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Tin chính: 

Phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ Lào 
heo báo chí Lào, Diễn ra trong các ngày 19-20/2 vừa qua tại phủ thủ tướng 
Lào, phiên họp thường kỳ tháng 2 của chính phủ đã diễn ra dưới sự chủ trì 
của thủ tướng Thongloun Sisoulith và có sự tham dự của các thành viên 
chính phủ. 

Theo đó, hội nghị đã thảo luận và xem xét một số vấn đề nổi bật của đất nước trong 
tháng vừa qua, đặc biệt là diễn biến của dịch bệnh viêm phổi do virus corona (covid-
19), qua đó, thống nhất cao việc thúc đẩy vai trò giám sát, sàng lọc, áp dụng các biện 
pháp bảo vệ chặt chẽ hơn để ngăn dịch xuất hiện tại Lào mà cơ quan chịu trách nhiệm 
chính là ủy ban đặc nhiệm cấp trung ương được thành lập trước đó. Đồng thời, chính 
phủ yêu cầu các bộ, ngành tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch đối với kinh 
tế, xã hội và đề xuất các biện pháp, sáng kiến để giảm thiểu thiệt hại cho đất nước. 
Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tăng cường truyền thông cho 
người dân cách thức phòng tránh bệnh, trấn an công dân Lào trong và ngoài nước, đặc 
biệt là Trung Quốc trước các lo ngại về dịch. 

Chính phủ cũng chấp thuận về nguyên tắc việc tiếp tục tổ chức sự kiện đại hội thể thao 
quốc gia tại Xiengkhoang vào tháng tới, trong khi 2 sự kiện văn hóa cấp quốc gia khác 
được yêu cầu dời lịch tổ chức. 

Bộ Công thương được yêu cầu xử lý các vướng mắc tồn động để thúc đẩy lưu thông 
trở lại dòng hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại bình thường. 

Ngoài ra, chính phủ cũng thảo luận về vai trò của các bộ ngành trong việc chuẩn bị 
đăng cai hội nghị Mekong-Lan thương, hội nghị ACMEC cũng như hội nghị đặc biệt 
của MLC về hợp tác chống dịch covid-19. 

Các thành viên chính phủ cũng xem xét dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 
năm lần thứ 9 (2021-2025) và báo cáo tổng kết sơ bộ thực hiện kế hoạch phát triển 5 
năm đã qua, thống nhất tiếp tục củng cố các nội dung thiếu sót, đánh giá toàn diện để 
xác định lại các tiêu chí phát triển trong giai đoạn mới. 

Chính phủ cũng xem xét và thống nhất về nguyên tắc dự thảo 5 văn bản luật mới được 
đề xuất bao gồm :Luật về nước (sửa đổi); Luật xây dựng pháp lý (sửa đổi); Luật bồi 
thường thiệt hại do nhà nước (mới); Luật tổ chức thực hiện phán quyết tòa án (sửa đổi) 
và Luật hải quan (sửa đổi). 

Kết thúc hội nghị, thủ tướng Thongloun Sisoulith chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tập 
trung giải quyết các vấn đề về kiểm soát và phòng ngừa covid-19; kiểm soát giá đồng 
kip, hạn chế lạm phát, đảm bảo ổn định giá cả thị trường; tăng cường giám sát các dự 
án đầu tư công, đặc biệt là việc đảm bảo chất lượng môi trường; tăng cường kiểm soát 
chất lượng môi trường, giảm thiểu đốt rác bừa bãi, hạn chế sự gia tăng của nồng độ 
bụi PM2.5. 
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Chính thức khởi công dự án cao tốc nội đô Vientiane 
heo KTTM, diễn ra hôm 20/2 vừa qua tại thành phố Vientiane, dự án đường 
cao tốc nội đô Vientiane (cao tốc Vientiane số 1) chính thức được khởi công 
để kết nối khu vực đầm Thatluang đến bản Dongmakkhai ở phía Bắc thành 
phố (15.3km). Dự án được kỳ vộng sẽ giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao 

thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thủ đô của Lào. 

Theo thông tin dự án, đường cao tốc Vientiane số 1 được thực hiện theo hình thức 
BOT do Công ty cao tốc số 1 làm chủ đầu tư hoàn toàn, thời gian tô nhượng dự án là 
50 năm và dự kiến đi vào hoạt động chính thức sau 24 tháng thi công. 

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Vientiane khẳng định vai trò quan trọng của dự án 
đối với chính sách phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương cho đến việc thúc đẩy kinh 
tế, liên kết các điểm trung chuyển quan trọng của thành phố trong tương lai. Đường 
cao tốc Vientiane số 1 sẽ cải thiện tình trạng giao thông tại đại lộ Kaysone Phomvihan 
và cung cấp lộ trình thuận lợi hơn để đến quốc lộ 13 phía Nam. 

Tổng giá trị đầu tư của dự án là 200 triệu USD, bao gồm 50 triệu USD phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng. Tuyến đường gồm 3.95km cầu vượt và 11.35km đường, sử dụng 
tổng diện tích 289.2ha, đi qua 21 bản thuộc 2 quận Xaysettha và Xaythany. Tổng bề 
rộng mặt đường là 54m, bề rộng lưu thông là 23.6m với 4 làn xe chạy và các tiện ích 
giao thông đạt chuẩn Asean cấp 1, sử dụng chất liệu bê tông và nhựa đường, có thể 
đáp ứng 75.000 lượt phương tiên mỗi ngày. Sẽ có 2 trạm thu phí BOT trên tuyến đường 
này, một tại điểm giao cắt với đại lộ 450 năm và 1 tại khu kinh tế đầm Thatluang. Tổng 
thời gian di chuyển dự kiến chỉ mất khoảng 10 phút để đi hết tuyến đường này. 

Đường cao tốc Vientiane số 1 được xây dựng trên cơ sở kết nối 8 tuyến đường nội 
thành hiện có, điểm bắt đầu là đầm Thatluang-bản Phonphanao-chợ Anji (bản 
Nongnieng)-đường 450 năm-bản Xay( kết nối đường sắt)-quốc lộ 13 Nam-bản 
Dongmakkhai. Ngoài ra, tuyến đường cũng sẽ liên kết khu liên hợp thể thao quốc gia-
khu hành chính mới và các khu kinh tế ngoại thành Vientiane. 

Chính quyền địa phương trước đó đã bật đèn xanh cho liên doanh AIDC của Lào và 
Norico của Trung Quốc thực hiện khảo sát tính khả thi dự án từ giữa năm 2016 trước 
khi chính thức ký thỏa thuận BOT với nhà nước vào 3/3/2019 
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Lào quyết tâm đưa mục tiêu tăng trưởng xanh vào phát 

triển kinh tế 
heo KTTM, Chính phủ Lào hiện đang tập trung vào việc chủ động kết nối và 
hợp tác với đối tác phát triển để đưa ra được chính sách cân bằng giữa tăng 
trưởng xanh và phát triển kinh tế-xã hội. 

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia 
vừa tổ chức hội nghị “tăng trưởng xanh tại Lào-phương hướng thực hiện”, tập trung 
vào các sáng kiến, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế. 
Tham gia hội nghị còn có đại diện của Viện tăng trưởng xanh toàn cầu GGGI. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Kikeo Chanthaboury khẳng 
định các mục tiêu tăng trưởng xanh có vai trò quan trọng và cần thiết đối với nền kinh 
tế để hướng đến phát triển bền vững, giảm nghèo và cải thiện đời sống người dân. 
Trong thời gian gần đây, việc sử dụng tài nguyên tự nhiên của Lào đang đạt đến giới 
hạn và đòi hỏi nước này cần có các biện pháp đảm bảo khai thác hiệu quả, giảm thiểu 
nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường, giảm rủi ro ảnh hưởng của thiên tai và tác 
động bên ngoài đến nền kinh tế dễ tổn thương như Lào. Vì vậy, Lào cần có thêm nhiều 
các sáng kiến và biện pháp phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng xanh và đảm bảo kế hoạch 
toàn diện cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 

Trong nhiều năm trở lại đây, Lào lệ thuộc vào các ngành khai thác tài nguyên để phát 
triển kinh tế, dẫn đến việc nước này phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ việc phát 
triển thiếu tính bền vững. Đánh giá về vấn đề này, GGGI cho biết Lào có lựa chọn tốt 
nhất là đưa chiến lược tăng trưởng xanh vào phát triển kinh tế. GGGI là tổ chức đã 
thực hiện bản đánh giá tiềm năng tăng trưởng xanh của Lào giai đoạn 2016-2017 để 
giúp chính phủ Lào có nhận thức và góc nhìn phù hợp nhất nhằm cân bằng giữa thúc 
đẩy nền kinh tế và bảo vệ môi trường thông qua nhiều nguồn cơ sở dữ liệu. 

