
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 72- THÁNG 03 NĂM 2020

• Lào ghi nhận 8 ca nhiễm covid-19 trong tuần

• Lào ban hành biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa covid-19

• Lào hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nhằm đối phó Covid-19

• Lào thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm đối phó Covid-19

• Lào đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước

• Lào lạc quan vào triển vọng phát triển kinh tế

• Lào cần cải cách để thu hút thêm FDI

• Covid-19 làm kim nghạch thương mại quốc tế của Lào giảm sút

• Doanh nghiệp Lào đoàn kết để vượt qua dịch covid-19

• Chính phủ Lào tìm cách hỗ trợ ngành du lịch

• Lào ban hành hướng dẫn về chứng nhận y tế hàng nông sản

• Giá cả hàng hóa tại Lào leo thang do dịch covid-19

• Lào khẳng định hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn lưu thông bình thường 

• Thái Lan đóng biên giới, Lào cho phép người nước ngoài gia hạn visa 

• Lào cải thiện quy định về lĩnh vực nhập khẩu

• Việt Nam viện trợ Lào và Campuchia chống Covid-19

• Trung Quốc hỗ trợ Lào chống covid-19

• Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tại Lào

• Truyền hình an ninh Lào chuẩn bị phát sóng qua vệ tinh



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT TUẦN BÁO SỐ 72

• Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào bổ nhiệm thứ trưởng 
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Tin chính: 

Lào ghi nhận 8 ca nhiễm covid-19 trong tuần 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 29/3, số ca nhiễm covid-19 ở Lào hiện đang 
là 8 ca, mức độ lây lan ở cấp F3, bao gồm 5 ca tại Vientiane và 3 ca tại 
Luangprabang. Các ca nhiễm mới covid-19 tại Lào đều đang bắt nguồn từ 
việc lây chéo với một trong hai bệnh nhân đầu tiên. Các ca bệnh đều đang 

biểu hiện triệu chứng nhẹ, chưa có thể hiện các biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, 
các ca nhiễm covid-19 đầu tiên đều có nguồn dịch nước ngoài nhưng lại nằm trong 
lĩnh vực du lịch, trong vòng chưa đến một tuần (kể từ 24/3) đã ghi nhận 235 trường 
hợp có nguy cơ nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với các ca dương tính. Bộ Y tế Lào cho 
biết các ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong vòng ít nhất 1 tháng tới. 

Ngoài ra, ở thành phố Vientiane đang có 10 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly 
đặc biệt tại bệnh viện cùng 9 trường hợp khác tại Luangprabang, tỉnh Champasak và 
Bolikhamxay có 4 trường hợp mỗi tỉnh, Salavan và tỉnh Vientiane cũng cùng có 3 
trường hợp trong khi Savannakhet, Xayaboury và Sekong đều có cùng 1 trường hợp. 
Ngoài ra, Bộ Y tế Lào cũng có biết tính đến 17h ngày 28/3, nước này ghi nhận 8 trường 
hợp người nhập cảnh qua các cửa khẩu Lào-Thái Lan bị sốt, hiện đang được lấy mẫu 
xét nghiệm và cách ly tại bệnh viện tỉnh Champasak. 

Liên quan đến vấn đề này sáng ngày 29/3, vào lúc 10h30, đoàn bác sỹ và chuyên gia 
Trung Quốc gồm 12 người cùng số lượng lớn vật tư, trang thiết bị y tế đã đến Lào để 
thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Lào phòng chống dịch covid-19. Dự kiến, đội ngũ chuyên 
gia này sẽ ở lại Lào trong vòng 14 ngày, giúp đỡ nhân viên y tế Lào cải thiện kinh 
nghiệm phòng ngừa, sàng lọc, xét nghiệm cho đến công tác điều trị bệnh nhân covid-
19. 
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 Lào ban hành biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa 

covid-19 
heo NDĐT, Ngày 29-3, Lào tuyên bố nước này sẽ đóng cửa toàn bộ cửa khẩu 
quốc tế từ ngày 30-3 đến 19-4, hạn chế người dân Lào và người nước ngoài 
đi lại, cán bộ, công chức làm việc tại nhà từ 1 đến 19-4 và một số biện pháp 
mạnh nhằm ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến 

phức tại Lào. 

Theo đó, Lào đóng toàn bộ cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của cá 
nhân, kể cả các cá nhân đã được cấp thị thực, tuy nhiên, người nước ngoài có mong 
muốn trở về nước sẽ được tạo điều kiện; tiếp tục thực hiện đóng các cửa khẩu chính, 
cửa khẩu phụ và đường mòn, lối mở đã ban hành trước đây. Các hoạt động xuất nhập 
cảnh hàng hóa vẫn được thực hiện theo quy định đã hướng dẫn theo hướng nghiêm 
ngặt.  

Quyết định cũng quy định cán bộ, nhân viên nhà nước ngừng đến làm việc tại trụ sở 
văn phòng từ ngày 1 đến 11-4 và nghỉ Tết cổ truyền tiếp đến 19-4, ngoại trừ bộ đội, 
công an, lực lượng cứu hỏa, công nhân viên làm trong các lĩnh vực điện lực, nước máy, 
thông tin, y tế, tình nguyện viên, cán bộ, nhân viên nhà nước được giao nhiệm vụ trực 
và những cá nhân được giao nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát và điều trị bệnh nhân. 
Giao các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động phân công, chỉ đạo cán bộ, 
nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao làm việc tại nhà bằng biện pháp online, thông 
qua điện thoại, mạng xã hội, hệ thống họp trực tuyến…. nhằm bảo đảm an ninh trật tự 
xã hội.  

Cấm người dân, cán bộ, nhân viên nhà nước, bộ đội, công an, công nhân, học sinh, 
sinh viên… ngoại kiều, người không có quốc tịch, người nước ngoài ra khỏi nơi cư 
trú, ngoại trừ trường hợp cần thiết như đi mua đồ tiêu dùng, đi bệnh viện hay thực hiện 
những công việc tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính không phải ngân hàng, thị 
trường chứng khoán, công ty chứng khoán, bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc, bộ 
phận cứu hộ, bưu điện, viễn thông, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ thu gom rác, chợ 
nông nghiệp, cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại và cửa hàng ăn uống. Các cơ 
quan, tổ chức này cũng được phép duy trì hoạt động nhằm bảo đảm cuộc sống người 
dân không bị ảnh hưởng nhiều.  

Quyết định cũng cho phép người dân tham gia sản xuất nông nghiệp để làm nguyên 
liệu thực phẩm. Đáng chú ý, Quyết định cấm cá nhân di chuyển giữa các địa phương 
hoặc đến khu vực có dịch và nguy cơ dịch cao, ngoại trừ những trường hợp được phép 
của chính quyền địa phương liên quan, nếu liên quan việc cần thiết như vận tải hàng 
hóa, đi bệnh viện; lập các chốt kiểm soát liên ngành khi cần thiết; cấm tổ chức các sự 
kiện có hơn 10 người tham gia, tuy nhiên, vẫn cho phép các sự kiện như đám ma, mai 
táng, thiện nguyện có hơn 10 người nhưng phải thực hiện biện pháp đo thân nhiệt, giữ 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 72 

khoảng cách hơn 2m và dùng khẩu trang. Quyết định cũng nhấn mạnh việc cần thiết 
tiếp tục đóng cửa các cửa hàng giải trí, địa điểm thể dục thể thao, chợ đêm, nhà máy, 
xưởng may… do có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ngoại trừ các nhà máy sản 
xuất đồ tiêu dùng, đồ phòng chống dịch bệnh, đồ dùng y tế và nhân viên khi nghỉ phải 
được hưởng các chế độ phúc lợi. Việc tàng trữ, tăng giá các loại hàng hóa sử dụng 
trong việc phòng chống dịch bệnh, hàng hóa thiết yếu; việc quảng cáo, tuyên truyền 
thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. 

 

   Lào hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nhằm đối phó 
Covid-19 

heo NDĐT, đối mặt tình hình kinh tế gặp nhiều ảnh hưởng tiêu cực do dịch 
bệnh Covid-19 gây ra, Chính phủ Lào trong thời gian vừa qua đã áp dụng một 
số biện pháp về kinh tế nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước để bù 
đắp những hàng hóa phải nhập khẩu trước đây như giảm lãi suất ngân hàng 

cho vay, dành nhiều ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kêu gọi người dân biến 
những khó khăn hiện nay thành cơ hội, thi đua tăng gia sản xuất các mặt hàng trong 
nước tự sản xuất được nhằm bù đắp những hàng hóa phải nhập khẩu trước đây. 

