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• Lào cách ly người nhập cảnh nhằm đối phó dịch Covid-19

• Lào ngừng cấp visa cho du khách nước ngoài để phòng dịch covid-19

• Lào nhập khẩu trang y tế của Việt Nam

• Huaphan tạm dừng xuất nhập khẩu nông sản với Việt Nam

• Lào áp dụng hệ thống APPS, PRN tại sân bay quốc tế

• Lào thâm hụt 70 triệu USD trong tháng 1/2020

• Chính quyền Lào theo dõi thị trường trong bối cảnh lo ngại covid-19

• Chính phủ Lào chuẩn bị đánh giá LDCs đợt tiếp theo

• Bokeo duy trì xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

• Nhiệt điện Hongsa giảm sản lượng sau sự cố động đất

• Vientiane vẫn phải phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu

• Doanh nghiệp ở Vientiane dự trữ hàng hóa để ứng phó dịch covid-19

• Nhật Bản viện trợ để giảm thiểu lũ lụt và hạn hán trên sông Mekong

• Hàn Quốc tài trợ dự án năng lượng mặt trời tại Khammuan

• Trung Quốc cung cấp bộ xét nghiệm covid-19 cho Lào

• Giá thịt lợn tại Lào vẫn đang rất cao

• Tai nạn giao thông tại Lào hầu hết là do chủ quan
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• Ngân hàng BIC mở chi nhánh tại Luangprabang
• Lễ hội ẩm thực Pháp dự kiến tổ chức vào cuối tháng
• Vientiane gặp khó trong việc thu gom rác thải
• Lào tạm đóng cửa quốc lộ số 8 nối Khammuan và Bolikhamxay
• Tuyến đường Tanmixay-Sikeud ở Vientiane gần hoàn thành
• Dự án mở rộng sân bay Huayxai đạt 50% tiến độ
• Trồng cây anh túc trái phép vẫn phổ biến tại LuangNamtha
• Bộ quốc phòng Lào chi ngân sách để phát triển Phongsaly
• Kim ngạch thương mại tháng 2 của Lào đạt 769 triệu USD
• Hàn Quốc cung cấp viện trợ phát triển trẻ em tại Lào
• Tai nạn tại Bolikhamxay làm 6 người thiệt mạng
• Khammuan khuyến khích du lịch sinh thái
• Tỷ lệ người dùng internet Lào tăng cao
• Vientiane phát triển đường thủy lợi mới

Điểm tin báo chí trong nước:

• Việt Nam chúc mừng 65 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào

• Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến cáo công dân không nên 
vội vã về nước

• Hàng trăm công dân Việt Nam từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế 
Cầu Treo 

• 4 đối tượng vận chuyển 60kg ma tuý đá cùng hàng trăm nghìn 
viên ma tuý tổng hợp

Tin vắn:
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Tin chính: 

Lào cách ly người nhập cảnh  
nhằm đối phó dịch Covid-19 

heo NDĐT, Lào vừa thông báo cho biết, sẽ cách ly bắt buộc đối với mọi 
trường hợp, từ bất cứ nước nào nhập cảnh vào Lào nếu bị sốt. Đây được coi 
là biện pháp mạnh chưa từng có của Lào đối với người nhập cảnh Lào, bất 
kể quốc tịch gì. 

Các cá nhân trước khi bị cách ly sẽ phải trả lời một số thông tin liên quan đến bản thân 
và được y bác sĩ Lào hướng dẫn các thủ tục cần thiết khi thực hiện cách ly. Đây là một 
trong những biện pháp mới nhất mà Lào áp dụng trước tình hình diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới. Đến nay, chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm dịch 
bệnh Covid-19 tại Lào. 

Nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19, Lào vừa thông báo, khi nhập cảnh vào Lào, tất 
cả sẽ phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt bằng máy kiểm tra thân nhiệt, và nếu phát 
hiện bị sốt, sẽ bị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị ở Thủ đô Vientiane hoặc các bệnh 
viện tỉnh. Thông báo chính thức của Lào không quy định người có thân nhiệt ở mức 
nào được coi là bị sốt. Tuy nhiên, theo nguồn tin phóng viên Báo Nhân Dân thường 
trú tại Lào có được, máy kiểm tra thân nhiệt đặt tại cửa khẩu quốc tế của Lào được cài 
ở nhiệt độ 37,5 độ C khi đặt máy kiểm tra du khách nhập cảnh. 

Đối với khách nhập cảnh từ nước có dịch bệnh hoặc trên hành trình đến Lào, từng đi 
qua nước đã có dịch bệnh Covid-19, Lào áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc nếu đối 
tượng nằm trong diện nghi nhiễm Covid-19 mà theo quy định các cơ quan Lào đưa ra, 
đó là có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở và có lịch sử đi qua vùng bùng phát dịch 
bệnh hoặc tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19. 

Các quy định mới nhất của Lào đối với các trường hợp nhập cảnh, phải tự cách ly bản 
thân 14 ngày tại nơi ở, nơi thuê ở tạm trú nếu nằm trong diện được quy định chi tiết 
như sau: đến từ nước không giáp biên với Lào nhưng có là nước có hơn 100 trường 
hợp nhiễm Covid-19; hoặc đến từ nước giáp biên với Lào nhưng từ tỉnh không giáp 
Lào và có hơn 10 trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19, còn từ tỉnh giáp Lào thì có 
hơn ba trường hợp nhiễm Covid-19. 

Lào cũng khuyến cáo người nhập cảnh từ các nước có dịch nhưng không có biểu hiện 
nghi nhiễm hoặc không bị sốt thì phải thực hiện biện pháp tự theo dõi bản thân trong 
vòng 14 ngày. 

Các cơ quan hữu quan của Lào cũng khẳng định, Lào luôn hợp tác các nước trong việc 
phòng chống dịch Covid-19 và các biện pháp mà nước này áp dụng nhằm đối phó dịch 
bệnh Covid-19 là dựa trên các tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến 
cáo và phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại Lào.  

  

T 
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 Lào ngừng cấp visa cho du khách nước ngoài để phòng 

dịch covid-19 
heo TTXVN, Lào đình chỉ cấp tất cả các loại thị thực (thị thực cấp khi nhập 
cảnh và thị thực điện tử), trong khuôn khổ các biện pháp nhằm kiểm soát và 
ngăn chặn đại dịch COVID-19. 

Theo TTXVN, ngày 18/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thông báo 
Chính phủ nước này đãngừng cấp thị thực cho du khách nước ngoài trong 30 ngày, 
đồng thời đóng cửa tất cả các trường học trên cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo, Lào đình chỉ tất cả các loại 
thị thực cấp khi nhập cảnh và thị thực điện tử, trong khuôn khổ các biện pháp nhằm 
kiểm soát và ngăn chặn đại dịch COVID-19. 

Thủ tướng Lào thông báo nội dung này khi ông kết thúc ngày làm việc đầu tiên của 
phiên họp chính phủ tháng 3 tại thủ đô Vientiane. 

Những người đang có thị thực nhập cảnh cần có chứng nhận y tế do nhà chức trách 
hữu quan cấp và khai báo lịch sử di chuyển của họ. 

Chính phủ Lào tạm thời thu hồi quy chế miễn thị thực áp dụng trước đây đối với một 
số quốc gia. Theo đó, công dân các nước được miễn thị thực trước đây cần tới Đại sứ 
quán hoặc Lãnh sự quán Lào để xin cấp thị thực. Biện pháp này sẽ được áp dụng cho 
tới khi có thông báo tiếp theo. 

Ngoài ra, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho biết thêm người dân Lào trờ về từ những 
nước có dịch bùng phát phải tự cách ly 14 ngày. Tất cả các tụ điểm vui chơi giải trí, 
trong đó có các quán karaoke và massage đều phải đóng cửa. 

Các cơ sở kinh doanh khác được tiếp tục hoạt động, tuy nhiên phải thực hiện các biện 
pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh. 

Chính phủ Lào cũng sẽ cân nhắc và thảo luận các biện pháp kích thích kinh tế theo đề 
xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Chiều tối 18/3, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ra công văn khẩn yêu cầu tạm thời 
đóng cửa tất cả các trường học ở mọi cấp học, cả công lập và tư nhân, trên toàn quốc. 

Công văn nên rõ Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào yêu cầu các trường trung học 
cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, dạy nghề… cả công lập và tư nhân trên 
toàn quốc tạm thời ngừng giảng dạy từ ngày 19/3 đến ngày 21/4/2020. 

Chính phủ Lào đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, mặc dù 
nước này chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. 

