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• Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới sau 3 tuần

• Lào nới lỏng một số biện pháp phòng, chống Covid-19
• Các dự án hạ tầng tại Lào đình trệ do dịch Covid-19

• Hàng không Lào tiếp tục ngừng hoạt động do dịch

• Người nước ngoài phải trả chi phí cách ly tại Lào

• Lào dự kiến phát hành 100 tỷ kíp để đảm bảo an ninh lương thực
• Lào tìm cơ hội phát triển trong giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh

• Dự án tăng cường nhận thức về quyền sở hữu đất đai tại Lào
• Quỹ giảm nghèo quốc gia Lào thực hiện chương trình dinh dưỡng mới
• Người dân Lào chủ quan trước dịch Covid-19
• Lào đang thiếu máu dự trữ
• Chính phủ Lào khuyến khích sản xuất khẩu trang trong nước
• ASEAN hoãn thực hiện các cơ chế miễn thị thực để tập trung phục hồi 

kinh tế
• Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc nối lại hoạt động, nhiều hạng mục mới 

hoàn thành
• Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục viện trợ hàng hóa y tế chống Covid 19 

cho Lào
• Quý I /2020 ngành xây dựng Trung Quốc tại Lào tăng trưởng mạnh, dẫn 

đầu khu vực Asean
• Chuyên gia Kinh tế Lào đánh giá về chính sách BRI
• Các tỉnh của Việt Nam trao tặng vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống 

dịch Covid-19 cho Lào
• Unitel và Ngân hàng Lào-Việt hợp tác kết nối thanh toán điện tử
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• Dịch vụ giao đồ ăn tại Lào phát triển trong mùa dịch Covid-19
• Lào họp bàn quốc tế về phòng dịch Covid-19
• Hỏa hoạn liên tục xảy ra tại Lào trong năm 2020
• Cửa khẩu Namphao thu ngân sách giảm mạnh
• Người Lào ít đi bệnh viện do lo ngại dịch
• Doanh nghiệp Trung Quốc phun thuốc khử trùng tại Vientiane
• Lào ban hành hướng dẫn một số lĩnh vực kinh doanh được phép

mở lại vào 4/5

Điểm tin báo chí trong nước:

• Lãnh đạo Lào gửi Điện mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước

• Đại sứ quán thông báo về việc Chính phủ Lào đóng các cửa khẩu
quốc tế

• Pháp hỗ trợ tài chính cho Việt Nam và 4 nước ASEAN chống dịch
COVID-19

• Khởi tố đối tượng "cõng" 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Tin vắn:
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Tin chính: 

Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới sau 3 tuần 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 2/5, số ca nhiễm Covid-19 ở Lào hiện đang 
là 19 ca, bao gồm 16 ca tại Vientiane và 3 ca tại Luangprabang.  

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận 2.184 lần xét nghiệm, 
phát hiện 19 người nhiễm Covid-19, điều trị khỏi cho 10 người, trong đó có một người 
tái dương tính, đang được theo dõi tại viện và đã 21 ngày nước này không có bệnh 
nhân mới. Trong đó, tất cả các bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Luang Prabang 
đều đã được xuất viện. Bộ Y tế Lào cho biết đang tham khảo thông tin từ các quốc gia 
trên thế giới và tìm hiểu nguyên nhân tái dương tính của một bệnh nhân, bước đầu xác 
định không phải là trường hợp tái nhiễm mà là thành phần tồn dư của virus và chưa rõ 
virus có còn hoạt động hay không. 

Cả nước Lào cũng chỉ còn 147 điểm cách ly, trong đó bao gồm 639 người trong các 
khu cách ly tập trung và 400 người tự cách ly tại nơi cư trú. Tổng số 720 mẫu xét 
nghiệm của lao động Lào trở về từ Thái Lan đều cho kết quả âm tính với Covid-19. 

Kể từ 4/5, Lào cũng nới lỏng một số quy định phòng ngừa Covid-19 và bước vào một 
giai đoạn mới, chấp nhận sống chung với nguy cơ và tiếp tục tìm cách ngăn chặn, đẩy 
lùi dịch bệnh. 
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 Lào nới lỏng một số biện pháp phòng, chống Covid-19 

heo NDĐT, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Chuyên trách 
quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào Somdi 
Duongdi vào chiều 1-5 cho biết, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, 
người dân, người nước ngoài, ngoại kiều có thể ra khỏi nơi cư trú, đi lại bên 

trong địa giới Thủ đô hoặc địa phương thường trú. 

Chính phủ Lào cũng cho phép mở lại nhà máy, công xưởng; cấp phép mở lại các hội 
nghị, khóa tập huấn,… nhưng phải áp dụng các biện pháp quy định về phòng, chống 
Covid-19 như đo thân nhiệt, có địa điểm rửa tay, các dụng cụ sát trùng, có địa điểm 
cách ly người nghi nhiễm và thực hiện biện pháp khoảng cách 1m. Về giáo dục, một 
số cấp học được phép mở cửa ngay từ 4-5 để làm thí điểm, có thể mở cửa hoàn toàn 
các cơ sở giáo dục tại Lào trong tháng 5.  

Các hoạt động xã hội mặc dù chưa trở lại bình thường nhưng về cơ bản, các loại hình 
dịch vụ được hoạt động trở lại như các trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống, các 
dịch vụ xã hội như cắt tóc, sửa xe, làm đẹp… và phải đáp ứng các điều kiện phòng, 
chống dịch Covid-19. Một số môn thể thao ngoài trời được phép hoạt động trở lại, tuy 
nhiên các môn chơi theo đội hình hoặc có sự tiếp xúc gần, đối kháng mạnh vẫn bị cấm. 
Đáng chú ý, Lào quy định người nước ngoài đang làm việc tại Lào, sinh viên Lào đang 
có khóa học ở nước ngoài có thể xuất cảnh Lào; chuyên gia, kỹ thuật viên và lao động 
nước ngoài có thể được cấp thị thực nhập cảnh Lào để làm việc trong các dự án quan 
trọng và cần thiết, tuy nhiên, cần phải xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 và cách ly bắt 
buộc 14 ngày tại trung tâm do Nhà nước Lào quy định.  

Có thể thấy, đây là những chính sách rất mới mà Lào đưa ra bởi trước đây, hồi cuối 
tháng 4-2020, Lào vẫn cho rằng, cần phải hạn chế triệt để người nước ngoài nhập cảnh 
Lào do lo ngại đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Có thể việc nước này đã khống chế 
thành công bước đầu đại dịch Covid-19 cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng của đại 
dịch Covid-19 đối với nền kinh tế đã buộc Lào phải mở cửa xã hội trở lại. 

Tuy nhiên, Lào tiếp tục hoãn cấp các loại thị thực nhập cảnh cho các đối tượng phổ 
thông từ các nước đang có dịch bùng phát; tiếp tục đóng các cửa khẩu trên biên giới, 
cho phép xuất nhập khẩu hàng hóa còn xuất nhập cảnh chỉ được phép khi tham gia 
việc xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc được Ủy ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và 
giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho phép. Trong nội địa, Lào cấm đi lại giữa các 
tỉnh, không mở quán bia, rượu, giải trí, phim, chợ đêm, tụ tập giải trí hơn 10 người. 
Nếu tỉnh nào phát hiện có bệnh nhân Covid-19 thì biện pháp nới lỏng sẽ bị hủy bỏ tại 
tỉnh đó, đồng thời phong tỏa tỉnh đó với các tỉnh khác cũng như phát hiện ổ dịch tại 
hai tỉnh trở lên, Lào sẽ áp dụng biện pháp phòng, chống bệnh dịch Covid-19 cứng rắn 
như hiện nay.  
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Các dự án hạ tầng tại Lào đình trệ do dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, các dự án hạ tầng tại Lào có sử dụng kỹ sư và công nhân 
nước ngoài đang bị đình trệ tiến độ do ảnh hưởng từ các biện pháp phòng 
ngừa dịch Covid-19 chặt chẽ mà chính phủ nước này áp dụng. 

Theo đó, các dự án hạ tầng giao thông, lưới điện, xây dựng hệ thống cấp nước tại khu 
công nghiệp phức hợp Xaysettha ở thành phố Vientiane, các hạng mục phát triển hạ 
tầng tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở Bokeo, đặc khu Boten Danngam tại 
LuangNamtha, dự án cảng cạn Vangtao-Phonthong tại khu phát triển kinh tế đặc thù 
Champasak đều báo cáo sự chậm trễ tiến độ do dịch Covid-19. Thông tin được đưa ra 
trong báo cáo về Chinh sách kinh tế vĩ mô và xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trình 
chính phủ Lào mới đây. 

