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Tin chính: 

Họp thường kỳ chính phủ Lào tháng 
1/2020

heo KTTM, Diễn ra trong các ngày 22-23/1 tại thủ đô Vientiane, thủ tướng 
Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 1 
với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, các thành viên chính phủ đã lắng nghe báo cáo hoạt động của từng ngành, 
báo cáo diễn biến tiêu biểu của khu vực và quốc tế, tiến trình thúc đẩy tăng cường sản 
xuất nội địa, công tác kiểm soát và phòng dịch truyền nhiễm, tỷ giá hối đoái, công tác 
quản lý hàng hóa, tình hình biến đổi khí hậu và dư luận xã hội nổi bật.
Theo đó, thay mặt chính phủ, thủ tướng Thongloun yêu cầu các ban ngành chức năng 
tiếp tục tăng cường vai trò và hiệu quả giám sát, tổ chức thực hiện các lĩnh vực được 
phân cấp và trong thẩm quyền của mình. 

Hội nghị chính phủ cũng thống nhất cao về các chủ trương hoạt động trọng tâm trong 
năm bao gồm việc tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, xử lý các rào cản của nền 
kinh tế-tài chính. Tổ chức triển khai, thực hiện chỉ thị 03/PM về cải cách công tác 
quản lý dịch vụ cấp giấy phép đầu tư và cấp giấy phép kinh doanh. Tiếp tục quản lý 
nợ dự án công, hỗ trợ khối doanh nghiệp vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng 
giáo dục và dịch vụ y tế. Ngoài ra, chính phủ Lào cũng sẽ tiếp tục tập trung triển khai 
chính sách giảm nghèo, phục hồi thiên tai, duy trì thực hiện chỉ thị 15/PM và triển 
khai chuyên đề quy hoạch đất đai quốc gia, hoàn thành các mục tiêu phát triển bền 
vững SDG.

Hội nghị chính phủ cũng thống nhất thông qua Nghị định về quỹ khuyến khích và 
phát triển năng lượng nông thôn; nghe báo cáo về việc triển khai kết quả hội nghị của 
Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào; tiếp nhận ý kiến đóng góp của thành viên 
chính phủ về công tác thực hiện kế hoạch hợp tác thường niên Lào-Việt Nam năm 
2020. Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận báo cáo về chuyến công tác đến Trung Quốc 
của lãnh đạo chính phủ và kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Lào-Nga.

Chính phủ Lào cũng nghe báo cáo về công tác hiện đại hóa việc thanh toán và thu 
ngân sách qua hệ thống di động “Mobile Money”.

T
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Lào ban hành quy định mới về cấp phép đầu tư

heo VTT, Mới đây, thủ tướng Lào vừa ký ban hành chỉ thị 03/PM về việc 
cải cách công tác quản lý cấp phép đầu tư và cấp giấy phép kinh doanh 
trong nước.

Chỉ thị là động thái nhằm hỗ trợ triển khai nội dung bộ luật mới về khuyến khích 
đầu tư và các quy định có liên quan đến vấn đề đầu tư và kinh doanh trong nước. 
“Đặc biệt là cải cách hệ thống quản lý đầu tư một cửa và kinh doanh theo hướng 
minh bạch, nhanh chóng và thống nhất về triển khai các quy định hỗ trợ và khuyến 
khích đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Lào”. Trước đó, 
theo đánh giá của chính phủ Lào, bất chấp các nỗ lực cải cách trong năm 2019, chỉ 
có 2 chỉ số thuận lợi kinh doanh tại nước này thực sự được cải thiện và có đến 6 chỉ 
số thậm chí còn bị thụt lùi. Việc này dẫn đến thứ hàng EDB của Lào trong năm 
2020 được dự báo sẽ tiếp tục giậm chân tại chỗ. 

Chỉ thị dài 5 trang của thủ tướng yêu cầu ngành kế hoạch và đầu tư củng cố mạnh 
mẽ cơ chế đầu tư một cửa và cải thiện khả năng giới thiệu, cung cấp thông tin, tăng 
hiệu quả dịch vụ cấp phép đầu tư tô nhượng, giấy phép đầu tư và kinh doanh, đầy 
nhanh cung cấp VISA, giấy phép lưu trú, giấy phép lao động. Đồng thời triển khai 
cơ chế một cửa, một lần cấp phép cho nhà đầu tư thông qua hệ thống điện tử được 
đồng bộ hóa.

Ngoài ra, ngành Tài chính cũng được yêu cầu sớm hợp nhất kế hoạch nhập khẩu 
thường niên vào hệ thống khai báo thuế quan quốc gia NSW, củng cố các quy định 
về cấp phép đầu tư và thương mại trong phạm vi quản lý.

Chỉ thị của thủ tướng cũng yêu cầu các ban ngành thành lập ban điều phối về quản 
lý đầu tư một của, nghiên cứu và ra kết luận xem xét cấp phép đầu tư tô nhượng 
trong vòng 30 ngày và có phản hồi về nguyên tắc trong vòng 8 ngày đối với các 
lĩnh vực đầu tư trong thẩm quyền quản lý.

T
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Du lịch Lào tăng trưởng tích cực

heo báo chí Lào, Mới đây, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào vừa công bố 
số liệu du lịch mới nhất, cho thấy bước tiến lớn trong việc thu hút du khách đến 
nước này trong năm 2019.

Theo đó, Lào ghi nhận 4.7 triệu lượt khách du lịch trong năm ngoái, đạt mức tăng 
trưởng kỷ lục 14.44%, trong đó số lượng du khách Trung Quốc tăng 26.92% so 
với năm 2018. Trong khi đó, lượng du khách Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng 
11.94% và tiếp tục là quốc gia đứng đầu về lượng khách du lịch đến Lào, bên 
cạnh đó, lượng khách Việt Nam cũng có mức tăng 6.6% trong năm vừa qua.

Theo thông tin từ Cục quản lý du lịch, năm 2019 ghi nhận thành công của chương 
trình hợp tác du lịch Lào-Trung Quốc thông qua con số du khách Trung Quốc đến 
Lào tăng đột biến. Ngoài ra, các cải cách về quy định tạo thuận lợi xuất nhập 
cảnh cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến lượng du khách đến Lào cải thiện 
đáng kể. Đồng thời, hạ tầng và dịch vụ ở nhiều điểm du lịch trọng điểm cũng 
được phát triển mạnh, bao gồm thị trấn Vangvieng, Luangprabang. Ở hầu hết các 
điểm du lịch này, tiếng Trung Quốc được thêm vào như là một phần để thu hút 
thêm khách đến từ quốc gia này. Doanh thu cụ thể cho ngành du lịch trong năm 
2019 sẽ được công bố sớm sau khi các cơ quan liên quan thống kê được con số cụ 
thể.