Mới đây, Bộ Công thương Lào đã khẩn trương giải ngân 100 tỷ kíp Lào và giao bốn 
ngân hàng thực hiện, đó là Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank) và Ngân 
hàng TNHH Sài Gòn Thương tín Lào (Sacombank Lào) mỗi ngân hàng 30 tỷ kíp Lào, 
40 tỷ kíp Lào còn lại là hai ngân hàng khác. Nguồn vốn này nằm trong gói tài chính 
200 tỷ kíp Lào hưởng lãi suất thấp mà Chính phủ Lào quyết định sử dụng để hỗ trợ 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào từ nguồn quỹ thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, cung cấp nguồn vốn lâu dài cho các doanh nghiệp này sử dụng làm vốn luân 
chuyển để mở rộng sản xuất và thuê nhân công, thay đổi máy móc, phương tiện, sử 
dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất sản xuất. 

Bộ Công thương Lào cũng quy định việc giải ngân với mức trần cho các đối tượng 
khác nhau như doanh nghiệp siêu nhỏ không quá 1,5 tỷ kíp Lào, doanh nghiệp nhỏ 
không quá ba tỷ kíp Lào, doanh nghiệp vừa không quá bốn tỷ kíp Lào trên một hợp 
đồng với lãi suất 3%/năm. Việc giải ngân cũng chỉ áp dụng cho các lĩnh vực và khu 
vực ưu tiên như: công nghiệp chế biến, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, trồng 
trọt, chăn nuôi và du lịch. 

Các ngân hàng thương mại được giao thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các bước 
xem xét và thông qua quỹ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguồn quỹ thúc 
đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ thực hiện nhiệm vụ theo dõi và đánh giá kết quả và 
hướng dẫn các ngân hàng thương mại bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn này một cách 
hiệu quả, đúng mục đích, mục tiêu của quy đã đề ra. 

Ngoài ra, theo thông tin từ Ngân hàng CHDCND Lào, nước này đã điều chỉnh chính 
sách tiền tệ, đặc biệt là giảm tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc tiền kíp Lào xuống 1% và tiền 
ngoại tệ xuống 2% để cho các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn mở rộng tín 
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dụng nhằm thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nước này cũng 
tập trung ưu tiên duy trì sự ổn định tiền tệ quốc gia, đặc biệt là việc quản lý tỷ lệ trao 
đổi một cách ổn định nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối 
với nền kinh tế Lào. 

 Lào thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm đối phó Covid-
19 

heo NDĐT, tại Hội nghị thường kỳ tháng ba mới đây, Chính phủ Lào đã thành 
lập Ban chuyên trách giải quyết những tác động, ảnh hưởng về mặt kinh tế 
do dịch bệnh Covid-19 gây ra do Phó Thủ tướng Sonsay Siphandone làm 
Trưởng Ban. Hội nghị cũng xem xét, đồng ý trên nguyên tắc 13 biện pháp 

kinh tế mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp nghiên 
cứu để Chính phủ xem xét, thông qua và triển khai. 

Trong khi đó, nhằm khuyến khích tăng cường sản xuất trong nước, nhất là hàng hóa 
tiêu dùng thiết yếu do việc nhập khẩu từ các nước láng giềng bị hạn chế bởi dịch bệnh 
Covid-19, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, phát huy tinh thần tự lực, 
tự cường vốn là một trong những truyền thống tốt đẹp của người Lào, Chính phủ kêu 
gọi các bộ, ngành và người dân Lào hãy biến những khó khăn hiện nay thành cơ hội, 
thi đua tăng gia sản xuất các mặt hàng trong nước tự sản xuất được nhằm bù đắp những 
hàng hóa phải nhập khẩu trước đây. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã chỉ đạo các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
của mình, trên cơ sở tình hình thực tế đề xuất các giải pháp thực hiện; đồng thời cho 
phép áp dụng một số biện pháp linh hoạt để giảm thiểu những tác động ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống người dân Lào; tăng 
cường phối hợp, trao đổi thông tin và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ từ cộng đồng quốc 
tế, đặc biệt là các lĩnh vực mà Lào đang cần, chưa chuẩn bị sẵn sàng. 

Trước đó, Chính phủ Lào đã chỉ đạo các bộ, ngành áp dụng một số biện pháp để hạn 
chế những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế - xã hội và đời 
sống của người dân Lào, trong đó có quy định về việc quản lý giá bán khẩu trang, nước 
rửa tay và các dụng cụ y tế cũng như một số biện pháp chế tài nhằm hạn chế việc đầu 
cơ hàng hóa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. 

 

Lào đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh Việt 
Nam tạm ngừng xuất khẩu 

heo báo chí Lào, Công ty nhiên liệu trực thuộc nhà nước Lào (LSFC) mới 
đây cho biết vẫn có đủ khả năng cung cấp xăng dầu cho thị trường nội địa 
trong bối cảnh Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrolimex) vừa thông báo sẽ 
tạm dừng xuất khẩu sang Lào. 

T 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 72 

Theo đó, quyết định tạm ngừng xuất khẩu xăng dầu được cho là ảnh hưởng từ các biện 
pháp phòng ngừa nghiêm ngặt mà chính phủ Việt Nam đề ra để giảm thiểu nguy cơ 
lây lan của dịch covid-19, cụ thể là việc yêu cầu người dân, bao gồm tài xế vận tải 
hàng hóa phải thực hiện cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày nếu thực hiện việc nhập 
cảnh. Việc này đã đẩy cao mức chi phí vận tải và lương nhân viên, theo giám đốc 
LSFC, ông Anousinh Pholsena. 

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan lại đang ưu tiên xuất khẩu sản phẩm nhiên liệu và khí 
đốt cho Lào như bình thường là thông tin lạc quan bởi nước này cung cấp cho Lào 
80% nhu cầu nhiên liệu của thị trường. Thái Lan cũng không áp dụng chính sách cách 
ly bắt buộc 14 ngày mà chỉ cần tài xế xuất trình được giấy phép chứng nhận sức khỏe. 

Hiện tại, Lào và Thái Lan đã đóng cửa toàn bộ biên giới với nhau, nhưng vẫn mở 
đường cho các chuyến lưu thông hàng hóa nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ giấy phép 
hải quan cần thiết. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, cùng với đà giảm của thị trường thế giới, giá nhiên 
liệu của Lào cũng được điều chính giảm khá mạnh trong tháng này. 

Thông tin từ LSFC cho biết đơn vị này có khả năng cung cấp 300.000 lít nhiên liệu 
mỗi ngày ra thị trường, đảm bảo duy trì khả năng cung ứng tối đa 10 ngày. Trong khi 
chính phủ Lào cho biết kho dự trữ xăng dầu của nước này cũng đang còn 10 triệu lít 
để ứng phó với trường hợp khẩn cấp. 

Tuy nhiên, Lào cũng kỳ vọng Thái Lan sẽ không áp đặt các biện pháp phòng vệ covid-
19 chặt chẽ hơn như Việt Nam để duy trì nguồn cung nhiên liệu trong nước. 

Nhiên liệu là mặt hàng Lào phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, trong đó có 80% 
từ Thái Lan, khoảng 19% từ Việt Nam và chưa đến 1% từ Trung Quốc. 

Theo Bộ Công Thương, giá trị nhập khẩu dầu Diesel của Lào trong năm 2017 là 446 
triệu USD, tăng lên 586 triệu USD trong năm 2018, 555 triệu USD trong năm 2019. 
Nhập khẩu xăng đạt gần 120 triệu USD trong năm 2017, 139 triệu USD trong năm 
2018 và 132 triệu USD trong năm 2019. 

Chính phủ Lào cũng kỳ vọng lệnh đóng cửa toàn bộ công sở trên cả nước và yêu cầu 
làm việc tại nhà có thể làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu của người dân. 

 

Lào lạc quan vào triển vọng phát triển kinh tế 
heo báo chí Lào, dẫn đánh giá từ các chuyên gia kinh tế của Lào, nước này 
sẽ sớm là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động đầu tư trong vài năm tới, đặc 
biệt là lĩnh vực du lịch. Lào sẽ là thị trường giàu tiềm năng cho ngành du lịch 
thay vì công nghiệp bởi hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông lớn chuẩn bị 

hoàn thành. 

Cụ thể, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc và đường cao tốc Vientiane-Boten đang dần 
hoàn thiện sẽ kết nối thủ đô Vientiane với các tỉnh phía Bắc, đến LuangNamtha, giáp 
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với Trung Quốc. Trục liên kết giao thông này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội kinh doanh 
và đầu tư lớn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Việc Lào hoàn thành các cơ sở hạ tầng mới kết hợp với tiềm năng du lịch sẵn có sẽ 
đem lại doanh thu đáng kể từ việc cung cấp các tiện ích du lịch cho khách, bao gồm 
nhà hàng, lưu trú và vận tải. Ngành du lịch được cho là mang lại nhiều lợi ích và triển 
vọng hơn so với việc đầu tư vào ngành công nghiệp đang có xu hướng phát triển chững 
lại trong vài năm qua. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế cũng cho biết chính phủ Lào đang 
thúc đẩy cộng đồng các địa phương tăng cường sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ và hàng hóa truyền thống, động thái nhằm dọn đường cho ngành du lịch phát 
triển. 