Liên quan đến vấn đề này, năm 2019, trong khuôn khổ hợp tác với WB, chính phủ Lào 
cũng đã thông qua chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia với nội dung yêu cầu nước 
này có nhiều hành động thiết thực hơn để duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, toàn diện 
và bền vững. Trong tương lai, Lào cam kết sẽ tập trung bảo vệ môi trường thông qua 
quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và tăng cường khả năng chống chịu rủi ro 
thiên tai và biến đổi khí hậu. 
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Chính phủ Lào yêu cầu chống tham nhũng mạnh hơn 
heo báo chí Lào, Thuộc khuôn khổ lễ kỷ niệm 38 năm thành lập Thanh tra chính 
phủ và đảng của Lào, thủ tướng Thongloun Sisoulith đã tham dự và đưa ra ý kiến 

chỉ đạo, yêu cầu ngành thanh tra có các hành động mạnh mẽ hơn nữa đối với tình trạng 
tham nhũng. Yêu cầu ngăn chặn các hành vi tham nhũng từ sớm và công khai kết quả 
thanh tra tham nhũng. 

Với vai trò đứng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng, cơ quan thanh tra chính phủ 
và đảng (SIA) chú trọng vào việc điều tra các dự án ma, dự án ngoài ngân sách xuất 
hiện nhiều ở cấp tỉnh, xử lý hiện tượng chi vượt ngân sách và thanh toán nhiều lần cho 
các dự án phát triển sử dụng ngân sách nhà nước. 

Báo cáo trước chính phủ, SIA cho biết thành tựu nổi bật mà cơ quan này thực hiện là 
kết quả điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm họa vỡ đập thủy điện Xepian-Xenamnoy 
tại tỉnh Attapeu và thỏa thuận xử lý vấn đề theo quy định pháp luật đối với nhà đầu tư 
dự án.  

Tại buổi lễ, thủ tướng Thongloun đánh giá cao hoạt động của SIA trong việc thực thi 
vai trò chống tham nhũng, củng cố niềm tin của người dân. Tuy nhiên, người đứng đầu 
chính phủ cũng yêu cầu SIA tăng cường hơn nữa hoạt động trên phạm vi toàn quốc, 
xử lý kịp thời những mầm mống có dấu hiệu tham nhũng để không làm thất thoát ngân 
sách. Ngoài ra, thủ tướng cũng đề nghị SIA tham khảo kinh nghiệm và thực tiễn chống 
tham nhũng của nước ngoài để áp dụng, điều chỉnh các quy định và cơ chế thanh tra 
thiếu hiệu quả trong bối cảnh hàng loạt dự án đầu tư công ở Lào đang có dấu hiệu nghi 
vấn về sai phạm sử dụng ngân sách. 
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Lào thực hiện dự án nông nghiệp sạch 
heo KTTM, Dự án CLEAN do Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ cho Chính phủ Lào 
được thực hiện bởi tổ chức Winrock International nhằm xây dựng mạng lưới liên 

kết nông nghiệp ở địa phương của Lào, giúp nông dân phát triển chuỗi sản xuất và giá 
trị để xây dựng định hướng xuất khẩu. 

Dự án CLEAN được thực hiện tại các tỉnh Vientiane, Champasak, Sekong và Salavane, 
thủ đô Vientiane để phát triển các loại cây trồng đặc thù, mang lại lợi ích kinh tế cao 
bao gồm hạt sacha, bắp cải, cà phê và sắn nhằm thúc đẩy khả năng cung ứng nội địa, 
tăng cường năng suất và mở rộng lĩnh vực thương mại mà Lào có tiềm năng và lợi thế 
trong khu vực cũng như quốc tế trong việc cung cấp nông sản sạch có chất lượng cao. 
Đại diện của dự án CLEAN, Alexandre Dahan mới đây cũng cho báo chí biết mục tiêu 
triển khai chính là xác định nhu cầu sản xuất, chất lượng theo từng cấp độ thị trường, 
nâng cao nhận thức sản xuất hướng đến mục tiêu đạt được tiêu chuẩn thực hành nông 
nghiệp tốt GAP cho nông dân Lào nhằm giảm thiểu lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 
không có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng đang góp phần thúc đẩy nông dân sản xuất sản 
phẩm nông nghiệp sạch như Shopping D và Living Fresh của Thái Lan, đơn vị có hệ 
thống đóng gói và khai báo truy xuất nguồn gốc theo quy cách chuẩn EU ngay tại Lào. 

Mục đích cuối cùng của dự án CLEAN là củng cố năng lực canh tác của nông dân trên 
cơ sở hỗ trợ chính sách của chính phủ Lào nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản 
Lào ra thị trường khu vực và quốc tế. Hiện CLEAN cũng tuyên bố sẽ triển khai các 
khoản tài trợ mới để hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp sạch trong thời gian tới. 
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Lào chú trọng kiểm soát các tổ chức tài chính vi mô 
heo báo chí Lào, dẫn tuyên bố chính thức của đại diện Ngân hàng Trung ương 
Lào, BOL rất coi trọng lĩnh vực tài chính vi mô và tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức tài chính vi mô hoạt động hợp pháp và yêu cầu các tổ chức tài 
chính đen trên thị trường sớm khai báo thông tin để được nằm dưới sự kiểm 

soát của nhà nước. Đến nay, đã có 60 tổ chức như trên được đăng ký chính thức, đưa 
tổng số tổ chức tài chính vi mô trong tầm quản lý của BOL lên 177 đơn vị. 

Mỗi năm, BOL tổ chức hàng loạt các hoạt động hội thảo chuyên môn, tuyên truyền, 
giáo dục nhận thức hoặc đào tạo ngắn hạn cho các tổ chức tài chính vi mô trên cả nước 
chuyển đổi mô hình hoạt động theo đúng quy định song song với việc thanh tra và xử 
lý hơn 100 tổ chức tài chính trái phép do hoạt động không minh bạch, tổ chức nhận 
tiền gửi, cấp tín dụng mà không có giấy phép hợp pháp của BOL. Một số tổ chức tài 
chính đã huy động vốn của người dân dưới các hình thức lừa đảo cũng đã bị phát hiện 
và xử lý như Công ty nông nghiệp PS, Công ty Asean Face, Công ty Laokham, Công 
ty Payment Sok. Việc hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô trái phép nằm ngoài 
khả năng kiểm soát của BOL trong vài năm trở lại đây dẫn đến lệnh dừng cấp phép 
mới cho loại hình kinh doanh này để cơ quan chức năng có thể định hình lại phương 
thức quản lý phù hợp. 

Theo đó, BOL đã triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử các tổ chức tài chính 
vi mô và yêu cầu khai báo hoạt động theo tháng, hiện hệ thống này quản lý tổng cộng 
50 tổ chức tài chính không nhận tiền gửi. 

Ngoài ra, Lào cũng nhận được các khoản viện trợ không hoàn lại để củng cố hệ thống 
quản lý tài chính vi mô, đặc biệt là dự án MRA-AFP trị giá 8.59 triệu Euro trong giai 
đoạn 2015-2018 và chuẩn bị nhận thêm 4 triệu Euro trong giai đoạn 2019-2021. 

Một số dự án khác đáng chú ý của BOL là tổ chức thành công 712 hợp tác xã tín dụng 
và nhận tiền gửi cấp bản trên địa bàn cả nước, ghi nhận 106.885 tài khoản thành viên, 
đạt tổng giá trị tiền gửi trên 315 tỷ kíp và cấp tín dụng hơn 288 tỷ kíp, tỷ lệ nợ xấu duy 
trì ở mức 3.43%. 

BOL đang tiếp tục củng cố các quy định, cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực tài 
chính vi mô để cải thiện khả năng quản lý cũng như thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. 
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Lào tổ chức diễn đàn về phát triển giá trị gỗ tếch 
heo Vientiane Times, Mới đây, tại thành phố Vientiane, diễn đàn gỗ tếch quốc 
gia do Lào tổ chức hôm 19-20/2 vừa qua, thuộc khuôn khổ mục tiêu phát triển 
gỗ tếch tại các quốc gia hạ lưu sông Mekong bao gồm Lào, Campuchia, 
Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã thảo luận về các hành động hợp tác phát 

triển và quản lý chuỗi giá trị bền vững cho gỗ tếch nhằm đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế-xã hội. Tham dự hội nghị có đại diện của Viện nghiên cứu nông lâm Lào 
NAFRI, đại diện tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế ITTO, đại diện Bộ Lương thực và Nông 
nghiệp Đức BMEL, đại diện cục lâm nghiệp Thái Lan. 

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về chuỗi giá trị gỗ tếch trên cơ sở thúc đẩy chương 
trình quản lý rừng bền vững dựa vào cây gỗ tếch (SFM) có sự hợp tác giữa khu vực tư 
nhân và đơn vị phát triển lâm nghiệp cộng đồng. Các khía cạnh kỹ thuật được thảo 
luận bao gồm giống cây trồng, lâm nghiệp học, quản lý rừng, chuỗi sản xuất giá trị gia 
tăng, các yếu tố kinh tế, đầu tư, thúc đẩy và củng cố khả năng tiếp cận tín dụng… nhằm 
mục đich tăng cường chuỗi giá trị gỗ tếch tại khu vực hạ lưu sông Mekong. 