Năm 2020, chính phủ Lào sẽ ban hành chính sách khuyến khích du lịch nội địa, 
hướng người dân sử dụng các dịch vụ du lịch trong nước là chính và tổng lượng 
khách trong năm nay ước đạt 4.7 triệu người, đem lại doanh thu hơn 900 triệu 
USD.

T
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heo LTP, Theo thông báo trên trang web laocoffeeproductprice.la (LCPP), 
giá thu mua cà phê Arabica tại các vườn trồng tại Lào hiện đang cao hơn so 
với mặt bằng thị trường thế giới trong mùa vụ hiện tại.

Hồi tháng 12/2019, giá hạt cà phê Arabica đỏ cao nhất ở mức 3.200 kíp/kg và thấp 
nhất là 1.500 kíp/kg vào tháng 10. Trong khi đó, Arabica hạt trắng đạt mức cao 
16.500 kíp/kg trong khi đạt mức đáy 15.000 kíp/kg. Giá cà phê tăng cao được cho là 
ảnh hưởng từ biến đối khí hậu trong khu vực, làm hạt cà phê chín chậm hơn so với 
mùa vụ thực tế.

Thông thường, cà phê Arabica tại Lào được thu hoạch từ tháng 10-12 nhưng năm 
nay đã kéo dài ra đến tháng 1, theo Coffelao. Trong khi người trồng Robusta tại Lào 
cũng bắt đầu bán cà phê vụ này từ tháng 12 và dự kiến kết thúc thu hoạch vào tháng 
3 tới, giá Robusta dự kiến sẽ không khác biệt so với năm ngoái, dao động ở mức 
11.000-12.500 kíp/kg cà phê loại I.

Cà phê Lào tập trung chủ yếu ở các vựa nằm trên cao nguyên Boloven tại tỉnh 
Champasak và Saravan, Xekong và Attapeu. Tuy nhiên chính phủ nước này đang 
khuyến khích mở rộng diện tích ra tới 11/18 tỉnh thành để tăng cường sản lượng cho 
thị trường.

Tính đến năm 2018, cả nước Lào có 95.400ha diện tích cà phê, cho tổng sản lượng 
154.135 tấn so với sản lượng 77.540 tấn trong năm 2015. Hai loại cà phê chính ở 
Lào là Arabica và Robusta với khả năng xuất khẩu 28.320 tấn hạt xanh trong năm 
2017 lên 31.495 tấn trong năm 2018.

Năm ngoái, 56% sản lượng cà phê hạt xanh của Lào được xuất sang Việt Nam, 13% 
sang Nhật Bản, 12% sang Thái Lan, 3% sang Campuchia, 2% sang Đức, 1,5% sang 
Trung Quốc, 0,9% sang Mỹ…

Tại thị trường trong nước, cà phê Lào xuất hiện trong các thương hiệu Amazon, Dao 
Heuang, Sinouk và Joma.

T
Giá cà phê Lào tại vườn được cải thiện
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Bộ Y tế Lào tăng cường kiểm soát virus viêm phổi từ 
Trung Quốc

heo LTP, Bộ Y tế Lào đã triển khai thêm nhiều cán bộ và tăng cường thắt 
chặt các biện pháp kiểm tra, kiểm dịch tại của khẩu biên giới với Trung Quốc 
trong nỗ lực ngăn chặn  sự lây lan của corona virus (2019-nCoV) đang gây ra 
dịch viêm phổi tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo đó, các trạm kiểm soát tại các tỉnh phía bắc Phongsaly, Luông Namtha và 
Oudomxay, có chung đường biên giới với Trung Quốc sẽ được tăng cường sàng lọc, 
đặc biệt là các du khách đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Y tế Lào cũng phát đi 
thông báo cảnh báo đến Cục hàng không và cơ sở y tế địa phương tăng cường các 
công đoạn sàng lọc và kiểm soát cần thiết.

Các trạm kiểm soát biên giới của Lào được trang bị thiết bị thăm dò y tế, máy quét 
nhiệt, hồng ngoại để sớm phát hiện các rủi ro, theo Bộ Y tế. Hiện chưa có trường hợp 
nào nghi nhiễm virus corona tại Lào.

Bộ Y tế cũng đề nghị công dân sớm thông báo các dấu hiệu nghi ngờ cho cơ quan 
chức năng để được kiểm tra và đánh giá tình hình thông qua đường dây nóng 020 54 
066 777.

Tại Trung Quốc, tính đến ngày 21/1, 440 trường hợp được xác nhận viêm phổi do 
virus corona gây ra. Trong số này có 9 người đã chết và đều ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, 
theo Tân Hoa Xã. Đặc biệt, Virus này đã lan ra bên ngoài Trung Quốc đại lục đến 
Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, theo Reuters.

Ở Thái Lan, ba người Trung Quốc và một người Thái Lan được chẩn đoán mang 
trong mình loại virus này sau khi trở về từ Vũ Hán, hai trong số các bệnh nhân Trung 
Quốc đã hồi phục và trở về Trung Quốc, trong khi bệnh nhân Thái Lan đang được 
điều trị.

T
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Lào thảo luận về tiêu chuẩn kỹ thuật xe điện
heo LTP, Tuần qua, đại diện chính phủ Lào, các doanh nghiệp nhà nước, tư 
nhân, đối tác phát triển và chuyên gia của Viện tăng trưởng xanh toàn cầu 
(GGGI) đã tổ chức nhóm họp để thảo luận và tham vấn về tiêu chuẩn kỹ 
thuật trong quá trình chuyển đổi xu hướng sử dụng xe động cơ đốt trong 
sang sử dụng xe chạy điện (EV).

Các bên liên quan đã thảo luận và đưa ra khuyến nghị cho chính phủ Lào về tổ chức 
lĩnh vực đăng ký EV, kiểm định kỹ thuật EV, chính sách thuế, triển khai tài chính và 
nhập khẩu phương tiện chạy điện. Ngoài ra, tiềm năng của ngành xe điện và chiến 
dịch nâng cao nhận thưc về EV cũng được đưa ra thảo luận.

Theo GGGI, tổ chức này đã bắt đầu hợp tác với chính phủ Lào về việc phát triển các 
kế hoạch EV kể từ năm 2018 thông qua chương trình đánh giá khả thi và thúc đẩy 
phương tiện chạy điện ở Lào. Hiện tổ chức này đang phối hợp với Bộ Công chính và 
Vận tải để phát triển các khung pháp lý về EVs bao gồm chính sách và tiêu chuẩn kỹ 
thuật EV cùng các cơ chế khuyến khích, tăng cường sự phổ biến của EVs tại Lào.
Cuộc họp mới đây được tổ chức để chính phủ Lào công bố kết quả chương trình 
đánh giá và tiếp nhận các ý kiến khuyến nghị để xây dựng khung pháp lý cụ thể 
trong tương lai.

