
TUẦN BÁO

Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 73- THÁNG 04 NĂM 2020

• Lào ghi nhận 11 ca nhiễm covid-19 trên cả nước, các ca nhiễm ở Vientiane đang 
phục hồi

• Lào ban hành biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa covid-19
• Lào giải thích lý do số ca covid-19 trong nước không tăng nhanh

• Lào đóng biên giới, Việt Nam lưu ý công dân hạn chế tối đa qua lại giữa hai 
nước

• Bộ Tài chính Lào giãn thời hạn báo cáo tài chính doanh nghiệp, yêu cầu kê khai 
thuế online

• Lào mở quỹ ủng hộ phòng chống dịch covid-19, yêu cầu đóng cửa các nhà máy 
công nghiệp

• Lào sẽ hỗ trợ người nước ngoài đang mắc kẹt do lệnh đóng biên giới

• Nông sản Lào cung vượt cầu do dịch covid-19
• Dịch vụ giao hàng ở Lào phát triển do dịch covid-19
• Phó thủ tướng Lào đề nghị hướng phát triển các tỉnh miền Bắc

• Kinh doanh may mặc sụt giảm mạnh do dịch covid-19 
• Khách sạn tại Lào thiệt hại nặng vì covid-19
• Doanh nghiệp ở LuangNamtha chịu thiệt hại lớn do dịch covid-19
• Ủy hội Mekong có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước
• ADB đánh giá tác động của covid-19 đối với kinh tế các nước đang phát triển
• Trung Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Lào phòng dịch covid-19
• Việt Nam hỗ trợ Lào phòng, chống covid-19
• Cháy rừng ở Bắc Lào chưa thể dập tắt sau nhiều tuần
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• Champasak thay đổi lãnh đạo cấp tỉnh
• Lào giảm giá xăng, đảm bảo nguồn cung vẫn ổn định trong 

mùa dịch
• Bộ Y tế yêu cầu tạm đóng cửa bệnh viện tư nhân, mở bán 5.000 

hộp khẩu trang
• BCEL thúc đẩy dịch vụ điện tử để hạn chế giao dịch truyền 

thống
• Sàn chứng khoán Lào lùi thời điểm công bố báo cáo tài chính
• Luangprabang đóng cửa nhiều điểm du lịch quan trọng
• Bộ Giáo dục Lào khuyến nghị lưu học sinh tại Việt Nam không 

về nước
• Nhiều địa phương ở Lào tự phong tỏa để tránh dịch covid-19
• Đầu tư 387 tỷ ngân sách để xây hệ thống thủy lợi tại 

Champasak
• Huyện nghèo ở Attapeu bị hỏa hoạn
• Lao Telecom đạt 67 tỷ lợi nhuận ở LuangNamtha
• Vientiane tăng cường lắp đặt trụ điện thoại khẩn cấp

Điểm tin báo chí trong nước:

• Doanh nghiệp Việt Nam chung tay cùng Lào chống COVID-19

• Lưu học sinh Việt Nam vẫn ở lại, góp sức giúp Lào chống dịch 
Covid-19

• Một trường hợp từ Lào về âm tính với SARS-CoV-2, tử vong 
do sốc nhiễm trùng 

• Công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt – Lào, trốn 
cách ly

Tin vắn:
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Tin chính: 

Lào ghi nhận 11 ca nhiễm covid-19 trên cả nước, các ca 
nhiễm ở Vientiane đang phục hồi 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 5/4, số ca nhiễm covid-19 ở Lào hiện đang 
là 11 ca, mức độ lây lan ở cấp F3, bao gồm 8 ca tại Vientiane và 3 ca tại 
Luangprabang. Các ca nhiễm covid-19 tại Lào mở rộng thành 4 nguồn dịch. 
Trong đó có 216 người nằm trong diện nguy cơ lây lan cao do từng tiếp xúc 

gần với các bệnh nhân. 

Đáng chú ý, trong 11 ca dương tính với covid-19, Lào mới xác nhận bệnh nhân là 
người nước ngoài đầu tiên vào hôm 5/4, cụ thể, người đàn ông 55 tuổi (bệnh nhân 11), 
quốc tịch Papua New Guinea cho kết quả xét nghiệm dương tính với covid-19 vào 
hôm qua 4/5, người này là nhân viên của Công ty khoáng sản Phoubia Mining, một 
doanh nghiệp khoáng sản lớn tại Lào. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận 604 trường hợp xét nghiệm, 
trong đó có 11 ca dương tính với virus corona, đang được điều trị tại Vientiane và 
Luangprabang. Ngoài ra, có 127/216 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân covid-
19 đã hoàn thành thời gian cách ly và không có triệu chứng của bệnh. 

Mới đây, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị (Mittaphab), bác sỹ Sanong Thongsana đã 
thông tin về tiến độ điều trị và diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân covid-19 ở thủ 
đô Vientiane, cho biết kể từ ngày 23/3 đến nay, 7 ca dương tính với virus corona đều 
biểu hiện triệu chứng nhẹ, có sốt, ho và khó thở, sau quá trình theo dõi và điều trị, các 
bệnh nhân này đều có dấu hiệu sức khỏe tốt lên, một số ca hầu như không còn biểu 
hiện triệu chứng bệnh và có thể sớm được ra viện trong thời gian tới. 
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 Lào ban hành biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa 

covid-19 

heo báo chí Lào, sáng ngày 2/4, tại văn phòng Phủ thủ tướng Lào ở thủ đô 
Vientiane, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Sonexay 
Siphandone đã chủ trì buổi họp báo, công bố nhiều biện pháp khẩn cấp mà 
nước này đề ra để giảm thiểu tác động của dịch covid-19 đến nền kinh tế. 

Cụ thể, nội dung quyết định số 31/PM đã ấn định bộ chính sách gồm 10 điều, bao gồm 
việc miễn trừ thuế lương của người lao động có thu nhập dưới 5 triệu kip/tháng trong 
vòng 3 tháng tiếp theo (tháng 4-5-6); miễn thuế thu nhập của doanh nghiệp siêu nhỏ 
(MSMEs) cũng trong thời gian 3 tháng; miễn thuế quan và phí nghĩa vụ đối với hàng 
hóa nhập khẩu phục vụ cho mục đích phòng chống covid-19 bao gồm: khẩu trang, gel 
rửa tay, thiết bị vật tư y tế; tạm hoãn thu thuế đối với doanh nghiệp du lịch trong vòng 
3 tháng; giãn thời gian nộp báo cáo tài chính thường niên của doanh nghiệp cho đến 
30/4/2020; giãn thời gian thực hiện phí đường bộ năm 2020 cho đến ngày 30/4; yêu 
cầu cơ quan hữu quan nghiên cứu giãn thu phí và xem xét giảm giá điện, nước cho khu 
vực dân sinh, doanh nghiệp; chấp thuận cho Ngân hàng Trung ương Lào giảm lãi suất 
cơ bản, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng thương mại; chấp thuận cho BOL 
ban hành các chính sách tín dụng cho doanh nghiệp, bao gồm việc hoãn thời gian thanh 
toán vốn và lãi suất, giảm lãi suất, cung cấp gói tín dụng mới cho doanh nghiệp, điều 
chỉnh cơ cấu nợ, phân cấp nợ… theo quy định.; hoãn thời gian nộp các khoản nghĩa 
vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng. 

Ngoài ra, chính phủ Lào cũng quyết định sẽ nghiên cứu, điều chỉnh lại mục tiêu tăng 
trường GDP và các chỉ số kinh tế vĩ mô trong năm 2020 do tác động của dịch covid-
19; yêu cầu quản lý chặt chẽ giá cả thị trường, tỷ giá hối đoái; yêu cầu cơ quan hành 
chính nhà nước giảm chi tiêu ngân sách ít nhất 10%; xây dựng kế hoạch phục hồi các 
thành phần kinh tế sau khi cơ bản kiểm soát được dịch; quản lý chi tiêu ngân sách chặt 
chẽ trên tinh thần tiết kiệm; đẩy nhanh việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước; đồng 
thời kêu gọi người dân tăng cường sử dụng hàng hóa tiêu dùng nội địa để thúc đẩy 
ngành sản xuất trong nước và hạn chế dòng tiền chảy ra nước ngoài như thời gian qua. 
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   Lào giải thích lý do số ca covid-19 trong nước không 
tăng nhanh 

heo Bộ Y tế Lào, nhóm nguy cơ cao lây nhiễm virus corona từ nước ngoài là 
lực lượng lao động Lào trở về từ Thái Lan trong nhiều ngày qua vẫn chưa ghi 
nhận trường hợp nào dương tính là dấu hiệu đáng mừng cho nước này trong 
chiến dịch phòng ngừa dịch covid-19. 

Trước sự kêu gọi của xã hội đối với chính phủ Lào về việc tổ chức đánh giá và đưa ra 
nhận định về các kịch bản lây lan của covid-19 trong bối cảnh các nước láng giềng với 
Lào đang gia tăng số ca nhiễm, đồng thời, mức độ nghiêm trọng của dịch đang ở tầm 
thế giới với ghi nhận số người chết tăng hàng ngày. Thứ trưởng Y tế Phouthone 
Meuangpak mới đây cho biết Lào đang nắm rõ các nguồn có thể phát tán dịch và đang 
thực hiện khoanh vùng tốt. 