Tại Lào, dự án phát triển chuỗi giá trị gỗ tếch được thực hiện thông qua hoạt động phát 
triển nguồn giống, mở rộng diện tích trồng và thí điểm địa phương. Cụ thể, Lào đã 
thực hiện một số chương trình hỗ trợ cộng đồng các địa phương phát triển năng lực 
trồng và quản lý rừng gỗ tếch ở tỉnh Luangprabang và Xayaboury. 

Dự án có mục tiêu hỗ trợ người trồng gỗ tếch phát triển nguồn thu nhập bởi đây là loại 
cây được đánh giá phù hợp và đem lại lợi ích kinh tế tối ưu nhất đối với việc sử dụng 
đất tại khu vực vùng sâu vùng xa và khu vực kém phát triển của Lào. Dự án tăng cường 
chuỗi giá trị gỗ tếch cũng được kỳ vọng sẽ phát triển việc làm địa phương ở quy mô 
vừa và nhỏ. 

Tại Lào, gỗ tếch được xem là một trong các loại lâm sản truyền thống, diện tích rừng 
tếch tự nhiên ở nước này trong năm 2010 là khoảng gần 70.000ha và liên tục tăng lên 
bởi nguồn đầu tư của khu vực tư nhân trong nước và cộng đồng địa phương. 

Thông qua sự thúc đẩy và khuyến khích của chính phủ Lào trong vài năm trở lại đây, 
diện tích gỗ tếch do cộng đồng phát triển tăng lên đáng kể, ước tính khoảng 36.000ha 
ở hai tỉnh trọng điểm là Luangprabang và Bokeo. Đây là một phần trong chiến lược 
phát triển lâm nghiệp của Lào nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài 
nguyên, cải thiện độ che phủ rừng, phát triển nguồn thu từ hoạt động lâm nghiệp, quản 
lý sản lượng khai thác và trồng rừng. 
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 Chính phủ Lào thực hiện nhiều biện pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh 

heo Vientiane Times, thuộc khuôn khổ lễ trao giải cho 53 doanh nghiệp Lào tiêu 
biểu năm 2019 diễn ra vào trung tuần tháng 2 vừa qua tại thành phố Vientiane, 
đại diện chính phủ Lào tuyên bố một trong các mục tiêu chính của mình trong 

năm 2020 là việc chủ động giải quyết các cản trở khó khăn cho lĩnh vực kinh doanh. 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy phát biểu tại buổi lễ đã 
khẳng định các quyết tâm của chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường 
kinh doanh bằng cách loại bỏ, tinh giản các thủ tục hành chính không cần thiết và tháo 
gỡ các rào cản khác. 

“Chỉ thị 02/PM của thủ tướng vẫn đang được triển khai tích cực, chúng tôi sẽ tăng 
cường tính chủ động trong năm 2020 để ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì giá đồng kip so 
với ngoại tệ khác, giảm lạm phát và các vấn đề liên quan, ông Somdy nói. Vấn đề 
chính cho khu vực doanh nghiệp là cải thiện khả năng tiếp cận tài chính, giảm thời 
gian đăng ký kinh doanh, thúc đẩy tiếp thị và đầu ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs)”. 

"Chính phủ đã phê duyệt quỹ tài chính 100 tỷ kíp để thúc đẩy SMEs trong năm 2019 
thông qua hệ thống ngân hàng, số tiền này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020". Ngoài ra, 
khoản vay 100 USD từ Trung Quốc cũng đã hoàn tất ký kết gần đây với lãi suất 
1%/năm và sẽ sớm được các ngân hàng thương mại triển khai. "Đây là khoản vay có 
lãi suất thấp nhất", phó thủ tướng khẳng định. 

"Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chủ động cải thiện hoạt động kinh doanh của mình 
để đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu của ngân hàng nhằm tránh trở thành 
nợ xấu". "Phòng Công nghiệp và Thương mại quốc gia sẽ là trung gian để thu thập các 
phản ánh khó khăn của khu vực doanh nghiệp và trình chính phủ xem xét". 

Những hành động của chính phủ Lào đã không đủ để đáp ứng nhu cầu cải cách môi 
trường kinh doanh vì nhiều lý do, điều này đã dẫn đến việc thứ hạng EOBD của Lào 
do WB đánh giá đã không cải thiện được bất cứ bậc nào, ở vị trí 154/190 quốc gia, 
tương tự như năm 2018, phó thủ tướng thừa nhận những hạn chế của chính phủ Lào 
trong năm 2019. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ANZ Bank Rufus Pinto, ngân hàng hàng đầu của 
Australia tại Lào thuộc nhóm các doanh nghiệp nhận giải thưởng đánh giá cao ghi 
nhận của chính phủ Lào đối với các đóng góp của ANZ tại nước này, tuy mới chỉ tham 
gia kinh doanh từ năm 2017. "Để đóng góp cho việc tạo thuận lợi thương mại và cung 
cấp vốn, ANZ sẽ tiếp tục phát triển mảng hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư từ 
mạng lưới khách hàng của mình". "Chính phủ Lào đã có hành động hiệu quả trong 
việc nhận ra hạn chế cho việc đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Lào và cải thiện nó theo 
Chỉ thị 02/PM". 
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Các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn vào chính phủ Lào trong năm 2020 thông 
qua việc duy trì các cải cách về cơ chế, quy định đang đi đúng hướng nhằm cải thiện 
môi trường kinh doanh. 

Lễ trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu Lào 2019 được LNCCI phối hợp với 
Vientiane Times tổ chức, các giải thưởng được trao cho 53 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực ngân hàng, du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. 

Lào khẳng định đủ khả năng xét nghiệm ra virus 
corona 

heo báo chí Lào, Trong bối cảnh diễn biến lây lan của dịch covid-19 gây ra 
bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang tăng cao từng ngày, việc Lào 
vẫn trắng trên bản đồ dịch trong khu vực khiến nảy sinh nhiều hoài nghi về 
khả năng sàng lọc và xét nghiệm được loại virus này của Bộ Y tế. 

Tâm lý "nước láng giềng có dịch tại sao nước ta không có" làm người dân lo lắng sự 
âm thầm của virus corona có thể qua mặt được khả năng phát hiện của Bộ Y tế Lào. 

Ngày 10/02, Cục phó Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế Lào bà 
Phonepaseuth Xaymoungkhoun phải lên tiếng trấn an dư luận "Lào có phòng thí 
nghiệm đạt chuẩn quốc tế (WHO) tại Trung tâm phân tích và bệnh truyền nhiễm, ngoài 
ra còn có cả Viện Pasteur ở bệnh viện Mahosot, phòng thí nghiệm lưu động của Bộ Y 
tế tại Luangprabang cũng có thể xét nghiệm ra virus corona". "Việc Lào chưa phát 
hiện trường hợp nào nhiễm phải Covid-19 do hiệu quả từ các hành động phòng ngừa 
sớm của chính phủ", bà Phone khẳng định. "Mọi dấu hiệu nghi nhiễm covid-19 đều sẽ 
được sàng lọc và theo dõi miễn phí". 

Tiến sĩ Rattanaxay Phetsavanh, Cục trưởng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh, Bộ 
Y tế Lào mới đây khẳng định, 26 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Lào đều cho kết 
quả âm tính. Hiện nay, các cơ quan hữu quan của Lào đã sàng lọc và theo dõi sát sao, 
đặc biệt là những người đi đến từ các vùng dịch; đội ngũ y tế của Lào cũng theo dõi 
sát các công nhân người Trung Quốc trở lại làm việc tại các nhà máy hay dự án tại Lào 
hay người Lào trở về sau thời gian học tại Trung Quốc. 

"20 mẫu thử của người nghi nhiễm tại Lào được chuyển đến xét nghiệm tại phòng thí 
nghiệm chuẩn WHO tại Australia đều cho kết quả âm tính, giống kết quả xét nghiệm 
của Bộ Y tế Lào, ông Rattanaxay nói. 

Theo Nhân dân điện tử, ngành du lịch tại Lào năm nay cho biết sẽ gặp thiệt hại nặng 
nề do du khách Trung Quốc, nguồn khách chính đến Lào giảm mạnh. Lào đặt mục tiêu 
thu hút 4,7 triệu du khách năm 2020, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 nhiều khả năng 
gây bất lợi cho Lào như dịch SARS trước đây. Ông Pakasit Chanthapanya, người đứng 
Hiệp hội khách sạn, nhà hàng Lào cho biết, dịch bệnh Covid-19 cũng gây bất lợi cho 
ngành dịch vụ khách sạn tại Lào, khiến doanh thu dự đoán sụt giảm khoảng 50%. 
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Theo dự đoán, ngành du lịch Lào nói chung sẽ thiệt hại khoảng 14% do lượng khách 
nước ngoài chứ không chỉ khách Trung Quốc sẽ giảm mạnh trong mấy tháng tới, thời 
điểm vàng của ngành du lịch Lào. 

