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• Chính phủ Lào lên dự thảo kế hoạch phát triển 5 năm
• Lo ngại khủng hoảng, Lào kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng
• Lào dự kiến tăng trưởng 6.3% trong năm 2020
• Ngành dịch vụ Lào sẽ mất hàng trăm triệu USD do dịch viêm phổi
• Ngành khai khoáng Lào phát triển chậm lại
• Ngành chăn nuôi Lào phát triển tốt
• Lào dự báo thâm hụt ngân sách ở mức 3%
• Lạm phát của Lào tiếp tục tăng
• Lào đẩy mạnh cung cấp lao động cho dự án đường sắt
• Lào thúc đẩy số hóa trên nhiều lĩnh vực
• Hoãn hội chợ bất động sản lớn nhất tại Lào do dịch viêm phổi
• WB tăng viện trợ cho Lào để quản lý lâm nghiệp
• Pháp cung cấp viện trợ cho Lào phát triển du lịch văn hóa
• Vientiane mở rộng quy mô nhà máy nước tại Dong Bang
• Tiến độ giai đoạn I dự án cao tốc Vientiane-Vangvieng
• Trung Quốc tham gia các dự án cao tốc tại Lào

• Công ty Malaysia tham gia dự án thủy điện tại Lào
• Luật thuế thu nhập mới của Lào chuẩn bị có hiệu lực từ 17/2
• Chuyển tiền qua ATM giữa 5 ngân hàng tại Lào
• Trung Nguyên E Coffee tìm đối tác mở cửa hàng cà phê tại Lào
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• Lào sẽ đăng cai Hội nghị đặc biệt bộ trưởng ngoại giao Asean-Trung Quốc
• Bộ Y tế Lào cập nhật thông tin dịch corona trên trang Facebook
• Vientiane quyết tâm giảm mạnh tình trạng ô nhiễm không khí
• Nhiều thương hiệu tham gia triển lãm ô tô Vientiane 2020
• Giá thịt lợn tại Vientiane vẫn cao hơn quy định
• Huyện Sanamxay hợp nhất các bản bị thiên tai
• Tỉnh Salavan cho nhượng đất để trồng chuối và măng
• Rừng cấm tại Sekong bị tàn phá
• Lào-Nhật Bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch tại LuangNamtha
• Lào chuẩn bị mở đường bay Vientiane-Đà Nẵng

Điểm tin báo chí trong nước:

Tin vắn:

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

• Covid-19 có thể ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Lào

• Đoàn chuyên viên Việt-Lào đánh giá tích cực mô hình SWI/SSI tại các 
cửa khẩu kép

• Xuất-nhập khẩu xe giữa Thái-Lào sử dụng hệ thống một cửa
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Tin chính: 

Chính phủ Lào lên dự thảo kế 
hoạch phát triển 5 năm 

heo báo chí Lào, Hôm 12/2, Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng dự thảo kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 (2021-2025) đã tổ chức hội 
nghị tổng kết thành tựu kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 8 và phương 
hướng xây dựng kế hoạch mới. 

Chủ trì hội nghị và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Sonexay 
Siphandone, hội nghị còn có sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ Lào và đối 
tác phát triển.

Dựa trên cơ sở 6 ưu tiên hàng đầu, các lãnh đạo bộ, ngành cấp Trung ương đã đưa ra 
những tham vấn trong việc xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo cũng như đã 
đánh giá một số kết quả thực hiện của kế hoạch 5 năm trước đó. 
Cụ thể, 6 ưu tiên hàng đầu, sẽ trở thành cốt lõi và định hướng phát triển kinh tế-xã hội 
Lào trong 5 năm tới bao gồm 1) tăng trưởng bền vững, cân bằng và chất lượng của 
nền kinh tế quốc gia 2) cải thiện tiêu chuẩn nguồn nhân lực, khả năng nghiên cứu, sử 
dụng công nghệ khoa học nhằm tăng năng suất và sản xuất thêm nhiều hàng hóa giá 
trị gia tăng 3) cải thiện mức sống của người dân 4) tạo ra nhiều không gian xanh, thực 
hiện phát triển gắn với thân thiện môi trường 5) thúc đẩy hợp tác trong nước, khu vực 
và quốc tế mạnh mẽ hơn theo hướng hiện đại hóa 6) tăng cường hiệu quả của dịch vụ 
hành chính công thông qua các quy định pháp luật và gắn kết xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Sonexay kêu gọi các ngành nghiên cứu và đưa 
những mục tiêu chiến lược nhất vào dự thảo phát triển kinh tế-xã hội mới, đặc biệt 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, đào tạo tay nghề cho 
thế hệ trẻ và đặt đúng trọng tâm nhu cầu phát triển kinh tế.
Việc xây dựng dự thảo cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Lào lần thứ 9 
(2021-2025) được khởi động từ tháng 5/2019 theo chỉ thị 05/PM của thủ tướng chính 
phủ. Trước khi diễn ra hội nghị nói trên, nhiều đợt tham vấn xoay quanh chủ đề này 
được thực hiện giữa chính phủ và các nhà kinh tế, nghiên cứu, khu vực tư nhân cũng 
như các đối tác phát triển. Dự thảo chính thức sẽ sớm được hoàn thành và trình chính 
phủ phê duyệt trong thời gian sắp tới.

T
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Lo ngại khủng hoảng, Lào kêu gọi người dân tiết 
kiệm năng lượng

heo VTT, hạn hán kéo dài từ mùa khô năm 2019 đến nay đang gây ra ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế của người dân tại nhiều địa phương 
của Lào, mực nước tại sông Mekong và các phụ lưu xuống thấp cũng làm 
khả năng sản xuất điện của nước này giảm sút.

Lượng nước tại hồ chứa các đập thủy điện chỉ đạt 50% nhu cầu cần thiết chắc chắn 
sẽ làm giảm sản lượng điện trong năm 2020 của Lào. Trong bối cảnh sắp bước vào 
thời kỳ tăng cao về nhu cầu năng lượng cho sản xuất và các ngành dịch vụ, Lào hiện 
đang đối mặt với tình trạng thiếu điện, nguồn cung theo các thỏa thuận xuất khẩu 
điện dự kiến sẽ bị ảnh hưởng và Lào cũng không có khả năng mua điện quá nhiều từ 
nước ngoài.

Để đảm bảo cho việc cung ứng nguồn điện năng trong giai đoạn các nhà máy không 
để hoạt động hết công suất. Bộ Năng lượng và Mỏ Lào vừa ra thông báo số 0156 
hôm 10/2 vừa qua kêu gọi các thành phần xã hội hỗ trợ chính phủ trong việc tiết 
kiệm năng lượng kể từ đầu tháng 3 đến hết tháng 6/2020.

Thông báo cũng để ngỏ khả năng mất điện hoặc sự cố về đường cung cấp điện trong 
giai đoạn 4 tháng nói trên, dự kiến sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến sản xuất và 
các ngành khác nhau.

"13h00-23h00 mỗi ngày, kể từ đầu tháng 3 đến hết tháng 6, chính phủ kêu gọi mức 
tiết kiệm điện năng tối đa bởi đây sẽ là giai đoạn cao điểm về tiêu thụ năng lượng". 
"Mọi người nên điều chỉnh thời gian dự định sử dụng điện năng sang các khung giờ 
ngoài cao điểm", theo thông báo của Bộ Năng lượng và Mỏ.

"Bộ Năng lượng và Mỏ kêu gọi các nhà máy, xí nghiệp lớn tại Vientiane giảm tải ít 
nhất 50% nhu cầu điện năng vào giờ cao điểm. Các doanh nghiệp nhỏ, khu vực dịch 
vụ, tiểu thủ công nghiệp cần hỗ trợ chính phủ bằng cách giảm nhu cầu và sử dụng 
điện hợp lý". " Hệ thống thủy lợi trên cả nước cũng cần tránh sử dụng năng lượng 
cho các hoạt động của mình vào giờ cao điểm nếu không cần thiết". "Sử dụng điều 
hòa ở mức nhiệt 26-27 độ C, thiết bị gia dụng nên để ở mức tiêu thụ năng lượng 
thấp".

Thông báo cũng có đoạn "khuyến khích người dân sử dụng ánh sáng tự nhiên thay 
vì bóng điện, tích cực tiết kiệm điện và tắt các nguồn tiêu thụ điện không cần thiết".

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng và thủy văn Lào, trong giai đoạn ít nhất 2 tháng 
kế tiếp, lượng mưa của Lào dự báo sẽ rất thấp, mực nước sông Mekong và các phụ 
lưu sẽ tiếp tục giảm, gây nguy cơ hạn hán ở nhiều nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản 
xuất nông nghiệp và ngành điện lực.

T
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Lào dự kiến tăng trưởng 6.3% trong năm 2020

heo Vientiane Times, Mức tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Lào được dự báo ở 
mức vừa phải, từ 6.3%-6.4%, theo Trung tâm Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ 
mô và cơ cấu kinh tế, Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia.