Theo đó, ngoài nêu lên thực trạng, báo cáo cũng bao gồm nội dung đề xuất chính phủ 
nên có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách nới lỏng hạn chế ở nhưng khu 
vực chưa ghi nhận sự xuất hiện của dịch Covid-19 tại Lào. Qua đó xem xét cho phép 
sự tái hoạt động của các dự án quan trọng. Đáp lại điều này, chính phủ Lào cũng vừa 
chỉ đạo các ban ngành liên quan xây dựng bản đồ đánh giá mức độ rủi do dịch trên cả 
nước theo các cấp độ nguy cơ khác nhau thay vì áp dụng biện pháp hạn chế duy nhất 
trên cả nước. 

Báo cáo cũng lưu ý việc các nước láng giềng với Lào, bao gồm Campuchia, Myanmar, 
Việt Nam và Thái Lan cũng đã áp dụng chính sách tương tự. Hiện các nhà máy chế 
biến công nghiệp tại khu kinh tế đặc biệt vẫn hoạt động trên cơ sở cam kết đảm bảo áp 
dụng các biện pháp an toàn dịch tễ theo quy định. 

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết Trung Quốc hiện tại đã cơ bản kiểm soát được dịch 
và bắt đầu cho phép mở cửa nhiều hoạt động, chính phủ Lào nên xem xét cấp lại thị 
thực cho chuyên gia và doanh nhân Trung Quốc nhập cảnh để vận hành lại các dự án. 

Hiện tại, chính phủ Lào cũng đã nới lỏng một số quy định hạn chế, cho phép một số 
lĩnh vực doanh nghiệp, sản xuất hoạt động trở lại nếu đáp ứng được các tiêu chí đảm 
bảo an toàn dịch tễ cho người lao động. 

Trên thực tế ghi nhận, một số nhà máy may mặc tại khu phức hợp Xaysettha đã được 
tái hoạt động sớm vào đầu tháng 4 sau khi chính phủ Lào xem xét và cho phép nối lại 
sản xuất theo đơn hàng trước đó. 
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 Hàng không Lào tiếp tục ngừng hoạt động do dịch 

heo truyền thông Lào, trong khi đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp phù hợp 
để hạn chế tác động và sự lây lan của dịch Covid-19. Lao Airlines vừa công 
bố việc hoãn vô thời hạn kế hoạch nối lại các chặng bay nội địa cũng như 
quốc tế vào ngày 8/5 như trước đó để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 mà chính phủ Lào áp dụng. 

Trước đó ít ngày, đại diện bộ phận kinh doanh của Lao Airlines thông tin việc hãng 
này đang thảo luận để đưa ra các biện pháp cuối cùng nhằm đảm bảo an toàn cho khách 
hàng cả nhân viên khi các chuyến bay được khai thác trở lại. Tuy nhiên, do các động 
thái mới của Chính phủ nhằm phòng chống Covid-19, hãng hàng không quốc gia đã 
không thể nối lại các chặng bay sớm như dự định. 

Nếu được khai thác trở lại, Lao Airlines cũng dự báo nhu cầu di chuyển giảm sút do 
lo ngại dịch Covid-19, và gần như chắc chắn hãng sẽ giảm tần suất các chuyến bay so 
với thông thường. Cụ thể, chặng Vientiane đến Luangprabang hoặc Pakse sẽ giảm 
xuống còn 4 chuyến/tuần và chặng Vientiane đến Xiengkhuang sẽ giảm còn 3 
chuyến/tuần. Đồng thời, không loại trừ khả năng sẽ hủy chuyến nếu như lượng khách 
đặt không nhiều hoặc ngược lại, tăng số chuyến nếu nhu cầu của hành khách tăng cao. 

Các chặng bay quốc tế của Lao Airlines dự kiến cũng sẽ được nối lại nếu Chính phủ 
dỡ bỏ lệnh đóng cửa đất nước và các quốc gia khác cũng khai thác đường bay với Lào. 

Kể từ 20/3, Lào Airlines thông báo ngừng khai thác các chặng bay từ nước này đi 
Seoul, Thường Châu, Thượng Hải, Ôn Châu, Cảnh Hồng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Phnom Penh, Siem Reap. 

Ngoài ra tất cả các chuyến bay đến Bangkok và Chiangmai cũng được tạm ngừng khai 
thác. Lao Airlines cũng cho biết kế hoạch mở lại chặng bay Vientiane-Đà Nẵng cũng 
sẽ bị hoãn không thời hạn. 
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Người nước ngoài phải trả chi phí cách ly tại Lào 

heo NDĐT, Lào đang chuẩn bị mở các trung tâm cách ly mới tại các địa 
phương trên toàn quốc với những tiêu chuẩn phù hợp với công tác cách ly mà 
Ban Chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 
quy định, nhằm chuẩn bị cho việc tiếp nhận người lao động Lào trở về nước 

và người nước ngoài nhập cảnh vào Lào. Tuy nhiên người nước ngoài nhập cảnh Lào 
sẽ phải chi trả chi phí cách ly và khách sạn là một trong những nơi các cơ quan hữu 
quan của Lào xem xét. 

Trong khi đó, Chính phủ Lào vẫn tiếp tục áp dụng cách ly xã hội trên toàn quốc và 
đóng các cửa khẩu biên giới đến hết ngày 3-5. 

Mặc dù công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt nhiều kết quả khả quan tại Lào, 
tuy nhiên, trước nhu cầu thực tế về việc một số người nước ngoài, các chuyên gia làm 
việc tại các dự án hay người lao động Lào có nhu cầu nhập cảnh Lào trong thời gian 
tới, nhằm sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, không bị động, mới đây Văn phòng Thủ 
tướng Lào ra thông báo số 507/VPTTg về việc chuẩn bị các trung tâm cách ly mới, 
trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương chuẩn bị các địa điểm cách ly cho người 
nhập cảnh Lào. 

Theo đó người nước ngoài phải tự trả chi phí cách ly, còn người Lào sẽ do chính quyền 
chịu trách nhiệm. Các trường hợp nhập cảnh Lào phải kiểm tra, khám sàng lọc trước, 
nếu phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 phải đưa ngay đến bệnh viện đề điều trị, 
không phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 thì tiến hành cách ly bắt buộc 14 ngày tại 
trung tâm cách ly. Ban Chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết dịch bệnh 
Covid-19 của Lào đang khẩn trương quy định điều kiện và tiêu chuẩn của các trung 
tâm cách ly và hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện. Hiện nay, Lào vẫn có 
nguy cơ cao khi dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát trở lại, trong đó nhóm nguy cơ 
cao đến từ số lao động Lào trở về từ các nước láng giềng với số lượng rất lớn và Lào 
hiện chỉ kiểm soát được ở mức độ nhất định. Trước đây, người lao động Lào nhập 
cảnh, qua kiểm tra nếu không có các triệu chứng mắc bệnh như sốt, ho, đau cổ… thì 
có thể tự cách ly 14 ngày tại nhà, nhưng hiện nay tất cả đều phải cách ly bắt buộc tại 
trung tâm tập trung. 

Theo TS Phonepadith Xangsayarath, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dịch tễ Bộ Y 
tế Lào, các biện pháp cứng rắn, quyết liệt mới nhất mà Lào áp dụng là tất cả người 
nhập cảnh Lào đều phải được kiểm tra sàng lọc dịch bệnh Covid-19 và phải cách ly 14 
ngày tại các địa điểm cách ly bắt buộc. Mỗi địa phương phải có các trung tâm cách ly 
để tiến hành cách ly những trường hợp là người của địa phương mình. Các quy định 
mới này được áp dụng sau khi Lào đánh giá những diễn biến khó lường của dịch bệnh 
Covid-19 trong khu vực và trên thế giới, tại Lào rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ cao tái bùng 
phát dịch bệnh từ người lao động Lào trở về nước. 
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Lào dự kiến phát hành 100 tỷ kíp để đảm bảo an ninh 
lương thực 

heo báo chí Lào, Mới đây, theo thông tin từ Quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa 
và nhỏ thuộc Bộ Công Thương Lào, cơ quan này đang có kế hoạch triển khai 
gói tài chính trị giá 100 tỷ LAK để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nông 
nghiệp nhằm thúc đẩy hàng hóa nông sản nội địa trong bối cảnh dịch Covid-

19 bùng phát và gây ra nhiều quan ngại về tác động đa ngành, trong đó có an ninh 
lương thực của Lào trong năm 2020. 

Bên cạnh đó, thuộc ban chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban 
xúc tiến nông nghiệp cũng dự kiến sẽ triển khai kế hoạch thúc đẩy sản xuất trong nước 
thông qua các chương trình thành lập cụm sản xuất, đào tạo kỹ thuật, chuyển giao kinh 
nghiệm, xây dựng mạng lưới giữa nông dân và doanh nghiệp thu mua. Theo tính toán 
của Chính phủ, mỗi tỉnh của Lào có khả năng tự cung lương thực, thực phẩm trong 
vòng tối đa 2 tháng. 