Lào thành lập quỹ vay mới thông qua tổ chức tài chính 
vi mô 

heo báo chí Lào, Quỹ đầu tư thiên thần do Phòng Công nghiệp và Thương mại 
quốc gia Lào (LNCCI) phối hợp với các tổ chức tài chính vi mô sẽ cung cấp 
các khoản vay lên đến 1 tỷ kip cho doanh nghiệp nhỏ thông qua nguồn vốn từ 
quỹ Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Các doanh nghiệp SMEs hoặc 

startup của Lào sẽ có thêm một lựa chọn mới trong việc tìm nguồn vốn cho hoạt động 
của mình thay vì tìm đến các ngân hàng với tiêu chí cấp tín dụng cao so mới mặt bằng 
tại nước này. 

Thông báo được đưa ra bởi phó chủ tịch LNCCI Daovone Phachanhthavong trong 
khuôn khổ hội thảo tìm giải pháp vốn vay cho SMEs diễn ra mới đây tại thành phố 
Vientiane. 

"Với tư cách là tổ chức hỗ trợ thực thi các chính sách của nhà nước để thúc đẩy SMEs, 
LNCCI sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tài chính vi mô, vốn có mối quan hệ tốt với 
người dân ở khu vực nông thôn, đảm bảo hõ trợ những người muốn tiếp cận vốn ở khu 
vực này", ông Daovone nói. 

"Quỹ đầu tư thiên thần sẽ chú trọng vào nhóm các nhà kinh doanh nhỏ, hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp, thẩm mỹ, cắt tóc.... để củng cố thu nhập thay vì cố gắng đạt 
được quy mô doanh nghiệp lớn, tiêu tốn nhiều vốn đầu tư hơn". Trong những năm qua, 
nhiều chủ doanh nghiệp SMEs lo lắng về việc tìm kiếm các khoản vay từ ngân hàng 
thương mại bởi lãi suất cao, thủ tục phức tạp và yêu cầu sâu về thông tin doanh nghiệp. 

Liên quan đến vấn đề này, tại lễ trao giải doanh nghiệp tiêu biểu Lào 2019, ông 
Daovone cũng đề cập đến việc chính phủ Lào đã chuyển 100 tỷ kip trong gói giải ngân 
200 tỷ cho quỹ xúc tiến SMEs. Các khoản vay này khả dụng tại ST Bank, Lào-Việt 
Bank và Sacombank trong khi 100 triệu USD trong tổng khoản vay 300 triệu USD từ 
Trung Quốc cũng sớm được cung cấp bởi 12 ngân hàng thương mại ở Lào. 

Quỹ đầu tư thiên thần do LNCCI tổ chức sẽ ưu tiên các đối tượng thuộc diện nghèo, 
giúp nhóm này tránh phải các khoản vay từ tổ chức tài chính không chính thức với 
mức lãi suất cao hơn cả ngân hàng. "Tất cả mọi người đều có thể vay", ông Daovone 
khẳng định khẩu hiệu của quỹ. Các thủ tục vay được mô tả là dễ dàng hơn và tối đa 1 
tỷ kíp thông qua hình thức thế chấp bảo đảm. 
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Hội nghị Mê Công- Lan Thương tổ chức tại Lào 

heo báo chí Lào, ngày 20/2, tại Viêng Chăn, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 5 với sự tham dự 
của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, 
Trung Quốc và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn. 

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã đánh giá tình hình hợp tác trong năm 2019 và trao đổi 
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Các Bộ trưởng thống nhất đẩy mạnh hơn 
nữa việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2018 – 2022. Đối với hợp tác 
nguồn nước, các Bộ trưởng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin số liệu thuỷ văn, đẩy 
mạnh hợp tác trong xử lý các tình huống khẩn cấp như lũ lụt, hạn hán và các thảm họa 
khác, nâng cao năng lực quản lý nguồn nước nhằm bảo đảm việc sử dụng bền vững và 
hợp lý các nguồn nước. 

Các Bộ trưởng bày tỏ quan tâm trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực do Covid-
19 gây ra, đồng thời nhấn mạnh các nước cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, 
phòng chống và ngăn ngừa hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời duy trì giao 
lưu thương mại và phát triển kinh tế. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng 
định sự đóng góp hiệu quả của Việt Nam trong hợp tác MLC, đồng thời nhấn mạnh cơ 
chế này cần góp phần củng cố sự phối hợp giữa các quốc gia trong giải quyết các thách 
thức chung của khu vực và đem lại lợi ích dài lâu cho người dân. 

Về định hướng hoạt động, Phó Thủ tướng cho rằng, hợp tác MLC cần hướng đến việc 
nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động và bất ổn khó lường, 
tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực dễ bị tổn thương và có ý nghĩa quan trọng đối với 
phát triển kinh tế các nước thành viên. 

*Cùng ngày, tại Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN 
được tổ chức theo đề xuất của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN, do Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, với sự tham dự của các Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Hội đồng 
điều phối ASEAN hoan nghênh hành động kịp thời và hiệu quả của các quốc gia thành 
viên, kênh hợp tác y tế và các cơ quan chuyên ngành ASEAN trong phối hợp chia sẻ 
thông tin, kinh nghiệm trong phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch bệnh. 
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 Lào ghi nhận hàng triệu USD đầu tư thông qua hợp tác 
Mekong-Lan thương 

heo VTT, dẫn báo cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao Lào, nước này đã được 
hưởng lợi từ các dự án thuộc cơ chế hợp tác Mekong-Lan thương (MLC) trị 
giá nhiều triệu USD, góp phần đáng kể vào việc giảm nghèo, thu hẹp khoảng 
cách phát triển, cải thiện năng lực hội nhập khu vực của Lào. 

Báo cáo được Lào đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê 
Công – Lan Thương (MLC) lần thứ 5 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các 
nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam diễn ra hôm 
qua 20/2. 

Năm 2016, tại Hội nghị thượng đỉnh MLC lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo thành viên 
đã thông qua 45 dự án thu hoạch sớm, trong đó có "Dự án Lào 10", nổi bật là 1 dự án 
xóa đói giảm nghèo cho chính phủ Lào trị giá 5 triệu USD do Trung Quốc cung cấp, 
đến nay đã có 5 trong số 10 dự án được thực hiện và phần còn lại chưa được triển khai. 
Hội nghị thượng đỉnh MLC lần thứ 2 diễn ra năm 2018 cũng phê duyệt thêm 214 dự 
án, trong đó có 26 dự án do Lào đề xuất, đến nay đã có 22/214 dự án trên đã được triển 
khai. 

Hội nghị MLC do Lào đăng cai lần này ngoài việc thảo luận về tiến trình hợp tác từ 
kết quả hội nghị trước, các nước thành viên MLC cũng thảo luận phê duyệt thêm một 
số dự án cỡ vừa và nhỏ để thu hẹp khoảng cách phát triển trong nội bộ. Trung Quốc 
cũng cam kết hỗ trợ tài chính để tài trợ cho các dự án trên thông qua Quỹ đặc biệt 
MLC mà nước này đóng góp 300 triệu USD, theo Bộ Ngoại giao Lào. 

Năm 2017, Quỹ đặc biệt MLC phê duyệt 132 dự án, bao gồm 13 dự án do Lào đề xuất 
trị giá khoảng 3.5 triệu USD, nổi bật là dự án "Tác động của hiệp định tự do thương 
mại Asean-Trung Quốc đến phát triển thương mại hóa nông nghiệp tại tiểu vùng 
Mekong" và "Diễn đàn Mekong-Lan thương về phát triển CNTT bền vững". 

Năm 2018, Lào cũng đề xuất 21 dự án, trị giá hơn 4.5 triệu USD trong tổng số 138 dự 
án được quỹ MLC đảm bảo tài chính, các dự án tập trung vào 5 lĩnh vực chính bao 
gồm quản lý tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo, kết nối 
và hội nhập, cải thiện năng lực sản xuất và thương mại xuyên biên giới. 
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Thủ tướng Lào tiếp đón chủ tịch FAO 
heo KTXH, Sáng 19/2, tại phủ thủ tướng Lào ở thủ đô Vientiane, thủ tướng 
Thongloun Sisoulith đã tiếp đón phái đoàn của Tổ chức Nông lương Liên hợp 
quốc (FAO) do Chủ tịch Qu Dongyu làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm 
việc tại Lào trong các ngày 18-20/2/2020. 

Tại cuộc gặp, thủ tướng Lào bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của phái đoàn FAO, 
đồng thời chúc mừng việc ông Qu được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch FAO cách đây ít 
lâu và có chuyến thăm chính thức đến Lào để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 
Lào và FAO và thảo luận về tiến độ các thỏa thuận hợp tác trước đó cũng như phương 
hướng trong tương lai. Thủ tướng Lào cũng đánh giá cao sáng kiến Hand in Hand của 
người đứng đầu FAO về chủ trương sử dụng các viện trợ từ đối tác phát triển cho các 
quốc gia có nhu cầu. Đồng thời, cảm ơn FAO vì các đóng góp của tổ chức này đối với 
quá trình cải cách và củng cố ngành liên quan của chính phủ Lào. 