Ngoài ra, cuộc họp cũng công bố báo cáo phân tích của GGGI về thương mại hóa 
phương tiện chạy điện và tính khả thi của xe bus điện tại thành phố Vientiane.
Theo báo cáo của Bộ Công chính và Vận tại tại hội nghị, các mục tiêu tổng thể về 
phát triển EV được tóm tắt trên cơ sở các quy định về giao thông hiện hành đối với 
phương tiện cơ giới của Lào cũng như báo cáo về lỗ hổng pháp lý liên quan đến xe 
điện tại nước này. Các quy chuẩn kỹ thuật cho xe điện tại Lào cơ bản phù hợp với 
tiêu chuẩn của Asean, đồng thời số liệu phân tích về chi phí vận hành và tác động 
của EVs đối với nền kinh tế Lào cũng được đề cập đến.

Liên quan đến vấn đề này, GGGI cũng đang hợp tác với chính phủ Lào thực hiện dự 
án quản lý chất thải rắn và phát triển dự án giao thông bền vững, thúc đẩy phương 
tiện chaytj điện ở thành phố Vientiane. Ở các tỉnh địa phương, GGGI cũng triển khai 
dự án quỹ khí hậu xanh, tập trung xây dựng các đô thị xanh tại Vientiane, 
Luangprabang, Champasak, Savannakhet và Khammuan.
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Thủ tướng: Nâng cao vai trò Viện nghiên cứu 
kinh tế 

heo KTXH,Mới đây, thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã tham dự hội nghị 
tổng kết công tác năm 2019 của Viện nghiên cứu kinh tế Lào vào đề nghị cơ 

quan này cần đóng góp vai trò lớn hơn, tích cực tổ chức nghiên cứu độc lập thay vì 
chỉ thực hiện theo chỉ thị được chính phủ giao

Bên cạnh việc đánh giá cao kết quả công tác của Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia, 
thủ tướng đề nghị với vai trò cao trong việc tham mưu chính sách kinh tế cho nhà 
nước, Viện có thể chủ động nghiên cứu các lĩnh vực theo xu hướng và tình hình 
chung của khu vực và quốc tế, đặc biệt là khía cạnh kinh tế vĩ mô, tham mưu các 
chính sách củng cố tài chính, xử lý vấn đề thu ngân sách yếu trong bối cảnh chi tiêu 
công ngày càng tăng và hạn chế rò rỉ tài chính…

Thủ tướng Lào lưu ý một số lĩnh vực cần được ưu tiên nghiên cứu và phân tích cẩn 
thận để có góc nhìn chi tiết nền kinh tế vĩ mô, đơn cử như tiềm năng sản xuất của các 
đặc khu kinh tế của Lào với tiên phong là SEZ Savan Park, ông Thongloun dẫn 
chứng. Ngoài ra, Viện nghiên cứu kinh tế cần xác định các chủ đề phù hợp và thiết 
thực đối với nền kinh tế để nghiên cứu, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp, thương mại trên cơ sở hợp tác, hỗ trợ từ đối tác quốc tế.

Năm 2020, Viện nghiên cứu kinh tế Lào cho biết sẽ tiếp tục chương trình nghiên cứu 
tập trung trong lĩnh vực giảm nghèo, tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững, đặc biệt 
là phát triển bền vững ngành năng lượng và mỏ. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổng 
thể về quản lý du lịch, giảm thiểu nạn khai thác rừng, lâm sản…

Viện nghiên cứu quốc gia là cơ quan chuyên môn cấp cao trực thuộc chính phủ Lào, 
bao gồm 4 trung tâm nghiên cứu và văn phòng với 102 cán bộ, trong đó có 9 người 
có bằng Tiến sĩ, 38 Thạc sĩ và 22 Cử nhân. Cơ quan này đã thực hiện các nghiên cứu 
quan trọng cho chính phủ và phân tích các khía cạnh và thách thức đối với kinh tế vĩ 
mô. Một trong các thành tựu của Viện là phối hợp với JICA để xây dựng cầu trúc giá 
cả hàng hóa và chính sách ổn định tài chính quốc gia.
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Chính phủ Lào thúc đẩy khởi công dự án thành 
phố thông minh

heo VTT, Sau khi đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư vào năm 2018, chính phủ 
Lào muốn dự án đô thị thông minh Amata Smart-Eco City sẽ sớm được khởi công 

trong tương lai gần. Dự án trên được cấp phép phát triển theo hình thức tô nhượng 
cho tập đoàn đa ngành Amata của Thái Lan.

Theo đó, dự án thành phố thông minh Amata có diện tích 70km2, thuộc địa bàn tỉnh 
Oudomxay và một phần tỉnh LuangNamtha. Tập đoàn Amata cũng công bố kế hoạch 
mở rộng tối đa dự án trên diện tích lên đến 200km2.

Thuộc khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác quản lý khu kinh tế đặc biệt và đặc thù 
SEZs của Lào. Thay mặt cho chính phủ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu 
tư Sonexay Siphandone thúc giục các cơ quan liên quan sớm hiện thực hóa dự án 
thông qua lế khởi công trong tương lai gần. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh 
nhiều dự án phát triển tại Lào đã không được triển khai, chủ yếu là nhà đầu tư gặp 
vấn đề về tài chính.

Theo thỏa thuận, tập đoàn Amata sẽ nhận giấy phép tô nhượng đất đai để phát triển 
huyện Namor ở tỉnh Oudomxay và huyện Luông Namtha ở tỉnh Luang Namtha 
thành đô thị thông minh và trung tâm logistics, đồng thời phải đảm bảo dự án được 
phát triển phù hợp với các chính sách của chính phủ về việc hiện đại hóa cộng đồng 
theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và tăng cường sinh kế địa phương.

Amata sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghiên cứu khả thi về kinh tế và kỹ thuật 
cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ và đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào dự 
án phát triển. Theo kế hoạch phát triển được đề xuất, trong giai đoạn đầu, nhà phát 
triển sẽ biến bản Nateuy lân cận tuyến đường sắt Lào-Trung và 4 bản khác trên 800 
ha đất thành một trung tâm vận tải logistic, trở thành mắt xích liên kết với các cảng 
khu vực và quốc tế như Laem Chabang ở Thái Lan và Hải Phòng tại Việt Nam.
Trong giai đoạn thứ hai, nhà phát triển sẽ xây dựng tỉnh lỵ Luang Namtha thành một 
độ thị thông minh bao gồm 14 bản trên diện tích 3.700 ha.
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 Lào đối mặt với lạm phát gia tăng

heo Laoedaily, Chính phủ Lào nhận cảnh báo mạnh mẽ từ việc chỉ số lạm phát 
của quốc gia này tiếp tục gia tăng phi mã tháng thứ 3 liên tục trong quý cuối 
cùng của năm 2019.

