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Tin chính: 

Lào ghi nhận 19 ca nhiễm nCov trên cả nước, ban hành 
nhiều quy định mới 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 12/4, số ca nhiễm Covid-19 ở Lào hiện đang 
là 19 ca, mức độ lây lan ở cấp F3, bao gồm 16 ca tại Vientiane và 3 ca tại 
Luangprabang. Các ca nhiễm covid-19 tại Lào mở rộng thành 5 nguồn dịch. 
Còn 83 người nằm trong diện nguy cơ lây lan cao do từng tiếp xúc gần với 

các bệnh nhân hiện đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận 1.121 trường hợp xét nghiệm, 
trong đó có 19 ca dương tính với virus corona, đang được điều trị tại Vientiane và 
Luangprabang.  

Tính đến ngày 11/4, cả nước Lào có 2.142 điểm cách ly, trong đó bao gồm 68.534 
người trong các khu cách ly tập trung và 44.870 người tự cách ly tại nơi cư trú. 

Diễn biến dịch Covid-19 của Lào phức tạp thêm sau trường hợp lây nhiễm mới trong 
các ngày 11-12/4, xuất phát từ ý thức cách ly kém của bệnh nhân số 16, người nằm 
trong diện nguy cơ cao nhưng không thực hiện quy định tự cách ly theo quy định của 
Bộ Y tế. Ngoài ra, nhiều trong số người được yêu cầu tự cách ly tại nhà cũng đã xem 
nhẹ các biện pháp phòng ngừa dịch 

Trong các hành động nhằm phòng chống và giảm nguy cơ lây lan của dịch Covid-19, 
tuần qua chính phủ Lào đã ban hành thêm một số quy định mới như: yêu cầu tạm 
ngừng mọi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và các dự án xây dựng đập thủy 
điện trên phạm vi cả nước cho đến hết ngày 19/4 tới để ngăn chặn sự lây lan của dịch 
bệnh; mở rộng phạm vi tiếp cận xét nghiệm nCov; yêu cầu chấm dứt sử dụng buồng 
khử trùng di động bằng Chlorine đang được các bệnh viện sử dụng do có nguy cơ gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ thể của người tiêu dùng; cấm toàn bộ các hoạt động tập 
thể trong dịp Tết năm mới Bun Pimay; Ngân hàng Trung ương điều chỉnh giảm lãi 
suất tiền gửi; miễn yêu cầu gia hạn cư trú cho người nước ngoài kể từ ngày 8-20/4. 
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Lào nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

heo CPL, Chính phủ Lào vừa ban hành thêm thông báo số 461 về việc kêu 
gọi các cơ quan liên quan dồn toàn bộ sức mạnh vào việc tổ chức triển khai 
nhiệm vụ mà mỗi thành phần được giao phó để ngăn chặn và giải quyết dịch 
covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở Lào. 

Chính phủ Lào kêu gọi mọi thành phần xã hội chung tay, chung sức thực hiện Chỉ thị 
06/TTg và các biện pháp mà chính phủ cũng như Bộ Y tế ban hành nhằm nỗ lực không 
cho dịch covid-19 lan rộng. "Mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình, 
xã hội và đất nước". 

Yêu cầu tiếp tục đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới, không cho phép người nước 
ngoài nhập cảnh, chỉ duy trì hoạt động vận tải hàng hóa. Giao Bộ Ngoại giao, Ủy ban 
đặc nhiệm và các bên liên quan tổ chức nghiên cứu mở lại cửa khẩu thích hợp. Giao 
chính quyền các tỉnh có đường biên giới chung với nước láng giềng phối hợp, đàm 
phán với tỉnh bạn xin hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng ngừa covid-19 lây lan, đặc 
biệt là vấn đề tổ chức cách ly người lao động Lào trở về nước (có thể nhắc đến việc 
đóng cửa biên giới làm lao động Lào mắc kẹt lại cửa khẩu phía Thái Lan). 

Các khu vực cách ly tập trung cao do có đông người, những trường hợp đang tự cách 
ly tại nhà được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm 
bảo không xảy ra nguy cơ lây nhiễm covid-19. 

Cơ quan trung ương được yêu cầu tổ chức đặt mua, phân phối trang thiết bị y tế như 
khẩu trang, nước rửa tay cho các địa phương, đặc biệt là những vùng thiếu thốn, ở khu 
vực xa. Đồng thời tiếp tục kêu gọi các thành phần xã hội ủng hộ và hỗ trợ nhà nước để 
đẩy lùi dịch bệnh. 

Giao chính quyền các tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, nghiêm cấm 
đầu cơ hàng hóa; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực cho mỗi 
gia đình; chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng phục hồi sản xuất quy mô lớn sau khi hết 
dịch. 

Giao các tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển, vận tải hàng hóa nhưng không được 
áp đặt lệnh cấm. Tỉnh nào có nguồn hàng hóa vượt nhu cầu thị trường cần xem xét tổ 
chức vận chuyển cho các địa phương khác. 

Ngoài ra, Lào cũng sẽ tiếp tục kêu gọi quốc tế, các quốc gia bạn bè hỗ trợ vật chất, hỗ 
trợ tăng cường năng lực ngành y tế của Lào trong việc phòng, chống và điều trị bệnh 
nhân covid-19. 
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Lào: Dự báo tăng trưởng thấp trong năm 2020 

heo WB, ngày 31/3, Ngân hàng Thế giới (World Bank -WB) đã công bố Báo 
cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương số tháng 4/2020 với nội 
dung xoáy quanh tình hình phát triển kinh tế và tăng trưởng GDP khu vực 
Đông Á- Thái Bình Dương thời Covid-19.  

Cụ thể, nếu Covid-19 chấm dứt ở mức không nghiêm trọng, khả năng tăng trưởng của 
Lào được dự báo sẽ ở mức 3.6%, nếu dịch ở mức nguy hại, mức tăng trưởng có thể 
còn xuống thấp hơn, còn 2.2% và sẽ phục hồi lại trong năm 2021 ở mức 5.8%. 