Tuy nhiên, Lào vẫn sẽ dựa vào ngành sản xuất điện và khai khoáng trong tương lai gần 
để phát triển kinh tế. Khi tuyến đường sắt hoành thành, Lào cũng lạc quan sẽ khai thác 
được lợi ích về du lịch và trở thành trạm trung chuyển khu vực, cùng với thời điểm 
các nguồn khoáng sản cạn dần và sẽ rơi vào đà giảm dần doanh thu cho nhà nước. Các 
dự án hạ tầng sắp hoàn thành dự kiên sẽ là động lực kinh tế của Lào trong tương lai. 

Lào cũng kỳ vọng ngành du lịch sẽ khởi sắc trở lại khi dịch covid-19 kết thúc và tiếp 
tục ghi nhận thêm nhiều lượt khách quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, để 
đạt được việc này, đòi hỏi chính phủ Lào phải thành công trong việc phòng ngừa và 
ngăn chặn dịch lây lan ở diện rộng. 

 

Lào cần cải cách để thu hút thêm FDI 
heo Vientiane Times, dẫn đánh giá từ chuyên gia kinh tế Lào, nước này cần thực 
hiện nhiều cải cách thiết thực hơn nữa để có thể thu hút thêm dòng vốn FDI, bao 

gồm việc cải thiện môi trường kinh doanh thông qua rút ngắn các quy trình, thủ tục 
hành chính về đầu tư. Việc sớm tạo thuận lợi hóa thương mại sẽ giúp Lào hưởng lợi 
và đón đầu sự hoàn thành của hệ thống giao thông lớn đang được xây dựng tại nước 
này, trong đó có tuyến đường sắt Lào-Trung và đường cao tốc Vientiane-Boten, những 
dự án có sức ảnh hưởng tầm khu vực trong tương lai. 

Việc các dự án giao thông quan trọng sẽ thúc đẩy tham vọng của Lào trong việc trở 
thành trung tâm đất liền khu vực, là điểm kết nối Trung Quốc với Asean thông qua 
mạng lưới giao thông tích hợp, nếu có những điều chỉnh kịp thời về chính sách và cải 
cách hiệu quả, Lào sẽ có thể tạo niềm tin và ghi nhận thêm lượng lớn dòng vốn đầu tư. 

Việc cung cấp môi trường thương mại thuận tiện và tạo niềm tin cho nhà đầu tư là rất 
quan trọng. Tuy nhiên Lào đang có vấn đề với các cơ chế về hàng rào thuế quan, thủ 
tục hành chính…Nếu so sánh với Campuchia bằng quá trình cải cách từ những năm 
2006, Lào được cho là chậm thay đổi và chưa mở cửa, điều này làm cản trở dòng vốn 
đầu tư vào nước này. 
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Hiện chính phủ Lào cũng rất chú trọng đến việc tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, 
kêu gọi các nhà đầu tư có trình độ, tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại để bàn về các tháo 
gỡ rào cản trong kinh doanh. 

 

Covid-19 làm kim nghạch thương mại quốc tế của Lào 
giảm sút 

heo VTT, tổng kim ngạch thương mại của Lào trong tháng 2 đã giảm đáng kể so 
với tháng 1 bởi sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch covid-19. 

Cụ thể, kim ngạch thương mại trong tháng 1 của Lào đạt 890 triệu USD và giảm xuống 
chỉ còn 769 triệu USD trong tháng 2, theo số liệu của Bộ Công Thương Lào. 

Trong đó, giá trị xuất khẩu trong tháng 1 đạt 410 triệu USD và nhập khẩu ở mức 480 
triệu USD, thâm hụt 70 triệu USD. Trong tháng 2, khả năng xuất khẩu vẫn duy trì ổn 
định nhưng giá trị nhập khẩu đã giảm hơn 100 triệu USD, lần lượt ở mức 391 triệu 
USD và 378 triệu USD, dẫn đến mức thặng dư 13 triệu USD. Tuy nhiên, các số liệu 
nói trên chưa bao gồm việc xuất khẩu điện. 

Hầu hết các sản phẩm nhập khẩu của Lào là từ Thái Lan, Trung Quốc và Việt nam. 
Mặc dù trong bối cảnh lo ngại dịch covid-19 bùng phát, chính phủ Lào đã ra lệnh đóng 
toàn bộ các cửa khẩu biên giới nhưng khẳng định không làm cản trở bất cứ hoạt động 
giao thương hàng hóa nào, kể cả khi các nước láng giềng đều đang có nhiều ca nhiễm 
bệnh. 

Với tình hình kinh tế bị tác động mạnh bởi dịch covid-19 trong những tháng đầu tiên 
của năm 2020. Khả năng cao Lào sẽ không đạt được giá trị thương mại và mức độ tăng 
trưởng kinh tế như kỳ vọng. Trước đó, chính phủ Lào đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch 
xuất-nhập khẩu trong năm nay là 13.037 tỷ USD, với mức thâm hụt khoảng 193 triệu 
USD (thâm hụt năm 2019 là 137 triệu USD). 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lào hiện tại vẫn hầu hết là nguyên liệu thô như 
điện, quặng đồng, đồng, bột gỗ, linh kiện máy ảnh, đồ uống, cao su, chăn nuôi, sắn, 
vàng và vàng tổng hợp, may mặc, chuối, máy móc và thiết bị điện, trái cây. 
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Doanh nghiệp Lào đoàn kết để vượt qua dịch covid-19 
heo báo chí Lào, trong bối cảnh dịch covid-19 lan rộng và diễn biến phức tạp 
trên thế giới, Lào đã ghi nhận sự hợp tác và liên kết của nhiều doanh nghiệp 
nội địa để khắc phục các tác động tiêu cực mà dịch bệnh đã gây ra đối với 
chuỗi cung ứng hàng hóa và kinh tế toàn cầu. 

Trước đó, bởi ảnh hưởng từ covid-19, nhiều doanh nghiệp Lào đã phải cắt giảm giờ 
làm của nhân viên khi không thể đáp ứng gánh nặng về chi tiêu trong bối cảnh lượng 
khách hàng và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng sau khi dịch bệnh bùng phát. 

Theo đại diện phòng Công nghiệp và Thương mại Lào, LNCCI đã tổ chức họp bàn với 
khu vực doanh nghiệp chịu tác động đầu tiên do dịch covid-19 là du lịch và nông 
nghiệp. Qua đó tìm biện pháp giúp các doanh nghiệp du lịch có thể hỗ trợ nhau, đảm 
bảo lợi ích cho người lao động và kêu gọi sự hợp tác hỗ trợ của chính phủ dành cho 
khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp có kinh nghiệm được đề nghị tổ chức khóa đào tạo 
về quản lý nhân sự và tài chính, định hướng duy trì hoạt động cho doanh nghiệp khác. 
Đồng thời, trong giai đoạn nguồn thu ảm đạm, các doanh nghiệp cũng được kêu gọi 
tận dụng thời gian để nâng cấp, cải tạo địa điểm kinh doanh và củng cố nghiệp vụ cho 
nhân viên của mình. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp nội địa cũng kêu gọi việc tiêu thụ và sử dụng sản phẩm và 
dịch vụ lẫn nhau trong khi tiếp tục thúc đẩy năng lực hoạt động và phát triển các 
phương thức sản xuất mới.  

LNCCI cũng kêu gọi chính phủ tạo điều kiện hỗ trợ toàn diện cho khu vực doanh 
nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất nông nghiệp, điều chỉnh lại các quy định để tạo 
thuận lợi cho quá trình sản xuất. 

Tại Lào, các lĩnh vực chịu tác động đáng kể và sớm từ covid-19 bao gồm hàng không, 
công ty du lịch (nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ cho thuê xe hơi), các nhà sản 
xuất quy mô lớn và nhỏ. 

Nguồn khách du lịch chủ yếu của Lào là Trung Quốc và Hàn Quốc sụt giảm mạnh do 
dịch covid-19 khiến hãng hàng không quốc gia cắt giảm hầu hết các chặng bay quốc 
tế, yêu cầu nhân viên tạm nghỉ việc không lương hoặc chấp nhận giảm lương để hạn 
chế các khoản chi. 

Các doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan thuế kéo dài thời gian truy thu, ngân hàng 
điều chỉnh lãi suất và gia hạn thời gian trả lãi, giãn thời gian thực hiện bảo hiểm xã hội 
cho người lao động. 
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Chính phủ Lào tìm cách hỗ trợ ngành du lịch 
heo báo chí Lào, trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp trên 
quy mô toàn cầu, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Lào 
kêu gọi chính phủ ban hành biện pháp giảm, hoãn các khoản truy thuế và chính 
sách ưu đãi lãi suất ngân hàng để tránh khỏi nguy cơ khủng hoảng. 