Thủ tướng Lào cũng thông tin cho phái đoàn FAO tình hình phát triển kinh tế, tiềm 
năng và hạn chế, vấn đề sinh kế và khó khăn của người dân Lào tại các khu vực vùng 
sâu vùng xa cũng như các nỗ lực của chính phủ Lào trong việc cải thiện các vấn đề 
trên theo mục tiêu của kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế 5 năm và cơ sở xây dựng 
mục tiêu phát triển trong tương lai. Thủ tướng Lào đề nghị FAO tiếp tục hỗ trợ và hợp 
tác với Lào trong lĩnh vực phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo. 

Bày tỏ sự cảm ơn trước lễ đón tiếp của chính phủ Lào, chủ tịch Qu Dongyu đánh giá 
cao quan hệ hợp tác giữa FAO và Lào trong thời gian qua trong lĩnh vực đảm bảo an 
ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng. FAO là một trong các tổ chức xác lập hợp 
tác với Lào từ sớm (1975) và có văn phòng đại diện ở Lào từ năm 1980. Trong giai 
đoạn 5 năm  (2016-2021) FAO và Lào có kế hoạch hợp tác theo các dự án trị giá 37 
triệu USD. 
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Lào-Mỹ triển khai chương trình phòng chống thiên tai 
heo KTXH, diễn ra hôm 18/2 tại thành phố Vientiane, thỏa thuận hợp tác triển 
khai hệ thống quản lý rủi ro thiên tai (DMRS) và củng cố năng lực giám sát, 
hoạch định chương trình ứng phó thiên tai do Lào và Mỹ phát triển được ký 
kết giữa Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội với Trung tâm thiên tai Thái Bình 

dương (PDC). Dự án được hỗ trợ bởi Cơ quan cứu trợ thiên tai nước ngoài (OFDA) 
và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID). 

Trong bối cảnh Lào đang gặp thách thức mạnh mẽ từ thiên tai trong vài năm trở lại 
đây như lũ lụt, hạn hán, lở đất, bão, biến đổi khí hậu…làm thiệt hại nặng nề về cơ sở 
hạ tầng và tài sản, nỗ lực hợp tác với Mỹ lần này sẽ giúp Lào củng cố khả năng ra 
quyết định ứng phó với rủi ro thiên tai thông qua quá trình phát triển công nghệ, trao 
đổi thông tin với đối tác trong khu vực, thuộc khuôn khổ dự án xây dựng năng lực toàn 
khu vực ASEAN trong việc giám sát, theo dõi và cảnh báo sớm rủi ro thiên tai do 
Trung tâm nghiên cứu thiên tai Thái Bình dương thực hiện. 

Chương trình DMRS cho Lào sẽ giúp nước này theo dõi toàn diện diễn biến hoạt động 
của rủi ro thiên tai trong và ngoài nước, thúc đẩy kết nối và hợp tác khu vực để ứng 
phó thảm họa giữa chính phủ, INGO và cộng đồng. 

Trước đó, trong một dự án hợp tác với Trung tâm nghiên cứu thiên tai Thái Bình dương 
và Trung tâm điều phối Asean về hỗ trợ thiên tai, Lào đã xây dựng được hệ thống phân 
tích tác động của lũ lụt đến cộng đồng, ước tính nhu cầu cứu trợ và tác động đến cơ sở 
hạ tầng. 
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Lãnh đạo Lào gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc 
heo KTTM, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương 
Nghị ngày 20/2 đã hội kiến Tổng Bí thư đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ 
tịch Lào Boungnang Vorachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bên lề 
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt ASEAN -Trung Quốc diễn ra tại thủ 

đô Viêng Chăn (Lào). 

Tại hai cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Boungnang Vorachith và thủ tướng 
Lào Thongloun Sisoulith đều đánh giá cao các hành động và nỗ lực ngăn chặn dịch 
bệnh COVID-19, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận 
Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ sớm chiến thắng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-
19; tin rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì đà phát triển nhanh chóng, và cuộc sống 
của người dân Trung Quốc sẽ tiếp tục được cải thiện. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại 
giao Vương Nghị cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã kịp thời ủng hộ, giúp 
đỡ Trung Quốc vượt qua khó khăn trong việc chống dịch COVID-19. Ông Vương 
Nghị đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Lào để tiếp tục thúc đẩy 
xây dựng tuyến đường sắt Trung - Lào và Hành lang kinh tế Trung - Lào, giúp Lào 
nâng khả năng phát triển độc lập và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. 

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Vương Nghị và thủ tướng Lào đã chứng kiến lễ 
trao tặng hàng hóa và tiền viện trợ của Lào dành cho Trung Quốc trong cuộc phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 trị giá tổng cộng 500.000 USD do Chủ tịch Hội hữu nghị 
Lào-Trung Khammany Inthirath và Đại sứ Zhiang Tai Zong. 

Dự án phát triển điện mặt trời tại sông Nam Ngum 
heo KPL, tuần qua, tại thành phố Vientiane, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Khamchan Vongsengboun, thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Sinava 
Souphanuvong, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Xaysomboun, ông 
Chanthanom Vongsomchith đã cùng tham dự lễ ký kết hợp đồng phát triển 

Dự án năng lượng điện mặt trời The Nam Ngum 1 (hình thức PDA) với Công ty 
Hangzhou Safefound Technology (Trung Quốc). Ngoài ra, công ty kiểm toán PPA của 
Lào cũng sẽ tham gia dự án với vai trò đối tác. 

Theo KPL. dự án năng lượng mặt trời trên mặt hồ thủy điện Nam Ngum 1 được triển 
khai theo thỏa thuận trước đó về tỷ lệ nắm giữ cổ phần giữa chính phủ Lào và doanh 
nghiệp (lần lượt là 20-80), thời gian tô nhượng kéo dài 25 năm, tổng công suất lắp đặt 
của dự án rất cao, lên đến 1200MW trên tổng diện tích 1.500ha. 

Dự án sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã 
hội thực tế và nhu cầu năng lượng của thị trường. Giai đoạn đầu dự kiến sẽ phát triển 
300MW từ nay cho đến năm 2023, cho khả năng sản xuất 37.852,86 Gwh/năm. Phần 
900MW còn lại sẽ được phát triển cho đến năm 2026, sử dụng đường dây truyền tải 
115/230kV dài 40km (nối với trạm biến áp Sengsavang). 
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 Công ty liên doanh Lào-Nhật chuẩn bị xuất khẩu bò 
thịt đợt đầu tiên 

heo báo chí Lào, Công phát triển nông nghiệp Lào-Nhật tại tỉnh Xiengkhoang 
mới đây cho biết sẽ xuất khẩu bò thịt đợt đầu tiên khoảng 25-50 con sang hai 
thị trường chính là Việt Nam và Indonesia. Trang trại 10ha của doanh nghiệp 

này cũng đang trong giai đoạn xây dựng cuối, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2021. 

Công phát triển nông nghiệp Lào-Nhật (Lao-Jagro) là liên doanh được thành lập từ 
năm 2015 để triển khai dự án chăn nuôi bò sữa, canh tác hoa màu hữu cơ trên cao 
nguyên Xiengkhoang theo công nghệ Nhật Bản. Tháng 7/2018, Tổng công ty sữa Việt 
Nam (Vinamilk) tham gia nắm giữ 51% cổ phần của Lao-Jagro là bước ngoặt quan 
trọng trong định hướng phát triển của doanh nghiệp này. 

Giai đoạn đầu tư đầu tiên của Lao-Jagro thực hiện trên diện tích 5.000ha với mục tiêu 
đàn bò 24.000 con, trị giá 120 triệu USD, giai đoạn 2 sẽ tăng cường thêm 100.000 con 
trên tổng diện tích 20.000ha, tổng giá trị đầu tư 2 giai đoạn là 500 triệu USD. 

Theo phó tổng giám đốc Lao-Jagro Ha Jong Jung, Lao-Jagro hiện đang có đàn bò hơn 
1.800 con, trong đó có 1.600 bò thịt và chuẩn bị có đợt xuất khẩu đầu tiên ngay trong 
cuối tháng này. 

Công ty đang thực hiện dự án tổ hợp chăn nuôi bò hữu cơ bao gồm hệ thống chuồng 
trại, sản xuất thức ăn, vắt sữa trên diện tích 10ha, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 
2021 và tăng số lượng đàn bò lên 8.000 con, ông Ha nói. 

Theo giám đốc quản lý trang trại của Lao-Jagro, ông Sengpan Phetdala cho biết việc 
nuôi bò tại cao nguyên Xiengkhoang tồn tại những khó khăn nhất định, bao gồm việc 
cải tạo đất-vốn chủ yếu là đất trống đồi trọc với độ PH thấp, diện tích rà phá bom mìn 
còn lớn. "Tuy nhiên thách thức từ dịch bệnh là không đáng kể bởi hệ thống quản lý 
của doanh nghiệp rất tốt". 