 

T 
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  Lào nhập khẩu trang y tế của Việt Nam 

heo Vientiane Times, Bộ Y tế Lào vừa cho biết có kế hoạch nhập khẩu khẩu 
trang từ các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc 
để khắc phục tình trạng khan hiếm đang diễn ra trong nước. 

Theo Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Syhavong, nói trước truyền thông mới đây, lô 
hàng 2 triệu khẩu trang đầu tiên sắp được nhập khẩu vào Lào, trong đó 1.5 triệu chiếc 
sẽ được cung cấp cho nhân viên y tế trong nước-những người có nguy cơ lây chéo cao 
nhất, tiếp đó là cung cấp cho bệnh nhân ở các bệnh viện để giảm thiểu nguy cơ lây lan 
bệnh sang người khác. "500.000 khẩu trang sẽ được cung cấp cho thị trường", Bộ 
trưởng Bounkong nói thêm. 

Mặc dù Việt Nam đã công bố việc tạm đình xuất khẩu khẩu trang, tuy nhiên "vì mối 
quan hệ đặc biệt giữa hai nước" nên chính phủ hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc 
cung cấp cho Lào một lượng khẩu trang y tế. "Khoảng vài tuần tới, một doanh nghiệp 
láng giềng sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất khẩu trang y tế tại Lào, dự kiến đạt năng 
suất 500.000 chiếc/tháng", ông Bounkong cho biết. 

Tại Lào, trong bối cảnh lo ngại sự xuất hiện của dịch covid-19 đang ngày càng tăng 
cao, chính quyền nước này ghi nhận mức tiêu thụ khẩu trang y tế của người dân tăng 
10 lần so với bình thường. Việc nhập khẩu khẩu trang cũng chỉ cơ bản giải quyết nhu 
cầu và sự thiếu hụt mặt hàng này sẽ còn tiếp tục xảy ra nếu Lào không tìm được nguồn 
cung mới. 

Bất chấp việc Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo mức giá bán 25.000 kip/ hộp khẩu 
trang tiêu chuẩn 50 chiếc và bán lẻ tối đa 1.000 kíp/chiếc. Thực tế cho thấy người tiêu 
dùng tại Lào rất bức xúc khi giá khẩu trang như quy định không thể tìm thấy. Trên nền 
tảng mạng xã hội, đặc biệt là facebook, mức giá phổ biến được ghi nhận là 165.000-
200.000 kip cho một hộp khẩu trang 50 chiếc. 

Cơ quan chức năng Lào đã nhiều lần tổ chức kiểm tra và cảnh cáo các trường hợp vi 
phạm nhưng thừa nhận gặp khó trong kiểm soát giá khẩu trang bởi mặt hàng này được 
nhập khẩu toàn bộ từ nước ngoài. 

Các quốc gia có kế hoạch xuất khẩu khẩu trang cho Lào cũng đang đều vật lộn với 
việc kiểm soát dịch bệnh và nhu cầu thị trường nội địa tăng cao, theo Bộ Y tế. 

"Lào phải xem xét cắt giảm thuế và áp dụng các biện pháp ưu đãi để khẩu trang được 
cung cấp ra thị trường với mức giá theo quy định". 
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Huaphan tạm dừng xuất nhập khẩu nông sản  
với Việt Nam 

heo báo chí Lào, tuần qua, trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 trên 
thế giới và trong khu vực, chính quyền tỉnh Huaphan đã có công văn thông 
báo, kêu gọi khu vực công nghiệp và thương mại trên địa tạm dừng xuất khẩu 
nông sản sang Việt Nam để đảm bảo đáp ứng nguồn cung trong nước khi tỉnh 

này đã tạm dừng nhập khẩu hải sản, trái cây và thịt từ Việt Nam trước đó, song song 
với quyết định tạm đóng cửa 10 cửa khẩu phụ dọc biên giới với các tỉnh của Việt Nam, 
bao gồm Thanh Hóa, Sơn La và Nghệ An-đều là các địa phương có quan hệ thương 
mại lâu đời với Huaphan. 

Theo thông báo ra hôm 12/3, ngoài việc yêu cầu tạm ngừng hoạt động nhập khẩu hàng 
hóa từ Việt Nam, chính quyền cũng cho biết các hội chợ thương mại biên giới cũng 
cần phải tạm hoãn để hạn chế tập trung đông người, như là một phần trong nỗ lưc 
phòng ngừa dịch covid-19. 

Thông báo cũng có đoạn “để đảm bảo an ninh lương thực và nguồn cung thực phẩm, 
Huaphan sẽ tạm ngừng xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, bao gồm gia súc và gia 
cầm”. Động thái này nhằm ứng phó với việc tỉnh Huaphan vốn nhập khẩu đáng kể hải 
sản, hoa quả và thịt từ Việt Nam nay đã phải tạm gián đoạn, rất có thể khiến nguồn 
cung cho thị trường trong tỉnh bị thiếu hụt.  

Tuy nhiên, chính quyền Huaphan cho biết vẫn lạc quan với khả năng cung ứng hàng 
hóa tiêu dùng, thực phẩm nếu hạn chế xuất khẩu sang Việt Nam và thay vào đó là hàng 
hóa nội địa. 

Hiện Huaphan đã đóng cửa 10 cửa khẩu phụ và duy trì mở cửa 4 cửa khẩu quốc tế, 
bao gồm Nam Soy, Ban Dan, Pahang và Somvang. 
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Lào áp dụng hệ thống APPS, PRN tại sân bay quốc tế 

heo báo chí Lào, Mới đây, Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ An ninh Lào 
vừa công bố việc ra mắt hệ thống theo dõi hành khách tiên tiến (APPS) và hồ 
sơ hành khách (PNR) để phục vụ quá trình sàng lọc một chiều khách hàng sử 
dụng dịch vụ hàng không quốc tế. 

Theo đại diện Bộ An ninh, hệ thống điện tử mới sẽ được áp dụng để sàng lọc thông tin 
một chiều từ hành khách hàng không trong khi xuất và nhập cảnh ở Lào, lưu trữ chi 
tiết lộ trình di chuyển của hành khách để tạo thành một cơ sở dữ liệu cho cơ quan chức 
năng quản lý xuất nhập cảnh, phục vụ cho các công tác quản lý khách trong tương lai. 

Việc áp dụng hệ thống sàng lọc thông tin của Lào được thực hiện phù hợp với khuyến 
nghị của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc-
nơi Lào làm thành viên, nhằm tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát thông tin 
hành khách hàng không. Việc tiến hành nghiên cứu tính khả thi của hệ thống này được 
chính phủ Lào khởi động từ năm 2016 thông qua việc ủy quyền cho Bộ Giao thông 
Công chính, hợp tác với một số doanh nghiệp tư nhân trước khi được phê duyệt chính 
thức vào năm 2019 và chính thức thử nghiệm lần đầu vào hồi tháng 2 vừa qua. Hệ 
thống này khi đi vào hoạt động thực tế được kỳ vọng sẽ tăng cường niềm tin cho hành 
khác và giảm chi tiêu ngân sách của Lào cho việc quản lý an ninh. 

Hệ thống này hiện được áp dụng tại 22 quốc gia như Australia, New Zealand, Thái 
Lan, Mỹ, Anh và do 2 công ty CNTT tư nhân của Lào chịu trách nhiệm lắp đặt. Thời 
điểm triển khai chính thức hệ thống cũng phù hợp để Lào tăng khả năng sàng lọc thông 
tin hành khách có nguy cơ nhiễm covid-19. 
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Lào thâm hụt 70 triệu USD trong tháng 1/2020 
heo báo chí Lào, khi các doanh nghiệp xuất nhập đang vật lộn với khó khăn do 
diễn biến phức tạp của dịch covid-19 tại Lào, nước này ghi nhận mức thâm hụt 

thương mại khoảng 70 triệu USD trong tháng 1/2020. 

Theo đó, thông tin từ Bộ Công Thương Lào cho biết tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu 
trong tháng 1 của nước này đạt 890 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 410 triệu USD 
và nhập khẩu khoảng 480 triệu USD. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm sắn (49 triệu USD), quặng vàng (46 triệu USD), 
đồng và sản phẩm từ đồng (35 triệu USD), gia súc trâu,bò (26 triệu USD), bột giấy và 
giấy (25 triệu USD), may mặc (21 triệu USD), linh kiện máy ảnh và phụ tùng xe (17 
triệu USD), hoa quả chủ yếu là dưa hấu, xoài, me ( 17 triệu USD), đồ uống bao gồm 
nước-nước trái cây-nước tăng lực (17 triệu USD). 

Các quốc gia nhập khẩu nhiều hàng hóa của Lào bao gồm Thái Lan (135 triệu USD), 
Trung Quốc (115 triệu USD), Việt Nam (83 triệu USD), Thụy Sĩ (17 triệu USD) và 
Nhật Bản (8 triệu USD). 