Theo Sở Thông tin-Văn hóa và Du lịch tỉnh Luangprabang, mới đây đại diện chính 
phủ Lào và doanh nghiệp địa phương đã tổ chức thảo luận về các tác động của covid-
19 đến ngành du lịch. Trong đó, các doanh nghiệp đã đề xuất nhà nước có những chính 
sách hỗ trợ ngắn và trung hạn để duy trì hoạt động đang bị ảnh hưởng nặng nề và 
chứng kiến doanh thu sụt giảm. Các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú đã báo cáo mức 
độ hủy đặt phòng giảm kỷ lục, bao gồm khách du lịch nhỏ lẻ cho đến tour lữ hành. 
Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra tại tỉnh Vientiane, nơi có thị trấn du lịch 
Vangvieng, đang ghi nhận mức khách du lịch giảm mạnh trong giai đoạn dịch covid-
19 bùng phát trên thế giới và nhiều nước yêu cầu công dân không xuất cảnh trừ trường 
hợp đặc biệt trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch. Trong đó có hai thị trường du lịch 
chính của Lào là Trung Quốc và Hàn Quốc 

Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều mong muốn được kéo dài thời gian đóng thuế, 
thanh toán lãi suất hoặc hạ mức lãi suất ngân hàng, giảm giá điện, nước…đồng thời 
cắt giảm nhân viên nhằm duy trì hoạt động. 
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Lào ban hành hướng dẫn về chứng nhận y tế  
hàng nông sản 

heo Vientiane Times, mới đây, Cục Nông nghiệp thuộc Bộ Nông-Lâm Lào vừa 
ban hành văn bản hướng dẫn số 2880 hôm 11/3 liên quan đến việc thực hiện các 
nguyên tắc chứng nhận y tế đối với sản phẩm thực vật cho mục đích xuất-nhập 

khẩu theo quy định phát luật. 

Theo nội dung hướng dẫn, việc cấp chứng nhận y tế cho sản phẩm nông nghiệp cần 
tuân thủ thực hiện thao các quy trình, nguyên tắc đã đề ra và Lào ban hành các quy 
định đều tuân thủ theo các điều ước, điều kiện quốc tế mà nước này đã tham gia có 
liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm xuất nhập khẩu. 

Liên quan đến vấn đề này, văn bản hướng dẫn cũng kêu gọi việc tận dụng hệ thống 
chứng nhận y tế để cải thiện cơ hội xuất khẩu cho Lào bởi là quốc gia có đa số là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, đang vật lộn với các thách thức trong việc đạt được các tiêu chuẩn 
quốc tế để tham gia vào thị trường khu vực và thế giới. Cụ thể, nếu SMEs Lào nhận 
được chứng nhận ISO cho sản phẩm của mình sẽ thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới. 

Năm ngoái, Lào và các quốc gia Asean đã tổ chức họp bàn và thảo luận về vấn đề cải 
thiện tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm nông sản nhằm tăng cường khả năng tiếp 
cận với thị trường nước ngoài. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện tại, nhu cầu về các mặt 
hàng được chứng nhận y tế đang có chiều hướng gia tăng, thúc đẩy các nhà sản xuất 
và kinh doanh nông sản, thực phẩm phải đạt được những chứng nhận cần thiết để tăng 
cường tiếp cận thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 72 

 

 Giá cả hàng hóa tại Lào leo thang do dịch covid-19 

heo báo chí Lào, các diễn biến của dịch covid-19 đang ngày càng phức tạp tại 
Lào đẩy cao các lo ngại của người dân nước này về khả năng cung cấp các mặt 
hàng cần thiết của thị trường, bao gồm trang thiết bị y tế phòng ngừa cho đến 
hàng hóa tiêu dùng. Lợi dụng điều này, nhiều người đã bất chấp quy định của 

chính quyền và tự ý đầu cơ hàng hóa, tăng giá bán nhằm thu lợi bất chính. 

Theo ghi nhận thực tế, các mặt hàng đang có nhu cầu lớn từ người tiêu dùng Lào đều 
bị đẩy giá lên mức cao bất thường như khẩu trang y tế (150.000-200.000 kip/hộp 50 
miếng); nước rửa tay 30ml có giá thấp nhất 20.000 kip/chai; cồn sát trùng 75% có giá 
thấp nhất 55.000 kíp/lọ; mì gói có giá từ 45.000-55.000 kip/thùng 50 gói; cá hộp có 
giá 55.000-60.000 kip/pack. 

Trong đó đáng chú nhất là khẩu trang y tế, hồi đầu năm giá bán mặt hàng này được Bộ 
Công Thương Lào quy định là chỉ được nằm ở mức 25.000 kip/hộp 50 miếng và bán 
lẻ 2.000 kip/miếng. Tuy nhiên, chính quyền sau đó phải thừa nhận không thể quản lý 
giá khẩu trang y tế trong bối cảnh thiếu hụt nặng về nguồn cung (chính phủ vừa phải 
nhập khẩu 2 triệu khẩu trang từ Việt Nam) và Lào gần như phải nhập khẩu hoàn toàn 
mặt hàng này. Vì vậy, giá bán khẩu trang y tế (bao gồm cả khẩu trang 3 lớp) được Bộ 
Công Thương điều chỉnh lại theo mức lợi nhuận bán buôn không quá 20% và bán lẻ 
không quá 10% giá nhập kể từ hôm 26/3. 

Đối với mặt hàng tiêu dùng, Lào cho biết các cửa khẩu quốc tế với các nước láng giềng 
vẫn mở cửa đối với phương tiên lưu thông hàng tiêu dùng, thực phẩm nếu có đầy đủ 
giấy phép hải quan. Tuy nhiên, việc thiếu hụt mặt hàng này đang bắt đầu xuất hiện ở 
thành phố Vientiane bắt nguồn từ hai lý do,: người dân tăng cường tích trữ và các nhà 
xuất khẩu ở nước ngoài bắt đầu chuyển hướng sang cung cấp cho thị trường nội địa 
thay vì bán sang Lào. 

Các mặt hàng thực phẩm như dầu ăn, nước mắm, mì chính, đường, xì dầu... cho đến 
mì gói cũng đang có mức biến động nhất định, giá rau củ quả nhập khẩu ghi nhận mức 
tăng từ 20-40%; giá gạo tăng 10-20%; giá thịt lợn vẫn ở mức 45.000 kip/kg thịt loại I; 
thịt trâu-bò cũng tăng khoảng 10% trong khi giá gia cầm mổ sẵn cũng tăng 10-15%. 

tuy nhiên chính quyền chưa xác nhận nguyên nhân đến từ việc thiếu nguồn cung thật 
sự hay là do sự đầu cơ hàng hóa. 

Mới đây, trong thông báo mới nhất hôm 26/3, Bộ Công Thương Lào cũng tuyên bố sẽ 
sử dụng các biện pháp mạnh mẽ để quản lý và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá 
hàng hóa trái phép để ổn định thị trường trong bối cảnh dịch covid-19 đang tiến tới các 
kịch bản xấu hơn ở nước này. 
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Lào khẳng định hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn lưu 
thông bình thường trong mùa dịch 

heo ghi nhận của báo Vientiane Times, trong bối cảnh người dân Lào đang có 
xu hướng tích trữ thực phẩm để phòng ngừa covid-19, hàng hóa tại Lào nói 
chung và Vientiane nói riêng đang ghi nhận thấp hơn nhu cầu thị trường. 

Để trả lời vấn đề này, mới đây, Cục quản lý Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương 
Lào xác nhận rằng việc lưu thông hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng giữa nước này 
và Thái Lan vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ hạn chế nào do dịch covid-19. 
Tại các cửa ngõ biên giới, lệnh hạn chế chỉ có hiệu lực đối với người xuất nhập cảnh, 
các phương tiện vận tải cố định và đầy đủ giấy phép hải quan vẫn được phép lưu thông 
qua các cửa khẩu quốc tế. 

Trong bối cảnh Lào đã xác nhận những ca nhiễm covid-19 đầu tiên, người dân Lào, 
đặc biệt là ở các đô thị như Vientiane đang bắt đầu mua và tích trữ hàng tiêu dùng, chủ 
yếu là thực phẩm đóng gói, thực phẩm khô sau khi có tin quan ngại về nguồn cung. 
Nhiều đại lý bán buôn, nhà bán lẻ trên địa bàn Vientiane đã phản ánh tình trạng thiếu 
hụt mặt hàng này so với nhu cầu cao của người tiêu dùng. 

Theo Cục trưởng Xuất nhập khẩu Soulinhon Philavong khẳng định, lưu thông hàng 
hóa giữa Lào và Thái Lan vẫn đang ổn định và tự do, chính quyền hai nước đang hợp 
tác chặt về vấn đề này để thúc đẩy thương mại song phương. 

