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Tin chính: 

Lào vẫn chưa có bệnh nhân nhiễm covid-19 

heo báo chí Lào, sáng 6/3 tại văn phòng thủ tướng Lào ở thành phố 
Vientiane, chính phủ nước này đã tổ chức cuộc họp chính thức với các 
Bộ, ban ngành để nghe báo cáo về tình hình phòng chống dịch covid-19 
của Lào. Chủ trì cuộc họp là Phó thủ tướng Somdy Duangdy. 

Tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthon Meuangpak đã thay mặt Ủy ban Phòng 
ngừa, Kiểm soát và Điều trị COVID-19 cho biết, bệnh dịch khởi phát tại Trung Quốc 
vào ngày 7/12/2019, theo thông báo chính thức của nước này. Bệnh đã lây lan nhanh 
chóng trên lãnh thổ Trung Quốc và đến nay đã lan rộng ra nhiều quốc gia, tính đến 6h 
sáng ngày 4/3, trên toàn thế giới đã xác nhận 95.308 trường hợp mắc COVID-19, 3.285 
trường hợp tử vong và trong đó tại Trung Quốc có 80.409 trường hợp, 3.012 trường 
hợp tử vong 

Ngoài ra, cho đến nay, Lào đã phát hiện tổng cộng 53 trường hợp nghi nhiễm covid-
19 nhưng đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, để ngăn chặn rủi ro lây lan 
của dịch bệnh ở Lào, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế cùng các ban ngành chức 
năng đã áp dụng hàng loạt các biện pháp phòng ngừa cần thiết. 

Các trạm kiểm soát biên giới được lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt như cửa khẩu Hữu 
nghị số 1 ở Vientiane, cửa khẩu Hữu nghị 4 tại Bokeo, sân bay quốc tế Luangprabang, 
sân bay Savannakhet, sân bay Champasak, sân bay quốc tế Wattay. Ngoài ra, thiết bị 
đo thân nhiệt cầm tay cũng được cung cấp cho lực lượng y tế ở các cửa khẩu khác", 
ông Phouthon Meuangpak cho hay. "Nhân viên y tế đã được huấn luyện các kỹ năng 
cần thiết để phòng dịch và các phòng cách ly khẩn cấp cũng được thiết lập tại các trạm 
kiểm soát biên giới. 

Bộ Y tế Lào cũng mở đường dây nóng 166 và 020 54.066.777 để tư vấn và ghi nhận 
các báo cáo nghi vấn dịch từ người dân. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức liên quan 
cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tất cả các trường hợp có tiền sử tiếp xúc với các 
bệnh nhân dương tính, những người đi du lịch từ các nước có dịch, tổ chức các cuộc 
hội thảo để tuyên truyền việc phòng ngừa covid-19 trong cộng đồng. 

Ngoài ra, Lào cũng khẳng định phòng thí nghiệm đạt chuẩn WHO của mình có khả 
năng xét nghiệm ra covid-19 như các nước khác, ""đến nay, tổng cộng có 53 mẫu thử 
đã được kiểm tra, tất cả đều không chứa covid-19", Bộ Y tế Lào thông báo hôm 6/3. 

Các bệnh viện ở Vientiane bao gồm Mittaphab, Mahosot, viện quân y 103 là những cơ 
sở y tế được chỉ định để điều trị các ca nhiễm covid-19 (nếu có), "và hoàn toàn miễn 
phí", Bộ Y tế nhấn mạnh. 
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Kinh tế Lào lo ngại đi xuống do covid-19 

heo báo chí Lào, nền kinh tế của Lào có thể phải đối mặt với suy thoái do 
các tác động của sự bùng phát dịch viêm phổi covid-19 tại nhiều nước trên 
thế giới. Các chuyên gia dự báo mặc dù Lào chưa ghi nhận trường hợp nào 
nhiễm bệnh, mức tăng trưởng của nước này trong năm 2020 khả năng chỉ 

đạt 6% thay vì 6.7% như kỳ vọng. 

Theo đó, mặc dù Lào đã tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn nguy cơ xuất 
hiện và lây lan của dịch covid-19, nhiều lĩnh vực kinh tế vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, 
đặc biệt là du lịch khi các thị trường quan trọng của Lào như Trung Quốc và Hàn Quốc 
đều ghi nhận mức hủy tour đến nước này, tiếp sau đó là đầu tư và thương mại. Hầu hết 
các yếu tố nền tảng của kinh tế Lào đều bị tác động ở các mức độ khác nhau. 

Các chuyên gia kinh tế của Lào đều cho biết lĩnh vực du lịch, vốn đang nằm trong 
nhóm dẫn đầu về khả năng đem đến nguồn thu cho nước này đang bị giảm đáng kể sau 
khi ngành hàng không và du lịch lữ hành chứng kiến lượng khách ít ỏi. Các doanh 
nghiệp vận hành tuyến liên vận quốc tế cho đến hãng hàng không Lào Lao Airlines 
đều thông báo mức sụt giảm lợi nhuận trong bối cảnh nước này đóng cửa hầu hết các 
đường sang Trung Quốc cũng như Hàn Quốc do lo ngại dịch. 

Ngoài ra, dịch viêm phổi còn khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải hoãn vô thời 
hạn chuyến đi đến Lào để thực hiện các dự án đầu tư mới, lĩnh vực thương mại cũng 
gặp vấn đề khi dòng lưu thông hàng hóa cũng bị hạn chế, một chuyên gia kinh tế cho 
biết. “Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, tăng trưởng kinh tế của Lào sẽ bị chậm lại trong 
năm 2020”. Không lường trước được sự bùng phát và các tác động tiêu cực của covid-
10, chính phủ Lào trước đó đã đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020 ít nhất cao 
hơn 0.3% so với năm ngoái hoặc đạt 6.7%, điều này đang là thách thức lớn khó trở 
thành hiện thực. 

So với năm 2019, khả năng tác động của covid-19 lên nhiều lĩnh vực được dự báo sẽ 
gây ra tổn thất nhiều hơn cho Lào thay vì các đợt thiên tai, chỉ tác động đến hạ tầng và 
ngành nông nghiệp. Sự đi xuống của nền kinh tế sẽ tác động trong thời gian lâu dài 
đến Lào và nước này cần theo dõi chặt chẽ để đưa ra các biện pháp phản ứng kịp thời, 
đặc biệt cần chấp nhận sự phát triển chậm lại để ưu tiên ngăn chặn sự lây lan của covid-
19. 
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Lào mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội ở khu vực tư nhân 
heo KTTM, diễn ra tuần qua, đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và 
chính phủ Lào đã hợp tác để tổ chức một hội thảo chuyên đề, có sự tham gia 
của nhiều thành phần xã hội dân sự, doanh nghiệp để trao đổi về chiến lược 
tăng cường tiếp cận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động trong khu 

vực tư nhân của Lào. 

Hội thảo là một phần của dự án An toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng 
của Lào do EU tài trợ và hợp tác với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nước này. Nội 
dung chính của hội thảo là thảo luận về các ý tưởng, kinh nghiện, khả năng xây dựng 
kế hoạch cải thiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe, đảm bảo thu nhập trong điều kiện gặp 
phải chấn thương lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho biết một bộ 
phận đáng kể người lao động trong khu vực tư nhân tại nước này hiện không được 
đẩm bảo về chế độ an sinh xã hội và thiếu các quyền lợi chính đáng trước các rủi ro về 
tai nạn và thương tật do lao động, dẫn đến nguy cơ gây ra gánh nặng tài chính cho cá 
nhân và gia đình. Nhận thức được vấn đề, chính phủ Lào cam kết sẽ nỗ lực cải thiện 
tình trạng thông qua việc hợp tác chặt chẽ với đối tác của mình và tăng cường chỉ đạo 
các bộ, ngành liên quan hành động. 

Mặc dù trong vài năm trở lại đây, khu vực tư nhân của Lào đang ghi nhận vai trò ngày 
càng lớn trong sự tăng trưởng kinh tế, số liệu thống kê cho thấy chỉ có 2.287 doanh 
nghiệp hiện đang tham gia quỹ an sinh xã hội quốc gia cho 117.509 người lao động. 
Để cải thiện và giải quyết vấn đề này, việc quan trọng hàng đầu của Lào vẫn là nâng 
cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm xã hội đối với khu vực tư nhân. 

Hội thảo đã ghi nhận một chiến lược hành động chung để cải thiện số lượng lao động 
nội địa tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện nghĩa vụ đóng góp, xây dựng cơ sở dữ 
liệu. 
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Ngành du lịch Lào gặp khó khăn do dịch covid-19 

heo VTT, Trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona (covid-19) đang lan 
rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, Lào tiếp tục đề cao các biện pháp phòng 
ngừa chặt chẽ kể cả việc nước này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh. 
Các biện pháp phòng ngừa này đang làm khu vực doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ lao đao.  

