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• Lào tiếp tục ra quy định mới về môi trường kinh doanh
• Lào công bố chuẩn thanh toán bằng mã QR
• Xuất khẩu bột giấy, gỗ của Lào trong năm 2019
• Giá thịt bò tại Lào ổn định
• Thủ tướng Lào yêu cầu cải cách giáo dục
• Gần 80 nghìn lao động Lào được củng cố tay nghề
• Lào hiện có gần 80 dự án năng lượng đã hoạt động
• Thị trường đồ gỗ mỹ nghệ Lào ảm đạm
• Chính phủ Lào kêu gọi công dân tránh khỏi khu vực dịch viêm phổi
• Lào xây dựng khu vực nông nghiệp hữu cơ tập trung
• WB cung cấp thêm khoản vay cho Lào
• Lào-Trung Quốc tăng cường hợp tác biên giới
• Mỹ hỗ trợ Lào củng cố công tác tư pháp
• Lào-Mỹ củng cố quan hệ hợp tác
• Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển đô thị
• Lào-Nga tăng cường hợp tác kiểm toán

• Lao động Lào thu nhập tốt tại Hàn Quốc
• Giá thịt lợn tại Vientiane tăng mạnh
• Chính quyền quy định giá đất mới tại thủ đô Vientiane
• Cà phê tại Xiengkhoang có thị trường ổn định
• Nước sông Mekong tiếp tục xuống thấp
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• Chính phủ yêu cầu Vientiane tăng cường quản lý thị trường
• Lào hoàn thành 75% diện tích lúa chiêm
• Lào triển khai dự án nông nghiệp mới
• Vientiane thông qua chính sách phát triển mới
• Cửa khẩu Lào-Thái tại Vientiane thiếu thiết bị kiểm tra y tế
• Vientiane tăng cường quản lý trường dạy lái xe
• Đơn vị lắp đặt điện chậm sẽ bị xử phạt
• Năm 2019 Lào có hơn 7.000 vụ án
• Allianz ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới
• Dự án căn hộ mới tại Vientiane

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Lào chưa bị coronavirus nhưng cảnh giác cao với du khách Trung Quốc

• Chợ phiên biên giới Na Mèo: Điểm giao thương của người dân Việt-Lào

• Bắt 2 người vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp
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Tin chính: 

Lào tiếp tục ra quy định mới về môi 
trường kinh doanh

heo LTP, Thông báo số 47 do thủ tướng chính phủ Lào ký ban hành hôm 
14/1 yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm giải quyết các vấn đề tồn đọng 
đang làm cản trở môi trường kinh doanh được khu vực tư nhân kiến nghị 
tại diễn đàn doanh nghiệp Lào lần thứ 12 mới đây.

Việc sớm có phản hồi tới khu vực tư nhân kể từ diễn đàn doanh nghiệp diễn ra cách 
đây không lâu đã cho thấy vai trò của sự kiện này đối với các chính sách mới của 
chính phủ liên quan đến việc tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước. 
Diễn dàn năm 2019 cũng do chính thủ tướng Thongloun Sisoulith chủ trì còn thảo 
luận về việc điều chỉnh tăng mức thu nhập và củng cố các vấn đề cộng đồng.

Theo đó, ngành Công Thương và Kế hoạch Đầu tư được yêu cầu áp dụng các hướng 
dẫn để tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính cần thiết cho việc cải thiện môi 
trường kinh doanh. Các quy định không cần thiết cần được cắt giảm để hỗ trợ việc đa 
dạng hóa nền kinh tế và mở đường cho Lào rời khỏi vị thế của quốc gia lệ thuộc nhiều 
vào ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên tự nhiên sang phát triển ổn định và bền 
vững. Điều này chỉ đạt được khi các cơ quan chức năng hoạt động nỗ lực và có trách 
nhiệm, theo thông cáo báo chí đi kèm của Phòng Công nghiệp-Thương mại Lào. Thủ 
tướng Lào cũng yêu cầu loại bỏ các hạn chế đầu tư thông qua việc sửa đổi nội dung 
danh sách quản lý loại hình kinh doanh hiện hành, việc này sẽ giúp mở cửa nền kinh 
tế và thu hút thêm đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng được yêu cầu tăng hiệu quả phổ biến văn bản hướng 
dẫn về thực hiện luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, đẩy nhanh quá trình sửa đổi sắc 
lệnh của chủ tịch nước về phí và lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt quy định rõ 
ràng hơn. Ngân hàng Trung ương Lào được yêu cầu phối hợp với các ban ngành chức 
năng để đơn giản hóa và giảm chi phí đăng ký vay vốn, giảm chi phí đầu tư tổng thể 
của doanh nghiệp thông qua quy định về thỏa thuận bảo mật.

Bên cạnh đó, quy định cũng yêu cầu thúc đẩy lĩnh vực cung cấp thiết bị, dịch vụ công 
nghệ, thúc đẩy du lịch tự nhiên bởi ngành dịch vụ của Lào đang có sự tăng trưởng 
trong tỷ trọng GDP và vượt qua cả ngành công nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, Bộ 
Năng lượng và Mỏ được yêu cầu xem xét điều chỉnh hạ giá điện cho khu vực dịch vụ 
để tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Cơ chế đối thoại giữa khu vực công và tư nhân thuộc khuôn khổ diễn đàn doanh 
nghiệp Lào lần thứ 12 cũng đã đem lại thỏa thuận thiết thực khác là thủ tướng đã chấp 
thuận kiến nghị của LNCCI về việc thành lập ủy ban đặc nhiệm để giải quyết các rào 
cản và thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh.

T
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Lào công bố chuẩn thanh toán bằng mã QR

heo VTT, Ngân hàng Trung ương Lào vừa công bố chuẩn mã QR quốc gia 
để thúc đẩy sự phát triển của thanh toán điện tử hôm 29/1.

Sự kiện ra mắt mã QR Lào thuộc khuôn khổ hội nghị chuyên đề về lĩnh vực thanh 
toán nội địa có sự tham dự của Ngân hàng Trung ương Lào (BOL), các tổ chức 
thương mại, tài chính, fintech, WB, UnionPay và Ngân hàng Thái Lan.

Sự ra mắt mã QR được xem là thành tựu quan trọng đối với ngành tài chính và đặc 
biệt đối với BOL, việc này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ các dịch vụ và nâng 
cao tính an toàn trong thanh toán. Việc phát triển mã QR thuộc vai trò của Vụ hệ 
thống thanh toán của BOL, đơn vị được thành lập hồi năm 2018 và có hợp tác với 
các tổ chức quốc tế để đưa Lào đạt được mục tiêu ưu tiên về phát triển hệ thống 
thanh toán hiện đại, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch, thúc đẩy nền kinh tế 
kỹ thuật số và kinh tế-xã hội quốc gia. Ngoài ra, việc ra mắt mã QR Lào sẽ thúc 
đẩy các ngân hàng thương mại sớm phát triển hệ thống thanh toán riêng để thu hút 
khách hàng, đại diện BOL cho hay.

Hiện tại, việc thanh toán qua mã QR đang được áp dụng rộng rãi ở Lào nhưng chưa 
có sự tích hợp tốt với các hệ thống thanh toán trong và ngoài nước. Việc công bố 
mã QR Lào sẽ củng cố hạn chế này cũng như thúc đẩy các giao dịch chuyển khoản, 
thanh toán dịch vụ trong và ngoài nước, thanh toán thuế và ủng hộ trực tuyến.

T
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Xuất khẩu bột giấy, gỗ của Lào trong năm 2019

heo Vientiane Times, Kim ngạch xuất khẩu bột gỗ và giấy loại của Lào trong 
năm 2019 đạt 251 triêu USD, đưa mặt hàng này lên vị trí thứ 4 trong nhóm các 
sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất.

Theo đó, điện vẫn đứng ở vị trí đầu tiên với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.066 
tỷ USD sau 10 tháng đầu năm 2019. Tiếp sau đó là quặng vàng xuất khẩu với 
tổng kim ngạch đạt 550 triệu USD và xuất khẩu đồng đứng ở vị trí thứ 3 với giá 
trị 401 triệu USD.

Trong đó, bột gỗ và giấy loại xuất khẩu sang Trung Quốc đạt kim ngạch khoảng 
250 USD, trong khi xuất khẩu sang Thái Lan đạt 800.000 USD và khoảng 
200.000 USD sang Việt Nam, thông tin từ Bộ Công thương Lào cho biết.