Điều này đòi hỏi các động thái mạnh mẽ để kiềm chế sức gia tăng giá cả hàng hóa và 
dịch vụ trước khi mức lạm phát vượt qua tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
Theo giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Lào Leeber Leebouapao, chính phủ cần làm 
mọi cách để giảm tốc độ gia tăng của lạm phát và đảm bảo thấp hơn tốc độ tăng 
trưởng kinh tế quốc gia, dự kiến đạt 6.5% trong năm nay và duy trì một nền kinh tế 
lành mạnh trước các vấn đề thách thức.

Cảnh báo được đưa ra sau khi mức độ lạm phát tháng 12/2019 của Lào nhảy vọt lên 
mức 6.28%, tăng từ 5.34% trong tháng 11 và chỉ ở mức 1.5% vào tháng 1/2019. 
Số liệu của Ngân hàng Trung ương Lào BOL cho thấy mức độ lạm phát bình quân cả 
năm của nước này đã lên mức 3.32% trong năm 2019, thấp hơn mức tăng trưởng 
GDP, dự kiến khoảng 6.4%.

Để ứng phó với tình trạng này, chính phủ Lào được cho là đang đi đúng hướng khi 
nỗ lực áp dụng các chính sách để kiếm chế lạm phát và tăng cường thúc đẩy sản 
xuất, ổn định giá trị đồng tiền nội địa. Tuy nhiên, để cải thiện tình trạng ở mức 
không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và sức cạnh tranh của quốc gia, các chính 
sách trên cần đạt được hiệu quả cao hơn nữa.

Theo báo cáo của Cục thống kê quốc gia Lào, nguyên nhân khiến lạm phát gia tăng 
cực mạnh trong tháng 12 vừa qua là áp lực giá từ nhóm hàng thực phẩm, đồ uống 
không cồn, với mức tăng bình quân 10%. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc 
duy trì cuộc sống của người có thu nhập thấp. Ngoài ra, giá thịt lợn tăng 4.33% cũng 
là yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát bất chấp các nỗ lực kìm hãm của chính quyền 
bởi nguồn cung sụt giảm.
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Trung Quốc đưa tuyến đường sắt vào mạng lưới giao 
thông khu vực

heo VTT, Dự án lớn nhất tại Lào là một phần của sáng kiến vành đai và con 
đường với tham vọng gây ảnh hưởng của Trung Quốc đến các quốc gia ở khu 
vực khác nhau trên thế giới.

Tuyến đường sắt dự kiến đưa Lào thành trung tâm đất liền khu vực vừa được cập 
nhật vào mạng lưới giao thông kết nối Trung Quốc với Asean qua Lào, Thái Lan, 
Malaysia và đến tận Singapore.

Theo thông tin mới nhất từ dự án, tuyến đường sắt sẽ hoàn thành và chính thức đưa 
vào sử dụng thương mại vào đúng quốc khánh lần thứ 46 của Lào 2/12/2021 hiện 
đang đạt tổng tiến độ 83%, giải phóng mặt bằng 95% trong tổng chiều dài 414km. 
Phần dự án phía Lào đi qua 5 tỉnh phía Bắc và kết thúc tại ga Vientiane sẽ có chiều 
dài 197.83km.

Gần nhất, hồi tháng 12/2019, đại diện các cơ quan truyền thông từ Châu Á, Asean và 
Trung Quốc đã có chuyến khảo sát tiến độ dự án tại cảng đường sắt quốc tế Thành 
Đô, một mắt xích quan trọng của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc. Công trình cảng 
đường sắt có tổng diện tích 33.6km2, nằm tại quận Thanh Bạch Giang, trung tâm 
kinh tế tại phía Đông Bắc thành phố Thành Đô, tọa lạc tại vị trí chiến lược trên cả 
con đường tơ lụa và vành đai kinh tế sông Dương Tử cũng như là cơ sở quan trọng 
của mạng lưới vận tải đa phương thức Thành Đô. Đây cũng là mắt xích chiến lược 
trong mạng lưới đường sắt Thành Đô-Châu Âu mà chủ tịch Tập Cận Bình đã lưu ý 
hội đầu năm 2018 trong chuyến thăm tỉnh Tứ Xuyên.

Theo đó, chuyến hàng đầu tiên của tuyến đường sắt Thành Đô-Châu Âu cho thấy 
mức tiết kiệm chi phí 1/3 so với hàng hải và 1/8 so với vận tải hàng không cũng như 
chỉ tốn 15 ngày di chuyển so với 45 ngày đi bằng tàu thủy. Thành Đô, nơi đã liên kết 
với 30 đô thị Châu Âu và 20 đô thị nội địa dự kiến sẽ trở thành một phần quan trọng 
trong quá trình khai thác các tiềm năng to lớn của tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc 
trong tương lai với sự tham gia của 120 doanh nghiệp lớn với tổng vốn đầu tư gần 
70 tỷ CNY.
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Lào tăng cường nghiên cứu củng cố thu nhập nông dân

heo KTXH, Mới đây, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của chương trình nghiên cứu 
nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR), Trung tâm nghiên cứu cây trồng 
ăn quả và Viện nghiên cứu nông nghiệp, nông thôn Lào đã phối hợp với các 

địa phương Vientiane và Champasak tiến hành dự án nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ, kỹ thuật trồng hoa màu nhà kính tại các hộ gia đình địa phương.
Dự án được triển khai nhằm nghiên cứu và tìm cách củng cố năng suất, chất lượng, 
mức độ an toàn của cây trồng nhà kính – kỹ thuật nông nghiệp dự kiến sẽ được mở 
rộng vào mùa mưa tại Lào.

Dự án thí điểm trồng hoa màu nhà kính áp dụng theo thiết kế Offset module chưa phổ 
biến tại Lào hiện nay, cho phép nhiệt độ bên trong luôn cao hơn môi trường 1 độ C 
và cao hơn các mô hình nhà kính khác 8 độ C và có thời hạn sử dụng mô hình lên đến 
10 năm và việc xây dựng cũng không tốn kém nhiều chi phó vật liệu. Mô hình này 
được kỳ vọng sẽ có thể giúp nông dân canh tác quanh năm, đặc biệt là vào mùa mưa, 
thời điểm thị trường khan hiếm hàng rau củ do năng suất thấp bị ảnh hưởng bởi thời 
tiết. Hiện các hộ gia đình thực hiện mô hình trồng hoa màu nhà kính này có thu nhập 
từ 500.000 đến 800.000 kíp/tháng.
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Tăng cường hợp tác Mekong-Lào

Theo thỏa thuận chung, hai bên thống nhất đồng tổ chức, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt 
động chung bao gồm Diễn đàn doanh nghiệp Lan thương –Mekong, Diễn dàn doanh 
nghiệp Lào, triển lãm thương mại và các hoạt động khảo sát thực địa chung tại các 
nước Lào, Thái Lan, các nước GMS.

