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TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 75- THÁNG 04 NĂM 2020

• Lào không có ca nhiễm mới Covid-19 trong 2 tuần

• Chính phủ Lào áp dụng các chính sách giảm tác động của Covid-19

• Covid-19 tác động mạnh đến giá trị thương mại của Lào

• Lào giảm giá xăng, khẳng định đủ nguồn cung trong nước

• Ngành du lịch Lào thiệt hại nặng trong năm 2020

• Tác động của Covid-19 đến kinh tế Lào

• Ngân sách và nguồn viện trợ của Lào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

• Dự báo về tác động trung và dài hạn đối với nền kinh tế Lào

• Doanh nghiệp (Nhà nước) cổ phần Lào đạt doanh thu lớn trong năm 2019

• Nông dân tại Lào kêu gọi chính phủ hỗ trợ

• Chính phủ Lào tìm cơ hội việc làm cho lao động trong mùa dịch

• Hoàn thành lắp đặt tháp tín hiệu đầu tiên của dự án đường sắt Lào-Trung 
Quốc

• Cháy rừng làm thiệt hại hơn 100.000ha tại miền Bắc Lào

• Giá vàng tại Lào lao dốc trong mùa dịch

• Chính phủ Lào hỗ trợ du học sinh bị kẹt ở nước ngoài

• Hàn Quốc hỗ trợ Lào thực hiện dự án sức khỏe tại miền Bắc

• Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc, áp dụng đông y vào chữa trị 
bệnh nhân Covid 19 tại Lào

• Đại sứ quán ra thông báo về việc chính phủ Lào đóng cửa khẩu quốc tế
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• BFL BRED và Prudential Lào hợp tác cung cấp bảo hiểm nhân thọ
• Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine trong mùa dịch 

Covid-19
• Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào đăng cai hội nghị Asean từ xa
• Trong vòng 21 ngày có 39 người chết do tai nạn tại Lào
• Tỉnh Savannakhet đẩy mạnh công tác phòng ngừa Covid-19
• Vientiane áp dụng một số chính sách trong mùa dịch Covid-19
• Tiếp tục tạm ngừng hoạt động dịch vụ cà phê internet trên toàn thủ 

đô Viêng Chăn
• Huawei cung cấp thiết bị hội nghị từ xacho chính phủ Lào
• Thực hiện dự án thủy lợi Thonghab-Thangone tại Vientiane

Điểm tin báo chí trong nước:

• Trao tặng nhân dân Lào nhiều trang thiết bị y tế chống dịch 
COVID-19

• Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng vật tư y tế cho Quân đội nhân dân 
Lào

• Đại sứ quán thăm dò nguyện vọng về nước của người Việt tại Lào 

• Bắt đối tượng người Lào mang ma túy kèm vũ khí 

Tin vắn:



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 75 

Tin chính: 

Lào không có ca nhiễm mới Covid-19 trong 2 tuần 

heo Bộ Y tế Lào, trong tổng số 74 mẫu xét nghiệm Covid-19 thực hiện 
trong ngày 25/4, trong đó bao gồm 14 trường hợp nghi nhiễm và 60 trường 
hợp là lao động Lào trở về từ Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính. 

Tính đến ngày 25/4, Lào đã thực hiện tổng cộng 1.735 mẫu xét nghiệm, trong đó có 
19 ca nhiễm Covid-19 và 7 ca đã được rời viện sau 2 lần xét nghiệm âm tính. 

Trên cả nước Lào cũng còn lại 211 điểm cách ly, gồm 943 người cách ly tập trung và 
666 người đang tự cách ly tại nhà, trong tổng số 475 mẫu xét nghiệm của các lao 
động trở về từ Thái Lan đều không phát hiện ca nhiễm. 

Đặc biệt, nhóm 313 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 hoàn thành 
cách ly bắt buộc và không phát sinh ca nhiễm mới nào. 

Bộ Y tế Lào tiếp tục khuyến nghị người dân thực hiện chặt chẽ chỉ thị 06/TTg để 
đảm bảo công tác phòng dịch đạt hiệu quả, không xảy ra nguy cơ làn sóng dịch thứ 2 
xuất hiện như một số quốc gia trên thế giới đang gặp phải. 

Lào đã không ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 14 ngày, cho thấy 
mức độ hiệu quả trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa cũng như khoanh vùng 
dịch kịp thời của nước này, điều này dẫn đến sự lạc quan về việc Lào có thể sớm kiểm 
soát được dịch ở phạm vi trong nước. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, các cơ quan ban ngành cấp Trung ương của Lào vẫn 
tiếp tục coi trọng các biện pháp phòng dịch theo tinh thần Chỉ thị 06/TTg và ban hành 
thêm nhiều quy định mới, trong đó bao gồm việc xem xét mở cửa lại trường học vào 
11/5 và yêu cầu các cơ sở giáo dục chi trả tối thiểu 50% lương cho cán bộ, giáo viên 
trong tháng 4; tổ chức cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài nhập cảnh; yêu cầu 
các nhà máy công nghiệp nằm ngoài danh sách mở tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 
03/5 theo tinh thần chỉ thị của Chỉ thị 06/TTg nhưng vẫn phải đảm bảo quyền lợi chính 
đáng của người lao động; xem xét trợ cấp cho người lao động trong mùa dịch; cho 
phép một số doanh nghiệp quay lại hoạt động nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về an toàn 
dịch tễ; nối lại đường bay nội địa vào đầu tháng 5; đồng thời lệnh phong tỏa địa 
phương, hạn chế người dân di chuyển cũng có thể sớm được dỡ bỏ nếu tình hình dịch 
tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát. 

Ngoài ra, Bộ An ninh Lào cũng cho biết sẽ không phạt các trường hợp công dân nước 
ngoài về nước hoặc gia hạn thời gian lưu trú nhưng có hộ chiếu quá hạn từ 29/3-03/5. 
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Chính phủ Lào áp dụng các chính sách giảm tác động 

của Covid-19 

heo CPL, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vừa chủ trì Hội nghị chính 
phủ tháng 4 hôm 23/4, yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp 
phòng ngừa Covid-19 mặc dù các dấu hiệu tích cực nhiều ngày qua đang cho 
thấy Lào đang trên đường có thể sớm kiểm soát được dịch bệnh. 

Tại Hội nghị, người đứng đầu chính phủ Lào cảnh báo việc một số quốc gia trên thế 
giới đã chứng kiến dịch bệnh tái bùng phát, vì vậy yêu cầu các cơ quan chức năng phải 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06/TTg và triển khai các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn. 
Việc không chủ quan với dịch được đề cập trong bối cảnh đã 11 ngày liên tiếp Lào 
không ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới, Bộ Y tế Lào cho biết đây là tín hiệu lạc 
quan và nước này có thể nới lỏng một số quy định nếu tình hình được duy trì đến ngày 
26/4. 

Vì vậy, theo quy định, công dân Lào và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào nước 
này đều phải thực hiện việc cách ly tại các điểm cách ly tập trung do chính phủ Lào 
quy định. 

Tại buổi thông cáo báo chí về Hội nghị, người phát ngôn chính phủ Lào Chaleun 
Yiapeoher cũng khẳng định sẽ không thực hiện chế độ tự cách ly tại nơi cư trú đối với 
người nhập cảnh. Các biện pháp phòng chống Covid-19 của nước này sẽ được duy trì 
ít nhất đến ngày 03/5. 

Về việc xem xét nới lỏng các hạn chế, Thủ tướng Lào yêu cầu Bộ Y tế phân vùng nguy 
cơ dịch trong nước thành các màu theo mức độ rủi ro để đánh giá mức độ an toàn trước 
khi gỡ bỏ trình tự các quy định. Hiện tại, Lào đã ghi nhận 19 trường hợp nhiễm Covid-
19, tập trung ở thủ đô Vientiane và Luangprabang và phần còn lại trên cả nước đều 
đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chưa ghi nhận ca nhiễm nào. 

Về lĩnh vực kinh tế, chính phủ Lào đã chấp thuận nới lỏng một số quy định để cho một 
số lĩnh vực doanh nghiệp, khu vực sản xuất có thể tái hoạt động nếu đáp ứng đủ các 
điều kiện về an toàn và phòng ngừa dịch Covid-19. 

Đồng thời, chính phủ yêu cầu các ban ngành tiếp tục thực hiện 10 chính sách và 9 biện 
pháp của Quyết định 31/TTg nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền 
kinh tế. Trong đó có việc áp dụng chính sách ưu đãi về thuế quan; giãn thời hạn nộp 
thuế của doanh nghiệp du lịch; hạ lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương; giãn thời 
gian trả nợ, giảm lãi suất của Ngân hàng thương mại đối với khu vực doanh nghiệp. 

Bộ Công chính và Vận tải được yêu cầu nghiên cứu, giải quyết các rào cản trong lĩnh 
vực vận tải hàng hóa mà khu vực doanh nghiệp đã đề xuất. 

T 
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Chính phủ cũng giao Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cung cấp viện trợ phù hợp cho 
những lao động nằm trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia (SSS) mà Bộ này đã đề 
xuất trước đó. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ lao động ngoài hệ thống 
SSS.  

Liên quan đến vấn đề này, theo số liệu, cả nước Lào có khoảng 269.000 lao động trẻ 
và 1.185.000 lao động trưởng thành nằm ngoài hệ thống an sinh xã hội, trong đó có 
869.000 người ở các khu vực nông thôn và 584.000 người ở vùng đô thị. Ngoài ra, 
trong giai đoạn 2016-2019 có 213.477 lao động Lào được xác nhận làm việc hợp 
pháp ở Thái Lan. Trong lực lượng lao động của Lào có 80% là không nằm trong 
SSS. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, nhóm lao động nằm trong hệ thống an sinh xã hội 
của Lào phải nghỉ việc không lương theo quy định tạm dừng hoạt động các doanh 
nghiệp không thiết yếu cũng được Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội đề xuất mức hỗ 
trợ 500.000 Kip/tháng trong tháng 5 và tháng 6 tới. Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã 
hội, hiện có tổng cộng 116.979 lao động doanh nghiệp nằm trong hệ thống an sinh xã 
hội, việc áp dụng chính sách hỗ trợ mùa dịch sẽ khiến Lào sử dụng khoảng 48 tỷ Kip 
ngân sách mỗi tháng. 