"Hiện tại Lào có 3 nguồn dịch covid-19 nguy cơ cao, bao gồm hướng dẫn viên du lịch 
(bệnh nhân số 1), nhân viên khách sạn (bệnh nhân số 2) và người trở về từ Thái Lan 
(bệnh nhân số 10)", ông Phouthone nói với truyền thông hôm 4/4. "216 trường hợp 
tiếp xúc gần với các bệnh nhân đều đang được theo dõi sát sao hàng ngày", nếu hoàn 
thành thời gian cách ly những trường hợp này không ghi nhận ca nào dương tính được 
xem là đã khoanh vùng thành công. 

Nhóm nguy cơ lây lan covid-19 tiếp theo ở Lào là lực lượng lao động Lào trở về từ 
Thái Lan, mặc dù có những trường hợp sốt nhưng đều đã cho kết quả xét nghiệm âm 
tính với virus, thứ trưởng Phouthone cho biết. "Nếu sau thời gian cách ly 14 ngày mà 
không ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh thì Lào được xem là may mắn, bởi lượng 
lao động Lào ở Thái Lan hầu hết làm việc tại khu vực nông thôn, hầu như không tiếp 
cận với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch ở khu vực đô thị". 

"Kể từ hôm nay (4/4), Lào sẽ cố gắng không tiếp nhận thêm người nhập cảnh", Thứ 
trưởng Y tế thông tin liên quan đến lệnh đóng cửa hoàn toàn các cửa ngõ biên giới mà 
Lào và Thái Lan tuyên bố triển khai kể từ 3/4-19/4. "Nếu không làm chặt chẽ việc này, 
lệnh hạn chế có thể sẽ kéo dài hơn ngày 19/4 tới", ông Phouthone nói thêm. 

Trước đó, sau khi dịch covid-19 có dấu hiệu diễn biến khó lường trên thế giới và trong 
khu vực, khi các nước láng giềng đều ghi nhận liên tục ca nhiễm mới, đồng thời công 
dân Lào ở Thái Lan vẫn vượt biên số lượng lớn về nước. Theo số liệu của cơ quan an 
ninh huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet hồi cuối tháng 3, chỉ riêng tại huyện này có 
ngày phát hiện trên 200 trường hợp công dân vượt biên về nước và đã yêu cầu bắt buộc 
sàng lọc sức khỏe và cách ly theo quy định. Kể từ 1/4, chính phủ Lào đã có chủ trương 
đóng toàn bộ các cửa khẩu, bao gồm cả cửa khẩu quốc tế để ngăn chặn thêm các nguy 
cơ lây nhiễm covid-19 mới vào nước này. 

Hiện Lào đang tập trung cao độ, nỗ lực áp dụng các biện pháp chặt chẽ để khoanh 
vùng và kiểm soát tối đa nguy cơ lây lan của dịch covid-19. 
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Lào đóng biên giới, Việt Nam lưu ý công dân hạn chế 
tối đa qua lại giữa hai nước 

heo VTV, chính phủ Việt Nam khuyến nghị công dân Việt Nam hạn chế tối 
đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng, 
chống dịch của Lào, thường xuyên cập nhật quy định của hai nước. 

Ngày 03/04/2020, Bộ Ngoại giao Lào thông báo với Đại sứ quán Việt Nam tại 
Vientiane về việc triển khai nhiều biện pháp toàn diện nhằm phòng chống, kiểm soát 
dịch bệnh Covid-19 trong đó có kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, 
không phân biệt quốc gia và và vùng lãnh thổ. 

Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin và và lưu ý công dân Việt Nam như sau: 

- Chính phủ Lào đã đóng cửa hoàn toàn tất cả các cửa khẩu quốc tế đang hoạt động, 
tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất – nhập cảnh qua các cửa khẩu này, 
trừ phương tiện vận tải hàng hóa và xuất-nhập cảnh trong trường hợp khẩn cấp. Biện 
pháp này được áp dụng từ ngày 03/4 đến ngày 19/4/2020. 

- Chính phủ Lào đã đóng tất cả các Cửa khẩu chính và Cửa khẩu phụ trên toàn tuyến 
biên giới Việt Nam – Lào từ ngày 19/03 đến ngày 20/04/2020. 

- Chính phủ Việt Nam đã tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại 
các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam 
– Lào. Việc tạm dừng nêu trên được áp dụng từ ngày 01/4/2020. 

- Công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân 
thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Lào, thường xuyên cập nhật quy định của hai 
nước. 

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ 
công dân: 

- Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: +85 620 96 10 67 75; 
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet: +85 620 98 20 86 66 
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: +85 620 99 69 16 66 
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang: +85 620 91 11 23 45 
- Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84. 

Cùng ngày, với công hàm ngoại giao tương tự gửi Đại sứ quán Thái Lan tại Lào, hai 
nước này cũng đã đồng bộ đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới, bao gồm cả cửa khẩu 
quốc tế mà không yêu cầu chế độ ưu đãi nào cho công dân của cả hai bên nếu có nhu 
cầu về nước. 
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Bộ Tài chính Lào giãn thời hạn báo cáo tài chính doanh 
nghiệp, yêu cầu kê khai thuế online 

heo báo chí Lào, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tại Lào được giãn thời 
hạn nộp báo cáo tài chính cho đến ngày 30/4 tới cho cơ quan tài chính các 
cấp là một phần trong chiến dịch phòng chống covid-19 mà chính phủ Lào 
mới áp dụng. 

Theo đó, thông báo của Bộ Tài chính mới đây cho biết sẽ giành thêm thời gian cho 
khối doanh nghiệp để hoàn thiện báo cáo tài chính thường niên, vốn đã đang bị ảnh 
hưởng hoạt động kinh doanh do diễn biến phức tạp của dịch covid-19 tại Lào cũng 
như các quốc gia khác trên thế giới. Hạn nộp báo cáo tài chính được quy định là 30/4 
nhưng cũng có thể thay đổi tùy theo diễn biến và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Cũng mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp và nhà 
đầu tư tại Vientiane và các tỉnh địa phương đã được áp dụng hệ thống khai báo thuế 
điện tử TaxRIS cần thực hiện khai báo và đóng thuế như bình thường qua phương thức 
trực tuyến qua trang web www.taxservice.mof.gov.la. Những trường hợp doanh 
nghiệp chưa đăng ký trên hệ thống thuế điện tử có thể liên hệ với cơ quan tài chính địa 
phương để được hướng dẫn. Sau khi được kiểm tra cẩn thận và được xác nhận là đúng 
quy định, cơ quan chức năng sẽ gửi lại hồ sơ thuế cho doanh nghiệp kèm mã vạch. 

Theo thông báo, doanh nghiệp có thể sử dụng hồ sơ để nộp thuế tại các điểm giao dịch 
của một số ngân hàng thương mại tại Lào như BCEL, LDB, Ngân hàng nông nghiệp 
Lào, Ngân hàng Lào-Việt và Vientin Bank. 

Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp Lào trong giai đoạn dịch covid-19, hiện nhiều 
ngân hàng thương mại tại Lào đều đang áp dụng các chính sách tín dụng như giãn nợ, 
lãi do để hỗ trợ doanh nghiệp trước những thiệt hại mà dịch gây ra. 

Một trong các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là du lịch, trong vài tháng qua, Lào 
đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch nước ngoài sau khi hàng loạt 
chặng bay quốc tế đến và đi từ Lào bị tạm dừng khai thác để phòng ngừa covid-19, 
qua đó đẩy số lượng hủy đặt phòng khách sạn tại nước này tăng đột biến, khiến nhiều 
cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú phải đóng cửa vì không có doanh thu. 
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Lào mở quỹ ủng hộ phòng chống dịch covid-19, yêu cầu 
đóng cửa các nhà máy công nghiệp 

heo báo chí Lào, hôm 1/4, Ủy ban đặc nhiệm cấp trung ương về phòng chống 
dịch covid-19 của Lào thông báo việc triển khai "Chương trình gây quỹ hỗ 
trợ công tác phòng chống covid-19". 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng hỗ trợ Lào hạn chế sự lây lan của dịch 
viêm phổi do virus corona gây ra có thể chuyển khoản trực tiếp vào quỹ mà Bộ Y tế 
vừa thành lập. 

Việc chuyển khoản trực tiếp có thể được thực hiện đối với tài khoản tại Ngân hàng 
Ngoại thương Lào đại chúng (BCEL), cụ thể: 

Tài khoản LAK: 010110001783790001; Tài khoản USD: 010110101783790001; Tài 
khoản bath: 010110201783790001. Tên tài khoản : Fundraising Campaign for Laos 
Against COVID-19. 

Ngoài ra, thông qua ứng dụng BCEL One Heart và LDB Trust, việc ủng hộ qua thiết 
bị di động cũng có thể đóng góp vào quỹ phòng chống covid-19 của Lào. 

Liên quan đến vấn đề, hôm qua 31/3, nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
covid-19 mà Chính phủ Lào ban hành mới đây. Bộ Công Thương Lào cũng đã ra thông 
báo yêu cầu tạm đóng cửa đối với các nhà máy công nghiệp kể từ ngày 1-19/4. 

