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• Chính phủ Lào kêu gọi hỗ trợ quốc tế để ngăn dịch viêm phổi
• Dịch viêm phổi chưa tác động đến xuất khẩu Lào-Trung Quốc
• Sản xuất điện tại Lào tăng trưởng tốt
• Lào tiếp tục thâm hụt thương mại
• Hàng tỷ USD đầu tư vào đặc khu kinh tế tại Lào
• Lào có những bước tiến trong việc cải thiện quy định về xây dựng
• Tổng kết công tác ngành công chính và vận tải Lào
• Tiến trình cải cách môi trường kinh doanh còn chậm
• Lào sẽ tăng cường lực lượng lao động trong năm 2020
• Thủ tướng Lào lưu ý nhiều vấn đề của ngành năng lượng và mỏ
• Lào xuất khẩu hàng dệt may 200 triệu USD
• Chính phủ Lào đánh giá dự án quản lý rủi do thiên tai
• Chính phủ yêu cầu hiện đại hóa hải quan
• Nhật Bản cung cấp thêm viện trợ không hoàn lại cho Lào
• Tiến độ thực hiện dự án nước sạch Lào-Nhật Bản
• Lào triển khai dự án kiểu mẫu về xử lý nước thải

• Trung Quốc tăng cường hợp tác với Lào chống lây lan virus corona
• Lào-Thái Lan đã thống nhất xây dựng cầu hữu nghị số 6
• Chủ tịch Lào tiếp nhiều cán bộ ngoại giao mới
• Chính phủ Lào cấm đầu cơ vật tư y tế trong bối cảnh dịch viêm 

phổi có nguy cơ xuất hiện
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• Vientiane thiếu nguồn cung thịt lợn
• Phát triển năng lượng mặt trời tại Lào
• Lào bắt đầu tăng tần suất quay thưởng xổ số
• Lào nhận hỗ trợ vật tư y tế để phòng dịch viêm phổi
• Lào thống nhất mẫu phiếu thu nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng
• Lào triển khai hệ thống D53 tại cửa khẩu Bokeo
• Lào có gần 200 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực địa chất, khoáng sản
• Lào điều chỉnh giá xăng dầu lần tiếp theo
• Vientiane củng cố công các quản lý đường thủy
• Thủ đô Vientiane tiếp tục kiểm soát thực phẩm bẩn

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

• Đại sứ Lào tại Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác và phát triển hai nước

• Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh

• Lào đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh nCoV
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Tin chính: 

Chính phủ Lào kêu gọi hỗ trợ quốc 
tế để ngăn dịch viêm phổi

heo LTP, Bộ Y tế Lào vừa chính thức yêu cầu các hỗ trợ quốc tế để tăng 
cường khả năng ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch virus gây 
ra bênh viêm phổi mới corona đang lan rộng trên toàn thế giới.

Ngày 4/2, trước các đối tác quốc tế bao gồm Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Luxembourg, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, EU, WHO, Unicef, Ngân hàng Thế giới, 
ADB, JICA, KOICA, LUX-D và USAID, Bộ trưởng Y tế Bounkong Syhavong đã yêu 
cầu nhận được hỗ trợ để tăng cường năng lực ứng phó dịch virus corona của Lào 
trong bối cảnh đã có ít nhất 24.300 người bị nhiễm trên toàn thế giới, trong đó có hơn 
490 người đã tử vọng.

Các biện pháp ngăn chặn dịch của Lào đã được thông báo đến các đối tác quốc tế, bao 
gồm việc thành lập ủy ban đặc nhiệm để chỉ đạo tăng cường lực lượng cán bộ y tế và 
máy đo thân nhiệt tại các cửa khẩu biên giới. Chính phủ Lào cũng cảnh báo công dân 
của mình không đi du lịch hay hành trình đến nơi dịch đang bùng phát, đồng thời kêu 
gọi chính quyền các tỉnh địa phương giám sát chặt chẽ những diễn biến và nguy cơ 
xảy ra dịch.

Chính phủ Lào cũng thiết lập tình trạng sẵn sàng ứng phó với dịch tại các bệnh viện 
Quân y 103, bệnh viện Mittaphab và các bệnh viện cấp tỉnh. Yêu cầu các cơ sở công 
cộng tăng cường vệ sinh, khử trùng.

Lào kêu gọi quốc tế hỗ trợ cung cấp các thiết bị y tế cần thiết, đặc biệt là thiết bị xét 
nghiệm virus, vốn đang rất thiếu thốn ở cấp tỉnh.. cho đến các thiết bị ứng phó khi xảy 
ra dịch.

T
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Dịch viêm phổi chưa tác động đến xuất khẩu Lào-
Trung Quốc

heo VTT, Mặc dù dịch viêm phổi cấp do virus corona đang có diễn biến 
phức tạp, các số liệu cho thấy hàng hóa Lào xuất khẩu sang Trung Quốc 
vẫn đang ổn định.

Theo Bộ Công thương Lào, chưa có báo cáo nào về tác động của dịch viêm phổi 
đến giá trị hàng hóa xuất khẩu từ Lào sang Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Lào sang Trung Quốc trong tháng 12/2019 đạt 
175 triệu USD và dự kiến sẽ không giảm trong tháng 1, tiếp tục đưa Trung Quốc là 
thị trường xuất khẩu lớn nhất của miền Bắc Lào, báo cáo từ Bộ Công thương cho 
hay. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Lào sang Trung Quốc trong năm 2019 đạt 
khoảng 1.510 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt mức 985 triệu USD.

Hàng hóa xuất khẩu chính của Lào sang Trung Quốc là sa khoáng, cao su, các sản 
phẩm cao su, đồng và các sản phẩm từ đồng, chuối, ngô và phân bón. Ở chiều 
ngược lại, Lào nhập khẩu nhiều thiết bị điện, xe cộ, phụ tùng, đồ cơ khí, điện tử và 
thép. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào đồng 
thời là đối tác thương mại lớn thứ 2 của nước này. Năm 2016, Lào xuất khẩu 
khoảng 1.133 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc và tăng lên 1.233 tỷ USD trong 
năm 2017. Đến năm 2018, giá trị xuất khẩu Lào-Trung đạt 1.406 tỷ USD và 1.381 
tỷ USD nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng phản ánh thực tế 
lượng doanh nghiệp từ nước này đầu tư vào Lào ngày càng tăng trong những năm 
trở lại đây. Một số dự án lớn do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện tại Lào bao 
gồm tuyến đường sắt Lào-Trung, ra mắt vệ tinh đầu tiên của Lào cùng hàng loạt 
các dự án thủy điện....

Trong bối cảnh hợp tác song phương Lào-Trung ngày càng sâu rộng, chính phủ 
Lào cũng đang lạc quan về giá trị hàng hóa xuất khẩu đi Trung Quốc, đặc biệt là 
hàng nông sản như chuối, sắn, ngô ngọt cùng cao su, phân bón. Bên cạnh đó, Lào 
cũng đang thực hiện chuyển 50.000 tấn gạo mà chính phủ Trung Quốc phê duyệt 
hồi năm ngoái.

Hiện tại, do dịch viêm phổi cấp do virus corona đã khiến hãng hàng không Lào tạm 
dừng các chuyến bay từ Vientiane, Luangprabang đi Thường Châu, Hàng Châu, 
Thượng Hải và Cảnh Hồng.

T
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Sản xuất điện tại Lào tăng trưởng tốt

heo Vientiane Times, Giai đoạn năm 2016-2019, năng lực sản xuất điện của Lào 
đã tăng lên 6.457MW để dành cho lĩnh vực xuất khẩu, tương đương với mức 
tăng 145% so với giai đoạn 5 năm trước đó.