Ngoài ra, đề xuất về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng phí điện, nước dân sinh 
không được chính phủ thông qua do tác động đáng kể đến việc thu ngân sách. 

Bộ Tài chính được giao trách nhiệm lên kế hoạch đề xuất với các tổ chức tài chính 
quốc tế và G20 xem xét việc giãn nợ đối với Lào và cung cấp các khoản lãi suất ưu 
đãi để nước này phục hồi sau dịch. 

Bên cạnh đó, Ủy ban chuyên trách về phòng chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục nghiên 
cứu các đề xuất của khu vực doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp kinh tế phù hợp. 
Xây dựng kế hoạch phục hồi sớm, trung hạn và dài hạn khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Covid-19 tác động mạnh đến giá trị thương mại của 
Lào 

heo KTTM, Lào vừa ghi nhận giá trị thâm hụt kim ngạch thương mại tăng 
vọt trong tháng 3, cao hơn nhiều so với cán cân thương mại của hai tháng 
đầu năm 2020. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương Lào, giá trị thâm hụt thương mại của nước này 
trong tháng 1 là 70 triệu USD và giảm xuống chỉ còn 13 triệu USD trong tháng 2. 

Tuy nhiên, trong tháng 3, tổng kim ngạch của Lào đạt 804 triệu USD, bao gồm 343 
triệu USD hàng xuất khẩu và nhập khẩu lên đến 461 triệu USD, giá trị nhập siêu ở 
mức 118 triệu USD. Các số liệu này chưa bao gồm giá trị xuất khẩu điện. 

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Lào vẫn là quặng đồng và các sản phẩm từ đồng, 
chuối, bột gỗ và giấy, đồ uống, sắn, quần áo, đường, trái cây và gia súc. 
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Các quốc gia nhập khẩu chính của Lào là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản 
và Đức. 

Các sản phẩm nhập khẩu chính của Lào là phương tiện giao thông (không bao gồm xe 
máy và máy kéo), dầu diesel, thiết bị cơ khí, thép, đồ uống, phụ từng, xăng, thiết bị 
điện, plastic và hàng chăn nuôi. 

Các quốc gia mà Lào nhập khẩu nhiều là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản 
và Hàn Quốc. 

Theo dự báo của Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào, nước này sẽ mất 483.3 triệu 
USD, tương đương với 8.4% giá trị xuất khẩu đạt được trong năm 2019 do tác động 
của dịch Covid-19 khiến nền kinh tế trì trệ và nhu cầu nhập khẩu bởi các đối tác thương 
mại quan trọng của Lào giảm. 

Ngoài ra, Chỉ thị 06/TTg của thủ tướng Lào về việc tăng cường phòng ngừa Covid-19 
cũng yêu cầu hạn chế hàng loại loại hình nhà máy sản xuất nằm trong nhóm nguy cơ 
lây nhiễm, trong đó có các nhà máy may cắt, chế biến nhựa, xi măng, thuốc lá, lắp ráp 
ô tô, giấy và chế biến gỗ. 

Trong tháng 3, một số lượng lớn các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu tại Lào bị ảnh 
hưởng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính phủ nước này đã phải tạm đóng 
cửa tất cả các cửa khẩu truyền thống và cửa khẩu địa phương trên cả nước. 

Vì vậy, đề giảm chi phí và thời gian vận chuyển đến các cửa khẩu quốc tế, Bộ Công 
Thương Lào đề xuất chính phủ ban hành chính sách cho phép xuất-nhập khẩu hàng 
hóa thiết yếu tại các cửa khẩu địa phương. 

Việc đóng các cửa khẩu biên giới địa phương cũng làm cho việc xuất khẩu sản phẩm 
chăn nuôi bị ảnh hưởng trong ngắn hạn. 

Giá trị nhập khẩu của Lào dự kiến cũng sẽ giảm 347 triệu USD do nhu cầu tiêu thụ 
trong nước giảm sút và nhiều dự án đầu tư bị chậm tiến độ hoặc bị hoãn trong giai 
đoạn đóng cửa biên giới. 

Lào giảm giá xăng, khẳng định đủ  
nguồn cung trong nước 

heo Bộ Công Thương Lào, kể từ 6h sáng 24/4, nhiên liệu bán lẻ tại Lào được 
áp dụng mức giá mới do Bộ Công thương điều chỉnh theo tình hình thị trường 
nhiên liệu thế giới. 

Cụ thể, theo thông báo mới nhất, Bộ Công thương Lào quyết định giảm đồng loạt các 
mặt hàng xăng cao cấp 95, xăng thường 91 và dầu Diesel xuống 400 kip/lit, đồng thời 
tăng quỹ dự trữ lên 500 kip/lit với tất cả các nhiên liệu trên. 
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Trong bối cảnh vấn đề nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nhiên liệu của Lào đang gặp 
khó khăn do tác động của dịch Covid-19 khiến chính phủ phải áp đặt các biện pháp 
phòng ngừa chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chính 
quyền Lào cũng tiếp tục khẳng định nước này sẽ không thiếu nguồn cung cấp xăng 
dầu cho thị trường bởi nguồn dự trữ đang còn dồi dào. 

Mới đây, Ủy ban chuyên trách về phòng chống dịch Covid-19 cho biết kho dự trữ của 
Lào đang còn 48.7 triệu lít nhiên liệu, bao gồm 18.7 triệu lít xăng các loại và 30 triệu 
lít dầu diesel. 

Ngoài ra, Bộ Công thương Lào cũng đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội xăng dầu 
Lào và các doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu để đảm bảo duy trì đều đặn nguồn cung, 
trong đó có việc tìm đối tác mới để bù đắp vào số lượng xăng dầu nhập khẩu giảm sút 
trong giai đoạn dịch Covid-19. 

Xăng, dầu là mặt hàng mà Lào phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, chủ yếu trong đó 
có nguồn gốc từ Thái Lan với tỷ lệ khoảng 80% thị trường, tiếp đến là Việt Nam với 
khoảng 19%, phần còn lại là Trung Quốc và một số nguồn cung cấp khác. 

Theo Bộ Công thương, năm 2017, Lào nhập khẩu 446 triệu USD dầu diesel và tăng 
lên 586.6 triệu USD trong năm 2018 sau đó giảm nhẹ còn 555.8 triệu USD trong năm 
2019. 

Trong cùng giai đoạn, Lào nhập khẩu 120 triệu USD xăng trong năm 2017, 139 triệu 
USD trong năm 2018 và 132 triệu USD trong năm 2019. 

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu ở Lào được ghi nhận giảm xuống sau khi chính phủ ban 
hành Chỉ thị 06/TTg, áp đặt một số biện pháp hạn chế di chuyển trong các nỗ lực phòng 
dịch Covid-19 khiến người dân ít ra ngoài hơn. 

Ngành du lịch Lào thiệt hại nặng trong năm 2020 

heo báo chí Lào dẫn nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào, 
dịch Covid-19 sẽ tác động mạnh đến ngành du lịch, dự kiến mức thiệt hại 
khoảng 350 triệu USD trong năm 2020, điều này trực tiếp kéo GDP của Lào 
xuống 2%. 

Du lịch Lào là ngành đầu tiên ghi nhận các thiệt hại do tác động của dịch Covid-19 
trên phạm vi toàn cầu. Theo số liệu của Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia, trong 2 
tháng đầu năm 2020, du lịch Lào thiệt hại khoảng 452.000 USD khi số lượng khách 
du lịch giảm mạnh trước đó và tiếp tục kết hợp với các lệnh phong tỏa biên giới, ngừng 
khai thách hàng không quốc tế mà chính phủ áp dụng để phòng ngừa dịch Covid-19. 
Điều này khiến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú, nhà hàng, công ty lữ hành, 
mạng lưới du lịch và hàng không bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng do khách hàng 
hủy bỏ các dự định du lịch. 

Theo báo cáo, số lượng khách du lịch Trung Quốc và Thái Lan giảm lần lượt 16% và 
5% trong 2 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với số lượng 
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14.417 và 21.791 người. Tuy nhiên, số liệu khách Hàn Quốc và Châu Âu ghi nhận 
trong cùng giai đoạn lại cao hơn cùng kỳ năm 2019. 

Trong 2 tháng đầu năm 2020, Lào đã đón 697.000 lượt khách du lịch, tăng 4% so với 
cùng kỳ và bằng khoảng 14.5% tổng số du khách được ghi nhận trong năm 2019. Tuy 
nhiên, các khó khăn xuất hiện trong giai đoạn này tiếp tục được khuếch đại trong tháng 
3 và tháng 4, sau khi các lệnh hạn chế di chuyển được chính phủ Lào áp đặt. Dự kiến 
các thách thức này sẽ kéo dài trong vòng 12 tháng, theo Viện nghiên cứu kinh tế quốc 
gia. 

Đáng chú ý, Thủ đô Vientiane và tỉnh Luang Prabang là hai địa phương có ngành du 
lịch phát triển nhất nhưng lại cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đây là các trung tâm du 
lịch và có các chặng bay quốc tế, đồng thời là điểm trung chuyển nội địa lớn nhất của 
Lào với khoảng năm nghìn doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các dịch vụ đi kèm. 

Ngoài ra, 11 tỉnh khác của Lào cũng được đánh giá mức độ 2 về thiệt hại do dịch 
Covid-19 với từ 1.000-5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này do toàn bộ 
các cửa ngõ biên giới dọc sông Mekong bị đóng cửa, vốn đóng vai trò quan trọng trong 
việc vận tải hàng hóa và hành khách. 