Các loại hình nằm ngoài lệnh yêu cầu đóng cửa bao gồm nhà máy thu mua, hoạt động 
thu hoạch nguyên liệu nông nghiệp; các nhà máy sản xuất lượng thực, thực phẩm; nhà 
máy chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi; sản xuất hóa chất cơ bản như oxygen, 
nước cất; sản xuất phân bón, hợp chất nitrogen; sản xuất dược phẩm và vật tư y tế; sản 
xuất nến, hương; sản xuất thiết bị vệ sinh; sản xuất quan tài. 

Bộ Công Thương Lào cũng yêu cầu các doanh nghiệp có nhà máy phải tạm đóng cửa 
để phòng ngừa dịch covid-19 đảm bảo duy trì các quyền lợi chính đáng của người lao 
động theo quy định, đảm bảo an toàn cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
và tổng hợp thông tin về tác động của việc ngừng sản xuất trình cơ quan chức năng 
xem xét. 
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Lào sẽ hỗ trợ người nước ngoài đang mắc kẹt do lệnh 
đóng biên giới 

heo báo chí Lào, hôm 30/3, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith 
đã chủ trì họp báo với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Lào về diễn 

biến dịch covid-19 và thay mặt chính phủ thảo luận cách thức giải quyết các vấn đề 
trở lại do việc áp đặt các biện pháp phòng ngừa dịch. 

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lào xác nhận Lào đã nâng mức phòng chống dịch lên 
cấp độ 2, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực cập nhật thông tin và thông báo 
đến các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Lào về các biện pháp mới của chính 
phủ để phòng ngừa covid-19, tất cả thông tin mới nhất có thể truy cập trên cổng thông 
tin điện tử của Bộ. 

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng nhắc lại chỉ thị mới của thủ tướng chính phủ ban 
hành hôm 29/3 và có hiệu lực từ 30/3 về các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự 
lây lan của dịch covid-19 tại Lào. Bao gồm lệnh hạn chế về việc di chuyển trong nước 
và phong tỏa việc đi lại giữa các cửa khẩu biên giới. Các chuyến bay quốc tế cũng nằm 
trong diện tạm ngừng khai thác. 

Trả lời câu hỏi của nhiều cơ quan ngoại giao về vấn đề nhiều công dân nước ngoài 
mắc kẹt tại Lào bởi các chuyến bay bị tạm hoãn, trong khi dịch vụ lưu trú (khách sạn, 
nhà nghỉ) tại nước này cũng không hoạt động. Bộ trưởng Saleumxay cho biết Bộ Ngoại 
giao sẽ nhanh chóng phối hợp với Bộ Công chính-Vận tải cũng như hãng hàng không 
quốc gia Lào ngay sau khi nhận được danh sách số lượng khách du lịch đang ở nước 
này. Các chuyến bay đặc biệt sẽ được thiết lập sớm, Bangkok sẽ là điểm trung chuyển 
cho các chuyến bay quốc tế tiếp theo, ông nói thêm. 

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Lào cũng đề nghị cộng đồng các cơ quan ngoại giao hợp tác 
để bảo hộ công dân của mình, đặc biệt là công dân Châu Âu, những người đang có 
nguyện vọng trở về thông qua chặng bay trung chuyển từ Bangkok. Ngoài ra, Lào cũng 
cho phép các nước tổ chức các chuyến bay đón công dân của mình tại nước này. 

Nếu ở tại Lào, Bộ Ngoại giao cho biết khách du lịch bị quá hạn hộ chiếu sẽ không bị 
phạt và có thể gia hạn ngay tại chỗ dưới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Nếu người 
nước ngoài không ở Vientiane, do Lào đã thiết lập lệnh cấm di chuyển liên tỉnh nên 
cần xin phép cơ quan Y tế sở tại để được di chuyển. 

Bộ trưởng Saleumxay cũng khẳng định mặc dù các cửa khẩu chính, phụ và cả cửa khẩu 
quốc tế sẽ đóng cửa đối với việc xuất nhập cảnh nhưng hàng hóa vẫn được lưu thông 
ở mức hạn chế. 
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Nông sản Lào cung vượt cầu do dịch covid-19 
heo VTT, các nhà sản xuất nông sản quy mô nhỏ, đặc biệt là người trồng rau 
đang đối mặt với lượng khách hàng giảm đáng kể do tác động của dịch covid-

19, khiến doanh thu cũng vì thế mà giảm theo. 

Theo ghi nhận, nhiều thị trường địa phương tại Lào cho thấy sự ảm đạm, nhiều tỉnh 
phía Bắc hầu như phải đóng cửa bởi nhu cầu của người tiêu dùng giảm mạnh sau khi 
các quan ngại về nguy cơ lây nhiễm covid-19 khi tụ tập đông người bị đẩy lên cao. 
Các đơn vị cung cấp hàng nông sản bán lẻ đối mặt với các khoản chi tiêu và áp lực nợ 
tăng cao do nguồn doanh thu suy giảm. 

Tại chợ nông sản sạch ở trung tâm thương mại Lao Itecc tại thủ đô Vientiane, thường 
mở cửa vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, người tiêu dùng vẫn đến mua hàng nhưng với số 
lượng lớn và cho thấy số lượng giảm sút rõ rệt so với nhịp tiêu thụ đông như ngày 
thường. 

Ngoài ra, theo một số cơ sở trồng rau ở Vientiane, khí hậu nóng không thích hợp cho 
canh tác cộng với lượng khách hàng giảm sút đang gây ra nhiều khó khăn, dự kiến sẽ 
còn nghiêm trọng hơn nữa nếu dịch bệnh tiếp tục leo thang trong thời gian tới. Nếu 
khó khăn, nhiều cơ sở cho biết sẽ tạm dừng hoạt động trồng rau thương phẩm vì không 
có lãi. 

Mặt khác, sau khi chính phủ Lào áp đặt các lệnh hạn chế di chuyển và phong tỏa biên 
giới, lo ngại thiếu thực phẩm đã khiến nhiều người dân tăng cường tích trữ hàng hóa, 
đặc biệt là đồ khô, tránh đến chợ, nhà hàng và những nơi đông người do sợ lây lan 
dịch. Trong khi đó, cũng vì lo ngại thiếu hàng tiêu dùng, chính phủ Lào cũng khuyến 
khích nông dân trong nước tăng cường sản xuất nông sản nhưng chưa có biện pháp 
cân bằng hai vấn đề nói trên. 

Ngoài nông sản, Lào cũng tự tin sẽ không thiếu nguồn cung thịt khi các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực này đều khẳng định đảm bảo số lượng trâu, bò, lợn khi nhu cầu thị 
trường đẩy cao lên trong mùa dịch. 
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Dịch vụ giao hàng ở Lào phát triển do dịch covid-19 
heo báo chí Lào, các dịch vụ giao hàng ở thủ đô Vientiane được ghi nhận mức 
tăng trưởng tốt trong thời điểm dịch covid-19 đang diễn biến khó lường tại 
Lào và các lệnh hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người được chính phủ nước 
này áp đặt nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan của virus. 

Cùng với lệnh cấm di chuyển, người dân Lào cũng đề cao tính an toàn trước lo ngại 
dịch bệnh lây lan và giảm mạnh việc đi ra ngoài, ngoại trừ các trường hợp cần thiết, 
chủ yếu là mua thêm thực phẩm và đồ dùng. Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân Lào ở nhà 
tăng liên tục kể từ khi nước này bắt đầu xuất hiện những ca nhiễm covid-19 đầu tiên. 
Vì vậy, hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ và thị trường thực phẩm tươi sống ở nước này, 
đặc biệt là Vientiane đều thông báo sức bán ra giảm sút. Điều này đã thúc đẩy hoạt 
động cung cấp hàng hóa sang phương thức giao hàng trực tiếp để phù hợp với tình 
hình. 

Không phát triển như các quốc gia láng giềng với hàng loạt doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ chuyển phát nhanh. Nhiều nhà cung cấp hàng hóa ở Lào sử dụng công cụ mạng 
xã hội như Facebook hoặc Instagram để kêu gọi người dùng sử dụng dịch vụ giao hàng 
tận nhà, bao gồm cả thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, cá… Một tiểu thương tại 
khu chợ trung tâm Vientiane cho biết doanh số bán lẻ trực tiếp đã giảm từ khoảng 2.5 
triệu xuống còn chưa đầy 1 triệu kip mỗi tháng tại thời điểm trước-sau khi Lào công 
bố 2 ca nhiễm covid-19 đầu tiên, vì vậy, để duy trì mức thu nhập, lựa chọn tất yếu là 
cung cấp tận nơi cho khách hàng. Các dịch vụ giao hàng cũng bao gồm ưu đãi như 
miễn phí vận chuyển, khuyến mại… Tiểu thương nói trên đã ghi nhận đơn hàng lên 
đến 13 triệu kíp chỉ trong vòng 3 ngày hoạt động loại hình kinh doanh mới. 