Hàng hóa nhập khẩu chính của Lào trong tháng 1 gồm có thiết bị điện (54 triệu USD), 
dầu diesel (45 triệu USD), thiết bị cơ khí (30 triệu USD), xe cộ không tính xe máy và 
máy kéo (29 triệu USD), gia súc và gia cầm (27 triệu USD), thép và sản phẩm từ thép 
(23 triệu USD), đồ uống (17 triệu USD), linh kiện máy ảnh (16 triệu USD), dây cáp 
(15 triệu USD) và sản phẩm từ nhựa (15 triệu USD). 

Các nước xuất khẩu nhiều sang Lào có Thái Lan (268 triệu USD), Trung Quốc (113 
triệu USD), Việt Nam (50 triệu USD), Mỹ (11 triệu USD) và Nhật Bản ( 8 triệu USD). 
Ngoài ra, các số liệu thống kê nói trên chưa bao gồm việc xuất khẩu điện. 

Số liệu thương mại quốc tế của Lào dự kiến sẽ còn biến động mạnh trong các tháng 
đầu năm 2020 do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi covid-19 khiến 
chính phủ nước này phải đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc đóng cửa 
hầu hết các cửa khẩu biên giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 71 

 

Chính quyền Lào theo dõi thị trường trong bối cảnh lo 
ngại covid-19 

heo VTT, Bộ Công Thương Lào vừa cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến 
giá hàng hóa tiêu dùng tại thị trường cũng như tại các điểm bán lẻ ở Vientiane 

trong bối cảnh người dân đang tăng cường mua hàng tích trữ do lo ngại dịch covid-19 
xuất hiện ở nước này. 

Theo ghi nhận từ cơ quan chính quyền Lào, sau khi dịch covid-19 bùng phát mạnh ở 
quy mô toàn thế giới, một lượng lớn người dân đã bắt đầu tích trữ đồ khô, giấy vệ sinh 
và các mặt hàng tiêu dùng khác khi lo ngại áp lực xuất hiện dịch ngày càng lớn và đất 
nước sẽ bị phong tỏa giao dịch với bên ngoài. 

Ở thành phố Vientiane, các mặt hàng như mì ăn liền, thịt hộp, nước uống và các nhu 
yếu phẩm ở một số siêu thị đang gia tăng về sức mua, đồng thời người dân cũng bày 
tỏ quan ngại về tình trang thiếu hụt hàng hóa, đầu cơ và tự ý tăng giá để trục lợi từ nhà 
kinh doanh. 

Đáp lại lo ngại này, cơ quan quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương khẳng định giá 
cả hàng hóa trong nước đang được theo dõi chặt chẽ và chưa có dấu hiệu biến động 
mạnh về nguồn cung. Tuy nhiên, cũng thừa nhận việc khó kiểm soát tình trạng đầu cơ 
bởi xu hướng tích trữ hàng hóa số lượng lớn đang xảy ra trong người dân. Hiện tại, cơ 
quan chức năng khẳng định mọi cơ sở kinh doanh đều phải niêm yết giá bán theo quy 
định của nhà nước. 

Liên quan đến vấn đề này, chính phủ Lào cũng rất quan tâm và chỉ đạo sát sao công 
tác khuyến khích sản xuất ở địa phương để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm dự 
trữ đủ cho các tình huống diễn biến xấu của dịch, mặt khác còn là cơ hội để Lào giảm 
thiểu sự lệ thuộc vào nguồn hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu từ các nước láng giềng. 
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Chính phủ Lào chuẩn bị đánh giá LDCs đợt tiếp theo 
heo báo chí Lào, diễn ra tuần qua tại thủ đô Vientiane, Ủy ban chỉ đạo trung 
ương Lào đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá tiếp theo 
trong lộ trình đề xuất đưa nước này ra khỏi nhóm các nước chậm phát triển 
trong năm 2024 (LDCs), cuộc họp do Thứ trường Ngoại giao Thongphan 

Savanphet chủ trì và đã báo cáo rà soát công tác của Lào theo nội dung đánh giá mức 
độ thoát khỏi nhóm LDCs trong thời gian qua cũng như tiến độ chuẩn bị cho đợt đánh 
giá lần II của Ủy ban chính sách phát triển (DCP) thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội 
Liên hợp quốc trong năm 2021. 

Ngoài ra, cuộc họp cũng thông qua nội dung báo cáo 3 chỉ số thống kê liên quan đến 
điều kiện đánh giá khả năng LDCs của Lào bao gồm tổng thu nhập quốc dân GNI, chỉ 
số tài sản con người HAI và mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế EVI. 

Tại cuộc họp, các thành viên chính phủ Lào và đối tác cũng đã thảo luận các vấn đề và 
thách thức liên quan đến tiến trình đưa nước này ra khỏi nhóm các quốc gia kém phát 
triển cũng như chính sách phát triển sau giai đoạn LDC. Thảo luận về các tiếp cận hợp 
tác với Liên hợp quốc, các đối tác phát triển để đảm bảo việc Lào rời khỏi LDC và vẫn 
phát triển bền vững. 

Nếu Lào duy trì các nỗ lực phát triển bền vững và giảm nghèo để đạt được 2 trên 3 chỉ 
số đánh giá, nước này sẽ được công nhận rời khỏi nhóm LDC trong năm 2024. 

Trước đó, trong đợt đánh giá lần 1 năm 2015, Hội đồng kinh tế và xã hội của Liên hợp 
quốc cũng ghi nhận quốc gia không giáp biển duy nhất tại Đông Nam Á và nằm trong 
nhóm 47 quốc gia chậm phát triển nhất đã cơ bản đạt được các tiêu chí cần thiết để rời 
khỏi LDC. 
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Bokeo duy trì xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc 
heo báo chí Lào, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch covid-19, quá trình thông 
thương Lào-Trung Quốc đang dần ổn định trở lại, hàng hóa nông sản từ tỉnh 
Bokeo, miền Bắc Lào hiện đang ghi nhận mức xuất khẩu khởi sắc trở lại trong 
khi các cửa khẩu phụ giữa Lào và Thái Lan vẫn đang bị đóng. 

Trong vài tuần ở thời điểm dịch covid-19 bùng phát mạnh, tình hình giao thương biên 
giới giữa Lào và Trung Quốc-tâm điểm của dịch được ghi nhận là cực kỳ ảm đạm, hầu 
hết các sản phẩm nông sản Lào dự định xuất sang Trung Quốc đều bị lưu trữ tại kho 
chứa ngay tại biên giới, điều này làm ảnh hưởng lớn đến nhiều địa phương ở phía Bắc 
Lào, trong đó có tỉnh Bokeo. 

Mặc dù ghi nhận giá trị xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tuần qua đại 
diện khu vực thương mại của tỉnh Bokeo cho biết việc thông thương ổn định trở lại 
với Trung Quốc đang giúp hàng nông sản lạc quan hơn thời điểm trước. Bokeo là địa 
phương xuất khẩu nhiều chuối, hoa quả, đường, gia súc và đồ gỗ sang Trung Quốc. 

Hiện tỉnh Bokeo chỉ còn lo lắng việc các cửa khẩu phụ với Thái Lan bị đóng cửa do lo 
ngại dịch và chỉ còn Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị số 4, dự kiến sẽ có ảnh hưởng đến 
lưu lượng hàng hóa giữa hai nước. Ở chiều ngược lại, theo hướng dẫn của chính phủ, 
tỉnh này cũng cho biết đang tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ hai quốc gia 
láng giềng để phòng ngừa covid-19. 

Thái Lan và Trung Quốc lần lượt là hai đối tác thương mại lớn nhất của Lào và có ảnh 
hưởng quan trọng đến dòng hàng hóa qua lại với nước này. Đặc biệt là Trung Quốc, 
khi mức đầu tư và giá trị thương mại vào Lào tăng mạnh trong vài năm trở lại đây, đạt 
mức 3.22 tỷ USD trong năm 2019. 
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Nhiệt điện Hongsa giảm sản lượng sau sự cố động đất 
heo Vientiane Times, do ảnh hưởng của trận động đất hồi cuối năm 2019, nhà 
máy nhiệt điện Hongsa tại tỉnh Xayaboury vừa công bố kết quả sản xuất chỉ đạt 
95.9% mục tiêu năm khi khả năng xuất khẩu và cung cấp trong nước đều bị 

giảm. 