Lao-Jagro đang triển khai canh tác 5 loại cây chính, trong đó có 4 loại cỏ chăn nuôi và 
ngô phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Chiến lược của Lao-Jagro vẫn sẽ là đơn 
vị sở hữu trang trại chăn nuôi lớn nhất tại Lào và đạt cấp độ khu vực trong tương lại. 
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BCEL công bố 4 dịch vụ mới 

heo BCEL, Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, hôm 13/2, Ngân hàng Ngoại 
thương Lào đại chúng (BCEL) tổ chức lễ công bố 4 dịch vụ mới được nâng 
cấp theo hướng hiện đại hóa bao gồm BCEL Onecash- được mô tả như là dịch 

vụ ví điện tử trả trước (virtual prepaid) mà khách hàng không nhất thiết phải có tài 
khoản tại BCEL có thể thực hiện chuyển khoản hoặc quà tặng (cash voucher) cho 
người khác (không cần phải mở tài khoản BCEL), thanh toán phí dịch vụ. 

Dịch vụ BCEL Onecare cho phép người dùng ở mọi nơi trên thế giới kết nối với BCEL 
qua thiết bị truyền thông bao gồm điện thoại, tin nhắn, tin nhắn thoại sử dụng datađể 
nhận được các tư vấn về dịch vụ của BCEL với tính bảo mật cao thông qua xác thực 
bằng cách nhận diện khuôn mặt. Khách hàng có thể lựa chọn yêu cầu cấp thẻ tín dụng 
mới, mở tài khoản mới và chuyển khoản thông qua dịch vụ này. 

Dịch vụ QR Withdrawal là phương thức rút tiền mặt thông qua quét mã QR không 
dùng thẻ tại các trạm ATM của BCEL thông qua ứng dụng BCEL One, khách hàng 
quên mang theo thẻ ATM sẽ có cách rút tiền thuận tiện và tiết kiệm thời gian. 

Dịch vụ BCEL i-bank version 4 là ứng dụng di động có cả phiên bản IOS và android 
sử dụng tính năng xác thực bằng cách nhận diện khuôn mặt khách hàng để thực hiện 
các giao dịch, thông báo danh sách chờ, xem lịch sử giao dịch, BCEL sử dụng công 
nghệ lưu trữ dữ liệu khuôn mặt khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế (Live face 
detection) để tăng tính bảo mật. 
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Tin vắn: 

Lào quyết tâm tăng hạng về mức độ dễ dàng khởi sự 
kinh doanh 

heo báo chí Lào, Ngày 21/2, trong hội nghị công bố tiến trình cải cách quy 
định về kinh doanh do Cục Đăng ký và quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Công 
thương tổ chức, cơ quan chức năng Lào tuyên bố mục tiêu tăng thứ hạng của 

chỉ số khởi sự kinh doanh của nước này lên 2 chữ số trong năm 2020. Hiện tại, Lào 
đang được xếp thứ hạng 181/190 quốc gia về chỉ số khởi sự kinh doanh theo bảng xếp 
hạng EDB của Ngân hàng thế giới bởi độ phức tạp và tốn kém về thời gian, tiền bạc 
cho doanh nghiệp. 

Theo đó, Bộ Công thương cho biết Lào đã giảm mạnh các bước thực hiện thủ tục đăng 
ký kinh doanh từ 10 bước xuống 3 bước (không tính bước phê duyệt) và giảm tới 7 lần 
thời gian phê duyệt (từ bình quân 178 ngày xuống 30 ngày). Giải thích về thứ hạng 
thấp, Lào cho rằng các doanh nghiệp và đang hiểu lầm giấy phép đăng ký doanh nghiệp 
và giấy phép hoạt động kinh doanh là 1, việc này khiến WB cho rằng mức độ phức tạp 
của thủ tục đăng ký kinh doanh tại Lào cao hơn so với thực tế. 

Tổ chức tham quan dự án thủy điện Xayaboury trước 
nghi ngờ tác động môi trường 

heo báo chí Lào, Tuần qua, nhà phát triển và quản lý dự án thủy điện 
Xayaboury đã tổ chức buổi tham quan thực tế với sự tham gia của đại diện 
truyền thông Lào nhằm giải thích cơ chế của công trình này trong bối cảnh 

dư luận trong nước và quốc tế bày tỏ hoài nghi việc sông Mekong khô hạn kéo dài bắt 
nguồn từ hoạt động của nhà máy này. 

Trước đó, hồi cuối tháng 9, các quan chức Thái Lan và một số chuyên gia đã lên tiếng 
cho rằng dự án thủy điện Xayaboury-công trình đầu tiên nằm ở dòng chính hạ nguồn 
Mekong làm thay đổi hoạt động dòng chảy, dẫn đến sự khô hạn của các phụ lưu con 
sông này. Đáp lại ý kiến trên, nhà phát triển dự án đã phủ nhận mạnh mẽ và tuyên bố 
kết cấu run-off-river không trữ nước, mức nước trên và dưới đập đều cân bằng và 
không có chuyện mực nước thấp ở hạ nguồn là do bị tích lại do thủy điện Xayaboury. 
Đồng thời, đại diện nhà phát triển cũng cho rằng mực nước sông Mekong sẽ ổn định 
trở lại vào tháng 5/2020 tới do lượng mưa bắt đầu được cải thiện. 

Giá vàng tại Lào tăng mạnh 
heo KTTM, Do các biến động của thị trường vàng thế giới, tuần qua, ngày 
19/2 đã ghi nhận mức tăng kỷ lục của giá vàng tại Lào trong năm, lên đến 
440.000 LAK và ở mức 7.379 triệu LAK/bath. Ngày 2/1/2020, giá vàng trong 

nước của Lào chỉ đạt mức 6.939 triệu LAK/bath. 
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Theo các nhà kinh doanh vàng tại Lào, giá vàng trong nước biến động kể từ đầu năm 
2020 do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Trung Quốc-Mỹ, biến động an ninh tại 
khu vực Trung Đông khiến giá vàng tăng lên gần ngưỡng 7 triệu LAK/bath và tăng kỷ 
lục sau khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát (covid-19) lên gần 7.4 triệu 
kíp/bath. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới vào ngày 19/2 ghi nhận ở mức 1.601 
USD/oz do nhu cầu tích trữ tài sản an toàn thay đổi do tác động của covid-19 

Giá xăng tại Lào giảm mạnh 

heo PVoil Lao, Bộ Công thương Lào mới ban hành giá xăng dầu bán lẻ mới 
sẽ có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc vào 6h sáng mai 22/2. 

Theo đó, thông báo số 0208 của Bộ Công thương điều chỉnh giá xăng cao cấp 95 giảm 
480 kíp/lít, giá xăng thường 91 giảm 410 kíp/lít và giá dầu diesel giảm mạnh 600 
kíp/lít. 

Quỹ dự phòng xăng dầu được điều chỉnh tăng thêm 225 kíp/lít, lên 925 kíp/lít với mỗi 
loại nhiên liệu nó trên.  

Lễ hội voi Xayaboury chính thức diễn ra 
heo báo chí Lào, diễn ra trong các ngày từ 18-28/2, lễ hội voi Xayaboury lần 
thứ 14-một trong các nét văn hóa nổi bật của nhân dân Lào đưa ra trước công 
chúng 71 con voi thuần chủng và hội chợ thương mại hấp dẫn. 

Ngoài việc tham gia tham quan, mua các mặt hàng tiêu dùng, thủ công truyền thống 
của người dân Lào, du khách có thể xem các màn trình diễn voi ấn tượng và tiếp cận, 
cho voi ăn như mọi năm.  

Sự kiện diễn ra tại sân vận động tỉnh Xayaboury, tỉnh Xayaboury nằm tại phía Tây 
Bắc của Lào và cách thủ đô Vientiane 459km, du khách có thể di chuyển bằng xe 
khách ở bến xe phía Bắc hoặc thuê xe du lịch, phổ biến tại bản Sikhay ở trung tâm 
thành phố để từ di chuyển. 

Dịch lở mồm long móng xuất hiện tại Bokeo 
heo KTXH, mới đây, chính quyền huyện Paktha, tỉnh Bokeo phát đi thông báo 
yêu cầu người dân không giết mổ, bán, cung cấp ra thị trường hoặc tiêu thụ sản 
phẩm trâu, bò, dê, lợn tại địa phương do địa phương này đã ghi nhận các trường 

hợp lở mồm long móng ở gia súc và đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh 
này lây lan. 

