ trong vòng một tháng, cơ quan chức năng trên toàn quốc Lào 
ghi nhận hàng loạt vụ vận chuyển trái phép gỗ lậu và lâm sản trong danh sách 
cấm, cho thấy diễn biến phức tạp và tăng nhanh của loại tội phạm này.

Thông tin từ Bộ Nông Lâm Lào mới đây cho hay, trong tháng gần nhất, cả nước Lào 
đã triệt phá và phát hiện 86 đối tượng buôn lậu gỗ, thu giữ hơn 7.000 m3 gỗ các loại, 
trong đó có các loại gỗ có giá trị cao ở dạng thô như gỗ hương, gỗ trắc…Ngoài ra, cơ 
quan chức năng cũng triệt phá nhiều vụ vận chuyển lâm sản, thu giữ hàng chục cá 
thể động vật trong danh sách cấm đang được đưa đi tiêu thụ, đặc biệt là tê tê, ba ba, 
rùa, khỉ, trị giá hàng tram triệu kíp.

T

T 

Dự án bảo tồn rừng thông tại miền Bắc Lào

heo KTXH, Mới đây, ngày 14/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Xayaboury đã 
thực hiện ký kết hợp tác dự án khảo sát khả thi bảo tồn quần thể rừng thông trên 
địa bàn tại các khu vực rừng hoang hóa, đất trống, đồi trọc với một doanh 
nghiệp tư nhân.

Theo đó, dự án sẽ khuyến khích, thúc đẩy người dân trồng và tăng cường diện tích 
thông rừng, khai thác nhựa, các sản phẩm từ thông để cung cấp cho thị trường thông 
qua cam kết thu mua hoàn toàn từ doanh nghiệp. Hỗ trợ tạo việc làm, từng bước xóa 
bỏ các hình thức canh tác lạc hậu của người dân địa phương trên địa bàn 5 huyện 
Khop, Hongsa, Xayaboury, Xaysathan và Thongmixay
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Toàn thành phố Vientiane sẽ có 250 taxi

heo KTXH, Theo thông tin mới đây của Hiệp hội Taxi thủ đô Vientiane, tổ 
chức này sẽ khuyến khích tăng cường con số phương tiên taxi công cộng hiện 
tại từ 233 xe lên 250 xe trong năm nay để phục vụ hành khách.

Hiệp hội taxi Vientiane được thành lập từ năm 2003 trên cơ sở chủ trương của chính 
quyền thành phố, cung cấp dịch vụ chuyên chở hành khách tại 5 điểm chính bao gồm 
sân bay quốc tế Wattay, cửa khẩu hữu nghị số 1, bến xe phía Nam, bến xe phía Bắc 
và dịch vụ vận chuyển nội địa liên tỉnh. Giá dịch vụ vận chuyển hiện vẫn đang do Sở 
Công chính và Vận tải Vientiane ban hành theo mức giá nhiên liệu qua từng thời kỳ.

Taxi là dịch vụ vận tải chưa phổ biến ở Lào và chỉ xuất hiện tại khu vực đô thị đông 
dân như Vientiane nhưng cũng ít phát triển do tỷ lệ sở hữu phương tiện cá nhân lớn 
và thói quen sử dụng các dịch vụ di chuyển khác của người dân.

Tỉnh LuangNamtha có hơn 100 nạn nhân buôn 
người

heo KTXH, Thông tin từ Cơ quan an ninh tỉnh LuangNamtha mới đây cho hay 
trong năm 2019 toàn tỉnh ghi nhận hơn 100 trường hợp nạn nhân buôn bán  

người, đặc biệt chiếm đa số là nạn nhân bị lừa cưới 82 trường hợp, trong đó có 33 
người được đưa về địa phương và hơn 60 người đang ở trong trung tâm bảo trợ phụ 
nữ và trẻ em tỉnh.

Trong tổng số 106 nạn nhân buôn người, có 6 trẻ vị thành niên, 7 người nước ngoài 
(đã được đưa về nước), có 3 người bị ép buộc hoạt động mại dâm và các trường hợp 
còn lại bị đưa khỏi Lào bất hợp pháp để lao động cưỡng bức.

Chính quyền tỉnh LuangNamtha cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ người thân 
và bản thân trước các âm mưu lừa đảo và nguy cơ trở thành nạn nhân buôn người, 
đặc biệt là người dân ở các địa phương nghèo, vùng xâu vùng xa.

T 
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Đường Tanmixay-Sikeud hẹn 5 tháng hoàn thành
heo KTXH, Dự án giao thông gây bức xúc hàng đầu cho người dân tại thành 
phố Vientiane mới đây tuyên bố sẽ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 
vòng 5 tháng tới.