Tại Lào, nguyên liệu chính để sản xuất bột gỗ là cây bạch đàn, chính phủ nước 
này cũng đang thúc đẩy một cách có hệ thống việc trồng phát triển diện tích cây 
bạch đàn tích hợp với bảo vệ môi trường. Việc thổ nhưỡng tốt phù hợp với trồng 
cây bạch đàn sẽ là điều kiện cho nông dân phát triển diện tích loại cây này, ngoài 
ra gỗ bạch đàn cũng sẽ giúp Lào giảm thiểu vào nhu cầu nhập khẩu gỗ cứng. Liên 
quan đến lĩnh vực này, giấy thải loại là nguyên liệu chính cho sản phẩm giấy loại 
của Lào, tuy nhiên nước này vẫn phải nhập khẩu khoảng 24 triệu USD mặt hàng 
này theo chiều ngược lại chủ yếu từ Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan.

Hiện nhà máy bột gỗ và giấy loại lớn nhất của Lào nằm ở tỉnh Savannakhet có 
sản lượng hàng năm khoảng 1,2 triệu tấn, tương đương với quy mô sản xuất của 
một nhà máy lớn tại Brazil. Ngoài ra, một liên doanh Lào-Thụy Điển là công ty 
Burapha Agroforestry Company Ltd. cũng đầu tư diện tích bạch đàn lớn tại Lào 
cũng như sở hữu tổ hợp nhà máy sơ chế, chế biến riêng. Công ty này hiện đang 
xây dựng một nhà máy bột gỗ ở tỉnh Vientiane để cung cấp cho nhu cầu thị 
trường trong nước và xuất khẩu thông qua việc khuyến khích trồng hàng nghìn ha 
bạch đàn tại nhiều địa phương của Lào.

T
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heo LTP, Giá thịt bò tại Lào nói chung và thủ đô Vientiane nói riêng duy trì 
ở mức ổn định trong nhiều năm bên cạnh việc thịt lợn liên tục tăng trong 
cùng giai đoạn.

Hiện, thịt bò loại I tại các chợ thực phẩm trên địa bàn thành phố Vientiane dao động 
ở mức 65.000-70.000 kip/kg, thời điểm năm mới 2020 ghi nhận mức giá cao nhất 
khoảng 77.000-80.000 kip/kg. Lò mổ lớn nhất thành phố Dondou hiện cho khả năng 
cung cấp khoảng 50 đầu gia súc bao gồm trâu, bò mỗi ngày cho thị trường địa 
phương.

Theo giám đốc Công ty thực phẩm Vientiane Khamla Saengdara, nhu cầu thịt bò 
của người tiêu dùng hiện đang ổn định, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn loại 
thực phẩm khác vì lý do dinh dưỡng và sức khỏe. "Tuy nhiên nhu cầu thịt bò ở các 
quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang cao".

Năm 2017, Lào xuất khẩu đến 36.7 triệu USD trâu bò và tăng lên 90.3 triệu USD 
trong năm 2018. Lĩnh vực xuất khẩu gia súc của Lào những năm trở lại đây phát 
triển cho nước này tập trung vào ngành chăn nuôi và chuyển đổi mô hình chăn nuôi 
truyền thống sang thương mại hóa. Ngoài ra, đầu tư nước ngoài cũng khá đáng kể, 
đã thúc đẩy ngành này đi lên. Mặt khác, chính phủ Lào cũng có một số chính sách 
khuyến khích đầu tư vào ngành nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển nông thôn theo 
hướng thương mại hóa.

Bộ Nông Lâm Lào cho biết số lượng trang trại chăn nuôi đã tăng khoảng 10% trong 
năm 2018, từ 1.247 lên 1.370. Tổng số vật nuôi tăng 5.2%, tổng đàn gia súc hiện đạt 
1.92 triệu con. Việc này tạo điều kiện cho kế hoạch xuất khẩu nhiều gia súc và trâu 
bò hơn ra các nước lân cận.

Năm 2019, ngành chăn nuôi Lào đối mặt với thách thức lớn khi dịch tả lợn Châu phi 
bùng phát ở nhiều tỉnh thành, làm suy giảm đàn lợn và nguồn cung cho thị trường 
tiêu dùng. Điều này đã đẩy giá lợn tăng cao đáng kể, đạt đỉnh 45.000 kíp/kg cho thịt 
loại I bất chấp khung giá của chính quyền chỉ cho phép bán tối đa 36.000 kíp/kg.

Ngoài ra, giá thịt lợn tăng cao cũng bắt nguồn từ sự mất giá của đồng tiền, giá 
nguyên liệu sản xuất nhập khẩu tăng cao, tỷ lệ lạm phát, giá điện và nhiên liệu trong 
sản xuất cho đến chi phí vận tải.

T
Giá thịt bò tại Lào ổn định
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Thủ tướng Lào yêu cầu cải cách giáo dục

heo LTP, Ngày 29/1, thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tham dự và chủ trì 
hội nghị của ủy ban quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu điều 
chỉnh nội dung kế hoạch 5 năm của ngành giáo dục, yêu cầu cải tổ mạnh mẽ 
để đáp ứng với xu hướng đổi mới, đặc biệt là cải thiện chất lượng giáo viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Sengdeuang Lachanhthaboun 
đã báo cáo tổng kết công tác phát triển tài nguyên con người năm 2019, một phần của 
kế hoạch phát triển nhân lực quốc gia cho đến năm 2025. Bà kêu gọi các nỗ lực thúc 
đẩy nâng cao chất lượng nhân lực theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tăng 
cường việc làm có thu nhập ổn định cho lực lượng lao động nội địa và tăng khả năng 
cạnh tranh quốc tế. Bộ trưởng Giáo dục cũng kêu gọi các nghiên cứu, phân tích và 
sáng kiến mới trong việc thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
Thủ tướng Thongloun cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét và điều chỉnh lại 
nội dung kế hoạch phát triển nhân lực 5 năm tới để phù hợp với kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9. Tiếp tục điều chỉnh, cải cách ngành giáo dục theo thời 
đại mới, củng cố tinh thần dân tộc và trách nhiệm với đất nước, thay đổi tư duy bằng 
cấp, khuyến khích phát triển tay nghề.

T

Gần 80 nghìn lao động Lào được củng 
cố tay nghề

heo LTP, Ngày 27-28/1, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức hội 
nghị chuyên đề về lao động và phúc lợi xã hội năm 2019 dưới sự chủ trì của 
bộ trưởng Khampheng Xaysompheng.

Thông qua báo cáo tổng kết năm 2019, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào 
cho biết một số thành tựu đáng kể trong việc tạo việc làm và củng cố tay nghề cho lao 
động trong nước.

Theo số liệu thống kê, tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của Lào đã giảm 
từ 64.8% trong năm 2018 xuống 64.1% trong năm  2019, lao động trong lĩnh vực 
công nghiệp-khai khoáng tăng từ 11.6% lến 12% và lĩnh vực dịch vụ tăng từ 23.6% 
lên 27% trong cùng giai đoạn nói trên. Ngoài ra các chính sách củng cố tay nghê lao 
động đã thực hiện được trên 75.769 người, bao gồm 33.709 nữ, tương đương 48.83% 
kế hoạch năm, trong đó có 19.603 lao động nông nghiệp, 19.332 lao động công 
nghiệp và 37.370 lao động trong ngành dịch vụ.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 64 

Lào hiện có gần 80 dự án năng lượng đã hoạt động

heo LTP, Diễn ra hôm 28-29/1 tại thủ đô Vientiane, Cục quản lý năng lượng 
thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đã tổ chức hội nghị về lĩnh vực xây dựng 
và lắp đặt điện năng toàn quốc năm 2019 Tham dự hội nghị có Bộ trưởng 
Khammany Inthirath và lãnh đạo các ban, ngành có liên quan.