Số liệu dự báo được công khai hôm 11/2 vừa qua tại hội nghị Báo cáo đánh giá 
hiệu quả phát triển kinh tế vĩ mô tại lào và các vấn đề cần giải quyết do Viện 
trưởng Leeber Leebouapao chủ trì.

Động lực tăng trưởng chính của kinh tế Lào trong năm 2020 được xác định sẽ có 
đóng góp lớn từ sự vận hành của nhà máy thủy điện Xayraboury, vừa hoàn thành 
và chính thức đi vào hoạt động tháng 12/2019 vừa qua. Ngoài ra, khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ SMEs và ngành nông nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng khác, theo 
Viện Kinh tế quốc gia Lào.

Các thách thức cho tăng trưởng kinh tế Lào trong năm 2020 vẫn sẽ là biến đổi khí 
hậu tiếp tục có diễn biến tiêu cực kể từ năm 2019 khi Lào vẫn đối mặt với tình 
trạng hạn hán do mực nước sông Mekong xuống thấp, đe dọa đến ngành nông 
nghiệp và lĩnh vực sản xuất điện, ít nhất trong 5 tháng đầu năm 2020 này.

Tăng trưởng kinh tế Lào trong năm 2019 chỉ được ghi nhận ở mức 6% do các tác 
động từ nhiều yếu tố, trong đó đáng kể nhất là thiên tai đã phá vỡ các mục tiêu sản 
xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, sản lượng của ngành khai khoáng cũng giảm nhẹ, 
các dự án đầu tư công, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đều chững lại.

Tuy nhiên, ngành du lịch Lào trong năm 2019 lại ghi nhận sự tăng trưởng 14% khi 
có đến 4.7 triệu du khách đến với nước này.

Về cơ bản, chính phủ Lào cần phải vận dụng tối đa các tiềm năng và hoạt động 
hiệu quả hơn để giải quyết các khó khăn, thách thức, đặc biệt là đối với tăng 
trưởng kinh tế. Nông nghiệp và du lịch phát triển sẽ đem lại lợi ích cho Lào từ 
việc hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực và quốc tế, lĩnh vực chăn nuôi và trồng 
trọt thương mại sẽ là lĩnh vực cần ưu tiên để đáp ứng cho nhu cầu thị trường.

T
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heo LTP, Lào sẽ mất từ 250-300 triệu USD nguồn thu từ ngành dịch vụ, đặc 
biệt trong đó là du lịch do ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch viêm phổi do 
virus corona, theo đánh giá của chuyên gia kinh tế.

nằm trong các biện pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra dịch corona, chính phủ 
Lào đã yêu cầu hạn chế lượng khách du lịch đến Lào, đặc biệt là du khách Trung 
Quốc, điều này sẽ khiến nguồn thu từ ngành dịch vụ giảm sút trong khi đây lại là 
ngành đóng góp nhiều cho nền kinh tế.

Người đang là chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào (NIER) đã đề cập đến 
tình hình và tác động của dịch corona đến kinh tế Lào khi công bố báo cáo về đánh 
giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế vĩ mô và các vấn đề cần giải quyết trong một hội 
nghị mới đây.

"Hiện tại, chúng ta không thể làm gì khác để ổn định lại nguồn thu từ du lịch bởi đây 
là trường hợp không thể tránh khỏi, điều ưu tiên của chính phủ phải là sự an toàn cho 
người dân", ông Leeber phát biểu. Hầu hết doanh thu trong lĩnh vực dịch vụ, bao 
gồm vận tải hàng không, đường bộ, khách sạn, nhà hàng đều sẽ giảm sút, ông nói 
thêm. Tình trạng này không biết sẽ còn tồn tại trong bao lâu nhưng hy vọng chính 
phủ Trung Quốc sẽ sớm giải quyết được vấn đề này trong ngắn hạn để tránh các tác 
động lâu dài lên nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực khác, do đang là quốc gia dẫn đầu về đầu tư tại Lào, nhiều doanh 
nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Lào cũng như kết quả thương mại song 
phương cũng sẽ phải ghi nhận những số liệu đi xuống.

Trong thời gian gần đây, việc hạn chế du lịch đến Lào do lo ngại virus corona của 
chính phủ Lào đã làm lượng du khách đến nước này giảm sút mạnh, đặc biệt là tại 
các điểm du lịch quan trọng như Vientiane, Vangvieng, Luangprabang.

Năm 2019, khách Trung Quốc đến Lào đông kỷ lục và dẫn đầu trong các quốc gia đi 
du lịch tại Lào, đã có khoảng 1.02 triệu người Trung Quốc, tăng 26.92% đến nước 
này, so với hơn 800.000 lượt trong năm 2018.

T
Ngành dịch vụ Lào sẽ mất hàng trăm triệu USD 

do dịch viêm phổi
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heo LTP, Mặc dù nguồn lực đang được đánh giá là phong phú và giàu tiềm 
năng, ngành khai khoáng của Lào đang ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại 
sau khi chính phủ ban hành pháp lệnh tạm dừng các hoạt động khai thác mới 
vào năm 2016. 

T
Ngành khai khoáng Lào phát triển chậm lại

Theo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản đã giảm 
trong giai đoạn 2016-2020, xuống thấp hơn 18% so với giai đoạn 5 năm trước đó.

Báo Vientiane Times dẫn thông tin từ cơ quan chức năng ngành mỏ cho biết trong 
năm 2019, đã có 193 giấy phép khai thác khoáng sản mới được cấp, trong đó bao 
gồm 69 dự án khảo sát và thăm dò, 43 doanh nghiệp được phép tiến hành nghiên cứu 
khả thi và 81 đơn vị khác được phép thực hiện hoạt động khai thác. Tuy nhiên, trên 
thực tế số lượng đơn vị khai thác khoáng sản giảm, dẫn đến việc sản lượng quặng 
giảm và khả năng xuất khẩu cũng theo đà tương tự.

Với việc giảm sức phát triển so với giai đoạn trước, ngành khai khoáng Lào vẫn 
đóng góp cho nhà nước 734 triệu USD trong 5 năm qua, bao gồm các khoản thuế, 
phí tô nhượng, cho thuê...

Năm 2016, Lào quyết định đình chỉ các hoạt động khai thác mới trong bối cảnh giá 
bán khoáng sản trên thị trường thế giới giảm mạnh. Nhiều đơn vị được cấp phép tô 
nhượng đã không tích cực hoạt động, một số trường hợp khác bị phát hiện vi phạm 
quy định về bảo vệ môi trường hoặc không tuân thủ các quy định của nhà nước. 
Tháng 5/2017, chính phủ Lào loại bỏ 15 dự án khoáng sản do đơn vị chủ quản không 
chứng minh được tính khả thi hoặc tiến bộ trong việc thực hiện dự án đã đề xuất.

Lào vẫn đang nằm trong nhóm quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản hàng đầu Châu 
Á, viện Kinh tế và Phát triển Lào cho biết hiện nước này có hơn 570 mỏ khoáng sản 
đã được xác định, trong đó chủ yếu là đồng, kẽm, chì. Tài nguyên của Lào cũng được 
xuất khẩu đi ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Ngành 
khai khoáng Lào trong nhiều năm cũng đứng trước hoài nghi về tính cân bằng giữa 
sản lượng khai thác được-nhu cầu của thị trường-lợi ích đem lại cho đất nước.
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Ngành chăn nuôi Lào phát triển tốt

heo LTP, Ngành chăn nuôi, đặc biệt là gia súc như trâu, bò đem lại giá trị 
xuất khẩu cao cùng với cao su, chuối trong các lĩnh vực nông nghiệp của Lào 
trong năm vừa qua.

Theo Bộ Công Thương Lào, nước này đã thu về 227.7 triệu USD từ ngành chăn 
nuôi xuất khẩu trong năm 2019, trong khi cao su đem lại 217.5 triệu USD và chuối 
là 197.8 triệu USD.

Đặc biệt, giá trị xuất khẩu trâu, bò trong năm 2019 đạt mức gấp đôi so với năm 2018 
sau động thái mở của chính phủ, cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư 
vào lĩnh vực chăn nuôi này. Năm 2018, Lào chỉ ghi nhận con số 90.3 triệu USD từ 
xuất khẩu trâu, bò, 168.1 triệu USD từ cao su và 112 triệu USD từ chuối.

Mặt hàng chăn nuôi tiếp tục duy trì trong nhóm 2 sản phẩm hàng đầu mà Lào cung 
cấp cho thị trường Việt Nam, với tổng kim ngạch đạt mức 220 triệu USD. Chăn 
nuôi cũng nằm trong nhóm 20 sản phẩm chủ lực của Lào xuất sang Trung Quốc, 
khoảng 7.5 triệu USD.