Trước đó, Cục thương mại trong nước thuộc Bộ Công Thương cũng đã tổ chức hội 
thảo và ký một số biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tiêu 
dùng với nội dung cam kết cung cấp đủ nhu cầu thị trường trong vòng 2 tháng, tức 
khoảng thời gian khá ngắn bởi ngành nông nghiệp Lào được cho là chịu ít tác động từ 
dịch Covid-19 hơn lĩnh vực công nghiệp. 

Tuy nhiên, Lào cũng sẽ vẫn coi trọng và tiếp tục thúc đẩy ngành nông nghiệp để đảm 
bảo an ninh lương thực song song với việc áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa nguy 
cơ lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, chính phủ cũng tăng cường kiểm soát giá cả thị 
trường, bật đèn xanh cho việc bơm vốn vào nhóm các doanh nghiệp SMEs hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Quỹ vốn mà Bộ Công Thương sắp triển khai sẽ huy động vốn từ nhiều nguồn khác 
nhau để cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho SMEs, bao gồm từ ngân sách quốc 
gia, viện trợ nước ngoài, các khoản thu từ vốn và lãi suất cho các SME khác. Dự kiến, 
các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính sẽ là đơn vị cung cấp các khoản vay 
nói trên. 

Quỹ vốn sẽ ưu tiên cung cấp khoản vay cho doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh khả 
thi, các doanh nghiệp mới hoặc các doanh nghiệp không thể tiếp cận các nguồn vốn 
khác. Khoản vay lãi suất thấp được ưu tiên cho lĩnh vực chế biến nông sản, thủ công 
mỹ nghệ, du lịch… với giá trị tối đa không quá 70% giá trị tài sản doanh nghiệp hoặc 
lên đến 100% tủy thuộc vào sự chấp thuận của Bộ Công Thương. 
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Lào tìm cơ hội phát triển trong giai đoạn khủng hoảng 
do dịch bệnh 

heo báo chí Lào, một trong các khuyến nghị của Viện nghiên cứu Kinh tế 
quốc gia Lào cho chính phủ nước này trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng 
phát và tác động tiêu cực lên nhiều lĩnh vực là cần sớm khai thác các cơ hội 
phát triển, trong đó đặc biệt là việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

nội địa. 

Theo NIER, dịch Covid-19 đang tác động đa chiều, làm thay đổi hành vi tiêu dùng của 
người dân, vì vậy hàng hóa tiêu dùng nội địa đang đứng trước cơ hội phát triển để 
chiếm nhiều hơn giá trị thị trường. Chính phủ Lào được khuyến nghị có chính sách hỗ 
trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp hàng hóa trong 
nước, đặc biệt là nông nghiệp sạch khi quỹ đất màu mỡ của Lào vẫn đang còn nhiều 
và người dân chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực canh tác. 

Trong giai đoạn bùng phát của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp 
sạch tại Lào được ghi nhận tăng cao, kết hợp với truyền thống canh tác sẵn có, chính 
phủ Lào có thể nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng mạnh lĩnh vực này, theo NIER. 
Ngoài ra, thương mại điện tử và ứng dụng CNTT là các ngành được đề nghị tăng cường 
đầu tư để phát triển hơn nữa tại Lào do dịch Covid-19 sẽ thay đổi xu hướng làm việc 
trực tiếp theo truyền thống, thúc đẩy làm việc qua thiết bị công nghệ, giúp tiết kiệm 
đáng kể các chi phí liên quan. Ngoài ra, việc thúc đẩy giao dịch trực tuyến cũng sẽ 
giúp chính phủ quản lý hiệu quả hơn dòng tiền, từ đó hỗ trợ quản lý tỷ lệ lạm phát. 

NIER cho biết lĩnh vực du lịch cũng có cơ hội cải thiện chất lượng hạ tầng và dịch vụ 
trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến Lào phải phong tỏa đất nước, làm giảm mạnh 
lượng khách quốc tế. Trong giai đoạn này, chính phủ Lào được khuyến nghị cần có 
chính sách khuyến khích người dân du lịch nội địa và sẵn sàng các yếu tố cần thiết 
trước khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại. 
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Dự án tăng cường nhận thức về quyền sở hữu đất đai 
tại Lào 

heo trung tâm con người và rừng (RECOFTC) tại Lào, cơ quan này sẽ triển khai 
sáng kiến tăng cường nhận thức về quyền sở hữu đất đai truyền thống của các 

cộng đồng dân cư tại miền Bắc Lào, bắt đầu bằng các chương trình tập huấn về nhận 
thức độc lập liên quan đến việc quản lý rừng cấp bản thông qua phương pháp tiếp nhận 
thông tin sớm (FPIC). 

Theo RECOFTC, dự án được thiết kế nhằm giúp nhà hoạch định chính sách hoặc có 
quyền quản lý lâm nghiệp tại các địa phương nhận thức về quyền sử dụng đất theo 
truyền thống và điều hướng chính sách theo cơ sở tôn trọng truyền thống sử dụng đất 
của người dân địa phương, giúp người dân hưởng các lợi ích từ quyền sở hữu này. 

Theo đại diện của Sở Nông Lâm tỉnh Luangprabang, sáng kiến là nền tảng giúp cơ 
quan có thẩm quyền cải thiện quy mô và hiệu quả công tác quản lý lâm nghiệp, tăng 
cường kiến thức về quyền sở hữu và khai thác đất và rừng theo truyền thống địa 
phương. 

Dự án được triển khai trên cơ sở hỗ trợ của Tổ chức phát triển và hợp tác Thụy Sĩ 
(SDC) thông qua dự án quản trị công về lĩnh vực đất đai tiểu vùng Mekong (MRLG). 
Dự kiến sẽ đạt mục tiêu phát triển lâm nghiệp tại 1.500 bản trong năm 2020, đồng thời 
thúc đẩy mục tiêu đạt 70% mức độ rửng bao phủ trên cả nước Lào mà chính phủ đặt 
ra. 

Quyền sở hữu và sử dụng đất truyền thống được hiểu là khu vực đất đai chuyển giao 
quyền sở hữu theo hình thức thừa kế, nằm ngoài phạm vi sở hữu nhà nước , dưới sự 
giám sát và quản lý của địa phương và hiện chưa được quy định rõ ràng trong các văn 
bản pháp lý về đất đai và lâm nghiệp. Việc phát triển nhận thức đúng về sở hữu đất 
truyền thống được kỳ vọng sẽ góp phần toàn diện hóa việc quản lý và phát triển lâm 
nghiệp, cho phép cộng đồng dân cư có quyền phủ quyết các dự án tại địa phương có 
nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường. 

RECOFTC sẽ thực hiện dự án cùng các đối tác là đại diện từ dự án đa dạng sinh học 
nông nghiệp TABI và tổ chức làng trọng điểm quốc tế VFI, dự kiến kết thúc vào tháng 
10/2020. 
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Quỹ giảm nghèo quốc gia Lào thực hiện chương trình 
dinh dưỡng mới 

heo thông tin từ quỹ giảm nghèo quốc gia Lào PRF, cơ quan này sẽ tiếp tục triển 
khai các dự án cải thiện đời sống và tăng cường dinh dưỡng trong giai đoạn 4 

năm tới nhưng sẽ không bao gồm việc tài trợ cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như một 
số thông tin trước đó. 

Dự án PRF 3 dự kiến sẽ triển khai nhằm mục đích cải thiện dinh dưỡng, đời sống người 
dân tại 12 huyện mục tiêu ở tỉnh Huaphan, Xiengkhuang, Oudomxay và Phongsaly. 
Từ đó giảm thiểu tỷ lệ trẻ em thấp còi ở những địa phương này, sử dụng nguồn tài 
chính từ khoản vay lãi suất thấp từ WB trị giá 22.5 triệu USD trong giai đoạn 2020-
2024 

Ngoài ra, dự án cũng sẽ được triển khai bổ sung tại 23 huyện khác thuộc tỉnh Luang 
Namtha, Luang Prabang, Savannakhet, Salavan, Sekong và Attapeu trên cơ sở nguồn 
tài trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sĩ trị giá 5.4 triệu USD để triển khai 175 
quỹ tài chính cấp bản trên cả nước trong năm 2020. 