Thông qua báo cáo hội nghị, Cục trưởng Cục năng lượng Buathep Malaykham cho 
biết tổng công suất lắp đặt của 75 nhà máy phát điện đang hoạt động tại Lào hiện đạt 
9549.45 MW, cho khả năng sản xuất 50.563 GWh/năm, trong đó bao gồm 54 công 
trình thủy điện cỡ vừa và lớn trên 5MW, tổng công suất lắp đặt 7.576MW, đạt khả 
năng sản xuất 37.577 GWh/năm, nhà máy nhiệt điện duy nhất đang hoạt động tại 
Hongsa có công suất lắp đặt 1.878MW, khả năng sản xuất 12.582 GWh/năm. Có 1 
dự án năng lượng tái tạo cỡ vừa (trên 5MW) có công suất lắp đặt 20MW, khả năng 
sản xuất 105GWh/năm, 2 dự án năng lượng mặt trời cỡ vừa có tổng công suất 
20,2MW, cho khả năng sản xuất 40,32GWh/năm. 13 dự án điện cỡ nhỏ đang trong 
giai đoạn vận hành có tổng công suất lắp đặt 38,5MW, cho khả năng sản xuất 102,12 
GWh/năm, 1 nhà máy năng lượng tái tạo 5MW có khả năng sản xuất 57,59GWh/
năm, 3 dự án điện mặt trời có công suất 11,8MW, cho khả năng sản xuất 18,88GWh/
năm. 

Ngoài ra, còn 21 dự án năng lượng khác tại Lào đang trong quá trình xây dựng, tổng 
công suất dự kiện 3.243,5 MW, 38 dự án đang trong quá trình khảo sát (PDA) có 
tổng công suất 11.791MW cho tổng khả năng sản xuất 60.934 GW/năm, 55 dự án 
đang trong giai đoạn tiền khảo sát (MOU) có tổng công suất lắp đặt 10.806MW, tổng 
năng lực sản xuất ước đạt 47.625 GWh/năm

Chiến lược đến năm 2025 của ngành điện lực Lào là nâng tỷ lệ tiếp cận điện dân sinh 
toàn quốc lên 98%, xuất khẩu cho Thái Lan đạt trên 9.000MW, 5.000MW cho Việt 
Nam, 500MW cho Myanmar, 100MW cho Malaysia, 200MW cho Campuchia. 
Chiến lược đến năm 2030 Lào phấn đấu cung cấp đủ điện trong nước và nâng năng 
lực sản xuất thêm 3.500MW, trở thành trung tâm truyền tải điện lưới của khu vực và 
áp dụng thành công chính sách tiết kiệm năng lượng.
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Thị trường đồ gỗ mỹ nghệ Lào ảm đạm

heo KPL, nền kinh tế Lào và thế giới đang trong bối cảnh chững lại khiến lĩnh 
vực kinh doanh và thương mại trong nước đang bắt đầu không được sôi động 
như trước đây, đặc biệt là ngành kinh doanh hàng mỹ nghệ và thủ công.

Nhiều đơn vị doanh nghiệp do gặp khó khăn đang kêu gọi chính phủ có biện pháp hỗ 
trợ và kích thích thị trường phát triển hơn trong bối cảnh sức tiêu thụ giảm sút liên 
tục. Ghi nhận ý kiến thực tế tại hội chợ triển lãm đồ gỗ Lào năm 2020 mới đây, KPL 
cho biết các doanh nghiệp kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ đều đang vật lộn với tình 
trạng duy trì hoạt động, đồng thời kêu gọi chính phủ có biện pháp hỗ trợ mở rộng thị 
trường để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là khách hàng quốc tế bởi sức mua 
trong nước đang giảm sút rõ rệt. Về vấn đề này, các nhà kinh doanh đồ gỗ muốn nhà 
nước tạo điều kiện giảm chi phí đầu vào sản xuất và cải thiện vấn đề vận tải để có 
thể tìm kiếm những đối tác thương mại nước ngoài.

Trước đó, chỉ thị số 15/PM của chính phủ Lào đã thắt chặt quản lý ngành gỗ trong 
nước thông qua các biện pháp cứng rắn về xuất khẩu. Các nhà sản xuất đã phải vật 
lộn với việc phải cung cấp sản phẩm đúng tiêu chuẩn về kích thước, quy cách mới đủ 
điều kiện xuất khẩu ra nước ngoài, những khó khăn đó khiến nhiều doanh nghiệp 
phải từ bỏ giảm bớt quy mô sản xuất để duy trì hoạt động.

Năm 2018, khoảng 64.109 mét khối gỗ thành phẩm được xuất khẩu, tăng 44,38% so 
với năm 2017, gia tăng giá trị xuất khẩu nhờ qua chế biến và đạt hơn 40,335 triệu 
USD (tương đương khoảng 345,6 tỷ Kíp), tăng 107% so với năm 2017. Các nước 
láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc khá ưa chuộng đồ gỗ Lào nhưng quy cách các sản 
phẩm được phép xuất khẩu không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Chính phủ Lào cần sớm phản hồi doanh nghiệp và có động thái tích cực để củng cố 
ngành gỗ bởi đây là một trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển 
kinh tế - xã hội ở Lào. Là một trong những ngành tạo nhiều công ăn việc làm và phát 
triển tay nghề cho người dân.
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Chính phủ Lào kêu gọi công dân tránh khỏi 
khu vực dịch viêm phổi

Bộ Ngoại giao Lào vừa phát đi thông báo khuyến nghị công dân nước này nên 
tránh hành trình đến các quốc gia đã ghi nhận các ca nhiễm chủng viêm phổi mới 
coronavirus để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihan nói trong thông cáo báo chí 
chiều 28/1 vừa qua cho biết "Bộ Ngoại giao Lào đang tích cực phối hợp với các quốc 
gia khác theo dõi sát và cập nhật liên tục diễn biến sự lây lan của dịch viêm phổi do 
virus corona và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho công dân Lào ở các nước có dịch, 
ngoài ra, các công dân cũng cần theo dõi liên tục diễn biến dịch trên các phương tiện 
thông tin từ chính phủ và Tổ chức Y tế thế giới".

Theo thông tin của Đại sứ quán Lào tại Bắc Kinh, hiện tại chưa ghi nhận trường hợp 
sinh viên, công dân Lào nào bị nhiễm virus viêm phổi tại Trung Quốc cho đến hết 
ngày 27/1 và đã có tổng cộng 99 người quay trở về nước trong các ngày gần đây, 
ngoài ra cũng đang có 49 sinh viên Lào đang còn ở lại Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch.

Tính đến hết ngày 27/1, đã có 4.515 người Trung Quốc được xác định đã nhiễm 
Novel Coronavirus, trong đó có 106 người đã tử vong. Ngoài ra, các nước đã xác 
định có người nhiễm loại virus viêm phổi này bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, 
Australia, Singapore, Đài Loan...

Mới đây, trong thông báo của hãng hàng không Lao Airlines, nhiều chặng bay từ 
Lào đi Trung Quốc cũng sẽ bị tạm ngừng phục vụ bao gồm tuyến Vientiane-Thường 
Châu (kể từ 8/2 trở đi), tuyến Vientiane-Hàng Châu (kể từ 5/2), tuyến Vientiane-
Thượng Hải (kể từ 29/1). Tuy nhiên, các tuyến Vientiane đi Côn Minh và Quảng 
Châu vẫn đang hoạt động bình thường.

Lào hiện có 9 đường bay đến các đô thị của Trung Quốc, ngoài các điểm đến sẽ bị 
tạm dừng khai thác ở trên còn có các chặng từ Vientiane đi Trường Sa (Hồ Nam), 
Ôn Châu (Triết Giang), Sơn Đông và chặng Luangprabang-Trường Sa, 
Luangprabang-Cảnh Hồng.
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Lào xây dựng khu vực nông nghiệp hữu cơ 
tập trung

heo Laoedaily, Bản Nonghai, quận Hadxaiphong tại thủ đô Vientiane nằm 
trong kế hoạch xây dựng khu vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và 
bền vững.

Mục tiêu được đặt ra bởi Bộ Nông Lâm Lào, mới đây Bộ trưởng Lien Thikeo cũng 
cho biết khu vực nông nghiệp hữu cơ tập trung sẽ trở thành thị trường cố định, bao 
gồm hệ thống điều tiết nguồn cung và giá cả, đồng thời cung cấp cho nông dân điểm 
đầu ra ổn định.