Theo đó, trong báo cáo của Công ty Cổ phẩn nhà nước Lào (LHSE), nhà máy nhiệt 
điện Hongsa ghi nhận khả năng sản xuất 11.406 Gwh điện trong năm 2019, trị giá 663 
triệu USD, ít hơn 4.1% so với kế hoạch đặt ra ban đầu. Nguyên nhân chính và việc 
đình trệ sản xuất trong nhiều ngày để kiểm tra và bảo trì hệ thống sau sự cố động đất 
hơn 5 độ Richter xảy ra vào ngày 21/11/2019. 

Tuy nhiên, chính phủ Lào vẫn sẽ được nhận hơn 10.64 triệu USD phí tô nhượng và 
15.37 triệu USD cho phí sử dụng tài nguyên cho dự án nhiệt điên nói trên. 

Nhà máy nhiệt điện Hongsa nằm trên địa bàn huyện Hongsa, tỉnh Xayaboury, bao gồm 
một khu sản xuất và khu khai thác nguyên liệu. Nhà máy bao gồm tổ hợp 3 khu sản 
xuất 626MW, tổng công suất lắp đặt 1.878MW, do liên doanh Banpu Power (BPP), 
RH International Singapore Corporation Pte Ltd và LHSE đầu tư và vận hành. Trong 
đó, RH International Singapore và Banpu Power nẵm giữ 40% cổ phần cho mỗi đơn 
vị và LHSE thuộc sở hữu chính phủ Lào nắm giữ 20% còn lại. Tổng giá trị đầu tư của 
dự án nhiệt điện Hongsa là 3.71 tỷ USD. Đây là dự án sản xuất điện lớn nhất và là dự 
án nhiệt điện đầu tiên được chính phủ Lào phê duyệt theo chính sách “chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có”. 

Tiền thân của dự án xuất phát từ sự phê duyệt (PDA) cửa chính phủ Lào cho Công ty 
liên doanh than nâu Lào-Thái năm 1994 về dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện 700MW 
tại huyện Hongsa, tỉnh Xayaboury. Đến tháng 12/2006, Banpu Power Limited (BPP) 
đạt được thỏa thuận với chính phủ Lào về việc phát triển dự án khai thác than và sản 
xuất điện độc quyền trước khi ký kết MOU bán điện với điện lực Thái Lan EGAT vào 
năm 2007. Sau khi chính phủ cho phép tô nhượng vào năm 2008, thỏa thuận phân chia 
cổ đông được ký kết vào năm 2009 giữa RATCH, Banpu và LHSE để phát triển dự án 
nhiệt điện Hongsa có quy mô lắp đặt 1.800MW như hiện tại. 

Điện lực là một trong các ngành chủ chốt của kinh tế Lào và nước này đang đẩy mạnh 
tăng công suất lắp đặt và sản xuất điện, đặc biệt là thủy điện sau khi đạt được các thỏa 
thuận xuất khẩu cho láng giềng bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia… 
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Vientiane vẫn phải phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu 
heo báo chí Lào, đối mặt với các nguy cơ xấu hơn của dịch covid-19, chính 
quyền thủ đô Vientiane ngoài việc đảm bảo bình ổn giá cả hàng tiêu dùng vẫn 
bày tỏ quan ngại về việc không tránh khỏi việc vẫn phải duy trì nguồn hàng 
hóa nhập khẩu, đặc biệt là rau củ quả, vốn phải phụ thuộc vào các nước láng 

giềng do khả năng sản xuất tại địa phương không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 
dùng. Đặc biệt là nông sản từ Thái Lan với sản lượng nhập khẩu bình quân 10 tấn mỗi 
ngày trước khi xảy ra dịch. 

Theo phó phòng thương mại nội địa của thành phố Vientiane, ông Phouvone 
Phousavery, một số mặt hàng nông sản mà Lào không đủ năng lực sản xuất số lượng 
lớn đang phải nhập khẩu từ nước ngoài. Các mặt hàng này phải được nhập khẩu bằng 
giấy phép theo quy định và thông qua các công đoạn kiểm dịch trước khi được cung 
cấp ra thị trường để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các thách thức 
được đặt ra là ở Vientiane vẫn tồn tại một số lượng lớn rau củ nhập khẩu trái phép 
thông qua các cửa khẩu phụ giữa Lào và các nước láng giềng bất chấp các nỗ lực kiểm 
soát và quản lý của cơ quan chức năng. Gần nhất, Vientiane vừa tổ chức tiêu hủy hơn 
1 tấn rau củ nhập khẩu bất hợp pháp từ Thái Lan hồi tuần qua và xử phạt các đối tượng 
có liên quan. 

Thừa nhận các biện pháp thúc đẩy sản xuất hàng nông sản tai địa phương chưa đạt 
hiệu quả cao, đại diện Ủy ban khuyến khích nông nghiệp cho biết nhu cầu nhập khẩu 
hàng nông sản của Lào nói chung và Vientiane vẫn đang lớn bởi sản xuất nội địa vẫn 
chưa đủ khả năng cung ứng cho thị trường mặc dù các nỗ lực hỗ trợ người nông dân 
đã cho thấy năng suất đang tăng lên. 

Ở Lào, mùa mưa là thời điểm mà nhu cầu nông sản tăng cao bởi kỹ thuật canh tác và 
quy mô sản xuất nội địa đang còn yếu kém, đòi hỏi có sự đầu tư lớn về hạ tầng, áp 
dụng các mô hình canh tác mới trên diện tích rộng lớn. 
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Doanh nghiệp ở Vientiane dự trữ hàng hóa để ứng phó 
dịch covid-19 

heo ghi nhận của báo Vientiane Times, nhiều doanh nghiệp tại thành phố 
Vientiane đang tăng cường sản lượng nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là 
hải sản, thịt gà, thực phẩm đông lạnh trong bối cảnh người dân Lào do lo ngại 
sự bùng phát của dịch covid-19 tại nước này đã chủ động sang Thái Lan để 

mua tích trữ các mặt hàng nói trên. 

Cụ thể, áp lực từ lo ngại covid-19 có thể xuất hiện tại Lào khiến bộ phận lớn người 
dân Lào di chuyển sang các trung tâm thương mại lớn ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan 
giáp Lào bao gồm Udon Thani, Khon Kaen và Nongkhai để mua thực phẩm và nhu 
yếu phẩm tích trữ. 

Nắm được xu hướng này, các doanh nghiệp bán lẻ tại Vientiane cũng đang tích cực 
nhập khẩu các mặt hàng được ưa chuộng và kêu gọi người dân mua tại chỗ thay vì 
phải di chuyển sang Thái Lan. 

Đại diện của Betagro, doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu ở Vientiane cho biết đang 
nhập khẩu thịt gà, lợn và xúc xích để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại địa phương với sản 
lượng khoảng 5-6 tấn/tuần. 

Người dân Lào ở Vientiane có lý do để lo ngại việc thiếu hụt nguồn cung thực phẩm 
trong bối cảnh chính phủ đang ban hành hàng loạt biện pháp thắt chặt nguy cơ xảy ra 
covid-19 tại nước này, đặc biệt là các biện pháp phong tỏa biên giới. Việc gián đoạn 
thương mại với nước ngoài sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực bởi Lào phụ thuộc nhiều vào 
nguồn hàng tiêu dùng, thực phẩm nhập khẩu trong khi sản xuất nông nghiệp của Lào 
lại được cho là không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.  

Trước đó, thủ tướng Lào cũng đề nghị người dân tăng cường sản xuất nông nghiệp 
kiểu tự cấp để đối phó với một diễn biến xấu hơn của dịch covid-19 ở nước này. Ngoài 
ra, theo đánh giá của chuyên gia kinh tế, việc khủng hoảng lương thực ở Lào sẽ khó 
xảy ra ở mức độ toàn quốc bởi tập quán sản xuất truyền thống của người dân nông 
thông và khả năng nguồn cung thực phẩm chỉ có thể thiếu ở các đô thị lớn khi giao 
thương quốc tế với Lào bị gián đoạn do các biện pháp phòng ngừa dịch. 
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Nhật Bản viện trợ để giảm thiểu lũ lụt và hạn hán trên 
sông Mekong 

heo báo chí Lào, chiều 13/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Nhật  Bản tại 
Lào đã trao khoản viện trợ 412 triệu Yên, tương đương 3,9 triệu USD của 
Chính phủ Nhật Bản giúp Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) triển khai hoạt 
động theo dõi, giám sát và dự báo tình hình hạn hán và lũ lụt của sông Mekong. 

Phát biểu lại lễ tiếp nhận viện trợ, Tiến sỹ An Pich Hatda - Tổng thư ký Ủy hội sông 
Mekong quốc tế cho biết, khoản viện trợ này được sử dụng trong thời gian 4 năm từ 
năm (2020-2023) sẽ giúp cho Ủy hội cải thiện khả năng dự báo tình hình lũ lụt và hạn 
hán cho khu vực đồng bằng hạ nguồn sông Mekong được chính xác và nhanh chóng 
hơn, giúp các quốc gia bị ảnh hưởng là Campuchia, Thái Lan, Lào và Việt Nam khắc 
phục những thiệt hại do thiên tai gây ra cho sản xuất và đời sống sống của người dân. 
Nhật Bản là một trong những đối tác phát triển truyền thống của Ủy hội sông Mekong 
quốc tế.  