Liên quan vấn đề này, tại hội thảo tìm cách tháo gỡ cho ngành du lịch do Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Lào tổ chức, nhóm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch đã kêu gọi chính phủ có các hỗ trợ cần thiết để lĩnh vực này không rơi vào 
khủng hoảng. Đặc biệt là đề nghị cơ quan chức năng mở rộng chế độ phúc lợi xã hội, 
ưu đãi giá điện, nước, miễn trừ, giảm hoặc dời việc các loại thu thuế/phí hiện hành, 
kêu gọi các ngân hàng kéo dài thời gian truy thu nợ trong bối cảnh các doanh nghiệp 
đang đứng trước nguy cơ lỗ vốn do không có khách hàng. Thậm chí nhiều đơn vị phải 
cắt giảm nhân công để duy trì hoạt động.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp kêu gọi chính sách hỗ trợ từ nhà nước nhằm hỗ trợ cắt 
giảm thời gian làm việc nhưng vẫn duy trì sự tham gia lâu dài của người lao động. Hội 
thảo cũng kêu gọi sự đoàn kết hợp tác chặt chẽ của các doanh nghiệp du lịch trong 
nước để thu hút thêm khách hàng, cùng phát triển chương trình ưu đãi du lịch nội địa 
trên tinh thần “Lào giúp Lào”. Một trong các loại thuế/phí khiến doanh nghiệp du lịch 
gặp khó khăn nhất và kêu gọi chính phủ hỗ trợ là phí kiểm tra xuất-nhập cảnh trả trước, 
với mức thu khoảng 9.5USD/người, Lào hiện là quốc gia đứng đầu khu vực Asean về 
khoản phí này trong khi Myanmar chỉ thu 4USD và Thái Lan chỉ thu 1USD/người. 

Theo số liệu thống kê, Lào đang chứng kiến sự sụt giảm của khách Trung Quốc, vốn 
đến Lào tới hơn 1 triệu lượt trong năm 2019 nhưng đang bị chính phủ cấm xuất cảnh 
do sự bùng phát của dịch covid-19. Ước tính thiệt hại của ngành du lịch Lào trong 2 
tháng đầu năm 2020 ở mức 20-25 triệu USD và sẽ còn tăng thêm nếu khách du lịch 
quốc tế không đến nước này bởi lo ngại dịch. 
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Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào có khả năng tiếp cận 

quỹ vốn mới 
heo báo chí Lào, mới đây, Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) 
thuộc Bộ Công Thương Lào vừa công bố việc chính thức triển khai dự án 
cung cấp vốn mới nhằm hỗ trợ các SMEs trong nước cũng như việc thúc đẩy 
khởi nghiệp. 

Theo đó, Cục đã thông báo, kêu gọi các doanh nghiệp có nhu cầu nhận hỗ trợ về vốn 
đăng ký tham gia“Dự án khuyến khích SMEs” cho các hoạt động liên quan, bao gồm 
các hội nghị, hội thảo, triển lãm để nắm bắt thông tin. Dự án được triển khai nhằm 
cung cấp vốn vay cho các doanh nghiệp cả khu vực công và tư nhân tư cấp trung ương 
đến địa phương có quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, thông tin từ dự án cũng cho biết quỹ 
vốn sẽ tập trung triển khai vốn để phát triển chuyên gia, nâng cấp công nghệ, phát triển 
mẫu mã bao bì, cải thiện chất lượng sản phẩm và những cải thiện có liên quan đối với 
hoạt động sản xuất. Các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nhận vốn cần đáp ứng 
yêu cầu có chủ là công dân Lào và doanh nghiệp này phải là thành viên của Phòng 
Công nghiệp và Thương mại Lào hoặc các hiệp hội doanh nghiệp khác. Thời gian mở 
cửa đăng ký tham gia quỹ vốn lần này được thông báo là đến hết ngày 30/9 tới. 

Theo điều kiện cho vay trước đô được Bộ Công Thương thông báo, mỗi khoản vay sẽ 
không vượt quá 1.5 tỷ LAK cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, tối đa 3 tỷ LAK cho doanh 
nghiệp nhỏ và 4 tỷ LAK cho doanh nghiệp cỡ vừa. Lãi suất các khoản vay được quy 
định là 3%/năm, tập trung ưu tiên các ngành chế biến nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, 
nông nghiệp, chăn nuôi và du lịch. Các doanh nghiệp muốn nhận được vốn vay phải 
cung cấp được chiến lược kinh doanh phù hợp và được LNCCI hoặc các cơ quan liên 
quan xác nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 69 

 

Lào dựa vào công nghệ để tăng cường thu ngân sách 
heo báo chí Lào, là một phần trong nỗ lực cải thiện việc thu ngân sách cho chính 
phủ, các hệ thống điện tử được ngành thuế nước này áp dụng và trang bị đang 

được kỳ vọng sẽ đem lại khoản doanh thu mục tiêu 3 triệu USD trong năm 2020. 

Theo đó, việc triển khai đồng bộ trên cả nước hệ thống quản lý thu thuế TaxRIS và 
nền tảng thanh toán Easy Tax và Smart Tax được kỳ vọng là công cụ hỗ trợ Lào tăng 
cường khả năng thu ngân sách hiệu quả và minh bạch. 

Để hiện thực hóa mục tiêu, mới đây, cơ quan thuế trung ương của Lào đã tổ chức một 
đợt tập huấn quy mô toàn quốc để củng cố kiến thức và năng lực quản lý doanh nghiệp, 
mã số thuế, các vấn đề pháp lý liên quan đến TaxRIS cho cán bộ các địa phương.  

Mặt khác, ngành tài chính của Lào cũng kỳ vọng việc tích hợp kỹ thuật số vào quản lý 
thu ngân sách sẽ thúc đẩy các khu vực dân sự thực hiện nghĩa vụ thông qua kệnh thanh 
toán dễ dàng truy cấp, tiện lợi hơn so với các thức thủ công, đặc biệt là đối với các 
doanh nghiệp. Các hệ thống Easy Tax, Easy Pass và Smart Tax cũng được kết nối với 
hệ thống ngân hàng để tăng cường thuận tiện trong thanh toán. 

Năm 2020, Bộ Tài chính cho biết mục tiêu thu ngân sách của Lào là 28.997 tỷ LAK, 
tương đương 16.31% GDP, tăng 9.4% so với kế hoạch năm 2019. Để đạt được mục 
tiêu này, Lào tập trung ưu tiên cải cách quản lý tài chính công thông qua hệ thống công 
nghệ hiện đại, xây dựng kế hoạch chiến lược và tập quy định mới. 
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Lào củng cố năng lực chống chịu thiên tai cho ngành 
nông nghiệp 

heo KTTM, trong bối cảnh Lào phải đối mặt với hạn hán ở nhiều tỉnh thành do 
lượng mưa thấp kỷ lục kể từ năm ngoái làm mực nước sông Mekong và các phụ 

lưu đều giảm mạnh, chính phủ nước này đang nỗ lực củng cố khả năng chống chịu với 
biến đổi khi hậu cho ngành nông nghiệp, vốn đang được xem là lạc hậu và nhạy cảm 
với các thiệt hại. 

Dẫn thông tin thống kê, Bộ Nông Lâm Lào mới đây cho biết hiện tượng thay đổi khí 
hậu toàn cầu đang tác động tiêu cực đến nước này, nừa đầu năm 2019, lượng mưa tại 
một trong các phụ lưu chính của sông Mekong tại Lào là Nâm Ou tại miền Bắc đã 
giảm đến 41% so với cùng kỳ năm 2018 và giảm tiếp 29% kể từ tháng 7 đến tháng 9 
năm 2019. Sự thiếu nước trầm trọng này đang gây thách thức cho ngành nông nghiệp 
khiến Lào khó đạt mục tiêu canh tác lúa trên 100.000 ha trong vụ mùa khô (10/2019-
3/2020) và mục tiêu vụ mùa mưa 2020 là 870.00ha với sản lượng kỳ vọng 4 triệu tấn 
lúa, 384.300ha đất nông nghiệp dành cho canh tác hoa màu, nguồn cung tiêu thụ thịt 
trứng, cá bình quân đầu người 65kg/năm. 

Để ứng phó với các rủi ro thiên tai, chính phủ Lào đã đưa mục tiêu này vào kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội 5 năm qua và dành không ít ngân sách để tăng năng suất, khả 
năng phục hồi và giảm các thiệt hại cho ngành nông nghiệp thông qua việc hỗ trợ cải 
thiện kỹ thuật canh tác cho nông dân và hướng đến thương mại hóa các sản phẩm theo 
mùa vụ và độ thích hợp. 

Ngoài ra, chương trình phát triển ngành nông nghiệp của Lào cũng chú trọng đến việc 
cải thiện các giống lúa sức chống chịu cao, đặc biệt là ngập và hạn hán cũng như việc 
phát triển các giống ngũ cốc thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của nước 
này.  