Mặc dù tăng về sản lượng xuất khẩu, giá thịt trâu, bò tại thị trường nội địa Lào vẫn 
duy trì ổn định trong nhiều năm trở lại đây, chỉ có hàng nông sản nhập khẩu luôn 
ghi nhận mức tăng về giá do nhiều yếu tố tác động. Hiện Lào đang đứng trước cơ 
hội lớn khi nhu cầu về mặt hàng chăn nuôi của các nước láng giềng, đặc biệt là Việt 
Nam và Trung Quốc đang tăng trong vài năm qua.

Thị trường miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Vân Nam hiện có nhu cầu 
500.000 gia súc từ Lào mỗi năm, thông tin được thủ tướng Lý Khăc Cường chia sẻ 
với thủ tướng Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm chính thức của người đứng 
đầu chính phủ Lào đến Trung Quốc mới đây. Đáp lại, thủ tướng Lào cũng đánh giá 
cao lĩnh vực xuất khẩu chăn nuôi và cho biết Lào sẽ tìm cách đáp ứng những nhu 
cầu nhập khẩu từ Trung Quốc trong tương lai.

Lào có tiềm năng về đất đai và tự nhiên phù hợp với nghành chăn nuôi gia súc cho 
mục đích thương mại, tuy nhiên nước này vẫn thiếu nguồn tài chính và chuyên môn 
hạn chế bởi hệ thống chăn nuôi số lượng lớn đòi hỏi hạ tầng hiện đại và khoa học.

Theo Bộ Nông Lâm Lào, số trang trại chăn nuôi tại nước này tăng khoảng 10% 
trong năm 2018, từ 1.247 lên 1.370, trong khi đó tổng đàn chăn nuôi tăng 5.2% 
trong năm 2019, lên 1.92 triệu con.
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Lào dự báo thâm hụt ngân sách ở mức 3%

heo VTT, Diễn ra hôm 12/2 tại thủ đô Vientiane, Hội nghị quản lý chi tiêu 
công và trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước của Lào do Bộ Tài chính 
nước này tổ chức, có sự tham dự của đại diện Ngân hàng thế giới và EU với 
vai trò đối tác phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy cho biết mức độ 
thâm hụt ngân sách của nước này đang giảm đáng kể, từ 5.5% GDP trong năm 2017 
xuống 4.3% trong năm 2018 và dự kiến khoảng 3% trong năm 2019. Các kết quả đạt 
được về cải cách tài chính và ngân sách quốc gia xuất phát từ chiến lược từ năm 
2017 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ. Chính sách chi tiêu công 
và quản lý ngân sách của Lào trong giai đoạn 2019-2021 sẽ được hoạch định dựa 
vào khả năng thu ngân sách nội địa thực tế của từng năm, theo Bộ Tài chính, hướng 
đi này được kỳ vọng sẽ giúp Lào giảm dần các khoản nợ từ bên ngoài.

Ngoài ra, việc điều tiết cán cân ngân sách cũng được thay đổi dựa trên chính sách 
tiết kiệm chi tiêu và chống lãng phí, giảm đầu tư công vào các dự án thiếu tính hiệu 
quả, giảm hạn ngạch công chức mới hàng năm để cải cách khung bậc lương và 
khoản chi cho chế độ cán bộ công chức, vốn đang chiếm mức cao, khoảng 50% tổng 
chi ngân sách.

Bộ Tài chính cũng cho biết Lào đã áp dụng các hệ thống quản lý điện tử đối với việc 
thu ngân sách trong năm qua, bao gồm hệ thống thuế TaxRIS, quản lý hải quan 
ASYCUDA, scanner, hệ thống khai báo hải quan một cửa LNSW, xây dựng hệ 
thống thanh toán thuế đất cho một số địa phương.

Ngoài ra, Lào cũng thực hiện chương trình đánh giá khả năng quản lý chi tiêu công 
và quản lý ngân sách (PEFA) từ năm 2018 dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của WB trong giai 
đoạn thực hiện chiến lược 6 đề án lớn bao gồm: Đề án cải cách chính sách tài chính; 
Đề án xây dựng và cải cách pháp lý ngành tài chính; Cải cách hệ thống quản lý thu 
ngân sách; Cải cách hệ thống quản lý chi tiêu công; Hiện đại hóa ngành tài chính và 
Đề án quản lý và phát triển công tác tổ chức nhân sự. Các kết quả đánh giá PEFA là 
một trong các cơ sở quan trọng cho Bộ Tài chính thực hiện và hoạch định đường lối 
cải cách trong tương lai.
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Lạm phát của Lào tiếp tục tăng

heo LaoSIS, Chỉ số lạm phát của Lào trong tháng đầu tiên của năm 2020 ở mức 
6.94%, tăng 0.9% so với tháng 12/2019.

Theo báo cáo chỉ số lạm phát và giá tiêu dùng của Cục thống kê quốc gia Lào (SIS), 
nhóm mặt hàng thực phẩm và đồ uống không cồn tiếp tục là nguyên nhân khiến chỉ 
số lạm phát của Lào ở mức cao (tăng 1.47%), đặc biệt là các mặt hàng gạo, thịt và 
cá. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cũng ghi nhận mức tăng 1.15% do ảnh hưởng về 
giá vàng thành phẩm và đồ dùng cá nhân.

Ngoài ra, nhóm mặt hàng Bưu chính-Viễn thông cũng tăng 1.23%, trong đó đáng 
chú ý là giá điện thoại và thiết bị truyền thông. Ngoài ra, đồ gia dụng, may mặc, giày 
dép cũng tăng 4.82%. Nhóm giá cả của lĩnh vực giao thông-vận tải ghi nhận mức 
tăng 0.34%, theo LaoSIS.

"Các yếu tố và nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1/2020 biến động 
đến từ việc đây là giai đoạn kỳ nghỉ Tết nguyên đán của người Việt Nam và Trung 
Quốc ghi nhận nhu cầu hàng hóa của thị trường cao hơn bình thường, đặc biệt là giá 
thịt lợn, gia cầm và một số mặt hàng liên quan đến Tết. Ngoài ra, ảnh hưởng của 
dịch tả lợn Châu Phi kéo dài đến hiện tại làm suy giảm đàn lợn, hiệu quả tăng trưởng 
của lợn thấp do ảnh hưởng của khí hậu, chi phí chăn nuôi tăng cao là các yếu tố dẫn 
đến giá cả thịt lợn tăng trong thời gian qua".

Ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2019 đang để để lại hậu quả điều hướng giá cả 
thị trường cao như hiện tại và vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới, ít nhất là đến thời 
điểm vụ chiêm và canh tác hoa màu mùa khô năm nay. "Nhiều mặt hàng tiêu dùng 
vẫn đang phải nhập khẩu, giá đồng kip yếu cũng làm các chi phí và giá cả tăng, thúc 
đẩy người dân tự đi ra nước ngoài để mua hàng với giá cả rẻ hơn", báo cáo của 
LaoSIS cho biết.
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Lào đẩy mạnh cung cấp lao động cho dự 
án đường sắt

heo LPTN, Hiện chỉ có hơn 3.000 lao động Lào đang làm việc tại dự án đường sắt 
Lào-Trung Quốc trong khi nhu cầu tối đa lên đến gần 20.000 người. 

Chính phủ Lào cho biết tổng số lao động đang làm việc tại siêu dự án hạ tầng kết nối 
Vientiane-Côn Minh hiện khoảng 24.000 người. Mọi biện pháp thúc đẩy đang được 
nước này thực hiện để giúp tăng số lượng lao động Lào trong dự án này nhằm cải 
thiện kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu việc làm và củng cố thu nhập.

Tại Hội nghị về quản lý lao động tại dự án đường sắt Lào-Trung do Bộ Lao động và 
Phúc lợi xã hội Lào tổ chức hôm 14/2 tại thành phố Luangprabang. Bộ trưởng 
Khampheng Xaysompheng thừa nhận việc hơn 3.000 lao động Lào đang làm việc tại 
dự án này đều đảm nhiệm các vai trò không có tính chuyên môn cao và không trực 
tiếp tham gia vào các hạng mục đường sắt chính. Về vấn đề quản lý, chính phủ Lào 
vẫn đang theo dõi sát sao tiến độ quản lý bằng Ủy ban chỉ đạo cấp trung ương và địa 
phương.

"Chính phủ lo lắng về tình trạng lao động trong nước không đóng vai trò quan trọng 
và lực lượng lao động nước ngoài vẫn đang được nhà thầu tin tưởng sử dụng, với số 
lượng có thể là không cần thiết so với thực tế"

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cần đẩy mạnh các biện pháp tăng cường số lao động 
Lào trong dự án đường sắt, bao gồm cả giai đoạn thi công và khi đi vào vận hành 
chính thức. Đảm bao lao động nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ của mình tại Lào, 
chuyển giao các kinh nghiệm, kỹ thuật cho lao động Lào. Đảm bảo lao động nước 
ngoài trở về nước theo cam kết trong hợp đồng, không xảy ra tình trạng tiếp tục ở lại 
Lào theo hình thức lao động chui.