Theo WB, trong ngắn hạn, dịch bệnh Covid-19 có thể tạo tác động bất lợi, gây sức ép 
lên nền kinh tế của Lào nhất, nghiêm trọng nhất là lĩnh vực dịch vụ, chỉ có thể đạt mức 
tăng trưởng 2.9% trong năm so với 6.7% trong năm 2019, tuy nhiên, lĩnh vực nông 
nghiệp lại có thể duy trì mức tăng ổn định, khoảng 2.9%. 

Theo WB, mức độ tăng trưởng giảm trong năm 2019 do tác động của thiên tai, sự suy 
giảm nguồn tài nguyên đã tác động đến quá trình giảm nghèo của Lào. Bất chấp các 
nỗ lực cải cách, thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ trên GDP tăng cao đang là thách thức 
đối với Lào song song với lo ngại về tác động của Covid-19, chắc chắn sẽ tác động 
tiêu cực đến cả mặt cung và cầu trong bối cảnh Lào có dự trữ ngoại tệ rất yếu. 

Mức tăng trưởng được dự báo thấp của Lào do WB đánh giá tác động của Covid-19 
lên khả năng gián đoạn nguồn cung cấp hàng hóa và nhu cầu thị trường bởi Lào vẫn 
đang phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Ngoài ra, Covid-19 cũng tác động lập tức đến 
du lịch, lưu trú, vận tải, xây dựng do lệnh giãn cách xã hội của chính phủ. Các hộ gia 
đình làm dịch vụ du lịch nhỏ lẻ dự kiến sẽ phải gặp khó khăn trong ngắn đến trung 
hạn, ít nhất là trong quý đầu tiên của năm 2020. 

Những triển vọng phát triển của Lào trong năm 2020 vẫn là hoạt động khai khoáng 
mới trong nửa cuối năm để bù đắp cho nhiều mỏ đang ở giai đoạn khai thác cuối khi 
sản lượng bắt đầu giảm. Ngoài ra, 4 nhà máy điện lớn cũng được kích hoạt trong năm 
dự kiến sẽ thúc đẩy sản xuất năng lượng. Cùng với sự tăng trưởng của khu vực nông 
nghiệp, sự thâm hụt doanh thu cho chính phủ Lào do tổn thất từ ngành du lịch có thể 
được bù đắp phần nào. 

Năm 2020, WB dự báo mức thâm hụt ngân sách của Lào sẽ nằm ở mức 6% và duy trì 
ở mức 5% trong giai đoạn trung hạn trong khi tỷ lệ nợ công trên GDP khoảng 67%. 
Chính phủ Lào cũng sẽ phải thanh toán các khoản nợ trong 3 năm tới khoảng 1 tỷ USD 
năm, tương đương 40% nguồn thu ngân sách khiến dự trữ ngoại tệ trong trung hạn sẽ 
không đủ. Vì vậy, Chính phủ Lào vẫn sẽ cần tập trung vào việc quản lý nợ, tăng cường 
hạn chế thâm hụt tài chính để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô. 
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Chính phủ Lào tổ chức đánh giá tác động của Covid-19 
với nền kinh tế 

heo Bộ Công Thương Lào, mới đây, Chính phủ Lào đã quyết định thành lập 
các ban chuyên trách để thực hiện việc đánh giá tác động của Covid-19 lên 
nền kinh tế đất nước do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 
Sonexay Siphandone là người đứng đầu, đồng thời kiêm vai trò trưởng ban 

chuyên trách giảm tác động Kinh tế do dịch Covid-19. Các thành viên còn lại của ban 
chuyên trách gồm các lãnh đạo bộ, cơ quan cấp cao có liên quan. 

Theo thông báo từ đại diện Chính phủ Lào, nhóm đánh giá do Thứ trưởng Kế hoạch 
và Đầu tư Kikeo Chanthaboury sẽ chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế vĩ mô và xúc 
tiến đầu tư, giám sát và đánh giá tác động của dịch bệnh đối với việc thực hiện và hoàn 
thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ngành sản xuất và dịch vụ nội địa, các dự 
án đầu tư nước ngoài và tác động đến công tác giảm nghèo của Lào. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bounleua Sinxayvoravong sẽ đứng đầu nhóm chịu trách 
nhiệm về lĩnh vực tài chính, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với ngân sách 
nhà nước, các thiệt hại về nguồn thu, phân bổ chi ngân sách và lên kế hoạch sửa đổi 
các mục tiêu tài khóa và ngân sách trong năm. 

Phó thống đốc BOL, Phouthaxay Sivilay được chỉ định làm trưởng nhóm về chính 
sách tiền tệ, có trách nhiệm giám sát và đánh giá các tác động đối với khu vực tiền tệ, 
tổ chức tài chính và doanh nghiệp, từ đó xác định các biện pháp cần thiết để duy trì ổn 
định tiền tệ, đặc biệt là quản lý tỷ giá hối đoái và lạm phát và giám sát tình hình nợ 
trong hệ thống ngân hàng. 

Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Padeumphone Sonthany sẽ là trưởng nhóm 
chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá tác động của dịch bệnh đối với lao động di cư, 
vấn đề việc làm, phúc lợi cho lao động trong nước và lao động Lào trở về từ nước 
ngoài. 

Thứ trưởng Y tế Phouthone Meuangpak sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện 
pháp phòng ngừa của Bộ Y tế Lào trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong 
khu vực doanh nghiệp sản xuất và sử dụng lao động trên phạm vi cả nước. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Somchith Inthamith được chỉ định đứng đầu nhóm 
nghiên cứu việc thúc đẩy sản xuất và cung cấp dịch vụ, hàng hóa, theo dõi và đánh giá 
tác động của Covid-19 đối với giá cả thị trường và nguồn cung ứng sản phẩm trong 
nước và hàng hóa nhập khẩu. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thongphanh Savanphet sẽ chịu trách nhiệm kêu gọi hợp 
tác với các đối tác phát triển và nước ngoài để nhận thêm viện trợ từ cộng đồng quốc 
tế, các đối tác phát triển và các quốc gia khác, bao gồm tài chính và vật tư y tế phục 
vụ cho công tác phòng chống, điều trị và phục hồi sau dịch Covid-19. 
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Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Viengsavath Siphandone chịu trách nhiệm chính 
liên quan đến khu vực dịch vụ và tiện ích công cộng, tổ chức xem xét tính khả thi của 
việc giảm phí hoặc tạm dừng thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông và các loại 
phí khác phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng biện pháp cần thiết để thúc đẩy và 
giảm chi phí để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. 