Tuy nhiên, người tiêu dùng tại Lào có lý do để tranh thủ tích trữ một số mặt hàng thực 
phẩm bởi nhiều nhà máy chế biến ở Thái Lan phải giảm sản lượng, thậm chí ngừng 
hoạt động theo lệnh của chính phủ để giảm thiểu nguy cơ lây lan covid-19. Ở một góc 
độ khác, các nhà sản xuất Thái Lan cũng có thể chuyển hướng sang ưu tiên cung cấp 
cho thị trường nội địa bởi nhu cầu ở nước này cũng đang tăng cao. 

Hiện Lào phụ thuộc lớn vào hàng tiêu dùng nhập khẩu, nhiều nhất là từ Thái Lan, tiếp 
đó là Việt Nam và Trung Quốc. 

Tính toán diễn biến phức tạp của dịch covid-19, chính phủ Lào đã kêu gọi người dân 
sẵn sàng cho một kịch bản xấu hơn do số ca mắc virus tiếp tục gia tăng bằng cách tính 
toán đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho gia đình. Điều này hoàn toàn có 
thể thực hiện, nhất là khu vực nông thôn, khi ngời Lào có truyền thống sản xuất kiểu 
tự cung tự cấp. Theo các chuyên gia, rủi ro về thiếu hụt hàng hóa chỉ có thể xảy ra tại 
khu vực đô thị lớn. 
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Thái Lan đóng biên giới, Lào cho phép người nước 
ngoài gia hạn visa tại chỗ để tránh dịch covid-19 

heo báo chí Lào, người nước ngoài và người không có quốc tịch đang bị mắc 
kẹt tại Lào do không thể về nước bởi các cửa ngõ biên giới đã tạm đóng cửa 
để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19 có thể xin gia hạn thị thực tại địa 
phương để tiếp tục ở lại. 

Trước tình trạng người nước ngoài đang sống và làm viêc tại Lào lo lắng về việc không 
thể tiếp tục gia hạn thị thực ( thường gọi là tò hộ chiếu) do Thái Lan đã đóng cửa tạm 
thời các cửa khẩu với Lào theo lệnh của chính phủ nước này hôm 21/3, Bộ An ninh 
Lào cho biết các trường hợp này vẫn có thể xin gia hạn ngay tại các cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh của nước này. 

Theo thông báo của Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ An ninh Lào hôm 21/3 vừa 
qua, tại thành phố Vientiane, cơ quan này sẽ hỗ trợ người nước ngoài gia hạn thêm 
thời gian của giấy phép lưu trú tại Lào ít nhất là một tháng hoặc có thể dài hơn tùy 
theo tình hình diễn biến của dịch covid-19. Cũng theo quy định thông thường, mỗi 
trường hợp quá hạn sẽ bị phạt 10USD/ngày. 

Cơ quan chức năng sẽ giảm bớt các quy trình thủ tục bình thường, bao gồm hồ sơ cá 
nhân, khai báo thông tin để tạo thuận lợi cho công dân nước ngoài. Cụ thể, hộ chiếu 
hợp lệ và 2 ảnh chụp cá nhân là đủ điều kiện để được tiếp tục gia hạn visa du lịch loại 
T-B3. Phí thanh toán có thể dùng LAK hoặc USD. 

Điểm xin gia hạn visa tại thủ đô Vientiane là tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, Cục quản 
lý người nước ngoài thuộc Bộ An Ninh Lào, có trụ sở ở đối diện chợ Sáng, quận 
Sisattanak. 

Đối với trường hợp người lao động, được cấp visa loại LA-B2, giấy phép lao động và 
visa có thể được gia hạn tại 2 địa điểm nói trên nếu người lao động đang sinh sống tại 
Vientiane. Trường hợp lao động sống ngoài thủ đô của Lào, visa vẫn phải cần xin ở 
Vientiane, giấy phép lao động và giấy phép lưu trú cũng được gia hạn bởi các cơ quan 
có thẩm quyền ở địa phương. 

Trước sự diễn biến phức tạp của dịch covid-19, Bộ Ngoại giao Lào đã thực hiện một 
số biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc tạm ngừng cấp thị thực cho tất cả người nước 
ngoài, tạm ngừng hệ thống visa điện tử eVisas. Các quốc gia có cơ chế miễn thị thực 
với Lào, bao gồm cả Asean cũng nằm trong diện trên, trừ trường hợp sử dụng hộ chiếu 
công vụ. Các biện pháp của Lào có hiệu lực từ ngày 20/3-20/4. 
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Lào cải thiện quy định về lĩnh vực nhập khẩu 

heo báo chí Lào, chính phủ Lào vừa điều chỉnh quy định, ủy quyền cấp phép 
cho doanh nghiệp có thể lấy hàng hóa, nguyên liệu từ kho hải quan trước và 
khai báo sau. 

Đây là một động thái trong số các nỗ lực cải thiện quy trình nhập khẩu của Lào nhằm 
tạo thuận lợi cho lĩnh vực thương mại. 

Cụ thể, thông tư số 01446/COD do Cục hải quan, Bộ Tài chính Lào ban hành hôm 
13/3 gồm 2 trang, 6 điều quy định việc Cục hải quan phân quyền cho Chi cục trưởng 
Chi cục Hải quan các cửa khẩu quốc tế có quyền xem xét, cấp giấy phép khai báo hải 
quan bảo đảm (IM8), cho phép việc lấy hàng hóa ra khỏi kho hải quan trước khi khai 
báo chính thức. 

Theo đó, các nhóm đối tượng có thể được nhận giấy phép IM8 gồm có 1) nhập nhập 
khẩu nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho việc sản xuất khẩn cấp mà doanh nghiệp đầu 
tư đã được cấp phép hợp pháp bởi cơ quan Kế hoạch-Đầu tư cấp trung ương hoặc địa 
phương 2) lĩnh vực nhập khẩu vật tư y tế như vaccine, hóa chất xét nghiệm... 3) nhập 
khẩu hàng tiêu dùng, trang thiết bị phục vụ trường hợp khẩn cấp (xảy ra thiên tai) 4) 
nhập khẩu động vật sống, hàng hóa dễ hư hỏng, hàng hóa bảo quản trong điều kiện 
nhiệt độ đặc thù. 

Cục trưởng hải quan khu vực cũng được phân quyền để xem xét cho phép hải quan 
các cửa khẩu quốc tế cấp giấy phép IM8 cho các lĩnh vực 1) nhập khẩu hàng hóa phục 
vụ sự kiện triển lãm và nằm trong hệ thống cung ứng 2) nhập khẩu thiết bị, công cụ 
sửa chữa và khảo sát, thiết kế. 

Những nhóm hàng hóa khác không nằm trong hai diện trên do Cục hải quan xem xét 
và cấp phép theo quy định, theo điều 3 của Thông tư. 

Bên cạnh đó, việc cấp phép IM8 cho các nhóm hàng hóa nói trên cần phải được xác 
nhận và cho phép bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Hải quan Lào 
2011. 
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 Việt Nam viện trợ Lào và Campuchia chống Covid-19 

heo báo chí Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia những 
trang thiết bị y tế cần thiết để chống Covid-19, trị giá 100.000 USD mỗi nước.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo quyết định trên trong cuộc điện đàm 
với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen về việc phối hợp ứng phó Covid-19, chiều 26/3. 

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các đối 
tác hai nước. Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm 
chống dịch, nếu lãnh đạo hai nước yêu cầu. Đáp ứng yêu cầu của Campuchia, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẵn sàng phối hợp đưa công dân Campuchia 
đang cách ly ở Việt Nam về nước theo nguyện vọng. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào và Campuchia trong ngăn 
ngừa dịch bệnh, mong muốn lãnh đạo hai nước tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng 
người Việt Nam sinh sống tại đây ổn định cuộc sống, được tiếp cận điều kiện cần thiết 
để phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để giữ ổn định an ninh, xã hội 
tại biên giới. 

Ngày 29/3, Lào đã ghi nhận 8 ca dương tính với covid-19. Đến ngày 23/3, Campuchia 
ghi nhận 86 ca dương tính với nCoV, chưa có người tử vong. Riêng ngày 19/3, nước 
này phát hiện 10 ca. Phần lớn bệnh nhân từng tham dự sự kiện tôn giáo Ijtima Tabligh 
tại thánh đường Sri Petaling, ngoại ô thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. 
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Trung Quốc hỗ trợ Lào chống covid-19 

heo báo chí Lào, hôm nay 26/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào thông báo 
chính phủ nước này sẽ hỗ trợ chặt chẽ với Lào để phòng chống dịch viêm phổi 
covid-19. 