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp sẽ tiếp tục 
gây ran guy cơ hạn hán và lũ lụt cho Lào, ngành nông nghiệp nước này tiếp tục sẽ chịu 
đòn và sụt giảm năng suất cây trồng ít nhất 10% trong năm 2020 và 30% cho đến năm 
2050. 
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Lào tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng xanh 
heo báo chí Lào, Lào là một quốc gia nhỏ thuộc nhóm đang phát triển và ghi 
nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhưng nước này vẫn phải đối mặt với các 
thách thức bởi phụ thuộc vào các ngành phát triển không bền vững và gây hại 
cho môi trường, đặc biệt là xu hướng đầu tư dự án tràn lan vào khu vực nông 

thôn và lệ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 
xanh, chính phủ Lào nhận thức được việc ngừng các hoạt động phát triển nhưng hủy 
hoại sinh thái và tác động môi trường và đã cho thấy nhiều hành động tích cực. 

Lào cũng là thành viên tích cực của Viện tăng trưởng xanh toàn cầu  GGGI, sử dụng 
các hỗ trợ về kỹ thuật của tổ chức này để đưa các tiêu chí phát triển bền vững vào 
chiến lược tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đáng chú ý là các dự án phát triển thành phố 
xanh Vientiane, Pakse, tập trung cải thiện năng lực quản lý chất thải rắn, xử lý nước 
thải, xây dựng khung pháp lý cho phương tiện chạy điện, ủng hộ các dự án đầu tư năng 
lượng mặt trời, năng lượng tái tạo…Mặc dù vẫn lệ thuộc vào thủy điện nhưng Lào đã 
kiên quyết ngừng các sáng kiến phát triển điện than kể từ năm ngoái để giảm thiểu các 
rủi ro về môi trường trong trung và dài hạn. 

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, chính phủ Lào cũng đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu 100 
xe bus chạy điện từ Hàn Quốc để phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng và tận dụng 
khả năng sản xuất điện, dự kiến sẽ dư thừa trong vòng 10 năm tới. Theo Lào, việc phát 
triển xe điện này vừa có lợi cho môi trường vừa trực tiếp giảm lệ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch, vốn đang phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. 
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Xuất khẩu cao su Lào duy trì ổn định 

heo báo chí Lào, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su của Lào tăng lên cùng 
với mức giá bán tốt đang là những tín hiệu tích cực cho ngành nông nghiệp 
nước này. 

Tuy nhiên, mặc dù có sự tăng trưởng đều đặn, cao su vẫn bị tụt xuống xếp thứ 2 trong 
nhóm hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Lào sau khi chiếm giữ vị trí này trong 
năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu cao su của nước này trong năm 2017 đạt 153.4 triệu 
USD và đạt 168.1 triệu USD vào năm 2018 trước khi vượt ngưỡng 217 triệu USD 
trong năm ngoái, theo số liệu mới nhất được đưa ra bởi Bộ Công thương Lào. Mặt 
hàng nông nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ và vượt qua cao su về số lượng xuất 
khẩu của Lào chính là gia súc (chủ yếu là trâu, bò). 

Năm 2017, giá cao su tại Lào giảm mạnh xuống mức 3.000-4.000 kip/kg do thị trường 
thế giới dư thừa nguồn cung. Theo Bộ Nông Lâm, thời điểm hiện tại, giá cao su dao 
động ở mức 5.000-6.000 kip/kg và sản lượng khai thác đang có xu hướng tăng theo 
diện tích cao su đến mùa vụ trên cả nước. 

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, cao su không còn là lựa chọn hấp dẫn tại Lào bởi 
liên tục trượt giá, việc này đã làm không ít nhà đầu tư từ bỏ diện tích cao su để chuyển 
sang loại cây trồng khác. Đặc biệt là tình trạng khó khăn của người trồng cao su ở miền 
Bắc Lào khi liên lục phải vật lộn với giá thấp và nguy cơ vỡ nợ. 

Hiện Lào có tổng diện tích cao su khoảng 300.000ha, được trồng theo 3 dạng chính 
bao gồm mô hình tô nhượng đất diện tích lớn của doanh nghiệp nước ngoài; mô hình 
doanh nghiệp Lào đầu tư và hình thức trồng nhỏ lẻ của người nông dân. Dự báo, đến 
năm 2020, cả 300.000ha cao su tại Lào đều có thể thu hoạch mủ, dự kiến sẽ làm tăng 
gấp đôi sản lượng cung ứng cho thị trường. Giá cao su của Lào đạt đỉnh 15.000-20.000 
kip/kg trong năm 2010 với các thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Việt Nam 
và Thái Lan. 

Tại thị trường lớn hàng đầu của mình là Trung Quốc, Lào ghi nhận nhu cầu thu mua 
10.000 tấn cao su trong năm 2017, tăng lên 20.000 tấn trong năm 2018 và vẫn duy trì 
ổn định cho đến hiện tại, bất chấp các tác động và diễn biến của covid-19, các chuyến 
xe chở cao su từ LuangNamtha sang Trung Quốc vẫn đang diễn ra bình thường. 

Theo Bộ Công thương, tổng giá trị cao su mà Lào xuất sang Trung Quốc trong năm 
2019 đạt 96.66 triệu USD và 119.9 triệu USD cho Việt Nam, tuy nhiên số lượng cao 
su bán cho Thái Lan lại chưa được ghi nhận. 
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  Lào củng cố an toàn đập khi chuẩn bị xuất khẩu điện 
tăng vọt 

heo Vientiane Times, trong bối cảnh Lào liên tục đạt được thỏa thuận với đối 
tác nước ngoài về xuất khẩu điện, Bộ Năng lượng và Mỏ đang tập trung thúc 
đẩy các biện pháp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đập. 

Trong vài năm tới, điện dự kiến vẫn sẽ dẫn đầu giá trị xuất khẩu của Lào và còn tăng 
vọt khi nước này đạt được thỏa thuận với nhiều nước láng giềng Asean bao gồm Thái 
Lan, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Myanmar và Singapore. 

Tham vọng trở thành nguồn điện khu vực của Lào được cụ thể hóa bằng kế hoạch tăng 
xuất khẩu điện lên 20.000MW trong giai đoạn 2020-2030, theo Bộ Năng lượng và Mỏ. 
"Việc quan trọng là đảm bảo tính an toàn đập, bao gồm cả đập có quy mô lớn cho đến 
nhỏ trên phạm vi toàn quốc". 

Ngoài việc yêu cầu cung cấp báo cáo về kế hoạch phát triển đập của nhà đầu tư. Việc 
triển khai kiểm tra tiêu chuẩn an toàn đập sẽ được thực hiện liên cấp dưới sự hỗ trợ 
của chuyên gia nước ngoài, tập trung vào tất cả 354 dự án thủy điện cỡ nhỏ trên cả 
nước, bao gồm 39 nhà máy đang hoạt động, 24 nhà máy đang xây dựng cho đến 291 
dự án đang trong giai đoạn thực hiện biên bản ghi nhớ. 

Các nhà máy thủy điện vượt qua bài kiểm tra an toàn bởi cơ quan trung ương sẽ được 
chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý. 

Ngoài ra, Bộ Năng lượng và Mỏ cũng đã lên kế hoạch kiểm tra 55 dự án thủy điện quy 
mô lớn, bao gồm 29 dự án đã đi vào hoạt động, 22 dự án đang xây dựng và 4 dự án 
đang trong giai đoạn thiết kế. 

Theo Bộ Năng lượng và Mỏ, kể từ tháng 2/2019, cơ quan này mới chỉ nhận được 13 
báo cáo chi tiết từ các dự án thủy điện và xác định thủy điện Nam Chien, nhiệt điện 
Hongsa đã không đạt các tiêu chuẩn bắt buộc, các dự án được cho thời hạn để tự điều 
chỉnh và cải thiện hoạt động. Ngoài ra, thủy điện Nam Kong 2, Nam Kong 3, Nam 
Ngiep 3A, Nam Mo 2 là các dự án được gọi tên do chưa hoàn thành báo cáo cuối cùng 
và nộp cho Bộ. 

Bộ Năng lượng và Mỏ cho biết kế hoạch kiểm tra an toàn đập sẽ diễn ra cho đến trước 
mùa mưa và xem xét việc đề xuất thành lập ủy ban an toàn đập quốc gia để tham gia 
vào Ủy ban quốc tế về đập lớn ICOLD. 
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  Lào giảm nhu cầu nhập khẩu điện 

heo báo chí Lào, thông tin từ Bộ Năng lượng và Mỏ Lào mới đây cho biết 
nhu cầu tiêu thụ điện trong nước dự kiến sẽ tăng lên 28.886 tỷ kWh, trị 
giá 2.465 tỷ USD cho đến cuối năm 2020. 

Thông tin được trích dẫn từ báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia 
Lào 5 năm lần thứ 8 (2016-2020) trong một hội nghị mà Bộ Năng lượng và Mỏ Lào 
tổ chức mới đây ở thành phố Vientiane. 

Theo đó, Lào cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành năng lượng, lên tới 
73.13% so với giai đoạn 5 năm trước đó (2011-2015). Năm 2020, Chính phủ Lào cũng 
đặt mục tiêu đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng nhằm đảm bảo 95% dân số có khả 
năng tiếp cận việc sử dụng điện. Tuy nhiên, mục tiêu này bị gặp trở ngại do Lào thiếu 
nguồn ngân sách đầu tư mở rộng lưới điện cũng như khó khăn trong việc tiếp cận các 
cộng đồng dân cư biệt lập ở khu vực biên giới. 