Theo Bộ trưởng Lien, thị trường cố định sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho người nông 
dân, vốn đang vật lộn với việc tìm đầu ra cho sản phẩm hữu cơ sản xuất được. Quân 
Hadxaiphong là địa phương lý tưởng bởi có cộng đồng nông nghiệp rộng lớn. "Trong 
những năm trở lại đây, người nông dân phải di chuyển nhiều nơi để bán các sản phẩm 
hữu cơ của mình, khiến khách hàng không xác định được nơi cung cấp cụ thể đã làm 
lĩnh vực hàng hữu cơ không thể phát triển". "Thị trường cố định sẽ giúp nông dân có 
nhiều không gian hơn để tìm đầu ra", Bộ trưởng Lien nói. Dự án sẽ khuyến khích 
người dân chuyển sang bán buôn khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra, 
điều này còn giúp chính phủ trong việc hỗ trợ nông dân cải thiện chất lượng và giá trị 
hàng hóa hữu cơ từ công đoạn bảo quản, đóng gói...

Chất lượng hàng hóa cao hơn dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu khách hàng cả ở Lào và 
nước ngoài. "Việc quản lý tốt hơn lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ sẽ thúc đẩy các tiêu 
chuẩn chất lượng và giá cả", Bộ trưởng Nông Lâm nói thêm.

Hàng hữu cơ được người nông dân tại Vientiane bắt đầu bày bán tại khu vực lân cận 
quảng trường Thatluang từ năm 2006 và chuyển dần sang công viên Chao Phanguem 
hay chợ Huayhong tại quận Chanthabouly mới tần suất 2 lần/tuần. Hiện người tiêu 
dùng có thể mua sản phẩm rau hữu cơ tại trung tâm thương mại Lao-Itecc vào thứ 4 
và thứ 7 hàng tuần.

Theo Bộ Nông Lâm, toàn thành phố Vientiane có 17 cụm sản xuất hữu cơ với 313 hộ 
gia đình, canh tác trên diện tích 175ha tại các quận ngoại thành bao gồm Xaythany, 
Xaysettha, Sikhottabong, Naxaithong và Pakngeum, đem lại sản lượng khoảng 1.000 
tấn/năm.
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WB cung cấp thêm khoản vay cho Lào

heo VTT, Ngày 28/1 vừa qua, Ngàn hàng Thế giới và Bộ Tài chính Lào đã tổ 
chức lễ ký thỏa thuận cho vay trị giá 50 triệu USD để thực hiện dự án quản lý 
rủi ro thiên tai tại Đông Nam Á và Dự án đường bộ Lào giai đoạn II. Tham dự 
lễ ký kết là Thứ trưởng Tài chính Bounchom Ubonpaseuth và Giám đốc WB 
tại Lào Nicola Pontara.

Thông cáo báo chí của chương trình cho biết khoản vay được xác nhận bởi Hội đồng 
quản trị WB hôm 13/12 nhằm hỗ trợ tài chính cho Lào trong việc tăng cường ứng 
phó và phục hồi sau thiên tai và củng cố chất lượng đường thủy và đường bộ. Trong 
đó 25 triệu USD sử dụng để cải thiện năng lực của Lào trong việc ứng phó với thiên 
tai đường thủy và 25 triệu USD còn lại để sửa chữa và bảo trì các tuyến giao thông 
bị hư hại, đồng thời gia tăng sức chống chịu trước thiên tai.

Theo đó, các giải pháp mới được áp dụng để củng cố đê bao và bảo vệ các khu vực 
dân cư dễ ngập, đồng thời lập hệ thống giám sát thông tin rủi ro và phòng chống 
thiên tai ở các tỉnh dễ xảy ra lũ lụt bao gồm Oudomxay, Luangprabang và 
Bolikhamxay. Ngoài ra, dự án đường bộ quốc gia giai đoan II sẽ thực hiện cải thiện 
khả năng chống chịu cho tuyến quốc lộ 13 tại tỉnh Bolikhamxay.

Trước đó, năm 2018, Lào hứng chịu đợt lũ nặng nề nhất trong vòng 1 thập kỷ, đập 
phụ của dự án thủy điện Xepian-Xenamnoy bị đổ sập làm ảnh hưởng đến hơn 
600.000 người dân và giết chết 64 người. Thiệt hại ước tính khoảng 371.5 triệu 
USD, tương đương 2.1% GDP thời điểm đó. Ngoài ra, các đợt thiên tai tiếp theo đã 
làm hư hại hạ tầng giao thông và công trình trên nhiều địa phương khác của Lào.
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Lào-Trung Quốc tăng cường hợp tác biên giới

heo KTXH, Hội nghị của liên ủy ban biên giới Lào-Trung, Trung-Lào vừa 
diễn ra tuần vừa qua tại thành phố Luangprabang. Dẫn đầu đoàn phía Lào 
tham dự hội nghị là chủ tịch ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Lào 
Anousin Kattiyalath, dẫn đầu đoàn phía Trung Quốc là chủ tịch ủy ban biên 
giới Trung-Lào Wei Hongtian.

Tại hội nghị, hai bên khẳng định tình hình an ninh, trật tự biên giới đã được duy trì, 
việc phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên đạt hiệu quả cao trong công tác tuần 
tra, kiểm tra cột mốc biên giới, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Ngoài ra, lãnh 
đạo các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương cũng thường xuyên trao đổi, 
tìm biện pháp xử lý các vấn đề chung.

Hai bên cũng kêu gọi các hợp tác chặt chẽ hơn trong việc trao đổi thông tin, nâng cao 
nhận thức về các quy định, thỏa thuận hợp tác và cơ chế quản lý biên giới chung. 
Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép, xâm lấn đất đai và 
khai thác lâm sản, buôn bán người bất hợp pháp... Củng cố hợp tác song phương, phát 
triển cơ sở hạ tầng khu vực biên giới để tạo thuận lợi cho khách du lịch và phương 
tiện xuất nhập cảnh,

T

Mỹ hỗ trợ Lào củng cố công tác tư pháp

heo KTXH, Diễn ra hôm 24/1, Bộ Tư pháp Lào và Hiệp hội Asia đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ tài chính trị giá 3,67 triệu USD cho dự án khuyến 
khích tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật và công lý tại Lào. Tham dự 
chứng kiến lễ ký kết có Bộ trưởng Tư pháp Xaysi Santivong và Đại sứ Mỹ 
Rena Bitter.

Dự án có mục đích tăng cường khả năng quản lý nhà nước-xã hội bằng luật pháp, tăng 
cường hiệu quả công lý, các dịch vụ hành chính minh bạch dưới quy định luật pháp, 
đảm bảo vai trò đóng góp của phụ nữ và người kém cơ hội. Dự án có phạm vi tại thủ 
đô Vientiane và 9 tỉnh tại Lào. Dự án cũng tạo điều kiện cho Liên đoàn luật sư Lào 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp lý và hỗ trợ miễn phí, mở rộng mạng lưới hỗ trợ 
pháp lý rọng khắp các địa phương trên cả nước.

T
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 Lào-Mỹ củng cố quan hệ hợp tác

Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 
đồng thời chuyến thăm cũng là sự kiện trước thềm hội nghị thượng đỉnh Asean-Mỹ.
Tại cuộc hội đàm giữa hai người đồng cấp, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã cùng đánh giá 
cao thành tựu hợp tác song phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thảo luận 
về phương hướng hợp tác mới trong tương lai nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị. 
Ông Pompeo cũng đánh giá cao các hoạt động của Lào trong vị thế là thành viên điều 
phối Asean.Thuộc khuôn khổ chuyến thăm, bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng đã gặp gỡ 
các thành viên nghị viện, cố vấn an ninh tổng thống, lãnh đạo USAID, USTR và một số 
tổ chức phi chính phủ để thảo luận về hợp tác và hỗ trợ của Mỹ dành cho Lào.

T
heo KTXH, Nhận lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, trong các ngày 
27-29/1 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã cùng 
đoàn đại biểu có chuyến thăm và làm việc lần đầu tiên tại Mỹ để củng cố mối 
quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở vị thế đối tác toàn diện giữa Lào và Mỹ

Nhật Bản hỗ trợ Lào phát triển đô thị

Dự án trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Lào đã chấp thuận nội dung bản đồ quy 
hoạch toàn thành phố Vientiane và đang chờ quốc hội thông qua để tiếp tục triển khai 
các dự án phát triển đô thị trong tương lai. JICA cũng đồng ý tiếp tục cung cấp các viện 
trợ về kỹ thuật để xây dựng cơ chế, thảo luận xây dựng chính sách và củng cố năng lực 
quản lý, phát triển đô thị tại Vientiane và địa phương khác của Lào.