Ngoài ra, thông báo của chính quyền huyện cũng yêu cầu người dân nếu gặp trường 
hợp nghi vấn cần chủ động khai báo thông tin về dịch để cơ quan chức năng có biện 
pháp xử lý, giảm thiểu tác động thiệt hại của dịch đối với ngành chăn nuôi địa phương. 
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Khách du lịch đến Vangvieng giảm do Covid-19 
heo KTTM, Chính quyền thị trấn du lịch Vang vieng mới công bố số liệu cho 
thấy lượng khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng tại đây đã giảm 
mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch viêm phổi do virus 

corona gây ra. 

Theo Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Vientiane, hàng loạt tour du lịch đến thị 
trấn Vangvieng đã bị hủy bỏ do covid-19, nhiều nhà hàng và khách sạn tại địa phương 
đã tạm dừng kinh doanh để duy trì hoạt động do không có khách. Năm 2019, khách 
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng tổng cộng hơn 300.000 lượt khách đến 
Vangvieng, với ảnh hưởng của dịch vào đầu năm, nguồn thu tử thế mạnh của địa 
phương này chắc chắn bị suy giảm mạnh. 

Giải chạy việt dã quốc tế Vientiane chuẩn bị diễn ra 
heo KTXH, Diễn ra hôm 21/2, ban tổ chức sự kiện International Vientiane 
Marathone 2020 lần thứ 5 tổ chức công bố lịch trình diễn ra giải chạy việt dã 
hấp dẫn hàng đầu của Lào, bắt đầu từ 1/3 tới. Sự kiện được tổ chức bởi Liên 

đoàn điền kinh Lào và Công ty Event for Good. 

Theo đó, giải chạy việt dã Vientiane năm nay sẽ bắt đầu từ 5h sáng, xuất phát tại cổng 
quảng trường Thatluang với 3 cự ly đăng ký là 5km, 10km và 21km. 

Chi tiết đăng ký và thông tin cuộc thi có tại 

https://www.facebook.com/vientianehalfmarathon/ 

Phát hiện xương người tiền sử tại Xiengkhoang 
heo VTM, mới đây, đoàn các nhà khoa học đến từ Viện khảo cổ thuộc Bộ 
Thông tin-Văn hóa-Du lịch Lào và Đại học quốc gia Australia đã công bố phát 
hiện xương hóa thạch của người tiền sử, có niên đại trên 2000 năm tại bản Na 
O, huyện Pek, tỉnh Xiengkhoangr hôm 19/2. 

Theo đó, 5 bộ xương người trong đó có 3 bộ hoàn chỉnh được phát hiện cùng với nồi 
đất nung, chum đá, chuông đồng và một số vật dụng bằng đồng được đem đến bảo 
quản tại bảo tàng tỉnh Xiengkhoang và dự kiến tổ chức lễ chôn cất các bộ xương hóa 
thách sẽ được tổ chức sớm trong thời gian tới. 

Việc tìm thấy di chỉ người tiền sử được thực hiện trong khuôn khổ chương trình khảo 
sát và tìm kiếm khảo cổ tại cánh đồng Chum lần thứ 2, bắt đầu từ cuối tháng 1/2020 
vừa qua. 
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Lao Airlines giảm giá mạnh chặng bay Vientiane-
Xiengkhoang 

heo VTM, để thu hút thêm du khách vào sự kiện Đại hội thể thao quốc gia sẽ 
được tổ chức tại Xiengkhoang vào tháng tới, Hãng hàng không Lào Lao 
Airlines tuyên bố triển khai mức giá mới cho chặng bay Vientiane-
Xiengkhoang. 

Giám đốc kinh doanh của Lao Airlines Noudeng Chanthaphasouk mới đây cho biết 
giá chặng bay một chiều giữa Vientiane và Xiengkhoang sẽ được giảm từ 640.000 kip 
xuống còn 390.000 kip, bắt đầu tư ngày 16/3-5/4 tới. Tần suất các chuyến cũng sẽ 
được tăng gấp đôi, lên 2 chuyến/ngày, vị này cho biết thêm. Chuyến bay tăng cường 
khởi hành từ Vientiane lúc 8h30 sáng và đến Xiengkhoang lúc 9h30. Ngoài ra, dự kiến 
từ 3/3, Lao Airlines cũng khai thác thêm 1 chặng bay từ Luangprabang đến 
Xiengkhoang để thu hút người dân ở khu vực phía Bắc đến theo dõi sự kiện thể thao 
lớn nhất cả nước này. Hãng hàng không quốc gia Lào đang khai thác 8 chặng bay nội 
địa bao gồm Vientiane-LuangNamtha, Luangprabang, Oudomxay, Pakse, 
Savannakhet và Xiengkhoang. Ngoài ra, còn có chặng bay Pakse-Luangprabang, 
Savannakhet. 

Tiền giả lại gây lo lắng cho người dân Lào 

heo KTTM, trong tuần qua, dư luận Lào bày tỏ quan ngại trước tình trạng tiền 
giả mệnh giá 50.000 kip liên tục bị phát hiện. Ngân hàng Trung ương Lào đã 
ra thông báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và giới thiệu cách nhận biết 
tiền giả. 

Nội dung thông báo số 45, ra ngày 17/02 của BOL cho biết "hiện có một số nhóm đối 
tượng sử dụng tiền giả mệnh giá 50.000 kip lưu thông trên thị trường". 

"Tiền giả được in trên chất liệu giấy A4 thông thường" là kết luận của BOL, điều này 
cho thấy tội phạm chưa có mức độ tinh vi cao trong công nghệ làm giả tiền và chỉ có 
thể qua mặt người dân tại một số địa phương nông thôn, vùng xa. 

Theo đó, tiền thật, tất cả các mệnh giá đồng kip đều được BOL in trên chất liệu cotton, 
các họa tiết và hình ảnh trên tiền đều để lại cảm giác về độ nổi khi tiếp xúc trực tiếp, 
trong khi tiền giả sẽ chỉ cho cảm giác trơn láng và chống chịu nước rất kém. Ngoài ra, 
khác biệt sẽ thể thiện rõ nhất khi đồng tiền được chiếu bằng tia cực tím khi các biểu 
tượng Thatluang, quốc huy Lào, chữ CHDCND Lào và mệnh giá tiền sẽ phát sáng, 
hình chủ tịch Kaysone cũng được in chìm dưới lớp giấy, điều mà tiền giả đều không 
có được. 

 

 

T 
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 Dư luận Vientiane kêu gọi chính quyền giải quyết nhiều 
bức xúc 

heo VTM, năm 2019, chính quyền thành phố Vientiane ghi nhận 248 đơn thư 
khiếu nại, phản ánh, bao gồm 76 vụ án dân dự, 40 vụ án hình sự, 132 đơn kiến 
nghị. Khả năng giải quyết 72% số vụ. 

Thuộc khuôn khổ kỳ họp thường kỳ tháng 2 của HĐND thành phố Vientiane diễn ra 
mới đây, chủ đề dư luận xã hội được đưa ra thảo luận trong thời gian lâu, Chủ tịch 
Anouphab Tunalom kêu gọi các bên liên quan nghiên cứu và xem xét nội dung khiếu 
nại chính của người dân về các bức xúc trong thời gian tới. Trong đó, chiếm vị trí hàng 
đầu các khiếu nại, phản ánh và là ảnh hưởng từ dự án đường sắt Lào-Trung, tiếp sau 
là vấn đề đền bù không thỏa đáng của dự án đường cao tốc Vientiane-Vangvieng, dự 
án đường bê tông nối bản Vangxai đến đường 450 năm, vấn đề nhà máy sản xuất hạt 
nhựa plastics của Trung Quốc, nhà máy cao su tại quận Xaythany, nhà máy sản xuất 
gạch, dự án trồng chuối tại quận Sangthong, Pakngeum và quận Naxaithong, tình trạng 
chặt trộm gỗ lậu ở một số rừng địa phương. 

Các vấn đề bức xúc trong dư luận thủ đô Vientiane vẫn chủ yếu xoay quanh việc tác 
động của các dự án hạ tầng, dự án công nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử 
dụng, quản lý đất đai, nhiều khi dẫn đến tranh chấp....hay sinh kế và môi trường sống 
của người dân. 

Chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng BCEL và BIC 
heo KTTM, lễ công bố triển khai dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống úng dụng 
di động giữa ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) và Ngân hàng BIC diễn ra 
hôm 14/02 vừa qua tại thủ đô Vientiane. 

Theo đó, dịch vụ chuyển tiền nói trên được mô tả là thực hiện theo thời gian thực, 
khách hàng của BCEL có thể sử dụng ứng dụng BCEL One để chuyển khoản trực tiếp 
đến một tài khoản BIC, ở chiều ngược lại, khách hàng có thể sử dụng app BIC Best để 
thực hiện giao dịch tương tự, giống như việc chuyển tiền nội bộ của mỗi ngân hàng. 