Trong những năm qua, Lào vẫn đang phải nhập khẩu điện từ các nước làng giềng để 
phục vụ nhu cầu tiêu thụ của cộng đồng dân cư khu vực biên giới. Trong giai đoạn 5 
năm (2016-2020) Lào lên kế hoạch nhập khẩu 2.972 tỷ kWh điện, trị giá 170 triệu 
USD, giám đáng kể so với cùng giai đoạn trước đó, khoảng 52%. Các quốc gia bán 
điện chính cho Lào là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Tổng sản lượng điện nhập 
khẩu từ Trung Quốc của Lào ước tính 220 triệu kWh, trị giá 15 triệu USD, giảm 73% 
so với kế hoạch 5 năm trước. 

Năm 2019, sản lượng điện tiêu thu trong nước của Lào là 1.222MW và dự kiến tăng 
lên 1.800MW trong giai đoạn 2020-2025, theo Bộ năng lượng và Mỏ. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn 2020-2030, Lào lại dự kiến sản xuất điện đạt 20.000MW, dư thừa nhu cầu 
trong nước và được sử dụng để xuất khẩu. Năm 2019, Lào thu về 1.065 tỷ USD từ việc 
bán điện, trong đó chủ yếu là Thái Lan với hơn 1.01 tỷ USD và Việt Nam, khoảng 46 
triệu USD. 

Ngoài Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia đã có thỏa thuận mua điện của 
Lào, nước này đang có các cuộc đàm phán với Singapore về việc bán điện thông qua 
đường dây trung gian của Thái Lan và Malaysia. 
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 Lào xuất khẩu chăn nuôi nhiều nhất sang Việt Nam 
heo Vientiane Times, Việt Nam là thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lớn 
nhất của Lào, đặc biệt là các loại gia súc. 

Theo Bộ Công thương Lào, giá trị xuất khẩu hàng chăn nuôi của nước này 
sang Việt Nam trong năm 2019 đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 220 triệu 

USD so với chỉ 80 triệu USD trong năm 2018. Sản phẩm chăn nuôi là một trong hai 
loại hàng hóa xuất khẩu hàng đầu của Lào sang Việt Nam và nằm trong nhóm 20 hàng 
hóa nông nghiệp hàng đầu xuất sang Trung Quốc. Đây cũng là hai quốc gia có nhu cầu 
lớn nhất về tiêu thụ vật nuôi từ Lào. 

Theo đó, mỗi năm Việt Nam ghi nhận nhu cầu 300.000-400.000 đầu gia súc từ nước 
ngoài để cung cấp cho thị trường nội địa, trong khi đó nhu cầu của Trung Quốc ở 
khoảng 500.000 gia súc, gia cầm từ Lào. Tuy nhiên, mặc dù hiểu được nhu cầu của 
các nước láng giềng, Lào hiện vẫn chưa thể đáp ứng được do hạn chế về năng lực sản 
xuất. 

Theo Bộ Công thương, hầu hết sản phẩm chăn nuôi của Lào xuất sang Việt Nam đều 
nằm dưới hình thức "tái nhập khẩu" theo các thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chăn nuôi tại 
Lào do chính phủ hai nước phê duyệt cũng như các thỏa thuận tư nhân. 

Nói về vấn đề này, thủ tướng Lào mới đây cũng kêu gọi ngành nông nghiệp chú ý khai 
thác các tiềm năng nội tại để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu chăn nuôi sang thị trường 
nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. "Việc nghiên cứu phát triển ngành chăn nuôi, bao 
gồm việc mở rộng đàn, thử nghiệm chăn nuôi quy mô dê, cừu...để phát triển nền kinh 
tế", ông Thonglun nói. Chính phủ Lào sẽ hỗ trợ ngành chăn nuôi bằng cách vận động 
các nghiên cứu mới, xem xét thành lập hội đồng nghiên cứu từ các chuyên gia có kinh 
nghiệm. 

Sự quan tâm lớn của Trung Quốc dành cho hàng chăn nuôi Lào bởi hàm lượng mỡ 
thấp và được nuôi tự nhiên, theo tập quán truyền thống. Ngoài ra, Lào cũng có điều 
kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp để có thể thương mại hóa ngành chăn nuôi với 
điều kiện nhận được các khoản đầu tư và hỗ trợ về tài chính và kỹ năng chuyên môn. 
Về số lượng, chăn nuôi Lào muốn đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế cũng cần đầu tư 
mạnh hơn nữa cho các trang trại rộng lớn và sử dụng hệ thống chăn nuôi hiện đại, điều 
này mới chỉ xảy ra tại khu chăn nuôi bò tại Xiengkhoang của Vinamilk và liên doanh 
Lào Nhật. 

Theo số liệu thống kê, Lào hiện có 326 trang trại chăn nuôi bò, 9 trang trại trâu, 370 
cụm chăn nuôi bò, 75 cụm chăn nuôi trâu, 217 hộ gia đình nuôi bò và 105 hộ nuôi trâu. 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 69 

 

Tiềm năng xuất khẩu gia súc sang Trung Quốc tại miền 
Bắc Lào 

heo báo chí Lào, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu hàng chăn nuôi từ Lào của 
Trung Quốc đang tăng cao, nhiều địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh miền 
Bắc, đang nỗ lực khai thác các tiềm năng và nâng cấp kỹ thuật để nâng cao sản 
lượng. Trong đó có tỉnh Bokeo, nơi có khí hậu và điều kiện thích hợp cũng 

như có lợi thế đường biên tiếp giáp biên giới Trung Quốc. 

Theo thông tin từ Sở Nông Lâm tỉnh Bokeo, tỉnh này hiện chưa thể đáp ứng được các 
tiêu chí xuất khẩu theo yêu cầu của Trung Quốc cả về chất lượng và số lượng đàn gia 
súc. “Vì vậy, địa phương vẫn đang cung ứng nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc thông 
qua việc mua hơn 5.000 đầu gia súc từ Thái Lan mỗi tháng và xuất qua cửa khẩu tại 
tỉnh LuangNamtha”. Chính quyền tỉnh này cũng đang nhận thức rất rõ tiềm năng từ 
việc tham gia vào thị trường lớn như Trung Quốc, tuy nhiên cũng như các địa phương 
còn lại của Lào, để đáp ứng được nhu cầu lớn, quy mô chuồng trại, tiêu chuẩn kỹ thuật 
chăn nuôi phải được nâng cao hơn nữa. 

Theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, nước này chỉ chấp nhận nhập khẩu bò nặng không 
dưới 350kg/con, trong khi giống bò địa phương lớn nhất cũng chỉ đạt 170-180kg. Mới 
đây, tỉnh này còn đối mặt với dịch lở mồm long móng nhưng đã kiểm soát kịp thời và 
vẫn duy trì đều sản lượng xuất khẩu. Mặt khác, nông dân ở Bokeo vẫn đang áp dụng 
mô hình chăn nuôi hết sức lạc hậu, quy mô nhỏ và chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
tại địa phương và chỉ một số ít được xuất đi nơi khác. Đồng thời, giống gia súc bản địa 
tại đây đều có kích thước nhỏ, không phù hợp với ngành công nghiệp chăn nuôi tiên 
tiến. Hiện tại, tỉnh Bokeo chỉ có 13 trang trại cỡ nhỏ và có số lượng gia súc không cao, 
chính quyền tỉnh đang tạo điều kiện cho các trang trại này mở rộng quy mô và cập nhật 
con giống mới. 

Năm 2019, Lào công bố chăn nuôi là ngành dẫn đầu trong các sản phẩm nông nghiệp 
xuất khẩu với tổng giá trị 227.7 triệu USD, trong đó giá trị trâu, bò tăng gấp đôi so với 
năm 2018, tiếp sau đó là cao su, đạt 217.5 triệu USD và chuối, đạt khoảng 197.8 triệu 
USD. Các trang trại chăn nuôi ở Lào tăng trưởng về số lượng khoảng 10% trong năm 
2018, từ 1.247 lên 1.370 và tổng đàn chăn nuôi của Lào tăng 5.2% trong năm 2019, 
đạt 1.92 triệu con. 
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Quốc tế hỗ trợ nâng cấp năng lực doanh nghiệp Lào 
heo báo chí Lào, dự án Lao In Business do tổ chức Lao động quốc tế ILO thực 
hiện tại 11 tỉnh của Lào mới đây vừa công bố số liệu hơn 600 doanh nghiệp đã 
được hưởng lợi từ việc nhận được hỗ trợ theo “chương trình tài chính cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)” để phát triển hoạt động kinh doanh của 

mình. 

Theo đó, dự án được triển khai từ 9/2018, nhằm tăng cường năng lực của SMEs tại 
Lào và cải thiện khả năng tiếp cận vốn vay và kết thúc thông qua cuộc họp công bố 
Báo cáo đánh giá lần cuối “Chương trình tài chính cho SMEs Lào dưới sự hỗ trợ kỹ 
thuật của ILO và tài trợ tài chính của WB” diễn ra mới đây tại thành phố Vientiane. 
Thuộc khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp SMEs tham gia có thể cung cấp kế hoạch 
kinh doanh cho các ngân hàng thương mại để tìm kiếm cơ hội tiếp cận vốn vay. 