"Đảng và Chính phủ Trung Quốc quan tâm cao độ hợp tác với Lào trong việc phòng 
chống và kiểm soát dịch covid-19. Kể từ khi dịch bắt đầu lây lan, Trung Quốc đã cung 
cấp cho Lào tổng cộng 2.016 bộ xét nghiệm covid-19, 5.000 bộ quần áo bảo hộ, 
400.000 khẩu trang y tế N95. Ngoài ra, 20.000 bộ thiết bị xét nghiệm covid-19 khác 
cũng sẽ sớm được cung cấp cho Lào thông qua quỹ từ thiện của tỷ phú Jack Ma", báo 
KPL dẫn thông tin từ đại sứ quán Trung Quốc. 

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của Lào trong 
chiến dịch đối phó với covid-19 và cung cấp hỗ trợ phù hợp để người dân Lào có thể 
an toàn và yên tâm. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, chính quyền nhiều địa phương của Trung Quốc bao 
gồm có Vân Nam, Hồ Nam, Trùng Khánh, Thượng Hải, Hiệp hội phát triển kinh tế 
Trung-Á, Liên đoàn doanh nhân Trung Quốc, Ngân hàng ICBC tại Vientiane, cộng 
đồng người Trung Quốc tại Lào... cũng đã và đang cung cấp các khoản quyên góp và 
trang thiết bị y tế cho Lào. 

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng cho biết sẽ hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ và cử 
chuyên gia có kinh nghiệm về dịch tễ học trao đổi kinh nghiệm với cán bộ y tế Lào 
trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch và điều trị bệnh nhân. 
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Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tại Lào 
heo báo chí Lào, Lào và Hàn Quốc chuẩn bị triển khai chương trình hợp tác để 
hỗ trợ doanh nghiệp do người trẻ Lào phát triển. Lễ ký kết biên bản hợp tác 
diễn ra mới đây giữa Trung ương Đoàn thanh niên Lào và công ty Solutek, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hàn Quốc, đang 

có hợp tác với KOICA cùng chương trình thúc đẩy giải pháp kinh doanh (IBS) để xây 
dựng “Trung tâm CNTT của Trung ương Đoàn thanh niên Lào hỗ trợ vấn đề việc làm 
và hoạt động bền vững”. 

IBS là chương trình do KOICA phát triển và quản lý, thực hiện quá trình gây quỹ và 
xây dựng chiến lược cho các dự án ODA để đóng góp vào sự phát triển bền vững về 
kinh tế, xã hội, môi trường cho các quốc gia đang phát triển. 

Dự án tại Lào có tổng giá trị 1.3 triệu USD, có thời hạn thực hiện 2022-2022 để tăng 
cường số lượng thanh niên có kỹ năng thông qua đào tạo tại trung tâm CNTT, cung 
cấp kiến thức về CNTT, thúc đẩy triển khai startups, tăng tỷ lệ việc làm, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp cho người trẻ tại Lào. Đưa trung tâm CNTT của Trung ương Đoàn Lào 
thành cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực này.  

Trước đó, KOICA cũng đã cung cấp khoản viện trợ 3 triệu USD cho Dự án cải thiện 
năng lực cho Trung tâm CNTT của Trung ương Đoàn thanh niên Lào trong giai đoạn 
2016-2019. Hàn Quốc cũng đang là một trong các đối tác có đóng góp lớn để phát triển 
ngành CNTT của Lào. 
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Truyền hình an ninh Lào chuẩn bị phát sóng qua vệ 
tinh 

heo báo chí Lào, tuần qua, Đài truyền hình An ninh Lào (PSTV) vừa ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Công ty vệ tinh Lào Asia-Pacific để phát sóng kênh 
truyền hình của cơ quan này thông qua vệ tinh Lao Sat-1. 

PSTV là kênh truyền hình chính thức của Bộ An ninh Lào, được phê duyệt 
thành lập vào năm 2012. Trong khi đó, vệ tinh Lao Sat-1 được ra mắt vào cuối năm 
2015, quá trình thử nghiệm kéo dài 2 tháng và bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại 
vào tháng 3/2016. Lao Sat-1 được phóng lên quỹ đạo trái đất bởi tên lửa LM-3B tại 
trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, được trang bị 22 bộ tiếp sóng 
(bao gồm 14 bộ băng tần C và 8 băng tần Ku). Lao Sat-1 cung cấp các dịch vụ phát 
đáp, viễn thông, internet, truyền hình và hỗ trợ khẩn cấp. 

Lao Sat-1 là vệ tinh do Trung Quốc phát triển và thiết kế, đồng thời đưa vào quỹ đạo 
trái đất với tổng giá trị đầu tư 259 triệu USD, dự kiến tuổi thọ khoảng 15 năm hoạt 
động. Dự án vệ tinh đầu tiên của Lào có 45% cổ phần của chính phủ nước này và vốn 
từ 3 doanh nghiêp Trung Quốc khác. 
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Tin vắn: 

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào bổ nhiệm thứ 
trưởng mới 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 20/3, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ 
chức lễ trao tặng khen thưởng các chi bộ đảng trực thuộc, đồng thời Bộ trưởng 
Kikeo Khaykhamphithoun cũng công bố chính thức việc bổ nhiêm ông Vansy 

Kuamua, làm thứ trưởng mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kikeo đánh giá cao các thành tích mà chi bộ đảng trực 
thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch đã đạt được, đồng thời chỉ đạo các ban ngành 
tiếp tục tập trung thực hiện và hoàn thành các công tác trong thời gian tới, đặc biệt là 
công tác phòng ngừa dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào theo các quy định 
mà Bộ Y tế ban hành.  

 

Dự án bờ kè sông Mekong ở tỉnh Savannakhet đạt tiến 
độ tốt 

heo báo chí Lào, dự án bờ kè sông Mekong dọc theo thành phố Kaysone 
Phomvihan ở tỉnh Savannakhet hiện đang đạt tiến độ 50%. Dự án được khởi 
công từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021, tuyến bờ kè dài 

980m trị giá 40 tỷ kíp được tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á ADB. Dự án được 
kỳ vọng sẽ cung cấp diện tích lớn cho việc hình thành các trung tâm thương mại mới. 
chuỗi nhà hàng được xây dựng phục vụ khách du lịch, đồng thời trở thành địa điểm 
tập thể thao, đi lại của người dân địa phương, như tuyến bờ kè tại thành phố Vientiane 
hiện tại. 

Ngoài ra, dự án bờ kè sông Mekong ở Savannakhet cũng sẽ liên kết với điểm kiểm 
soát biên giới nối tỉnh Mukdahan của Thái Lan. 

Lào-Triều Tiên tái ký kết hợp tác hữu nghị 
heo KTTM, mới đây, Bộ Ngoại giao Lào và Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã tổ 
chức ký kết thỏa thuận hơp tác mới để tiếp tục phát triển các mối quan hệ hữu 
nghị mà hai bên đã đạt được trước đó vào năm 1990. 

Theo nội dung thỏa thuận mới, Lào và Triều Tiên sẽ tiến hành các hoạt động tăng 
cường quan hệ và hợp tác hữu nghị, tập trung vào chia sẻ lợi ích chung giữa nhân dân 
hai nước. 

Tại buổi lễ ký kết, đại diện Bộ Ngoại giao hai nước cùng đánh giá cao mối quan hệ và 
hợp tác truyền thống và sự chia sẻ đặc biệt giữa Lào và Triều Tiên, đặc biệt là hai quốc 
gia có cùng chung hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Lào và Triều Tiên chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao vào năm 1974. 
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Phương tiên đăng ký mới tại Vientiane có xu hướng 
giảm 

heo VTM, Thành phố Vientiane là đô thị lớn nhất của Lào, tập trung đông 
dân cư và ghi nhận số lượng phương tiện giao thông rất lớn với tỷ lệ đăng ký 
mới cao hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận mới đây của cơ quan 

quản lý và đăng ký phương tiện thủ đô, tỷ lệ xe mới đang có xu hướng giảm. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2019, thành phố Vientiane ghi nhận tổng cộng 548.477 
lượt đăng ký phương tiện, trong đó bao gồm 343.687 xe máy, 50.088 xe con, 89.209 
xe bán tải, 24.151 xe Jeep, 14.463 xe du lịch trên 9 chỗ, 25.286 xe tải và 1.591 xe vận 
tải hành khách. Số lượng đăng ký phương tiện mới năm 2019 được ghi nhận là 54.727 
xe, giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm (2011-55.193;2012-61.175;2013-
66.499;2014-61.457;2015-68.159;2016-69.102;2017-57.118;2018-55.047). Trong đó, 
năm vừa qua có 36.311 xe máy, 3.506 xe con, 8.915 xe bán tải, 3.426 xe Jeep, 597 xe 
du lịch 1.891 xe tải và 81 xe vận tải hành khách). 

Hai tháng đầu năm 2020, Vientiane ghi nhận 9.271 phương tiện đăng ký mới, trong đó 
có 4.875 xe ở tháng 1 và 4.396 xe ở tháng 2, mức giảm do nhu cầu tiêu thụ và sức mua 
của người dân giảm rõ rệt do các tác động của dịch covid-19. Cũng kể từ 27/3, chính 
quyền thành phố Vientiane cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động cấp mới đăng ký và kiểm 
định phương tiên giao thông. 