T heo KTXH, Diễn ra hôm 24/1, tại Cục công trình và đô thị thuộc Bộ Công 
chính và Vận tải Lào, Chủ nhiệm ủy ban khảo sát của JICA tại Lào Kawabe 
Ryoichi và Cục trưởng Khamthayvy Thayphachanh đã ký kết thỏa thuận viện 
trợ không hoàn lại cho dự án đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và phát triển 
đô thị.
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Lào-Nga tăng cường hợp tác kiểm toán

heo KTXH, Ngày 27/1 vừa qua tại trụ sở kiểm toán nhà nước ở thủ đô 
Vientiane, Tổng kiểm toán Lào Viengthong Siphandone đã tiếp đón và hội 
đàm với Tổng kiểm toán Nga Elita Krumina đang cùng đoàn có chuyến thăm 
và làm việc tại Lào.

Phía Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến làm việc của phái đoàn kiểm toán Nga 
lần này, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa kiểm toán hai nhà nước có 
đóng góp quan trọng trong mối quan hệ hữu song phương.

Thảo luận về các hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán, hai bên đã ký kết biên bản ghi 
nhớ kế hoạch hoạt động thường niên 2020-2021, trong đó bao gồm nhiều hoạt động 
thăm viếng cấp cao và phối hợp chuyên ngành, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực 
cho cán bộ ngành kiểm toán của Lào.

T
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Lao động Lào thu nhập tốt tại Hàn Quốc

heo VTT, Theo thỏa thuận điều kiện hệ thống cấp phép việc làm giữa hai 
chính phủ Lào và Hàn Quốc, người lao động Lào nhận được các chế độ phúc 
lợi và thu nhập tốt khi làm việc tại quốc gia Đông Á.

Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, người lao động Lào tại Hàn Quốc hiện đang 
nhân được mức lương tối thiểu khoảng 1.400 USD/tháng và các phúc lợi xã hội, mức 
thu nhập này tương đương với thu nhập của người Hàn Quốc. Số liệu này được đưa 
ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của ngành lao động và phương hướng cho 
năm 2020. Các quan chức chính phủ Lào đánh giá cao và cho biết hợp tác trong lĩnh 
vực lao động giữa Lào và Hàn Quốc đang đạt thành công. Quyền và lợi ích cũng như 
tay nghề của lao động Lào cũng được củng cố sau khi hai nước kỳ hiệp định về điệu 
kiện hệ thống cấp phép việc làm.

Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, lao động Lào có thời hạn hợp đồng làm việc 
tại Hàn Quốc từ 1-3 năm và nhìn chung các nhà tuyển dụng Hàn Quốc đánh giá khá 
cao lực lượng lao động đến từ Lào. Một số thách thức mà lao động Lào gặp phải là 
vấn đề khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và khí hậu. Theo tính toán hạn ngạch, sẽ có 
khoảng 500 lao động Lào đủ điều kiện làm việc tại Hàn Quốc mỗi năm nếu vượt qua 
hệ thống tính điểm tuyển dụng (EPS-TOPIK). Hạn ngạch lao động và chính phủ Hàn 
Quốc quy định phụ thuộc vào nền kinh tế của nước này mỗi năm, sự hài lòng của 
người sử dụng lao động, tỷ lệ lao động bất hợp pháp và quan hệ song phương giữa 
Hàn Quốc và quốc gia đó.

Hiện tại, có khoảng 234 công dân Lào làm việc tại Hàn Quốc, đứng thứ 7 trong số 
các nước Asean về số lượng công dân làm việc tại Hàn Quốc theo (EPS-TOPIK). Ba 
nước đứng đầu là Việt Nam với 55.795 lao động, Philippines với 26.217 lao động và 
Indonesia với 24.732 lao động.

T 
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Giá thịt lợn tại Vientiane tăng mạnh

heo báo chí Lào, Tuần cuối cùng của tháng 1/2020 ghi nhận mức tăng phi mã 
của giá thịt lợn ở thành phố Vientiane, nhiều điểm bán lẻ tại các chợ địa 
phương bán thịt lợn loại 1 vượt 50.000 kip/kg.

Hồi cuối năm 2019, giá thịt lợn bán lẻ tại thị trường Vientiane duy trì ở mức trên 
30.000 kip/kg và tăng mạnh khi tác động của dịch tả lợn đã làm giảm mạnh nguồn 
cung, lên hơn 40.000 kip/kg ở thời điểm cuối năm và vượt vượt ngưỡng 50.000 kip/
kg bất chấp quy định về khung giá thịt của chính quyền.

Trước diễn biến khó kiểm soát của giá thịt lợn trên thị trường, chính phủ Lào yêu 
cầu Bộ Công thương nước này nghiên cứu và áp mức giá hợp lý để ổn định thị 
trường, tuy nhiên quy định mới nhất cũng chỉ cho phép tiểu thương bán với giá dưới 
40.000 kip/kg thịt loại I, thấp hơn nhiều so với giá thực tế.

Nói với lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Nông lâm tại hội nghị thường kỳ của chính 
phủ Lào tháng 1 diễn ra mới đây, thủ tướng Thongloun Sisoulith đã kêu gọi thúc đẩy 
và khuyến khích sản xuất nội địa mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nhóm hàng lương thực, 
tiêu dùng để đủ nguồn cung đáp ứng cho thị trường. Đồng thời yêu cầu ban hành các 
quy định và biện pháp cụ thể để quản lý hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu, quy định 
mức giá bản lẻ tại thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tuyệt đối ngăn chặn tình 
trạng đầu cơ và tự ý tăng giá trong các dịp lễ, hội.

Giá thịt lợn tại Lào nói chung và tại thành phố Vientiane nói riêng tăng mạnh trong 
vài tháng trở lại đây do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi và sự từ bỏ chăn nuôi của 
nhiều trang trại quy mô nhỏ do gánh nặng chi phí sản xuất tăng cao. Riêng tại 
Vientiane, số trang trại đã giảm từ 187 còn 113.

Thông báo mới nhất mà Sở Công thương thành phố Vientiane ban hành hôm 30/1 
vừa qua quy định mức giá lợn hơi tại chuồng không quá 23.500 kip/kg, lợn xuất khỏi 
lò mổ không quá 28.500 kip/kg khi đến tay tiểu thương, thịt lợn loại I không được 
bán quá 40.000 kip/kg và loại II không quá 38.000 kip/kg. Quy định này có hiệu lực 
chính thức từ 3/2/2020.

T 
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Chính quyền quy định giá đất mới tại thủ đô 
Vientiane

heo báo chí Lào, Giá đất tại bản Hadsady, quận Chanthabouly nằm tại trung 
tâm thủ đô Vientiane có giá không quá 6.8 triệu kip/m2 theo biểu giá đất mới.

Quyết định về việc định giá đơn vị đất toàn thành phố Vientiane mới được thông qua 
tại cuộc họp thứ 8 của HĐND diễn ra tuần qua bao gồm 6 khoản, 27 điều với nội 
dung chính là quy định biểu giá đất mới dựa theo mức độ tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Theo đó, quận Chanthabouly bao gồm 30 bản được chia làm các loại đất theo mục 
đích sử dụng bao gồm đất phố cổ, đất nội thành và đất vành đai thành phố (bản 
Vatchan, Mixay, Xiengnheun, Haisok, Anou, Sihom là khu vực phố cổ). Trong đó 
đất mặt đường được định giá tối đa 6.5 triệu kíp/m2, đất trong ngõ có giá tối đa 3.2 
triệu kíp/m2. Khu vực trung tâm được định giá cao nhất thuộc bản Hadsady, bao gồm 
tuyến đường Lanexang, Khounbulom, Hadsady có giá 6.8 triệu kíp/m2, đất trong ngõ 
thuộc khu vực này có giá 3.4 triệu kíp/m2. Ngoài ra, đất mặt đường ở bản 
Khualuang, Thongtoum, Hongkha, Thongkhankham, Dongmieng, Sisavath và 
Sidamduan được định giá khoảng 6.5 triệu kíp/m2. Khu vực đất có giá trị rẻ nhất tại 
thành phố Vientiane thuộc địa bàn quận Pakngeum, chỉ ở mức 40.000 kíp/m2.

Văn bản về định giá đất tại thành phố Vientiane cũng bao gồm một số quy định về 
chuẩn mực đạo đức làm việc đối với cán bộ ngành đất đai, nghiêm cấm các hành vi 
gây khó khăn cho người dân trong việc thu phí, thuế, thủ tục hành chính liên quan 
đến đất đai trên địa bàn thành phố.