Ngoài cải thiện dinh dưỡng, dự án giảm nghèo sẽ cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật 
canh tác và phát triển sản xuất theo cụm; hỗ trợ canh tác nguồn thực phẩm quy mô hộ 
gia đình cho bà mẹ và trẻ em được đầy đủ dinh dưỡng; phát triển và củng cố năng lực 
ứng phó với biến đổi khí hậu của các cộng đồng nông thôn. 
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Người dân Lào chủ quan trước dịch Covid-19 
heo báo chí Lào, Tuần qua, Ủy ban chuyên trách về phòng chống dịch Covid-
19 đã họp bàn và lưu ý vấn đề người dân Lào bắt đầu có dấu hiệu chủ quan và 
ra đường nhiều hơn bất chấp quy định về hạn chế đi lại và giãn cách xã hội của 
Chính phủ còn hiệu lực đến ngày 3/5. 

Theo ghi nhận, Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Lào về phòng chống Covid-19 có hiệu 
lực lớn nhất trong giai đoạn 1-19/4, khi mối lo ngại về sự lây lan dịch ở Lào ở giai 
đoạn đỉnh điểm, vì vậy hầu hết người dân đều chấp hành quy định và ở trong nhà. Tuy 
nhiên, sau khi Chính phủ quyết định tăng thời hạn giãn cách xã hội thêm 14 ngày và 
trong nhiều ngày sau đó Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới, nhiều người dân đã 
bắt đầu giảm bớt lo ngại và bắt đầu ra đường với số lượng lớn để thực hiện các mục 
đích khác nhau, điều này làm dấy lên lo ngại các thành quả ngăn ngừa lây nhiễm cộng 
đồng của Lào sẽ bị thử thách. Vì vậy, Bộ Y tế Lào vẫn ra sức khuyến cáo người dân 
nên kiên nhẫn, hạn chế chủ quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
cho đến khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn. 

Theo thông tin từ cơ quan an ninh Vientiane, trong vòng 29 ngày thực hiện Chỉ thị 
06/TTg của Thủ tướng chính phủ kể từ hôm 30/3, chỉ tính riêng trên địa bàn, các điểm 
kiểm soát lưu động trên các tuyến đường chính của thành phố, lực lượng chức năng đã 
áp dụng biện pháp giáo dục tại chỗ hoặc phạt cảnh cáo 165.916 người ra ngoài mà 
không có lý do thiết yếu hoặc vi phạm quy định của Chỉ thị 06/TTg. 

Đáng chú ý, trong ngày 30/4, khi chưa hết hiệu lực phong tỏa cửa khẩu, chính quyền 
thành phố Vientiane cũng đã cho phép tổng cộng 778 trường hợp người dân qua lại tại 
5 trạm kiểm soát biên giới, trong đó bao gồm 420 người xuất cảnh với các mục đích 
thiết yếu hoặc khẩn cấp, và đã được cơ quan chức năng cho phép. 
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Lào đang thiếu máu dự trữ 
heo báo chí Lào, Viện huyết học quốc gia thuộc Hội chữ thập đỏ Lào tại thành 
phố Vientiane vừa thông báo tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ do tác động 
từ sự lây lan của dịch Covid-19 tại nước này. 

Theo đó, kho dự trữ máu chỉ còn khoảng 100 túi máu tiêu chuẩn, chỉ đủ để đáp 
ứng nhu cầu sử dụng cho các hệ thống bệnh viện trong một ngày. Vì vậy, Hội chữ thập 
đỏ đang tiếp tục kêu gọi người dân tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo 
nhưng bị hạn chế tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giờ đây các bệnh nhân 
cần truyền máu đều được chỉ định nhờ sự hỗ trợ của người thân hoặc bạn bè. 

Xảy ra tình trạng tương tự, trung tâm huyết học tỉnh Luangprabang cũng cho biết chỉ 
còn 23 túi máu dự trữ trong giai đoạn dịch Covid-19. Tỉnh này kêu gọi người dân hiến 
máu nhiều hơn và có thể ở nhà để nhân viên y tế đến lấy máu nếu không thể di chuyển 
đến bệnh viện nhưng có nguyện vọng hiến máu nhân đạo. 

Theo kế hoạch, trung tâm huyết học quốc gia Lào dự kiến có khoảng 7.000 người hiến 
máu trong khoang 100 chương trình vận động trong năm 2020, tăng hơn so với năm 
2019 là 6.077 người do nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện tiếp tục gia tăng. 

Kho dự trữ máu của Lào dự kiến sẽ có khoảng 7.103 túi máu mới trong năm nay để 
phục vụ cho nhu cầu ngành y nước này. 
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Chính phủ Lào khuyến khích sản xuất khẩu trang 
trong nước 

heo truyền thông Lào, dẫn thông tin từ Ủy ban chuyên trách về phòng chống 
Covid-19 cấp Trung ương của Lào, hiện đã có 4 trong số 7 doanh nghiệp đang 
trong quá trình hoàn thiện nhà máy sản xuất khẩu trang và 3 đơn vị trong số này 

sẽ vận hành dây chuyền sản xuất ngay trong đầu tháng 5. 

Trước khi xảy ra dịch Covid-19, mặt hàng khẩu trang trên thị trường Lào hoàn toàn do 
nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là Việt Nam và Thái Lan. Do không có khả năng 
sản xuất vật tư y tế, bao gồm cả các mặt hàng cơ bản, bao gồm khẩu trang nên Lào 
phải nhập khẩu số lượng lớn khẩu trang y tế từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc để 
phục vụ cho công tác phòng dịch và cung cấp cho thị trường. 

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bắt đầu có diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, 
nhiều thương nhân tại Lào đã chủ động nhập lượng lớn khẩu trang y tế để cung cấp 
cho người dân. Tuy nhiên, bất chấp các quy định của Bộ Công thương Lào, tình trạng 
tự ý tăng giá bán mặt hàng này lên nhiều lần đã xảy ra, có thời điểm ở mức 200.000 
kip/hộp 50 miếng, mức giá được đẩy lên cao trong bối cảnh Lào ghi nhận nhu cầu khẩu 
trang y tế trên thị trường tăng đột biến, lên đến 10 lần. Chính quyền Lào mới đây cũng 
cảnh báo rằng nhiều loại khẩu trang nhập khẩu lưu thông trên thị trường là sản phẩm 
không đạt các tiêu chuẩn y tế cần thiết trong việc phòng chống dịch, có nguồn gốc 
không rõ ràng. 

Hồi đầu tháng này, công an thành phố Vientiane cũng cho biết đã thu giữ 2.500 hộp 
khẩu trang không rõ nguồn gốc do một người đàn ông quốc tịch Việt Nam đang vận 
chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn. 

Hôm 27/4, Cục Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Lào vừa thông báo về kết 
quả thẩm định và phân tích chất lượng một số mẫu khẩu trang y tế và nước rửa tay lưu 
thông trên thị trường. Theo đó, cơ quan này cho biết hai mặt hàng quan trọng hàng đầu 
trong mùa dịch Covid-19 tại Lào ở ngoài thị trường có nhiều nguồn gốc xuất xứ và 
thương hiệu khác nhau, trong đó có cả các sản phẩm nhập lậu từ các nguồn không rõ 
ràng, không đảm bảo về mặt chất lượng. 

Đáng chú ý, trong danh sách đính kèm về các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay không 
đạt tiêu chuẩn về phòng ngừa bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế Lào đưa ra, chiếm đa số 
trong đó là các nhãn hiệu có xuất xứ từ Việt Nam. Bộ Y tế Lào cho biết các loại khẩu 
trang này chỉ có thể sử dụng để "ngăn ngừa bụi hoặc sử dụng tại khu vực không có 
nguy cơ lây nhiễm hoặc nơi không có trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-
19". 

Chính phủ Lào đang kỳ vọng các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất khẩu trang tại 
nước này sớm đi vào hoạt động và cung cấp đủ nhu cầu thị trường, giúp Lào giảm lệ 
thuộc vào nhập khẩu. 
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ASEAN hoãn thực hiện các cơ chế miễn thị thực để tập 

trung phục hồi kinh tế 
heo truyền thông Lào và Việt Nam, tại Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Du 
lịch ASEAN về Covid-19 thông qua hình thức họp trực tuyến ngày 29/4, các bộ 
trưởng du lịch của 10 quốc gia thành viên đã chấp thuận về nguyên tắc Tuyên 

bố chung của Bộ trưởng Du lịch ASEAN về Tăng cường Hợp tác để Hồi sinh Du lịch. 
Do đó, không còn bàn về việc miễn thị thực hoặc miễn lệ phí visa cho các nước 
ASEAN trong tương lai gần vì các nước thành viên đều đang tập trung vào kế hoạch 
phục hồi kinh tế của mình. ASEAN đã đồng ý cam kết với một kế hoạch phòng ngừa, 
với mỗi quốc gia chia sẻ thông tin thông qua Đội Truyền thông Khủng hoảng Du lịch 
ASEAN, cũng như tìm kiếm sự hợp tác từ các tổ chức quốc tế để cùng nhau khôi phục 
niềm tin du lịch sau sự bùng phát của dịch Covid-19. 