Savannakhet thực hiện các dự án thuộc hành lang kinh 
tế khu vực 

heo báo chí Lào, mới đây, tại thành phố Kaysone Phomvihan, chính quyền 
tỉnh Savannakhet đã tổ chức lễ ký kết triển hai 6 dự án nhỏ trong dự án phát 
triển đô thị dọc hành lang kinh tế Đông-Tây tiểu vùng Mekong (GMS). Các 

dự án mới đều thuộc khuôn khổ hạng mục mở rộng từ các dự án đã thực hiện trước 
đó, bao gồm một dự án xử lý nước thải; xây dựng đường vào sân bay dài 730m; một 
số dự án xây đường bê tông và trải nhựa các tuyến giao thông trong tỉnh. Dự kiến các 
dự án sẽ hoàn thành trong năm 2021, cùng với 7 dự án lớn khác đã được thực hiện, 
sẽ đưa Savannakhet thành địa phương có hạ tầng cơ sở hoàn thiện. 

Lào cấm sử dụng thiết bị xét nghiệm nhanh covid-19 

heo KTXH, Bộ Y tế Lào vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu, lưu hành và sử 
dụng các bộ xét nghiệm nhanh covid-19 với bất kỳ mục đích nào.  Lệnh cấm có 
hiệu lực với các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước và các cơ sở y tế tư nhân. 

Hành động này xuất phát từ việc Bộ Y tế Lào không tin tưởng tính xác thực của thiết 
bị xét nghiệm nhanh, thường có thể cung cấp kết quả dương tính giả. Nhiều người tại 
Lào được xác nhận là đã tự ý mua và sử dụng những bộ xét nghiệm nhanh covid-19 
mà không được chứng nhận từ cơ quan thẩm quyền. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khẳng 
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định các biện pháp phòng ngừa covid-19 ở Lào đang được thực hiện đồng bộ và hiệu 
quả, cho đến này chưa có bất kỳ ca nhiễm nào được xác định. 

Bộ Y tế cho rằng xét nghiệm nhanh là phương pháp kỹ thuật rẻ tiền và không đáng tin 
cậy, không thể đảm bảo chính xác của chuẩn đoán sự có mặt của virus. Chính phủ Lào 
cho đến nay đã phân bổ hàng tỷ kip để thực hiện các biện pháp phòng ngừa covid-19 
và nhận được nhiều viện trợ cả trong và ngoài nước về tài chính cũng như vật tư y tế. 
Lào khẳng định nước này có 4 cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ở Vientiane và đưa 
ra chuẩn đoán chính xác về covid-19 trong vòng tối đa 24h. 

Lào lo ngại người dân vượt biên về nước 
heo KTTM, Ngoài việc phải tiếp nhận hàng nghìn lượt nhập cảnh của công dân 
Lào là lao động ở Thái Lan, nhà chức trách Lào đang lo ngại lượng lớn người 
nhập cảnh trái phép dọc theo tuyến biên giới chung sẽ gây ra nguy cơ mang theo 

mầm bệnh covid-19 về nhà. Mới đây, chính quyền tỉnh Savannakhet đã yêu cầu cơ 
quan an ninh tổ chức tăng cường tuần tra dọc tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, bắt 
buộc kiểm tra sức khỏe đối với các trường hợp vượt biên trái phép bằng đường thủy. 
Ngoài ra, tỉnh này cũng cho biết việc lưu thông phương tiên, hàng hóa quốc tế trên địa 
bàn chỉ được thực hiện tại cửa khẩu Hữu nghị số 2 (nối với Thái Lan) và cửa khẩu 
Dansavanh (nối với Việt Nam). 

Hôm nay 25/3, Cơ quan chỉ huy an ninh của thủ đô Vientiane cũng ra thông báo về 
việc tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, phát hiện kịp thời 
và bắt buộc kiểm tra sức khỏe đối với các trường hợp vượt biên trái phép vào Lào 
nhằm phòng ngừa covid-19. 

Thông báo cũng cho biết Vientiane sẽ giám sát chặt toàn thành phố để kịp thời phát 
hiện các trường hợp nghi nghiễm covid-19 và áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời. 

Tỉnh Phongsaly đặt mục tiêu 460 tỷ kip đầu tư trong 
năm 2020 

heo KTXH, mới đây, trong chuyến làm việc với chính quyền tỉnh Phongsaly, 
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone đã được 
thông báo ngắn gọn về quá trình thực hiện công tác phát triển kinh tế-xã hội và 

đầu tư tại địa phương. 

Theo đó, chính quyền tỉnh Phongsaly cho biết quá trình triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế địa phương trong 3 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt 
trong đó là sự bùng phát của dịch covid-19, đã tác động không nhỏ đến sản xuất và 
hoạt động xuất-nhập khẩu, đồng thời cũng ghi nhận mức giảm của dòng đầu tư tư nhân. 
Toàn tỉnh đã phê duyệt 21 dự án, trị giá 11.55 tỷ kip, tương đương 35.74% ngân sách 
hàng năm. Ngoài ra, chính quyền tỉnh cũng đề xuất điều chỉnh nâng hạn mức ngân 
sách cao hơn năm 2019 để thực hiện trả nợ các dự án đầu tư công. 
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Tỉnh Phongsaly cũng cho biết tổng mức vốn đầu tư cả năm tại đây dự kiến đạt khoảng 
460.45 tỷ kíp, trong đó đầu tư công đạt 32.32 tỷ kíp, 52.02 tỷ kíp từ ODA (chủ yếu từ 
Việt Nam và Trung Quốc), đầu tư trong và ngoài nước đạt 216.74 tỷ kip, tổng giá trị 
tín dụng đạt khoảng 152.37 tỷ kíp. Tại cuộc họp, phó thủ tướng Sonexay Siphandone 
đánh giá cao các thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời 
chỉ đạo các ban, ngành tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn nữa để đạt được các mục tiêu 
đã đề ra. 

Bom mìn chưa nổ giết chết 3 người tại Savannakhet 
heo báo KTTM, tuần qua, trong khi đang vào rừng tìm kiếm thực phẩm, ba người 
dân thuộc huyện Nong, tỉnh Savannakhet đã thiệt mạng do dẫm phải một quả 
mìn chưa nổ thời chiến tranh. Các nạn nhân đều là nam, có độ tuổi từ 25-30 tuổi. 

Vẫn đề bom mìn chưa nổ (UXO) đang là một trong các thách thức cản trở phát triển 
hàng đầu của Lào, hàng năm, nhiều nạn nhân của UXO tại nước này bị thương tật vĩnh 
viễn, thậm chí tử vong với con số đáng kể trong khi đang canh tác nông nghiệp hoặc 
tìm kiếm thực phẩm trong rừng. Lào là quốc gia chịu tỷ lệ bom đạn chiến tranh trên 
đầu người cao nhất thế giới. 

Tỉnh Vientiane thiệt hại nặng do bão nhiệt đới 
heo báo chí Lào, hồi cuối tuần vừa qua, thời tiết bất thường đã gây ra các vùng 
áp cao, mang theo gió giật, mưa rông làm hư hỏng khoảng 200 căn nhà và hơn 
10 trường học của người dân tại huyện Phonhong và Viengkham ở tỉnh 

Vientiane. Hiện cơ quan chức năng đang đánh giá chi tiết mức độ thiệt hại. 

Theo dự báo của Cục khí tượng và thủy văn Lào, nhiều vùng ở Lào sẽ bắt đầu ghi nhận 
những biến đổi thời tiết trong thời gian tới, đặc biệt là miền Trung và các tỉnh phía 
Bắc. Chính quyền các địa phương cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với 
biến đổi tiêu cực thời tiết của thời điểm kết thúc mùa khô của Lào. 
 

Hàng nghìn người Việt từ Thái Lan qua tỉnh 
Khammuan trong giai đoạn dịch 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin báo cáo của tỉnh Khammuan, cửa khẩu Hữu nghị 
số 3 là nơi tiếp nhận số lượng lớn công dân Lào trở về nước để tránh dịch covid-
19 đang bùng phát tại Thái Lan, mặt khác chính phủ Thái Lan đã ra lệnh đóng 

cửa hàng loạt các loại hình dịch vụ, kinh doanh, đẩy lực lượng lao động phổ thoogn 
Lào vào tình trạng không có việc làm. Trong nỗ lực kiểm soát và phòng ngừa covid-
19, chính quyền tỉnh Khammuan đã ban hành các biện pháp nghiêm ngặt, bố trí nhân 
viên y tế để thực hiện sàng lọc y tế người nhập cảnh, yêu cầu cách ly 14 ngày tại 78 
địa điểm trên toàn địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của chính quyền tỉnh Khammuan, trong 
vòng các ngày từ 20/3-25/3, cửa khẩu Hữu nghị số 3 đã tiếp nhận 7.300 lượt người 
nhập cảnh, bao gồm lao động và khách du lịch. trong đó có 2.008 người Việt Nam, 
4.072 người Lào, 1.230 người Thái Lan và 4 người Trung Quốc.Sau quá trình sàng 
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lọc, tỉnh Khammuan xác định 4 trường hợp nghi nhiễm covid-19 và tổ chức cách ly, 
lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên có 3 kết quả âm tính và đang chờ 1 mẫu còn lại. 