Lào nhận viện trợ y tế để chống dịch Covid-19 
heo báo chí Lào, trong tuần qua, do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch 
Covid-19, Lào đã nhận được nhiều hỗ trợ về tài chính và vật chất của khu vực 
xã hội dân sự, các đối tác, tổ chức quốc tế và chính phủ các nước. 

Hôm 8/4, Ngân hàng ICBC của Trung Quốc đã tổ chức bàn giao tổng giá trị 
viện trợ 117.500 USD cho Bộ Y tế Lào bao gồm khẩu trang và các thiết bị y tế thiết 
yếu để phục vụ việc phòng chống Covid-19. Nguồn viện trợ này được thực hiện ngay 
sau khi chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Lào 2.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus, 
được trao bởi Đại sứ quán nước này ở Lào. Ngoài ra, Quỹ Jack Ma cũng công bố viện 
trợ cho Lào 5.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang N95, khẩu trang tiêu chuẩn và 20.000 bộ 
dung cụ xét nghiệm. 

Cùng giai đoạn này, Chính phủ Nhật Bản cũng đã cung cấp cho Lào 4.680 bộ đồ bảo 
hộ, hàng nghìn găng tay, khẩu trang và các thiết bị y tế cần thiết khác. 

Thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID, chính phủ nước này cũng đã cung 
cấp cho Lào một số thiết bị bảo hộ y tế gồm mặt nạ, khẩu trang y tế, thuốc khử trùng. 

Chính phủ Thái Lan, UNICEF cũng đã cung cấp vật tư y tế gồm găng tay và dung dịch 
rửa tay… cho Lào để thực hiện công tác phòng ngừa dịch bệnh lây lan. 

Trong các đợt nhận viện trợ, chính phủ Lào đều bày tỏ sự cảm ơn và ủng hộ của các 
đối tác và quốc gia bạn bè, cam kết sẽ tổ chức cung cấp trang thiết bị y tế nói trên cho 
lực lượng y tế tuyến đầu của nước này để phục vụ việc ngăn chặn Covid-19. 
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Thủ tướng Lào: sử dụng đúng mục đích hàng viện trợ 
để phục vụ ngăn chặn Covid-19 

heo báo chí Lào, mới đây, Thủ tướng Lào ra chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức 
năng kiểm soát chặt chẽ các nguồn viện trợ cho nước này phòng chống Covid-
19 phải được cung cấp cho lực lượng y tế tuyến đầu cũng như phân phối cho 
người dân và không được đem ra bán. 

Tại cuộc họp trực tuyến mới đây cùng Ủy ban chuyên trách cấp Trung ương về phòng 
chống Covid-19 tại Lào, thủ tướng Thongloun Sisoulith nhấn mạnh việc sử dụng đúng 
mục đích nguồn viện trợ trang thiết bị, vật tư y tế để tăng cường niềm tin của người 
dân vào chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh của chính phủ. 

Chỉ đạo này của người đứng đầu chính phủ Lào được đưa ra khi diễn biến dịch Covid-
19 tại nước này bắt đầu diễn biến phức tạp và nguồn viện trợ từ xã hội, các tổ chức, 
đối tác và nước ngoài tăng dần, bao gồm tài chính và trang thiết bị y tế như khẩu trang, 
quần áo bảo hộ, đồ dùng thiết yếu… để phục vụ việc chống dịch. 

Theo đó, Thủ tướng Lào yêu cầu nguồn trang thiết bị sẽ được cung cấp cho nhân viên 
y tế tuyến đầu, đang thực hiện nhiệm vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân và các thành 
phần chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch. 

Hiện tại, Lào thừa nhận thiếu hụt nguồn trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ việc 
chống Covid-19 như thuốc men, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn do không thể tự sản 
xuất và nguồn cung cấp từ bên ngoài hạn chế do các nước giảm xuất khẩu để cung cấp 
cho mục đích chống dịch của mình. 

Thủ tướng Lào đã yêu cầu rà soát lại và xác định tổng nhu cầu trang bị y tế của nước 
này để chính phủ cân đối và cung cấp ngân sách để đặt mua. Ông Thongloun cho phép 
các bệnh viện cấp tỉnh có thể mua thêm máy thở hoặc các trang bị hạn chế bởi các 
khoản chi nằm trong khả năng đáp ứng của ngân sách. 

Ngoài ra, chính phủ Lào cũng sẽ tiếp tục vận động và kêu gọi thêm các hỗ trợ từ bên 
ngoài để giúp nước này củng cố năng lực kiểm soát và chống dịch Covid-19. 
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Thiếu nguồn cung, Lào cho phép doanh nghiệp nhập 
khẩu và phân phối khẩu trang y tế 

heo báo chí Lào, Bộ Công Thương Lào ra thông báo về việc cho phép doanh 
nghiệp nhập khẩu và phân phối khẩu trang y tế. 

Theo đó, thông báo số 0374 ra hôm 8/4 của Bộ Công Thương Lào cho biết 
tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên thế giới đang hết sức phức tạp với số ca 
nhiễm và tử vong tăng theo từng ngày. Nói riêng tại Lào, nhu cầu về khẩu trang y tế 
đang tăng rất cao so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh khiến thị trường thiếu 
hụt nguồn cung trong khi Lào lại không có khả năng sản xuất mặt hàng này. Vì vậy, 
Chính phủ Lào đã đưa khẩu trang y tế vào danh mục nhóm hàng hóa được kiểm soát 
và Bộ Công thương đã quy định mức giá phân phối cụ thể khi thương nhân cung cấp 
ra thị trường. 

Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn cung trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khả năng còn leo 
thang trong thời gian tới, Bộ Công Thương Lào bổ sung thêm một số quy định liên 
quan đến việc kinh doanh khẩu trang y tế. 

Cụ thể, giao các Sở Công Thương thủ đô Vientiane, các tỉnh trên cả nước phối hợp với 
doanh nghiệp dược-vật tư y tế hoặc đơn vị doanh nghiệp có đủ điều kiện về vốn và 
năng lực, được phép nhập khẩu khẩu trang y tế và xin phép cơ quan chức năng (Sở 
Công Thương) nếu có ý định cung cấp ra ngoài thị trường thông qua việc đề xuất 
nguyện vọng, đảm bảo có đủ khả năng nhập khẩu và phân phối khẩu trang y tế, đồng 
thời chứng minh khả năng vốn và trình mẫu khẩu trang dự định nhập khẩu để cơ quan 
chức năng kiểm tra chất lượng trước khi cấp phép. 