Theo số liệu của Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào, 70% số phòng lưu trú đặt 
trước đã bị hủy bỏ vào tháng 3 tại thủ đô Vientiane, Luang Prabang và Champasak. 

Bên cạnh đó, hãng hàng không quốc gia Lao Airlines cũng đình chỉ các đường bay và 
thông báo mất khoảng 2 triệu USD doanh thu. Mới đây, hãng này cũng cho biết sẽ chỉ 
nối lại các chặng bay nội địa vào ngày 8/5 tới và bắt đầu cho đặt trước kể từ ngày 4/5. 

Du lịch là ngành quan trọng hàng đầu của Lào, đứng thứ 3 về đóng góp cho nền kinh 
tế chỉ sau điện lực và khai khoáng. Năm 2020, Lào kỳ vọng sẽ đem về doanh thu 
khoảng 900 triệu USD từ ngành này. 
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Tác động của Covid-19 đến kinh tế Lào 
heo báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào (NIER), các tác động 
mà dịch Covid-19 gây ra cho nền kinh tế nước này ở mức đáng kể và gây 
thiệt hại cho nhiều lĩnh vực. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp, nhu cầu giảm sút của các đối tác thương mại 
với Lào kết hợp việc áp đặt lệnh tạm ngừng hoạt động các nhà máy công nghiệp theo 
nội dung Thông báo số 0348 của Bộ Công thương và yêu cầu dừng hoạt động của nhà 
máy chế biến khoáng sản cũng như các dự án phát triển thủy điện hôm 5/4 đã khiến 
hơn 9.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trên cả nước bị tác động. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là lĩnh vực chịu tác động bởi sự bùng phát của dịch 
Covid-19 ít hơn so với khu vực du lịch và công nghiệp, những ảnh hưởng tiêu cực của 
ngành này chủ yếu nằm ở ngành kinh doanh nông sản, đặc biệt là việc sản xuất lương 
thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch tại các nhà hàng, khách sạn, 
tại các điểm du lịch bị đóng cửa theo lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ, điều này 
làm giảm thu nhập của lực lượng nông dân hoạt động trong chuỗi cung cấp nguyên 
liệu này. 

Ngoài ra, hoạt động cung cấp lương thực, thực phẩm cho các sự kiện văn hóa, truyền 
thống, xã hội cũng bị đình trệ do quy định phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là các dự 
án cung cấp lương thực cho Đại hội thể thao quốc gia. Điều này tiếp tục gây ra thách 
thức lớn cho nhà đầu tư trong lĩnh vực này, vốn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Đối với lĩnh vực đầu tư, ảnh hưởng xuất phát từ việc chậm trễ tiến độ mở rộng sản 
xuất do các lệnh hạn chế được áp đặt bởi chính phủ nhằm phòng ngừa Covid-19, bao 
gồm tạm ngừng ngành công nghiệp sản xuất và chặn đường di cư lao động (nhập khẩu 
lao động). Ngoài ra, sự lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh khiến nhà đầu tư do 
dự trong việc tham gia các dự án mới, điều này tác động đến khả năng thu hút nguồn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Bên cạnh đó, những dự án đã được lên kế hoạch từ trước, vì các lý do liên quan đến 
dịch bệnh, cũng đã không thể triển khai đúng theo tiến độ do rào cản trong việc vận 
tải hàng hóa và các dịch vụ có liên quan. Theo đánh giá ban đầu, FDI vào Lào dự kiến 
sẽ sụt giảm khoảng 10%, trực tiếp kéo mức độ tăng trưởng GDP của Lào trong năm 
2020 xuống khoảng 0.4%, tương đương 539 tỷ LAK. Ngoài ra, chính sách hoãn thanh 
toán nợ dự án công không quan trọng cũng tiếp tục để lại nguy sơ sụt giảm tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội trong năm 2021. 

Về lĩnh vực tài chính-ngân hàng, NIER đánh giá tính thanh khoản thấp của hệ thống 
ngân hàng sẽ chịu tác động từ sự chững lại của nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng chậm 
của khu vực doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp du lịch-dịch vụ 
bị tác động bởi Covid-19, đồng thời có các khoản vay trung hạn với ngân hàng, từ đó 
được dư báo NPL sẽ tăng sau khi kết thúc giai đoạn áp dụng chính sách giãn nộp lãi 
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suất và nợ gốc trong năm 2020. Phòng Công nghiệp và Thương mại EU tại Lào đã 
thực hiện khảo sát trên 56 đơn vị doanh nghiệp cho biết có 70% trong số này bị thiệt 
hại doanh thu từ 50% trở lên. Điều này sẽ làm hạn chế khả năng cung cấp tín dụng của 
hệ thống ngân hàng trong vòng 1 đến 2 năm tới, điều này trùng với đánh giá của LNCCI 
khi cho biết sự suy giảm doanh thu của khu vực doanh nghiệp là nguyên nhân chính 
ảnh hưởng đến tính thanh khoản thấp của ngân hàng. 

Trong bối cảnh trên, Ngân hàng Trung ương Lào đã áp dụng một số chính sách tín 
dụng đặc biệt để củng cố tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại, trong 
đó có việc giảm lãi suất cơ bản xuống 1% và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống 1% đối 
với tiền LAK và 2 % đối với đồng ngoại tệ. Hành động này sẽ đẩy thanh khoản toàn 
hệ thống lên 965 tỷ LAK. 

 

Ngân sách và nguồn viện trợ của Lào bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 

heo NIER, một số nguồn thu ngân sách quan trọng của chính phủ Lào liên 
quan đến khu vực du lịch bao gồm hàng không, phí cho thuê không phận, phí 
cấp thị thực… không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Theo Bộ Tài chính, Chính 
phủ Lào ước tính sẽ thiệt hại khoảng hơn 6.000 tỷ LAK, trong đó bao gồm 

41.2 tỷ LAK phí xuất-nhập cảnh của người và phương tiện trong thời gian 4 tháng, 
thiệt hại thuế-quan không dưới 1.000 tỷ LAK, ngoài ra còn thiệt hại từ lĩnh vực dịch 
vụ hàng không, cho thuê-nhượng đất, hải quan… 

Ngoài ra, việc các đối tác phát triển của Lào cũng đối mặt với vấn đề bùng phát của 
dịch Covid-19 làm tác động đến dòng viện trợ ngắn hạn của Lào. Tuy nhiên, nước này 
vẫn nhận được một số hỗ trợ bao gồm trên 7 tỷ LAK của Trung Quốc, hơn 300 nghìn 
USD của Việt Nam và 18 triệu USD vay từ WB. 

Tựu chung, tác động của Covid-19 đến nền kinh tế Lào gây ra thiệt hại hàng đầu là 
nguồn thu, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, xuất khẩu và thu ngân sách do nhu cấu áp dụng 
các biện pháp phòng ngừa của đối tác thương mại của Lào để đánh đổi lấy sự an toàn 
và khả năng ngăn chặn sớm dịch Covid-19. Đồng thời, tác động không nhỏ xuất phát 
từ nội tại khi việc giãn cách xã hội và hạn chế hoạt động thương mại, sự kiện làm giảm 
tính kết nối giữa người với người. 

Tác động khác do sự bùng phát của Covid-19 là đến đời sống của người lao động, đặc 
biệt là lực lượng lớn lao động nằm ngoài quỹ an sinh xã hội do việc không thể hoạt 
động hết công suất khiến doanh nghiệp phải giảm bớt nhân lực, thậm chí đóng cửa sẽ 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu nhập của lao động.  
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Dự báo về tác động trung và dài hạn đối với  
nền kinh tế Lào 

heo NIER, bất kể trong giai đoạn trung hạn và dài hạn, Lào có thể sớm kiểm soát 
được dịch Covid-19 hay không thì trật tự kinh tế-xã hội của nước này sẽ phải 

được tổ chức và cơ cấu mới hoàn toàn, được gọi là “bình thường mới” New Normal. 
Sự lo ngại dịch bệnh sẽ khiến hoạt động của người dân, doanh nghiệp cho đến nền 
kinh tế chuyển dịch theo hướng giãn cách tiếp xúc. Đồng thời, việc bùng phát mạnh 
của Covid-19 thách thức đến xu thế toàn cầu hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến vận tải, du 
lịch và quan hệ thương mại chậm lại ít nhất từ 1-2 năm. 

Các thách thức với nền kinh tế Lào: 

-Khủng hoảng cung-cầu: việc áp đặt biện pháp tạm ngừng hoạt động kinh doanh và 
phong tỏa biên giới tạo ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và sản xuất, các đơn vị doanh 
nghiệp và dịch vụ không được hoạt động hết công suất hoặc bị đình trệ, gây ra vấn đề 
cắt giảm lao động, các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng không thể hoạt động 
do thiếu nguồn nguyên liệu hoặc công cụ sản xuất, vốn phụ thuộc vào việc nhập khẩu 
từ trong và ngoài nước, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến cán cân cung-cầu trong dài 
hạn. Mặt khác, Lào là quốc gia lệ thuộc vào nguồn hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài, 
đặc biệt là hàng tiêu dùng, vật tư y tế cơ bản trong bối cảnh nguồn hàng này từ các đối 
tác của Lào có được duy trì hay không phụ thuộc vào nhu cầu nội địa của quốc gia đó 
trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19, nếu kéo dài chắc chắn sẽ tác động không 
nhỏ đến nhu cầu thị trường Lào. Ở chiều ngược lại, quan ngại về tình hình dịch và thu 
nhập giảm sút của người dân do các biện pháp phòng ngừa dịch của chính phủ cũng 
làm giảm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước. 