Ngoài ra, hai bên cũng thỏa thuận chia sẻ mạng lưới, các liên hệ, cơ sở dữ liệu nghiên 
cứu thông tin, kỹ thuật có liên quan để tìm biện pháp củng cố môi trường kinh doanh 
tại Lào.

Hai bên cũng thống nhất hợp tác tăng cường cơ hội đối thoại giữa các đại diện của 
LNCCI/MI với các tổ chức, hiệp hội kinh doanh-thương mại trong khu vực để thúc 
đẩy hoạt động chung.

LNCCI là tổ chức độc lập, cầu nối cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động tại Lào, 
hỗ trợ tạo diễn đàn đối thoại giữa khu vực công và tư nhân để củng cố kiến thức và 
phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước Lào. Hiện LNCCI có hơn 1.000 thành 
viên doanh nghiệp và đang hoạt động tích cực triển khai các hoạt động mở rộng cơ hội 
kinh doanh và phổ biến kiến thức cho doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, MI là tổ chức 
liên chính phủ và có các hợp tác chặt chẽ với các quốc gia GMS về lĩnh vực phát triển 
nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng, tạo điều kiện hợp tác, kết nối khu vực.

T heo KTXH, Mới đây, Phòng Công nghiệp và thương mại Lào (LNCCI) và 
Viện Mekong (MI) đã đạt được thỏa thuận hợp tác chung trong giai đoạn 5 
năm thông qua ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với cam kết nâng cao khả 
năng phát triển một số lĩnh vực và hội nhập khu vực.
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Lào và các nước Mekong họp bàn về 
phát triển bền vững

heo KTXH, Diễn ra hôm 21-22/1 vừa qua tại thủ đô Vientiane, đại diện các 
quốc gia Mekong bao gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt 
Nam đã tổ chức nhóm họp để thảo luận về chiến lược tăng trưởng xanh 
quốc gia và xem xét nội dung dự thảo Chiến lược nông nghiệp xanh và bền  

vững (GSASF) cũng như các sáng kiến và chính sách phát triển có liên quan, đặc 
biệt là liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 
Chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Nông Lâm Lien Thikeo và đại diện FAO tại Lào 
Muhammad Nasar Hayat cùng khách mời đối tác từ Viện môi trường Stockholm, 
Thụy Điển.

Theo Bộ trưởng Lien Thikeo, chính phủ Lào coi trọng tăng trưởng xanh và xem như 
là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi 
trường. Phát triển xanh là một phần trong chính sách của Lào để cải thiện thu nhập 
của nông dân và củng cố vấn đề dinh dưỡng và an ninh lương thực quốc gia. Lào sẽ 
đưa chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ 9 và 
chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Thuộc khuôn khổ chương trình, các bên liên quan cũng đã tham gia đoàn khảo sát 
nông nghiệp xanh tại một nông trại hữu cơ ở bản Thaxang, quận Pakngeum, thủ đô 
Vientiane để chứng kiến quy trình và kỹ thuật canh tác của nông dân Lào.

T
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Hợp tác Lào-Mỹ tăng trưởng tốt

heo VTT, Sau những vấn đề trong quá khứ, hợp tác song phương Lào-Mỹ 
đang đạt được những bước tiến đáng kể trong những năm trở lại đây, Đại sứ 
Mỹ tại Lào Rena Bitter cho biết.

Ngày 22/1, Đại sứ Mỹ Rena Bitter có cuộc phỏng vấn truyền thông trước khi kết 
thúc nhiệm kỳ của mình tại Lào và có những nhận định về quan hệ hợp tác song 
phương ở thời điểm hiện tại. Theo đó, bà Rena đánh giá cao những thành tựu chung 
mà hai nước đạt được kể từ khi Hiệp định hợp tác toàn diện Lào-Mỹ được ký kết hồi 
năm 2016, mở ra kỳ nguyên hợp tác mới cho cả hai bên.

Trong nhiệm kỳ của mình tại Lào, Đại sứ Rena Bitter đã làm tăng thêm đáng kể 
nguồn viện trợ tài chính và kỹ thuật của chính phủ Mỹ dành cho Lào, đồng thời cam 
kết tiếp tục cung cấp cho Lào khoảng 90 triệu USD trong những năm tới để thực 
hiện phát triển các lĩnh vực rà phá bom mìn, cải thiện dinh dưỡng. Mỹ không coi các 
khoản tài chính là vốn vay mà là vốn đầu tư vào người Lào, theo đại sứ Mỹ. Mỹ 
cũng tích cực hỗ trợ Lào trong việc hội nhập khu vực, cải thiện tiếng nói của Lào tại 
quốc tế và đưa Lào thành trung tâm đất liền khu vực cho đến các hỗ trợ kỹ thuật để 
cải thiện môi trường kinh doanh-thương mại tại Lào.

Mới đây, chính phủ Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ hơn 4.96 triệu USD cho Lào để 
thực hiện chương trình rà phá bom mìn chưa nổ (UXO) trong giai đoạn 2019-2022, 
trong đó bao gồm hoạt động xử lý mặt bằng và đào tạo phát triển năng lực rà phá 
bom mìn. Dự án sẽ được triển khai tại các tỉnh Huaphan, Khammuan, Savannakhet, 
Saravan, Champassak và Attapeu. Khoản tài trợ được sử dụng để triển khai chương 
trình khảo sát quốc gia tìm kiếm bom mìn chiến tranh, giáo dục hiểu biết về rủi ro 
bom mìn và hỗ trợ nạn nhân.

Phát biểu tại lễ ký kết hôm 21/1 giữa chính phủ Lào và Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội, Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng cho biết các nguồn tài trợ tài chính, kỹ 
thuật và nỗ lực của Lào sẽ giúp nước này sạch bom mìn chiến tranh trong năm 2030. 
Ngoài ra, những nạn nhận của UXO cũng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ y tế, điều trị 
và tiếp cận việc làm.