Quy định về nhập khẩu và giá bán khẩu trang y tế được đối chiếu theo văn bản mà Bộ 
Công Thương đã ban hành hôm 31/3 vừa qua, cho phép lợi nhuận tối đa khi bán buôn 
là 10% vốn đầu vào và cộng thêm 10% giá bán buôn khi phân phối cho các cửa hàng 
bán lẻ. 

Lào vẫn chưa thể tự sản xuất khẩu trang y tế đạt chuẩn và để giá mặt hàng này biến 
động rất mạnh trong thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao vì lo ngại dịch Covid-19, 
có thời điểm lên đến 200.000 LAK cho một hộp khẩu trang 3 lớp 50 miếng. 

Bộ Công Thương Lào mới đây cũng thông báo kế hoạch nhập khẩu 2 triệu khẩu trang 
từ Việt Nam trong tháng 4 này để cung cấp cho thị trường cả nước. 

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại có 7 doanh nghiệp trong nước đã đề xuất kế hoạch 
xây dựng nhà máy sản xuất khẩu trang y tế ngay tại Lào với tổng năng lực 6.4 triệu 
miếng/ngày. Trong đó có 4 đơn vị muốn sớm được cấp phép triển khai thử nghiệm sản 
xuất ngay trong tháng này để kịp với thời điểm nhu cầu thị trường đang tăng cao. 

  

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 74 

 

Lào nhận viện trợ của WB để chống Covid-19 

heo báo chí Lào, Ngân hàng thế giới WB vừa công bố việc phê duyệt khoản viện 
trợ trị giá 18 triệu USD cho chính phủ Lào để phục vụ công tác phòng chống 

dịch Covid-19. Lễ ký kết diễn ra hôm qua 7/4 giữa Thứ trưởng Tài chính Bounchom 
Oubonpraseuth và trưởng đại diện WB tại Lào Nikola Pontara. 

Theo đó, chương trình hỗ trợ sẽ thúc đẩy năng lực giám sát và điều trị cho nhân viên 
y tế của Lào trong việc phòng chống và điều trị Covid-19. Ngoài ra, hỗ trợ Lào chuẩn 
bị và ứng phó với các kịch bản khẩn cấp, kiểm soát sự lây lan, phát hiện và khoanh 
vùng sớm các rủi ro của dịch bệnh. 

Ngoài ra, người đứng đầu văn phòng đại diện của WB ở khu vực Myanmar, Campuchia 
và Lào, bà Mariam Sherman cũng cho biết cộng đồng quốc tế rất coi trọng việc hỗ trợ 
Lào tăng cường năng lực của ngành Y tế cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị. 
Với các biện pháp phòng ngừa chủ động, ảnh hưởng đời sống người dân và tác động 
đến nền kinh tế của Covid-19 có thể sẽ được giảm bớt. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bounchom cũng bày tỏ sự cảm ơn, đánh giá cao sự 
hỗ trợ kịp thời của của WB cho Lào, góp phần củng cố ngành Y tế và giúp nước này 
ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh. 

Hiện tại, WB cho biết đang triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 14 tỷ USD để hỗ trợ 
các nước đang phát triển chống lại Covid-19 và rút ngắn thời gian phục hồi do tác động 
của dịch, các viện trợ bao gồm mặt tài chính, hỗ trợ kỹ thuật. 
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Nông dân tại Vientiane thiệt hại do Covid-19 
heo VTT, kể từ thời điểm các lo ngại do dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Lào, 
thị trường hàng nông sản nội địa xảy ra hiện tượng nhu cầu của người tiêu dùng 

giảm. Các nhà cung cấp nông sản cũng thông báo việc ngừng nhập mặt hàng này từ 
người nông dân do tình hình kinh doanh ảm đạm. 

Tại Lào, đặc biệt là các đô thị lớn như Vientiane, diễn biến khó lường của dịch Covid-
19 đã khiến người dân lo ngại và chấp hành biện pháp giãn cách xã hội do chính phủ 
ban hành. Điều này được chứng minh ở các điểm cung cấp hàng hóa tiêu dùng, thực 
phẩm với mật độ người mua giảm do mối lo tụ tập đông người sẽ là cơ hội cho dịch 
lây lan. 

Tại vựa rau tươi Hadxaiphong của thành phố Vientiane, hầu hết những hộ gia đình, 
cụm sản xuất đều cho biết các nhà phân phối đang tạm ngừng thu mua hoặc ép giá 
nông sản do nhu cầu của thị trường giảm. Điều này đã trực tiếp tác động đến quyết 
định ngừng trồng rau, củ của lượng lớn người nông dân do lợi nhuận không đủ đáp 
ứng các khoản chi tiêu, bao gồm đầu vào sản xuất và thuê nhân công. Ngoài ra, một 
thách thức khác cũng tác động không nhỏ đến người trồng là nguồn cung dư thừa khiến 
diện tích rau, củ có đang chết dần mà chưa được thu hoạch. 

Hiện tại, chỉ có mặt hàng rau sạch là được ghi nhận đang duy trì đầu ra ổn định do các 
chợ buôn bán rau sạch nằm độc lập với các chợ địa phương hay điểm cung cấp thực 
phẩm phổ thông. Người tiêu dùng đang chuyển hướng sang rau sạch bởi những điểm 
cung cấp này thường có ít khách, không gây ra lo ngại lây nhiễm dịch bệnh. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu dùng của 
người dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung các sản phẩm nội địa, đặc biệt là sản 
phẩm khó bảo quản như rau củ nông sản, vì vậy, trong dài hạn, nếu dịch không được 
kiểm soát sớm, người nông dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
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Lào áp dụng phương pháp dạy và học trực tuyến trong 
dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, chính phủ Lào đã triển khai các chương trình giảng dạy trực 
tuyến, phát sóng trên phương tiện truyền thông nhà nước cho học sinh trong 
giai đoạn toàn bộ trường học phải đóng cửa để phòng dịch Covid-19. 