T 
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Cà phê tại Xiengkhoang có thị trường ổn định

heo Vientiane Times, Thu nhập của nông dân trồng cà phê tại các đồn điền ở 
huyện Khoun, tỉnh Xiengkhoang hiện đang tốt hơn so với người trồng tại khu 
vực cao nguyên Bolaven ở tỉnh Champasak, được biết đến như là vựa cà phê của 
Lào.Theo Vientiane Times, một cụm sản xuất cà phê tại bản Keoset, huyện Khoun hiện 

đang thu lại 4.000 kip/kg hạt cà phê mít và 40.000 kip/kg cà phê mít thành phẩm hạt 
xanh. Ở cùng thời điểm, giá hạt cà phê mít tại các đồn điền ở miền Nam Lào hiện đã 
giảm xuống dưới 2.000 kip/kg, thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất, thị trường ảm 
đạm này đã khiến nhiều người nông dân từ bỏ diện tích cà phê và chuyển sang canh 
tác các loại cây trồng khác để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, số liệu tại trang web 
laocoffeeproductprice.la cho biết giá cà phê arabica hạt đỏ tại Lào được bán cao nhất 
với giá 3200 kip/kg tại thời điểm tháng 12 và thấp nhất là 1.500 kip/kg vào tháng 
10/2019. Trong khi đó, giá hạt cà phê arabica hạt trắng ở mức cao 16.500 kip/kg và 
thấp nhất là 15.000 kip/kg.

Sản phẩm cà phê Xiengkhoang hiện đang có giá tốt bởi nhu cầu thị trường nội địa ổn 
định, đặc biệt là Vientiane và Luangprabang, nơi có xu hướng sử dụng cà phê chất 
lượng cao của người tiêu dùng. Hiện tại có 2 doanh nghiệp sử dụng sản phẩm cà phê 
Xiengkhoang mang thương hiệu Meuang Xieng Coffee và Comma Coffee, các cụm 
sản xuất hợp tác với những doanh nghiệp này theo chương trình phát triển nông thôn 
vùng cao Lào (LURAS) nhằm tăng cường năng lực sản xuất và thương mại hóa sản 
phẩm nông nghiệp tại khu vực nông thôn tại Lào. Chương trình chú trọng vào mục 
tiêu thiết lập chuỗi sản xuất-cung ứng cà phê chất lượng cao cho thị trường nội địa 
thay vì sản xuất cho mục tiêu xuất khẩu đại trà. Ngoài cà phê, gạo, chè và hoa màu là 
những sản phẩm được phát triển với mô hình tương tự.

Mô hình sản xuất cà phê theo cụm ở Keoset đang trở thành kiểu mẫu cho các hoạt 
động sản xuất nông sản chú trọng chất lượng thay vì sản lượng thông qua việc nhận 
hỗ trợ kỹ thuật và củng cố năng lực cho người nông dân. Cụm sản xuất bản Keoset 
bao gồm hơn 200 hộ gia đình trồng cà phê là một trong các trung tâm nông nghiệp 
đáng chú ý của tỉnh Xiengkhoang, địa phương tại miền Bắc Lào rất giàu tài nguyên 
thiên nhiên.Theo nghiên cứu, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại Xiengkhoang cực 
kỳ lý tưởng cho việc canh tác cà phê arabica chất lượng cao trên độ cao từ 
1.100-1.400m, dự án LURAS do chính phủ Lào cùng tổ chức Helvetas thực hiện trên 
cơ sở viện trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ (SDC) sẽ tiếp tục củng cố 
tiềm năng cà phê của Xiengkhoang trong tương lai.

T 
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Nước sông Mekong tiếp tục xuống thấp

heo KTTM, Từ giữa năm 2019 đến thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Bắc Lào liên 
tục đối mặt với tình trạng hạn hán, các phụ lưu chính của sông Mekong ghi nhận 
mực nước thấp kỷ lục trong vòng 50 năm trở lại đây. 

Tính đến trung tuần tháng 1/2020, hiện tượng khô hạn vẫn chưa có dấu hiệu được cải 
thiện, điểm quan trắc mực nước sông Mekong tại khu vực Km4 thủ đô Vientiane chỉ 
đo được mức nước 0.75m, đặc biệt tại Savannakhet ở miền Trung Lào có nơi chỉ còn 
0.4m. Cục khí tượng thủy văn Lào cảnh báo các địa phương cần lên kế hoạch dự 
phòng và tiết kiệm nước tối đa trong vòng ít nhất 3 tháng tới.

Theo dự báo, nền nhiệt của Lào trong tháng 1/2020 dự kiến sẽ cao hơn so với cùng kỳ 
năm ngoái, lượng mưa ở khu vực Đông Bắc và miền Nam dự kiến cũng sẽ giảm so với 
tháng 1/2019. Nhiệt độ trong tháng 2 dự kiến sẽ tiếp tục cao và tình trạng mưa ít vẫn 
duy trì, theo Cục khí tượng và thủy văn Lào. "Lượng mưa ít trong 3 tháng tới sẽ khiến 
mực nước sông Mekong và các phụ lưu thấp và tiếp tục giảm".

Số liệu đo đạc ngày 20/1 cho thấy mực nước tại Huayxai, tỉnh Bokeo là 1.64m, tại 
Pakbaeng, tỉnh Oudomxay là 2.93m, tại Luang Prabang là 8.27m, tại Paklay tỉnh 
Xayaboury là 0.72m, tại Paksan tỉnh Bolikhamxay là 266m, tại Thakhek tỉnh 
Khammuan là 2.21m và chỉ còn 0.4m tại Savannakhet.

Người dân tại một số bản thuộc quận Sangthong, thủ đô Vientiane mới đây cũng cho 
biết tình trạng khô hạn của sông Mekong đang ảnh hưởng nặng nề đến vấn đề sinh kế 
tại địa phương, người dân đã phải đầu tư thêm máy bơm để duy trì hút nước tưới hoa 
màu.

T 
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Tin vắn: 

Chính phủ yêu cầu Vientiane tăng cường 
quản lý thị trường

heo KTXH, Thuộc khuôn khổ chuyến làm việc với Sở công thương 
Vientiane, Bộ trưởng Khammany Phonsena cùng đoàn lãnh đạo Bộ Công 
thương Lào đã yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao năng lực, trách 
nhiệm và vai trò trong việc quản lý giá thị trường.

Các vấn đề nổi bật mà cơ quan công thương Vientiane gặp phải trong năm 2019 vẫn 
là việc quản lý giá cả hàng tiêu dùng, đặc biệt là giá thịt lợn nhảy vọt và giá gạo vượt 
biên độ tối đa 20% dẫn đến việc phải sử dụng 216 nghìn tấn quỹ gạo dự phòng trị giá 
162 tỷ kíp để bình ổn giá trên thị trường. Các mặt hàng tiêu dùng khác có mức tăng 
trong phạm vi cho phép bởi giá trị tiền kíp yếu làm chi phí nhập khẩu, đầu vào sản 
xuất tăng cao. Số liệu thống kê cho thấy 10 tháng đầu năm 2019, toàn thủ đô 
Vientiane đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.55 tỷ USD, giảm 4.43% so với cùng kỳ 
năm ngoái, trong đó giá trị xuất khẩu đạt tổng 692.7 triệu USD.

Lào hoàn thành 75% diện tích lúa chiêm
heo KTXH, Báo cáo công tác tuần từ 17-23/1 của Bộ Nông Lâm Lào công bố 
mới đây cho biết, tổng diện tích gieo trồng lúa mùa khô vụ chiêm trên tất cả 
các tỉnh thành của nước này hiện đã đạt 75% trong tổng số 90.000ha, dự kiến 

T

T 

Lào triển khai dự án nông nghiệp mới
heo KTXH, Trung tâm thương mại quốc tế vừa công bố dự án củng cố cơ chế 
quản lý nông nghiệp nhằm đảm bảo an toàn thương mại tại thủ đô Vientiane 
hôm 29/1 vừa qua. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Lào 
Bunkhuoang Kambounheuang, đại diện CCI và đại sứ liên minh châu Âu tại 
Lào. Dự án triển khai tại Lào với mục đích củng cố an toàn lương thực thông 
qua các biện pháp quản lý tốt, tăng cường năng lực đảm bảo lương thực, quản 
lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hội nhập thị trường quốc tế. Dự án được 
đánh giá là có vai trò quan trong trọng việc giúp Lào thực hiện các nghĩa vụ và 
tiêu chuẩn hàng hóa theo nội dung công ước về bảo vệ thực vật của WTO.