Theo đại diện ILO tại cuộc họp, mục tiêu của dự án cải thiện khả năng tiếp cận tài 
chính cho SMEs của Lào trong tương lai vẫn là phát triển mạng lưới dịch vụ phát triển 
kinh doanh (BDS) và phát triển trung tâm dịch vụ hỗ trợ SMEs, tăng cường khả năng 
liên kết thiết thực giữa các doanh nghiệp SMEs tại Lào. Các SMEs được hưởng lợi từ 
dự án đã được cải thiện về năng lực hoạch định kinh doanh và định hướng phát triển 
phù hợp. ILO kêu gọi chính phủ và các tổ chức liên quan tăng cường kết nối và đối 
thoại để tháo gỡ những rào cản cho doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề tiếp cận tài chính. 

Trong vài năm trở lại đây, SMEs đang nổi lên là một trong các động lực chính của nền 
kinh tế Lào khi chiếm 99% về tổng số lượng các doanh nghiệp trên cả nước. Trong đó, 
có đến 86% là các doanh nghiệp siêu nhỏ, có ít hơn 5 nhân công. Thách thức lớn nhất 
đối với khu vực này vẫn nằm ở vấn đề tiếp cận tài chính bởi năng lực chuyên môn 
thấp, kỹ năng quản lý hạn chế, dẫn đến việc hoạch định kinh doanh không thuyết phục 
được các tổ chức tài chính, đó là một trở ngại lớn cho sự tăng trưởng bền vững và tạo 
cơ hội việc làm. Dự án của ILO là một trong các dự án quan trọng để củng cố năng lực 
cho SMEs Lào được chính phủ nước này hết sức coi trọng. Xem đây là yếu tố hàng 
đầu để nước này đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 
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Lào thảo luận về quá trình thực hiện TFA 
heo VTT, mới đây, tại thành phố Vientiane, chính phủ Lào đã phối hợp với 
các đối tác quốc tế, khu vực doanh nghiệp tổ chức hội nghị thảo luận về tiến 
trình thực hiện các công việc trong nhóm B của Hiệp định tạo thuận lợi thương 
mại TFA của Tổ chức thương mại thế giới mà Lào đã tham gia. 

Theo đó, hội nghị đã nhấn mạnh công tác triển khai hơn nữa các dịch vụ thương mại, 
thuận lợi hóa thương mại tại các trạm kiểm soát biên giới của Lào cũng nhưng các nỗ 
lực của Lào trong việc đáp ứng các điều kiện thương mại theo tư cách là thành viên 
của WTO. Những người tham gia đã thảo luận về tiến trình thực hiện cam kết nhóm B 
theo TFA, bao gồm kế hoạch phát triển hàng hóa, nghiên cứu về nhận thức của khu 
vực doanh nghiệp trước tác động và hiệu quả của TFA. 

Lào đã tuyên bố tham gia TFA vào năm 2015 với tư cách nhóm B, dành cho các quốc 
gia cần thực hiện các biện pháp cải thiện luật pháp, cơ chế cần thiết và tiến tới hiện 
thực hóa việc chính thức tham gia thỏa thuận tạo thuận lợi cho thương mại (thời gian 
quá độ). Đặc biệt là chú trọng chỉ số nghiên cứu thời gian cho qua (TRS) mà Lào đang 
tổng hợp từ đa Bộ, ngành để thống kê và tạo cơ sở dữ liệu tham khảo nhằm tạo thuận 
lợi cho môi trường kinh doanh, củng cố sức cạnh trạnh. Liên quan đến vến đề này, 
chính phủ đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm về thực hiện TRS và đặt mục tiêu hoàn 
thành nghiên cứu trong năm 2020 thông qua hình thức khảo sát.  

Cũng thuộc khuôn khổ hội nghị, chính phủ Lào và các bên liên quan đã thống nhất và 
ấn định khung thời gian thực hiện các cam kết còn lại thuộc nhóm B của TFA. 
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Đức hỗ trợ 6,8 triệu Euro cho dự án phát triển quỹ Hỗ 
trợ tài chính hộ nghèo 

heo KTXH, Lễ trao – nhận Giai đoạn thứ hai của dự án Hỗ trợ tài chính 6,8 triệu 
Euro cho người nghèo tiếp cận tín dụng (LAFF) thông qua Ngân hàng Phát triển 
Liêng Bang Đức (KfW) cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Lào đã được 
tổ chức vào ngày 6/3 vừa qua tại BOL. Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ cải thiện 
môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với sự tham gia của bà 

Vatthana Dalaloy, Phó Thống đốc BOL, Các cán bộ đại sứ quán Đức, Trưởng văn phòng 
đại diện KfW Lào; Đại diện của Ủy ban quản lý quỹ LAFF và các bên liên quan. 

Dự án này có mục đích hỗ trợ các dịch vụ tài chính bền vững và nhu cầu cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn góp phần nâng cao năng suất và khả năng cạnh 
tranh của khu vực doanh nghiệp và xóa đói giảm nghèo. 

BOL có nhiệm vụ là đơn vị tổ chức thực hiện dự án của các quỹ LAFF dưới sự hỗ trợ của 
chính phủ Đức trị giá 6,8 triệu euro, sẽ có thể mở rộng số lượng các tổ chức hợp tác tài 
chính với thích hợp đủ tiêu chuẩn bao gồm các tổ chức ngân hàng thương mại và nguồn 
vốn có thể phân bổ vốn vay tín dụng lên đến 500 triệu cho mỗi khách hàng, đối với kinh 
doanh quy mô và vừa tại khu vực nông thôn của Lào và có thể cho tài trợ 800.000 euro 
để nâng cao năng lực cho các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính đối tác. 

Phó thông đốc BOL cho biết: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ở khu vực 
nông thôn của đất nước, rất cần có khả năng tiếp cận các khoản vay tài chính nhỏ và một 
dấu hiệu tốt cho thấy LAFF đang nhận được tài trợ bổ sung có thể hỗ trợ vào nguồn vốn 
của các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Ngoài ra, LAFF sẽ góp phần củng cố các 
tổ chức tài chính đối tác cần thiết trong việc phát triển hệ thống tài chính. 

Ngân hàng Phát triển Liêng Bang Đức đã giúp Chính phủ Đức đạt được mục tiêu liên 
quan tới chiến lược phát triển và hợp tác quốc tế trong 50 năm và vai trò của KfW trong 
quan hệ đối tác của Đức để phát triển như một ngân hàng và tổ chức có kinh nghiệm 
chuyên về chính sách phát triển. Thay mặt Chính phủ Đức và Liên minh châu Âu (EU), 
KfW khuyến khích, hỗ trợ các chương trình và dự án công ở các nước đang phát triển và 
các nền kinh tế mới nổi, từ việc hình thành đến thực hiện; Năm 2018, chúng tôi đã cam 
kết khoảng 8,7 tỷ euro trên toàn thế giới cho các dự án mới. Công việc của KfW tại Lào 
tập trung vào hai lĩnh vực ưu tiên: phát triển nông thôn và tăng trưởng kinh tế bền vững. 
Tài trợ của KfW cho các dự án ở Lào dựa trên các tiêu chí của Bộ Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế Đức (BMZ), Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và hạt nhân (BMUB) và Liên 
minh Châu Âu. 
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Malaysia nhắm vào thị trường khách du lịch Lào 
heo KTXH, nhằm tăng cường các chương trình khuyến mãi cho thị trường 
ASEAN, Malaysia đã ra mắt “Hội thảo Du lịch Malaysia và Phiên bản B2B” 
như một phần của Chiến dịch Tháng Vàng Du Lịch của Malaysia nhằm quảng 
bá Malaysia tại khách sạn Landmark ở Viêng Chăn hôm 4/3 vừa qua. 

Dẫn đầu phái đoàn Malaysia đến Lào bao gồm hàng loạt đại diện các khách sạn có 
tiếng của nước này như Vouk Hotel Management, Sunway Lost World và Sunway 
Lagoon; cũng như các công ty du lịch như Columbia Leisure và Asia Delights để đại 
diện cho ngành du lịch Malaysia thu hút thêm du khách từ Lào. Truyền thông và khu 
vực doanh nghiệp, xã hội dân sự tại Lào đã rất hoan nghênh và quan tâm đến sự kiện 
này thông qua số lượng người tham gia tương đối lớn. 

Đại diện phái đoàn du lịch Malaysia đã bày tỏ đánh giá cao sự quan tâm của Lào và 
khẳng định mối quan hệ tốt giữa Lào và Malaysia, đặc biệt là trong thời điểm dịch 
COVID-19 đang đe dọa ngành du lịch toàn cầu. 

Là một phần của chiến lược vận hành đạt hiệu quả nhanh, Malaysia đã xác định các 
nước ASEAN là thị trường trọng điểm để giảm tổn thất suy yếu ngành du lịch do sự 
bùng phát của covid-19. 