Đến nay, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội đã ghi nhận hơn 24.000 trường hợp lao 
động nước ngoài đề nghị xin giấy phép lao động, lưu trú, thị thực đi lại nhiều lần để 
làm việc tại dự án đường sắt Lào-Trung Quốc.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 66 

Lào thúc đẩy số hóa trên nhiều lĩnh vực

heo Laoedaily, Ngành Bưu chính và Viễn thông Lào đã đạt được nhiều thành 
tựu trong quá trình phát triển và hiện đại hóa các dịch vụ hành chính công.

Diễn ra trong các ngày 11-13/2, hội nghị tổng kết ngành bưu chính viễn thông Lào 
2019 và phương hướng 2020 diễn ra tại thành phố Vientiane dưới sự chủ trì của Bộ 
trưởng Thansamay Kommasith đã nêu bật một số thành tựu đáng chú ý của Lào trong 
việc số hóa các lĩnh vực xã hội.

Năm 2019, Lào đã đăng cai thành công Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và 
Viễn thông Asean lần thứ 19, triển khai hệ thống chứng nhận quốc gia để phát triển 
thương mại điện tử, áp dụng các hệ thống quản lý điện tử cho các cơ quan nhà nước 
bao gồm phát triển cổng thông tin trực tuyến, tăng cường bảo mật, miền email chính 
thức, sử dụng máy chủ dữ liệu, số hóa quản lý văn phòng... cho đến việc triển khai 
các sáng kiến thúc đẩy thanh toán, thu ngân sách qua hệ thống điện tử hay bật đèn 
xanh cho các doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm hạ tầng 5G, áp dụng hệ thống 
giám sát an ninh mạng, RTIR, tsunami sensor, web server và xác thực SSL.

Chiến lược năm 2020 của ngành Bưu chính Viễn thông Lào là triển khai hệ thống văn 
phòng điện tử e-office, i-offices, e-tax, công chứng, chứng nhận nhà nước qua hệ 
thống điện tử, xây dựng trạm giám sát từ xa ở cảng hàng không quốc tế Wattay tại 
thủ đô Vientiane.

Lào cũng tổ chức cho gần 500 cán bộ ngành bưu chính viễn thông, CNTT được tham 
gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước, Lào cũng đạt một số giải thưởng 
ICT quốc tế trong năm vừa qua.

Lào cũng thúc đẩy hiện đại hóa bưu chính, e-logistics, số hóa ngành tài chính và 
thương mại điện tử trong nước. Triển khai một số chính sách nâng cao hiểu biết về sử 
dụng truyền thông xã hội của người dân. Điều chỉnh, cải cách một số quy định liên 
quan đến lĩnh vực liên quan. Đặc biệt, Lào cũng triển khai thực hiện kế hoạch tổng 
thể về thúc đẩy thanh toán điện tử, thanh toán thuế qua nền tảng di động kết hợp hệ 
thống ngân hàng.

Năm 2020, Lào cũng sẽ triển khai số hóa hệ thống quản lý tại 18 cơ quan trực thuộc 
chính phủ, tiếp tục khuyến khích các nhà mạng khai thác dịch vụ 5G, thúc đẩy phổ 
biến thương mại điện tử trong nước.
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Hoãn hội chợ bất động sản lớn nhất tại Lào do dịch 
viêm phổi

heo VTT, Mới đây, chỉ ít ngày sau lễ họp báo công bố lịch trình diễn ra sự 
kiện triển lãm bất động sản, tín dụng và lifestyle Expo 2020, ban tổ chức, đại 
diện là Digital Classifieds Lao đã tuyên bố sẽ hoãn việc tổ chức, thay vì vào 
trung tuần tháng 3 như dự định sẽ dời đến tháng 5 tới do lo ngại tác động của 
dịch viêm phổi do virus corona.

Giám đốc điều hành của Digital Classifieds Lao James Whitehead bày tỏ quan ngại 
về độ lan tỏa kém của sự kiện nếu được tổ chức vào ngày 13/3 trong bối cảnh dịch 
viêm phổi do virus corona chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Thông báo hoãn tổ chức 
sự kiện được đưa ra sau khi 95% các gian hàng đã được đăng ký và có khoảng hơn 
5.000 người cũng xác nhận sẽ tham dự sự kiện này. “Sẽ là rủi ro lớn đối với sức khỏe 
khi sự kiện được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia Lào dự kiến sẽ thu hút 
khoảng 10.000 lượt tham quan”.

Bởi sự kiện sẽ góp mặt chủ yếu là các doanh nghiệp và người Trung Quốc, quốc gia 
đang ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc phải virus corona, công chúng tại đất nước 
láng giềng như Lào được sự cảnh báo của chính phủ về việc tránh tham gia các sự 
kiện cộng đồng sẽ lo lắng và lượng người tham gia khả năng sẽ không được như kỳ 
vọng. Đại diện của Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào, Cocacola và một số đối 
tác chính thức tổ chức sự kiện, cũng tuyên bố ủng hộ nhà tổ chức về quyết định này.
Hội chợ tương tự bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái 2019 cũng do 
Digital Classifieds tổ chức đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư tham dự từ Trung Quốc, 
các nước Asean và nhiều nước trên thế giới cùng hơn 3.000 nhà đầu tư trong lĩnh vực 
bất động sản và tín dụng tại Lào.

Sự khủng hoảng của doanh nghiệp Trung Quốc do tác động của dịch dẫn đến nguy 
cơ thất bại của sự kiện lớn có mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng này được dự báo 
chắc chắn sẽ không thể tạo lan tỏa đến nhóm đầu tư khác. Nhà tổ chức cho biết sự 
kiện sẽ được dời đi và diễn ra trong các ngày 29-31/5 tới.

T
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WB tăng viện trợ cho Lào để quản lý lâm nghiệp

heo KTXH, Ngày 11/2 vừa qua tại thủ đô Washinton của Mỹ, ban lãnh đạo 
của Ngân hàng Thế giới WB công bố việc phê duyệt khoản viện trợ 5 triệu 
USD, tương đương 42 tỷ LAK cho chính phủ Lào để tiếp tục triển khai dự án 
“Quản lý lâm nghiệp bền vững có đóng góp” nhằm củng cố khả năng quản lý 
rừng, cải thiện sinh kế cộng đồng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Giám đốc WB tại Lào Nicola Pontara cho biết, khoản cung cấp vốn lần này sẽ hỗ trợ 
Lào trong việc cải thiện quản lý rừng sản xuất, vốn có vai trò quan trọng đối với sinh 
kế của người dân các địa phương, phù hợp với chính sách phát triển xanh, cân bằng và 
bền vững của chính phủ Lào. Dự án bắt đầu từ năm 2013 này đã đạt được những 
thành quả đáng kể trong việc giảm nghèo, người dân thuộc 650 bản tại 13 tỉnh của 
Lào được hưởng lợi trong việc phát triển đời sống, tăng cường khả năng quản lý 41/51 
khu vực rừng sản xuất, đạt tổng diện tích 2.3 triệu ha, giảm đáng kể nạn chặt phá, khai 
thác rừng bừa bãi, đóng góp vào việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Việc được cung 
cấp thêm vốn được kỳ vọng sẽ duy trì và phát huy các thành quả mà dự án đã từng 
mang lại.

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 65 

Pháp cung cấp viện trợ cho Lào phát triển 
du lịch văn hóa

Trước đó, AFD và chính phủ Lào, đại diện là Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch đã cùng 
xây dựng sáng kiến về dự án trị giá 6 triệu Euro về quản lý di sản văn hoá, bảo tồn và 
phát triển du lịch (CHAMPA) do Lào và Viện viễn Đông bác cổ Pháp EFEO thực hiện. 
Khoản viện trợ 3.4 triệu Euro cho dự án mới đây được hiện thực hóa sau lễ ký kết diễn 
ra mới đây tại thủ đô Vientiane giữa giám đốc EFEO Barshe Marquet và giám đốc AFD 
tại Lào Matthieu Bommier.

Theo đó, AFD sẽ tiếp tục cấp thêm 2.6 triệu Euro cho dự án kéo dài 5 năm này nhằm 
cung cấp thêm thông tin xung quanh các di sản của Lào thông qua việc sử dụng hệ thống 
khảo sát LIDAR (một phương pháp khảo sát đo khoảng cách tới mục tiêu bằng cách 
chiếu sáng mục tiêu đó bằng một tia laze xung quanh và đo các xung phản xạ bằng một 
cảm biến) giống như những gì mà EFEO thực hiện tại quần thể Angkor ở Campuchia. 
Hệ thống này được kỳ vọng sẽ xây dựng mô hình thực tế phân giải cao những cảnh quan 
về văn hóa, tự nhiên, nâng cao cơ hội khám phá những bí ẩn mới về khảo cổ.

Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc triển khai các kế hoạch phát triển du lịch nhằm thu 
hút thêm khách tham quan, nâng cao lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.

Dự án hợp tác tương tự để phát triển các điểm du lịch, văn hóa tiềm năng đã được AFD 
thực hiện thành công tại Luangprabang trước đó và hiện tại sẽ là Savannakhet, 
Champasak nhằm thúc đẩy các nguồn du lịch tại hai địa phương này.

Tại Champasak, mặc dù là di sản thế giới do Unesco công nhận, quần thể di tích chùa đá 
Vatphou vẫn đang được xem là nơi chứa đựng nhiều di sản quan trọng khác về khảo cổ, 
kiến trúc, tự nhiên chưa được biết đến nhiều và chưa mang lại nhiều lợi ích du lịch cho 
địa phương. Tỉnh Savannakhet cũng là nơi có nhiều tiềm năng du lịch, theo bằng chứng 
và đánh giá của AFD.

T
heo KTXH, Tổ chức phát triển Pháp (AFD) vừa phê duyệt khoản viện trợ trị giá 
3.4 triệu Euro cho Lào để thực hiện dự án bảo tồn và phát triển di sản văn hóa 
tại tỉnh Champasak và Savannakhet.
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Vientiane mở rộng quy mô nhà máy nước tại 
Dong Bang

heo KTXH, Ngày 12/2, lễ khởi công dự án mở rộng nhà máy xử lý nước 
sinh hoạt tại bản Dong Bang, quận Xaythany đã được diễn ra với sự có mặt 
của lãnh đạo thủ đô Vientiane, các phòng ban hữu quan và có mặt thứ trưởng 
Ngoại giao-Thương mại Hungary Istvan Joo nhân dịp ông cùng đoàn đại 
biểu chính phủ nước này có chuyến thăm Lào.

Dự án nói trên có tổng công suất 24.000m3/ngày, sử dụng nguồn vốn vay không lãi 
suất từ chính phủ Hungary, là một trong nhóm các dự án thuộc rổ vay 100 triêu USD 
của thành phố Vientiane. Dự án này có tổng giá trị đầu tư khoảng 12.74 triệu USD, 
bao gồm hạng mục mở rộng và hiện đại hóa nhà máy lọc nước DongBang, mở rộng 
hệ thống bờ kè sông Namngeum, mở rộng hệ thống bơm nước, hệ thống dẫn và cấp 
nước vào thành phố Vientiane, xây dựng bể chứa và hệ thống SACADA… nhằm cải 
thiện khả năng cung cấp nhu cầu nước sạch cho thủ đô của Lào.

Theo thông tin dự án, công trình có thời gian thi công 26 tháng, do Tập đoàn xây 
dựng Malyny của Lào làm chủ thầu, có liên doanh với doanh nghiệp đối tác Hungary 
và sử dụng công nghệ để thiết kế, xây dựng hiện đại. Khi hoàn thành, nhà máy nước 
DongBang sẽ được mở rộng công suất từ 20.000m3/ngày ở hiện tại lên 44.000m3. 
Trong lộ trình phát triển hệ thống cấp nước sạch đến năm 2025, thành phố Vientiane 
sẽ nâng cấp và thực hiện các dự án để đảm bảo đạt được mục tiêu tiếp cận nước sạch 
toàn địa bàn lên 95-97%, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống cấp nước cho các khu công 
nghiệp trong điểm.

T
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Tiến độ giai đoạn I dự án cao tốc Vientiane-Vangvieng

heo AeroLao, Theo AeroLaos, dẫn thông tin công bố của Công ty phát triển 
cao tốc Lào-Trung Quốc cho biết, tính đến trung tuần tháng 1/2020, nhiều 
hạng mục của dự án đường cao tốc kết nối thủ đô Vientiane đến thị trấn 
Vangvieng thuộc tỉnh Vientiane đang đạt được tiến độ tích cực.

Cụ thể, tuyến đường có tổng chiều dài 109.12km, giá trị đầu tư ước tính 1.3 tỷ USD, 
sử dụng thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn cao tốc của Trung Quốc, bề rộng mặt đường 
23m, bao gồm 4 làn xe chạy, 1 hầm chui dài 875m, dự kiến thi công 45 cầu vượt với 
tổng chiều dài 2.408m, chất lượng đường thiết kế cho tốc độ 100km/h (đưa thời gian 
di chuyển so với tuyến đường hiện tại giảm xuống chỉ còn 1h) và có thể cho phép vận 
tốc tối đa 160km/h. Được biết, chính phủ Lào rất coi trọng dự án cao tốc nối 
Vientiane-Vangvieng và cho phép nhà thầu nhập khẩu nhiên liệu để phục vụ thi công 
với tỷ suất thuế 0% do đây là dự án đầu tư hoàn toàn nước ngoài.

Dự án có nhà thầu chính là Tập đoàn đầu tư và xây dựng Vân Nam, đơn vị này ủy 
quyền cho Công ty tư vấn môi trường Lào thực hiện quá trình giải phóng, bàn giao 
mặt bằng và đền bù công trình, đất đai cho người dân với chính quyền thành phố 
Vientiane và tỉnh Vientiane. Theo đó, ước tính sơ bộ có 40 bản thuộc 3 huyện của 
tỉnh Vientiane và 25 bản thuộc 1 huyện của thành phố Vientiane sẽ bị ảnh hưởng bởi 
dự án này. Quá trình tổ chức tham vấn cấp địa phương và cấp tỉnh về cách thức tính 
chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cơ bản được thực hiện suôn sẻ, hàng chục tỷ kíp 
đã và đang được chuyển đến người dân bị ảnh hưởng theo nhiều đợt.

Liên quan đến tiến độ dự án, kể từ tháng 3/2018, chủ thầu đang ở bước cuối của việc 
khảo sát và đo đạc thực tế để cắm mốc theo thiết kế. Công ty cho biết đã hoàn thành 
giải phóng mặt bằng tại khu vực thị trấn Vangvieng, huyện Phonhong và một phần 
của huyện Hinheub. Hầu hết các khu vực thi công đều đạt tiến độ ổn định, dư luận 
Lào lạc quan về hiệu quả tích cực mà dự án này mang lại.
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Trung Quốc tham gia các dự án cao tốc tại Lào

heo kênh thông tin đất đai Lào LLI, Trong vài năm trở lại đây, Chính quyền 
Lào đã bật đèn xanh cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ 
tầng quan trọng của nước này, bao gồm 3 dự án đường cao tốc lớn nối thủ đô 
Vientiane tới Boten tại LuangNamtha, nối thủ phủ Pakse của Champasak và dự 
án cao tốc nối Huayxai của Bokeo với Boten.

Dẫn thông tin từ lãnh đạo tỉnh Bokeo, LLI cho biết các kế hoạch thúc đẩy và khuyến 
khích đầu tư phát triển hạ tầng của tỉnh này đang đạt hiệu quả tích cực, 11 dự án 
đường giao thông bê tông quan trọng tại huyện Huayxai dự kiến sẽ hoàn thành trong 
cuối năm 2020 trong khi dự án sân bay của tỉnh này cũng đang đạt khoảng 53% tiến 
độ, dự án đường nhựa nối huyện Paktha đến huyện Thaoudom cũng đạt tiến độ 47%, 
tỉnh này đang đàm phán với doanh nghiệp Trung Quốc để hiện thực hóa dự án đường 
cao tốc nối Huayxai đến cửa khẩu quốc tế Boten ngay trong năm nay. Tuyến đường 
dự kiến dài 181km, song song với tỉnh lộ R3 vốn đã kết nối hai địa phương trên với 
nhau nhưng chỉ có 2 làn đường làm hạn chế khả năng vận tải. Dự án này đã được Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Lào bật đèn xanh cho công ty Yunnan Sunny thực hiện dưới hình 
thức BOT như đã từng thỏa thuận trong dự án cao tốc Vientiane-Vangvieng-Boten do 
Tập đoàn xây dựng Vân Nam làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Đối với dự án cao tốc Vientiane-Savannakhet-Pakse, chính phủ Lào cũng đạt được 
thỏa thuận thực hiện xây dựng do liên doanh China Yunnan Sunny-Tập đoàn cầu 
đường Trung Quốc và Tập đoàn Duangchaleun-Công ty xây dựng Phousy của Lào 
làm chủ đầu tư, có thời hạn BOT 30 năm, bề rộng kỹ thuật 23m bao gồm 4 làn 
đường, tổng chiều dài 580km và cũng dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

T 
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Công ty Malaysia tham gia dự án thủy 
điện tại Lào

heo New Straits Times, Malaysia Lump Kumpulan Powernet Bhd là đơn vị đã 
cam kết triển khai khoản đầu tư 15.9 triệu USD từ Công ty Xây dựng cầu 
đường Zhenghong để xây dựng nhà máy thủy điện Nam Samoy tại tỉnh 
Vientiane của Lào.