-Nguy cơ cao Lào không thể đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển 10 năm (2016-
2025), tầm nhìn 2030 trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và mục tiêu phát 
triển bền vững SDGs: 

Tác động của dịch Covid-19 làm cho mục tiêu tăng trưởng 10 năm của Lào khó thực 
hiện ở mức 7.5%/năm trong bối cảnh quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-
xã hội Lào lần thứ 8 trong 4 năm vừa qua đều đạt dưới 7%/năm do các tác động trước 
khi dịch Covid-19 bùng phát là thiên tai, biến đổi khí hậu. Đặc biệt, tăng trưởng kinh 
tế Lào năm 2020 được dự báo chỉ nằm ở mức 3.3%, thậm chí có thể thấp hơn nếu dịch 
diễn biến xấu trong thời gian dài, việc này sẽ kéo mức tăng trưởng thấp nhất so với 
các giai đoạn phát triển 5 năm trước đó. 

-Khả năng hội nhập thời đại số hóa sau dịch Covid-19 của Lào sẽ gặp thách thức lớn 
bởi khả năng thích ứng của nước này còn chậm, thiếu thốn về cơ sở hạ tầng và dân trí 
chưa cao. Bất chấp việc đã ghi nhận mức độ tăng trưởng nhất định trong lĩnh vực 
CNTT nhưng khả năng tiếp cận và tạo ra lợi ích chưa tương xứng, đồng thời mặt bằng 
kiến thức và giới hạn trong việc ứng dụng đang còn lớn, Lào cũng tiềm ẩn nguy cơ 
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xảy ra tội phạm công nghệ cao, hạn chế về ngân sách, đầu tư để phát triển lĩnh vực 
CNTT là các thách thức tiếp theo mà nước này phải đối mặt. 

Cơ hội của Lào trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên thế giới gồm 
có: 

-Trong ngắn hạn, nếu Lào sớm kiểm soát được dịch Covid-19, nước này có thể tận 
dụng cơ hội để thúc đẩy sản xuất trong nước để giảm thiểu lệ thuộc vào nhập khẩu và 
mở rộng xuất khẩu trong giai đoạn các nước trên thế giới bị tác động mạnh bởi dịch, 
gặp khó khăn trong việc sản xuất các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực và vật 
tư y tế cơ bản. Ngoài ra, mặc dù khó có thể sớm phục hồi ngành du lịch, Lào có thể 
tận dụng để đầu tư, phát triển các tiềm năng du lịch sẵn có, thúc đẩy du lịch nội địa, 
củng cố hạ tầng và dịch vụ để chuẩn bị thu hút khách nước ngoài. 

-Trong trung và dài hạn, Lào có thể thúc đẩy tiềm năng sản xuất nông nghiệp sạch để 
xuất khẩu, đồng thời, dịch bệnh cũng khiến ý thức tiêu dùng theo hướng hưởng thụ, 
hoang phí của người dân Lào giảm xuống, nước này có thể tận dụng cơ hội để tuyên 
truyền, thúc đẩy chuyển hướng từ xã hội tiêu dùng sang xã hội sản xuất hàng hóa nhiều 
hơn. Bên cạnh đó, do xu hướng tương lai sau khi hết dịch sẽ là giãn cách tiếp xúc nên 
Lào có thể tận dụng để đầu tư, phát triển công nghệ và hệ sinh thái tương tác trực tuyến 
trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống. 

Ngoài ra, NIER cũng đề xuất các giải pháp ngắn hạn, trung và dài hạn để giải quyết 
các tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế Lào bao gồm việc hỗ trợ lao động, 
doanh nghiệp duy trì và phục hồi sau dịch; xây dựng kế hoạch ngân sách mới; kiểm 
soát các yếu tố của nền kinh tế vĩ mô như đảm bảo kiểm soát tỷ lệ lạm phát, tỷ giá tiền 
tệ, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, cán cân thanh toán quốc tế, cân đối ngân 
sách; áp dụng chính sách ưu đãi thuế quan, lãi suất tín dụng; huy động tài chính để xử 
lý nợ nước ngoài và nợ dư án công; nhanh chóng cải tổ doanh nghiệp nhà nước để 
giảm gánh nặng nợ đối với ngân sách. 

Đối với lĩnh vực đầu tư và sản xuất, chính phủ cần tiếp tục khuyến khích đầu tư và sản 
xuất các ngành nằm ngoài lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên cũng như phải lệ thuộc vào 
nhập khẩu như công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, vật tư y tế, hàng tiêu dùng 
để đảm bảo cung ứng cho thị trường trong nước, giảm nhập khẩu từ bên ngoài; tiếp 
tục khuyến khích đầu tư vào du lịch và các lĩnh vực có liên quan, đặc biệt là sản xuất 
và cung ứng lương thực, thực phẩm để trở thành nền tảng điều hướng nền kinh tế trong 
tương lai; giảm thiểu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các dự án lớn sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy cơ chế một cửa, giảm các 
thủ tục, quy trình dịch vụ công phức tạp; giải quyết rào cản tiếp cận vốn vay của SMEs, 
sớm áp dụng các rổ đầu tư như 100 tỷ LAK và khoản vay 300 triệu USD của CDB; 
thúc đẩy sản xuất nội địa, hàng hóa ODOP và tích cực mở rộng thị trường. 

Về lĩnh vực thương mại, Lào cần mở rộng thị trường cung ứng hàng may mặc, đồ điện 
tử, thiết bị điện, hàng hóa bền vững trong phạm vi mạng lưới khu vực và quốc tế; tiếp 
tục cắt giảm các rào cản thương mại không phải thuế quan, đặc biệt là trong lĩnh vực 
xuất khẩu hàng hóa. Theo khảo sát của ERIA-UNCTAD, Lào có 301 quy định được 
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xem là rào cản thuộc 12 ngành khác nhau gây ra khó khăn cho việc xuất khẩu trên 
9.588 loại mặt hàng; bên cạnh đó, Lào cần thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa 
trong phạm vi tự do mậu dịch, đồng thời có kế hoạch khai thác tối đa lợi ích của dự án 
đường sắt Lào-Trung Quốc, dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng năm 2022; củng cố 
mạng lưới vận tải, logistics cả nội địa và xuyên biên giới thông qua việc phát triển các 
dự án hạ tầng giao thông mới. 

Về lĩnh vực lao động, Lào cần củng cố vai trò phúc lợi xã hội và hệ thống an sinh xã 
hội khi dự báo có trên 80.000 lao động, chủ yếu trong các ngành lưu trú, nhà hàng bị 
tác động bởi sự bùng phát của dịch Covid-19. Ngoài ra, Lào cũng cần phát triển chất 
lượng tay nghề lao động để đáp ứng sự phát triển và nhu cầu của các ngành công 
nghiệp hiện đại trong tương lai. Hiện tại, có đến 88% lao động Lào làm việc trong lĩnh 
vực công nghiệp có tay nghề thấp, trình độ học vấn bậc phổ thông. 

Về lĩnh vực CNTT, Lào cần xây dựng và cung ứng hạ tầng CNTT đáp ứng tiêu chuẩn 
và đủ nhu cầu xã hội để chuyển hướng sang hội nhập thời đại kỹ thuật số, đồng thời 
cải thiện chất lượng và chi phí dịch vụ internet phù hợp hơn, cải thiện tốc độ, khuyến 
khích phát triển ứng dụng thương mại và dịch vụ trực tuyến, xây dựng các nền tảng 
điện toán để tăng cường tính kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng 
thời phát triển hệ thống ứng phó với tội phạm qua mạng. 
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Doanh nghiệp (Nhà nước) cổ phần Lào đạt doanh thu 
lớn trong năm 2019 

heo Pasaxon, dưới sự lãnh đạo của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, năm 2019, Doanh 
nghiệp (Nhà nước) cổ phần Lào (LHSE) đã đạt được thành công trên nhiều 

phương diện. 

Mới đây, Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020 do Bộ 
trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath chủ trì đã diễn ra tại thành phố 
Vientiane, Giám đốc LSHE, ông Manasine Vongsay đã cho biết năm 2019, doanh 
nghiệp này đạt doanh thu 439,67 tỷ Kíp, tương đương 52,74 triệu USD, tăng 15,48% 
so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó: 10,25 triệu USD từ Nhà máy thủy điện Nam Theun 
2, khoảng 40,6 triệu USD từ sản xuất điện và hoạt động mỏ của Dự án điện Hongsa và 
1,47 triệu USD từ kinh doanh tro bay); lợi nhuận thu được 17,15 triệu USD (khoảng 
152 tỷ Kíp) tăng 99,32% so với cùng kỳ năm 2018; đóng góp cho ngân sách nhà nước 
5,26 triệu USD (tiền thuế, phí và lệ phí). LHSE cũng kế hoạch liên doanh để tăng 
trưởng trong tương lai.  

Theo đó, vào tháng 12/2019, LHSE đã ký MOU với Công ty TNHH Phát triển điện và 
tài sản Lanexang nghiên cứu khả thi dự án sản xuất điện nhiệt than ở huyện Bualapha, 
tỉnh Khammuan với công suất 2.000 MW, cho khả năng sản xuất 14.865 GWh/năm. 
LHSE cũng được Chính phủ giao thực hiện những nghiên cứu tiền khả thi đối với một 
vài dự án điện trên sông Mê kông. LHSE là tổ chức kinh doanh của chính phủ Lào để 
đầu tư vào ngành điện. Chính phủ thông qua LHSE để nắm giữ cổ phần trong các công 
ty sản xuất điện tư nhân và quản lý lợi nhuận.  