20 năm qua, Nhật Bản đã viện trợ cho Ủy hội 18 triệu USD để triển khai nhiều dự án 
liên quan đến lũ lụt, hạn hán, hệ thống thủy lợi, quản lý biến đổi khí hậu và môi trường. 
Hạn hán, lũ lụt trên sông Mekong ngày càng diễn biến phức tạp. Năm ngoái, nước 
sông Mekong xuống đến mức thấp nhất trong 60 năm qua, gây khô hạn nghiêm trọng 
ở nhiều vùng của trung Lào, đông bắc Thái Lan và tình trạng mặn xâm nhập sâu ở 
đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.  

Từ năm 2011 đến nay, lũ lụt trên sông Mekong khiến 1.000 người thiệt mạng, khoảng 
16 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại lên đến 466 triệu USD. Với gói viện trợ này, Đại 
sứ Nhật Bản tại Lào Keizo Takewaka tin rằng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa khả 
năng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong việc ngăn chặn tình trạng hạn hán và lũ 
lụt mà các vùng đồng bằng hạ nguồn sông Mekong đang phải đối mặt. 
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Hàn Quốc tài trợ dự án năng lượng mặt trời tại 
Khammuan 

heo báo chí Lào, mới đây, thuộc khuôn khổ hợp tác song phương, đại diện của 
Viện xúc tiến năng lượng tái tạo Lào và Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã tổ chức 
đoàn làm việc để thị sát tiến độ dự án cung cấp năng lượng mặt trời cho người 
dân tại huyện Nakai, tỉnh Khammuan. 

Dự án được thực hiện trên cơ sở nguồn viện trợ trị giá 3.2 triệu USD của chính phủ 
Hàn Quốc, bắt đầu triển khai từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2020 với hệ thống sản xuất 
năng lượng mặt trời có công suất 260kW tại hai bản Nahao và Navang của huyện 
Nakai. 

Dự án dự kiến sẽ mở rộng và đem lại lợi ích cho tối đa 5.000 dân cư thuộc 1.500 hộ 
gia đình ở 30 bản tại huyện Nakai được thực hiện bởi công ty PP Electric. Được xem 
là dự án trọng điểm tại địa phương để cải thiện mức sống của người dân địa phương ở 
khu vực hẻo lánh Nam Theun 2 theo hướng bền vững. Trước mắt, dự án sẽ lắp đặt tấm 
năng lượng mặt trời trên mái của 524 căn hộ, đem lại năng lượng cho 2.57 dân cư 
thuộc 2 bản, trở thành dự án kiểu mẫu và thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng để phát 
triển sinh kế, cải thiện thu nhập của người dân. 

Các địa phương hẻo lánh thuộc diện dự án nằm trong lưu vực Nam Theun 2 nằm cách 
trung tâm thị xã Thakhek 130km và cách huyện lỵ Nakai 45km. 

Chính phủ Lào cũng đang đặt mục tiêu cung cấp điện cho 95% dân số trong cuối năm 
nay và dự kiến tăng lên 98% vào năm 2025. 
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Trung Quốc cung cấp bộ xét nghiệm covid-19 cho Lào 

heo báo chí Lào, Trung Quốc đã cung cấp cho Lào bộ dụng cụ xét nghiệm 
covid-19 khi nước này đang đối mặt với các áp lực gia tăng trong việc ngăn 
chặn sự xuất hiện của dịch viêm phổi cấp-vốn đang diễn biến phức tạp trên 
phạm vi toàn cầu. 

Theo Xinhua, ngoài bộ dụng cụ xét nghiệm, Bắc Kinh cũng sẽ cung cấp cho Lào trang 
thiết bị và vật tư y tế phục vụ cho việc phòng ngừa covid-19, trong đó bao gồm đồ bảo 
hộ và khẩu trang y tế. 

Ở chiều ngươc lại, Lào cũng đã ủng hộ cho Trung Quốc trong khi nước này vật lộn để 
kiểm soát dịch, bao gồm vật tư y tế và tiền, tổng giá trị khoảng 700.000 USD. 

Nói với Tân hoa xã, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong khẳng định Trung Quốc 
sẵn sàng cung cấp cho Lào trang thiết bị y tế cần thiết theo chủ trương tăng cường hợp 
tác, hỗ trợ quốc tế nhằm ngăn chặn và kiểm soát covid-19. 

Cũng theo Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Syhavong, Lào đang đối mặt với nguy cơ 
cao để xảy ra covid-19 ở nước này do người nhập cảnh từ các vùng dịch trên thế giới. 
Do thiếu hụt nghiêm trọng về trang thiết bị y tế, Lào rất cần các nguồn viện trợ từ nước 
ngoài. 

Kể từ 18/3, chính phủ Lào cũng tuyên bố đóng cửa toàn bộ các trường học cả nước, 
ngừng cấp thị thực cho khách nước ngoài trong vòng 30 ngày và hàng loạt các biện 
pháp mạnh khác để phòng ngừa covid-19. 

Chính phủ Lào cũng yêu đóng cửa các tụ điểm giải trí, hạn chế các hoạt động tập trung 
đông người, hối thúc cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa covid-19. 

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng kêu gọi người dân tăng cường việc tự trồng 
trọt và chăn nuôi tại gia đình để đảm bảo nguồn thực phẩm khi nước này xảy ra kịch 
bản nghiêm trọng hơn, dẫn đến việc phải phong tỏa biên giới và dòng hàng hóa nhập 
khẩu. 
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Giá thịt lợn tại Lào vẫn đang rất cao 
heo báo chí Lào, bất chấp việc quy định mức giá lẻ thịt lợn do chính quyền ban 
hành như là động thái giải quyết tác động ngắn hạn của sự hạn chế nguồn cùng, 
giá thịt lợn tại Lào nói chung và Vientiane nói riêng vẫn đang ở mức cao, 
khoảng 45.000 kip/kg thịt loạt I. 

Theo quy định, chính quyền cho phép giá lợn hơi tại chuồng ở mức 23.500 kipkg, giá 
xuất lò mổ tối đa 28.500 kip/kg và giá thịt loại I-II tại thị trường không vượt quá 40.000 
và 45.000kip/kg. Giá loại thịt phổ biến hàng đầu ở thị trường Lào kể từ cuối năm 2019 
đến nay đều không cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt bất chấp các nỗ lực bình ổn của chính 
quyền. Nhiều đơn vị cung cấp thịt hơn còn cho rằng giá thịt sẽ còn nhảy vọt hơn nữa 
trong dịp tết Lào 2020, kể cả khi chính phủ ban hành lệnh cấm các hoạt động vui chơi, 
tụ tập đông người, trong khi cơ quan Công Thương ở thủ đô Vientiane cam kết các cơ 
sở bán buôn sẽ bắt đầu tích trữ thịt để cung cấp đầy đủ cho nhu cầu thị trường trong 
ngày lễ lớn nhất năm của người dân Lào. 

Theo Bộ Công Thương, thịt lợn tại Lào bắt đầu khan hàng kể từ cuối năm 2019 do sự 
bùng phát của dịch tả lợn Châu Phi trên hầu khắp các tỉnh thành và sự trượt giá sâu 
của đồng kíp khiến chi phí sản xuất tăng đột biến, đã làm giảm số trại lợn quy mô lớn 
ở Vientiane xuống từ 187 còn 133. 

Theo thống kê, nhu cầu thịt lợn tại Vientiane là khoảng 59.5 tấn/ngày (tương đương 
700-750 con) và có thể tăng lên 800-900 con trong các dịp lễ tết. Trong đó, các trang 
trại và nhà sản xuất quy mô lớn tại thành phố này có thể đáp ứng được khoảng 77% 
nhu cầu thị trường, phần còn lại đến từ các trại lợn có quy mô hộ gia đình. 

Giá thịt lợn tại Lào nói chung và Vientiane nói riêng tăng mạnh tuy vẫn thấp hơn các 
nước láng giềng là Việt Nam, Thái Lan xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn cung do các 
yếu tố dịch bệnh và chi phí chăn nuôi tăng cao. 
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Tai nạn giao thông tại Lào hầu hết là do chủ quan 
heo báo chí Lào, trong khi người Lào đang đặt mối lo lắng hàng đầu cho nguy 
cơ lây lan của dịch covid-19 ở nước này, cơ quan chức năng vừa thông báo số 
liệu đáng lo ngại hơn là ty lệ tử vong do tai nạn giao thông đang có chiều 
hướng gia tăng. Tai nạn phương tiện cơ giới hiện nay vẫn đang gây ra hệ lụy 

không nhỏ cho Lào khi có hàng nghìn người chết mỗi năm bởi lý do này. 