 

Dự án đường sắt Lào-Trung bắt đầu lắp đường ray 
heo KTXH, sáng 27/3, Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc tổ chức lễ lắp đặt 
đường ray 500m đầu tiên tại khu vực dự án thuộc thủ đô Vientiane, đánh dấu 
mốc mới của quá trình thực hiện dự án hạ tầng lớn nhất tại Lào. 

Theo thông tin từ đơn vị quản lý dự án, tiến độ tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc luôn 
được duy trì đều đặn, bao gồm cả kỳ nghỉ tết Nguyên đán khi vẫn huy động 10.000 
nhân công làm việc bình thường. Đồng thời cơ quan quản lý khẳng định đảm bảo đầy 
đủ các nguyên tắc phòng ngừa covid-19 lây lan theo quy định của Lào. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

            Đại sứ quán khuyến nghị người Việt tại Lào hạn chế 
đi lại 

heo báo chí Việt Nam, hôm 24/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra công văn 
thông báo về tình hình dịch bệnh covid-19 tại Lào. 

Theo đó, chiều 24/3, Bộ Y tế Lào chính thức công bố nước này đã có 2 trường hợp 
dương tính với covid-19 đầu tiên tại thủ đô Vientiane. Hiện chính phủ Lào vẫn đang 
tiếp tục những nỗ lực trong việc kiểm soát dịch covid-19, tuy nhiên, do số lượng người 
lao động Lào ở Thái Lan về nước trong những ngày qua khá đông và dự báo sẽ còn 
tăng trong những ngày tới. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị đến cộng đồng người Việt Nam đang học 
tập, lao động, làm ăn, sinh sống tại Lào cùng thân nhân giá đình bình tĩnh, không hoang 
mang, hoảng loạn, nên ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm túc về phòng, 
chống dịch bệnh covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam cũng như các quy 
định của Lào; hạn chế tối đa di chuyển cũng như về nước trong thời điểm hiện nay, do 
rủi ro lây nhiễm trên các phương tiện giao thông rất lớn; khả năng y tế như xét nghiệm, 
cách ly, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị...trong nước còn nhiều khó khăn, khó có thể cùng 
lúc đáp ứng được một số lượng lớn công dân ta về nước. 

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đề nghị người Việt tại Lào tiếp tục theo dõi sát, tìm hiểu, 
chia sẻ, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh covid-19 tại khu vực mình sinh sống, 
làm việc cho cơ quan chức năng của Lào, không tuyên truyền, tung tin sai lệch (tin 
giả) về dịch covid-19 gây hoang mang trong cộng đồng. Thông báo, trao đổi với Đại 
sứ quán và Tổng lãnh sự để cập nhật thông tin về dịch và nhận hướng dẫn, hỗ trợ khi 
cần thiết.  
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Ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa khối tài sản hơn 300 tỷ 
tại Lào 

heo Zing, Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, 
phong tỏa khối tài sản lớn trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của 
ông Trần Bắc Hà. Trong vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng, Cơ quan điều 

tra Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch 
HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016) do bị can này đã tử vong vì bệnh lý khi đang tạm 
giam.  

Tuy nhiên, để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, sau khi rà soát tài sản của ông Hà, 
cơ quan công an đã kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hàng loạt bất động sản, 
cổ phiếu, tài khoản trong và ngoài nước. Theo đó, thông quan tương trợ tư pháp với 
VKSND Tối cao Lào, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch 
của 3 công ty là tài sản của cựu Chủ tịch BIDV. Trong đó, Công ty SHH Viêng Chăn 
bị cơ quan chức năng phong tỏa 10 triệu USD là số tiền ông Hà góp vốn điều lệ vào 
LaoVietbank. 

 Công ty SHH Savannakhet bị phong tỏa gần 1,8 triệu USD và hàng nghìn m2 đất. 
Còn lại Công ty SHH Champasak bị cơ quan tố tụng phong tỏa gần 2,7 triệu USD và 
nhiều vườn cây, nhà cửa, bất động sản rộng hàng nghìn m2 trên lãnh thổ Lào. Tổng 
giá trị tài sản có liên quan đến ông Trần Bắc Hà đã phong tỏa tại quốc gia này nhằm 
xác minh, làm rõ để thu hồi khoảng 14,8 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng). 
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     Từ vụ lừa đảo, phát hiện đường dây buôn lậu ô tô từ 
Lào về Việt Nam  

heo CA, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện ra một đường 
dây buôn lậu xe ô tô từ Lào vào Việt Nam từ việc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản xảy ra trên địa bàn. 

Theo tài liệu của cơ quan Công an, do không có tiền tiêu xài, Đinh Mạnh Hùng (SN 
1992, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Hùng lập một tài khoản facebook lấy tên là “Hau 
Doan” rồi vào mạng facebook tìm mua xe ô tô nhập lậu. Qua mạng xã hội, Hùng biết 
người tên Hiếu ở tỉnh Bắc Giang đang rao bán xe ô tô loại xe Camry có nguồn gốc tạm 
nhập tái xuất từ Lào vào Việt Nam và đã hết hạn sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam do 
anh Hiếu mua lại của một người khác vào tháng 12/2019. Sau khi thỏa thuận, thống 
nhất giá bán là 410 triệu đồng, Hùng hẹn anh Hiếu mang xe đến đường 36m thuộc xã 
Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương để giao dịch mua bán xe, lợi dụng lúc anh Hiếu cho 
Hùng chạy thử, đối tượng đã điều khiển xe bỏ chạy về tỉnh Tuyên Quang. 

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Tam Dương đã điều tra làm rõ và 
khởi tố Đinh Mạnh Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng từ vụ án trên, Công 
an huyện Tam Dương đã điều tra xác minh nguồn gốc xe ô tô, qua đó phát hiện đường 
dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất. Sau 
khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Tam Dương đã khởi tố và bắt giữ Mai 
Thành Chiến (SN 1987, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn lậu. 
Tại cơ quan Công an, Mai Thành Chiến khai nhận, với thủ đoạn này, anh ta đã câu kết 
với một đối tượng người Lào buôn lậu trót lọt hàng chục xe ô tô từ Lào về Việt Nam, 
sau đó đăng lên mạng xã hội, bán cho người có nhu cầu, thu lợi bất chính hàng trăm 
triệu đồng. Hiện tại Công an huyện Tam Dương đã thu giữ 4 xe ô tô các loại có xuất 
xứ từ Lào, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý theo quy 
định của pháp luật. 
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        Bệnh nhân covid-19 đầu tiên ở Hà Tĩnh trở về từ 
Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo 

heo Thanh niên- một người dân quê Nghệ An trở về từ Thái Lan đang được cách 
ly tại khu cách ly tập trung ở tỉnh Hà Tĩnh từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm 
Covid-19 thứ 122 được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Tối 25.3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trung tâm 
này vừa có kết quả xét nghiệm của 15 người trở về từ Thái Lan đang được cách ly tại 
Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). 

Đây là những người được xác định có liên quan đến bệnh nhân thứ 122 nhiễm covid-
19 đang được cách ly tại thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, kết quả xét nghiệm của 15 người này thì phát hiện 1 người dương tính với 
virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ, quê ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đã tiếp 
xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi đang làm việc tại Thái Lan trước khi về 
nước. Đây là người được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh. 

Cũng theo báo Thanh niên đã đưa tin, tối 23.3, các ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh 
đã vào cuộc điều tra thông tin ca nhiễm Covid- 19 là bệnh nhân thứ 122 (quê ở Hà 
Tĩnh; đang được cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Quân khu 5, thành phố 
Đà Nẵng) từng tiếp xúc gần với một số người đang được cách ly tại khu cách ly tập 
trung ở xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), vào ngày 17.3. 

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng tỉnh này xác định có 7 người đang được cách ly tại 
đây từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid- 19 thứ 122 khi đang ở Thái Lan. 7 
người này sau khi trở về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào tối 19.3 đã 
được đưa vào khu cách ly tập trung ở xã Sơn Tây để cách ly. 

Khi được đưa vào đây, 7 người này có tiếp xúc với 8 người khác ở trong khu cách ly. 
Tất cả 15 người nói trên sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế 
Cầu Treo để cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm, rà soát bệnh Covid-19. 
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