LHSE đã thay mặt Chính phủ đầu tư liên doanh ở 4 dự án: 25% cổ phần tại Nhà máy 
thủy điện Nam Theun 2; 20% cổ phần về điện và 25% cổ phần về hoạt động mỏ tại 
Dự án điện miệng mỏ Hongsa; 24 % tại Nhà máy thủy điện Xê-piên và Xê nậm noi; 
25% cổ phần tại Nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp 1. Tổng công suất của các dự án này 
là 3.658MW, khả năng sản xuất được 21.551 kWh/năm; tổng mức đầu tư xây dựng là 
7.063 triệu USD, trong đó LHSE đóng góp 536,64 triệu USD. Về kinh doanh tro bay 
của LHSE, doanh thu năm 2019 tăng 11,3% so với năm 2018, đạt 351.464 tấn trị giá 
1,47 triệu USD. Cuối năm 2014, LHSE đã được Bộ Năng lượng và Mỏ cho phép hợp 
tác kinh doanh tro bay với Nhà máy điện Hongsa. Năm 2016, LHSE bắt đầu có hợp 
đồng mua bán tro bay với các công ty nội địa. Đến nay, LHSE đã ký hợp đồng với 8 
công ty ở Lào, khách hàng đầu tiên là các công ty của Trung Quốc xây dựng và kinh 
doanh các dự án thủy điện ở Bắc Lào. 
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Nông dân tại Lào kêu gọi chính phủ hỗ trợ 
heo báo chí Lào, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang gây ra lo ngại, Hiệp 
hội nông dân Lào vừa kêu gọi chính phủ cũng như khu vực doanh nghiệp có 
động thái hỗ trợ giải quyết vấn đề đầu ra cho hàng hóa để cung cấp cho người 
tiêu dùng, bao gồm việc chấp nhận bán với giá thấp nhằm duy trì hoạt động 

sản xuất. 

Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển liên tỉnh, liên huyện, 
nông dân Lào đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa nông sản để cung 
cấp cho thị trường, điều này dẫn đến việc nhiều trang trại phải đóng cửa vì không thể 
thu hoạch cây trồng do không có đầu ra trong khi các chi phí vẫn tiếp tục gia tăng. 
Việc chính phủ hoặc doanh nghiệp có thể tổ chức thu mua và phân phối hàng có thể 
giúp nông dân Lào có thu nhập để tiếp tục hoạt động sản xuất. 

Ngoài ra, Bộ Nông Lâm Lào cũng được đề nghị hỗ trợ thiết lập các kho lạnh để bảo 
quản nông sản như các quốc gia trên thế giới đang áp dụng, điều này có thể giữ cho 
rau củ tồn tại được 6 tháng, giảm thiểu rủi ro thiệt hại trong giai đoạn nông dân Lào 
đang gặp khủng hoảng về cách tiếp cận thị trường. 

Chính phủ Lào cũng được đề nghị phát triển kênh phân phối trực tuyến thông qua 
mạng xã hội để tận dụng xu hướng mua sắm tại nhà của người dân trong giai đoạn dịch 
bệnh bùng phát. 

Đáp lại, Bộ Nông Lâm đề nghị người nông dân có thể tận dụng nhiều loại mặt hàng 
nông sản để chế biến thành phẩm tại chỗ nhằm hưởng giá trị gia tăng, đồng thời yêu 
cầu các địa phương hỗ trợ bằng cách tìm kiếm thị trường và áp dụng các biện pháp 
khuyến khích tăng cường năng lực sản xuất. 

Năm 2019, ngành nông nghiệp Lào tăng trưởng ổn, đạt doanh thu 227.7 triệu USD từ 
xuất khẩu chăn nuôi, 217.5 triệu USD từ xuất khẩu cao su và 197.8 triệu USD từ xuất 
khẩu chuối. 

Chính phủ Lào tìm cơ hội việc làm cho lao động trong 
mùa dịch 

heo báo chí Lào, mới đây, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội thông báo việc sẽ 
tổ chức khảo sát, thu thập thông tin từ lực lượng lao động Lào trở về từ Thái 
Lan để tìm cách tạo cơ hội việc làm cho nhóm người mất việc do nhiều hoạt 
động kinh doanh bị chính phủ Thái Lan đóng cửa để phòng ngừa nguy cơ lây 

lan dịch Covid-19. Đại diện của Bộ cho biết khi chính phủ chính thức phê duyệt và 
giải ngân, công tác sẽ ngay lập tức được triển khai. 

Theo đó, lao động Lào trở về từ Thái Lan sẽ được phỏng vấn về nghề nghiệp cụ thể và 
khả năng có quay trở lại làm việc như trước hay không. Số lượng lao động mất việc 
hoàn toàn sẽ được tiếp cận với các công việc mới trong nước. Kế hoạch của Bộ Lao 
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động và Phúc lợi xã hội là tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cấp tay nghề và 
cho lượng lao động này làm việc tại các khu kinh tế đặc biệt. 

Theo báo cáo của Ủy ban chuyên trách về phòng chống dịch Covid-19 cấp Trung ương 
của Lào, đã có tổng cộng 134.404 lao động Lào trở về từ Thái Lan trong thời điểm 
dịch Covid-19 bùng phát tại nước này kể từ ngày 20/3, trong đó bao gồm 68.534 người 
được cách ly tại 2.142 điểm cách ly tập trung trên cả nước và 4.870 người tự cách ly 
tại nơi cư trú. Mặc dù nằm trong nhóm nguy cơ cao, tuy nhiên Lào lại chưa ghi nhận 
bất cứ trường hợp nào nhiễm Covid-19 trong số các lao động trở về từ Thái Lan. 

Hoàn thành lắp đặt tháp tín hiệu đầu tiên của dự án 
đường sắt Lào-Trung Quốc 

heo Xinhua, tháp truyền tín hiệu cao 40m của ga đường sắt Lào-Trung Quốc tại 
thành phố Vientiane vừa được hoàn thành hôm 20/4, tiếp tục đánh dấu quan 
trọng trong tiến trình hoàn thiện dự án hạ tầng giao thông lớn nhất tại Lào. 

Theo đó, Tập đoàn Xây dựng đường sắt điện khí hóa Trung Quốc EBG là đơn vị chịu 
trách nhiệm thực hiện hạng mục tháp tín hiệu cho dự án này, bất chấp các khó khăn do 
dịch Covid-19, các công việc xây dựng vẫn được triển khai cùng với sự tuân thủ chặt 
chẽ về kỹ thuật và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn dịch tễ qua hệ thống 
trực tuyến để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Theo Xinhua, đơn vị thực hiện dự án đã sử dụng công nghệ xác định tọa độ để thiết 
lập lộ trình nhập khẩu vật tư xây dựng cũng như thiết bị để tránh các rào cản của dịch 
Covid-19 đối với việc vận tải hàng hóa, nhằm đảm bảo việc lắp đặt tháp tín hiệu đầu 
tiên của dự án đúng lộ trình và hiệu quả.  

Hệ thống tín hiệu là một trong các hạng mục quan trọng, đóng vai trò quản lý và thực 
hiện lệnh điều khiển, được xem là trái tim của hệ thống vận hành đường sắt cao tốc 
Lào-Trung Quốc. 

Đường sắt cao tốc Lào-Trung Quốc là siêu dự án nằm trong kế hoạch Một vành đai 
một con đường mà Trung Quốc đề ra, đây đồng thời được Lào xem là dự án giao thông 
chiến lược, đưa quốc gia này từ vị thế không giáp biển thành trung tâm đất liền của 
khu vực. 

Dự án đường sắt có tổng chiều dài 414km, bao gồm 198km hầm chui, 62km cầu vượt, 
kết nối biên giới Boten, tỉnh LuangNamtha, miền Bắc Lào đến thành phố Vientiane. 
Theo thiết kế kỹ thuật, tàu cao tốc sẽ đạt vận tốc tối đa 160km/h khi chở hành khách, 
dự án được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 
12/2021. 
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Cháy rừng làm thiệt hại hơn 100.000ha  
tại miền Bắc Lào 

heo Vientiane Times, dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh LuangNamtha vừa thông 
tin hơn 100.000ha rừng tại tỉnh này đã bị tàn phá bởi hỏa hoạn kể từ cuối tháng 
1 đến giữa tháng 3 vừa qua. 

Theo báo cáo chính thức, 116.678ha rừng, chủ yếu là họ tre nằm trong khu bảo tồn 
thiên nhiên Namha và một số khu vực bảo tồn lân cận thuộc 5 huyện tại tỉnh 
LuangNamtha đã bị phá hủy. Công tác ngăn chặn đám cháy khó khăn do địa hình phức 
tạp, điều kiện lây lan thuận lợi và nền nhiệt cao. 

Bất chấp các nỗ lực huy động hàng nghìn người, bao gồm cả lực lượng vũ trang và 
người dân tham gia dập lửa, thiệt hại tăng theo từng ngày chỉ cho đến khi thời tiết 
chuyển mưa mới có thể cơ bản kiểm soát được tình hình. 

Nguyên nhân gây ra cháy rừng được cho là từ sự chủ quan trong việc sử dụng lửa của 
người dân địa phương đi săn bắn và kiếm thực phẩm trong rừng, bao gồm cả việc xâm 
nhập vào khu vực cấm. 

Cũng cùng giai đoạn này, cháy rừng cũng được báo cáo tại các tỉnh miền Bắc Lào như 
Oudomxay, Luang Prabang và Phongsaly, phá hủy hơn 18.000ha rừng tại khu bảo tồn 
Phouhiphi của tỉnh Oudomxay và diện tích lớn ở các tỉnh khác. Ngoài việc tổ chức 
đông đảo nhân lực, thời tiết chuyển mưa là nguyên nhân quan trọng để các địa phương 
có thể kiểm soát được thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. 

Lào có 20 khu bảo tồn tự nhiên, chiếm 14% diện tích cả nước, có hệ sinh thái động 
thực vật đa dạng. Cháy rừng là một trong các thách thức lớn mà Lào phải đối mặt hàng 
năm, nhất là vào thời điểm giữa mùa khô, khi nền nhiệt tăng cao trùng với thời điểm 
người dân thường đốt nương, rẫy để vào vụ mới. 

Giá vàng tại Lào lao dốc trong mùa dịch 
heo báo chí Lào, kể từ đầu năm 2020, giá vàng tại Lào giảm liên tục, từ 7.6 triệu 
LAK/bath (15mg) xuống còn 7.04 triệu LAK trong ngày 22/4 vừa qua. 