Mới đây, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho biết các chương trình giảng dạy 
trực tuyến đã được triển khai từ 23/3 với các môn học quan trọng sau khi chính phủ 
yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học trên cả nước từ 19/3-21/4, một phần trong 
các nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19. 

Chương trình học trực tuyến được đưa ra để giảm bớt các tác động đến ngành giáo dục 
do thời gian nghỉ học của học sinh kéo dài, chủ yếu tập trung vào các môn quan trọng 
bao gồm Toán, tiếng Lào và tiếng Anh cho nhóm học sinh cấp tiểu học. Những bài 
học được công chiếu trên truyền hình, đài phát thanh, trang Facebook hoặc Youtube. 

Các chương trình dạy học trực tuyến được phát trên kênh truyền hình quốc gia Lào kể 
từ ngày 7/4 vào tất cả các ngày trong tuần và phát trên các kênh truyền thống nhà nước 
khác theo lịch trình cố định.  

Trong bối cảnh phải đóng cửa trường học do lo ngại Covid-19, công cụ trực tuyến 
đang là chìa khóa cho ngành giáo dục Lào để giáo viên có thể tương tác và duy trì 
mạch học tập cho học sinh nhằm đảm bảo các mục tiêu của ngành. Bộ Giáo dục và 
Thể thao Lào cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để áp dụng các 
biện pháp hợp lý với hoàn cảnh thực tế. 
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UN kêu gọi ngừng phân biệt đối xử với người bị ảnh 
hưởng bởi Covid-19 

heo báo chí Lào, tuần qua, văn phòng của Liên hợp quốc tại Lào đã có thông 
báo, kêu gọi chấm dứt các hành động phân biệt, đối xử với những người bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 do vi phạm các nguyên tắc quốc tế về nhân quyền. 

Việc kêu gọi diễn ra trong bối cảnh truyền thông xã hội tại Lào đăng tải, lan 
truyền hình cảnh cá nhận của các bệnh nhân Covid-19 và những người có nguy cơ cao 
nhiễm bệnh với mô tả là những người này là nguồn lây lan nCov. 

UN kêu gọi không chỉ cộng đồng xã hội ở Lào mà còn là cộng đồng quốc tế ngừng 
đăng tải và chia sẻ hình ảnh của những bệnh nhân Covid-19, chỉ nên chia sẻ thông tin 
từ các nguồn tin chính thức cũng như chấp hành chặt chẽ các khuyến cáo của chính 
quyền trong giai đoạn dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Khẳng định dich bệnh 
không thể bị đẩy lùi bởi sự kỳ thị, thậm chí việc này còn mang lại hiệu ứng tiêu cực. 
UN kêu gọi sự đoàn kết cộng đồng để chống Covid-19 và giảm nguy cơ tổn thương 
cho các nhóm người có cơ hội thấp như lao động di cư, người già, trẻ em, người khuyết 
tật, dân tộc thiểu số và người nghèo, vốn bị gặp khó khăn trong việc tiếp cận với dich 
vụ y tế, chăm sóc sức khỏe… 

Trong thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Lào đến hiện tại, ngoài một số bệnh 
nhân đầu tiên đã công khai thông tin và chính thức lên tiếng về tình trạng của mình, 
một số bệnh nhân tiếp theo bị lây nhiễm đều bị chia sẻ hình ảnh và danh tính trên mạng 
xã hội với nhiều cáo buộc từ cộng đồng mạng rằng họ là nguồn lây lan Covid-19. Sự 
kì thị được cho là gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các bệnh nhân trong 
và sau khi điều trị bệnh. 
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Trung Quốc gửi chuyên gia y tế hỗ trợ Lào phòng 
chống dịch Covid-19 

heo Vientiane Times, nhóm chuyên gia y tế do Trung Quốc cử sang Lào hôm 
29/3 để hỗ trợ nước này nâng cao năng lực phòng chống dịch Covid-19 từ hôm 
29/3 vừa hoàn thành thời gian theo nhiệm vụ được giao. 

Hôm 10/4, Bộ Y tế Lào đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác của 12 chuyên gia y tế 
Trung Quốc trong thời gian hỗ trợ nước này. Trong đó nêu rõ, nhóm chuyên gia đến 
Lào cùng lượng lớn trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết đã đóng góp quan trọng 
vào công tác phòng chống Covid-19 của nước Lào, củng cố các nỗ lực ngăn chặn và 
giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh. 

Cụ thể, các chuyên gia đã giúp cán bộ y tế Lào cải thiện kinh nghiệp sàng lọc, xác định 
các trường hợp nhiễm bệnh, đánh giá các trường hợp nghi nhiễm cho đến công tác 
điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-nCov-2. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại thủ đô Vientiane, các chuyên gia Trung Quốc tiếp tục 
chia thành hai nhóm và di chuyển đến Luangprabang ở miền Bắc và Champasak tại 
miền Nam để hỗ trợ các tỉnh này trong việc phòng chống Covid-19, giúp cán bộ y tế 
tại đây nâng cao kinh nghiệm đánh giá rủi ro tại các khu vực có nguy cơ cao, chuyển 
giao phương pháp thích hợp để điều trị và chăm sóc bệnh nhân. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc là một trong các nước hỗ trợ tích cực cho Lào 
cả về tài chính, vật chất và nhân lực trong việc phòng chống Covid-19. 
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Lào sẽ triển khai nhiều dự án hạ tầng trong năm 2020 
heo Vientiane Times, trong khuôn khổ chương trình hành động của Quỹ giảm 
nghèo quốc gia Lào, năm 2020, sẽ có tổng cộng 233 dự án được triển khai, hầu 
hết là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. 

Theo đó, có tổng cộng 58 dự án được thực hiện theo khoản ngân sách 1.4 triệu USD 
của Chính phủ Lào, trong khi 175 còn lại do Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ 
(SDC) viện trợ với trị giá 5.4 triệu USD. Các dự án trên sẽ được thực hiện bởi Quỹ 
giảm nghèo thuộc Bộ Nông Lâm Lào tại các khu vực trọng điểm ở 23 huyện tại 6 tỉnh 
LuangNamtha, Luangprabang, Savannakhet, Salavan, Sekong và Attapeu. Theo thông 
tin từ các bên liên quan, quá trình đánh giá tác động môi trường-xã hội của các dự án 
đều đã được hoàn thành và sẽ sớm triển khai thực tế trong tương lai gần. 