Ở diễn biến khác, chủ sở hữu của một chuỗi café khá có tiếng ở Vientiane cũng cho 
biết doanh số giảm 80% trong mùa dịch đã khiến doanh nghiệp này tính đến việc tạm 
ngừng bán hàng. Với loại hình bán đồ ăn sẵn và cả đồ uống, chính phủ Lào cũng yêu 
cầu áp dụng hình thức đóng gói mang về để hạn chế nguy cơ lây lan, khiến lượng 
khách mua nhìn chung giảm sút hẳn bởi nhu cầu  tiêu thụ chính của nhóm hàng này 
vẫn là học sinh-sinh viên cũng như dân công sở, đã được yêu cầu ở nhà như là một 
biện pháp phòng ngừa dịch bệnh kể từ đầu tháng này. Vì vây, hiện nay các cửa hàng 
kinh doanh thực phẩm, đồ ăn…chỉ có thể trông chờ vào doanh thu từ kênh giao hàng 
tại nhà. 
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Phó thủ tướng Lào đề nghị hướng phát triển các tỉnh 
miền Bắc 

heo báo chí Lào, tuần qua, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào 
Sonexay Siphandone đã cùng đoàn làm việc chính phủ đi thị sát công tác phòng 
ngừa covid-19 tại các tỉnh Phongsaly và LuangNamtha cũng như đề xuất các 
biện pháp phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong bối cảnh dịch bệnh có 

diễn biến phức tạp. 

Theo thông tin báo cáo từ chính quyền, tỉnh Phongsaly là địa phương miền núi gồm 7 
huyện, phần lớn dân số vẫn đang duy trì sinh kế bằng việc canh tác truyền thống và 
dựa vào tự nhiên. Giá trị sản phẩm địa phương của Phongsaly ghi nhận mức tăng 
trường 6.7% trong năm ngoái với thu nhập bình quân đầu người là 960 USD/năm và 
các mặt hàng chủ lực gồm có chè, cao su, cây trồng mùa khô và gia súc để xuất khẩu. 
Tỉnh Phongsaly cũng ghi nhận 700 triệu kíp từ vốn hỗ trợ phát triển chính thức, hoạch 
định phân bổ 460 tỷ kip vào việc đầu tư trong năm 2020. Tuy nhiên tỉnh này đang gặp 
khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm, đặc biệt là lưới điện, 
cấp nước và hạ tầng giao thông đường bộ. 

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phongsaly, ngoài việc yêu cầu thực hiện nghiêm 
ngặt các biện pháp phòng ngừa covid-19 mà chính phủ đã đề ra, Phó thủ tướng Lào 
cũng kêu gọi việc thúc đẩy các tiềm năng sẵn có để giảm nghèo, tăng cường sử dụng 
hồ chứa thủy điện để phát triển ngư nghiệp. 

Tại Luang Namtha, Phó thủ tướng cũng đã làm việc tại cửa khẩu quốc tế Boten và khu 
kinh tế đặc biệt Boten Danngam, ghi nhận số liệu qua lại biên giới Lào-Trung Quốc 
giảm mạnh kể từ tháng 1 do dịch covid-19 bùng phát. Mặc dù, việc vận tải hàng hóa 
được duy trì nhưng gặp ách tắc nghiêm trọng do các biện pháp phòng ngừa của hai 
bên, khiến 400-500 xe hàng thường xuyên bị kẹt tại cửa ngõ biên giới. Phó thủ tướng 
yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phối hợp làm việc với phía Trung Quốc để 
giải phóng và lưu thông ổn định dòng hàng hóa giữa hai bên. 
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Kinh doanh may mặc sụt giảm mạnh do dịch covid-19  
heo Vientiane Times, theo một nghiên cứu chính thức của Viện nghiên cứu kinh 
tế, thương mại thuộc Bộ Công Thương Lào mới đây, mức sụt giảm doanh số mặt 
hàng may mặc bán lẻ lớn nhất ở Vientiane được ghi nhận là 95%, hầu hết các 

đơn vị kinh doanh lĩnh vực này đều đang phải vật lộn để duy trì hoạt động trước các 
tác động tiêu cực của dịch covid-19. 

 
Theo nội dung nghiên cứu, khoảng 50% đơn vị cung cấp mặt hàng quần áo thông báo 
doanh thu đã giảm và 62% cho biết gặp nhiều khăn trong việc tìm nguồn cung ứng sản 
phẩm nhập khẩu bởi các lệnh hạn chế mà chính phủ Lào áp đặt nhằm loại bỏ nguy cơ 
lây lan của dịch bệnh covid-19, đang có diễn biến phức tạp, ngoài ra còn có các yếu tố 
khác là lệnh cấm tổ chức lễ hội, sự kiện, tiệc tùng có tập trung đông người và quần áo 
cũng không phải là mặt hàng trong nhóm tiêu thụ hàng ngày. 

Các báo cáo từ thị trường Vientiane cho thấy 21% doanh nghiệp bán lẻ quần áo đang 
chịu tác động đáng kể trong vài tuần trở lại đây và khu vực bán buôn cũng ghi nhận 
mức giảm doanh thu khoảng 30%. 

Để giảm bớt tác động lên lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc, quần áo, các doanh 
nghiệp đã kêu gọi chính phủ có biện pháp ổn định tỷ giá hối đoái và hỗ trợ giảm chi 
phí thuê mặt bằng, theo báo cáo.  

Kể từ khi covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Lào vào cuối tháng 3, các lo ngại và thách 
thức liên quan đến vấn đề tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và 
nhỏ đã xuất hiện khiến chính phủ Lào phải ban hành một số biện pháp hỗ trợ tức thời, 
bao gồm việc hạ lãi suất, yêu cầu ngân hàng áp dụng chính sách tín dụng mới. 
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Khách sạn tại Lào thiệt hại nặng vì covid-19 

heo Vientiane Times, hầu hết các khách sạn và điểm dịch vụ lưu trú của Lào ở 
những trọng điểm về du lịch như Vientiane và Luangprabang hiện hầu như đã tê 
liệt, phải đóng cửa trước ảnh hưởng nặng nề của dịch covid-19, đang có diễn 

biến ngày càng đáng lo ngại. 

Sau khi covid-19 bùng phát và trở thành mối lo ngại thế giới, khách du lịch trong và 
ngoài được đồng loạt hủy bỏ các kỳ nghỉ tour và đặt phòng lưu trú, trong khi đó, các 
chặng bay quốc tế đến và đi khỏi Lào cũng đã bị đình chỉ tạm thời do lo ngại dịch bệnh 
lây lan. Trong đó bao gồm các chặng bay giữa hai thị trường du lịch lớn của Lào là 
Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Tại Lào, nhằm ủng hộ các biện pháp phòng ngừa covid-19 của chính phủ, nhiều khách 
sạn đã đóng cửa để hạn chế nguy cơ lây lan của virus, đặc biệt là kể từ thời điểm nước 
này bắt đầu xác nhận những ca nhiễm bệnh đầu tiên và chỉ nằm ở Vientiane và 
Luangprabang, không những thế các ca nhiễm này đều xuất phát từ lĩnh vực du lịch. 
Một lý do khác, các khách sạn đóng cửa là hợp lý trong bối cảnh không có nguồn thu 
để trang trải cho các khoản chi dịch vụ, thanh toán tiền lương nhân viên. 

"Các khách sạn bị mất lượng lớn khách hàng và nguồn thu, gần như là không có nguồn 
thu trong 3 tháng đầu năm 2020", Chủ tịch hiệp hội nhà hàng, khách sạn lào Pakasith 
Chanthapanya nói với Vientiane Times. "Hàng loạt khách đã hủy đặt phòng cho đến 
tháng 10". Tuy nhiên, một số khách sạn vẫn mở cửa nhưng không nhận khách, chỉ có 
sự hiện diện của nhân viên để làm nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh, cải tạo cơ sở vật chất. 
Một số khách sạn nổi tiếng ở Vientiane như Settha Palace, Leuxay, Chanthaphasouk 
đã đóng cửa hoặc để làm nơi tự cách ly cho nhân viên. 

Mới đây, một loạt các đề nghị từ doanh nghiêp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn đã 
được đệ trình lên chính phủ Lào thông qua cuộc thảo luận với Phòng Công nghiệp và 
Thương mại. Trong đó chủ yếu là đề nghị ban hành các chính sách giãn thuế, giảm giá 
điện, dịch vụ công cộng... 

Theo các chuyên gia, kinh tế Lào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch covid-19, đặc 
biệt là ngành du lịch. Hiện không thể xác định được tác động sẽ duy trì trong bao lâu 
bởi phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch, các hành động phòng ngừa của chính 
phủ và sự chủ động của doanh nghiệp nội địa. 

Hôm 29/3, Lào ban hành Chỉ thị về công tác phòng chống covid-19, yêu cầu người 
dân không được ra ngoài hoặc di chuyển sang khu vực khác trong vòng 20, đây là biện 
pháp mạnh nhất của chính phủ nước này để có thể sớm hạn chế được dịch ở quy mô 
nhỏ. 
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Doanh nghiệp ở LuangNamtha chịu thiệt hại lớn do 
dịch covid-19 

heo Vientiane Times, theo tổng kết sơ bộ công tác thu nhận báo cáo tác động 
đến kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh LuangNamtha, miền Bắc 
Lào gửi đến Phòng Công nghiệp và Thương mại tỉnh này cho thấy dịch covid-

19 đang gây ra tác động rất lớn. 

Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, trường học tư thực, tụ 
điểm giải trí, kinh doanh nhà hàng đã phải đóng cửa theo lệnh của chính phủ Lào về 
việc hạn chế tiếp xúc xã hội, tụ tập đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm covid-19.  