Hiện việc kinh doanh vàng tại Lào nằm trong nhóm các mặt hàng không thiết 
yếu, vì vậy hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cơ bản đều đóng 
cửa trong giai đoạn chính phủ Lào áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn 
dịch Covid-19, ít nhất cho đến ngày 3/5. 

Cũng do các biện pháp giãn cách xã hội và ngừng nhiều hoạt động kinh doanh, thị 
trường vàng tại Lào ghi nhận nhu cầu bán vàng để lấy tiền mặt phục vụ cho việc chi 
tiêu cá nhân tăng cao do mức thu nhập của người dân tại nước này bị giảm do hoạt 
động thương mại hầu như bị chững lại. Người Lào chủ yếu ở nhà và chỉ chi tiêu cho 
các mặt hàng tiêu dùng cơ bản. 
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Giá vàng tại các quốc gia khác có cùng cách phân chia trọng lượng như Lào, đặc biệt 
là Thái Lan hôm 20/4 ở mức 25.600 bath/bath vàng mua vào và 25.800 bath bán ra, tỷ 
giá bath/kip, tương đương hơn 8.5 triệu LAK. 

Giá vàng tại Lào giảm khá mạnh được cho là do ảnh hưởng từ thị trường thế giới và 
sức mua giảm do tác động của dịch Covid-19 trong nước. 

Chính phủ Lào hỗ trợ du học sinh bị kẹt ở nước ngoài 
heo báo chí Lào, Chính phủ Lào mới đây đã thông báo việc áp dụng chính sách 
hỗ trợ cho sinh viên nước này đang ở lại nước ngoài do những quy định hạn chế 
liên quan đến dịch Covid-19, đặc biệt là các sinh viên tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 

nơi khởi phát dịch. 

Theo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, hiện tổng cộng 43 du học sinh Lào tại Vũ Hán 
được nhận 200 USD/tháng trong vòng 2 tháng, đây là đề nghị của Ủy ban chuyên trách 
về phòng chống Covid-19 để xuất hỗ trợ sinh viên nước này và được chính phủ Lào 
chấp thuận. 

Ngoài ra, các du học sinh Lào tại nước ngoài đều trong điều kiện tốt, đặc biệt là du học 
sinh tại Trung Quốc và Việt Nam khi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tối đa của chính 
quyền nước sở tại. Mọi sinh viên đều có trạng thái ổn định, được chăm sóc và theo dõi 
sức khỏe cũng như chế độ sống tốt và không có bất cứ ai nhiễm Covid-19. 

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng thông báo việc 151 sinh viên Lào tại Hà 
Tĩnh, Việt Nam đã tự ý rời ký túc xá mà không báo cáo và phần lớn trong số đó đã về 
nước, được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. 

Theo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, hiện có gần 20.000 du học sinh Lào ở hơn 20 quốc 
gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là Việt Nam và Trung Quốc, với hơn 16.000 sinh 
viên đang học tại các trung tâm giáo dục tại Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh các 
sinh viên được tổ chức học qua mạng theo quy định của mỗi trường. 

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tiếp tục kêu gọi phụ huynh không nên quá lo lắng cho 
con em và sinh viên cần chấp hành tốt các quy định do nhà trường và chính quyền sở 
tại đề ra cũng như quy định của Chính phủ Lào về các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19. 

Hàn Quốc hỗ trợ Lào thực hiện dự án sức khỏe  
tại miền Bắc 

heo KPL, nhằm phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Lào, 
mới đây Hiệp hội chăm sóc sức khỏe quốc tế Hàn Quốc (KOFIH), thông qua 
Quỹ dân sinh UNFPA tại Lào đã thông báo việc tài trợ 1.8 tỷ LAK để tăng cường 

các dịch vụ hỗ trợ sinh đẻ cho các tỉnh miền núi mục tiêu là Huaphanh và Xiengkhuang. 
Trước đó, các chương trình củng cố kỹ năng hộ sinh đã đạt được thành công tại nhiều 
địa phương khác của Lào. 
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Kỹ năng hộ sinh là một trong các kỹ năng y tế quan trọng để đảm bảo sinh mạng cho 
phụ nữ và trẻ em mới sinh, đáp ứng nhu cầu phổ biến kế hoạch hóa gia đình tại Lào 
bằng việc áp dụng các kỹ năng và phương pháp hỗ trợ phù hợp nhằm giúp đỡ người 
dân có nhu cầu tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là phụ nữ và trẻ 
em gái, thanh thiếu niên ở các vùng nông thôn của Lào. 

Nguồn viện trợ sẽ được cung cấp để tăng cường kỹ năng lâm sàng của nữ hộ sinh, giáo 
viên hộ sinh và cán bộ y tế tại các địa phương, từ đó cải thiện dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản ở các trung tâm y tế công cộng cũng như ngoài hệ thống. Phương pháp 
đào tạo được áp dụng để cải thiện khả năng ứng phó khẩn cấp ca sinh sản là áp dụng 
phương pháp liều thấp tần số cao, quá trình giảng dạy cũng triển khai cả bằng cả 
phương pháp mô phỏng và thực hành lâm sàng. 

Mặc dù bị đình trệ do dịch Covid-19, dự án được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai trên 
192.267 đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi sinh sản ở hai địa phương nói 
trên. Dự án cải thiện kỹ năng hộ sinh bao gồm việc nâng cao năng lực và cung cấp 
trang thiết bị y tế cơ bản tại 149 cơ sở y tế. 

 Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc, áp dụng 
đông y vào chữa trị bệnh nhân Covid 19 tại Lào 

heo báo chí Trung Quốc, Bộ Y tế Lào ghi nhận và đánh giá cao các hỗ trợ của 
Trung Quốc cho nước này trong việc phòng chống cũng như điều trị Covid-19. 

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây, trả lời phỏng vấn của Nhật báo Nhân dân 
Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, ông Bounkong Syhavong cho biết việc Trung 
Quốc cử đoàn chuyên gia y tế sang cùng với Lào chống dịch Covid 19, đồng thời cung 
cấp vật tư y tế phòng dịch là sự giúp đỡ rất đúng lúc, đã gia tăng năng lực kiểm soát 
cũng như niềm tin chiến thắng dịch bệnh của Lào. 

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết, ngày 12/4 vừa qua, đoàn chuyên gia y tế 
nước này gồm 12 người sang hỗ trợ Lào phòng chống dịch Covid 19 đã về hoàn thành 
nhiệm vụ và trở về. Đoàn sang Lào ngày 29/3, trên chuyến bay của hàng không Trung 
Quốc chở theo chuyến hàng cứu trợ vật tư y tế cho Lào trị giá 4,17 triệu Nhân dân tệ, 
gồm khẩu trang y tế, khẩu trang N95, đồ bảo hộ y tế. Ngoài ra, chuyến bay trên cũng 
chở theo lô hàng hỗ trợ y tế của Chính phủ Trung Quốc dành cho cộng đồng người 
Hoa, Hoa Kiều tại Lào, theo đó tất cả người lao động, học sinh Trung Quốc theo các 
chương trình, dự án chính thức của chính quyền Trung Quốc tại Lào đều được nhận 
hàng y tế gồm khẩu trang, nước rửa tay, sổ tay hướng dẫn sức khỏe liên quan đến 
Covid 19. 

Trong 15 ngày hoạt động tại Lào, đoàn chuyên gia Trung Quốc đã làm việc tại Thủ đô 
Vientiane, tỉnh Champasack và tỉnh Luong Prabang, làm việc trực tiếp tại hơn 30 địa 
điểm bệnh viện, phòng thí nghiệm, cửa khẩu, sân bay… tổ chức hơn 20 buổi trao đổi 
chuyên đề với các bệnh viện tại Lào, giao lưu, chia sẻ trực tiếp các phương pháp phòng 
chống và điều trị dịch Covid 19 của Trung Quốc, cũng như thành tựu áp dụng thực 
tiễn việc sử dụng đông y trong điều trị viêm phổi Covid 19 của Trung Quốc, lấy số 
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liệu làm căn cứ, chia sẻ những kết quả lâm sàng để giải đáp những thắc mắc, lo lắng 
về bệnh viêm phổi Covid 19. Ngoài ra, đoàn chuyên gia y tế Trung Quốc cũng đến hỗ 
trợ, tư vấn cách ly phòng chính dịch Covid 19 tại các cơ quan đại diện, doanh nghiệp, 
dự án lớn của Trung Quốc tại Lào. 

Đặc biệt, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Đỗ Nghĩa Bân, Chủ nhiệm Trung tâm 
bệnh lão khoa, Viện Y học cổ truyền Tỉnh Vân Nam, chuyên gia đông y duy nhất của 
đoàn chuyên gia y tế Trung Quốc sang Lào lần này cho biết, phương pháp điều trị bệnh 
viêm phổi Covid 19 bằng đông y Trung Quốc đã được đưa vào Sách hướng dẫn điều 
trị bệnh y tế Quốc gia- Tập 2 của Lào, chuyên gia y tế Trung Quốc cũng đã thành công 
trong việc điều chế và thử nghiệm lâm sàng thuốc đông y hỗ trợ quá trình điều trị viêm 
phổi Covid 19 trong phạm vi bệnh viện, bao gồm các thuốc thanh nhiệt, hạ sốt, bồi bổ 
tăng đề kháng. Cụ thể về chỉ định sử dụng, liều lượng, phương pháp sử dụng, kiêng cữ 
vv… sau khi phiên dịch đã trở thành phương pháp điều trị cố định, được phổ biến và 
hướng dẫn chỉ định cho các bệnh viện của Lào. 

Mỹ đánh giá cao các biện pháp kiểm soát dịch Covid 19 
của Lào 

heo truyền thông Thái Lan, dẫn báo cáo một nghiên cứu của Mỹ cho biết, quá 
trình bùng phát và lây lan dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á, căn cứ vào 
chỉ số áp dụng 5 biện pháp kiểm soát Covid-19 Lào cũng là một trong hai nước 

Đông Nam Á đạt điểm tối đa, điều này đã mang lại hiệu quả tốt, bằng chứng là Lào 
hiện tại vẫn là nước có số ca lây nhiễm thấp nhất. Đã 9 ngày nước này không ghi nhận 
thêm ca nhiễm Covid-19 nào, con số bệnh nhân vẫn đang 19, trong đó đã có 2 ca được 
điều trị khỏi. 