Vấn đề bom mìn chưa nổ vẫn đang là ưu tiên xử lý hàng đầu của chính phủ Lào 
trong những năm trở lại đây bởi tác động to lớn làm trì trệ nền kinh tế. Gần 10.000 
ha đất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và hạ tầng vẫn đang ẩn chứa rủi ro UXO tại 
Lào và cần sớm được giải quyết trong tương lai, theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội. Dự kiến 5.000 ha đất sẽ được xử lý trong năm 2020 này. Năm 2020 cũng là năm 
chính phủ Lào bắt đầu xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược quốc gia 10 năm 
về UXO. Trên cơ sở viện trợ của quốc tế, trong đó có Mỹ, Lào sẽ tiếp tục tìm kiếm 
các khu vực có nguy cơ bom mìn chưa nổ trên khắp cả nước.Năm 2016, chính phủ 
Mỹ cam kết tăng gấp đôi viện trợ hàng năm cho Lào để xử lý vấn đề bom mìn chưa 
nổ, từ 15 triệu USD trong năm 2015 lên 30 triệu USD mỗi năm và đạt 90 triệu USD 
trong giai đoạn 2016-2018.
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Lào dự định xuất khẩu gạo sang Cuba

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào mới đây phê duyệt triển khai kế hoạch xuất 
khẩu gạo sang Cuba cho doanh nghiệp tư nhân PhanphetPhatthana. Đơn vị này 
được phép nghiên cứu tính khả thi và biện pháp cung cấp cho Cuba khoảng 

100.000 tấn gạo/năm và nhập khẩu theo đường ngược lại dược phẩm và vật tư y tế từ 
nước này bao gồm vacxine, thuốc điều trị… 

Đây là động thái đầu tiên kể từ khi hai nước đạt được một số thỏa thuận chung sau 
chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Lào đến Cuba hồi đầu năm 2019 nhằm tăng 
cường hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư. Hiện Lào 
đang xuất khẩu một số lượng hàng may mặc sang Cuba và kim ngạch thương mại 
giữa hai nước vẫn chưa đáng kể. Cuba có thế mạnh về thuốc lá, mía đường, bạch 
kim, cà phê và công nghiệp dược phẩm.

Về lĩnh vực xuất khẩu gạo, trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, Việt Nam vẫn là thị 
trường nhập khẩu gạo hàng đầu của Lào, đạt kim ngạch khoảng 70 triệu USD, tiếp 
sau là Trung Quốc với 40 triệu USD và Bỉ (11 triệu USD) và nhiều quốc gia khác 
trên thế giới với tổng giá trị khoảng 136 triệu USD. Năm 2020, chính phủ Lào đặt 
mục tiêu sản xuất 4.7 triệu tấn gạo/năm, cung cấp nội địa 2.5 triệu tấn, cung cấp cho 
công nghiệp chế biến khoảng 500-600.000 tấn và xuất khẩu không dưới 1 triệu tấn. 
Tuy nhiên, mục tiêu xuất khẩu gạo sang thị trường xa như Cuba sẽ gặp nhiều khó 
khăn về vốn và sản lượng. 

T 
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Vientiane đề xuất giá thịt lợn mới

heo báo chí Lào, Mới đây, Sở Công thương thủ đô Vientiane vừa đề xuất khung 
giá thịt lợn mới trong bối cảnh nguồn cung đang có dấu hiệu sụt giảm.

Theo đó, giá lợn hơi được đề nghị ở mức 23.500 kip/kg, giá lợn tại lò ở mức 28.500 
kíp/kg, thịt lợn bán lẻ loại I ở mức 40.000 kip/kg và 38.000 kíp/kg đối với thịt loại II, 
mức giá này được áp dụng trên toàn thành phố Vientiane và tăng đáng kể so với 
khung giá quy định trước đây vào hồi cuối năm 2019, khung giá này sớm bị phá vỡ 
bởi sự thiếu hụt nguồn cung thịt trong vòng 2 tháng trở lại đây.
Hiện tại thị trường, tiểu thương tại các chợ lớn ở Vientiane đang bán thịt lợn loại I ở 
mức 43.000-45.000 kíp/kg do hạn chế nguồn cung. 

Theo Sở Công thương, số lượng trại lợn quy mô lớn tại thành phố đã sụt giảm từ 187 
xuống còn 113 do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu phi cũng như chi phí đầu vào tăng 
cao do tiền kip mất giá và lạm phát nhảy vọt làm nhiều người từ bỏ chăn nuôi.
Tổng cầu thịt lợn tại thị trường Vientiane bình quân 59.5 tấn/ngày (tương đương 
700-750 con) và tăng lên đến 900 con vào các dịp sự kiện, trong khi đó, các nhà cung 
cấp lớn ở thành phố chỉ có thể đảm bảo 450-500 lợn/ngày và phần còn lại đến từ các 
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, theo Sở Công thương. Tuy nhiên giá thịt lợn ở Lào vẫn đang 
thấp hơn 33% so với Thái Lan và 66% so với Việt Nam.

T 
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Tin vắn: 

Lào điều chỉnh quy định về tài chính cấp bản
heo KTXH, Nghị định 4489 của Bộ Tài chính Lào ban hành mới đây đã có 
một số quy định mới nhằm tăng cường khả năng thu ngân sách của chính 
quyền cấp bản.

Theo đó, nội dung nghị định 6 chương, 13 điều quy định quyền và nghĩa vụ thu ngân 
sách của chính quyền cấp bản, các cơ quan tài chính, thuế cấp tỉnh có trách nhiệm 
xây dựng dự thảo chi tiết các khoản thu và trình HĐND xem xét thông qua trước khi 
chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, nguồn thu ngân sách cấp bản được phép sử dụng 
cho các khoản chi kinh tế-văn hóa-xã hội, chi tiêu hành chính, lương cho cán bộ, 
đóng góp quỹ các tổ chức đại chúng… và báo cáo định kỳ lên cấp trên.

Phó thủ tướng Lào: ngành tài chính cần tiến bộ

heo KTXH, Diễn ra hồi trung tuần tháng 1, Hội nghị hội đồng quản trị Ngân 
hàng Trung ương Lào (BOL) có sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài 
chính Somdy Duangdy và Thống đốc Sonexay Sithphaxay.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết ngành ngân hàng 2019 và phương hướng 
năm 2020 của BOL, bao gồm việc triển khai kế hoạch tiền tệ; triển khai kế hoạch 
ngân sách, thu chi ngân sách; kế hoạch xây dựng hạ tầng và kỹ thuật-thiết bị.
Tại hội nghị, Phó thủ tướng Somdy đánh giá cao các thành tựu mà BOL và ngành tài 
chính Lào đạt được trong năm 2019 và yêu cầu tiếp tục phát huy, áp dụng các biện 
pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề tệ còn tồn đọng, đặc biệt là sự ổn định của thị 
trường tiền tệ…để ngành tài chính có bước tiến và chuyển biến tích cực hơn trong 
năm 2020.

T

T 

Năm 2019, dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Lào

heo KTXH, Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Lào tại hội nghị tổng kết công tác 
ngành y tế năm 2019 và phương hướng năm 2020 cho biết trong năm 2019, cả 
nước Lào ghi nhận 39.000 ca nhiễm sốt xuất huyết, tử vong 76 người, tăng đột 
biến so với các năm trước. Ngoài ra, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á 
cũng ghi nhận mức lây lan ở mức độ cao và diễn biến phức tạp của sốt xuất 
huyết, trong đó Philippines có hơn 400.000 lượt nhiễm bệnh và có 1.512 người 
từ vong, cao nhất trong khu vực. 
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Thủ đô Vientiane đặt mục tiêu tăng trưởng 9.5%

heo KTXH, Diễn ra hôm 20/1, Đô trưởng Vientiane đã đọc báo cáo tổng kết 
kinh tế-xã hội của thủ đô trước HĐND thành phố. Theo đó, tổng giá trị sản 
phẩm GDP của Vientiane trong năm 2019 đạt 48.895 tỷ kíp, tăng 9.58% so với 
năm ngoái và vượt chỉ tiêu đề ra 0.08%.