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông và tử vong tại Lào được cho là xuất 
phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông tại nước này, bên cạnh yếu tố 
chất lượng đường xá và hệ thống tiện ích giao thông đang còn hạn chế. 

Ở các đô thị lớn như Vientiane, người ta có thể dễ dàng nhận thấy ý thức và kỹ năng 
lái xe của người Lào đang còn thấp mặc dù đây là khu vực có tỷ lệ xe ô tô cao nhất cả 
nước. Theo thống kê, hơn 800.000 dân tại Vientiane sở hữu gần 1 triệu phương tiện 
các loại, trong đó có khoảng 30% là xe ô tô. 

Theo số liệu của cơ quan công an giao thông, chỉ riêng trong tháng 1/2020, đã có 122 
người Lào chết và 1.272 người khác bị thương do tổng cộng 803 vụ tai nạn, với nguyên 
nhân chính là lái xe quá tốc độ hoặc sử dụng quá độ bia, rượu hoặc đồ uống có cồn 
hay không tuân thủ luật giao thông. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản cũng rất lớn khi có 
đến 1.438 phương tiên bị hư hỏng. Đáng chú ý, các đô thị lớn là những nơi xảy ra 
nhiều vụ tai nạn nhất cả nước, mặc dù hệ thống đường giao thông tốt hơn khu vực 
khác, trong đó đứng đầu là Champasak, Vientiane, Savannakhet. 

Ở Lào, những tài xế có kỹ năng và ý thức giao thông tốt vẫn không nằm ngoại lệ khả 
năng trở thành nạn nhân của các vụ va chạm không xuất phát từ lỗi cá nhân. Đơn cử ở 
thành phố Vientiane, ý thức thấp của một bộ phận tài xế cũng góp phần làm giao thông 
hỗn loạn, chạy tốc độ cao thiếu quan sát gây ra va chạm, thậm chí gây thương tích hay 
dẫn đến tình trạng dồn ứ vào các giờ cao điểm. Ngoài ra, cũng không khó để nhìn thấy 
các trường hợp đỗ xe bừa bãi, lấn chiếm đến 2/3 lòng, lề đường. 

Theo đánh giá từ các chuyên gia, số lượng xe ô tô nhiều tại Lào không phản ánh mức 
độ phát triển về mức sống mà đơn thuần chỉ biểu thị sở thích với loại phương tiện này 
của người dân với lý do phổ biến là sử dụng xe để di chuyển đường dài đến các vùng 
ngoại ô hay về quê, hoặc đơn giản là tham gia giao thông thuận tiện hơn. Có ý kiến 
còn cho rằng, có thể người Lào dùng nhiều thời gian hơn để cân nhắc dòng xe hoặc 
màu xe nào cho đẹp và ấn tượng với người khác hơn là để nghiên cứu luật giao thông. 
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Tin vắn: 

Ngân hàng BIC mở chi nhánh tại Luangprabang 
heo báo chí Lào, ngân hàng đầu tư và thương mại Lào (BIC) vừa tổ chức khai 
trương chi nhánh tại Luangprabang hôm 6/3, qua đó mở rộng các chi nhánh 
của mình, trước đó là Pakse, Savannakhet và trụ sở chính ở thành phố 

Vientiane. 

Chi nhánh mới của BIC tại Luangprabang sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay, nhận tiền 
gửi, thanh toán phí đường bộ, quy đổi ngoại tệ, internet banking, ứng dụng trực 
tuyến… BIC bắt đầu hoạt động tại Lào từ năm 2008 dưới tên gọi Ngân hàng thương 
mại quốc tế Malaysia. Năm 2015, Tập đoàn AIF và điện lực Lào EDL đã hoàn tất việc 
mua lại quyền sở hữu ngân hàng này với tỷ lệ nắm giữ cổ phẩn lần lượt là 70-30. Trụ 
sở mới của BIC tại Luangprabang cũng nằm trong phạm vi trụ sở của EDL ở tỉnh này. 
BIC hiện có cả chi nhánh BIC Campuchia được hoạt động từ tháng 7/2018. 

 

Lễ hội ẩm thực Pháp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 
heo báo chí Lào, sự kiện lễ hội ẩm thực Pháp dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều 
nhà hàng ở thành phố Vientiane ngay trong tuần tới với tên gọi “Good France” 
bao gồm nhà hàng l'Adresse, La Signature, You na, l'Atmo và Paradise kể từ 

23-29/3. 

Thông tin được đưa ra tại họp báo diễn ra tuần trước do Đại sứ quán Pháp tại Lào tổ 
chức, đồng thời cũng công bố chi tiết công tác tổ chức và thông tin về đầu bếp cũng 
như thực đơn sẽ được trình diễn tại sự kiện. 

“Good France” là sự kiện ẩm thực có 6 năm tuổi đời, được tổ chức tại nhiều quốc gia 
trên thế giới và nhận được sự đánh giá cao về chất lượng và khả năng truyền tải văn 
hóa Pháp. Năm nay, lễ hội sẽ chú trọng ẩm thực truyền thống của khu vực Val de 
Loire. 

Vientiane gặp khó trong việc thu gom rác thải 
heo KTTM, hiện toàn thành phố Vientiane ghi nhận bình quân 500-600 tấn 
rác sinh hoạt mỗi ngày do hơn 800 nghìn cư dân thải ra, con số này đang vượt 
quá khả năng thu gom và xử lý của chính quyền bởi việc phân bổ ngân sách 

còn hạn chế và thiếu hụt nguồn nhân lực cũng như phương tiện. Hiện thủ đô Vientiane 
có một bãi rác 100ha tại km32 để thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nhưng thường 
xuyên bị quá tải. Mặt khác, chính quyền cũng gặp khó khăn khi một bộ phận người 
dân không có ý thức tốt, đặc biệt là người dân tại các khu vực chưa có dịch vụ thu gom 
rác tự ý vứt bừa bãi hoặc đốt làm tăng nguy cơ ô nhiễm mỗi trường. Chính quyền thành 
phố hiện có quy định phạt 50.000 kip/kg rác thải vứt bừa bãi nhưng hầu như chưa giải 
quyết được vấn đề này. 
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Lào tạm đóng cửa quốc lộ số 8 nối Khammuan và 
Bolikhamxay 

heo VTM, tuần qua, Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ra thông báo tạm đóng 
cửa quốc lộ số 8, nối tỉnh Khammuan và Bolikhamxay trong vòng 1 tuần, kể 
từ 16-23/3 để phục vụ công tác bảo trì và nâng cấp, trong đó bao gồm việc 

trải nhựa đường. 

Theo nội dung thông báo, kể từ ngày 16/3, xe ô tô, xe tải nhỏ và xe khách tối đa 45 
chỗ ngồi được phép lưu thông qua khu vực Phouhai thuộc quốc lộ 8 từ 10h30-11h 
sáng, trong khi xe tải từ 12-22 bánh chỉ được lưu thông sau 17h hàng ngày. Quy định 
áp dụng tương tự với tuyến đường đi qua khu vực Phouphaman. 

Quốc lộ 8 là tuyến đường quan trọng, kết nối hai tỉnh miền Trung Lào và có thể tiếp 
cận hàng loạt điểm du lịch hấp dẫn khi sử dụng tuyến đường này, bao gồm động Nang 
En, Động Pha Nha, Động Pha, Động Hang, Konglor, Xebangfa và Thác nước Tad Xai 
và Tad Lek. 

Tuyến đường Tanmixay-Sikeud ở Vientiane gần hoàn 
thành 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ dự án nâng cấp tuyến đường Tanmixay-
Sikeud ở quận Xaythany cho biết đoạn đường dài 9.4km hiện đang đạt tiến 
độ 85.01% sau khi được chính quyền gia hạn thêm 6 tháng thi công bởi sự cố 

tài chính từ nhà thầu. 

Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện dự án cam kết tuyến đường sẽ hoàn thành ngay 
trong tháng 6 tới sau khi để người dân chịu đựng cảnh khói bụi ô nhiễm trong gần 2 
năm (dự án ban đầu được xác định sẽ hoàn thành trong năm 2018) với tổng chi phí đầu 
tư 45.1 triệu USD, do Công ty Tangchaleun đầu tư trước và nhận lại sau đó từ chính 
phủ theo lãi suất 3.5% năm trong vòng 7 năm. 