Dịch vụ mới được triển khai lần đầu tiên tại Lào nằm trong kỳ vọng tăng cường kết 
nối giữa BCEL với các ngân hàng thương mại trong nước, giúp khách hàng tiết kiệm 
thời gian so với các giao dịch truyền thống. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

            Lào chưa phát hiện có bệnh nhân nhiễm Covid-19 

heo Nhân dân điện tử, tất cả các trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại Lào đến nay đều đã 
cho kết quả âm tính sau các xét nghiệm khoa học. Mặc dù có nhiều du khách 

Trung Quốc cũng như người lao động Trung Quốc đang làm việc tại Lào, tuy nhiên 
đến nay, chưa phát hiện ra trường hợp nào bị nhiễm Covid-19. 

Tiến sĩ Rattanaxay Phetsavanh, Cục trưởng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh, Bộ 
Y tế Lào mới đây khẳng định, 26 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Lào đều cho kết 
quả âm tính. Hiện nay, các cơ quan hữu quan của Lào đã sàng lọc và theo dõi sát sao, 
đặc biệt là những người đi đến từ các vùng dịch; đội ngũ y tế của Lào cũng theo dõi 
sát các công nhân người Trung Quốc trở lại làm việc tại các nhà máy hay dự án tại Lào 
hay người Lào trở về sau thời gian học tại Trung Quốc. 

Hiện Lào đang theo dõi chặt những người từng tiếp xúc với các du khách Trung Quốc 
đến Lào cũng như phối hợp với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới 
để chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống giám sát và ứng phó kịp thời nhằm ngăn chặn sự 
lây lan. 

Các cơ quan hữu quan của Lào cũng bác bỏ các thông tin không đúng sự thật về bệnh 
dịch Covid-19 tại Lào xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các cơ quan truyền thông không 
chính thống, đồng thời khẳng định sẽ tập trung cao nhất trong việc đối phó dịch bệnh 
Covid-19. 

Cục trưởng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế Lào Rattanaxay Phetsavanh 
cũng cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khẩu trang, Lào huy động 
thêm lực lượng quân đội tham gia sản xuất khẩu trang. 

Cũng liên quan đến Covid-19 tại Lào, ngành du lịch tại Lào năm nay cho biết sẽ gặp 
thiệt hại nặng nề do du khách Trung Quốc, nguồn khách chính đến Lào giảm mạnh. 
Lào đặt mục tiêu thu hút 4,7 triệu du khách năm 2020, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 
nhiều khả năng gây bất lợi cho Lào như dịch SARS trước đây. Ông Pakasit 
Chanthapanya, người đứng Hiệp hội khách sạn, nhà hàng Lào cho biết, dịch bệnh 
Covid-19 cũng gây bất lợi cho ngành dịch vụ khách sạn tại Lào, khiến doanh thu dự 
đoán sụt giảm khoảng 50%. 

Theo dự đoán, ngành du lịch Lào nói chung sẽ thiệt hại khoảng 14% do lượng khách 
nước ngoài chứ không chỉ khách Trung Quốc sẽ giảm mạnh trong mấy tháng tới, thời 
điểm vàng của ngành du lịch Lào. 
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          Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào trao đổi vấn đề 
hợp tác 

heo TTXVN tại Viêng Chăn, tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay 
Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá 
cao vai trò chủ nhà của Lào trong việc tổ chức các hội nghị lần này trong bối 

cảnh ASEAN và khu vực đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. 

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả các hoạt động 
đối ngoại quan trọng diễn ra gần đây giữa hai nước; nhất trí phối hợp thúc đẩy triển 
khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên 
Chính phủ Việt Nam-Lào tháng 1 vừa qua, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu 
quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, giao thông vận tải, kết nối, 
du lịch, tuyên truyền... duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cùng tổ chức các sự 
kiện quan trọng của 2 nước như 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 65 năm 
thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. 

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh các kết quả tốt đẹp tại Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao 
lần thứ 6 vừa qua tại Quảng Ninh, nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệu quả Thỏa thuận 
hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020; phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt Lễ 
tổng kết thí điểm mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lào Bảo 
(Quảng Trị)-Densavan, tỉnh Savannakhet; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn 
khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch 
ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi Lào 
là nước chủ nhà của nhiều cơ chế tiểu vùng Mekong quan trọng như CLV, CLMV, 
ACMECS và là nước điều phối quan hệ ASEAN-Mỹ. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự đóng góp tích 
cực của Lào tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Nha Trang vừa qua; 
tin cậy chia sẻ một số kết quả hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ nhất tháng 1/2020; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp 
tục ủng hộ, hợp tác chặt chẽ để Lào tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao các cơ chế 
tiểu vùng cũng như điều phối Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ. 

Bộ trưởng Ngoại giao Saleumsay Kommasith cũng thông báo một số ưu tiên của Lào 
đối với hợp tác tiểu vùng, nhất trí ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về tổ chức Đối thoại 
chính sách ASEAN với các đối tác về phát triển khu vực Mekong nhằm mang lại lợi 
ích cho tiểu vùng. 

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong 
đó có diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; cho rằng các nước ASEAN cần 
phối hợp chặt chẽ, hành động kịp thời để ứng phó hữu hiệu, trong đó có việc triển khai 
Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó của ASEAN đối với dịch bệnh. 
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   Trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam, Nhà 
nước Lào  

heo báo chí Việt Nam, Sáng 18/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối 
hợp Bộ Quốc phòng Lào tổ chức Lễ Trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt 
Nam, Nhà nước Lào cho các cá nhân, tập thể. 

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; 
Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Về phía Việt 
Nam, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch 
đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất-Huân chương cao quý của Nhà nước Việt 
Nam cho Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào do đã có những đóng góp tích cực 
trong hợp tác quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Về phía Lào, thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (DCND) Lào, Đại 
tướng Chansamone Chanyalath đã trao tặng Huân chương Itxala hạng Nhất - Huân 
chương cao quý của Nhà nước Lào cho Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vì đã 
có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cộng hòa DCND 
Lào. Đại tướng Chansamone Chanyalath đã trao tặng các Huân chương Itxala hạng 2, 
3 và Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho các cá nhân là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, 
Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các quân khu, quân chủng, tổng cục. Đây là 
hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và tôn vinh công 
lao, đóng góp quan trọng của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng; ghi nhận, biểu dương thành 
tích của các cá nhân QĐND Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ 
hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước. 
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      Gia tăng nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc 
heo ANTĐ - Với mức tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện năng bình quân trong 
giai đoạn tới năm 2030 là 10,1%/năm, dự kiến năm 2020, sẽ nhập khẩu điện 
tương đương 920 MW, năm 2025 là 3.370MW và đến năm 2030, Việt Nam sẽ 

nhập 5.796MW. 

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, do còn nhiều dự án trong Quy hoạch 
điện VII điều chỉnh chậm tiến độ nên nhu cầu nhập khẩu điện của Việt Nam sẽ tăng 
lên trong các năm tới. Theo đó, Việt Nam sẽ nhập khẩu điện chủ yếu từ Lào và Trung 
Quốc. Cụ thể, EVN đang đàm phán, hoàn thiện thủ tục để mua điện từ cụm nhà máy 
thủy điện Nậm Sum, Nậm Mô, Nậm Kông của Lào.  

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng dự kiến mua điện từ nhà máy điện gió Monsoon và nghiên 
cứu phương đấu nối nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Ou. Với Trung 
Quốc, hợp đồng mua bán điện hiện hữu sẽ kết thúc vào ngày 31-12-2020, tuy nhiên, 
EVN đang đàm phán để kéo dài thời gian hợp đồng, tăng nhập khẩu lên 3,6 tỷ 
kWh/năm từ năm 2021 với cơ chế giá điện như hợp đồng hiện nay. Bên cạnh đó, liên 
kết nhập khẩu điện để tăng nhập khẩu lên khoảng 9 tỷ kWh/năm từ năm 2023. Dự kiến 
đến năm 2023, tỷ trọng nguồn điện nhập khẩu từ Trung Quốc so với nhu cầu phụ tải 
là 2,7% và giảm còn 2,3% vào năm 2025.  

“Đây là tỷ trong không lớn và không ảnh hưởng quá lớn đến cung cấp điện cho phụ 
tải nếu bị cắt giảm đột ngột”- Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đánh giá. 
Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất các nguồn điện dự kiến  đưa vào 
vận hành trong giai đoạn 2016-2020 trên toàn hệ thống là 21.650 MW, trong đó, các 
nguồn điện do EVN đầu tư là 7.185 MW (chiếm 33,2%), các nguồn điện do các doanh 
nghiệp khác đầu tư là 14.465 MW (chiếm 66,8%). Nếu tính các dự án có công suất lớn 
trên 200MW thì có 62 dự án, trong đó, 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến 
độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. 

Tại cuộc họp công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 diễn ra cuối tháng 
12-2019, ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công 
Thương) cho biết, năm 2020, sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc theo phương 
án cơ sở là 261,456 tỷ kWh, tăng 9,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, tình hình cung 
ứng điện được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Cũng theo Bộ Công Thương, từ năm 
2021, miền Nam đối diện với nguy cơ thiếu điện. Mức thiếu hụt trong năm tới dự báo 
lên tới 3,7 tỷ kWh. 
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