Theo số liệu từ Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, nguồn thu từ việc bán điện đạt mức 
trên 130 tỷ trong giai đoạn 5 năm vừa qua, tăng 35% so với giai đoạn 5 năm trước 
đó. Các thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo cáo tổng kết công tác 
ngành phát triển năng lượng và mỏ trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 diễn ra mới 
đây ở thủ đô Vientiane. Bộ trưởng Khammany Inthirath cũng cho biết hệ thống 
truyền tải điện của Lào đã được mở rộng lên hơn 65.563km với 71 trạm biến áp 
trên toàn quốc. Sau khi đạt được những kết quả nói trên, mục tiêu trong giai đoạn 
tiếp theo của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào vẫn là triển khai thực hiện chiến lược 
phát triển năng lượng trong bối cảnh như cầu xuất khẩu và cung ứng trong nước 
ngày càng tăng cao. Các chương trình hợp tác bán điện mà Lào đã đạt được gần 
đây có thể kể đến thỏa thuận thương mại với chính phủ Thái Lan trong việc xuất 
khẩu sang nước này 9.000MW cho đến năm 2030. Hiện tại, sản lượng điện mà 
Lào bán cho Thái Lan đạt trên 5.620MW, đến năm 2022, sản lượng này sẽ được 
tăng cường thêm thông qua hai nhà máy thủy điện mới đi vào vận hành, trong đó 
520MW từ Nam Theun 1 và 480MW từ thủy điện Nam Nguem 3.
Đối với Việt Nam, hai nước đã đạt được thỏa thuận và xuất khẩu hơn 570MW từ 
Lào, dự kiến công suất sản xuất sẽ được tăng lên 1.000MW trong năm 2020, lên 
3.000MW trong năm 2025 và 5.000MW vào năm 2030.
Chính phủ Lào cũng đã bán khoảng 10MW cho Myanmar và tăng lên 20MW 
trong năm 2022, hai bên cũng đạt được thỏa thuận xuất khẩu điện từ Lào lên 
100MW trong năm 2023 và 300MW vào năm 2025.
Năm 2019, Lào đạt được thỏa thuận hợp tác với Campuchia về chương trình phát 
triển ngành năng lượng, đạt tổng sản lượng điện 6.000MW vào năm 2030. 
195MW điện từ nhà máy Don Sahong chuẩn bị được Lào chuyển sang với đợt 
100MW vào tháng 3 tới. Ngoài ra, 2.900MW từ dự án nhà máy nhiệt điện tại 
Sekong cũng sẽ được chuyển cho Campuchia cho tới năm 2027.
Bên cạnh đó, Lào cũng đã xuất khẩu 100MW điện sang Malaysia thông qua Thái 
Lan và tiếp tục sẽ tăng lên 300MW trong năm nay, báo cáo cho biết.
Về vấn đề trong nước, công suất lắp đặt của các nhà máy điện tại Lào liên tục 
tăng trong vài năm qua, hiện đã có 63 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng 
công suất lắp đặt 7.213MW, cho năng lực sản xuất 37.035kWh điện/năm. Giai 
đoạn 2020-2021, Lào sẽ tiến tới việc đạt được 100 nhà máy thủy điện với công 
suất kết hợp đạt 13.062MW, cho khả năng sản xuất 66.944 triệu kWh/năm.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 65 

heo LTP, Giá trị nhập siêu cả năm 2019 của Lào đạt mức 137 triệu USD bất 
chấp số liệu tổng kết cho thấy khả năng xuất khẩu đã tăng vượt quá kế hoạch 
đặt ra.

Theo Bộ Công thương Lào, giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 5.603 tỷ 
USD, cao hơn so với mục tiêu đề ra ban đầu là 5.516 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị 
nhập khẩu chỉ đạt 5.740 tỷ USD so với mục tiêu đề ra là 5.775 tỷ USD.
Hàng hóa chủ lực xuất khẩu của Lào vẫn là điện, quặng đồng, đồng, thiết bị làm từ 
đồng, bột gỗ, linh kiện máy ảnh, đồ uống, cao su, sản phẩm chăn nuôi, sắn, vàng và 
vàng tổng hợp, may mặc, chuối, máy móc, thiết bị điện, trái cây và các loại hạt nông 
sản.

Thị trường nhập khẩu nhiều hàng hóa Lào là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn 
Độ, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ý, Bỉ và Vương quốc Anh.
Các mặt hàng nhập khẩu chính của Lào bao gồm nhiên liệu, phương tiện không phải 
máy kéo và xe gắn máy, sắt và các sản phẩm thép, thiết bị cơ khí, dây cách điện, 
cáp, máy móc và thiết bị điện, nhựa, thép, phụ tùng xe và thiết bị truyền thông. Các 
đối tác xuất khẩu nhiều hàng hóa cho Lào bao gồm Thái Lan, Trung Quốc, Việt 
Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Bên cạnh đó, điện vẫn tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Lào trong lĩnh vực xuất 
khẩu, đóng góp hơn 1 tỷ USD, các thị trường chính là Thái Lan, Campuchia, Việt 
Nam. Trong đó Thái Lan vẫn là đối tác năng lượng lớn nhất của Lào.
Năm 2020, chính phủ Lào đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 13.037 tỷ 
USD, dự kiến nhập siêu khoảng 193 triệu USD, trong đó xuất khẩu khoảng 6.422 tỷ 
USD và nhập khẩu ở mức 6.615 tỷ USD.

T
Lào tiếp tục thâm hụt thương mại 
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heo LTP, Tất cả 12 đặc khu kinh tế (SEZ) tại Lào thu hút được gần 5.7 tỷ 
USD và tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động.T
Hàng tỷ USD đầu tư vào đặc khu kinh tế tại Lào

Báo cáo mới nhất của văn phòng Ủy ban quản lý và xúc tiến SEZ Lào cho biết các tổ 
chức phát triển SEZ tại nước này đã đầu tư tổng cộng 4.28 tỷ USD trong khi các 
doanh nghiệp tư nhân đã rót 1.36 tỷ USD, chính phủ Lào đã đóng góp khoảng hơn 52 
triệu USD. Số lượng SEZ đã tăng từ con số 10 trong năm 2013-2014 lên 12 SEZ 
trong năm 2018, tổng vốn đầu tư ước tính 43.77 tỷ USD và tổng vốn đăng ký khoảng 
14.3 tỷ USD.

Tính đến năm 2018, tổng giá trị đầu tư thực tế vào các SEZ mà Lào ghi nhận là gần 
5.7 tỷ USD. Trong số 806 đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động tại SEZ có 26.34% 
thuộc lĩnh vực công nghiệp, 25.26% thuộc lĩnh vực thương mại và 48.4% trong lĩnh 
vực dịch vụ, Ủy ban quản lý và xúc tiến SEZ cho biết.

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu từ SEZ đạt 1.75 tỷ USD vào năm 2018. SEZ cũng 
đóng góp hơn 349 tỷ kip các loại thuế, phí theo nghĩa vụ luật pháp.

SEZ cũng tạo ra tổng cộng 55.771 việc làm, trong đó có 12.596 lao động Lào. Nhà 
nước Lào cũng đã phê duyệt khoảng 28.489ha đất cho các doanh nghiệp hoạt động 
bên trong SEZ nhưng mới chỉ có 14.960ha được bàn giao, trong đó có 11.678ha đất 
thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Gần đây, khu kinh tế đặc biệt mới nhất là dự án đô thị thông minh ở Oudomxay và 
LuangNamtha là Smart & EcoCity do tập đoàn Thái Lan Amata đã được chính phủ 
bật đèn xanh và sẽ sớm được hiện thực hóa.

Hiện cơ quan quản lý SEZ đang tiếp tục củng cố dịch vụ một cửa để thu hút đầu tư 
cũng như tăng cường lợi ích của cộng đồng thông qua cơ hội việc làm và đầu tư xã 
hội. Chủ trương phát triển SEZ của Lào trong tương lai vẫn là dựa vào nền tảng 
chính sách vành đai-con đường của Trung Quốc và dự án đường sắt Lào-Trung để 
thúc đẩy các tiềm năng phù hợp.
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Lào có những bước tiến trong việc cải thiện quy 
định về xây dựng

heo LTP, Diễn ra hôm 7/2, Bộ Công chính và Vận tải Lào phối hợp cùng 
chính quyền thủ đô Vientiane tổ chức cuộc họp phổ biến nội dung cải cách 
các quy định liên quan đến quản lý lĩnh vực xây dựng. Tham dự cuộc họp có 
lãnh đạo bộ, ngành và các tổ chức tài trợ, đối tác quốc tế là IFC.