Sự phục hồi khỏi dịch Covid-19 là điều cần thiết trước khi ngành du lịch có thể khởi 
động lại trong khu vực, vì vậy các thành viên đã bỏ qua mọi cuộc thảo luận về chính 
sách thị thực cho phép công dân ASEAN đi lại tự do giữa các biên giới. Chính sách 
tạo thuận lợi cho thị thực sẽ được xem xét lại một khi ASEAN có thể ngăn chặn sự lây 
lan virus và hạn chế đi lại ở mỗi quốc gia, cho phép các hoạt động du lịch tiếp tục nối 
lại. Các quốc gia nơi có tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch như Thái Lan, 
Malaysia và Singapore đang phải chịu đựng nhiều nhất, tiếp theo là Indonesia và 
Philippines. Lào, Việt Nam và Campuchia đang đối mặt với ít tác động hơn đến các 
ngành du lịch trong nước. Mỗi quốc gia trong khu vực ASEAN chia sẻ quan điểm đầy 
hy vọng rằng du lịch nội địa sẽ khởi động lại vào tháng 7. Người điều khiển thị trường 
quốc tế sẽ là khách du lịch Đông Nam Á, trước khi mở rộng sang châu Á nói chung. 
Nếu tình hình ở châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể cải thiện 
vào quý trước, du lịch nội Châu Á sẽ giúp giảm thiểu tác động của đại dịch trong khu 
vực. Cũng theo tuyên bố chung, các thành viên ASEAN sẽ thúc đẩy các kế hoạch sau 
khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bao gồm cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch, mở 
rộng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, tập trung phát triển và quảng bá 
du lịch, đẩy mạnh cải thiện chính sách để thúc đẩy kinh tế, chính sách ưu đãi thuế, số 
hóa ngành du lịch và phát triển SMEs du lịch. Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác du 
lịch giữa các thành viên sẽ được chú trọng hơn trên cơ sở đảm bảo an toàn dịch tễ và 
giảm thiểu các rủi ro tác động của dịch Covid-19.  

Đối với Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước này cũng cho biết do tác động từ 
sự bùng phát dịch Covid-19, số khách du lịch cả trong và ngoài nước trong quý I/2020 
ghi nhận được là 886.440 lượt, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tất 
cả các thành phần liên quan đến lĩnh vực du lịch tại Lào cũng đều bị ảnh hưởng ở các 
mức độ khác nhau. Dịch bệnh đã khiến Chính phủ Lào yêu cầu hủy bỏ hàng loạt các 
sự kiện văn hóa, xã hội quan trọng như Bun Pimay, lễ kỷ niệm ngày Cánh đồng Chum 
trở thành di sản thế giới và Đại hội thể thao quốc gia tại tỉnh Xiengkhuang. 
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Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc nối lại hoạt động, 
nhiều hạng mục mới hoàn thành 

heo Xinhua, dẫn thông tin từ Công ty đường sắt Lào-Trung cho biết hôm 25/4 
vừa qua rằng tất cả các khu vực thi công dọc theo tuyến dự án đã được nối lại 
toàn bộ. Theo đó, cầu bắc qua sông Mekong ở Luangprabang dài 1.459m, là một 

trong các công trình quy mô nhất tại Lào đã hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ 28 dầm 
theo 6 nhịp cầu. Đây cũng được cho là hạng mục có kinh phí lớn nhất từng được xây 
dựng tại Lào, hiện đạt hơn 80% tiến độ. Trước đó, vào hôm 20/4, sự kiện lắp đặt thành 
công tháp tín hiệu đầu tiên trong hạng mục được xem là trái tim của tuyến đường sắt 
Lào-Trung tiếp tục đánh dấu quan trọng trong tiến trình hoàn thiện dự án hạ tầng giao 
thông lớn nhất tại Lào. 

Cũng theo CRI, mới đây, sau thời gian dài nỗ lực thi công trong gần 4 năm, một trong 
các hạng mục thuộc khuôn khổ dự án đường sắt Lào-Trung Quốc ở phía Trung Quốc 
là hầm chui Tân Bình vừa được thông thành công, tiếp tục đánh dấu thêm một bước 
tiến quan trọng của dự án hạ tầng lớn nhất kết nối hai quốc gia. 

Theo đó, hầm chui Tân Bình thuộc thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam có chiều dài 
14,8km, đây là điểm đầu của dự án phía Trung Quốc. Đường hầm này đi qua khu vực 
có điều kiện địa chất phức tạp, có nhiều rủi ro về mặt an toàn, gây ra nhiều khó khăn 
trong quá trình thi công và được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất 
trong dự án đường sắt Lào-Trung. 

Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc có chiều dài gần 1000km, trong đó bắt đầu từ thành 
phố Ngọc Khê tới Bohan ở biên giới với Lào, có chiều dài là 508km, sau đó kết nối 
với tuyến đường sắt đến thủ đô Vientiane với chiều dài 414km. Theo thiết kế kỹ thuật 
ban đầu, tốc độ tối đa của tàu cao tốc có thể đạt 160km/h khi chở hành khách và 120km 
khi chở hàng hóa, dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động cuối năm 2021.  

Sau khi đi vào hoạt động, đường sắt Lào-Trung Quốc sẽ trở thành một tuyến đường 
sắt quốc tế tiếp theo ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Thời gian di chuyển tàu điện từ 
Côn Minh tới Tây Song Bản Nạp sẽ chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, dự kiến hành 
trình từ Côn Minh tới Vientiane có thể hoàn thành từ sáng và đến ga cuối vào buổi 
chiều cùng ngày. 

Cũng theo KPL, hầm chui Koulong thuojc địa bàn bản Koulong, huyện Namor, tỉnh 
Oudomxay, miền Bắc Lào, có độ dài 9.020m, vừa được thông thành công trước thời 
hạn 43 ngày vào hôm 29/4 vừa qua. Dự án đường sắt Lào-Trung Quốc ở phía Lào 
cótổng cộng 75 hầm chui, đi qua địa hình đồi núi phức tạp tại miền Bắc Lào. Tháng 
12/2017, hầm VangMeun 2 được ghi vào lịch sử là hầm chui giao thông đầu tiên thuộc 
dự án đường sắt Lào-Trung được thông tại tại Lào, do công ty PowerChina chịu trách 
nhiệm thực hiện. 
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Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục viện trợ hàng hóa 
y tế chống Covid 19 cho Lào 

heo trang tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào, ngày 27/4 vừa qua, tại trụ sở Ban 
Đối ngoại TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra lễ trao nhận viện trợ 
vật tư y tế của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 

cho Lào. 

Theo đó, Đai sứ Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông đã đại diện cho chính phủ nước 
này trao cho bà Sounthone Xayyachak, Uỷ viên TƯ đảng, Trưởng ban đối ngoại TƯ 
đảng Nhân dân Cách mạng Lào số vật tư bao gồm 900.000 chiếc khẩu trang y tế và 
một số loại thuốc sử dụng trong quá trình điều trị Covid-19. 

Thông tin từ buổi lễ cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu sắc, đạt được nhận 
thức chung về hợp tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như phát triển quan hệ 
song phương Trung Lào, đã làm rõ thêm một bước về phương hướng thúc đẩy các 
lĩnh vực hợp tác song phương đặc biệt là hợp tác phòng chống dịch Covid-19. 

Thông qua sự điều phối của hai ban đối ngoại của hai đảng, Ủy ban Y tế Quốc gia 
Trung Quốc, tỉnh Vân Nam đã cử một đoàn chuyên gia y tế sang Lào, giúp đỡ Lào 
xây dựng được phác đồ hoàn chỉnh ngăn ngừa, điều trị dịch Covid-19, nâng cao 
mức độ khoa học, mức độ quy chuẩn hóa trong phòng ngừa y tế của Lào. 

Bà Sounthong phát biểu tại buổi lễ cũng cho biết Lào chân thành cảm ơn sự ủng hộ 
và giúp đỡ vô tư của đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc.Những hàng hóa mà 
phía Trung Quốc trợ giúp hết sức quý báu, Lào sẽ căn cứ trên yêu cầu của Ban 
chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch Covid 19 của Lào để sử dụng tốt số 
hàng hóa trên, đồng thời mong đợi và tin tưởng rằng phía Trung Quốc sẽ tiếp tục tích 
cực trợ giúp cho Lào. 
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 Quý I /2020 ngành xây dựng Trung Quốc tại Lào tăng 
trưởng mạnh, dẫn đầu khu vực Asean 

heo Phòng Kinh tế - Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào ngày 29/4 
dẫn thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, tháng 1 – 3/2020 giá trị 
hợp đồng nhận thầu xây dựng công trình được ký mới của Trung Quốc tại Lào 

đạt 1,16 tỷ USD, tăng trưởng 363,3% so với cùng kỳ, và đứng đầu trong các nước 
Asean. 