Theo đó, công ty đến từ Malaysia này sẽ là một phần trong các nhà thiết kế, cung cấp 
vật liệu, xây dựng và vận hành đập thủy điện Nam Samoy có công suất lắp đặt 8MW. 
Hai bên dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 30 ngày kể từ khi dự án 
được phê duyệt và triển khai thi công trong vòng 18 tháng.

"Bước đi của công ty phù hợp với kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực quản lý và hoạt 
động các dự án về năng lượng và tiện ích, cơ sở hạ tầng và logistic, tập trung vào việc 
kết hợp công nghệ xanh và sản xuất năng lượng bền vững", New Straights Times dẫn 
lời giám đốc Mustakim Mat Nun của công ty năng lượng đến từ Malaysia.

Liên quan đến năng lượng, đây là một trong các ngành công nghiệp chủ lực của Lào 
trong vài năm trở lại đây và tiếp tục được ưu tiên phát triển trở thành phần đóng góp 
chính vào khoản thu ngân sách của nước này trong tương lai khi Lào ghi nhận khả 
năng xuất khẩu điện tăng lên 145% trong 5 năm qua khi ngày càng có nhiều nhà máy 
thủy điện được hoàn thành. Đối tác mua-bán điện chính của Lào là các nước láng 
giềng như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia với sản lượng xuất khẩu theo thỏa thuận 
tăng theo từng năm. Lào cũng đạt được các thỏa thuận tương tự với những nước khác 
như Myanmar và xa hơn là Malaysia.

T 
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Luật thuế thu nhập mới của Lào chuẩn bị 
có hiệu lực từ 17/2

uật thuế thu nhập sửa đổi/bổ sung số 67/NA chuẩn bị có hiệu lực được quốc hội 
Lào thông qua tại phiên họp khóa 7 vào tháng 6/2019 vừa qua đồng thời với các 
bộ Luật quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật 
thuế thu nhập sửa đổi/bổ sung sẽ thay thế cho nội dung Luật thuế hiện hành 70/
NA mà quốc hội Lào thông qua và có hiệu lực từ năm 2015.

Luật thuế thu nhập mới thay đổi về mức tính toán lũy tiến, giảm tỷ suất khấu trừ thuế 
thu nhập cá nhân, giảm thời gian khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm còn 2 
đợt. Theo đó, tỷ suất thuế lợi nhuận đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 
vực phổ thông là 20%, theo điều 15, khoản 1, Luật thuế thu nhập sửa đổi/bổ sung.

Tỷ suất thuế 22% đối với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thuốc lá (2% nộp quỹ 
quản lý thuốc lá, theo Luật quản lý thuốc lá). Tỷ suất thuế 35% đối với doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản dạng tô nhượng. 13% thuế trong 4 năm đầu và 
20% trong các năm tiếp theo được áp dụng cho doanh nghiệp chứng khoán. Áp thuế 
5% đối với hoạt động trong lĩnh vực phát triển con người (giáo dục phổ thông, dạy 
nghề, nghiên cứu đổi mới...). Tỷ suất thuế 7% đối với lĩnh vực kinh doanh sử dụng 
công nghệ đổi mới, thân thiện môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng sạch 
vào sản xuất, lĩnh vực y dược cổ truyền.  Luật thuế thu nhập mới cũng quy định khung 
thuế thu nhập cá nhân trong tháng theo 6 bậc lũy tiến (đơn vị LAK) gồm:

Dưới 1.300.000 LAK: 0%
Từ 1.300.000-5.000.000: 5%
Từ 5.000.000-15.000.000: 10%
Từ 15.000.000-25.000.000: 15%
Từ 25.000.000-65.000.000: 20%
Trên 65.000.000: 25%.

Mức xử phạt đối với trường hợp không khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập 
theo thời hạn quy định của pháp luật là 1.500.000 LAK; trong khi chậm khai báo thuế 
sẽ bị phạt 500.000 LAK; phạt 3.000.000 LAK đối với trường hợp không khai báo các 
thay đổi thông tin, hoạt động doanh nghiệp vào nghĩa vụ thuế thu nhập. Phạt 50% 
tổng mức thuế thu nhập phải nộp nếu bị phát hiện khai báo thông tin sai hoặc không 
đầy đủ.

L 
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Chuyển tiền qua ATM giữa 5 ngân hàng tại Lào

heo KTTM, Công ty Lao National Payment Network (LAPNet) vừa đưa ra thông 
báo số 007 ngày 11/2 về việc chuyển tiền qua hệ thống những ngân hàng có liên 
th    ông mạng lưới ATM   với nhau qua liên minh LAPNet.

Theo đó, khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ (ATM) hoặc thẻ tín dụng có thể chuyển 
khoản ngay tại máy ATM của 5/6 ngân hàng đã đạt được thỏa thuận triển khai trước 
đó, cụ thể như sau:

Ngân hàng phát triển Lào (LDB), Ngân hàng phát triển nông nghiệp (APB), Ngân 
hàng Maruhan (MJBL), Ngân hàng BIC có thể thực hiện các giao dịch chuyển khoản 
tại tất cả các máy ATM trên phạm vi toàn quốc.

Trong khi đó, các giao dịch chuyển khoản tương tự đối với hệ thống ATM của Ngân 
hàng Hợp tác Phát triển (JDB) chỉ có thể thực hiện trên địa bàn thành phố Vientiane và 
dự kiến sẽ mở rộng ra toàn quốc trong tháng 2/2020 này.

Trong liên minh 6 ngân hàng thuộc hệ thống LAPNet, chỉ có Ngân hàng ngoại thương 
Lào đại chúng (BCEL) là chưa thể vận hành phương thức chuyển khoản qua thẻ ATM. 
"BCEL đang phát triển hệ thống của mình và dự kiến sẽ có thể giao dịch chuyển 
khoản sớm trong thời gian tới", thông báo cho biết.

LAPnet được thành lập trên cơ sở quy định của Bộ luật về hệ thống thanh toán năm 
2017 và là đơn vị đầu tiên được Chính phủ Lào cấp phép quản lý hệ thống thanh toán 
giao dịch lẻ trên phạm vi toàn quốc. LAPNet có sứ mệnh triển khai hệ thống LAPS 
của Ngân hàng TW Lào BOL về cung cấp dịch vụ sử dụng thẻ tín dụng và thẻ tiền gửi 
trong các giao dịch qua hệ thống ATM, CDM và thanh toán mua hàng lẻ hoặc dịch vụ 
tại các cửa hàng qua hệ thống POS của các ngân hàng thương mại là thành viên của 
LAPS trên phạm vi toàn quốc.

T 
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Trung Nguyên E Coffee tìm đối tác mở cửa hàng 
cà phê tại Lào

rung Nguyên E-Coffee, hệ thống cửa hàng chuyên bán lẻ và F&B sản phẩm cà 
phê nhãn hiệu Trung Nguyên vốn rất phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam sẽ 
chính thức bước chân vào thị trường Lào.T 

Hiện Trung Nguyên đang tích cực tìm đối tác để cùng mở các cửa hàng Trung Nguyên 
E-Coffee tại Lào đúng tiêu chuẩn theo hình thức nhượng quyền, thể hiện quyết tâm đưa 
sản phẩm cà phê số một của Việt Nam đến những khách hàng truyền thống của mình 
ngay trên đất nước Triệu Voi, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn thành 
công cho các đối tác trên một lĩnh vực đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng tại 
Lào với sự xuất hiện của rất nhiều thương hiệu chuỗi cửa hàng cà phê của Lào hay Thái 
Lan, Hàn Quốc. Các quán cà phê có kết hợp ăn nhẹ đang trở thành điểm hẹn thu hút 
đông đảo người dân, thể hiện một xu thế tiêu dùng mới của thị trường. 

Trên cơ sở mô hình hợp tác kinh doanh thương hiệu Trung Nguyên với phí nhượng 
quyền “0 đồng” trong suốt thời gian hợp tác. Sử dụng chi phí đầu tư thấp, tỉ suất lợi 
nhuận cao, thời gian hoàn vốn nhanh. Được tư vấn toàn bộ quy trình mở và vận hành 
quán cà phê tối ưu và chuyên nghiệp. Được huấn luyện, đào tạo và chuyển giao cẩm 
nang pha chế cà phê máy. Được hỗ trợ công tác marketing kết nối đến khách hàng đa 
kênh. Được chuyển giao công nghệ từ ứng dụng (App) của Trung Nguyên E-Coffee. 
Được hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp chiến lược của Trung Nguyên E-Coffee.