Các dự án thuộc chương trình giảm nghèo quốc gia như trên sẽ phát triển các cơ sở hạ 
tầng cần thiết, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ công cộng như trường học, đường xá chất 
lượng tốt, trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe. 

Ngoài việc cải thiện cơ sở hạ tầng, Quỹ giảm nghèo cũng thực hiện chương trình hỗ 
trợ phát triển nông nghiệp ở tỉnh nghèo Xaysomboun thông qua việc cải thiện sản xuất 
nông sản sạch, hỗ trợ tăng cường an ninh lương thực và tạo thu nhập bền vững. 

Liên quan đến vấn đề này, hồi đầu năm, Quỹ giảm nghèo quốc gia Lào cũng đã triển 
khai một dự án thí điểm tại tỉnh Huaphan, sản xuất và sử dụng nguồn sữa trâu tại chỗ 
để phục vụ cho việc cải thiện dinh dưỡng trẻ em tại khu vực miền Bắc Lào. 

Quỹ giảm nghèo quốc gia được chính phủ Lào thành lập năm 2002, là một phần quan 
trọng trong các chính sách phát triển của nước này, đặc biệt là tập trung cải thiện khả 
năng sản xuất, dịch vụ công cộng và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em nông thôn. 
Đã có khoảng 1.2 người Lào đã được nhận lợi ích trong các dự án mà Quỹ từng triển 
khai. 
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Cháy rừng ở miền Bắc Lào tiếp tục nghiêm trọng 
heo báo chí Lào, ước tính 18.000 ha rừng chỉ riêng tại Oudomxay, miền Bắc Lào 
đã bị tàn phá trong các đợt hỏa hoạn kể từ trung tuần tháng 3/2020, khiến chính 
quyền các địa phương phải huy động hàng nghìn nhân lực để ngăn chặn và khắc 

phục đám cháy. Các vụ cháy rừng liên tiếp đã được chính quyền các tỉnh Oudomxay, 
LuangNamtha, Luangprabang và Phongsaly. 

Tại tỉnh Oudomxay, các vụ cháy rừng đã phá hủy hơn 18.000 ha rừng trong khu bảo 
tồn tự nhiên Phouhiphi và một số khu bảo tồn lân cận. Tổng số 5.895 binh sĩ quân đội, 
lực lượng an ninh, cán bộ và người dân địa phương tại Oudomxay cùng một số tỉnh 
lân cận đã được huy động để chữa cháy nhưng không thể kiểm soát được sự lây lan 
của ngọn lửa khi một số khu vực có địa hình phức tạp, kết hợp với thời tiết khô và nền 
nhiệt cao. 

Chính quyền các địa phương vẫn đang nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để giảm 
thiệt hại do đám cháy gây ra, được cho là xuất phát từ hoạt động đốt lửa chủ quan của 
người dân khi đi vào khu vực rừng bảo tồn để săn bắn. Hậu quả của việc này là cháy 
rừng đã lan sang tỉnh Luang Namtha, cũng đã ghi nhận diện tích lớn bị tàn phá. Theo 
đánh giá sơ bộ ban đầu, chính quyền Luang Namtha cho biết 400ha rừng ở bản 
Namtalan, 20ha ở bản Namdaeng Khang, 70ha ở bản Namatmai, 30ha ỏ bản Pinhor và 
nhiều ha ở bản Namngaen thuộc tỉnh lỵ Luang Namtha. 

Trong bối cảnh Lào đang đạt đỉnh điểm mùa khô, Bộ Nông Lâm nước này cũng đã 
đưa ra nhiều khuyến cáo yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác và ý thức để không 
xảy ra rủi ro cháy rừng trong bối cảnh nền nhiệt hàng năm tăng cao trong giai đoạn 
này. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm người dân thường chặt phá các diện tích rừng và 
đốt để lấy nơi canh tác mùa mưa. 

Theo thống kê, 20 khu bảo tồn tự nhiên của Lào chiếm 14% diện tích đất nước, có 
quần thể sinh vật phong phú và đa dạng sinh học, cung cấp nhiều tiềm năng phát triển, 
bao gồm cả lĩnh vực du lịch. 
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Tin vắn: 

Đường sắt Lào-Trung Quốc phía Trung Quốc bắt đầu 
được lắp đặt 

heo báo chí Lào, hôm 7/4, để chuẩn bị cho việc vận hành toàn tuyến vào cuối 
năm 2021, nhà thầu của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc bắt đầu triển khai 
xây dựng hành lang và lắp đặt đường ray nối Ngọc Khê, Vân Nam chạy đến 

Mohan, cạnh biên giới Boten ở phía Lào. 

Đoạn đường sắt phía Trung Quốc dài 508km, thiết kế cho phép tốc độ tối đa 160km/h, 
dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2021, cùng thời điểm 
với phần dự án ở phía Lào. Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc là mảnh ghép chiến lược 
trong chính sách Vành đai-Con đường do Trung Quốc đề ra, trong đó bao gồm kế 
hoạch giúp Lào từ quốc gia không giáp biển trở thành trung tâm đất liền khu vực. 

 

Đền bù thiệt hại cho thảm họa Xepian-Xenamnoy đạt 
hơn 800 tỷ LAK 

heo VTM, hôm 10/4 vừa qua, chính quyền tỉnh Attapeu đã đại diện cho Chính 
phủ Lào ký kết biên bản đàm phán với đơn vị phát triển dự án thủy điện 
Xepian-Xenamnoy về việc thông qua kế hoạch đền bù thiệt hại do sự cố vỡ 

đập phụ D hồi tháng 7/2018. 

Theo đó, các tác động đến đời sống người dân tại 13 bản địa phương của huyện 
Sanamxay cùng cơ sở hạ tầng và môi trường có giá trị đền bù tổng cộng hơn 475 tỷ 
LAK và các hành động khắc phục trong tương lai trị giá hơn 353 tỷ LAK, tổng giá trị 
đền bù trên 828 tỷ LAK. 

Ngoài ra, đơn vị phát triển dự án thủy điện Xepian-Xenamnoy cũng tổ chức bàn giao 
tiền đền bù thiệt hại hạ tầng viễn thông cho 3 doanh nghiệp Lao Telecom, ETL và 
Unitel với tổng giá trị trên 3 tỷ LAK. 