Ngoài ra, việc đóng cửa các tụ điểm kinh doanh ăn uống, hàng bia đã trực tiếp làm sụt 
giảm sản lượng các lĩnh vực phụ trợ đi kèm, từ quy mô nhỏ như sản xuất đá lạnh (giảm 
60%) cho đến các dịch vụ lưu trú cũng ghi nhận sự đóng cửa của khách sạn, nhà nghỉ, 
đơn vị cho thuê xe du lịch, liên vận Lào-Trung Quốc bởi không còn du khách như 
trước (giảm khoảng 50%). Thậm chí, tại các chợ buôn bán hàng tiêu dùng, doanh thu 
bán lẻ cũng sụt giảm mạnh kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện và diễn biến phức tạp 
ở Lào từ cuối tháng 3 vừa qua. Bên cạnh đó, người dân ở tỉnh LuangNamtha cũng có 
xu hướng tăng cường tích trữ nhu yếu phẩm để phòng các trường hợp khẩn cấp, từ đó 
đẩy cao vật giá trang thiết bị y tế, sát trùng cho đến thực phẩm.  

Ở diễn biến khác, việc đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu chính và phụ với Trung Quốc 
cũng gây ra gián đoạn đáng kể đối với dòng hàng hóa giữa hai nước. Việc chỉ mở cửa 
duy nhất cửa khẩu quốc tế Boten làm nối dài các chuyến xe vận tải, có thời điểm lên 
đến 400-500 xe, cùng với các quy định nghiêm ngặt để phòng vệ covid-19 của cả hai 
bên khi chỉ cho một tài xế/xe với điều kiện đáp ứng đầy đủ giấy tờ đảm bảo sức khỏe. 
Điều này khiến nhiều thương nhân từ bỏ ý định xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa qua 
biên giới vì chi phí tăng cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 73 

 

Ủy hội Mekong có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ 
nguồn nước 

heo Vientiane Times, mới đây, giám đốc MRC An Pich Hatda có cuộc phỏng 
vấn với Vientiane nhân dịp 25 năm ngày thành lập tổ chức này. Qua đó, người 
đứng đầu MRC khẳng định tổ chức là một nền tảng khu vực có nhiều đóng góp, 

tập hợp 4 quốc gia thành viên có các mục tiêu lợi ích khác nhau để cùng thực hiện các 
biện pháp bảo vệ nguồn nước trên toàn lưu vực sông Mekong theo các chiến lược 
chung. Đóng góp đáng kể vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và 
giảm nghèo cho các nước thành viên. 

Theo đó, MRC đã mở rộng thành công các hệ thống giám sát và báo cáo tác động và 
điều kiện của lưu vực Mekong, giúp các thành viên nhận thức được mặt lợi ích và hạn 
chế của các dự án hạ tầng được phát triển trên dòng sông, các thông tin về thủy văn, 
chất lượng nước, tình trạng trầm tích, hệ sinh thái, thủy sản được trao đổi để các thành 
viên phát triển, bảo vệ nguồn nước, duy trì sinh kế cho 65 triệu dân trên lưu vực. 

Tuy nhiên, người đứng đầu MRC cũng cho biết do nhu cầu phát triển kinh tế ngày 
càng tăng, các thách thức mà sông Mekong đối mặt cũng lớn dần, đặc biệt là việc bảo 
vệ nguồn nước. Sự đánh đổi giữa năng lượng, giao thông, công nghiệp với việc bảo 
tổn, bảo vệ môi trường và nguồn sinh kế địa phương đã làm thay đổi sông Mekong so 
với trước đây khi chứng kiến sự thay đổi dòng chảy, diện tích khô cạn tăng cao, làm 
suy giảm môi trường ven sông, dòng chảy trầm tích và nghề thủy sản. Đặc biệt, hạn 
hán xảy ra hồi cuối năm 2019 đã làm mực nước sông Mekong suy giảm nghiêm trọng 
trong vòng 60 năm qua. Các thách thức này đòi hỏi thành viên của Ủy hội Mekong 
cần tăng cường hợp tác, liên kết các lợi ích và sử dụng công nghệ để chia sẻ kiến thức, 
lập kế hoạch phát triển lưu vực, bao gồm các dự án ngoài kế hoạch quốc gia, quy hoạch 
phát triển chủ động và phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung. 
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ADB đánh giá tác động của covid-19 đối với kinh tế các 
nước đang phát triển 

heo Pasaxon, Dẫn thông tin từ CRI cho biết hôm 3/4 vừa qua, Ngân hàng phát 
triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo về sự phát triển của khu vực Châu 
Á trong năm 2020, có đề cập đến vấn đề tác động của dịch viêm phổi covid-
19, dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển tại khu 

vực Châu Á-Thái Bình Dương chắc chắn sẽ giảm sút trong năm 2020 và phục hồi lại 
trong năm 2021. 

Theo đó, ADB cho biết tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển tại khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2020 sẽ ở mức 2.2%, giảm 3.3% so với dự 
báo hồi tháng 9/2019 là 5.5% của ngân hàng này. ADB cũng cho biết sau khi dịch 
covid-19 kết thúc, nhịp độ tăng trưởng của khu vực này sẽ phục hồi trở lại, lên mức 
6.2% trong năm 2021. 

Ở một diễn biến khác, mới đây Nhóm các nước đang phát triển (G77) và Trung Quốc 
kêu gọi ngừng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các quốc gia trong cuộc 
khủng hoảng dịch Covid-19. 

Liên minh các quốc gia đang phát triển trên cho biết, việc áp đặt các biện pháp trừng 
phạt kinh tế đơn phương sẽ gây tác động tiêu cực đến khả năng của các nước trong 
việc ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. G77 cảnh báo rằng, các biện pháp như vậy sẽ 
ảnh hưởng đến tiến trình của các nước trong việc nhận được các nguồn cung trang thiết 
bị y tế để điều trị cho người dân trong đại dịch Covid-19 hiện nay. Vì vậy, G77 kêu 
gọi cộng đồng quốc tế thông qua các biện pháp hiệu quả và ngay lập tức để chấm dứt 
việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương đối với các nước đang phát 
triển. 

Kể từ đầu năm nay, Mỹ đã bác bỏ bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc ngừng chính 
sách cấm vận vẫn đang tác động nghiêm trọng đến một số nước đang bị ảnh hưởng 
nặng nề của dịch bệnh Covid-19, như Iran. Trong một số trường hợp, các biện pháp 
trừng phạt thậm chí còn bị thắt chặt hơn.  

G77 là nhóm các quốc gia đang phát triển trong Liên hợp quốc liên kết nhằm thúc đẩy 
lợi ích chính trị và kinh tế chung của các nước thành viên. Nhóm này chiếm tới gần 
80% dân số thế giới. 
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Trung Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Lào phòng dịch 
covid-19 

heo CRI, hôm 3/4 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch 
Lào Bounnhang Volachith đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình phòng, 
chống dịch bệnh covid-19. Tiếp tục khẳng định Trung Quốc sẽ hỗ trợ theo các 
đề xuất của Lào để nước này phục vụ công tác ngăn chặn nguy cơ lây lan của 

dịch bệnh.  

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập thay mặt Đảng và Nhà nước và nhân dân Trung 
Quốc gửi lời thăm hỏi và đánh giá cao các hành động của Đảng, chính phủ và người 
dân Lào đã thực hiện trước thách thức to lớn từ dịch bệnh covid-19. Đồng thời bày tỏ 
chia sẻ sự lo lắng, cho biết Trung Quốc đã nhanh chóng gửi đội ngũ chuyên gia cũng 
như trang thiết bị y tế đến giúp Lào và tiếp tục sẽ cung cấp thêm các hỗ trợ cho Lào 
trên tinh thần “đối tác chung vận mệnh” mà hai nước đã thiết lập trước đó, cũng như 
để đáp lại những sự ủng hộ, hỗ trợ mà Lào đã giành cho Trung Quốc trong giai đoạn 
nước này nỗ lực ngăn chặn dịch covid-19. 

Chủ tịch Bounnhang Volachith cũng thay mặt Đảng và Nhà nước và nhân dân Lào bày 
tỏ vui mừng trước các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh đã đạt hiệu quả cao mà Trung Quốc 
đã thực hiện được. Đồng thời cảm ơn trước những viện trợ mà Trung Quốc đã dành 
cho Lào để ứng phó với covid-19. Đồng ý quan điểm hai nhà nước tiếp tục đẩy mạnh 
triển khai mục tiêu “đối tác chung vận mệnh Lào-Trung Quốc” trên nhiều mặt và toàn 
diện hơn nữa. 
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Việt Nam hỗ trợ Lào phòng, chống covid-19 

heo báo chí Việt Nam, Trưa 4-4, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), thừa ủy quyền 
của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn 
Bá Hùng đã bàn giao số thiết bị y tế trị giá hơn 7 tỷ đồng tới đại diện của Chính 
phủ Lào. 

Đây là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Chính phủ và nhân dân 
Lào đối phó với đại dịch Covid-19. 