Thông tin trên cho thấy bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại Lào, các nhà 
thầu công ty xây dựng của Trung Quốc vẫn nhận được rất nhiều hợp đồng thi công các 
công trình xây dựng tại Lào, mặc dù không nêu cụ thể, tuy nhiên có thể hiểu rằng các 
hợp đồng xây dựng mới nói trên bao gồm những dự án do chính phủ Lào đầu tư và 
nhiều nhất là các công trình xây dựng do công ty của Trung Quốc đầu tư, các dự án 
thực hiện tại Lào đã lựa chọn đối tác cũng là công ty của Trung Quốc. 

Điều này trái ngược với bức tranh ảm đạm mà các doanh nghiệp xây dựng trong nước 
hoặc nước ngoài tại Lào đang trải qua, do tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt 
động xây dựng bị đình trệ, giảm sút mạnh mẽ. 

Với đặc điểm là quốc gia đang phát triển, ngành xây dựng của Lào những năm qua 
chứng kiến sự phát triển rất mạnh mẽ với hàng loạt các siêu dự án về hạ tầng được 
triển khai thực hiện, bên cạnh đó là nhu cầu xây dựng dân dụng ngày một tăng khi đời 
sống người dân được cải thiện. Trong đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đang cho thấy 
ưu thế vượt trội, nắm giữ thị trường lớn, tiếp cận rất nhiều các hợp đồng xây dựng lớn 
cả từ phía chính phủ, doanh nghiệp, người dân Lào, đặc biệt là gần như 100% các dự 
án của Trung Quốc tại Lào sẽ rơi vào tay doanh nghiệp xây dựng của nước này. Điều 
này tạo nên sự phát triển thần tốc không ngừng của các doanh nghiệp xây dựng Trung 
Quốc tại Lào. Theo thống kê, 11 tháng đầu năm 2019, giá trị hợp đồng nhận thầu xây 
dựng công trình được ký mới của Trung Quốc tại Lào đạt 1,88 tỷ USD, tăng 25,9% so 
với cùng kỳ, đồng thời giá trị hoàn công công trình thực hiện trong cùng thời điểm trên 
đạt 4,08 tỷ USD, đứng thứ 3 trong các nước Asean và thứ 8 trên thế giới. 
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Chuyên gia Kinh tế Lào đánh giá về chính sách BRI 
heo báo chí Lào, mới đây, trao đổi với Vientiane Times, quyền Viện trưởng 
nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào (NIER) Leeber Leebouapao đã có các nhận 
định về vai trò của chính sách Vành đai-Con đường (BRI) đối với khu vực cũng 

như kinh tế Lào. 

Theo đó, ông Leeber cho biết BRI là một chính sách đối ngoại tốt nhất, sẽ dẫn đến tự 
do thương mại và hội nhập ở khu vực cũng như toàn cầu. Đây là chính sách mở cửa 
của Chính phủ Trung Quốc với thế giới bên ngoài thông qua việc mở rộng các tuyến 
giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không với Asean và nhiều khu vực khác. 

Người đứng đầu NIER cho rằng quốc gia có tiềm lực mạnh, tầm nhìn dài hạn và 
nghiêm túc hành động như Trung Quốc mới có thể triển khai chính sách có quy mô 
lớn như BRI. Đối với Lào, hai nước đang thực hiện 2 dự án hạ tầng lớn thuộc khuôn 
khổ chính sách này là đường cao tốc Vientiane-Luang Namtha, hiện đang trong giai 
đoạn đầu, xây dựng tuyến đường kết nối thủ đô Lào với Vang Vieng. Bên cạnh đó, dự 
án đường sắt cũng đang có tiến độ tốt, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.  

Lào cũng coi trọng chính sách đối ngoại phù hợp và hiệu quả của Trung Quốc khi triển 
khai BRI nhằm kích thức tự do thương mại thay vì chủ nghĩa bảo hộ ở nhiều quốc gia, 
dẫn đến xu hướng toàn cầu hóa trong tương lai, điều này phù hợp với kế hoạch đưa 
Lào thành trung tâm kết nối khu vực, phát triển mạnh mẽ xuất-nhập khẩu hàng hóa, 
đầu tư, du lịch từ vị thế của một quốc gia không giáp biển. Ngoài ra, Lào cũng muốn 
hưởng lợi từ sự mở rộng vai trò và thế lực của đồng NDT sau khi Trung Quốc thực 
hiện BRI bởi Lào có dự trữ USD thấp và phải phụ thuộc vào ngoại tệ này trong việc 
xuất nhập khẩu, trong nhiều năm trở lại đây, nguồn USD của Lào ngày càng giảm sút 
do giá thành khoáng sản xuống thấp và viện trợ nước ngoài cũng bị giới hạn, đồng thời 
trong tương lai Lào sẽ chỉ có hai nguồn thu ngoại tệ chính từ việc bán điện và du lịch. 
Vì vậy, trước khi những lợi ích đầu tiên mà BRI mang lại, hai quốc gia đã thỏa thuận 
thành công việc hợp tác trao đổi tiền tệ trực tiếp giữa LAK và NDT vào hồi đầu năm 
nay. 

Ngoài ra, NIER cũng cho biết để khai thác được tối đa lợi ích của tuyến đường sắt 
thuộc BRI, nước này cần cải thiện thêm về dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu, thu hút 
thêm khách du lịch. 
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 Các tỉnh của Việt Nam trao tặng vật tư y tế phục vụ 
công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Lào 

heo báo chí Lào và Việt Nam, chiều 29/4, tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon 
Tum tổ chức trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 cho 4 tỉnh Nam Lào là Sê Kông, Chămpasắc, Salavan và Attapư. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã trao tặng cho đại diện lãnh đạo 4 
tỉnh nhiều vật tư, thiết bị y tế sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: 
Cloramin B, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, máy đo huyết áp, máy 
phun hóa chất…Tổng trị giá các mặt hàng hỗ trợ là 800 triệu đồng. 

Việc làm nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 
2 Nhà nước, nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào nói chung, tỉnh Kon Tum với các tỉnh 
Nam Lào nói riêng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. 

Thay mặt 4 tỉnh được nhận hỗ trợ, đồng chí Phon - phết Khiu - lạ - vông, Phó Bí thư, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông trân trọng cảm ơn sự ủng hộ hết sức thiết thực, kịp thời 
của tỉnh Kon Tum; cam kết sẽ sử dụng hiệu quả các vật tư, thiết bị y tế được hỗ trợ để 
góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí Phon - phết Khiu - lạ - vông tin tưởng 
rằng tinh thần đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 
nước Lào và Campuchia sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Ngoài ra, mới đây, Bộ đội biên phòng Mường Pồn, Điện Biên đã tặng cho Đại đội biên 
phòng 116, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Ly, Lào một số vật tư y tế gồm: 2.000 
chiếc khẩu trang y tế, 70 kính chống bọt bắn, 20 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 1 máy 
đo thân nhiệt điện tử... 

Tại lễ trao tặng, đại diện chỉ huy Đại đội biên phòng 116, tỉnh Phong Sa Ly, Lào đã 
tiếp nhận và gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Pồn dành cho 
đơn vị sự hỗ trợ về vật chất rất thiết thực và ý nghĩa. 
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 Unitel và Ngân hàng Lào-Việt hợp tác kết nối thanh 

toán điện tử 

heo Unitel, chiều 24/4/2020, tại văn phòng công ty Star Telecom đã tổ chức buổi 
lễ ký kết hợp đồng kết nối thanh toán giữa Ngân hàng liên doanh Lào Việt và 
Công ty Star Fintech với thương hiệu Ví điện tử u-money. 

Mục đích ký kết hợp tác hai bên là nhằm mở rộng kết nối dịch vụ thanh toán giúp 
người dân ở mọi miền đất nước Lào có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng 
một cách an toàn, thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Khách hàng có tài khoản ví điện 
tử u-money có thể chuyển khoản trực tiếp sang tài khoản ngân hàng, rút tiền tại cây 
ATM , thanh toán các dịch vụ khác trực thuộc của ngân hàng liên doanh Lào Việt và 
ngược lại khách hàng có tài khoản ngân hàng liên doanh Lào Việt cũng có thể chuyển 
tiền sang tài khoản u-money để chuyển tiền – rút tiền mặt , thanh toán cước viễn thông 
Unitel một cách dễ dàng, nhanh chóng, an toàn. Trong thời gian qua thì Star fintech ( 
u-money ) cũng đã ký hợp đồng hợp tác với các ngân hàng như : ngân hàng thương 
mại cổ phần quân đội chi nhánh Lào ( MB Bank ) , ngân hàng BCEL về kết nối E- 
commerce. 