Mới đây, Viện nghiên cứu chính sách công cộng, Đại học Oxford, Hoa Kỳ đã tiến hành 
thống kê toàn diện một cách chặt chẽ về biện pháp và tiêu chuẩn phòng chống dịch 
Covid 19 đối với 122 quốc gia vùng lãnh thổ. Kết quả cho thấy, trong khu vực Đông 
Nam Á, Lào và Việt Nam là hai nước có biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất, đạt 
điểm tối đa ở 5 chỉ số đối phó với dịch Covid 19, gồm: Đóng cửa trường học cơ quan 
hành chính công; Hoãn, dừng các sự kiện xã hội; ngừng dịch vụ giao thông công cộng; 
cung cấp thông tin đối với cộng đồng; hạn chế lượng người lưu động. 

Mặc dù, việc có các chỉ số cao không đồng nghĩa nước có chỉ số cao sẽ làm tốt công 
tác phòng dịch Covid-19 hơn các nước có chỉ số thấp, hiện tại tất các các nước Đông 
Nam Á đều đã áp dụng các biện pháp kiềm chế kéo dài lây lan dịch bệnh, hơn nữa mức 
độ hiệu quả của biện pháp còn phụ thuộc vào chính sách của chính phủ từng nước. Tuy 
nhiên, chỉ số nói trên cũng cho thấy mức độ cẩn trọng của chính phủ, cũng như mức 
độ đoàn kết đồng lòng giữa người dân với chính phủ trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan 
của dịch Covid 19, đợi chờ sự biến mất hoàn toàn của Covid 19. 
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Đại sứ quán ra thông báo về việc chính phủ Lào đóng 
cửa khẩu quốc tế 

heo ĐSQVN tại Lào, hôm 20/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra công văn thông 
báo về việc Chính phủ Lào đóng các cửa khẩu quốc tế. 

Theo đó, Đại sứ quán cho biết theo tinh thần Chỉ thị 06/TTg, ban hành ngày 29/3/2020 
của Thủ tướng chính phủ Lào và Công hàm 095/BNG.VPBBG.4, ban hành ngày 
20/4/2020 của Bộ Ngoại giao Lào, Chính phủ Lào quyết định tăng cường các biện 
pháp ngăn chặn sự lây lan, kiểm soát và sẵn sàng mọi mặt để chống dịch Covid-19 
thêm 14 ngày, đến ngày 03/5/2020, theo đó, các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và 
cửa khẩu địa phương sẽ tiếp tục đóng hoàn toàn theo tinh thân Công hàm số 
189/BNG.APA.2 ngày 03/4/2020 của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán CHXHCN 
Việt Nam, tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất-nhập cảnh nước 
CHDCND Lào qua các cửa khẩu này, trừ phương tiện vận tải hàng hóa và xuất-nhập 
cảnh trong trường hợp khẩn cấp. Như vậy, có hiệu lực đến hết ngày 03/5/2020, công 
dân Việt Nam sẽ không được phép xuất cảnh về Việt Nam trong thời gian nêu trên. 

Vì vây, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh 
sống tại Lào tiếp tục chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 06/TTg, ban hành ngày 29/3/2020 
và các quy định của các địa phương Lào về việc phòng chống dịch Covid-19, hạn chế 
đi lại, không tập trung đông người, không tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú cũng như tự 
ý đến các cửa khẩu để tìm cách xuất cảnh về Việt Nam; bình tĩnh, không hành động 
theo tâm lý đám đông, không phát tán, đưa tin, chia sẻ những thông tin chưa chính xác, 
chưa được kiểm chứng về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang trong cộng đồng; tiếp 
tục chủ động theo dõi, cập nhật các diễn biến, tình hình dịch Covid-19 tại địa phương 
nơi mình sinh sống; kịp thời thông tin, trao đổi với Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự 
quán Việt Nam tại lào để cập nhật thông tin chính thống về dịch Covid-19 tại Lào và 
để được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết. 
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Tin vắn: 

BFL BRED và Prudential Lào hợp tác cung cấp bảo 
hiểm nhân thọ 

heo báo chí Lào, mới đây, ngân hàng Banque Franco-Lao (BFL) BRED 
Group và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential (Lào) vừa thành lập 
liên doanh với kế hoạch dài hạn phân phối giải pháp bảo hiểm nhân thọ qua 

ngân hàng. 

Theo đó, 2 doanh nghiệp sẽ cung cấp bảo hiểm nhân thọ tại Lào tại hệ thống các chi 
nhánh của BFL, hiện đang có mặt tại Luangprabang, Pakse, Savannakhet, Vangvieng 
và Vientiane. Kể từ ngày 27/4, Prudential (Lào) sẽ là nhà cung cấp chính về bảo hiểm 
nhân thọ cho khách hàng của BFL, đây được xem là sự hợp tác mở rộng đáng kể tập 
khách hàng và danh mục dịch vụ của mỗi bên. 

BFL BRED Group, còn được gọi là BFL, là một liên doanh giữa BRED Banque 
Populaire (BRED Group) và Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng BCEL. BRED 
Group được thành lập từ năm 1919 và là thành viên của BPCE Group, hệ thống ngân 
hàng lớn thứ 2 tại Pháp. BFL cũng là ngân hàng Châu Âu đầu tiên có mặt tại Lào. 

 

Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine  
trong mùa dịch Covid-19 

heo VTM, diễn ra hôm 24/4, Bộ Y tế Lào phối hợp với tổ chức Y tế thế giới 
WHO triển khai dịch vụ tiêm chủng vaccine thủy đậu, ho gà, bạch hầu… trong 
bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang gây lo ngại tại nước này. Mỗi năm, Lào tổ 

chức tiêm phòng vaccine toàn quốc trong tuần cuối cùng của tháng 4, tức 24-30/4. 
Năm nay, do dịch Covid-19 tác động, Bộ Y tế Lào cho biết đã chuẩn bị các biện pháp 
đảm bảo an toàn dịch tễ cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm. 

Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào đăng cai hội nghị 
Asean từ xa 

heo KTTM, diễn ra hôm 23/4 vừa qua, Bộ Bưu chính và Viễn thông lào đã chủ 
trì hội nghị lãnh đạo kỹ thuật số Digital Asean thông qua hệ thống truyền hình 
VDO Conference cùng 10 quốc gia thành viên trong khu vực Đông Nam Á. 

Chủ trì hội nghị là bà Phavanhna Duangboubpha, Cục phó Cục kế hoạch và hợp tác, 
Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào. 

Tại hội nghị, phía Lào đã đánh giá cao công tác phòng ngừa và chống lây lan dịch 
Covid-19 của các nước Asean, đồng thời vui mừng trước trách nhiệm và hành động 
của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực phát triển lĩnh vực kỹ thuật số và viễn thông. 
Mục đích tổ chức chính của Hội nghị lân này là thảo luận về các vấn đề quan trọng, 
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các hoạt động và kế hoạch tiếp theo của Asean trong lĩnh vực phát triển ICT, thảo luận 
xem xét dự thảo khuôn khổ công tác của Ủy ban điều phối an ninh mạng Asean, xem 
xét các hợp tác với khu vực tư nhân, đối tác phát triển và trao đổi về công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 thông qua hệ thống CNTT. 

Trong vòng 21 ngày có 39 người chết do tai nạn tại Lào 
heo báo chí Lào, trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 06/TTg về phòng chống 
dịch Covid-19 tại Lào, nước này ghi nhận tổng cộng 196 vụ tai nạn giao thông, 
làm chết 39 người, trong đó thành phố Vientiane xảy ra 26 vụ, làm chết 8 

người. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng giao thông, bất chấp lệnh hạn chế di chuyển và 
giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19, số vụ tai nạn giao thông ở Lào vẫn 
nhiều và xuất pháp từ những nguyên nhân cũ, bao gồm việc tài xế sử dụng nhiều đồ 
uống có cồn hoặc điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. 

Trước đó, trong giai đoạn năm mới Lào 2020, cả nước này ghi nhận 303 vụ tai nạn 
giao thông, làm chết 37 người và 532 người khác bị thương. 

Tỉnh Savannakhet đẩy mạnh công tác phòng ngừa 
Covid-19 

heo báo chí Lào, hiện nay, mặc dù vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid – 19 
nào nhưng chính quyền tỉnh Savannakhet vẫn tiếp tục triển khai và thực hiện 
nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa cần thiết, trang bị hệ thống thiết bị 

sàng lọc, thiết bị y tế và tổ chức các khu cách ly điều trị nếu xảy ra trường hợp có bệnh 
nhân nhiễm Covid-19. 

Các nội dung trên được báo cáo tại cuộc họp đánh giá hiệu quả triển khai công tác 
phòng dịch của Ủy ban chuyên trách cấp tỉnh, diễn ra hôm 20/4 vừa qua dưới sự chủ 
trì của Tỉnh trưởng Santiphab Phomvihan. Đồng thời chỉ đạo quán triệt cán bộ, nhân 
viên y tế, lực lượng chức năng coi trọng công tác phòng chống dịch, tiếp tục giáo dục 
kỹ lưỡng về tư tưởng đối với các địa phương còn có người dân xem nhẹ, chưa có sự 
chủ động trong việc thực hiện các biện pháp của chính phủ cũng như tinh thần Chỉ thị 
06/TTg. 

Theo báo cáo, tỉnh Savanakhet có tất cả 481 khu cách ly người lao động trở về từ nước 
ngoài, tổng cộng có 26.241 người, trong đó, số người đã hoàn thành thời gian cách ly 
14 ngày là 25.865 người, nữ 12.511 người. 