 Lào áp dụng khung giá điện mới trước thời hạn 

heo KTTM, Điện lực Lào thông báo áp dụng biểu giá điện hai bậc mới kể từ 
đầu tháng 4 thay vì tháng 5 như quy định được ban hành trước đó. 

Theo đó, mỗi hộ gia đình sử dụng điện dân sinh được lắp đặt tối đa 1 thiết bị đếm 
(công tơ) với mức tiêu thụ 0-150 kWh đồng giá 355 kip/kWh và 710 kip/kWh đối với 
mức tiêu thụ từ 151 kWh trở đi. Theo tính toán, mức tiết kiệm giữa biểu giá điện 6 bậc 
cũ và biểu giá điện 2 bậc nếu sử dụng dưới 500kWh/tháng là rất đáng kể. 

Các hợp đồng sử dụng điện trước đó đã ký kết vẫn sẽ có hiệu lực theo biểu giá cũ cho 
đến khi đáo hạn, doanh nghiệp được sử dụng biểu giá điện mới. 
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Tỷ giá điện mới ban hành không áp dụng với các dự án đã đạt được thỏa thuận về mua 
bán điện trực tiếp từ nguồn nhập khẩu. 

Sinh viên Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá không phép 
để về nước 

heo báo chí Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào xác nhận việc 149/151 du học 
sinh nước này ở tỉnh Hà Tĩnh tự ý rời khỏi ký túc xá đã về nước với lý do lo 
ngại dịch Covid-19. 

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào coi đây là bài học kinh nghiệm. Để ngỏ nguy 
cơ lây nhiễm của số lưu học sinh này và xếp vào nhóm 5 nguồn có khả năng mang 
Covid-19 của nước này. Vì vậy, số lưu học sinh tự ý về nước nói trên sẽ bị cách ly 
trong vòng 14 ngày để theo dõi. 

 

 Thủ đô Vientiane tăng cường biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, hôm qua 9/4, chính quyền thủ đô Vientiane ban hành văn 
bản hướng dẫn, yêu cầu nâng mức độ triển khai các biện pháp phòng ngừa 
Covid-19 của Chính phủ. 

Theo đó, Vientiane sẽ đẩy mạnh một số biện pháp trong Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng 
chính phủ về việc phòng chống Covid-19 lên cấp độ mạnh hơn để đảm bảo hiệu quả 
tối đa. 

Cấm các cá nhân di chuyển đến địa phương khác, đến khu vực có người nhiễm bệnh 
hoặc khu vực có nguy cơ ngoại trừ người được cấp phép bởi chính quyền địa phương; 
phát hiện trường hợp sốt phải đưa ngay đến bệnh viện, không cho phép vào thủ đô 
Viêng Chăn; Cấm tổ chức hoạt động, hội họp có sự tham gia trên 10 người; Tiếp tục 
đóng các cửa khẩu truyền thống và cửa khẩu địa phương; tuyệt đối không cho phép 
xuất-nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế, chỉ cho phép hoạt động vận tải hàng hóa; Tiếp 
tục đóng cửa các tụ điểm giải trí, karaoke, massage, quán bia; Tiếp tục cho phép hoạt 
động chợ nông sản, cửa hàng đồ dùng, siêu thị. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

             Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực phòng chống 
Covid-19 cho y, bác sĩ Lào 

heo VOV, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban phòng chống 
Covid-19, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào, chiều nay 10/4, tại 
thủ đô Vientiane đã khai mạc lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng 

lực phòng chống dịch Covid-19 cho đội ngũ y - bác sĩ của Lào. 

Tham dự lớp tập huấn có hơn 130 y, bác sỹ các bệnh viện lớn của Lào như Viện Trung 
ương Quân đội 103, Bệnh Viện Hữu nghị, Bệnh viện Mahosot, Viện Vệ sinh dịch tễ 
Trung ương, Viện vệ sinh Dịch tễ Quân đội… 

Tại lớp tập huấn, Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Tiến Tuyên, Trưởng khoa truyền 
nhiễm Bệnh viện Quân y 103 của Việt Nam đã trao đổi một số cách thức cũng như 
biện pháp phát hiện những trường hợp nghi nhiễm Covid-19; biện pháp cách ly và điều 
trị hiệu quả cho bệnh nhân, cũng như ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bùng phát. Các biện 
pháp cấp bách nếu tình huống dịch bệnh ở Lào có dấu hiệu gia tăng… 

Phát biểu sau buổi tập huấn và trao đổi kinh nghiệm, Trung tá Tiến sỹ Savengsay 
Dalasat, Phó viện trưởng Viện Trung ương Quân đội 103 của Lào nói: “Qua buổi tập 
huấn này, các bác sỹ của Việt Nam đã trao đổi, góp phần làm cho các y, bác sỹ không 
chỉ trong mà cả ngoài quân đội của Lào hiểu cặn kẽ hơn về căn bệnh này. Chúng tôi 
sẽ tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí trong công tác phân luồng bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân, đưa bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện. Đối với những 
bệnh nhân nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, các y bác sỹ cần phải thận trọng hơn nữa 
trong công tác bảo hộ, lẫy mẫu bệnh phẩm, tiếp xúc để bảo đảm an toàn. Đây là vốn 
kiến thức rất quý mà chúng tôi đang cần tham khảo hiện nay”. 

Tính đến nay, cả nước Lào có 18 bệnh nhân bị phát hiện nhiễm Covid-19, dự kiến tình 
hình dịch bệnh vẫn có dấu hiệu phức tạp khi mới đây có hàng chục nghìn người lao 
động Lào trở về từ vùng dịch Thái Lan. Chính quyền Lào đang chỉ đạo cơ quan hữu 
quan tích cực theo dõi, phát hiện những trường hợp có triệu chứng nhiễm virus SARS-
CoV-2, cũng như phân loại và khoanh vùng những đối tượng đã từng tiếp xúc với bệnh 
nhân để kịp thời cách ly theo dõi. 
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 Lào đề nghị Việt Nam hỗ trợ nâng cao năng lực phòng 
chống Covid-19 

heo VOV, sáng 9/4, tại buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Bộ Quốc 
phòng Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somdy Duangdy đánh giá cao 
năng lực, kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và đề nghị tiếp 

tục được giúp đỡ nâng cao năng lực phòng chống dịch cho ngành y tế Lào. 