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, mặc dù tình hình đại 
dịch Covid-19 trên toàn cầu đang diễn biến phức tạp nhưng với truyền thống luôn kề 
vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cho nhau trong mọi hoàn cảnh, Chính phủ và nhân dân 
Việt Nam đã, đang và sẽ cố gắng để thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ Chính phủ và 
nhân dân Lào đối phó với đại dịch Covid-19. 

Nhân dịp này, Văn phòng Chính phủ Việt Nam cũng gửi tặng Văn phòng Thủ tướng 
Lào nhiều thùng khẩu trang; Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng gửi tặng Bộ 
Khoa học-Công nghệ Lào 500 bộ kit xét nghiệm trị giá 250 triệu đồng.  

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 
của Lào Somdy Duangdy đã đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chính phủ và nhân 
dân Việt Nam lần này; khẳng định đây là sự cổ vũ, động viên tinh thần hết sức lớn lao 
đối với đội ngũ y sĩ, bác sĩ và người dân Lào trong bối cảnh đất nước Lào cũng đang 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn từ đại dịch này. Phó thủ tướng Somdy 
Duangdy nhấn mạnh, việc Chính phủ Việt Nam cử hẳn một chuyến bay đặc biệt chở 
hàng viện trợ cho Lào đã minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết 
đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.  

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Phó thủ tướng Somdy Duangdy đã chân 
thành cảm ơn và tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã 
luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức quý báu, kịp thời đối với đất nước Lào bất kỳ khi 
nào Lào gặp khó khăn; cam kết sẽ sử dụng những trang thiết bị y tế mà Việt Nam hỗ 
trợ lần này một cách hiệu quả nhất. 
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Cháy rừng ở Bắc Lào chưa thể dập tắt sau nhiều tuần 

heo báo chí Lào, các đợt cháy rừng kể từ trung tuần tháng 3 ở Oudomxay, 
LuangNamtha, và nay là Luangprabang đang tiếp diễn và thiêu hủy hàng nghìn 
ha rừng. 

Chính quyền tỉnh tỉnh Oudomxay, miền bắc Lào hôm qua (1/4) cho biết, lực lượng 
chức năng của tỉnh này đã phải huy động lực lượng hơn 600 người gồm bộ đội, công 
an và người dân để dập tắt một vụ cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia 
Phuhinphi, thuộc huyện Xay của tỉnh này. 

Theo đó, chính quyền tỉnh Oudomxay tin rằng nguyên nhân làm xảy ra cháy rừng xuất 
phát từ hoạt động đốt lửa của một bộ phận người dân địa phương trong khi đi săn bắt 
hoặc hút thuốc. 

Ông Sivisay Bounsavath Giám đốc sở Nông lâm tỉnh Oudomxay cho biết, đám cháy 
bùng phát từ giữa tháng 3, chính quyền phải huy động nhiều lực lượng để nỗ lực dập 
tắt đám cháy và đến nay tình hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, gần 10.000 hecta 
rừng đã bị thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do những người đi săn 
bắn đốt lửa hoặc hút thuốc gây ra cháy. 

Hiện Lào đang vào đỉnh điểm của mùa khô. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn giữ 
thói quen đốt thực bì làm nương rẫy hoặc vào rừng săn bắn, đốt lửa để khai thác mật 
ong, gây nguy cơ cháy rừng rất cao, bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương. 

Trong nhiều năm, vào mỗi khi đạt đỉnh điểm mùa khô, chính phủ Lào liên tục vận 
động người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy rừng và thúc đẩy xây dựng 
các kế hoạch ứng phó tại các cộng đồng dân cư lân cận khu vực rừng. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, hôm qua 4/4 tại Luangprabang cũng đang ghi nhận 
đợt cháy rừng taị khu bảo tồn thiên nhiên Phadeang, huyện Ngoi. Hiện lực lượng chức 
năng cho biết vẫn chưa thể kiểm soát được đám cháy. 

Trước đó, hôm 2/4, cháy rừng xảy ra tại bản Ngen, huyện Luangnamtha cũng đã tồn 
tại nhiều tuần và vượt ngoài khả năng kiểm soát của chính quyền địa phương khi tiếp 
tục lan rộng do gió mạnh, điều kiện địa hình phức tạp. 

Lào hiện có 20 khu bảo tồn quốc gia, chiếm 14 % diện tích cả nước với các khu bảo 
tồn lớn như Dong Natad, Dong Phouvieng thuộc tỉnh Savannakhet, khu bảo tồn 
Phoukhaukhoai thuộc tỉnh Vientiane, khu bảo tồn Phouhinbun thuộc tỉnh Khammuon, 
khu bảo tồn Xe pian thuộc tỉnh Champasac… Đây là những khu bảo tồn với hệ động 
thực vật phong phú là thế mạnh rất lớn cho Lào phát triển du lịch khám phá thiên nhiên 
hoang dã. 
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Tin vắn: 

Champasak thay đổi lãnh đạo cấp tỉnh 
heo báo chí Lào, hôm 3/4, chính quyền tỉnh Champasak đã tổ chức lễ trao 
quyết định nghỉ hưu cho 6 cán bộ lãnh đạo và bổ nhiệm chức vụ Bí thư, Tỉnh 
trưởng Champasak mới. 

Người được bổ nhiệm tạm quyền Bí thư-Tỉnh trưởng Champasak mới là ông 
Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ quốc hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban kế hoạch-tài chính và kiểm toán Quốc hội. Ông Vilayvong trước khi 
nhận chức vụ mới cũng là Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam. Người 
trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tỉnh Champasak mới là Phó chủ nhiệm Văn phòng 
thủ tướng Malaythong Kommasith. Tham dự chứng kiến buổi lễ còn có Ủy viên Bộ 
chính trị, Thường trực ban bí thư, Phó chủ tịch nước Lào Phanhkham Viphavanh cùng 
một số lãnh đạo Bộ, ngành trung ương. 

Ngay sau khi nhận chức vụ mới, quyền Bí thư-Tỉnh trưởng Champasak, ông Vilayvong 
đã lập tức đi thị sát công tác phòng ngừa dịch covid-19 tại một số trung tâm y tế, bệnh 
biện của địa phương và tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy mạnh hơn nữa để 
ngăn chặn các nguy cơ lây lan của dịch. 

 Lào giảm giá xăng, đảm bảo nguồn cung vẫn ổn định 
trong mùa dịch 

heo PVOil Lao, Bộ Công Thương Lào vừa ban hành thông báo điều chỉnh giá 
nhiên liệu bán lẻ tại nước này, có hiệu lực từ 6h sáng 2/4. 

Theo đó, thông báo của Bộ Công Thương Lào cho biết giá xăng, dầu sẽ đồng loạt giảm 
300 kip/ lít mỗi loại. Đồng thời, quỹ dự phòng xăng, dầu cũng điều chỉnh tăng thêm 
100 kip/lít mỗi loại nhiên liệu, bao gồm xăng cao cấp 95, xăng thường 91 và dầu diesel. 
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi covid-19 đang có nguy cơ bùng phát 
mạnh, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng của người dân Lào tăng cao khiến dự 
luận bày tỏ quan ngại về nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu sẽ 
bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa biên giới của chính phủ Lào. Chính quyền Lào mới 
đây đã khẳng định việc nhập khẩu xăng dầu vẫn duy trì ổn định, và nước này sẽ không 
thay đổi hạn mức nhập khẩu trên 1.2 tỷ lít xăng dầu trong năm 2020 bất chấp các diễn 
biến của dịch. Đồng thời thời chính phủ Lào cũng trấn an người dân khi cho biết Công 
ty xăng dầu nhà nước cam kết có thể cung cấp khoảng 300.000 lít nhiên liệu/ngày và 
còn kho dự trữ khoảng 10 triêu lít để ứng phó với trường hợp khẩn cấp. 
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Bộ Y tế yêu cầu tạm đóng cửa bệnh viện tư nhân, mở 
bán 5.000 hộp khẩu trang 

heo KTTM, hôm 31/3, Bộ Y tế Lào cũng triển khai các biện pháp mà chính 
phủ ban hành trước đó trong công tác phòng ngừa covid-19 thông qua thông 
báo số 0405, giao Cục Điều trị và Phục hồi chức năng, Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố ban hành thông báo yêu cầu các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân đóng cửa 
tạm thời. Những trường hợp bệnh nhân đã tiếp nhận trước đó vẫn được tiếp tục điều 
trị đến khi bình phục. 

Cùng ngày, Bộ Công Thương Lào cũng ra thông báo mới, chỉ định 2 đơn vị doanh 
nghiệp cung cấp ra thị trường 5.000 hộp khẩu trang y tế 3 lớp (mỗi doanh nghiệp 
2.500). Cụ thể, giá bán mỗi hộp khẩu trang là 50.000 kip/hộp (50 miếng), bán lẻ tối đa 
1.500 kip/miếng. Mỗi cá nhân chỉ được mua tối đa không quá 1 hộp và cấm lợi dụng 
để bán trục lợi. Số khẩu trang y tế nói trên chính thức được mở bán từ 9h sáng nay 
31/3 tại các điểm phân phối của 2 doanh nghiệp tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả 
nước. 

Liên quan đến các biện pháp phòng chống covid-19, Bộ An ninh Lào mới đây cũng áp 
đặt lệnh cấm các loại hình xổ số lậu, tụ điểm cá độ, game online ngừng hoạt động và 
khuyến cáo mức xử phạt vi phạm theo quy định.  