T 

sẽ hoàn thành kịp thời hạn, ước đạt năng suất không dưới 4 tấn/ha, ngoài ra còn có 
một số địa phương chuyển sang canh tác hoa màu ngắn hạn cho năng suất cao hơn.
Đối với dự án trồng lúa xuất khẩu theo hạn ngạch 50.000 tấn mà hai chính phủ đã 
thỏa thuận, hai đơn vị được Lào giao thực hiện là công ty Zhuanpe Lao và DIP đã 
xuất đi được 1.350 tấn, tương đương 2.5% kế hoạch. Ngoài ra, Bộ Nông Lâm cũng 
ghi nhận số lượng hàng nông sản quá cảnh trong tuần bao gồm 203.16 tấn phong 
lan, 74 tấn dứa, 750 tấn mít, 53 tấn hoa, 2.122 tấn trái cây và 1.161 tấn rau củ, tổng 
trị giá 4.710 triêu USD.
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Vientiane thông qua chính sách phát triển mới

heo KTXH, Mới đây, Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane đã xem xét và 
thống nhất thông qua dự thảo quyết định về việc xây dựng Vientiane “rực rỡ”, 
quy định các biện pháp và nguyên tắc xây dựng thủ đô Vientiane phát triển, mỹ 
quan đô thị, thuận tiện, an toàn, thu hút khách du lịch quốc tế và đóng góp vào 
phát triển kinh tế-xã hội. 

Theo đó, toàn bộ tổ chức, cá nhân, thành phần xã hội tại thủ đô Vientiane đều có vai 
trò đóng góp sức lực, trí tuệ, vật chất cũng như trách nhiệm làm cho thành phố trở 
nên thịnh vượng, văn minh, đúng vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã 
hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của Lào. Nỗ lực giảm thiếu các vấn đề tiêu cực 
đang tồn tại bao gồm tai nạn giao thông, ma túy, trộm cướp…thúc đẩy lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ và du lịch, tăng cường thời gian làm việc để cải thiện nguồn thu 
cho ngân sách địa phương. Dự thảo quyết định mới bao gồm 8 khoản, 25 điều được 
đưa ra với nỗ lực cải thiện tầm vóc của thủ đô Vientiane, vốn chưa được đầu tư đúng 
mực và có quy mô cũng như sự phát triển thua kém các thủ đô khác trong khu vực.

Cũng thuộc khuôn khổ kỳ họp HĐND của thủ đô Vientiane, dự thảo về quản lý tiếng 
ồn cũng đã được thông qua với nội dung siết chặt quản lý vấn đề ô nhiễm âm thanh 
từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ trên toàn thành phố Vientiane. Dự thảo bao 
gồm 6 khoản, 32 điều.

Cửa khẩu Lào-Thái tại Vientiane thiếu thiết 
bị kiểm tra y tế

heo LPTN,Lào đã và đang có các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa dịch 
viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới bùng phát cách đây không 
lâu tại Trung Quốc.

Bộ Y tế nước này tuyên bố đã thành lập ban chỉ đạo cấp quốc gia và thắt chặt quản 
lý người xuất nhập cảnh tại các trạm kiểm soát biên giới nhằm không để virus xâm 
nhập vào nước này. Thông báo chính thức mới nhất, chính quyền Lào cho hay vẫn 
chưa ghi nhận trường hợp công dân nào bị nhiễm loại virus nói trên.
Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trạm kiểm soát biên giới của Lào vẫn đang gặp khó 
khăn khi thiếu thốn trang thiết bị kiểm tra cần thiết. Trưởng phòng hải quan cửa khẩu 
Hữu nghị Lào-Thái số 1 tại Vientiane hôm 28/1 mới đây cho biết mặc dù là một 
trong những trạm kiểm soát có lượng người xuất nhập cảnh cao nhất cả nước, cửa 
khẩu Hữu nghị số 1 vẫn đang đứng trước rủi ro lớn khi chưa được trang bị thiết bị 
kiểm tra sức khỏe và thiếu đội ngũ y, bác sĩ tăng cường nhằm sớm phát hiện các 
trường hợp nghi nhiễm virus corona. Hiện công tác phòng dịch của Lào chỉ được 
nhìn thấy rõ nhất là tại sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientiane.

T 

T 
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Vientiane kiểm tra các trường dạy lái xe
heo KTXH, cuối tuần qua, Sở Công chính và Vận tải Vientiane phối hợp với 
các đơn vị chức năng tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động các trung tâm 
dạy lái xe trên toàn địa bàn thành phố Vientiane. Ngoài phần lớn các đơn vị 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, một số đơn vị được ghi 
nhận vi phạm các quy định về giáo trình lý thuyết, tiêu chuẩn kỹ thuật phương 
tiện dạy lái chưa đạt, sa hình tập lái xuống cấp…không đảm bảo an toàn cho 
học viên. Các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn đã được yêu cầu sớm củng cố các 
thiếu sót để đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tại Lào, một đơn vị đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ dạy lái xe ô tô cần khai báo đội ngũ cán bộ, tổ chức, có 
trụ sở, trang thiết bị giảng dạy, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có 
sa hình lái xe thực tế.

T 

Đơn vị lắp đặt điện chậm sẽ bị xử phạt
heo KTXH, Mới đây, tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 02/PM của thủ 
tướng chính phủ về cải cách quy định và cơ chế điều phối kinh doanh trong 
nước, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ tuyên bố các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ lắp đặt điện năng nếu để xảy ra chậm chễ sẽ bị xử phạt, thậm chí bị thu hồi 
giấy phép hoạt động. Ông cũng cho biết các thủ tục đăng ký lắp đặt mạng điện 
22/0.4kV đã được giảm 3 bước so với trước đây, chỉ còn các bước 1) đăng ký 
lắp đặt đồng hồ đo và không nối lưới điện tối đa 07 ngày 2)đăng ký lắp đặt trạm 
biến áp không quá 15 ngày 3)đăng ký lắp đặt trạm biến áp và chạy đường dây 
22kV không quá 2km, lắp đặt biến áp và chạy đường dây 0.4kV dưới 500m sẽ 
được thực hiện trong vòng 35 ngày. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ 
cũng cho biết dịch vụ hành chính liên quan đến lắp đặt và sử dụng điện năng 
cũng đã được cải thiện đáng kể, nhiều công đoạn quản lý đã chuyển sang sử 
dụng hệ thống điện tử minh bạch hơn trước.

T 

T
heo LPTN, Báo cáo của Tổng cục cảnh sát tại hội nghị tổng kết công tác An 
ninh 2019 và phương hướng năm 2020 cho thấy cả nước Lào trong năm vừa qua 
có tổng cộng 7.640 vụ án liên quan đến các loại tội phạm ma túy, giết người, 
vận chuyển người, bắt cóc, trộm cướp, lừa đảo, sử dụng thẻ ATM giả, tín dụng 
đen, làm giả giấy tờ đất, giả con dấu…Trong đó lực lượng chức năng đã xử lý 
được tổng cộng 5.660 vụ, bắt giữ 8.340 đối tượng có cả người nước ngoài. Các 
vụ án hình sự chủ yếu xảy ra tại Lào vẫn là ma túy với 3.260 vụ, tiếp sau đó là 
trộm cướp tài sản, buôn người, giết người…

Năm 2019 Lào có hơn 7.000 vụ án
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Allianz ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới 
heo KTXH, Ngày 27/1, tại trụ sở của mình ở thủ đô Vientiane, hãng bảo 
hiểm Allianz chính thức công bố sản phẩm bảo hiểm sinh mạng AGL Life 
Protection Insurance đối với đối tượng khách hàng phổ thông và doanh 
nghiệp. Cam kết thanh toán bảo hiểm sinh mạng-tàn tật vĩnh viễn 100%, bảo 
hiểm tai nạn 200%, khách hàng sử dụng dịch vụ của Allianz cũng nhận được 
từ các gói bảo hiểm năm mà không mất thêm phí. Ngoài ra, Allianz cũng 
tuyên bố sẽ tăng tốc xử lý và thanh toán các sản phẩm bảo hiểm mà hãng 
này đang cung cấp thông qua hệ thống điện tử một cửa.