Vientiane áp dụng một số chính sách trong mùa dịch 
Covid-19 

heo báo chí Lào, hôm 24/4/2020, Phòng quản lý đô thị thủ đô Viêng Chăn đã 
ban hành thông báo về việc sẽ giảm chi phí vận chuyển và xử lý rác thải tại 
bãi rác Km32 xuống còn một nửa trong quý II của năm 2020 như là một phần 
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trong việc giảm nhẹ các chi phí dịch vụ công cộng trong thời gian dịch Covid-19 đang 
diễn ra. 

Cụ thể, chính quyền thành phố Vientiane quyết định giảm 50% chi phí vận chuyển rác 
thải dân sinh, cá nhân, pháp nhân và các thành phần tổ chức đang sử dụng dịch vụ vận 
chuyển rác thải tại thủ đô Viêng Chăn; giảm 50% chi phí dịch vụ xử lý tất cả các loại 
rác thải ở bãi KM32 cho đơn vị dịch vụ vận chuyển rác và doanh nghiệp vận chuyển 
rác trong vòng 3 tháng, kể từ tháng 4-6/2020. Đơn vị dịch vụ vận chuyển rác và các 
doanh nghiệp vận chuyển rác tiếp tục đến thu gom rác thải theo hợp đồng và thực hiện 
quy định thời hạn như bình thường. Trong trường hợp đơn vị dịch vụ vận chuyển rác 
thải hoặc các doanh nghiệp vận chuyển rác không giảm chi phí dịch vụ vận chuyển rác 
thải, người dân có thể báo cáo với cơ quan chức năng để được giải quyết. 

Tiếp tục tạm ngừng hoạt động dịch vụ cà phê internet 
trên toàn thủ đô Viêng Chăn 

heo báo chí Lào, Sở Bưu chính, Viễn thông và Thông tin thủ đô Viêng Chăn 
vừa ra thông báo yêu cầu các tụ điểm dịch vụ cà phê internet trên toàn địa bàn 
ngừng hoạt động theo tinh thần Thông báo gia hạn các biện pháp tăng cường 

ngăn chặn, phòng ngừa lây lan, kiểm soát và chuẩn bị mọi mặt để chống dịch covid – 
19.  

Trước đó, khi dịch Covid-19 liên tục không làm xuất hiện ca nhiễm mới tại Lào, nhiều 
cửa hàng kinh doanh tại thành phố Vientiane đã bắt đầu xem nhẹ và vi phạm quy định 
trong Chỉ thị 06/TTg về các biện pháp phòng chống Covid-19, trong đó có nhiều tụ 
điểm giải trí công cộng, quán ăn, cơ sở sản xuất và đã bị cơ quan chức năng lập biên 
bản cảnh cáo, xử phạt hành chính. 

Huawei cung cấp thiết bị hội nghị từ xa 
cho chính phủ Lào 

heo báo chí Lào, hôm 23/4 vừa qua, tại thành phố Vientiane, công ty công 
nghệ có trụ sở ở Trung Quốc Huawei đã tổ chức trao tăng hệ thống hội nghị 
từ xa cho Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào để phục vụ cho việc tổ chức sự 

kiện quan trọng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. 
Trước đó, Huawei cũng đã cung cấp các trang thiết bị tương tự cho Văn phòng Thủ 
tướng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bệnh viện Mittaphab và Bộ Ngoại giao Lào. 

Thực hiện dự án thủy lợi Thonghab-Thangone tại 
Vientiane 

heo báo chí Lào, mới đây, hôm 23/4, tại Cục Thủy lợi, Bộ Nông Lâm Lào, lễ 
ký kết hợp đồng triển khai dự án tu sửa hệ thống thủy nông Thonghab-
Thangone, quận Xaythany ở phía Bắc thủ đô Vientiane đã được diễn ra. Dự 

án được thực hiện trên cơ sở nguồn viện trợ trị giá 4.5 triệu USD của chính phủ Nhận 
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Bản và 10% vốn đối ứng của chính phủ Lào. Dự án được thực hiện trên hơn 3km 
đường thủy lợi và một số hạng mục có liên quan. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

              Trao tặng nhân dân Lào nhiều trang thiết bị y tế 
chống dịch COVID-19 

heo TTXVN, Chiều 21/4, tại Hà Nội, thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt 
Nam-Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Mạnh 
Hùng đã trao tặng Hội hữu nghị Lào-Việt Nam một số trang thiết bị y tế thông 

qua Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, nhằm góp phần hỗ trợ các y, bác sỹ Lào đang trực 
tiếp tham gia công tác chống dịch COVID-19.  

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã vận động các tổ chức hội, hội viên, các 
nhà hảo tâm ủng hộ các y, bác sỹ, nhân dân Lào 500 bộ quần áo bảo hộ y tế; 18.500 
khẩu trang, trong đó có 17.000 khẩu trang y tế và 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn. 
Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết món quà tuy nhỏ bé nhưng 
thể hiện sâu sắc tấm lòng của các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Lào gửi tới nhân 
dân Lào anh em, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, khẳng định 
cam kết cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Thay mặt Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tiếp nhận món quà ý nghĩa này, Đại sứ Lào tại 
Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt 
Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã dành những tình cảm quý báu cho nhân dân 
Lào anh em. 
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  Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng vật tư y tế cho Quân 
đội nhân dân Lào 

heo Baotintuc, Ngày 23/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đóng ở huyện miền 
núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng Việt 
Nam) đã tổ chức trao tặng vật tư y tế cho Quân đội nhân dân Lào để phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng cho Quân 
đội nhân dân Lào số vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19, gồm: 2.000 kg hóa 
chất chlorine, 4.000 bộ trang phục chống dịch, 80.000 khẩu trang y tế, 72.000 khẩu 
trang vải, 800 khẩu trang N95, 3.600 chai dung dịch sát khuẩn nhanh, 16 bình phun 
thuốc tích điện và 64 vòi bình bơm. Tổng giá trị của các loại vật tư y tế này hơn 2 tỷ 
đồng. Đại tá Khăm Nho Lin Xổn Phu - Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 4 thuộc Quân đội 
nhân dân Lào, đã tiếp nhận số vật tư y tế do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thuộc Bộ Quốc 
phòng Việt Nam hỗ trợ.  

Đại tá Khăm Nho Lin Xổn Phu bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình của cán bộ, chiến 
sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dành cho Quân đội nhân dân Lào; đồng 
thời khẳng định, số vật tư y tế này có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Đảng, Chính 
phủ, quân đội và nhân dân Lào phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động 
thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của hai nước Việt Nam - Lào. Dịp này, Phụ nữ Bộ Tư 
lệnh Quân khu 4 cũng đã hỗ trợ 30.000 khẩu trang y tế, có tổng giá trị hơn 120 triệu 
đồng cho Quân đội nhân dân Lào. 

Ngoài ra, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể ở tỉnh Quảng Trị cũng đã có 
nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền và người dân nước bạn Lào phòng, chống dịch 
COVID-19. Điển hình như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trao tặng vật tư y 
tế cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet của Lào máy đo thân nhiệt, khẩu trang y 
tế, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế, với tổng giá trị 250 triệu đồng; UBND 
huyện Hướng Hóa hỗ trợ 10 tấn gạo cho hai huyện Sê Pôn, Mường Noòng, tỉnh 
Savannakhet và huyện Xa Muồi, tỉnh Salavan của Lào; UBND huyện Hướng Hóa cũng 
đã trao tặng 4.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 200 bình 
dung dịch rửa tay và 200 bánh xà phòng diệt khuẩn cho chính quyền hai huyện Sê Pôn 
và Mường Nòng thuộc tỉnh Savannakhet (Lào). 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 75 

 

        Đại sứ quán thăm dò nguyện vọng về nước của người 
Việt tại Lào  

heo VOV, Chiều 21/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông báo về việc khai 
Phiếu thăm dò nguyện vọng của công dân Việt Nam có ý định về nước. 

Theo đó, để nắm bắt và tập hợp được đầy đủ, chính xác nguyện vọng của công 
dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào muốn về nước trong thời gian tới, Đại 
sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị bà con có nhu cầu về nước kê khai vào mẫu Phiếu 
thăm dò do Đại sứ quán cung cấp và gửi trực tiếp, hoặc bằng thư điện tử đến Đại sứ 
quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luangprabang, Savanakhet và 
Champasac. Trên cơ sở thông tin thu thập được về số lượng và nguyện vọng của bà 
con, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào sẽ tổng hợp, báo cáo và 
kiến nghị các cơ quan chức năng hai nước Lào- Việt Nam có biện pháp phù hợp với 
tình hình thực tế, tạo điều kiện để bà con có nhu cầu khẩn cấp có thể sớm được trở về 
Việt Nam.  
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          Bắt đối tượng người Lào mang ma túy kèm vũ khí  
 

heo Congly- Ngày 23/4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn 
vị vừa bắt giữ một đối tượng người Lào mua bán trái phép chất ma túy. 

Theo đó, ngày 21/4 nắm được thông tin nhóm đối tượng người Lào sẽ giao ma túy tại 
khu vực đồi Pù Lôm, xã Lượng Minh nên Công an huyện Tương Dương tiến hành bố 
trí lực lượng mật phục. 

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi phát hiện đối tượng người Lào xuất hiện tại khu vực 
đồi Pù Lôm, ngoài ra còn có một số đối tượng đi cảnh giới. Nhanh chóng áp sát, các 
chiến sỹ cảnh sát đã quật ngã đối tượng người Lào, đồng thời dùng súng bắn chỉ thiên 
để uy hiếp các đối tượng cảnh giới. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 1.800 viên 
hồng phiên, 1 súng quân dụng, 4 viên đạn, 1 súng săn tự chế, 1 cân tiểu ly, 2 dao mẹo. 
Tại CQĐT, đối tượng khai tên Vừ Chồng Nênh (SN 1971, trú tại huyện Mường Pẹt, 
tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra, 
truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án. 
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