Hợp tác lần này trở thành nền tảng cơ sở tốt trong tương lai để phát triển ngân hàng số 
tạo thói quen sử dựng một cách rễ ràng , trong thời đại ngày nay nhiều nước trên thế 
giới đang có xu hướng chuyển dịch sang thanh toán qua ví điện tử thay thế tiền mặt 
ngày càng nhiều 

Công ty Star Fintech với thương hiệu u-money là công ty trực thuộc công ty Star 
Telecom được cấp phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử từ Ngân hàng Nhà nước Lào. Là 
một công ty duy nhất tại Lào được phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử , khách hàng có 
thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền – rút tiền mặt thông qua điện thoại di động tạo 
điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng di động toàn quốc và đặc biệt hơn 3 triệu 
khách hàng Unitel có thể sử dụng dịch vụ u-money thanh toán cước viễn thông để nhận 
được khuyến mại chiết khấu . Dịch vụ u-money sẽ tạo cơ hội cho người dân Lào tiếp 
cận dich vụ tài chính ,ngân hàng số một cách rễ ràng hơn đặc biệt người dân sinh sống 
ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. 
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Tin vắn: 

Dịch vụ giao đồ ăn tại Lào phát triển trong mùa dịch 
Covid-19 

heo KTXH, Food Panda là thương hiệu giao đồ ăn trực tuyến thuộc Lao 
Delivery, tên tuổi có công ty mẹ tại Đức vừa mới có 7 tháng tham gia vào thị 
trường Lào. Ở thời điểm trước và sau khi dịch Covid-19 bùng phát và chính 

phủ Lào áp đặt lệnh giãn cách xã hội, mức tăng trưởng về khách hàng lần lượt là 30% 
và 80%. 

Food Panda hoạt động ở 2 khu vực là thủ đô Vientiane và thành phố Pakse, thủ phủ 
tỉnh Champasak ở miền Nam Lào với tổng cộng 500 nhân viên, hoạt động từ 7h sáng 
đến 23h hàng ngày. Tập trung vào đối tượng khách hàng công sở, học sinh ít có thời 
gian chuẩn bị đồ ăn. 

Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ Lào, bắt đầu có hiệu lực từ 29/3-3/5, trong 
đó người dân Lào được yêu cầu ở nhà và không được ra ngoài nếu không có lý do thiết 
yếu như đi mua thực phẩm hoặc đi bệnh viện. Do đó, các dịch vụ giao đồ ăn qua ứng 
dụng di động, vốn đang là lĩnh vực mới tại Lào có điều kiện được phát triển mạnh mẽ. 

Lào họp bàn quốc tế về phòng dịch Covid-19 
heo VTM, diễn ra hôm 23/4, tại Hội nghị Diễn đàn nghị viện Châu Á-Thái 
Bình Dương về sức khỏe toàn cầu cùng 30 quốc gia khác và đại diện của 
WHO được tổ chức trực tuyến, bà Phonphet Boupha, Phó chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa-Xã hội Quốc hội Lào đã thông báo về các biện pháp phòng ngừa Covid-19 
mà nước này đã áp dụng khẩn cấp cũng như biện pháp trong trung và dài hạn, trong 
đó bao gồm quy định giãn cách xã hội và phong tỏa khu vực dưới sự chỉ đạo của Ủy 
ban chuyên trách cấp trung ương. Ngoài ra, quốc hội Lào cũng tăng cường hoạt động 
giám sát thực thi Luật về phòng chống và kiểm soát bệnh truyền nhiễm cùng một số 
quy định khác như là một phần trong việc phòng chống nguy cơ lây lan của dịch bệnh. 

Bày tỏ quan điểm tại Hội nghị, Lào cho rằng các quốc gia cần có sự thống nhất hơn về 
củng cố năng lực và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về cách thức phản ứng với dịch 
Covid-19. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kiến thức 
y học giữa các thành viên thuộc khuôn khổ diễn đàn nghị viện Châu Á-Thái Bình 
Dương về sức khỏe toàn cầu. 

Hỏa hoạn liên tục xảy ra tại Lào trong năm 2020 
heo VTM, Theo báo cáo của Cục PCCC thuộc Bộ An ninh Lào, trong quý I 
của năm 2020, cả nước ghi nhận 60 vụ hỏa hoạn, trong đó có 2 người bị 
thương, 31 căn nhà bị thiêu rụi và 7 công trình khác bị hư hại. Ngoài ra, còn 

có 10 căn hộ, 4 chùa, 3 cửa hàng và 1 nhà máy, 6 xe ô tô, 2 xe kéo và 8 xe máy cũng 
xảy ra tình trạng tương tự. 
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Hầu hết các vụ cháy xuất phát từ nguyên nhân chính là chập điện, bất cẩn trong sử 
dụng lửa, 4 vụ xuất phát từ việc nấu nướng. Tài sản và công trình bị hư hại chủ yếu 
được làm bằng gỗ và các vật liệu bắt lửa, cơ quan chức năng hiện đang điều tra và 
đánh giá mức độ thiệt hại. Theo Bộ An ninh, các vụ hỏa hoạn tại Lào thường xảy ra 
trong 4 tháng đầu năm, thời gian đỉnh điểm của mùa khô. Năm 2020, bất chấp các nỗ 
lực tuyên truyền nâng cao cảnh giác, hầu hết các khu vực rừng bảo tồn trên cả nước 
Lào đều ghi nhận các vụ cháy ở nhiều quy mô. Đặc biệt, đã có hơn 100.000ha rừng tại 
Luang Namtha, hơn 18.000 ha ở khu bảo tồn Phouhiphi tỉnh Oudomxay và hàng trăm 
ha rừng khác ở nhiều tỉnh miền Bắc lào đã bị phá hủy do các đám cháy, xuất phát từ 
việc người dân đi săn bắn và tìm kiếm thức ăn nhưng chủ quan trong việc sử dụng lửa. 

 

 Cửa khẩu Namphao thu ngân sách giảm mạnh 

heo VTM, Chi cục phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Namphao, ông Viengxay 
Thepkaysone, năm 2020, đơn vị này được giao chỉ tiêu thu ngân sách 415 tỷ 
LAK, trong đó quý I đặt mục tiêu 83 tỷ LAK. 

Tuy nhiên, khả năng thu ngân sách thực tế 3 tháng đầu năm chỉ đạt 48.9 tỷ LAK, tương 
đương 58.98% chỉ tiêu quý và bằng 11.8% tổng chỉ tiêu trong năm. 

Các nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt giảm nguồn thu được đưa ra là do trúng vào 
dịp Tết nguyên đán của Việt Nam (tháng 2), đồng thời có nhiều doanh nghiệp chuyển 
hướng, không nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này cùng tác động của các biện pháp 
phòng ngừa dịch Covid-19 mà chính phủ áp dụng. 

Hải quan cửa khẩu quốc tế Namphao cho biết hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa phải 
thực hiện việc thay đổi tài xế để di chuyển trong Lào, ngoại trừ nhập khẩu các mặt 
hàng thiết yếu như nhiên liệu và nguyên liệu phục vụ dự án. Đây là một phần trong 
các quy định về vận tải hàng hóa mà chính phủ quy định để phòng ngừa dịch Covid-
19. 

 Người Lào ít đi bệnh viện do lo ngại dịch 

heo KTXH, trong thời gian toàn xã hội thực hiện Chỉ thị 06/TTg của thủ tướng 
chính phủ Lào, người dân hầu hết ở trong nhà để hạn chế rủi ro lây lan dịch 
Covid-19. Đồng thời, do tâm ly e ngại, người có các triệu chứng bệnh lý thông 

thường đã tự mua thuốc điều trị thay vì đến bệnh viện để được thăm khám. 

Tuy nhiên, hệ thống y tế ở các bệnh viện tại Vientiane được khẳng định là được chuẩn 
bị đầy đủ từ nhân lực đến trang thiết bị. Năm 2019, mỗi ngày bệnh viện Setthathitrath 
tiếp nhận khoảng 400 người đến khám hoặc điều trị ngoại trú nhưng năm nay con số 
giảm xuống khoảng 300 lượt. 