.  
T

Dự án căn hộ mới tại Vientiane
Ngày 20/1, Dự án Modern Living@Kanyan do công ty Kanyan và OW&A 
cùng đầu tư phát triển đã được công bố chính thức tại một buổi họp báo tại 
Vientiane. Theo thông tin từ nhà đầu tư, dự án căn hộ Condo mới có tổng trị 
giá 6 triệu USD, được đặt tại bản Phonsavanh, quận Hadxaiphong ở thủ đô 
Vientiane bao gồm tổ hợp 432 căn, mỗi căn rộng 24m2. Đối tượng khách 
hàng của Modern Living@Kanyan là người đang trong độ tuổi lao động. Dự 
án có mục tiêu giải quyết một phần tình trạng thiếu nơi ở tại thành phố 
Vientiane, giám đốc Eron U của Kanyan cho biết.

Dự án sẽ được khởi công vào tháng 4/2020 này và hoàn thành trong vòng 12 
tháng với giá 20.000 USD mỗi căn với đầy đủ tiện nghi. Nhà đầu tư cũng 
cho biết sẽ có chương trình trả góp tối đa trong vòng 10 năm. Nếu khả thi, 
Kanyan cho biết sẽ đặt mục tiêu phát triển đến 100.000 căn hộ Condo tương 
tự trên khắp thủ đô Vientiane trong vòng 10 năm tới và tích hợp dịch vụ giáo 
dục vào hệ thống này.

.
T
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Lào chưa bị coronavirus nhưng cảnh giác cao 
với du khách Trung Quốc

heo báo MTG,  “Cho đến nay, không có bệnh nhân nào được xác nhận là bị 
nhiễm coronavirus ở Lào”, Bộ trưởng Sihavong khẳng định. “Đã có trường hợp 
nghi ngờ, nhưng tất cả các xét nghiệm đều cho thấy âm tính”.

Không có trường hợp nào về coronavirus mới (nCoV) đã được xác nhận trên đất 
Lào, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ Bounkong Sihavong nói trong một cuộc họp báo 
cách đây ít ngày.Ông bác bỏ tin tức lan truyền trên mạng xã hội, trong đó ám chỉ 
rằng có một trường hợp đang được điều trị tại một bệnh viện ở Vientiane và khẳng 
định đó là tin tức giả mạo.“Cho đến nay, không có bệnh nhân nào được xác nhận là 
bị nhiễm coronavirus ở Lào”, ông Sihavong khẳng định. “Đã có trường hợp nghi 
ngờ, nhưng tất cả các xét nghiệm đều cho thấy âm tính”, ông nói thêm.

Bộ trưởng cho biết có một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán, đã đến Lào vào ngày 
20.1 và có triệu chứng đau đầu. Nhưng xét nghiệm ra kết quả âm tính. “Sau khi các 
bài test ra kết quả âm tính, họ đã xin phép đi đến Luang Prabang. Chúng tôi hiện vẫn 
đang theo dõi họ”, ông nói.

Ngoài ra, có một sinh viên Lào trở về từ Trung Quốc trong kỳ nghỉ bị cảm lạnh và đã 
đến gặp nhân viên y tế tại Bệnh viện Mahosot. Người này cũng đã thử nghiệm và âm 
tính với coronavirus.Trường hợp thứ ba là một người bị cúm xuất hiện tại Bệnh viện 
Mittaphab nhưng các xét nghiệm cũng ra kết quả âm tính.

"Thông tin đăng trên mạng xã hội đã tuyên bố sai lệch rằng ai đó đang được điều trị 
coronavirus tại Bệnh viện Mittaphab kèm theo một bức ảnh chụp nhân viên y tế mặc 
quần áo bảo hộ trong khi chẩn đoán bệnh nhân", Bộ trưởng nói.
Mặc dù có một số lượng lớn công dân Lào đang du học ở nước ngoài, bao gồm cả 
Trung Quốc, nhưng không có trường hợp nào trong nhóm này nhiễm coronavirus. 
Cơ quan y tế đã tăng cường các biện pháp kiểm tra và kiểm dịch tại tất cả 27 cảng 
nhập cảnh trên toàn quốc. Tất cả các điểm nhập cảnh đang sử dụng máy quét nhiệt 
để kiểm tra du khách vào Lào.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thừa nhận rằng đó là một thách thức để ngăn chặn những 
người bị nhiễm coronavirus xâm nhập vào đất nước Triệu Voi do một người mang 
coronavirus có thể không xuất hiện triệu chứng trong 14 ngày đầu tiên.
Ngoài thủ đô Vientiane thì thành phố Luang Prabang đang đề cao cảnh giác. Trang 
Vientiane Times nhấn mạnh số lượng người Trung Quốc đến Luang Prabang năm 
2019 cao hơn so với những người đến từ các quốc gia khác trên thế giới, vì vậy Bộ Y 
tế và Chính phủ Lào, đặc biệt là Sở y tế Luang Prabang, phải thận trọng trong việc 
theo dõi và phát hiện nguy cơ từ coronavirus.
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Chợ phiên biên giới Na Mèo: Điểm giao thương của 
người dân Việt-Lào

heo VNplus - Được tổ chức một ngày duy nhất vào thứ Bảy hàng tuần, chợ 
phiên biên giới Na Mèo là sợi dây gắn kết tình cảm của đồng bào các dân tộc ở 
vùng biên giới hai huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) và Vieng Xai (Lào).

Cách thành phố Thanh Hóa hơn 200km về phía Tây, chợ phiên Na Mèo là địa điểm 
giao thương hàng hóa, giao lưu văn hóa giữa người dân huyện Quan Sơn (Thanh 
Hóa) và huyện Vieng Xai (Lào) nói riêng, người dân hai nước Việt-Lào nói chung, 
chợ được hình thành từ cuối năm 1989, ban đầu chỉ là một khu chợ nhỏ lẻ của đồng 
bào Thái, Mông, xã Na Mèo. Đến năm 1999, chợ được nâng cấp, xây dựng thành 
khu chợ kiên cố, sạch sẽ.

Năm 2004, Cửa khẩu Na Mèo được nâng cấp thành Cửa khẩu quốc tế, chợ Na Mèo 
ngày càng nhộn nhịp hơn, hàng hóa phong phú hơn, lượng người giao thương cũng 
ngày một nhiều hơn, tuy nhiên chợ Na Mèo mang đậm bản sắc của một phiên chợ 
quê vùng biên dù vẫn được coi là chợ... quốc tế. Khi tuyến Quốc lộ 217 được nâng 
cấp, mở rộng đã thu hút người dân, du khách từ khắp nơi đến chợ. Chợ Na Mèo ngày 
nay không chỉ thu hút người dân bản địa mà còn có thương lái từ miền xuôi, huyện 
Vieng Xai (Lào) đến chợ tham gia trao đổi hàng hóa, tạo không khí giao thương sôi 
nổi, nhộn nhịp.

Hiện nay, chợ Na Mèo đang được chính quyền địa phương đầu tư sửa chữa, nâng 
cấp với diện tích 7.000m2, vốn đầu tư 25 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn 
thành.

Trong lộ trình phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu và 
có kế hoạch xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Na Mèo thành trung tâm giao thương 
hàng hóa giữa Thanh Hóa với Lào, nhất là các tỉnh Bắc Lào và vùng phụ cận./.
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Bắt 2 người vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

heo VOV, Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt 
Nam với phương thức hoạt động hết sức tinh vi và manh động.

Sáng 1/2, Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên 
phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 
người, thu 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 7h ngày 1/2, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, Phòng 
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng 
phòng chống ma túy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ Giàng A Lầu 
(35 tuổi) và Giàng A Sai (49 tuổi, cùng ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) 
vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, đây là 
đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đưa đi các tỉnh 
thành và sang nước thứ 3 để tiêu thụ, với phương thức hoạt động hết sức tinh vi và 
manh động. Để phá thành công được chuyên án này, các lực lượng chức năng đã huy 
động sự tham gia của hàng trăm trinh sát vào cuộc.

Qua thông tin tài liệu của các trinh sát báo về, ban chuyên án đã tổ chức phá án.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Lầu khai nhận số ma túy trên được Giàng A Sai thuê 
vận chuyển đến khu bản người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Tại đây sẽ 
có người tới nhận ma túy và trả công 100 triệu đồng.

Chuyên án đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng.
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