Bên cạnh việc thúc đẩy khách du lịch đến từ Lào, chương trình cũng được khởi xướng 
để tăng cường hợp tác giữa Lào và Malaysia trên cơ sở là đối tác gần gũi trong khuôn 
khổ cộng đồng Asean. 

Theo số liệu thống kê, 9 tháng đầu năm 2019, Malaysia đã đón 20.959 khách du lịch 
từ Lào, tăng đáng kể 13,8% so với cùng kỳ năm 2018 và nước này kỳ vọng sẽ đón 
38.525 khách Lào trong năm nay. Năm 2020, Malaysia ky vọng sẽ đón tổng cộng 30 
triệu lượt khách du lịch và thu về lợi nhuận 100 tỷ RM. 
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Lào nhận khoản vay để thực hiện giảm nghèo 
heo KTTM, Lào nhận khoản vay để thực hiện giảm nghèoMới đây, chính phủ 
Lào đã thông báo về việc nước này tiếp tục sẽ có khoản vay lãi suất thấp từ 
Ngân hàng thế giới WB trị giá 22.5 triệu USD để thực hiện dự án giải quyết 
vấn đề dinh dưỡng và giảm nghèo tại 4 tỉnh phía Bắc trong giai đoạn 2020-

2024 bao gồm Huaphanh, XiengKhoang, Phongsaly và Oudomxay.  

Cũng liên quan đến lĩnh vực này, chính phủ Lào cũng đang đầu tư khoảng 13 tỷ LAK 
vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp tại các tỉnh LuangNamtha, Luangprabang, 
Savannakhet, Salavan, Sekong và Attapeu. Các khoản vay và đầu tư mạnh vào nông 
thôn và khu vực nghèo đói nằm trong kế hoạch hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc 
gia Lào 5 năm và chiến lược giảm nghèo giai đoạn 2020-2030.  

Trong các yếu tố ưu tiên về giảm nghèo, ngoài việc cải thiện tiếp cận chế độ dinh 
dưỡng, phúc lợi xã hội cần thiết, chính phủ Lào rất chú trọng vào việc phát triển nghề 
và cải thiện sinh kế, thu nhập cho cộng đồng các địa phương thông qua các ngành 
truyền thống, đặc biệt là phát triển lâm nghiệp, củng cố năng lực ứng phó của ngành 
nông nghiệp trước thiên tai và biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực từ dịch 
bệnh và sản xuất kém hiệu quả. 
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Tin vắn: 

Tỷ lệ giới trẻ Lào hút thuốc cao 
heo báo chí Lào, mới đây, trong hội nghị về quản lý ngành kinh doanh thuốc 
lá do Bộ Y tế Lào tổ chức, số liệu thống kê năm 2019 cho thấy tình trạng đáng 
báo động về xu hướng sử dụng thuốc lá của giới trẻ tại nước này đang tăng 

cao. 

Cụ thể, công dân nam ở Lào từ 15 tuổi trở lên có tỷ lệ hút thuốc là 50%, trong khi đó 
7% là phụ nữ Lào cũng ghi nhận việc hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc lá trong độ tuổi 11-15 
của Lào đối với nam là 15.7% và gần  6% đối với nữ, trong đó xu hướng sử dụng thuốc 
là điện tử đang đi lên. Để ứng phó với tình trạng này, Bộ Y tế cho biết sẽ kiên trì với 
các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhận thức về độ nguy hiểm của thuốc lá đối với 
sức khỏe và tác động cộng đồng. 

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới, những năm gần đây, tại Lào có khoảng 5000 
người chết mỗi năm do các bệnh liên quan đến khói thuốc lá. Hiện nay, tại Lào có 
không dưới 2 triệu người sử dụng thuốc lá và không có dưới 500 nghìn trẻ vị thành 
niên có sử dụng thuốc lá. Con số rất lớn so với tổng dân số chưa đến 7 triệu người của 
Lào. Thống kê tại thủ đô Viêng Chăn, có đến 50% bệnh nhân nhập viện do sử dụng 
thuốc lá đều ở tình trạng bệnh nghiêm trọng, chủ yếu là Ung thư phổi, vỡ mạch máu 
não, suy đường hô hấp. Bộ Y tế dự báo các con số trên sẽ tăng gấp đôi trong năm 2020 
nếu không có biện pháp và chế tài cụ thể. 

Lào khen thưởng nhà phát triển  
thủy điện Nam Ngeum 2 

heo báo chí Lào, mới đây, chính phủ Lào vừa tổ chức lễ trao tặng huân chương 
lao động hạng II và hạng III cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc 
phát triển dự án thủy điện Nam Nguem 2, có sự tham gia của Bộ trưởng Năng 

lượng và Mỏ Khammany Inthirath, Chủ nhiệm văn phòng phủ Chủ tịch Khammeng 
Phongthady 

Thủy điện Nam Ngeum 2 là dự án cỡ lớn, khởi công năm 2005 và hoàn thành, đi vào 
sản xuất năm 2013, dự án nằm tại địa bàn huyện Hom, tỉnh Xaysomboun, có tổng công 
suất lắp đặt 615MW với tổng kinh phí đầu tư 790 triệu USD theo hình thức hợp tác 
công-tư. 
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Thủ tướng Lào thăm nhiệt điện Hongsa 
heo KTTM, tuần qua, trong chuyến làm việc tại tỉnh Xayaboury, thủ tướng 
Lào Thongloun Sisoultith cùng đoàn cán bộ chính phủ đã đến thăm và xem 
xét hoạt động của nhà má nhiệt điện Hongsa tại huyện Hongsa. 

Theo đó, đoàn lãnh đạo chính phủ đã đến thăm phòng triển lãm để tìm hiểu thêm thông 
tin về hoạt động của công ty và quá trình sản xuất điện thân thiện với môi trường, phát 
triển cộng đồng và xã hội. 

Hiện, nhiệt điện Hongsa là dự án hoạt động theo chuẩn quản lý môi trường 2015 ISO 
1400, đây là một trong các dự án năng lượng quan trọng, biểu tượng cho hợp tác giữa 
Lào và Thái Lan và nằm trong chính sách đưa Lào thành “nguồn điện của Châu Á”, 
cung cấp cho lưới điện Lào 100 MW/năm, tương đường 8% tổng nhu cầu của nước 
này và xuất khẩu 1.473MW sang Thái Lan. 

Hàng không Lào sụt giảm doanh thu do covid-19 
heo VTM, Hãng hàng không Lào đang áp dụng các biện pháp ứng phó để vật 
lộn với tình trạng lượng hành khách sụt giảm đến 50% do ảnh hưởng từ sự 
bùng phát của dịch viêm phổi covid-19 trên thế giới. Nhiều đường bay đi nước 
ngoài đã phải tạm ngừng khai thác do covid-19, bao gồm 9 chặng bay từ Lào 

đi các thành phố của Trung Quốc vẫn đang bị đình chỉ chưa rõ ngày khai thác trở lại. 
"Chặng Vientiane-Trường Sa đang hoạt động là do được thuê toàn bộ để chở vật tư y 
tế và hành khách mắc kẹt ở Lào về Trung Quốc". 

Kể từ tháng 3, Lào cũng sẽ dừng các chặng bay đến Hàn Quốc để tránh covid-19 Hiện 
tại, Lao Airlines đang duy trì các chặng bay quốc tế như Vientiane-Bangjkok; 
Vientiane-Chieng Mai; Vientiane-Hà Nội; Vientiane-Tp Hồ Chí Minh; Vientiane-
Siem Riep. "Tuy nhiên lượng hành khách đã sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 20-30% 
so với bình thường. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, người đừng đầu Lao Airlines 
cho biết hãng có thể sẽ xem xét giảm tần suất các chuyến bay để tiết kiệm chi phí. Liên 
quan đến vấn đề này, không chỉ các chặng bay quốc tế, khách hàng nội địa sử dụng 
dịch vụ của Lao Airlines cũng đang giảm mạnh. Tổng số khách hàng của hãng hàng 
không Lào ghi nhận mức giảm 50% khiến hãng này phải áp dụng các biện pháp thắt 
chặt chi tiêu để tránh khủng hoảng. Trong đó bao gồm việc kêu gọi việc nhân viên, phi 
hành đoàn trong các chặng bay bị hoãn tạm dừng nhận lương cũng như cắt giảm lương 
của toàn thể cán bộ nói chung. 
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Hàng nông sản Lào xuất khẩu Trung Quốc mất giá 
heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Oudomxay, một tỉnh giáp 
với Trung Quốc. Kể từ khi covid-19 bùng phát tại Trung Quốc hồi cuối năm 
ngoái, chính phủ nước này đã phong tỏa nhiều đô thị và cấm người dân đi ra 
nước ngoài. Việc này đã ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của các chợ 

biên giới Lào-Trung Quốc, khiến nhiều nơi phải đóng cửa. 