Theo đó, nội dung nổi bật của cuộc họp được đưa ra thảo luận và các nỗ lực điều 
chỉnh, thay đổi nội dung, cơ chế chính sách liên quan đến quy định cấp phép xây 
dựng, những cải thiện đáng kể trong điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng kho 
chứa nhiên liệu, trạm bán lẻ xăng dầu mới được thông qua hồi tháng 1/2019.
Về cơ bản, nội dung các quy định liên quan đến việc cấp phép xây dựng được tỉnh 
giản khá nhiều bước, thời gian xem xét cấp phép xây dựng cũng đã giảm mạnh, từ 
83 ngày trước đây xuống chỉ còn 30 ngày ở thời điểm hiện tại, đồng thời mẫu xác 
nhận tính hợp pháp sau nghiệm thu cũng được tích hợp vào một. Việc cải cách cũng 
giúp tăng các kênh tiếp cận thông tin và quy định về vấn đề cấp phép xây dựng cho 
doanh nghiệp và nhà đầu tư, tất cả đều có sẵn mẫu theo quy định tại trang web 
www.mpwt.gov.la.

Hiện nay, Lào đang được xếp hạng 154 trên 190 quốc gia theo mức độ thuận lợi 
của môi trường kinh doanh trong nước do WB xây dựng (năm 2020). Trong đó chỉ 
số về thuận lợi cho việc cấp phép xây dựng của Lào khá thấp, chỉ đứng thứ 99. Các 
chỉ số được cải thiện sau khi WB cập nhật bảng xếp hạng chỉ là khởi đầu kinh 
doanh và xin cấp phép lắp đặt điện năng.
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Tổng kết công tác ngành công chính và vận tải Lào

heo LTP, Trong các ngày 5-6/2, Bộ Công chính và Vận tải Lào đã tổ chức 
hội nghị đảng bộ lần thứ 18 khóa 4 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bounchanh 
Sinthavong. Hội nghị đã cập nhật một số thông tin về công tác đã đạt được 
của ngành trong năm 2019 vừa qua.

Theo đó, nguồn ngân sách nhà nước sử dụng đối với kế hoạch năm của Bộ Công 
chính và Vận tải Lào bao gồm chi tiêu công, quản lý nghiệp vụ, ngân sách quỹ 
đường bộ, củng cố cơ sở hạ tầng đã thực hiện được 95%. Thực hiện được 35 dự án 
theo khuôn khổ công tác bảo trì đường bộ quốc gia, trong đó bao gồm 122 dự án đạt 
90% tiến độ, đưa tổng chiều dài đường bộ quốc gia lên 60.340km, tăng 0.6% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

Bộ Công chính và Vận tải cũng thực hiện chương trình xây dựng hệ thống vận tải 
logistic và vận tải hành khách, củng cố tính an toàn trong giao thông đường bộ, thiết 
lập thêm 9 tuyến vận tải hành khách cố định, phát triển 9 dự án đường bộ mới, xây 
dựng 3 điểm đo tải trọng hiện đại. Tổng nguồn thu từ việc cho mượn không phận của 
Lào trong năm 2019 đạt 854 tỷ kip, tăng 22.89% so với năm 2018. Dự án đường sắt 
Lào-Trung đến hết năm 2019 cũng đạt tiến độ khoảng 83% theo đúng dự kiến.
Liên quan đến hạ tầng, Bộ Công chính và Vận tải cũng đã củng cố thêm mạng lưới 
cấp nước sạch quốc gia, tăng số nhà máy xử lý nước dân sinh lên 160 cơ sở, cho 
năng lực cung cấp 720.576m3 nước/ngày cho người dân ở 107 huyện, đạt tỷ lệ tiếp 
cận nước sạch lên 72% ở khu vực đô thị và 24% trên toàn quốc.
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Tiến trình cải cách môi trường kinh doanh 
còn chậm

heo KPL, Diễn ra hôm 30/1 tại thành phố Vientiane, thứ trưởng Kế hoạch và 
Đầu tư Lào Khamchanh Vongsengboun đã chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ thực 
hiện cải cách quy định để tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh tại Lào. 

Tham gia hội nghị còn có đại diện các cơ quan ban ngành cùng phòng Công nghiệp 
và thương mại Lào.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã được xem báo cáo tổng kết công tác thực 
hiện chỉ thị 02/PM của thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh quy định và cơ chế để 
tinh gọn quy trình thủ tục cũng như chi phí trong việc tiến hành kinh doanh, cải thiện 
các quy định về cấp phép xây dựng, cấp phép lắp đặt điện năng, thanh toán thuế 
nhằm củng cố điểm số theo bảng xếp hạng thuận lợi kinh doanh EDB của Ngân hàng 
thế giới. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh các ưu tiên cải cách của ngành KHĐT sẽ là 
những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính phủ tại diễn đàn doanh 
nghiệp Lào lần thứ 12 diễn ra cách đây không lâu.

Bất chấp các nỗ lực cải cách và điều chỉnh quy định nhằm cải thiện môi trường kinh 
doanh trong năm 2019, thứ hạng của Lào trên bảng xếp hạng EDB năm 2020 vẫn 
không có nhiều thay đổi nhiều (vị trí 154/190, đứng thứ 9 tại khu vực Asean) do hiệu 
quả thực thi các quy định mới của Lào được đánh giá yếu. Tuy nhiên Lào được tăng 
điểm đáng kể trong nhóm các quốc gia có thay đổi năng động nhất trên EDB, từ 49.8 
lên 50.8 trong năm 2020.

Trước những kết quả không mấy khả quan, chính phủ Lào kêu gọi các bộ, ngành và 
khối doanh nghiệp phải tăng cường thêm sự kết nối và hợp tác thực thi hiệu quả các 
quy định nhằm sớm đưa Lào tăng điểm xếp hạng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong 
và ngoài nước.
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Lào sẽ tăng cường lực lượng lao động trong 
năm 2020

heo LPTN, Năm 2020, chính phủ Lào sẽ thực hiện chính sách tăng cường phối 
hợp với khu vực doanh nghiệp, các dự án đầu tư trong nước cũng như nước ngoài 
để củng cố và phát triển lực lượng cũng như tay nghề của người lao động nhằm

đáp ứng nhu cầu tối thiểu 83.900 người, trong đó bao gồm 30.100 lao động nông 
nghiệp mới, 29.600 lao động trong lĩnh vực công nghiệp và 24.200 lao động trong 
lĩnh vực dịch vụ.

Năm 2019, Lào đạt được kết quả không khả quan trong lĩnh vực phát triển lao động 
bởi các chính sách về lĩnh vực này chưa được thực hiện hiệu quả, chưa chuyển 
hướng được tư duy của lực lượng người trẻ trong nước cũng như tiếp tục để xảy ra 
thiếu hụt lực lượng lao động tay nghề cao. Theo đó, chỉ có 75.769 lao động, tương 
đương 48.83% kế hoạch năm được củng cố nghề nghiệp, trong đó bao gồm 19.603 
lao động nông nghiệp, 19.332 lao động công nghiệp và 37.370 lao động trong lĩnh 
vực dịch vụ, tăng thêm 7.286 lao động cho thị trường, duy trì số lượng lao động 
nước ngoài làm việc tại Lào khoảng 54.091 người, thực hiện áp dụng tiêu chuẩn lao 
động quốc gia được gần 2.000 người và xây dựng thêm được nhiều hệ quy chuẩn lựa 
chọn lao động ở các ngành nghề khác nhau. Ngoài ra, Lào cũng ghi nhận thêm gần 
2.000 người có nhu cầu việc làm và lập được danh mục 2.097 vị trí cần lao động tại 
các đơn vị doanh nghiệp.

Trong một phát biểu gần đây, Phó thủ tướng Lào Bounthong Chitmany thay mặt 
chính phủ chỉ đạo ngành lao động cần tiếp tục các hành động nghiên cứu, củng cố 
quy định luật pháp và hoàn thiện cơ chế để phát triển lực lượng lao động trong nước 
theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, thúc đẩy nhu cầu việc làm trong các lĩnh 
vực phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động theo bối cảnh nền kinh 
tế, đảm bảo vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc duy trì quyền và lợi ích của 
lao động trong nước theo đúng quy định pháp luật, chủ động đưa ra các biện pháp 
giải quyết tranh chấp trong vấn đề lao động và đảm bảo tính bình đẳng của người lao 
động trong mọi ngành nghề, đặc biệt là chú trọng giảm thiểu tình trạng lao động Lào 
bị tranh giành việc làm.
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Thủ tướng Lào lưu ý nhiều vấn đề của 
ngành năng lượng và mỏ

heo Laoedaily, Chiều 5/2 tại thành phố Vientiane, tham gia chủ trì hội nghị 
tổng kết và đánh giá thành tựu của ngành năng lượng và mỏ Lào, thủ tướng 
chính phủ Thongloun Sisoulith đã lưu ý và chỉ đạo những vấn đề quan trọng 

Đánh giá cao nhưng kết quả đạt được trong giai đoạn phát triển (2016-2019), thủ 
tướng Lào đánh giá ngành năng lượng và mỏ có những đột phá và tiến bộ tương đối, 
đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế quốc gia, dẫn đầu trong các lĩnh vực đem lại 
ngân sách cho nhà nước. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Lào cho biết ngành 
năng lượng và mỏ vẫn cần cải thiện nhiều vấn đề và phải phát triển hơn so với hiện 
tại để gia tăng lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh Lào đang lên kế hoạch cho giai đoạn 
phát triển kinh tế mới, thủ tướng đặt các câu hỏi về vị thế của ngành năng lượng và 
mỏ trong tương lai cũng như tốc độ tăng trưởng của ngành theo xu thế hiện đại hóa, 
khả năng khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên đã xứng tầm với lợi ích mang lại hay 
không. 