Dự án nâng cấp sẽ mở rộng mặt đường cũ lên 28m với 6 làn xe chay và tiện ích giao 
thông đầy đủ, tạo ra tuyến đường thông thoáng nối quốc lộ 13, đại lộ 450 với phía Bắc 
thủ đô Vientiane. 

Dự án mở rộng sân bay Huayxai đạt 50% tiến độ 
heo KTXH, theo thông tin từ Sở Công chính và Vận tải tỉnh Bokeo, dự án nâng 
cấp và mở rộng sân bay Huayxai ở tỉnh này đang đạt tiến độ tốt, dự kiến hoàn 
thành ngay trong năm nay. 

Hiện nhà thầu đang hoàn thành các hạng mục tường rào, hệ thống đường băng, đường 
thoát nước. Dự án được khởi công từ tháng 9/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 
11 năm nay 2020 với tổng kinh phí hơn 149 tỷ kip, tập trung mở rộng đường băng và 
nhà ga hành khách. 
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Đường băng được mở rộng từ 19-36m rộng và 1.45-1.66km dài, đảm bảo khả năng hạ 
cánh cho dòng ATR từ hai hướng, từ đó kỳ vọng loại hình di chuyển mới sẽ thu hút 
thêm khách du lịch cho tỉnh Bokeo. Trước đó, sân bay này có quy mô nhỏ và chỉ phục 
vụ được các máy bay tối đa 50 chỗ ngồi. 

Huayxai là thị trấn nhỏ nằm giáp ranh với Thái Lan, được xem là điểm trung chuyển 
và nghỉ chân cho du khách nhưng thiếu đi sức hấp dẫn bởi không được đầu tư đúng 
mức. 

Trồng cây anh túc trái phép vẫn phổ biến tại 
LuangNamtha 

heo KTTM, theo ghi nhận của cơ quan chức năng tỉnh LuangNamtha, tình trạng 
trồng cây anh túc trái phép của người dân trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức 
tạp và cần sự kiểm soát chặt chẽ bởi nguy cơ tội phạm ma túy ở mức độ cao. 

Tỉnh LuangNamtha cho biết đang thường xuyên tổ chức giáo dục, tuyên truyền tác hại 
ma túy cho người dân địa phương và khuyến khích người dân phá bỏ các diện tích anh 
túc để chuyển sang loại cây trồng khác hợp pháp.  

Trong giai đoạn 2019-2020, lực lượng an ninh tỉnh LuangNamtha đã tuần tra và phát 
hiện ít nhất 156 hộ giá đình tại 14 bản tự ý trồng anh túc trên diện tích 106 ha, tăng 
cao hơn 35.14% so với cùng giai đoạn trước đó.  

Tại các địa phương phía Bắc, tập quán trồng anh túc được người dân xem là phương 
tiện hiệu quả nhất để duy trì cuộc sống bởi điều kiện địa lý không cho phép canh tác 
các loại cây nông nghiệp năng suất cao. 
 

Bộ quốc phòng Lào chi ngân sách để phát triển 
Phongsaly 

heo thông tin từ KTTM cho biết mới đây Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức lễ giao 
nhận khoản tiền 350 triệu kip cho người dân và lực lượng binh sĩ tại tỉnh 
Phongsaly theo đề xuất của chính quyền tỉnh này về việc xin ngân sách mua 

trang thiết bị và vật liệu để thực hiện dự án hợp nhất các bản nhỏ thành cụm bản, tạo 
điều kiện phát triển kinh tế địa phương. 

Theo nghiên cứu của Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Lào, khoản kinh phí hỗ 
trợ sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân địa phương thông qua 
việc nâng cấp và cải thiện hạ tầng công cộng, bao gồm hệ thống cấp nước, điện lưới, 
trường học được xây dựng mới. Theo đó, có 250 triệu kip được cung cấp cho việc phát 
triển địa phương và 100 triệu kip được cung cấp cho ban chỉ huy quân sự các huyện 
May và Bountay để nâng cấp cơ sở cơ quan. 
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Kim ngạch thương mại tháng 2 của Lào  
đạt 769 triệu USD 

heo số liệu của cục thống kê Lào cho biết kim ngạch thương mại trong tháng 2 
của nước này đạt 769 triệu USD, giảm hơn 20 triệu USD so với tháng 1. Trong 
đó, giá trị xuất khẩu đạt 391 triệu USD và nhập khẩu đạt 378 triệu USD. 

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong tháng 2 của Lào bao gồm sắn, đồng, bột gỗ, 
giấy, gia súc, đường, chuối, hàng may mặc, linh kiện máy ảnh… Hàng hóa nhập khẩu 
chính của Lào bao gồm dầu diesel, xe cơ giới, máy móc, phụ tùng, thép, đồ uống, 
plastic, xăng dầu… 

Trong tháng 2, xuất khẩu của Lào sang Thái Lan đạt 111 triệu USD, 107 triệu USD 
sang Trung Quốc, 105 triệu USD sang Việt Nam, 7 triệu USD sang Ấn Độ và 7 triệu 
USD sang Nhật Bản. Đồng thời, nhập khẩu từ Thái Lan đạt 233 triệu USD, 56 triệu 
USD sang Trung Quốc, 39 triệu USD sang Việt Nam, 11 triệu USD sang Nhật Bản và 
7 triệu USD sang Hàn Quốc. 

 

Hàn Quốc cung cấp viện trợ phát triển trẻ em tại Lào 
heo báo chí Lào, mới đây, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa 
thông báo đã cung cấp khoản tài trợ trị giá 1.8 triệu USD cho UNICEF để thực 
hiện dự án cải thiện sức khỏe tâm lý và bảo vệ trẻ em tại tỉnh Attapeu, miền Nam 

Lào. Thỏa thuận tài trợ cho dự án kéo dài từ năm 2020-2023, nhằm cải thiện các dịch 
vụ chăm sóc và bảo vệ từ 3.000-10.000 trẻ em trong cộng đồng, đặc biệt là đối tượng 
bị ảnh hưởng từ thảm họa lũ lụt hồi năm 2018 ở tỉnh này. Đồng thời, dự án cũng thực 
hiện sứ mệnh bảo vệ trẻ em ở miền Nam Lào khỏi nguy cơ bạo lực, lam dụng và bóc 
lột và củng cố hệ thống bảo trợ trẻ em tại nước này. 

Tai nạn tại Bolikhamxay làm 6 người thiệt mạng 
heo báo chí Lào, tuần trước, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra tại 
địa bàn bản Meuangmuan, huyện Viengthong của tỉnh Bolikhamxay đã gây thiệt 
mạng 6 người và làm bị thương 17 người khác. 

Theo thông tin từ cơ quan an ninh tỉnh Bolikhamxay, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 7h20p 
ngày 11/3, 23 người, bao gồm cả tài xế đang trên đường di chuyển từ huyện Bolikhan 
đến Viengthong. Khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 6 người 
chết tại chỗ, 8 người nguy kịch, một người bị thương tương đối nặng và 8 người khác 
bị thương nhẹ. Cảnh sát địa phương cũng cho biết đây là lần đầu tiên khu vực này được 
báo cáo xảy ra tai nạn. Với địa hình dốc và quanh co, nguyên nhân dẫn đến tai nạn 
được cho là tài xế tăng tốc và mất lái. 
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Khammuan khuyến khích du lịch sinh thái 
heo KTTM, huyện Nakai, tỉnh Khammuan đang được quan tâm đầu tư và nổi 
lên là địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn hàng đầu tại địa phương miền Trung 
Lào với kế hoạch xây dựng và quảng bá quần thể du lịch khu bao tồn quốc gia 

Nakai-Namtheun rộng 3.500km2. 

Việc phát triển du lịch tại khu vực này phù hợp với chính sách phát triển của địa 
phương khi có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, ngoài ra còn cho 
phép khách du lịch khám phá hệ sinh thái đa dạng, theo dõi hoạt động của các quần 
thể động vật như voi, hổ, khỉ… 

Chính quyền huyện Nakai cho biết đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực và cải thiện 
kiến thức cho người dân địa phương song song với các hoạt động quảng bá quy mô 
nhỏ về tiềm năng du lịch của khu bảo tồn. Tại Nakai-Namtheun, chính quyền cho biết 
sẽ cung cấp dịch vụ lưu trú cùng người dân theo lối sống truyền thống, chương trình 
trao thưởng cho cuộc thi tìm kiếm động vật hoang dã… 

 

Tỷ lệ người dùng internet Lào tăng cao 
heo KTXH, mới đây, theo thông tin từ Bộ Bưu chính Viễn thông và Truyền 
thông Lào đưa ra số liệu thống kê cho biết ngành này trong năm 2019 đã đem 
lại nguồn thu 3.660 tỷ kíp, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể 

vào tổng thu ngân sách quốc gia với 755 tỷ kip. Đáng chú ý, tỷ lệ người dùng thiết bị 
di động viễn thông tăng trưởng 24% và tỷ lệ sử dụng internet tại nước này tăng 17% 
so với cùng kỳ năm ngoái. 