Cũng ở trạng thái tương tự bệnh viện Mittaphab cho biết bình thường, đây là cơ sở y 
tế xử lý 80% các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ tại Vientiane nhưng cũng đã 
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ghi nhận các ca nhập viện giảm trong giai đoạn bùng phát của dịch Covid-19. Giai 
đoạn này ghi nhận các vụ tai nạn giảm do người dân ở nhà, ít tham gia giao thông. 
Hiện bệnh viện Mittaphab đang điều trị cho tất cả 11 bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô 
Vientiane. Trong bối cảnh cả nước Lào đang lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19, dịch 
sốt xuất huyết đang bị bỏ quên và có mức độ lây lan khá đáng lo ngại. Theo Bộ Y tế, 
giai đoạn từ 28/12/2019 đến 24/4/2020, Lào ghi nhận tổng cộng 907 ca nhiễm sốt xuất 
huyết, trong đó nhiều nhất là ở thủ đô Vientiane với 283 ca nhiễm và đã có 1 ca tử 
vong. 

Doanh nghiệp Trung Quốc phun thuốc khử trùng tại 
Vientiane 

heo VTM, Vừa qua, kể từ ngày 6/4, hội cứu trợ nhân đạo Trung Quốc tại Lào 
đã phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức phun thuốc khử trùng 
phòng ngừa Covid-19 trên địa bàn 4 quận ở thành phố Vientiane gồm 

Chanthabouly, Sikhottabong, Xaythany và Xaysettha với tổng trị giá 221 triệu LAK. 

Theo đó, sử dụng 8 tấn dung dịch và xe chuyên dụng của cơ quan cứu hộ Trung Quốc 
1628, việc phun khử trùng đã được thực hiện trên các tuyến phố chính của hơn 30 bản 
thuộc quận Chanthabouly, 60 bản thuộc quận Sikhottabong, 104 bản thuộc quận 
Xaythany và đang tiếp tục triển khai tại 48 bản thuộc quận Xaysettha cùng một số 
điểm dân cư nội thành khác. 

  Lào ban hành hướng dẫn một số lĩnh vực kinh doanh 
được phép mở lại vào 4/5 

heo báo chí Lào, hôm 3/5, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào ban hành 
văn bản hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp khách sạn, resort, nhà nghỉ, 
quán ăn, cà phê, cắt tóc, làm đẹp hoạt động trong giai đoạn phòng chống dịch 

Covid-19. 

Theo đó, mọi loại hình kinh doanh nêu trên bước đầu sẽ được hoạt động trở lại kể từ 
ngày mai 4/5 và phải áp dụng một số biện pháp phòng ngừa Covid-19 đến ít nhất ngày 
17/5, khi các thay đổi khác được áp dụng, gồm có việc phải thực hiện đo thân nhiệt 
nhân viên trước khi làm việc và khách hàng đến sử dụng dịch vụ, nếu phát hiện cao 
hơn 37.5 độ phải thông báo ngay cho đường dây nóng 165 hoặc 166 để được tư vấn; 
Thông tin, hướng dẫn cho nhân viên và khách hàng về các biện pháp phòng ngừa dịch 
Covid-19 cần thiết như đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách; Tổ chức điểm rửa tay bằng 
xà phòng hoặc dung dịch rửa tay hoặc cồn trên 70 độ. Thực hiện khử trùng cửa ra vào, 
nhà vệ sinh, khu vực thanh toán; Phải dùng găng tay hoặc chuẩn bị dung dịch khử 
trùng, cồn trên 70 độ để giữ vệ sinh thiết bị, đồ dùng bị tiếp xúc nhiều như thực đơn, 
bàn ăn, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh, thiết bị cắt tóc và làm đẹp; Thực hiện khử trùng 
đồ dùng vệ sinh, phòng nghỉ, trang thiết bị cắt tóc, làm đẹp trước khi cung cấp dịch vụ 
cho khách. Ngoài ra, hướng dẫn cũng yêu cầu người cung cấp dịch vụ cũng như khách 
hàng phải giữ khoảng cách tối thiểu 1m, hạn chế và giữ ý thức trong trường hợp ho 
hoặc hắt hơi, vứt rác đúng cách và đúng nơi quy định. Khu vực cung cấp dịch vụ cũng 
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phải được vệ sinh liên tục trong ngày như nền, tường, trần, bàn ghế, nhà vệ sinh bằng 
dung dịch khử trùng Sodium Hypochlorite 0.1%, xà phòng, nước tẩy rửa Haiter hoặc 
cồn trên 70 độ... 

Điểm tin báo chí trong nước: 

Lãnh đạo Lào gửi Điện mừng giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước 

heo TTXVN, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã 
gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân 
45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nội dung Điện mừng có đoạn viết: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các 
dân tộc Lào vô cùng tự hào nhận thấy, cách đây 45 năm vào ngày 30/4/1975, thực hiện 
ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhân dân Việt 
Nam đã giành được thắng lợi vĩ đại, lừng lẫy tại chiến dịch Hồ Chí Minh và đã giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành sứ mệnh lịch sử thống nhất đất nước Việt 
Nam. Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt 
Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát 
triển, vì hạnh phúc của nhân dân và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và thực 
hiện đường lối đổi mới đưa đất nước không ngừng phát triển. 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào vui mừng và đánh giá 
cao về những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân 
dân Việt Nam anh em đã đạt được trên mọi lĩnh vực trong suốt thời gian qua, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những thành tựu 
toàn diện trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Điều đó đã làm cho nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ổn định vững chắc về chính trị; kinh tế tăng trưởng cao và 
liên tục; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh vững 
mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vai trò và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường 
quốc tế. Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi đó như của chính 
mình, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với chúng tôi trong việc lãnh đạo 
sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào. 
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              Đại sứ quán thông báo về việc Chính phủ Lào đóng 
các cửa khẩu quốc tế 

heo VOV, hôm nay 2/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra công văn số 44-
20/LS/ĐSQLA thông báo về việc Chính phủ Lào đóng các cửa khẩu quốc tế. 

Theo đó, căn cứ trên tinh thần Công hàm số hàm số 189/BNG.APA.2, ngày 03/4/2020 
và Công hàm số 100/BNG.VPBBG.4 ngày 2/5/2020 của Bộ Ngoại giao Lào, Đại sứ 
quán Việt Nam tại Lào thông báo việc Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc 
tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu địa phương đến ngày 17/5/2020, tức được kéo dài thêm 
14 ngày so với quy định trước đây. 

Như vậy, công dân Việt nam sẽ vẫn tiếp tục không được phép xuất cảnh Lào để về 
Việt Nam trong thời gian nêu trên, thông báo của Đại sứ quán cho biết. 

Ngoài ra, khi Chính phủ Lào có thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định liên quan đến 
việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán 
nước CHXHCN Việt Nam sẽ kịp thời thông báo rộng rãi đến bà con cộng đồng. 

Công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước 
CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào để được hỗ trợ về thông tin. 
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        Pháp hỗ trợ tài chính cho Việt Nam và 4 nước 
ASEAN chống dịch COVID-19  

heo TTXVN, gói hỗ trợ tài chính trị giá 2 triệu euro sẽ được phân bổ cho 5 nước 
ASEAN, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines, nhằm tăng 
cường công tác giám sát, ứng phó với dịch COVID-19. 

Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã cung cấp một gói hỗ trợ công tác phòng chống dịch 
viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 2 triệu euro (2,19 triệu USD) cho một số 
nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Theo một tuyên bố chung được công bố chiều 1/5, gói hỗ trợ tài chính của AFD sẽ 
được phân bổ cho 5 nước ASEAN, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và 
Philippines, nhằm tăng cường công tác giám sát, chẩn đoán và củng cố hệ thống ứng 
phó với đại dịch COVID-19 tại các nước này. 

Với khoản viện trợ trên, AFD hy vọng rằng các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia trên sẽ 
tăng cường năng lực trong giai đoạn ứng phó đại dịch COVID-19 như có thêm các 
trang thiết bị, các bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, đồ bảo hộ 
dành cho các nhân viên y tế. 
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          Khởi tố đối tượng "cõng" 60.000 viên ma túy từ Lào 
về Việt Nam 

heo VOV- Sáng 27/4, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra 
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Kha Văn Mun (SN 
1992) quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái 

phép chất ma túy. 

Trước đó, vào hồi 2h15" ngày 15/4/2020, tại km 61, quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai, 
xã Sơn Kim 1 - huyện Hương Sơn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP 
Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Kha Văn Mun 
đang mang một ba lô màu tím đen bên trong chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng 
phiến).  

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, 60.000 
viên hồng phiến trên có khối lượng 5.781,8 gam là Methamphetamine. Qua đấu tranh, 
Kha Văn Mun khai nhận số hồng phiến trên là của mình, đang trên đường vận chuyển 
từ Lào về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Được biết, Kha Văn 
Mun quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), hiện trú tại bản Phôn Thong, huyện 
Khăm Cợt, tỉnh BôlyKhămxay (Lào).  

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 
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