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành năng lượng và mỏ cần đảm bảo mọi dự án phát triển 
liên quan đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt về mặt luật 
pháp, đặc biệt là các dự án khai thác điện. Đồng thời các nhà chức trách cần cải thiện 
việc hoạch địch chính sách để cân bằng giữa sự phát triển ngành điện, hệ thống 
truyền tải điện với nhu cầu sản xuất của thị trường. 

Các ưu tiên khác được nhấn mạnh cũng bao gồm khả năng quản lý đập thủy điện cho 
đến năm 2025, đặc biệt là quá trình điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn ứng phó với 
biến đổi khí hậu trong tương lai. Đòi hỏi ngành năng lượng và mỏ có những tính toán 
kỹ hơn về bản chất và xác định hướng khai thác tài nguyên theo tình hình thưc tế 
cũng như nguyên tắc khoa học, kinh tế học. Thủ tướng nhấn mạnh khẩu hiệu của 
ngành là “suy nghĩ sâu, nhìn xa, tiến bước đúng đắn”, kêu gọi các biện pháp quản lý 
thiết thực để tiết kiệm tài nguyên và mang lại lợi ích lâu dài thông qua việc nâng cao 
bảo vệ môi trường, phát triển các tiềm năng về năng lượng và đất nước đang sở hữu. 
Yêu cầu các cơ quan đầu ngành cải thiện hiệu quả hoạt động, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhà nước.

Ngành Năng lượng và Mỏ Lào ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với giai đoạn phát 
triển 5 năm trước (2011-2015). Riêng đối với ngành năng lượng, mức tăng trưởng đạt 
ngưỡng 145% trong khi lượng khai thác đã giảm 18.69% trong cùng giai đoạn. Sự 
phát triển về năng lượng và khai thác tài nguyên đã giúp ngành này đóng góp rất lớn 
vào tổng sản phẩm quốc nội, khoảng 16.9% trong năm ngoái và ước đạt 16.4% trong 
năm 2020.
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Lào xuất khẩu hàng dệt may 200 triệu USD

heo VTT, Năm 2019, thống kê tại cổng thông tin điện tử thương mại Lào, 
được trích dẫn từ báo cáo tổng kết ngành may mặc của Cục Công nghiệp và 
Thủ công nghiệp thuộc Bộ Công thương cho biết Lào đã xuất khẩu mặt hàng 
này đến 55 quốc gia trên thế giới, đạt giá trị 212 triệu USD, trong đó thị 
trường chính là Đức và Nhật Bản.

Lực lượng lao động trong ngành dệt may Lào hiện tại có khoảng 145.400 người, có 
tổng cộng 182 đơn vị doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may, trong đó bao gồm 82 nhà 
máy may cắt, 191 nhà máy dệt và 8 nhà máy đan lát trên cả nước.
Ngành may mặc Lào tiếp tục là một trong các ngành xuất khẩu hàng hóa đi nhiều 
quốc gia, đã tạo lượng việc làm đáng kể, riêng nhóm nhân công sản xuất có 118.585 
người, trong đó 61.29% là nam giới. Ngành công nghiệp dệt may cũng chiếm 
21.97% lượng việc làm mới của toàn ngành công nghiệp trong năm 2019 vừa qua, 
khoảng 26.054 người.

Năm 2019, Đức là thị trường lớn nhất của dệt may Lào với kim ngạch đạt 68 triệu 
USD, tiếp sau đó là Nhật Bản với gần 21 triệu USD, khoảng 20 triệu USD sang 
Thụy Điển, 14 triệu USD sang Anh, 12 triệu USD sang Đan Mạch, 11 triệu USD 
sang Italia, gần 11 triệu USD sang Bồ Đào Nha và khoảng 8 triệu USD sang Mỹ.
Ở chiều ngược lại, Lào cũng nhập khẩu khoảng 23 triệu USD hàng may mặc các loại 
từ nước ngoài trong năm 2019, chủ yếu từ thị trường Trung Quốc (9 triệu USD), 
Việt Nam (6 triệu USD), Thái Lan (5 triệu USD), Pháp (1 triệu USD) và Ấn Độ (1 
triệu USD).
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Chính phủ Lào đánh giá dự án quản lý rủi do thiên tai

heo KTXH, Diễn ra hôm 5/2 tại thành phố Vientiane, các bộ ngành chính phủ 
Lào đã tổ chức cuộc họp xem xét triến trình thực hiện dự án quản lý rủi ro 
thiên tai Lào-Đông Nam Á năm 2019 và thảo luận về phương hướng hành 
động trong năm 2020. Đây là cuộc họp lần thứ 4 của ban chỉ đạo trung ương 
về thực hiện dự án này, có sự tham dự của đối tác quốc tế là ngân hàng thế 

giới WB và một số tổ chức khác.

Theo đó, các hạng mục chính trong khuôn khổ dự án là việc giảm nguy cơ đối mặt với 
lũ lụt tại khu vực huyện Xay, tỉnh Oudomxay, tăng cường phòng chống thiên tai tại 
các tỉnh Phongsaly, Oudomxay và Luangprabang, một số công tác khác cũng liên 
quan đến vấn đề giảm thiểu rủi ro tác động của thiên tai.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ khi triển khai vào tháng 8/2017 theo lộ trình 5 
năm, các dự án trên đều đạt đúng tiến độ cho đến tháng 12, trong khi công tác chi tiết 
bao gồm mua, thuê, khảo sát đang đạt khoảng 14%. Ngoài ra, nguồn tài chính cũng 
thực hiện được 1.87 triệu USD, tương đương 6% tổng giá trị của toàn dự án.
Tuy nhiên, những năm gần đây, Lào liên tục phải đối mặt với thiên tai gây thiệt hại 
nặng nề, đặc biệt là lũ lụt lan rộng vào năm 2018, gây ra thiệt hại lớn về cả người và 
vật chất.

Đã có 125 huyện, 2.433 bản và 133.382 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong 
đó bao gồm 90 trường hợp tử vong, 26 người đang mất tích, thiệt hại về tài sản 
khoảng 3.167 tỷ kíp.

Chính phủ Lào hiện cũng đã phê duyệt và phân bổ khoảng 100 tỷ kíp cho các nỗ lực 
cứu trợ khẩn cấp để phục hồi hạ tầng giao thông, ngành lâm nghiệp cũng như chi ra 
500 tỷ kip khác để sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng bị hư hại do lũ lụt.

T
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Chính phủ yêu cầu hiện đại hóa hải quan

Hội nghị đã xem xét báo cáo tổng kết năm 2019 cũng như báo cáo kế hoạch thực hiện 
trong năm 2020. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của ngành hải quan nước 
này. Bộ trưởng Somdy đã yêu cầu Cục hải quan và 7 chi cục hải quan khác trên toàn 
quốc cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giám sát, kiểm tra, thực thi 
các quy định ngành hải quan để phòng chống, ngăn chặn buôn lậu, quản lý chặt chẽ các 
mặt hàng nhập khẩu quan trọng, bao gồm nhiên liệu, phương tiện bất hợp pháp. Ngoài 
ra, cần tiếp tục quá trình hiện đại hóa và minh bạch ngành, đảm bảo khả năng thu ngân 
sách năm 2020 đạt 8.200 tỷ kíp.

Năm 2019, toàn ngành hải quan Lào đạt khả năng thu ngân sách 6.889 tỷ kíp, tương 
đương 91.31% kế hoạch ban đầu, tăng 3.8%, tương đương 251.98 tỷ kíp so với năm 
2018.