Dự án Tanmixay-Sikeud dài 9.4km nối đường Dongdok với phía Bắc thành phố 
Vientiane, là một trong các tuyến đường quan trọng, thông đại lộ 450 và đại lộ 
Kaysone với phía bên kia thành phố bị trì trệ nhiều năm và tiếp tục lỡ hẹn khánh 
thành hồi cuối năm 2019 vừa qua.

Nhà thầu Tangchaleun của dự án này liên tục gặp khó khăn về tài chính và không thể 
đáp ứng khoản đầu tư 45.1 triệu USD như cam kết ban đầu đã gây hệ lụy về đời sống 
cho người dân trong khu vực dự án. Mới đây, đại diện của công ty đã cam kết sẽ thúc 
đẩy dự án để hoàn thành trong tháng 6/2020 tuyến đường rộng 28m với 6 làn xe 
chạy.
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Doanh nghiệp Lào xuất khẩu măng tây sang Hàn Quốc
heo báo chí Lào, Diễn ra hôm 17/1 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Thứ trưởng 
Nông Lâm Somchit Inthamith đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận xuất khẩu 
măng tây giữa công ty Farm and Farm của Lào cho công ty JSB của Hàn 
Quốc với sản lượng 300kg/tuần, tương đương hơn 1 tấn/tháng..  

Hợp đồng nhập khẩu măng tây có thời hạn 1 năm và có thể tiếp tục gia hạn theo thỏa 
thuận giữa hai bên. Diện tích canh tác măng tây hiện tại của doanh nghiệp là 5ha.

Khammuan thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư
heo báo chí Lào,Thông tin từ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khammuan cho 
biết, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 300 hoạt 
động đầu tư, tổng vốn đăng ký lên đến 8.539 tỷ kíp. 

Trong đó bao gồm 70 doanh nghiệp đầu tư nội địa, đạt giá trị đăng ký 956 triệu kíp. 
Đạt mức tăng trưởng bình quân 17%/năm,. Ngoài ra, tỉnh này cũng có 341 dự án nhà 
nước, tổng mức đầu tư khoảng 113 triệu kíp.

T

T

Hội chợ đồ gỗ Lào lần thứ 6 chính thức diễn ra
heo báo chí Lào,Khai mạc hôm 13/1, Hội chợ đồ gỗ Lào lần thứ 6 chính thức 
diễn ra tại trung tâm thương mại Lào Itecc tại thủ đô Vientiane với kỳ vọng 
đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 20 tỷ kíp và thu hút 200 nghìn lượt khách 
tham quan.

Hội chợ là sân chơi trưng bày và bán các sản phẩm đồ gỗ được sản xuất tại Lào, năm 
nay có sự tham gia của 150 gian hàng của 66 đơn vị doanh nghiệp trên 11 tỉnh và thủ 
đô Vientiane. 

T

Lào tăng cường quản lý rủi ro cho các tổ chức 
tiền gửi vi mô

heo báo chí Lào, Mới đây, hiệp hội các tổ chức tài chính vi mô đã tổ chức Hội 
thảo có chủ đề “ Phát triển chính sách quản lý rủi ro đối với các tổ chức tài 
chính vi mô nhận tiền gửi tại Lào. 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giúp các tổ chức thành viên đối thoại, trao đổi 
các kinh nghiệm, quan điểm về lĩnh vực rủi ro tiền gửi, phát triển quỹ tiếp cận tài 
chính LAFF tại Lào.Hiện tại, hiệp hội tài chính vi mô Lào chưa có cơ chế và chính 
sách quản lý rủi ro tiền gửi, đồng thời các tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi cũng 
không có hợp tác với bất kỳ đối tác nào để đảm bảo các hoạt động của thành viên có 
hiệu quả và bền vững, vì vây, đây là diễn đàn lần đầu nhằm tiếp nhận tham vấn và hỗ 
trợ kỹ thuật từ các đối tác để hiệp hội này củng cố khả năng hoạt động.

T
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Thủ đô Vientiane tổ chức "Tết Hữu nghị Việt-Lào, 
mừng Xuân Canh Tý 2020"

heo báo chí Việt Nam, Vừa qua, tại thủ đô Vientiane (Cộng hòa Dân chủ nhân 
dân Lào), Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại 
Lào tổ chức trọng thể và ấm áp tiệc "Tết Hữu nghị Việt-Lào, mừng Xuân Canh 
Tý 2020". 

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào ông Nguyễn Bá 
Hùng; ông Nguyễn Duy Trung, chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào; các cán 
bộ đại sứ quán; đại diện cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào.

Về phía Lào có ông Sonesay Siphandone, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Phu nhân; đại tướng Chansamone Chanyalath, 
ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Phu nhân; cùng đông đảo 
lãnh đạo trung ương và các địa phương của Lào.

Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, trong năm 2019, mặc dù 
tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ Việt-Lào vẫn đạt nhiều 
thành quả tốt đẹp. Nhân dân hai nước đã siết chặt tay nhau, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua 
mọi khó khăn, tiếp tục vững bước đi lên, kinh tế hai nước tiếp tục tăng trưởng ở mức 
cao nhất trong khu vực châu Á.

Đại sứ cho biết, năm 2019 đã chứng kiến những bước phát triển mới rất đáng tự hào 
trong quan hệ Việt - Lào. Quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực 
đang đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, 
an ninh quốc phòng; hợp tác kinh tế có những bước phát triển tích cực với những dự 
án có ý nghĩa chiến lược lâu dài, kết nối hai nền kinh tế; hiệu quả giao lưu và hợp tác 
giữa các địa phương của hai nước tiếp tục được tăng cường.

Buổi lễ còn giới thiệu những món ăn truyền thống, đặc trưng trong ngày Tết cổ 
truyền của Việt Nam. Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước cùng nghe những câu 
quan họ, những bài hát về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và cùng hòa mình 
trong các điệu múa Lamvong, Basalop truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào 
anh em.
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Bà con Việt kiều tại Lào tưng bừng đón Năm mới
heo VOV Vientiane, Tối 19/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Thành hội Việt Kiều 
phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tưng bừng chào đón Năm mới 
Canh Tý 2020.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Thành hội Thủ đô Vientiane, khẳng 
định, trong những năm qua, văn hóa và hình ảnh người Việt Nam đã để lại những 
dấu ấn tốt đẹp trên đất nước bạn Lào, nhiều người trong số chúng ta là những tấm 
gương phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, có người là doanh nhân tài năng, góp 
phần quan trọng vào xây dựng đất nước Lào, cũng như đất nước Việt Nam.

Ông Lê Văn Mùi bày tỏ hy vọng bước sang Năm mới 2020, cộng đồng người Việt 
tại thủ đô Vientiane nói riêng và bà con Việt kiều Lào, Thái Lan nói chung sẽ có 
thêm nhiều niềm vui mới, bà con tiếp tục tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống.       

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại biện Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao 
tình cảm và những đóng góp của bà con kiều bào tại thủ đô Vientiane nói riêng và bà 
con kiều bào nói chung đối với quê hương đất nước trong năm qua và mong rằng, bà 
con tiếp tục chung tay góp sức với Đảng, Nhà nước cùng đồng bào trong nước củng 
cố khối đại đoàn kết dân tộc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng 
ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt 
Việt Nam-Lào.

Đại đức Thích Minh Quan, Trụ trì chùa Phật tích tại thủ đô Vientiane chia sẻ: 
“Trong không khí đón tất niên của cộng đồng người Việt Nam tại Lào lần này tổ 
chức đầm ấm, cũng như sự đoàn kết của bà con ở thủ đô Vientiane. Không những bà 
con ở Vientiane mà còn bà con ở các tỉnh Đông bắc Thái Lan đã đến tham dự.

Bầu không khí này đem lại sự đoàn kết mật thiết. Trong không khí Tết đến xuân về, 
thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào chúng tôi muốn gửi gắm lời chúc 
tết tới tất cả các kiều bào chúng ta ở khắp năm châu cũng như ở trong nước một cái 
tết thật vui vẻ đầm ấm và luôn luôn có niềm tin về đất nước Việt Nam ta đang có sự 
phát triển bền vững”
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Phá đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam
heo PLO, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng nằm trong 
đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 20 bánh 
heroin và 12 kg ma túy đá, 1 khẩu súng tự chế cùng các tang vật khác liên 
quan.

Qua công tác nắm tình hình, tháng 12-2019, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh 
phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 
lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng cầm 
đầu. Chuyên án mang bí số 819T được xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây 
này.
Ngày 16-1, nắm được thông tin các đối tượng trong chuyên án sẽ vận chuyển một 
lượng lớn ma túy di chuyển cắt rừng từ Lào vào khu vực đường mòn Hồ Chí Minh 
thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để giao dịch mua bán ma túy, 
Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 
để tổ chức bắt giữ các đối tượng.

Vào hồi 20g cùng ngày, tại cột mốc số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn 
xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh 
Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bắt quả tang 2 đối 
tượng mang quốc tịch Lào gồm: Thao Hờ Vừ, (sinh năm 1994, nơi cư trú Thoong 
Cha Lạt, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay); Chung Vàng, (sinh 
năm 2002, nơi cư trú Thoong Viêng Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay) 
đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường là 12kg ma túy đá, 20 bánh heroin, 1 khẩu súng tự 
chế và 4 điện thoại di động.

Theo TTXVN, bước đầu hai đối tượng khai nhận mang số lượng lớn ma túy qua biên 
giới để bán kiếm lời, khi đến địa điểm trên đã bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang 
được điều tra mở rộng.
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