Những đối tác quan tâm cơ hội nhượng quyền cửa hàng Trung Nguyên E Coffee tại Lào 
có thể liên hệ nhận được thông tin tư vấn từ đại diện duy nhất của Trung Nguyên E 
Coffee tại Lào là Công ty NNC Pharma, theo thông tin cụ thể dưới đây:

Công ty NNC pharma.
Địa chỉ: Ban Sokkham – Quận Xaysettha – Thủ đô Viêng chăn – Lào
Điện thoại: - Ms Hiền: Điện thoại/Whatssap/Zalo/Facebook (020)96114575 ; 
- Ms Đài: Điện thoại/Whatssap/Zalo/Facebook (020)9948 9254.
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Tin vắn: 
Lào sẽ đăng cai Hội nghị đặc biệt bộ trưởng 

ngoại giao Asean-Trung Quốc 
heo kênh thông tấn Lào KPL đưa tin, ngày 20/2 tới tại thủ đô Vientiane của 
Lào, nước này sẽ đứng ra đăng cai Hội nghị đặc biệt các bộ trưởng Ngoại 
giao Asean-Trung Quốc để thảo luận và tìm biện pháp giải quyết các vấn đề 
xoay quanh dự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do virus corona tại Trung 
Quốc và nhiều nước trên thế giới (Special ASEAN-China Foreign Ministers’ 
Meeting on the novel coronavirus disease (COVID). Đồng chủ trì hội nghị 
với Lào là các Bộ trưởng Ngoại giao Philippines và Trung Quốc.

T

Bộ Y tế Lào cập nhật thông tin dịch corona trên 
trang Facebook

heo KTXH, Bộ Y tế Lào yêu cầu các cán bộ ngành cũng như những tổ chức đối 
tác của mình đề cao cảnh giác với nguồn thông tin sai lệch trên mạng xã hội về 
tình hình của dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra.T 

Mới đây, Bộ Y tế Lào phát đi thông báo việc trang Facebook chính thức có tên 
Centre of Information and Education for Health, cung cấp thông tin chính xác nhất 
theo thời gian thực về tình hình sức khỏe cộng đồng ở Lào. Đặc biệt là các cập nhật 
về virus corona sẽ được đăng tải liên tục trên trang Facebook này.Bộ Y tế cũng 
nghiêm cấm sinh viên y khoa, cán bộ ngành đăng tải hay chia sẻ bất cứ hình ảnh và 
thông tin nào về corona virus, đặc biệt là trong khi đang nhận nhiệm vụ. Thông báo 
được đưa ra khi mạng xã hội Lào lan truyền chóng mặt việc 3 công dân Lào tại 
Phongsaly tử vong với các triệu chứng nghi do nhiễm phải virus corona hồi cuối 
tháng 1 vừa qua. Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy cả 3 đều nhiễm chủng virus 
cúm thông thường. Tương tự như Việt Nam, một bài đăng về việc ăn trứng luộc có 
thể tạo đề kháng khỏi virus corona cũng gây ra xôn xao dư luận trên truyền thông xã 
hội Lào.

Vientiane quyết tâm giảm mạnh tình trạng ô 
nhiễm không khí

heo KTXH, Đô trưởng thành phố Vientiane Sinlavong Khoudphaithoun vừa ký 
công văn chỉ đạo hôm 7/2 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý, ngăn chặn và 
xử lý hiện tượng đốt rừng, nương rẫy, rác thải bừa bãi trên địa bàn.T 

Đối mặt với tình trạng khí hậu mùa khô 2020 có xu hướng nghiêm trọng hơn năm 
ngoái, chính quyền thành phố Vientiane yêu cầu lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa 
phương không được lơ là, thiếu trách nhiệm trước bối cảnh chất lượng không khí 
ngày càng đi xuống do tập quán và ý thức cố hữu của người dân địa phương, việc này 
sẽ mang lại tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường và sức khỏe con người.
Vì vậy, những hành vi đốt bừa bãi được yêu cầu xử lý cảnh cáo hoặc xử phạt nghiêm 
khắc.
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Nhiều thương hiệu tham gia triển lãm ô 
tô Vientiane 2020

heo truyền thông Lào, họp báo tổ chức sự kiện Vientiane Motor Show 2020 
diễn ra tuần qua cho biết sẽ có hơn 20 nhà sản xuất ô tô sẽ tham gia sự kiện 
triển lãm này.
Đây tiếp tục sẽ là sân chơi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ô tô 
trong và ngoài Lào tham gia quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thu hút 
khách hàng với nhiều lựa chọn xe đáng chú ý.Sự kiện cũng được tổ chức nhằm 
mục đích thúc đẩy tăng trưởng ngành kinh doanh ô tô trong bối cảnh kinh tế 
Lào đang có dấu hiệu ảm đạm trong khi sức cạnh tranh của ngành này ngày 
càng tăng cao.

Giá thịt lợn tại Vientiane vẫn cao hơn 
quy định

heo KTTM, đại diện Sở Công thương Vientiane mới đây thông tin với báo chí 
cho biết cơ quan chức năng vẫn đang giám sát chặt chẽ tình hình giá thịt lợn 
trên thị trường 9 quận. Những trường hợp bị quản lý thị trường phát hiện bán 
sai với khung giá quy định bị phạt từ 500.000-1.000.000 kip, vị này cho biết 
trong bối cảnh dư luận tại Vientiane vẫn phàn nàn vì giá thịt lợn vẫn đang ở 
mức 45.000-48.000kip/kg loại I, cao hơn nhiều so với quy định. Thịt lợn vẫn là 
mặt hàng tiêu thụ chính của người dân tại thành phố Vientiane nói riêng và Lào 
nói chung bởi vai trò lớn của nó trong ẩm thực địa phương hay các món ăn du 
nhập từ nước ngoài. Trung bình mỗi ngày thành phố Vientiane có nhu cầu 9.5 
tấn thịt lợn, tương đương 700-750 con, trong các dịp đặc biệt như lễ hội, nhu 
cầu thịt có thể được đẩy lên cao hơn, khoảng 800-900 con/ngày.

T 

T 

Huyện Sanamxay hợp nhất các bản bị 
thiên tai

heo KTTM, Các bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa vỡ đập-lũ lụt Xepian-
Xenamnoy tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu mới nhận được quyết định hợp 
nhất thành một bản. 

Theo quyết định do tỉnh trưởng Attapeu ký về việc hợp nhất các bản bị thiên tai tại 
huyện Sanamxay cụ thể như sau: 3 bản May, Thahin và cụm bản Khokkong sẽ trở 
thành 1 bản duy nhất, có tổng 1.760 nhân khẩu, bao gồm 852 nữ, 445 hộ gia đình, 370 
căn nhà với 2 cộng đồng dân tộc Lào và dân tộc Oy. Bản Hinlad và bản Tamoyod 
được hợp nhất thành 1 bản có tổng 1.222 nhân khẩu, trong đó bao gồm 574 nữ, 304 
gia đình và 248 căn nhà với 2 cộng đồng dân tộc Lào và D’ruh. Hai bản còn lại phải 
chịu thảm họa là Sanongtay và Pindong cũng đang được xem xét lên kế hoạch hợp 
nhất. Quyết định hợp nhất các bản cũng hủy bỏ đảng bộ chính quyền cũ và tổ chức 
đảng bộ chính quyền mới.

T 
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Tỉnh Salavan cho nhượng đất để trồng chuối và măng
heo KTXH, Ngày 21/1 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Salavan đã tổ 
chức lễ ký kết phê duyệt thuê-nhượng diện tích 100ha đất cho mục đích phát 
triển nông nghiệp, bao gồm trồng chuối và măng trên địa bàn bản 
Hangphounoy, huyện Salavan cho tập đoàn Phonsak trong thời hạn 25 năm và 
có thể gia hạn theo nhu cầu thực tế. Giá thuê đất được công bố là 10USSD/1ha/
năm, tương đường 1.000USD/năm cho toàn dự án.

T 

T
heo báo KTTM dẫn báo cáo của chính quyền huyện Thateng, tỉnh Sekong mới 
đây về việc diện tích 115.96ha rừng nằm trong khu vực bảo tồn và cấm khai 
thác đã bị khai thác trái phép, trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ.
Sekong là tỉnh nghèo tại miền Nam Lào, tuy nhiên có diện tích rộng và nguồn 
tài nguyên tự nhiên và sở hữu quần thể sinh vật phong phú, phù hợp cho việc 
phát triển nông nghiệp canh tác và chăn nuôi. Toàn tỉnh có tổng diện tích 
70.338ha, bao gồm 47 bản và 6 khu phát triển trọng điểm, trong đó diện tích 
rừng, chủ yếu là rừng nguyên sinh là 25.092ha, tương đương 36.8% diện tích 
toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ bị tàn phá để lấy nguyên liệu phục vụ cho 
các đường dây buôn lậu gỗ.

Rừng cấm tại Sekong bị tàn phá

heo LPTN, Mới đây, Công ty Luangpraseuth và Tập đoàn Jigai của Nhật Bản 
đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế cho một dự án phát triển cơ sở hạ tầng và 
du lịch bền vững tại tỉnh Luang Namtha.