Tiến trình hiện đại hóa hải quan Lào bao gồm áp dụng hệ thống quản lý thông quan, xuất 
nhập khẩu Asycuda, thực hiện thay đổi phương thức thu thuế, phí thông qua hệ thống 
ngân hàng Smart Tax, áp dụng hệ thống một cửa quốc gia để quản lý và giám sát 
phương tiên, hệ thống thu phí phương tiện và hành khách điện tử KIOSK.
Ngoài ra, ngành hải quan Lào cũng chú trọng nâng cao khả năng ngăn chặn buôn lậu 
thông qua sự điều hành và chỉ đạo trực tiếp của trung ương.

Những thách thức đặt ra với ngành hải quan Lào trong những năm qua vẫn là công tác tư 
tưởng, giám sát và quản lý năng suất làm việc của cán bộ hải quan các cấp trong các 
thông báo, kiểm tra và hạn chế buôn lậu. Việc quản lý lỏng lẻo tại các cửa khẩu biên giới 
đã dẫn đến tình trạng buôn lậu hàng hóa gia tăng, bao gồm xăng dầu, thiết bị điện, vật 
liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và nông sản.

Những cải tổ của ngành hải quan từ giữa năm 2019 thông qua chương trình tái cấu trúc 
đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc quản lý nhập khẩu các sản phẩm dầu khí, vốn là 
mặt hàng chính vào Lào đạt nguồn thu ngân sách tốt hơn.

T
heo KTXH, Hội nghị tổng kết công tác thường niên của Bộ Tài chính Lào được 
tổ chức tại thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng 
Somdy Duangdy. 
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Nhật Bản cung cấp thêm viện trợ không hoàn lại 
cho Lào

heo KTXH, Hôm 31/1, khoảng 718 nghìn USD, tương đương hơn 6 tỷ kip 
mới được chính phủ Nhật Bản phê duyệt để thực hiện dự án phát triển ngành 
giáo dục và y tế cho các tỉnh Bokeo, Oudomxay, Vientiane, Xayaboury, 
Salavan và Huaphanh của Lào.

Theo thông tin từ các dự án, khoản viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản 
sẽ hỗ trợ các địa phương củng cố hạ tầng trường học, tăng cường số lượng và năng 
lực giáo viên cũng như nâng cao chế độ, khả năng tiếp cận việc học cho trẻ em tại các 
tỉnh được chỉ định thông qua việc phát triển hệ thống các phòng học tiện nghi. 

Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ một số địa phương nghèo của Lào xây dựng phòng kiểm 
tra, chẩn đoán y tế, cải thiện cơ sở vật chất các bệnh viện xuống cấp, hỗ trợ trang thiết 
bị y tế, tăng cường năng lực bác sĩ và khả năng tiếp nhận bệnh nhân ở huyện 
Viengxay, tỉnh Huaphanh.

Ngoài ra, chương trình viện trợ của Nhật Bản lần này cũng cấp vốn xây dựng một số 
hạ tầng công cộng bao gồm cầu vượt suối tại tỉnh Salavan, cải thiện khả năng tiếp cận 
các dịch vụ cơ bản cho người dân địa phương.

Những năm trở lại đây, Nhật Bản đã tài trợ hàng trăm dự án tương tự cho các địa 
phương của Lào và cam kết duy trì các viện trợ cho Lào trong việc đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững.

T
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Tiến độ thực hiện dự án nước sạch Lào-Nhật Bản

heo VTT, Diễn ra hôm 28-30/1, liên bộ Công chính và Vận tải-Y tế-Lao động 
và Phúc lợi xã hội Lào cùng Vụ dược phẩm, dịch tễ và nước sạch Nhật Bản đã 
tổ chức hội nghị xem xét tiến độ dự án MaWaSU2 do Lào và Nhật Bản cùng 
thực hiện.

ội nghị xem xét tiến độ dự án MaWaSU2 do Lào và Nhật Bản cùng thực hiện.
Tại hội nghị, báo cáo thường niên của dự án MaWaSU2 liên quan đến việc phát 
triển, tăng cường ứng dụng thiết bị và công nghệ Nhật Bản trong lĩnh vực nước sạch 
tại Lào bao gồm tổng cộng 17 hoạt động do chính phủ Nhật Bản ủng hộ, trong đó sử 
dụng thiết bị, vật liệu của 10 doanh nghiệp từ nước này đến quảng bá tại Lào. 

Trong những năm tới, Lào vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho Nhật Bản 
trong việc phát triển lĩnh vực thương mại, kinh doanh dịch vụ liên quan đến nước 
sạch thông qua các thiết bị, công nghệ của nước này, đại diện của Lào tại hội nghị 
khẳng định.

Dự án Nâng cao năng lực quản lý ngành cấp nước (MaWaSU2) giai đoạn 2018-2023 
được triển khai theo 4 tiêu chí hàng đầu bao gồm tăng cường trách nhiệm, tính minh 
bạch trong công tác quản lý của các cơ quan chính quyền trong ngành cấp nước; cải 
thiện năng lực hoạch định chính sách, thực hiện, giám sát chất lượng các dự án của 
ngành cấp nước; phát triển, ứng dụng các kỹ thuật cần thiết để phát triển ngành xử lý 
và cấp nước. Dự án đáng chú ý gần nhất của MaWaSU2 là việc đạt được thỏa thuận 
lắp đặt màng lọc nước cho nhà máy xử lý nước Chinaimo do Công ty cấp nước 
Vientiane quản lý.
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Lào triển khai dự án kiểu mẫu về xử lý nước thải

heo báo chí Lào, Diễn ra hôm 31/1, Hội thảo triển khai sáng kiến về dự án kiểu 
mẫu phát triển vi sinh vật xử lý nước thải thông qua việc sử dụng Media KIDS 
được Bộ Công chính và Vận tải Lào phối hợp cùng Tổ chức hợp tác phát triển .

quốc tế Nhật Bản JICA đồng tổ chức. Tham gia hội nghị còn có đại diện công ty 
Accrete của Nhật Bản và một số đại diện ban, ngành liên quan.

Thông tin từ hội nghị cho biết dự án kiểu mẫu về xử lý nước thải bằng chu trình phát 
triển hệ vi sinh vật được thực hiện tại khu vực trường đại học quốc gia Lào đã cho 
kết quả khả quan, giảm đáng kể tác động ô nhiêm đến chất lượng nước và không khí, 
xây dựng được môi trường lý tưởng, đặc biệt là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội 5 năm lần thứ 8 theo hướng bền vững và xanh. Dự án đang hỗ trợ Lào đạt 
được các mục tiêu theo kế hoạch phát triển bền vững SDG 6.3, củng cố chất lượng 
nước thông qua việc giảm thiểu thói quen chôn và vứt rác thải bừa bãi hay xả thải 
hóa chất hoặc vật liệu độc hại ra môi trường tự nhiên, giảm tỷ lệ nước thải không qua 
xử lý khoảng 50%, tăng cường khối lượng nước tự nhiên có thể tái sử dụng.
Dự án trên do JICA hỗ trợ Lào thực hiện có tổng giá trị khoảng 100 triệu yên trong 
giai đoạn 2020-2022, bao gồm cả thời gian thử nghiệm và theo dõi bảo trì.

T 
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Trung Quốc tăng cường hợp tác với Lào 
chống lây lan virus corona

heo báo chí Lào, Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm phải virus gây ra 
bệnh suy đường hô hấp cấp corona tại Lào, Đại sứ quán Trung Quốc vẫn đang 
tích cực phối hợp với chính phủ Lào trong việc tăng cường các nỗ lực kiểm soát 
và ngăn chặn dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp này.

Diễn ra hồi đầu tuần, Đại sứ Trung Quốc Jiang Zaidong thông việc cơ quan ngoại 
giao này đang phối với với cả Bộ Y tế và Ngoại giao Lào để theo dõi diễn biến dịch 
và các vấn đề liên quan tại Lào nhằm hạn chế rủi ro lây lan sang nước này. Lào hiện 
cũng đã nhận được số lượng nhất định các vật tư y tế cần thiết từ người dân Trung 
Quốc. Ở chiều ngược lại, Đại sứ quán Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân nước 
này đang sống và làm việc tại Lào không nhập cảnh về nước để đảm bảo an toàn, 
đồng thời cộng đồng này cũng sẽ nhận được các hỗ trợ cần thiết từ Đại sứ quán.
Những công dân Trung Quốc đã về nước sẽ sang và làm việc tại Lào sau kỳ nghỉ tết 
nguyên đán vào ngày 15/2, Trung Quốc kêu gọi nhóm người này duy trì công việc và 
tôn trọng các quy định cũng như biện pháp của chính phủ Lào.
Du khách Trung Quốc hiện đang du lịch ở tỉnh Luangprabang cũng được đề nghị đi 
kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện tỉnh trong trường hợp thấy cần thiết.