BCEL thúc đẩy dịch vụ điện tử để hạn chế giao dịch 
truyền thống 

heo VTM, mới đây, trên trang Facebook của mình, Ngân hàng Ngoại thương 
Lào đại chúng (BCEL) tuyên bố các dịch vụ tài chính đều đã được cập nhật 
trên hệ thống điện tử, cho phép giao dịch trực tuyến như là một phần giảm 

thiểu nguy cơ lây nhiễm covid-19 do các thao tác truyền thống tại quầy như trước. 

Cụ thể, các dịch vụ rút tiền mặt từ ATM hiện có thể sử dụng QR code thuận tiện, đây 
cũng là cơ sở để phát triển thêm dịch vụ One Cash Card, cho phép tặng quà thông qua 
thao tác trực tuyến đến tài khoản hoặc người dùng khác. Ngoài ra, dịch vụ chuyển 
khoản trực tuyến cũng khả dụng đối với khách hàng của BCEL và ngân hàng BIC khi 
hai bên đã kết nối mạng lưới của nhau trước đó. Đối với thanh toán các chi phí dân sự 
như tiền điện, nước, phí di động, các hóa đơn dịch vụ khác cũng có thể thanh toán trực 
tuyến qua ứng dụng ngân hàng của BCEL. 

Theo đại diện bộ phận tiếp thị của BCEL, các dịch vụ điện tử đều đã được cập nhật 
mới để đáp ứng nhu cầu giao dịch từ xa trong mùa dịch. Trong đó đáng chú ý là One 
Cash Card, được xem là ví điện tử để thanh toán được hầu hết các khoản chi tiêu, 
chuyển khoản. Hiện có trên 10.000 điểm giao dịch trên cả nước cho phép thực hiện 
quét mã QR của BCEL và ngân hàng này đang tiếp tục mở rộng về phía khu vực nông 
thôn, nơi có xu hướng dùng tiền mặt nhiều hơn. 
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Sàn chứng khoán Lào lùi thời điểm công bố báo cáo tài 
chính 

heo báo chí Lào, mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Lào (LSX) vừa thông 
báo việc tạm hoãn thời điểm công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
trong năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết như là một phần của các biện 

pháp phòng ngừa covid-19, theo chủ trương của chính phủ Lào. 

Ngoài việc dời thời điểm công bố báo cáo tài chính, LSX cũng thông báo đến các thành 
viên về việc thay đổi thời điểm thực hiện kiểm toán độc lập, họp đại hội cổ đông 
thường niên (AGM) của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn. Đây là động thái để 
giảm bớt các áp lực mà dịch bệnh covid-19 đang tạo ảnh hưởng lên thị trường chứng 
khoán của Lào. Cụ thể, thời điểm mà LSX hoãn công bố báo cáo tài chính thường niên 
đã được kiểm toán năm 2019 của các công ty niêm yết là tối đa 180 ngày so với thời 
điểm kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng được kêu gọi thực hiện 
chặt chẽ các quy định có liên quan, LSX cũng nhấn mạnh việc hoãn này không phụ 
thuộc vào tình trạng hoạt động kinh doanh của các thành viên. 

Hiện LSX có 11 thành viên là doanh nghiệp niêm yết gồm có BCEL, Điện lực Lào 
EDL, Lao World (LWPC), Nhiên liệu Lào (PTL), Công ty Souvanny (SVN), Công ty 
xây dựng Phousy (PCD), Xi măng Lào (LCC), Mahatheun Leasing (MHTL), Lao 
Agrotech (LAT), Vientiane Center (VCL) và Asean Leasing (LALCO). 

Luangprabang đóng cửa nhiều điểm du lịch quan trọng 
heo KTTM, hôm 31/3, chính quyền tỉnh LuangNamtha đã ra thông báo, yêu cầu 
đóng cửa tạm thời 7 điểm du lịch chính của tỉnh này, là một phần trong các biện 
pháp phòng chống sự lây lan của dịch covid-19. 

Kể tử khi xác nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh tại địa phương, tỉnh LuangNamtha đã có 
các động thái phòng ngừa ngày càng chặt chẽ hơn để hạn chế nguy cơ lây lan của 
covid-19, gần nhất là lệnh đóng cửa 7 điểm du lịch chính, bao gồm Chùa Xiengthong, 
Thác TadKuangsi, Hang ThamTing và một số chùa nổi tiếng cho đến ngày 21/4 tới. 
Ngoài việc góp phần trong việc phòng chống dịch bệnh, lệnh đóng cửa cũng tạo điều 
kiện cho cơ quan quản lý cải tạo, tu bổ lại công trình, cảnh quan các điểm du lịch để 
đạt hiệu quả khai thác cao hơn khi mở cửa trở lại. 
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Bộ Giáo dục Lào khuyến nghị lưu học sinh tại Việt Nam 
không về nước 

heo KTTM, trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 trên thế giới, trong khu 
vực cũng như ở Lào. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào dựa trên chủ trương và tinh 
thần các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ, đã phát đi thông báo 

hôm 31/3 về việc đồng thuận quan điểm với cơ quan chức năng phía Việt Nam, cho 
biết các lưu học sinh Lào ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Tĩnh đang được quản lý sát 
sao trong điều kiện tốt. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào là đề nghị các 
lưu học sinh nên tiếp tục duy trì dưới sự quản lý của nhà trường. Nếu có nguyện vọng 
về nước, chính quyền tỉnh mà học sinh cư trú cần kiến nghị phối hợp với Bộ Ngoại 
giao và Bộ Y tế để được xem xét hỗ trợ. 

Nhiều địa phương ở Lào tự phong tỏa để tránh dịch 
covid-19 

heo KTXH, hôm 5/5, chính quyền huyện Phonhong, tỉnh Vientiane ban hành 
thông báo về việc tạm thời phong tỏa địa phương này để giảm thiểu nguy cơ lây 
lan của dịch bệnh covid-19 “đang ngày càng phức tạp”, cấm hoàn toàn các hoạt 

động di chuyển của người dân (yêu cầu tự cách ly ở nhà), cấm tổ chức các hoạt động 
hội họp, tụ tập đông người. Chính quyền huyện cũng yêu cầu các cơ quan chức năng 
tổ chức tuần tra 24/24 để giám sát và điều chỉnh các hoạt động của người dân theo 
đúng quy định. Lệnh phong tỏa huyện Phonhong có hiệu lực từ ngày 5/4 cho đến khi 
tình hình ổn định trở lại. Phonhong là huyện giáp ranh với thành phố Vientiane, là cửa 
ngõ để từ thủ đô đi lên các địa phương phía Bắc của Lào. 

Liên quan đến vấn đề này, hôm 3/4, chính quyền huyện Thateng, tỉnh Salavan cũng ra 
thông báo không cho phép người ra-vào địa phương này cho đến ngày 11/4. 

Đầu tư 387 tỷ ngân sách để xây hệ thống thủy lợi tại 
Champasak 

heo báo KTTM, hồi cuối tháng 3 vừa qua, đoàn công tác liên ngành của Cục 
thủy lợi, Bộ Nông-Lâm Lào và các cơ quan hữu quan của tỉnh Champasak đã 
xuống thị sát dự án hệ thống thủy lợi và hồ chứa VangHe thuộc huyện Phonhong, 

tỉnh Champasak sau khi hoàn thành giai đoạn I. 

Dự án thủy lợi có trị giá đầu tư 387 tỷ kíp nằm cách tỉnh lỵ Pakse 38km theo hướng 
Tây Nam, có khả năng chứa và cung cấp nước cho 2.500ha diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp vào mùa mưa và 1.500ha trong mùa khô thuộc phạm vi 10 bản, 1.327 hộ gia 
đình, tổng cộng 8.114 dân địa phương. 
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Huyện nghèo ở Attapeu bị hỏa hoạn 
heo báo chí Lào, tuần qua, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại bản Dakyok, huyện 
Sanxay, tỉnh Attapeu đã phá hủy 20 nhà dân bằng gỗ và 8 kho lúa, dẫn đến thiệt 
hại hơn 200 triệu kíp. 

Theo thông tin từ cơ quan an ninh huyện Sanxay, đám cháy khởi phát từ sáng 22/3, 
làm hư hỏng nhiều công trình và phá hủy tài sản nhưng không gây thiệt mạng. Chính 
quyền cho rằng nguyên nhân đám cháy xuất phát từ một vụ cháy rừng. Các nạn nhân 
của vụ cháy bị mất toàn bộ tài sản và đã nhận được cứu trợ cơ bản bao gồm thực phẩm, 
gạo, nước, quần áo và chỗ ở tạm. Hiện tại là đỉnh điểm mùa khô của Lào, thường xuyên 
xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương trải dài toàn quốc với nền nhiệt cao và diện tích 
rừng lớn, địa hình phức tạp làm khó kiểm soát mức độ lây lan và thiệt hại. 

Theo số liệu thống kê của Lào, cả năm 2019 nước này ghi nhân 197 vụ hỏa hoạn, ước 
tính thiệt hại trên 44 tỷ kip, làm chết 3 người, phá hủy 240 căn nhà, 11 kho chứa, 25 
địa điểm kinh doanh, một khu vực, hai tòa nhà và 2 chùa. Trong đó, chiếm chủ yếu là 
nguyên nhân từ hệ thống điện tạm bợ, thiếu tính an tonaf, tiếp đó là do ý thức chủ quan 
trong việc dùng lửa của người dân như thắp nến thờ, thắp sáng, nấu bếp hoặc đốt rác 
thải. 