Ảnh hưởng của covid-19 đã làm giao dịch mậu biên giữa Lào và Trung Quốc trở nên 
ảm đạm trong 2 tháng đầu năm 2020, đặc biệt là tỉnh Oudomxay và LuangNamtha với 
các địa phương lân cận phía Trung Quốc. "Hầu hết hàng nông sản mùa khô của Lào 
trên đường xuất sang Trung Quốc đều bị lưu trữ lại tại biên giới do các biện pháp hạn 
chế giao thương vì lo ngại dịch. Mặc dù hiện tại các cửa khẩu đã thông quan trở lại 
nhưng hàng nông sản Lào đang bị ép giá", thông tin từ Sở Công thương Oudomxay. 

Tuy nhiên, các mặt hàng khác được giao dịch qua lại Lào-Trung Quốc vẫn đang ổn 
định và chưa ghi nhận phản ánh tác động nào từ covid-19. 

Lào sẽ không cho học sinh nghỉ học vì covid-19 
heo KTXH, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù chính phủ Lào có nhiều biện 
pháp mạnh mẽ để phòng ngừa covid-19, tuy nhiên Bộ Giáo dục và Thể thao 
Lào cho biết không có ý định cho học sinh nghỉ học mặc dù hàng loạt các sự 
kiện tập thể và lễ hội văn hóa đã bị yêu cầu hủy bỏ. 

Theo Tổng Cục trưởng Giáo dục, bà Sisouk Vongvichit, nói với truyền thông mới đây, 
mặc dù trường học là nơi tập trung đông người và có nguy cơ làm lây lan virus nhưng 
các lớp học không giống như việc tụ tập ở các lễ hội và sự kiện cộng đồng. 

"Các lễ hội và sự kiện sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ nhưng trường học vẫn phải được mở 
cửa để hoàn thành mục tiêu chương trình dạy và học đã đề ra", bà Sisouk nói. "Việc 
đóng cửa trường học sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của học sinh". 

"Lệnh đóng cửa các trường công và tư là không cần thiết vì Lào chưa ghi nhận trường 
hợp nào nhiễm covid-19", bà Sisouk nói thêm. Tuy nhiên các trường cũng được 
khuyến nghị tự nâng cao các biện pháp giữ gìn vệ sinh để tránh các rủi ro. 
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Nạn buôn bán thú rừng tại Lào vẫn diễn biến phức tạp 

heo KTTM, bất chấp các lệnh cấm của nhà nước, việc buôn bán công khai cá 
thể động vật hoang dã trong danh mục cấm vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp tại 
tỉnh Oudomxay, điều này đe dọa đến quần thể động vật và hệ sinh thái tự nhiên 

tại tỉnh này. Mới đây, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn cá thể và bộ phận 
thú rừng tại các chợ địa phương và tiêu hủy. 

Theo đó, tổng cộng 155 kg động vật hoang dã, trị giá khoảng 6.6 triệu kip thu giữ được 
là thành quả của các đợt thanh tra trong suốt 3 tháng tại các chợ trên địa bàn tỉnh 
Oudomxay, trong đó bao gồm 4 cá thể dúi còn sống nặng 5kg, 110kg bộ phận các loại 
sóc đất, sóc bay (danh mục cấm nhóm I), 301 bộ phận thú rừng thuộc danh mục cấm 
nhóm II nặng 48.8kg bao gồm dúi, nai, dơi và hàng trăm bộ phận thú rừng nhóm III 
khác. Khoảng 50% số cá thể và bộ phận động vật bị thu giữ nằm trong danh sách các 
loài được bảo vệ theo quy định, phần còn lại đều bị cấm giết hại và buôn bán. 

Tham dự buổi tiêu hủy các sản phẩm động vật hoang dã bị cấm buôn bán ngoài chính 
quyền địa phương còn có đại diện của tổ chức động vật hoang dã quốc tế WWF. 

Vientiane tiêu hủy gần 1 tấn rau nhập lậu 
heo KTXH, sáng 6/3, Cơ quan an ninh thành phố Vientiane phối hợp cùng Sở 
Công Thương tổ chức buổi tiêu hủy 950kg rau, củ nhập lậu do thương lái không 
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. 

Theo Thiếu tá Khamphon Phommachanh, phó phòng cảnh sát kinh tế thuộc cơ quan 
cảnh sát Vientiane cho biết số rau củ nhập lậu được phát hiện và thu giữ vào chiều 5/3, 
trên cơ sở thông tin báo cáo từ người dân, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng kiểm 
tra một xe du lịch 9 chỗ đang lưu thông trên đại lộ 450 năm và ghi nhận tổng cộng 950 
kg rau củ bao gồm súp lơ, cải, mướp... nhưng chủ xe không xuất trình được các chứng 
từ cần thiết. Được biết, số rau củ này được nhập từ nước láng giềng và đang trên đường 
đi tiêu thụ tại Vientiane. 

Xác định là trường hợp vi phạm Chỉ thị 51 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong nước và quản lý nhập khẩu hàng tiêu dùng, cảnh sát 
Vientiane đã thu giữ và lập biên bản chủ xe cũng như tổ chức tiêu hủy số rau, củ trên 
theo quy định. 
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 Nhân viên Lao Airlines nghỉ việc không lương  

heo VTM, Lao Airlines vừa mới có thông báo về việc sẽ có một lượng nhân 
viên trực thuộc hãng sẽ tạm nghỉ việc mà không nhận lương để giúp giảm bớt 
chi tiêu trong bối cảnh khủng hoảng nguồn thu do covid-19. 

Theo hãng hàng không quốc gia Lào, lưu lượng hành khách quốc tế đã giảm hơn 37% 
trong tháng trước, xuống chỉ còn 38.000 người, giảm từ 61.000 so với cùng kỳ năm 
ngoái. Đồng thời, lượng hành khách trong nước giảm 21% xuống chỉ còn 31.600 so 
với 41.000 so với cùng kỳ năm ngoái do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang diễn 
ra tại nhiều nước trên thế giới. Trước đây, Lao Airlines cũng cho biết kể từ khi Covid-
19 bùng phát ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, hãng này đã ghi nhận tổng mức sụt 
giảm khách cả quốc tế và nội địa khoảng 50%. Ông Noudeang Chanthaphasouk, người 
đứng đầu bộ phận kinh doanh của Lao Airlines cũng cho biết "đề nghị này kêu gọi sự 
tự nguyện của nhân viên", "các nhân viên đều bày tỏ thái độ hợp tác vì họ hiểu tình 
hình hiện tại". Tuy nhiên, ông Noudeang nhấn mạnh rằng chính sách này sẽ không ảnh 
hưởng đến công việc và dịch vụ của Lao Airlines vì các nhân viên trước khi nghỉ việc 
đều hoàn thành khối lượng công việc được giao và hãng cũng không cho nghỉ đồng 
loạt. 

Unitel và BCEL hợp tác lĩnh vực thanh toán điện tử 
heo báo chí Lào, hôm 27/2, lễ ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ "BCEL e-
commerce" giữa Star Fintech và Ngân hàng Ngoại thương Lào đã diễn ra tại 
trụ sở chính của Unitel. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ BCEL e-commerce sẽ 
cho phép người dùng thanh toán chi phí hàng hóa, dịch vụ qua kênh giao dịch 

của Star Fintech (ví điện tử u-money). Công nghệ hiện đại của Star Fintech kết hợp 
với dịch vụ của BCEL sẽ hỗ trợ các giao dịch trực tuyến thuận tiện kể cả trong và 
ngoài Lào thông qua thẻ Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, AliPay, WachatPay, UPI 
QR. Ngoài ra, BCEL cũng là ngân hàng thương mại đầu tiên tại Lào cung cấp dịch vụ 
thanh toán điện tử e-commerce từ khoảng năm 2013. Đến thời điểm hiện tại BCEL đã 
thỏa thuận cung cấp dịch vụ này cho 24 doanh nghiệp. Thông qua hợp tác, Star Fintech 
kỳ vọng BCEL e-commerce sẽ góp phần thúc đẩy mở rộng thị trường và sức lan tỏa 
của thương hiệu này. 

Star Fintech là đơn vị vận hành và cung cấp dịch vụ ví điện tử u-money được mô tả là 
“Ngân hàng số của người Lào”, có thể sử dụng trên phạm vi toàn quốc bởi hệ thống 
mạng lưới của nhà mạng Unitel, u-money kinh doanh dịch vụ tài chính trên di động 
dưới hình thức chuyển – rút tiền mặt, thanh toán cước dịch vụ Unitel mà khách hàng 
chỉ cần sử dụng điện thoại di động – giúp cho người dân trở lên thuận tiện cho dù có 
sử dụng sim của nhà mạng Unitel hay sim của nhà mạng khác thì khách hàng đều có 
thể chuyển tiền và rút tiền mặt được. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

             Lào hoãn Đại hội thể thao toàn quốc, tăng cường 
các biện pháp phòng dịch COVID-19 

heo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Lào đã quyết định hoãn tổ chức Đại 
hội thể thao toàn quốc lần thứ 11 dự kiến diễn ra tại tỉnh Xieng Khuang, miền 
Bắc nước này từ ngày 22/3-1/4 do lo ngại về việc bùng phát dịch viêm đường hô 

hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu. 