T 
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Lào-Thái Lan đã thống nhất xây dựng cầu 
hữu nghị số 6

heo Vientiane Times, Thông tin mới nhất từ chính quyền huyện Lakhongpheng, 
tỉnh Salavan cho biết dự án xây dựng cầu hữu nghị Lào-Thái Lan số 6 kết nối địa 
phương này với huyện Natan của tỉnh Ubonratchathany sẽ được triển khai ngay

sau khi dự án cầu hữu nghị số 5 nối Bolikhamxay và Beuangkan hoàn thành, dự án 
này vừa đạt được bước tiến mới sau cam kết cho vay 1.3 tỷ bath của chính phủ Thái 
Lan cho Lào.

Huyện trưởng Lakhongpheng, ông Somchai Ounchith cho hay, dự án cầu hữu nghị số 
6 sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như 
giao thông vận tải không chỉ giữa Lào-Thái Lan mà còn tạo thuận lợi cho dòng hàng 
hóa đi đến Việt Nam và Trung Quốc hay xuống miền Nam sang Campuchia với thời 
gian di chuyển ngắn hơn hiện tại. Cũng liên quan đến vấn đề này, chính quyền huyện 
Lakhongpheng cũng đang đề xuất ý kiến xin chính phủ nâng cấp cửa khẩu địa 
phương thành cửa khẩu quốc tể để tăng cường xuất khẩu nhiều mặt hàng đang trong 
diện bị hạn chế.

Lakhongpheng là địa phương có vị trí giao thông thuận lợi, dễ dàng di chuyển đến các 
tỉnh thành khác của Lào. Ngoài ra, huyện này có các điểm du lịch văn hóa, tự nhiên 
hấp dẫn, mang nhiều dấu ấn lịch sử hàng nghìn năm, có 2 khu bảo tồn thiên nhiên 
quốc gia, có cộng đồng dân cư sở hữu nét văn hóa và truyền thống dệt may lâu đời. 
Dự án cầu hữu nghị trở thành hiện thực cũng sẽ góp phần thúc đẩy địa phương này 
vận động và cải thiện mạnh mẽ các tiềm năng hơn.

T 
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Chủ tịch Lào tiếp nhiều cán bộ ngoại giao mới

heo KTTM, Tuần qua, Tổng bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith đã tổ 
chức lễ đón tiếp và nhận quốc thư của nhiều cán bộ ngoại giao cấp cao đến nhận 
nhiệm kỳ công tác tại nước này.

Theo đó, ông Peter Haymond đã trình quốc thư để trở thành tân đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Mỹ tại Lào, đại sứ quán Mỹ tại Lào có trụ sở ở thành phố Vientiane.

Bà Jayasuriya Kumari làm tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Srilanka, đại sứ quán nước 
này có trụ sở tại thủ Bangkok, Thái Lan.

Ông Bernardo Tello trình quốc thư nhận vai trò đại sứ Mexico tại Lào, trụ sở đại sứ 
quán tại thủ đô Bangkok.

Ông John McCullagh nhận vai trò đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Lào, đại sứ 
quán có trụ sở tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Ông Kanesh Dhakal trình quốc thư nhận vai trò đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nepal tại 
Lào, trụ sở đại sứ quán tại Bangkok, Thái Lan.

Ông Bogdan Badea nhận vai trò đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumania tại Lào, trụ sở 
đại sứ quán tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Bà Sarah Taylor, người trình quốc thư nhận vai trò đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Canada tại Lào, trụ sở đại sứ quán ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

T 
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Chính phủ Lào cấm đầu cơ vật tư y tế trong bối cảnh 
dịch viêm phổi có nguy cơ xuất hiện

heo báo chí Lào, Ngày 7/2/2020, Bộ Công thương Lào ra thông báo 0147 quy 
định nghiêm cấm việc thao túng làm giá mặt hàng khẩu trang y tế, trường hợp vi 
phạm sẽ bị xử phạt nặng.T 

Nội dung thông báo nói trên của Bộ Công thương đã quy định về khung giá bán mặt 
hàng khẩu trang, nếu phát hiện trường hợp vi phạm bán khẩu trang với giá cao hơn quy 
định sẽ bị xử phạt tại chỗ, cụ thể: Lần thứ nhất, sẽ bị lập biên bản cảnh cáo đồng thời bị 
phạt tiền 1 triệu kíp; lần thứ hai bị lập biên bản cảnh cáo và phạt tiền 2 triệu kíp; lần thứ 
ba sẽ bị sẽ bị phạt tiền 3 triệu kíp đồng thời bị tước vĩnh viễn giấy phép kinh doanh và 
giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau khi bị tước giấy phép kinh doanh và giấy 
phép đăng ký doanh nghiệp vẫn tiếp tục tái phạm, hoặc có ý định tái phạm sẽ bị xử lý 
hình sự theo Luật Hình sự 2017, cụ thể như: Trường hợp người lợi dụng việc xảy ra 
thiên tai nặng nề như hạn hán, lũ lụt…để thao túng giá hàng hóa, bán hàng hóa với giá 
cao, tùy tình tiết sẽ bị phạt tù 6 tháng đến 2 năm, bị phạt tiền cao nhất đến 10 triệu kíp..

Điều 287, Luật Hình sự Lào năm 2017 quy định, doanh nghiệp hoặc cửa hàng thao túng 
giá hàng hóa, mưu lợi cá nhân, gây khó khăn cho đời sống người dân sẽ bị phạt tù 1 đến 
4 năm và bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu kíp.

Thông báo trên của Bộ Công thương được ban hành trong bối cảnh nhiều cửa, thương 
nhân kinh doanh mặt hàng y tế đã lợi dụng tâm lý lo lắng về dịch viêm phổi Corona để 
đẩy giá bán khẩu trang lên cao một cách phi lý. Từ giá thông thường 16.000 kíp cho 
một hộp 50 chiếc khẩu trang 3 lớp lên thành 40.000 kíp, 50.000 kíp, 75.000 kíp. .. thậm 
chí là 125.000 kíp mà vẫn không thể mua được.

Hiện tại, Lào vẫn chưa thể tự sản xuất mặt hàng khẩu trang y tế, thời gian gần đây do lo 
lắng về nạn ô nhiễm không khí bụi mịn PM2.5, Nhà máy dược phẩm số 03, Bộ Y tế 
Lào đã lên kế hoạch để trở thành đơn vị sản xuất khẩu trang y tế đầu tiên tại Lào, tuy 
nhiên kế hoạch trên vẫn chưa được thực hiện. Lào vẫn dựa chính vào nhập khẩu mặt 
hàng mặt khẩu trang y tế từ hai nước Việt Nam, Thái Lan. Tuy nhiên, từ ngày 4/2/2020, 
Thái Lan đã ban hành lệnh quản lý đặc biệt hạn chế việc mua và xuất khẩu mặt hàng 
này, theo đó nếu khách hàng muốn mua, mang ra khỏi Thái Lan từ 500 chiếc tương 
đương với 10 hộp khẩu trang y tế thì phải xin giấy phép từ cơ quan chủ quản. Trong khi 
đó, Việt Nam cũng đã chính thức liệt mặt hàng này vào diện quản lý đặc biệt, năng lực 
sản xuất khẩu trang y tế của Việt Nam hiện tại có 38 nhà máy, mỗi ngày sản xuất ra 
1.245.000 chiếc khẩu trang 3 lớp, 2 nhà máy sản xuất khẩu trang N95 sản lượng hàng 
ngày là 32.000 chiếc, được đánh giá là chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.
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Tin vắn: 

Vientiane thiếu nguồn cung thịt lợn

heo KTXH, Sở Nông Lâm thủ đô Vientiane đang tập trung khuyến khích 
người chăn nuôi gia tăng số trang trại để cải thiện nguồn cung cho thị trường 
trong bối cảnh tình trạng khan hiếm thịt lợn đã kéo một thời gian dài.