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm 
Tổng Cục hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn chuyên gia báo cáo kết 
quả khảo sát thực tế ở Viện 103, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương Lào và làm việc với 
Ủy ban chuyên trách về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng Lào, Phó Thủ 
tướng Lào Somdy Duangdy thẳng thắn thừa nhận tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị vật tư y tế cũng như những hạn chế về năng lực, kinh nghiệm phòng 
chống dịch của đội ngũ y bác sĩ của Lào, đặc biệt là ở các bệnh viện địa phương. 

Phó Thủ tướng Somdy Duangdy đề nghị các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Việt Nam 
trong chuyến làm việc này, đến khảo sát ở các tỉnh Trung Lào như Bolykhamxay, 
Khammuan, Savanakhet… từ đó có  những đề xuất chính xác, phù hợp với điều kiện 
thực tế, giúp Chính phủ, ngành Y tế và chính quyền các địa phương này triển khai biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đặc biệt là chú trọng công tác tập huấn 
chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực trong việc quản lý, thu dung, xét 
nghiệm, chẩn đoán và điều trị các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cho đội ngũ y tế ở các 
bệnh viện địa phương. 

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng chân thành cảm ơn những lời đánh giá tốt đẹp của 
Phó Thủ tướng Somdy Duangdy về công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Ông 
cho biết, trong những ngày tới, ngoài việc tổ chức tập huấn chuyên môn cho các y bác 
sĩ ở một số bệnh viện lớn tại thủ đô Vientiane, đoàn sẽ đi khảo sát tại một số tỉnh Trung 
Lào. 

Kết quả khảo sát sẽ được báo cáo lên Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước để thống 
nhất các biện pháp phối hợp, tổ chức triển khai hỗ trợ cụ thể về đội ngũ chuyên gia 
cũng như các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch của Lào. 
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       Cộng đồng người Việt chung tay chống dịch COVID-
19 cùng Chính phủ và nhân dân Lào  

heo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 10/4, tại Văn phòng Thủ tướng Lào ở thủ 
đô Viêng Chăn, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp 
Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào đã trao cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài 

chính Lào Somdy Duangdy số tiền 113.900.000 kip (khoảng 13.000 USD) để chung 
tay cùng Chính phủ và nhân dân Lào trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp 
cấp COVID-19. 

Phát biểu tại lễ trao, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại 
Lào cho biết trong thời gian qua bà con Việt kiều và các doanh nghiệp Việt Nam đang 
đầu tư kinh doanh tại Lào hết sức quan tâm và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh 
COVID-19 tại Lào. Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như 
việc kinh doanh của bà con Việt kiều và các doanh nghiệp, song cộng đồng người Việt 
tại Lào rất ủng hộ và đánh giá cao các biện pháp quyết liệt của Chính phủ Lào trong 
phòng chống dịch COVID-19. 

Là những Việt kiều và các doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và làm ăn trên đất 
nước Lào, trong bối cảnh Chính phủ và người dân Lào đang phải căng mình chống 
dịch COVID-19, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam 
hợp tác và đầu tư tại Lào có trách nhiệm chung tay, góp phần vào cuộc chiến này. Số 
tiền ủng hộ là tấm lòng của bà con Việt kiều và của cán bộ nhân viên các công ty trong 
hội với mong muốn góp phần cùng Chính phủ và nhân dân Lào nhanh chóng kiểm soát 
và dập tắt sự lây lan của đại dịch COVID-19. 

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy đã chân thành 
cảm ơn tấm lòng của cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam đang làm 
ăn sinh sống tại Lào đồng thời khẳng định sự đóng góp này thể hiện trách nhiệm cao 
của Cộng đồng đối với đất nước Lào; cam kết sẽ sử dụng số tiền một cách hiệu quả 
cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
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         Lào đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ 
phòng chống Covid-19 

 

heo VOV- Chiều 06/04, một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại 
Lào đã ủng hộ Chính phủ Lào 370.000 USD nhằm chia sẻ khó khăn với Chính 
phủ và nhân dân Lào, quyết tâm cùng chính phủ Lào đẩy lùi dịch Covid-19. 

Tại Văn phòng Thủ tướng Lào, ông Lưu Mạnh Hà – Tổng Giám đốc Công ty UNITEL- 
Liên doanh giữa Tập đoàn viễn thông quân đội VIETTEL với Viễn thông Lào đã trao 
số tiền hơn 2,8 tỷ kíp (tương đương 320.000 USD) hỗ trợ Chính phủ Lào chống dịch 
Covid-19. 

Ngoài số tiền này, trước đó, UNITEL cũng đã triển khai một số giải pháp công nghệ 
như: Hệ thống Cầu truyền hình kết nối Văn phòng Thủ tướng với tất cả các điểm Cầu 
tại 148 quận, huyện của 18 tỉnh/thành phố cả nước phục vụ việc họp trực tuyến điều 
hành từ xa; Hệ thống tin nhắn tự động tới hơn 3,5 triệu thuê bao giúp thông tin nhanh 
về tình hình dịch bệnh; Hỗ trợ 400 Sim số đẹp cho cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch; 
đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung, các bệnh 
viện có điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 phục vụ nhu cầu liên lạc, giải trí và kết 
nối công việc cho người dân. 

Trưởng đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Tổng giám đốc 
Ngân hàng liên doanh LAOVIET Bank Nguyễn Văn Bình cũng đã trao số tiền 50.000 
USD– là quà tặng của 20.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống BIDV giúp Chính phủ 
và nhân dân Lào chống dịch Covid-19 và tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt 
của Chính phủ và ngành Y tế, Lào sẽ ngăn chặn được dịch bệnh. 

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Lào Somdy Duangdy bày tỏ cảm ơn và đánh 
giá cao sự giúp đỡ chí tình của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại 
Lào, xem đây là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm xã hội, là sự sẻ chia với 
Chính phủ và nhân dân Lào trong lúc khó khăn. Phó Thủ tướng Lào Somdy Duangdy 
cho biết, sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ này để mua trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho 
công tác phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ an 
toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 
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