Thu nhập bình quân đầu người GNI đạt 5.699 USD. Ngành nông nghiệp tăng trưởng 
3.54%, chiếm 13.81% cơ cấu kinh tế, lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng 12.79% 
chiếm 50.28% cơ cấu kinh tế và lĩnh vực du lịch ghi nhận mức tăng trưởng 9.3%. 
Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2019 cơ 
bản đều hoàn thành. Tuy nhiên, thủ đô Vientiane đã không đạt được kế hoạch tăng 
cường khả năng trồng lúa gạo lên 11%. Nhiều trong tổng số 17 mục tiêu về phát 
triển văn hóa-xã hội cũng không đạt được, trong đó bao gồm việc chưa cải thiện 
được tỷ lệ trẻ 5 tuổi không được đi học, các chính sách cho người cao tuổi và có 
công chưa hiệu quả, nhiều tệ nạn xã hội chưa được trấn áp triệt để (ma túy, tai nạn 
giao thông, ô nhiễm tiếng ồn), hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền không 
cao do thiếu tính đồng nhất và chủ động (đặc biệt là giải quyết vấn đề tranh chấp đất 
đai). Năm 2020, thành phố Vientiane đặt mục tiêu tăng trưởng GDP không dưới 
9.5%, đạt ít nhất 54.080 tỷ kíp, GNI bình quân đạt 6.120 USD, tăng trưởng nông 
nghiệp 4.5% (chiếm 14% GDP), tăng trưởng công nghiệp 12.5%(chiếm 49% GDP) 
và dịch vụ tăng 37%.

Chính quyền Vangvieng tiếp tục cho thu phí 
cầu bắc qua sông Nam Song

heo KTXH, Sau một thời gian ngắn tuyên bố không thu phí qua cây cầu mới 
xây dựng bắc qua sông Nam Song tại thị trấn du lịch Vangvieng, chính quyền 

địa phương này vừa quyết định cho phép doanh nghiệp tô nhượng cây cầu cũ tiếp tục 
được triển khai thu phí dịch vụ đối với người dân và du khách, được áp dụng cho 
người đi bộ, người đi xe đạp, xe máy, ô tô…phí qua lại hai chiều cho mỗi người đi 
xe máy là 10.000 kíp. Trước đó, theo chính quyền Vangvieng, cây cầu mới không 
nằm ở vị trí thuận lợi như cây cầu cũ nên sẽ được mở cửa miễn phí và doanh nghiệp 
đầu tư xây dựng cây cầu cũ tiếp tục được quyền thu phí qua lại cho đến năm 2023. 
Cây cầu mới được xây dựng theo kết cấu thép, nằm cách cầu cũ 5km về phía thượng 
nguồn để xoa dịu dư luận phàn nàn về tình trạng thu phí không hợp lý đối với cây 
cầu cũ. Công trình có tổng giá trị đầu tư là 7 tỷ kíp và hoàn thành hồi tháng 12 vừa 
rồi sau hơn 3 tháng thi công. Ngoài ra, con đường nối cây cầu đến các điểm du lịch 
nối bật của Vangvieng như động Phoukham, Ang Luang và Xang cũng đang được 
xây dựng, trị giá khoảng 6.8 tỷ kíp.

Cũng liên quan đến vấn đề này, dự án cao tốc nối thủ đô Vientiane đến thị trấn 
Vangvieng cũng đang gấp rút được xây dựng bởi nhà đầu tư Trung Quốc với trị giá 
1.2 tỷ USD và hoàn thành trong vòng 36 tháng.

T 
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Lào mở cửa miền phí điểm du lịch tại Champasak
heo KTXH, Mới đây, chính quyền huyện Khong, tỉnh Champasak đã ban hành 
quyết định dừng thu phí vào cửa đối với người dân và du khách tham quan hai 
điểm du lịch nổi tiếng này là thác nước Khonphapheng và thác Somphanith 

kể từ ngày 23/1 trở đi. Đây được xem là động thái tích cực và là tin tốt cho lượng du 
khách tham quan những địa danh này ngày càng nhiều. Ngoài ra, điểm kinh doanh 
dịch vụ ăn uống tại vọng quan sát ở vườn quốc gia Khonphapheng cũng được gỡ bỏ 
cho đến khi có thông báo tiếp theo. Tuy nhiên, các chi phí khác, bao gồm trông giữ 
xe, xe điện tham quan… vẫn sẽ được giữ nguyên như cũ.

Cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch, một trong các sự kiện văn hóa lớn nhất của tỉnh 
Champasak là lễ hội chùa đá Watphou, dự kiến sẽ được tổ chức từ 6-8/2 tới cũng sẽ 
không thu phí du khách như mọi năm. Thông tin được đưa ra sau khi chính quyền 
tỉnh Champasak ra thông báo chính thức hôm 22/1 vừa qua. Đồng thời, chi phí trông 
giữ xe, dịch vụ có liên quan cũng đang được xem xét hủy bỏ và sớm có thông báo 
trong thời gian tới đây.

T 

Lào đăng cai giải rugby quốc tế
heo KTXH, Giải thi đấu thể giao Rugby quốc tế DHL Vientiane 10s Rugby 
Championship vừa được tổ chức trong các ngày 25-26/1 vừa qua tại sân vận 
động Chao Anouvong ở thủ đô Vientiane với sự tham gia của 32 câu lạc bộ 
Rugby cả trong nước và quốc tế. Sự kiện được tài trợ bởi các công ty DHL và 
ANZ. Các câu lạc bộ nước ngoài đến từ Anh, Australia, Mỹ, Hongkong, Thái 
Lan, Trung Quốc, Việt Nam đã tranh tài ở các nội dung nam-nữ và U18, U13.

T 

Vientiane tổ chức phẫu thuật chữa bỏng miễn phí

heo KTXH, Mới đây, bệnh viện Mahosot tại thủ đô Vientiane vừa ra thông báo 
về việc tổ chức phẫu thuật và điều trị miễn phí các trường hợp bệnh nhân bị 
bỏng miễn phí trong các ngày từ 9-21/2 tới đây. Việc điều trị có sự tham gia của 
chuyên gia, bác sĩ đến từ Australia-New Zealand. Các bệnh nhân bị bỏng do lửa 
hoặc nước sôi có thể đăng ký tham gia điều trị từ ngày 9/2 tại khoa phẫu thuật 
tầng 2 bệnh viện Mahosot. Người bệnh cùng một thân nhân sẽ được hỗ trợ chi 
phí ăn uống, di chuyển trong thời gian điều trị tại viện.
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Sự kiện Marathon quốc tế sắp diễn ra tại Vientiane
heo báo chí Lào, Liên đoàn điền kinh Lào cùng một doanh nghiệp tư nhân 
vừa thông báo kế hoạch tổ chức sự kiện marathon quốc tế lần thứ 5 (5th 
Vientiane International Half Marathon 2020). Lễ họp báo chính thức được tổ 
chức mới đây cho biết sự kiện sẽ chính thức diễn ra hôm 1/3 tại quảng 
trường Thatluang, các vận động viên tham dự sẽ tham gia tranh tài tại các cự 
ly 21km, 10km và 5km. Chi tiết việc đăng ký có sẵn tại trang web chính 
thức của cuộc thi là https://vihm2020.efglaos.com./

.  