Theo đó, Sở Nông Lâm Vientiane kỳ vọng lượng lợn nhân giống sẽ đạt khoảng 
190.000-200.000 con và ít nhất có 360.000-370.000 con sẽ được nuôi với mục đích 
đáp ứng nhu cầu về thịt lợn cho thị trường địa phương. Liên quan đến vấn đề này, 
chính quyền ghi nhận số lượng lớn các hộ gia đình tại Vientiane không đăng ký hoạt 
động chính thức nhưng có chăn nuôi lợn phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ cá nhân. 
Những nơi tập trung nhiều đàn lợn nuôi tại Vientiane bao gồm các quận ngoại thành 
như Naxaithong, Xaythany và Pakngeum. Tổng đàn lợn xuất ra thị trường trong năm 
ngoái tăng 210.000 con, tăng 26.5% so với mục tiêu ban đầu, Sở Nông Lâm 
Vientiane cho hay. Tuy nhiên tình trạng khan hiếm thịt lợn đã xảy ra vào các tháng 
cuối năm do ảnh hưởng từ dịch tả lợn Châu Phi, chi phí chăn nuôi, lạm phát, chi phí 
nguyên liệu, phí vận chuyển tăng cao làm nghề nuôi lớn không triển vọng đã khiến 
số trại lợn giảm từ 187 xuống 113. Bắt buộc chính quyền quyết định đẩy mạnh 
khuyến khích người nông dân tăng cường các trại lợn để ổn định thị trường trong bối 
cảnh giá thịt đã vượt mức kiểm soát, lên đến 50.000 kip/kg.

Nhu cầu thịt lợn của thành phố Vientiane khoảng 59.5 tấn hoặc 700-750 con/ngày và 
tăng lên 800-900 con/ngày trong các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, các nhà cung cấp lớn 
chỉ có thể đáp ứng 450-500 ngày, phần còn lại là từ các trại lợn hộ gia đình. Hiện 
chính quyền Vientiane đang gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo các tiểu thương 
cung cấp thịt lợn đúng với khung giá đã quy định.

T

Phát triển năng lượng mặt trời tại Lào
heo KTXH, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào vừa phối hợp với Tập đoàn 
Marubeni của Nhật Bản và Tập đoàn AMZ để triển khai nghiên cứu tiền khả thi 
về phát triển công nghệ năng lượng mặt trời tại Lào. Thông báo về lễ ký kết 
biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại thủ đô Vientiane 
Theo Cục trưởng Hợp tác và Kế hoạch Khamphet Vongdala cho biết Lào đang 
trên đường áp dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để nghiên 
cứu và phát triển các lĩnh vực khoa học, trong đó dự án khảo sát năng lượng 
mặt trời lần này có vai trò quan trọng và phù hợp với chính sách của chính phủ 
Lào, đồng thời mở đường cho các hợp tác phát triển năng lượng mặt trời ở nước 
này trong tương lai. Thỏa thuận hợp tác dự án cũng sẽ sớm được ký kết trong 
thời gian tới, vị này khẳng định.
Mục đích chính của việc nghiên cứu khả thi là xem xét tiềm năng xây dựng các 
trạm sản xuất năng lượng mặt trời tại Lào trên cơ sở công nghệ của các quốc 
gia nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản.

T 
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Lào bắt đầu tăng tần suất quay thưởng xổ số

heo KTXH, Kể từ ngày 3/2/2020, theo quyết định của Bộ Tài chính Lào, chính 
thức có hiệu lực việc tăng tần suất quay thưởng xổ số từ 1 lần/tuần lên 2 lần/
tuần theo kiến nghị của Công ty xổ số Lào. Theo đó, kết quả xổ số mới sẽ được 
công bố vào 20h00 các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Việc tăng cường số lần 
quay thưởng phản ánh nguồn thu và quy mô tham gia loại hình xổ số truyền 
thống Lào vẫn duy trì và tăng cao qua từng năm, đồng thời nhà nước cũng 
khuyến khích người dân tham gia mua xổ số chính thức để giảm thiểu các loại 
hình xổ số chui, số đề, cá cược không hợp pháp, chủ yếu là du nhập từ nước 
ngoài.

Lào nhận hỗ trợ vật tư y tế để phòng dịch 
viêm phổi

heo LPTN, Sáng 10/2, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đập thủy điện IHC 
đã bàn giao số lượng dược phẩm và vật tư y tế phục vụ cho công các kiểm soát, 
phòng ngừa sự lây lan của virus gây ra bệnh viêm phổi corona cho Bộ ngoại 
giao Lào. Số lượng hàng hóa hỗ trợ lần này của IHC bao gồm thiết bị kiểm tra 
y tế, dung dịch xét nghiệm, bao tay chuyên dụng… có tổng giá trị khoảng 
100.000 USD. Thông qua đợt hỗ trợ lần này, chính phủ Lào đánh giá cao sự 
đóng góp của doanh nghiệp trong bối cảnh Lào đang kêu gọi các tổ chức, đối 
tác quốc tế hỗ trợ trang thiết bị y tế khi nguy cơ dịch viêm phổi do virus corona 
có thể xảy ra tại nước này nhưng khả năng ứng phó lại không thực sự tốt do 
thiếu thốn cả về vật chất lẫn nhân lực.

T 

T 

Lào thống nhất mẫu phiếu thu nộp ngân 
sách qua hệ thống ngân hàng

heo LPTN, Bộ Tài chính Lào vừa ban hành thông báo về việc quy định mẫu thu 
ngân sách nộp kho bạc nhà nước qua hệ thống ngân hàng sẽ được thống nhất 
trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo tính minh bạch và dễ kiểm toán.
Thông báo số 0013 ra ngày 3/1 quy định tính tập trung trong việc thực hiện nộp 
phí các loại theo nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước thông qua mẫu khai báo 
thông tin đồng nhất và khuyến khích thực hiện qua hệ thống ngân hàng, tức là 
hệ thống điện tử, đảm bảo hơn về tính minh bạch và tránh các kẽ hở so với cách 
thức thủ công như trước

Theo quy định mới, các ngân hàng thương mại thuộc nhà nước, ngân hàng 
thương mại tư nhân sẽ sử dụng phiếu thu phí nghĩa vụ và nộp kho bạc theo mẫu 
duy nhất trên cả nước kể từ ngày 1/1/2020, thông báo nêu rõ. 

T 
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Lào triển khai hệ thống D53 tại cửa khẩu Bokeo
heo KTXH, Cuối tháng 1/2020 vừa qua, ngân hàng phát triển Lào LDB phối 
hợp với Cục Hải quan tổ chức lễ công bố sử dụng chính thưc hệ thống thu phí-
dịch vụ (Easy Pass) và hệ thống uqnar lý phương tiện du lịch, vận tải xuất nhập 
cảnh bằng thiết bị điện tử D53 tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị số 4 giữa huyện 
Huayxai của tỉnh Bokeo với huyện Chiengkhong của Thái Lan. Cách đây 
không lâu, hệ thống này cũng được áp dụng tại cửa khẩu quốc tế Boten, kết nối 
giữa tỉnh LuangNamtha và Trung Quốc.

D53 là hệ thống thu phí và giám sát phương tiện xuất nhập cảnh điện tử, được 
thử nghiệm tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị số 1 tại Vientiane hồi cuối năm 
ngoái và được cho là có khả năng thay đổi cơ chế làm việc thủ công như trước. 
Việc này đã giúp giải quyết vấn đề hạn chế của cơ sở dữ liệu của hệ thống cũ 
bởi khả năng lưu trữ giới hạn trong khi tần xuất qua lại giữa các cửa khẩu tăng 
cao theo từng ngày. D53 là sản phẩm phối hợp giữa Cục hải quan Lào và công 
ty công nghệ Khampraseuth. Dự kiến hệ thống điện tử D53 sẽ sớm được triển 
khai tại tất cả 21 cửa khẩu quốc tế của Lào với các nước láng giềng. D53 cũng 
là hệ thống chấp nhận thanh toán bằng hệ thống thanh toán điện tử của ngân 
hàng phát triển Lào LDB và các thẻ thanh toán quốc tế như VISA, Master 
Card.

T 

T
heo LPTN, trong các ngày 4-5/2/2020 vừa qua, Bộ Năng lượng và Mỏ tổ chức 
hội nghị mở rộng để xem xét tiến trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 
năm lầ thứ 8. Thông tin từ hội nghị cho biết cả nước hiện đã có 193 công ty 
đang tham gia trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, chiếm chủ yếu trong đó 
là các đơn vị chuyên khảo sát và khai thác mỏ.