Vientiane phát triển đường thủy lợi mới 
heo VTM, mới đây, chính quyền thủ đô Vientiane vừa ra thông báo cho biết kế 
hoạch phát triển đường thủy lợi mới để phục vụ nông nghiệp địa phương trong 
mùa khô, ngăn lũ lụt vào mùa mưa và được xem là một hình thức du lịch mới. 

Cụ thể, con kênh thủy lợi sẽ kéo dài 76km, kết nối đầm Thatluang với kênh Thatluang-
SalakhamVangdueanha và kênh Huaydeua ở phía Nam thành phố. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

            Việt Nam chúc mừng 65 năm ngày thành lập Đảng 
NDCM Lào 

heo báo chí Việt Nam, Chiều 19/3 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào 
Nguyễn Bá Hùng đã dẫn đầu Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại 
Lào và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Ban Đối 

ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, chúc mừng 65 năm Ngày 
thành lập Đảng NDCM Lào (22/3/1955-22/3/2020). 

Tại buổi tiếp với sự có mặt của đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào và các đồng chí lãnh đạo 
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã trân trọng 
trao điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào. 

Nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào có cùng chung một nguồn 
cội, cùng chung một sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân hai nước đấu tranh giành độc 
lập dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng, đồng 
chí Sounthone Sayachak khẳng định sự hợp tác giữa hai Đảng hiện nay ngày càng đi 
vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định sự hợp tác giữa hai Đảng của hai nước suốt thời 
gian qua là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng hai nước cũng như 
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam trước sau như một luôn trân 
trọng và kiên định trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 
đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Mặc dù thời gian 
qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM 
Lào, tin tưởng rằng Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau vượt qua những thách thức, hoàn 
thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà hai nước đã đề ra. 
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Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến cáo công dân 
không nên vội vã về nước 

heo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo 
khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào không 
nên hoang mang, vội vã về nước, do chính phủ nước này vẫn đang khống chế 

dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tương đối tốt và Lào đến nay vẫn chưa ghi 
nhận bất cứ trường hợp nhiễm bệnh. 

Khuyến cáo cho biết mặc dù tình hình dịch COVID – 19 trong khu vực và trên thế giới 
vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, đến ngày 20/3, Chính phủ Lào khẳng định vẫn 
chưa phát hiện ca bệnh nào. Bên cạnh đó, để ngăn ngừa nguy cơ virus SARS-CoV-2 
gây bệnh COVID – 19 thâm nhập vào Lào, chính phủ nước này đã nâng mức độ phòng 
ngừa trong nước lên cấp cao nhất, trong đó có các biện pháp như tạm đóng cửa toàn 
bộ trường học ở mọi cấp học, hủy bỏ mọi sự kiện tập trung đông người, tạm đóng cửa 
hầu hết các cửa khẩu dọc biên giới với Việt Nam và Thái Lan, hủy phần lớn các chuyến 
bay đi quốc tế…  

Có thể thấy, Chính phủ Lào đang kiểm soát và phòng ngừa khá tốt tình hình dịch 
COVID – 19. Do vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị cộng đồng người 
Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào nên giữa bình tĩnh, không hoang mang, hoảng 
loạn, không hành động theo tâm lý đám đông, không nên ồ ạt trở về nước để tránh dịch 
trong thời điểm hiện tại. Đồng thời theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch; 
không tuyên truyền, tung tin sai lệch về dịch COVID – 19 gây hoang mang trong cộng 
đồng. Khuyến cáo cũng đề nghị bà con kịp thời thông tin, trao đổi với Đại sứ quán và 
các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để cập nhật thông tin về dịch bệnh và được 
hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết.  

Trong trường hợp cần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, để nhận được sự trợ 
giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của 
Đại sứ quán là +85620 96106775 hoặc +85620 92546868. Nếu cần liên hệ với Tổng 
Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, đề nghị bà con liên hệ +85620 91112345. 
Trong trường hợp cần liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, bà con hãy 
liên hệ với số điện thoại +8562098362929. Trong trường hợp cần liên hệ với Tổng 
Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, đề nghị bà con liên hệ theo số +85620 
98208666.  

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam cũng cho biết kể từ 0h ngày 21/3/2020, Việt 
Nam sẽ tổ chức cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh từ các 
quốc gia và vùng lãnh thổ vào Việt Nam. Trường hợp người nhập cảnh có dấu hiệu 
sốt, ho, khó thở sẽ được đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét 
nghiệm COVID-19. 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 71 

 

     Hàng trăm công dân Việt Nam từ Lào về qua Cửa 
khẩu quốc tế Cầu Treo  

heo báo chí Việt Nam, ngày 20-3, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho 
biết, Đồn Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao (Lào) vừa có văn bản thông báo người 
dân và phương tiện nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu vào Lào qua Cửa khẩu Quốc 

tế Cầu Treo - Nậm Phao phải thực hiện cách ly 14 ngày. 

Để chủ động ứng phó, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19, Đồn Cửa khẩu quốc tế 
Nậm Phao đã gửi Văn bản số 30/Đồn QT Nậm Phao ngày 18-3-2020 đến các cơ quan 
hữu quan của Đồn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo  thông báo về việc phòng chống dịch 
Covid-19. 

  
Theo đó, kể từ 7 giờ ngày 19-3-2020, tất cả người dân nhập cảnh (người Lào và người 
nước ngoài), phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu vào nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Phao đều phải thực 
hiện cách ly 14 ngày để kiểm tra dịch tễ. Nếu không nhiễm virus gây bệnh Covid-19 
mới được phép nhập cảnh vào Lào. 
  
Tối ngày 19-3, đã có 137 công dân Việt Nam từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu 
Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), nhờ làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết, ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu 
Treo, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành đưa số công dân này về địa 
điểm cách ly tập trung tại nhà làm việc liên ngành cổng B (địa bàn xã Sơn Tây, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để cách ly y tế, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo 
đúng quy định. 
  
Nhà làm việc liên ngành cổng B cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 30km. Quy 
mô khu vực cách ly y tế tập trung tại đây phục vụ khoảng 300 người. 

Tại điểm cách ly tập trung, các công dân được cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt, 
làm thủ tục khai báo và bố trí phòng nghỉ đảm bảo điều kiện cách ly theo quy định. 

  
Trước đó, để chuẩn bị điều kiện đảm bảo tại khu vực cách ly tập trung, Chủ tịch UBND 
tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đề nghị lực lượng quân sự chịu trách nhiệm quản lý 
chính, đảm bảo các điều kiện về hậu cần, cử lực lượng vận chuyển giường, chiếu, chăn, 
mùng phục vụ người được cách ly. 

Ngành y tế phối hợp với cơ quan quân sự tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn khu 
cách ly, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe các trường hợp cách ly và thực 
hiện các nhiệm vụ chuyên môn về y tế… 
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       4 đối tượng vận chuyển 60kg ma tuý đá cùng hàng 
trăm nghìn viên ma tuý tổng hợp 

heo Tienphong- Ngày 20/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp 
với lực lượng chức năng tỉnh Bôlykhămxay (Lào) bắt 4 đối tượng người Lào vận 
chuyển trái phép 60kg ma túy đá, 240.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng 

bị bắt giữ gồm: Dình Dàng (SN 1983, trú tại bản Nọng Pha Nha, quận Xay Tha Ni, TP 
Viêng Chăn); May Xồng (SN 1993, ở bản Phôn Khăm, huyện Xay Chăm Phon); Tồng 
Xồng (SN 1990, trú tại bản Thong Na My, huyện Pak Ka Đing); Mo Vàng (SN 2001, 
trú tại bản Phôn Mương, huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay). 

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/3 tại thị trấn Pakxan, huyện Pakxan (Bôlykhămxay), 
lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với An ninh 
tỉnh Bôlykhămxay tổ chức mật phục bắt quả tang 4 đối tượng người Lào đang sử dụng 
2 xe ô tô bán tải vận chuyển trái phép chất ma túy theo tuyến Quốc lộ 13 đi từ Lào về 
Việt Nam để tiêu thụ. Qua khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 60kg ma túy 
tổng hợp, 240.000 viên hồng phiến cùng một số tang vật liên quan đến vụ án. Hiện vụ 
việc đã được bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Bôlykhămxay xử lý theo quy định 
của pháp luật 
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