Liên quan tới công tác phòng dịch, nhận thức rất rõ về việc đất nước vừa thiếu về trang 
thiết bị y tế, vừa yếu về cơ sở hạ tầng cho ngành y, giới chức Lào đang tích cực tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm ngăn không để virus SARS-CoV-2 
xâm nhập vào Lào. Cơ quan y tế Lào vừa kiến nghị các bộ ngành trên cả nước xem xét 
đình chỉ hoặc hoãn các chuyên công tác nước ngoài của cán bộ tới các nước đã ghi 
nhận bùng phát COVID-19.  

Trong trường hợp bất khả kháng, cán bộ, công chức phải tuân thủ nghiêm mọi biện 
pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia sở tại và khi về nước, cũng sẽ 
phải tuân thủ các biện pháp y tế mà Lào đang áp dụng. Ban chỉ đạo phòng chống 
COVID-19 của Lào ngày 2/3 cũng đã ban hành 5 thông báo tăng cường hơn nữa các 
biện pháp nhằm ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Theo đó, yêu cầu các công ty du lịch 
không tổ chức các tour trọn gói tới các nước đã bùng phát COVID-19 cho đến khi dịch 
được kiểm soát, đồng thời cấm tổ chức các tour du lịch nhóm đưa khách từ các nước 
đã có dịch vào Lào. Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Lào cũng 
kêu gọi đại diện các tổ chức quốc tế và các đại sứ quán nước ngoài ở Lào, đặc biệt là 
những nước đã có dịch bùng phát, hợp tác với giới chức Lào tại các cửa khẩu quốc tế 
trong việc kiểm tra thân nhiệt và tiến hành các kiểm tra y tế khác.  

Thông báo cho biết đối với những người đến từ vùng dịch, dù không có biểu hiện 
nhiễm virus SARS-CoV-2, vẫn sẽ được yêu cầu tự cách ly 14 ngày, trong khi các 
trường hợp có các biểu hiện như cúm, ho và khó thở sẽ được đưa tới bệnh viện để giám 
sát và làm các xét nghiệm cần thiết. Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của Lào yêu 
cầu chủ các doanh nghiệp công ty nhà nước và tư nhân trong và ngoài nước, đặc biệt 
là các công ty có nhân viên đến từ vùng dịch, hợp tác với các nhân viên y tế tại các 
cửa khẩu quốc tế khi nhập cảnh Lào. Đối với các trường hợp đến từ vùng dịch song 
không có triệu chứng của bệnh COVID-19 vẫn được yêu cầu cách ly trong 14 ngày. 
Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của Lào cũng kêu gọi đình chỉ hoặc hoãn mọi sự 
kiện truyền thống hoặc các hoạt động tụ tập đông người để đề phòng nguy cơ lây lan 
virus SARS-CoV-2. 
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          Việt Nam lên tiếng việc Lào xây  
thủy điện Luang Phabang 

heo báo chí Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước thông tin Lào sẽ 
xây dựng thủy điện trên sông Mekong ở Luang Phabang vào tháng 4 tới. 

"Việt Nam rất quan tâm tới các tác động xuyên biên giới không chỉ của thủy điện 
Luang Phabang mà tất cả các công trình thủy điện khác trên dòng chính của sông 
Mekong", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong 
buổi họp báo chiều 5/3. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh quyền 
lợi và nghĩa vụ của các nước lưu vực sông Mekong trong việc phát triển các công trình 
thủy điện, khai thác tài nguyên nước. "Như chúng tôi nhiều lần nêu rõ, các quốc gia 
có lợi ích chính đáng trong sử dụng tài nguyên nước của sông Mekong để phát triển 
đồng thời có trách nhiệm chung trong việc sử dụng bền vững nguồn nước sông 
Mekong", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc phát triển 
các công trình thủy điện trên dòng chính của sông Mekong cần đảm bảo không có tác 
động tiêu cực xuyên biên giới tới môi trường, đời sống, kinh tế, xã hội các nước ven 
sông, nhất là nước ở hạ nguồn theo thông lệ quốc tế. Việt Nam mong muốn và sẵn 
sàng cùng các nước ven sông Mekong tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng hiệu 
quả và bền vững nguồn nước sông Mekong, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích các nước ven 
sông vừa không có tác động tác tiêu cực đến đời sống người dân sinh sống trong khu 
vực. Từ cuối năm 2019, truyền thông quốc tế đưa tin Lào sẽ xây dựng công trình thủy 
điện trên sông Mekong ở Luang Phabang. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4/2020 
và hoàn thành sau bảy năm. Việt Nam là nước ở hạ nguồn sông Mekong. Do đó, bất 
cứ công trình thủy điện, thủy lợi hay các hoạt động khai thác nguồn nước sông Mekong 
của các nước khác phía thượng nguồn đều có ảnh hưởng lớn tới Việt Nam. 
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    Lào khẳng định minh bạch thông tin phòng chống 
dịch Covid-19  

heo VOV, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào TS Phouthone Muongpak khẳng định, Lào 
bảo đảm minh bạch mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch 
Covid-19. 

Đồng thời Lào tuân thủ tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo tiêu chuẩn 
của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Khẳng định tại cuộc họp báo quốc tế với sự tham 
dự của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế liên quan, đại diện Đại sứ 
quán các nước  tại Lào, Thứ trưởng Y tế Lào, TS Phouthone Muongpak khẳng định, 
đến nay, Lào chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Toàn bộ 53 người nghi 
nhiễm virus SARS CoV-2, qua 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, những tin 
đồn trên mạng xã hội về việc có người nhiễm Covid-19 đều sai sự thật. 

Lào nằm trong khu vực có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh Covid-19 vì là quốc gia láng 
giềng, có nhiều cửa khẩu trên bộ và nhiều đường bay trực tiếp đến Trung Quốc, quan 
hệ giao thương rộng rãi, cũng như nhiều dự án của Trung Quốc đầu tư tại Lào sử dụng 
nhiều lao động Trung Quốc.  

Thứ trưởng Phouthone Muongpak cho biết, Lào ý thức rất rõ nguy cơ này và đang áp 
dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tiêu chuẩn của Tổ 
chức Y tế thế giới WHO đề ra, đồng thời luôn minh bạch mọi thông tin liên quan đến 
công tác phòng chống dịch. Trả lời câu hỏi của phóng viên và đại diện các tổ chức 
quốc tế, Thứ trưởng Phouthone Muongpak cho biết, Lào quyết liệt áp dụng các biện 
pháp nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, Lào 
không áp dụng biện pháp cách ly với đối tượng đến từ các quốc gia có dịch khi nhập 
cảnh vào Lào, mà thay vào đó là khuyến cáo các trường hợp này tự cách ly tại nhà, 
hạn chế tiếp xúc trong vòng 14 ngày.  

Đối với các nhóm đông người khi nhập cảnh mà phía Lào cho là có nguy cơ nhiễm 
bệnh, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cư trú tập trung và cắt cử y, bác sĩ theo dõi riêng. 
Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới xác định Lào hiện nằm trong nhóm các nước chưa có 
người bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhưng nước này vẫn không chủ quan trong việc 
ứng phó với dịch. Chính phủ Lào đã thành lập Ủy ban đặc nhiệm cấp quốc gia để trực 
tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Chính phủ cũng cấp ngân sách mua máy kiểm 
tra thân nhiệt, máy xét nghiệm đặt tại các tỉnh hoặc khu vực có nhiều người nước ngoài 
sinh sống và làm việc để thực hiện các biện pháp can thiệp khi cần thiết, đồng thời kêu 
gọi các nước và các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị, kỹ thuật giúp Lào 
phòng chống dịch hiệu quả./. 
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      60 doanh nghiệp du lịch trong nước khảo sát tuyến 
'Miền Tây xứ Nghệ - Lào' 

heo báo Nghệ An- Nhằm xúc tiến quảng bá vẻ đẹp miền Tây xứ Nghệ để kết nối 
chương trình du lịch “Miền Tây xứ Nghệ - Lào”, từ ngày 4 - 8/3/2020, Nghệ An 
đón đoàn Famtrip là thành viên của hơn 60 doanh nghiệp du lịch trong nước để 

khảo sát một cách tổng quan về tuyến du lịch Lào bằng đường bộ qua Nghệ An. 

Chương trình Famtrip mang tên “Let’s Go Laos” ngoài xúc tiến du lịch Lào thì còn 
khảo sát các điểm đến Miền Tây Nghệ An; tham quan Lào qua tuyến đường 7, cửa 
khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn. 

Sau chương trình Famtrip, các điểm đến của miền Tây xứ Nghệ sẽ được đưa vào tour 
của các hãng lữ hành, chào bán cho du khách trong mùa du lịch hè 2020 sắp tới. 

Đây là một trong các hoạt động nhằm kích cầu du lịch và giới thiệu đến các đơn vị lữ 
hành nói riêng và du khách trong cả nước nói chung về các điểm đến du lịch Nghệ An. 
Chương trình phát đi thông điệp, Nghệ An sẵn sàng đón khách du lịch và là điểm đến 
an toàn cho du khách trong mùa du lịch 2020. 
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