Vientiane có 55 thương hiệu ODOP
heo VTM, thông tin từ Sở Công thương Thủ đô Vientiane mới đây cho biết 
công tác thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm nhãn hiệu 
địa phương “mỗi huyện một sản phẩm” ODOP đã làm tăng thêm 10 đơn vị 
trong năm 2019, đưa con số doanh nghiệp ODOP trên toàn địa bàn hiện đạt 
55 đơn vị, 13 cụm sản xuất tập trung, 42 doanh nghiệp với khoảng 250 sản 
phẩm hàng tiêu dùng.

T
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Lào triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh 
dịch viêm phổi Corona

heo báo VOV,  Bộ Y tế Lào đang gấp rút triển khai các biện pháp để giám sát 
tình hình bệnh dịch viêm phổi do virus Corona gây ra.

Trả lời phỏng vấn phóng viên các cơ quan báo chí Lào hôm qua (26/1), Đại diện Bộ 
Y tế Lào cho biết, chính phủ Lào đang tích cực triển khai các biện pháp ngăn ngừa 
bệnh dịch viêm phổi lây lan sang nước này.
Theo ông Rattanaxay Phetsavanh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Kiểm soát các bệnh 
dịch truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào đang gấp rút triển khai các biện pháp để giám sát 
tình hình bệnh dịch viêm phổi Corona, đề phòng và kịp thời ứng khó khi phát hiện 
có trường hợp mang virus trên nhập cảnh vào Lào.

Cho đến nay, Lào chưa có trường hợp nào phát hiện nghi ngờ nhiễm virus Corona, 
tuy nhiên, Bộ Y tế Lào đã chỉ đạo các tỉnh có biên giới tiếp giáp với các quốc gia đã 
phát hiện có dịch bệnh kiểm soát tình hình. Bộ Y tế Lào cũng phối hợp chặt chẽ với 
tổ chức Y tế Thế giới WHO và các tổ chức quốc tế để giám sát sự phát triển của dịch 
bệnh này.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế Lào cũng khuyến cáo người dân hãy bảo vệ an toàn 
cho mình và người thân bằng cách hạn chế tiếp xúc với những người đang bị các 
triệu chứng về đường hô hấp, cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, khi đi ngoài hoặc 
đến những đám đông cần mang găng tay và khẩu trang. Bộ Y tế Lào cũng khuyến 
cáo, những người đến từ tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc nên đi khám tại các trung tâm y 
tế để kịp thời cách ly và điều trị khi có các triệu chứng hắt hơi, ho, thở dốc.

Lào là quốc gia có khá nhiều người Trung Quốc đến kinh doanh và sinh sống, sau 
khi nghỉ tết cổ truyền họ sẽ tiếp tục quay trở lại Lào nên có nguy cơ không nhỏ đối 
với sức khỏe của người dân Lào nếu có người mang theo mầm bệnh nhập cảnh vào 
nước này. Hiện Bộ Y tế Lào đã triển khai một số biện pháp tại các tỉnh biên giới tiếp 
giáp với các nước đã có những bệnh nhân nhiễm virus Corona đặc biệt là các tỉnh có 
các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc như Phongsaly, Oudomsay, Luongnamtha./.
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Nga bàn giao thêm cho Lào một loạt xe tăng - thiết giáp 
nâng cấp

heo DNVN - Nga đã bàn giao cho Quân đội Lào thêm một lô xe tăng chiến đấu 
chủ lực T-72B1MS và xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M.

Theo báo cáo của truyền thông Nga, vào các ngày 20 - 21 tháng 1 năm 2020, phái 
đoàn của Bộ Quốc phòng liên bang Nga đã tham gia lễ kỷ niệm 71 năm thành lập 
Quân đội Nhân dân Lào.

Bên lề buổi lễ, như một phần của việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự, phía Lào đã 
được bàn giao lô thiết bị quân sự tiếp theo từ Nga, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ 
lực T-72B1MS "Đại bàng trắng" và xe thiết giáp trinh sát nâng cấp BRDM-2M, các 
phương tiện chiến đấu trên được đặt tại tỉnh Xiang Khuang.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhấn mạnh rằng mối quan hệ 
Nga - Lào sẽ được tăng cường vì lợi ích của hai quốc gia, vì hòa bình, an ninh và ổn 
định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Được biết các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS là gói nâng cấp hỏa lực nhanh 
dành cho những chiếc T-72B sản xuất từ thời Liên Xô, thậm chí năng lực tác chiến 
của chúng còn được đánh giá nhỉnh hơn T-90S nhờ được trang bị kính ngắm toàn 
cảnh và hệ thống kiểm soát bắn tinh vi, chúng chỉ thua kém T-90 ở khả năng phòng 
vệ mà thôi. 

Trong khi đó xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M là món quà được Quân đội Nga mang 
đi tặng rất nhiều quốc gia đối tác như biện pháp thắt chặt tình hữu nghị. Các xe thiết 
giáp lưu kho từ thời Liên Xô này được bổ sung cửa hông, các tấm giáp phụ, hệ thống 
quang điện tử, tuy nhiên xe không còn khả năng bơi.
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Tranh thủ dịp Tết, mang 5 bánh heroin từ Lào về quê 
bán kiếm lời

heo VNN, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An 
vừa chủ trì, phối hợp một số đơn vị liên quan triệt phá đường dây ma túy từ 
Lào về Việt Nam, bắt 1 đối tượng, thu giữ 5 bánh heroin và 1.000 viên ma túy 
tổng hợp.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 19/1, tại khu vực địa phận dốc Chuối (xã Châu Kim, 
huyện Quế Phong, Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an 
Nghệ An chủ trì phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải Quan 
Nghệ An), đồn Biên phòng Tri Lễ và đội CSGT số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, 
Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ đối tượng Thò Bạ Mùa (SN 1970, trú tại Bản Muồi 
Xái 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái 
phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, đối tượng khai mua số ma túy của một đối tượng người Lào đem về để 
bán cho khách. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi “giao dịch” thì bị lực lượng chức 
năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.
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