Lao Telecom đạt 67 tỷ lợi nhuận ở LuangNamtha 
heo báo chí Lào, Công ty viễn thông Lào Lao Telecom chi nhánh LuangNamtha 
vừa công bố báo cáo tài chính hàng năm hôm 27/3 vừa qua, cho biết tổng doanh 
thu trước thuế trong năm 2019 đạt 135 tỷ kíp, lợi nhuận thuần đạt 67 tỷ kíp và 

mở rộng thêm được 2 chi nhánh cấp huyện mới, dự kiến doanh thu tăng thêm trên 11 
tỷ kip trong năm nay. 

Theo báo cáo, hiện Lao Telecom có tổng cộng 54 trạm di động 2G, 73 trạm phát sóng 
3G, 39 trạm 4G và 6 trạm 4.5G và 52 trụ phát sóng trên toàn địa bàn tỉnh 
LuangNamtha. 

Vientiane tăng cường lắp đặt trụ điện thoại khẩn cấp 
heo KTXH, mới đây, chính quyền Vientiane thông báo đã lắp đặt thành công 
gần 100 trụ điện thoại khẩn cấp trên toàn địa bàn để phục vụ cho công tác kiểm 
soát an ninh, báo cáo sự cố tai nạn, tội phạm. 

Theo đó, toàn bộ 97 trụ điện thoại khẩn cấp được liên kết trực tiếp với đường dây nóng 
của cơ quan an ninh (1191) trong mạng lưới các văn phòng công an địa phương trên 
toàn thủ đô Vientiane. Các trụ điện thoại có thể nhận diện khuôn mặt người gọi thông 
qua hệ thống camera giám sát tích hợp. Các camera này (CCTV) cũng được chính 
quyền Vientiane lắp đặt tại 850 địa điểm trên toàn địa bàn từ trước đó, nằm trong 
chương trình tăng cường giám sát xã hội, bao gồm tai nạn giao thông và vấn đề tội 
phạm. Dự án được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa chính quyền và Huawei Lào. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

             Doanh nghiệp Việt Nam chung tay cùng Lào chống 
COVID-19 

heo TTXVN, Chiều 1/4, Công ty CP Điện Việt-Lào đã trao cho Phó Thủ tướng, 
Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy số tiền 30.000 USD để chung tay cùng 
đẩy lùi dịch COVID-19 tại nước này. 

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Đinh Ngọc Diệp, Trưởng Đại diện Công ty CP Điện Việt 
Lào, đại diện Công ty TNHH Điện Sekaman 1 chân thành cảm ơn Chính phủ Lào đã 
luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để công ty hoạt thành tốt nhiệm vụ kinh doanh trong những 
năm qua. Ông nhấn mạnh, là một doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại 
Lào, công ty trước nay luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công 
tác an sinh xã hội. 

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy đã chân thành 
cảm ơn tấm lòng của các cán bộ và nhân viên Công ty CP Điện Việt Lào; đánh giá cao 
sự hỗ trợ của công ty trong bối cảnh Lào cũng đang gặp nhiều khó khăn do tác động 
của đại dịch; khẳng định điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm cao của công ty trong 
công tác an sinh xã hội, mà còn thể hiện tình cảm và quan hệ đặc biệt gắn bó giữa hai 
nước. Phó Thủ tướng Lào cam kết sẽ sử dụng số tiền một cách hiệu quả nhất trong 
công tác kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lào cũng đánh giá cao cách thức và hiệu quả trong công 
tác phòng và kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Chính 
phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn, kiểm soát được đại dịch này. 
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 Lưu học sinh Việt Nam vẫn ở lại, góp sức giúp Lào 
chống dịch Covid-19 

heo VOV, Trong số 250 lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào, chỉ 
một phần nhỏ về nước. Để những ngày tự cách ly tại trường vui vẻ, ý nghĩa,  Ban 
cán sự Đoàn lưu học sinh đã tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn viên ký túc 

xá, tuyên truyền cho mọi thành viên hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với người lạ, 
thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 
và nhà trường, tận dụng thời gian để ôn bài cũ, luyện tập thể  dục thể thao nâng cao 
sức khỏe. Một số bạn còn lên mạng viết bài tuyên truyền phòng chống dịch, kêu gọi 
cộng đồng đóng góp khẩu trang để phát miễn phí cho người đi đường. .  

Cũng trong một buổi sáng, điểm phát khẩu trang trước cổng Ký túc xá đoàn lưu học 
sinh Việt Nam, hơn 3.000 khẩu trang và 40 bình nước rửa tay khô đã được tặng hết 
trong sự cảm phục của mọi người.  

Không vội vã về nước trong mùa dịch, lưu học sinh Việt Nam tại Lào bình tĩnh ở tại 
trường, tin tưởng và chấp hành các qui định về phòng chống dịch của ngành y tế nước 
sở tại. 

Biết đứng yên khi Tổ quốc cần, biết tận dụng thời gian cách ly tránh dịch để làm việc 
có ích cho bản thân, bạn bè và cộng đồng, những lưu học sinh Việt Nam tại Trường 
Đại học Quốc gia Lào đang góp phần nhỏ bé của mình cùng cộng đồng người Việt 
Nam ở Lào sát cánh với người dân Lào thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do 
Chính phủ và ngành Y tế Lào khuyến cáo, chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch 
Covid-19./. 
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      Một trường hợp từ Lào về âm tính với SARS-CoV-2, 
tử vong do sốc nhiễm trùng  

heo NLĐ, Bệnh viện Trung ương Huế kết luận bệnh nhân người Quảng Bình tử 
vong là do sốc nhiễm trùng, kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với SARS-
CoV-2. 

Tối 1-4, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình thông báo đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 
đối với 7 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, đang được cách ly y tế trên địa bàn 
tỉnh. 

Trong các trường hợp này, 1 người tử vong sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế 
Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) do sốc nhiễm trùng. Nạn nhân là chị L.T.B 
(SN 1982, ngụ xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Chị B. nhập cảnh từ Lào về 
Việt Nam vào ngày 26-3 qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau đó được đưa về cách ly 
điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới với các triệu chứng bệnh 
lý nặng (suy đa phủ tạng). Đến ngày 30-3, chị B. được chuyển vào Bệnh viện Trung 
ương Huế và đã tử vong sau đó 1 ngày với kết luận sốc nhiễm trùng. Kết quả xét 
nghiệm cho thấy nạn nhân âm tính với SARS-CoV-2, 6  trường hợp còn lại cũng cho 
kết quả tương tự là âm tính. Hiện 6 trường hợp còn lại đang thực hiện cách ly y tế và 
có sức khỏe ổn định, không sốt, ho... và tiếp tục được theo dõi đến hết 14 ngày theo 
quy định. 
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        Công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt – 
Lào, trốn cách ly 

 
heo VOV- Sau khi 2 nước Việt Nam và Lào chính thức tạm dừng hoạt động xuất 
nhập cảnh, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phải căng mình suốt ngày đêm 
ngăn chặn công dân Việt Nam từ Lào nhập cảnh trái phép về nước, để tránh dịch 

Covid-19.  

Chiều tối 2/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tạm giữ 1 phương tiện chở người 
nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa đi cách ly những người đi trên phương tiện này. 

Thời gian trên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế 
Lao Bảo và Đội Trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phát hiện tại khóm Ka 
Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa có nhóm người với những biểu hiện khác 
thường. Khi bị phát hiện, những người này nhanh chóng lên xe ôtô biển kiểm soát 
74C-021.40 đang đợi sẵn rồi chạy về xuôi. Nghi những người này nhập cảnh trái phép, 
Tổ công tác đã truy đuổi, đồng thời gọi điện đề nghị Cảnh sát Giao thông trên Quốc lộ 
9 phối hợp chốt chặn. Khi phương tiện này vừa đến địa phận xã Hướng Hiệp, huyện 
Đakrông thị bị cơ quan chức năng tạm giữ, trên xe có 6 người và 1 lái xe.  

Các đối tượng khai nhận cùng ở tỉnh Thanh Hóa sang Lào làm ăn, vì sợ cách ly nên đã 
nhập cảnh trái phép bằng đường này. Cơ quan chức năng lập biên bản và đưa 7 người 
đi cách ly tập trung. 

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới với nước bạn Lào dài hơn 200km, gồm 2 Cửa khẩu 
Quốc tế La Lay và Lao Bảo, 4 cửa khẩu phụ cùng hàng trăm đường mòn, lối mở dọc 
biên giới. Sau khi 2 nước Việt Nam và Lào chính thức tạm dừng hoạt động xuất nhập 
cảnh người qua lại, xuất hiện tình trạng nhập cảnh trái phép, trốn cách ly phòng dịch 
Covid-19. Cách đây vài ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện 5 công dân 
Việt Nam từ Lào nhập cảnh trái phép về nước và được đưa vào khu cách ly. Những 
ngày này, các lực lượng chức năng suốt ngày đêm tuần tra dọc tuyến biên giới để ngăn 
chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. 
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