Lào-Nhật Bản thỏa thuận hợp tác phát triển du 
lịch tại LuangNamtha

T
Tỉnh LuangNamtha là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, giao thương biên 
giới do tiếp giáp với cả Trung Quốc và Myanmar, sở hữu khu bảo tồn thiên nhiên 
quốc gia Nam Ha với nhiều tài nguyên cùng cộng đồng sinh sống của 17 dân tộc 
khác nhau. Mục tiêu của dự án là việc phát triển du lịch sử dụng tài nguyên bền 
vững kết hợp nông nghiệp hữu cơ.

Giai đoạn tiền khảo sát và thiết kế sẽ tập trung nghiên cứu khả năng cải thiện cơ sở 
hạ tầng, thu hút đầu tư thương mại, phát triển viễn thông và triển khai mạng 5G, 
thông tin từ dự án cho biết, dự án được thực hiện trên cơ sở khảo sát đã được trình 
bày bởi nhóm nghiên cứu từ đại học Toyo, Nhật Bản.
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Lào chuẩn bị mở đường bay Vientiane-Đà Nẵng
heo KTTM, Công ty hàng không thuộc quyền sở hữu của chính phủ Lào 
chuẩn bị mở đường bay mới giữa thủ đô Vientiane đến thành phố Đà Nẵng 
của Việt Nam kể từ ngày 29/3 tới với tần suất mỗi tuần 3 chuyến và sẽ tăng 
lên theo nhu cầu di chuyển của hành khách.

Ngày 13/2 vừa qua tại thành phố Vientiane, Tổng giám đốc Công ty hàng không Lào 
Bounma Chanthavongsa đã công bố kế hoạch khai thác chặng bay thương mại mới, từ 
Vientiane đến Đà Nẵng, cụ thể "Chúng tôi sẽ khai thác 3 chuyến bay/tuần vào các 
ngày thứ 3-5 và chủ nhật, bắt đầu từ 11h10 tại Vientiane và đến Đà Nẵng lúc 12h50. Ở 
chiều ngược lại, chuyến bay từ Đà Nẵng bắt đầu từ 13h50 và đến Vientiane lúc 15h35, 
tổng thời gian bay khoảng 1h40 phút, tàu bay được khai thác cho chặng này là ATR72, 
nếu đạt khả thi về tính thương mại, có thể doanh nghiệp sẽ sử dụng Airbus A320 để 
đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng trong tương lai", lãnh đạo Lao Airlines cho 
biết..

 
T

Xuất-nhập khẩu xe giữa Thái-Lào 
sử dụng hệ thống một cửa

heo LTP, Sau thời gian củng cố cơ chế kết nối hệ thống thanh toán một cửa 
kết hợp hệ thống ngân hàng, Cục Hải quan Lào chính thức áp dụng trở lại hệ 
thống quản lý một cửa đối với mặt hàng phương tiện nhập khẩu qua cửa khẩu 
Hữu nghị số 1 Vientiane-Nongkhai.Quyết định sử dụng hệ thống hải quan 
một cửa (LNSW) đối với mặt hàng phương tiện được Bộ Tài chính Lào ban 
hành đầu tháng 2 vừa qua. Yêu cầu các cơ quan chức năng, doanh nghiệp 
thực hiện theo nội dung hướng dẫn số 4217/MF của Bộ Tài chính và hướng 
dẫn bổ sung số 04145/DC của Cục Hải quan.

Doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng hệ thống khai báo và thông quan một 
cửa LNSW có thể liên hệ với Công ty hợp tác phát triển hệ thống hải quan 
một cửa để được hướng dẫn (Email: helpdesk@laonsw.net). Cũng theo quyết 
định, kể từ 01/03/2020, mọi trường hợp xuất-nhập khẩu hàng hóa phương 
tiện (xe các loại) đều sẽ khai báo qua hệ thống LNSW.

.
T
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Điểm tin báo chí trong nước: 

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

heo TTXVN,  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.

T 
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Covid-19 có thể ảnh hưởng nhiều đến kinh tế 
Lào

heo Nhân dân điện tử - Sáng 15-2, Tiến sĩ Phonepadith Xangsayarath, Giám 
đốc Trung tâm Phân tích và Dịch tễ Lào cho biết, hiện nay, Lào đã tăng cường 
sự chuẩn bị sẵn sàng việc phối hợp với trung tâm khẩn cấp và tiến hành các 
hoạt động khám sàng lọc tại cửa khẩu quốc tế.

Chính phủ Lào đã tiến hành kiểm tra, tập huấn sử dụng hệ thống thiết bị chẩn đoán, 
phân tích mới do đội ngũ chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới vừa triển khai 
tại các tỉnh phía Bắc, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao tại Lào. Các thiết bị này cho kết 
quả kiểm tra nhanh hơn, chính xác, chỉ mất khoảng thời gian từ 50 - 60 phút, tức là 
nhanh hơn nhiều so với các loại máy kiểm tra trước đây mà Lào có. Ngoài ra, ông 
cũng khuyến cáo người dân Lào tự bảo vệ bản thân, tỉnh táo trong việc tiếp nhận các 
thông tin về dịch bệnh Covid-19, theo dõi các thông tin chính thức, vì hiện nay có rất 
nhiều thông tin không chính xác về dịch bệnh Covid - 19 tại Lào được đăng tải trên 
mạng xã hội, người dân cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh xuất hiện ở chỗ đông 
người, nên đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ.

Theo Tiến sĩ Leeber Leebouapao, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Quốc 
gia Lào, trong năm 2019, Lào đã phải đối mặt với nhiều thiên tai, đặc biệt là vấn đề 
hạn hán, lũ lụt và sâu bệnh. Đến năm 2020, lại phải đối mặt với vấn đề dịch bệnh, 
mặc dù chưa xảy ra ở Lào, nhưng nó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của 
Lào, Chính phủ Lào đã có biện pháp hạn chế du khách đến Lào đây là nguồn thu 
quan trọng số một của Lào. Nếu để phòng chống dịch bệnh không cho du khách 
Trung Quốc vào Lào sẽ làm cho doanh thu từ hãng hàng không, vận tải, nhà hàng, 
khách sạn… giảm rất lớn.

Theo ước tính ban đầu của Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào, trong giai đoạn ba 
tháng đầu năm 2020, doanh thu của các doanh nghiệp Lào giảm khoảng 250 - 300 
triệu USD, dịch bệnh càng kéo dài sẽ càng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của Lào, 
do Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất tại Lào, việc mua bán hàng hóa từ Trung 
Quốc, nhất là hàng hóa phục vụ các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Lào bị tạm 
dừng sẽ làm cho các dự án đầu tư bị kéo dài thời gian so với kế hoạch.

Ông Bunma Chanthavongsa, Tổng Giám đốc Công ty hàng không Lào cho biết, hàng 
không Lào có chín đường bay đến Trung Quốc, trong đó, phần lớn là đường bay thuê 
do công ty du lịch Trung Quốc thuê tàu bay. Đến nay, gần hết các chuyến bay thuê 
của các công ty du lịch Trung Quốc đều tạm đình chỉ do lệnh của Chính phủ Trung 
Quốc cấm người dân nước này đi du lịch nước ngoài. Đối với các chuyến bay 
thường kỳ khác từ Vientiane (Lào) đi Quảng Châu (Trung Quốc) và Côn Minh 
(Trung Quốc) đều giảm tần suất bay nên số lượng hành khách giảm đáng kể, làm cho 
doanh thu của hàng không Lào từ khai thác các chuyến bay giảm khoảng 70%.

2020.
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Đoàn chuyên viên Việt-Lào đánh giá tích cực mô hình 
SWI/SSI tại các cửa khẩu kép

heo Thoidai - từ ngày 11/02-12/02/2020 tại Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc 
họp giữ hai đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam-Lào.

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin 
cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề biên giới tại cặp 
cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)-Dansavanh (tỉnh Savannakhet, Lào) gọi 
tắt là mô hình SWI/SSI.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi thông tin về kết quả điều tra, khảo sát đơn phương 
của mỗi bên về tình hình triển khai mô hình SWI/SSI từ tháng 02/2015 đến nay và 
đánh giá ban đầu về những kết quả tích cực do mô hình SWI/SSI mang lại.

Việc triển khai mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh 
của người và phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa qua cặp cửa khẩu Lao Bảo-
Dansavanh. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc triển khai mô hình SWI/
SSI.

Đoàn Chuyên viên nhất trí việc nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận cấp Chính 
phủ về triển khai mô hình SWI/SSI nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc trong việc thực hiện.

Kết thúc Cuộc họp, hai Bên đã ký Biên bản chung vào ngày 12/02/2020 ghi nhận kết 
quả trao đổi đã đạt được.

T 
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