Lào có gần 200 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
địa chất, khoáng sản

heo LPTN, Bộ Công thương Lào mới đây vừa ban hành quyết định điều chỉnh 
giá bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc, có hiệu lực kể từ ngày 5/2. 
Theo đó, giá xăng cao cấp 95 được điều chỉnh giảm 380 kip/lit, giá xăng 
thường 91 giảm 160 kip/lít và dầu diesel được giảm xuống 280 kip/lit. Đây là 
đợt điều chỉnh giảm khá sâu giá nhiên liệu sau các đợt tăng giá liên tục kể từ 
thời điểm cuối năm.

Lào điều chỉnh giá xăng dầu lần tiếp theo
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Vientiane củng cố công các quản lý đường thủy
heo KTXH, Là một trong bốn công các trọng tâm của ngành công chính và 
vận tải Vientiane, năm 2019, thủ đô của Lào đã hoàn thành nhiều dự án 
quan trọng liên quan đến quản lý đường thủy và củng cố hệ thống đê bao.
Dẫn phỏng vấn báo chí của Phó giám đốc Công chính Vận tải Vientiane 
Soulyvanh Phommahaxay, báo Vientiane Mai cho biết nhiều dự án bờ kè 
quan trọng của thành phố đã hoàn thành hoặc đều có tiến độ tốt, nổi bật là 
dự án bờ kè sông Mekong dài 4.508m ở quận Pakngeum hoàn thành 100%, 
dự án bờ kè tại quận Sikhottabong dài 5.760m đạt tiến độ 69%, dự án bờ kè 
530m ở quận Hadxaiphong hoàn thành 100%, bờ kè 1.000m tại Paknguem 
đạt 100% tiến độ, dự án 1.540m bờ kè ở quận Hadxaiphong đạt 52%. Dự án 
pát triển bờ sông Mekong và xây dựng bờ kè giai đoạn 2 do chính phủ Hàn 
Quốc viện trợ tài chính đã chọn xong 2 nhà thầu là JV-Saman và KECC, 
hiện dự án đang triển khai hạng mục ngăn và dẫn nước từ sông Nam Ngeum 
để phục vụ dân sinh.

.  
T

Thủ đô Vientiane tiếp tục kiểm soát 
thực phẩm bẩn

heo LPNT, Chính quyền Lào, đặc biệt là thủ đô Vientiane vẫn rất coi trọng 
và nghiêm cấm việc buôn bán thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc đến tay 
người tiêu dùng. Mới nhất, trong đợt kiểm tra tuần qua tại một số chợ trên 
địa bàn, ban thanh tra thực phẩm và dược phẩm thuộc Bộ Y tế trong đợt khảo 
sát mới nhất đã phát hiện hơn 200kg hải sản, thịt gia cầm và một số loại thịt 
bị tiểu thương ướp hóa chất formalin để bảo quản và bán cho khách hàng với 
tiềm ẩn nhiều nguy gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, biện pháp răn đe hiện 
thời vẫn là lập biên bản cảnh cáo và xử phạt hành chính, những người tái 
phạm bị phát hiện sẽ bị tước giấy phép hành nghề. Nguyên nhân bắt nguồn 
từ khả năng cung cấp thực phẩm trong nước vẫn đang khá hạn chế trong bối 
cảnh nhu cầu của người tiêu dùng càng tăng cao mà chủ yếu trong đó là phải 
nhập khẩu khiến cơ quan chức năng vẫn gặp khó trong việc quản lý vừa đảm 
bảo sự cân bằng giữa tính đa dạng thị trường đi đôi với sự an toàn cho sức 
khỏe con người.
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Điểm tin báo chí trong nước: 

Đại sứ Lào tại Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy 
quan hệ hợp tác và phát triển hai nước

heo báo chí Việt Nam,  Ngày 4/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã 
có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại 
Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tại Nhà Quốc hội. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời 
gian tới, cần tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Việt Nam-Lào cần đẩy 
mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, hoạt động của hội đồng 
nhân dân, nhất là tại các thành phố lớn, cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển giữa 
các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện 
để Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam. Để đại sứ thực sự là 
cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn 
diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Về phần mình, Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang khẳng định trong nhiệm kỳ 
của mình sẽ nỗ lực trong thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự phát triển giữa hai nước 
thời gian tới. Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, sẽ tiếp tục nhận được 
sự ủng hộ của lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan khác.
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Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 
an ninh

heo QDND - Nhận lời mời của đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamphong, 
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, ngày 10-2, đoàn đại biểu 
cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ 
trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Lào.

Chiều 10-2, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã chào xã giao 
đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào của Bộ 
trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; hoan nghênh kết 
quả hội đàm tốt đẹp giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào và đoàn đại biểu cấp 
cao Bộ Công an Việt Nam. Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ mong muốn, quan 
hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào 
chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi 
nước.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai nước Lào và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác 
toàn diện, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng 
định, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình tiếp tục hợp tác toàn diện với lực 
lượng Công an Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng 
cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi 
xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa 
bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, cùng ngày, tại trụ sở Bộ An ninh Lào, ngay sau lễ đón chính thức, đoàn 
đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng đoàn đã 
hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Vilay 
Lakhamphong làm trưởng đoàn. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng 
Vilay Lakhamphong đã ký Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa hai bộ năm 
2020.
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Lào đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh nCoV

heo NDĐT - Chính phủ Lào đang khẩn trương áp dụng nhiều biện pháp nhằm 
đối phó dịch bệnh nCoV, có thể xuất hiện tại Lào.

Ngày 3-2, Thủ tướng Lào đã ký quyết định thành lập Ủy ban chuyên trách phòng 
chống dịch bệnh nCoV do một Phó Thủ tướng đứng đầu, nhằm chỉ đạo và điều phối 
công tác phòng chống dịch bệnh nCoV, mặc dù tại Lào chưa phát hiện trường hợp 
nào mắc dịch bệnh này. Do Lào có biên giới bộ phía bắc giáp với Trung Quốc, vì 
vậy nhiều khách du lịch Trung Quốc đi theo nhóm hoặc tự lái ô-tô đến du lịch các 
thành phố thuộc miền bắc Lào.

Trong năm 2019, có tới một triệu du khách Trung Quốc đã đến Lào du lịch, đặc biệt 
là dịp cuối năm. Ngoài ra việc hàng nghìn lao động Trung Quốc làm việc trong nhiều 
dự án xây dựng hạ tầng cơ sở lớn tại Lào sau thời gian về quê ăn Tết nay quay trở lại 
Lào, cũng trở thành một trong những vấn đề chính quyền Lào cần quan tâm đặc biệt. 
Mặc dù có áp dụng một số biện pháp tại các cửa khẩu quốc tế như đo thân nhiệt, phát 
nước sát trùng khô… tuy nhiên, những biện pháp này khó có thể ngăn chặn dịch 
bệnh nếu không phối hợp với các biện pháp quyết liệt khác. Hiện một số trường học 
và cơ sở giáo dục tại Lào đã áp dụng biện pháp đo thân nhiệt cho học sinh hằng 
ngày.

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dịch tễ, Bộ Y tế Lào Phonepadith Xangsayarath 
cho biết, Lào vừa phát hiện 11 trường hợp nghi nhiễm chủng virus corona mới, sau 
khi tiến hành kiểm tra, hiện vẫn còn hai trường hợp chờ kết quả. Hiện nay, Trung 
tâm Phân tích và Dịch tễ trên đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị nhằm chẩn đoán 
được các trường hợp bị nhiễm với nhiều công nghệ chẩn đoán được chứng nhận của 
Tổ chức Y tế thế giới, bảo đảm cho kết quả chẩn đoán chính xác tương đương các 
nước trong khu vực.

Ông Phonepadith Xangsayarath cho biết thêm, hiện nay, Lào có kế hoạch triển khai 
đưa máy Real time PCR, một loại máy hiện đại trong việc chẩn đoán nhanh virus 
corona đến các địa phương có nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh phía bắc Lào để chẩn 
đoán nhanh virus corona, các phương tiện này sẽ cho kết quả nhanh hơn các phương 
tiện đang sử dụng hiện nay, bởi có thể cho ra kết quả trong thời gian bốn giờ.
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