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• Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới sau 35 ngày

• Chính quyền kêu gọi ủng hộ cho trung tâm cách ly tại Vientiane
• Lào ban hành chính sách mới về tín dụng

• Lao động Lào tại Thái Lan thất nghiệp do Covid-19 có thể được hỗ trợ 
việc làm

• LAPnet kích hoạt hệ thống kết nối các ngân hàng thương mại

• Giá vàng tại Lào tăng nhẹ trở lại
• Tỷ lệ thất nghiệp của Lào sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu dịch Covid-19 

kéo dài

• LAOSAT đẩy mạnh hợp tác phát sóng truyền hình vệ tinh với các Bộ, 
ngành của Lào

• Giá vàng tại Lào tăng nhẹ sau thời gian mất giá
• FAO và Chính phủ Lào xây dựng kế hoạch hỗ trợ ngành nông nghiệp
• Cao tốc Vientiane – Vang Vieng đạt tiến độ tốt
• Lào tiếp tục nhận viện trợ phòng chống dịch Covid-19
• Lào nghiên cứu khả thi dự án phát triển khu công nghệ cao Lào-Trung
• Học viện Khổng Tử Đại học Souphanouvong được phép mở khoa tiếng 

Trung Quốc
• Lào chuẩn bị mua 2 đoàn tàu Trung Quốc cho dự án đường sắt Lào-Trung
• Hội chữ thập đỏ Lào đạt nhiều thành quả hoạt động trong năm qua
• Hàng hóa hữu cơ tại Vientiane không có đầu ra
• Vientiane bắt giữ hàng loạt đối tượng vị thành niên phạm pháp
• Vientiane thúc đẩy một số dự án giao thông quan trọng hoàn thành trước 

mùa mưa 
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• Sốt xuất huyết tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp
• Lào dời ngày tổ chức triển lãm xây dựng Lao Build 2020
• Xiengkhuang xem xét điều chỉnh kế hoạch Đại hội thể thao
• Bộ Y tế Lào mở rộng phạm vi bảo hiểm ở bệnh viện tư
• Lào đảm bảo an toàn phòng dịch của lĩnh vực xuất-nhập khẩu
• Công an Vientiane bắt giữ cướp sử dụng súng
• Attapeu thúc đẩy công tác phục hồi sau thảm họa tại Sanamxay
• Địa phương tại Xaysomboun trên đà phát triển
• Dự án xây dựng đường truyền tải dự án Xelanong 1 sắp hoàn thành
• Dư luận Lào: chính sách giảm giá điện còn bất cập
• Lào giảm mạnh giá xăng
• Nhiều tấn thịt lợn nhập lậu vào Lào bị tiêu hủy
• Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc chuẩn 

bị được thành lập tại Lào 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Sisavath 
Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Lào

• Việt Nam lên tiếng về dự án thủy điện mới của Lào

• Sinh viên Lào cứu người đuối nước nhận Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT 

• Phát hiện, tổ chức cách ly 4 đối tượng vượt biên giới trái phép 

Tin vắn:
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Tin chính: 

Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới sau 35 ngày 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 16/5, số ca nhiễm Covid-19 ở Lào hiện vẫn 

là đang là 19 ca, bao gồm 16 ca tại Vientiane và 3 ca tại Luangprabang.  

Ngành Y tế Lào đã thực hiện tổng cộng 4.562 xét nghiệm Covid-19, phát 

hiện 19 người nhiễm Covid-19, điều trị khỏi cho 14 người, trong đó có một người tái 

dương tính, hiện toàn bộ 5 bệnh nhân còn lại đều ở trạng thái tốt, đang được theo dõi 

tại viện và đã 35 ngày nước này không có bệnh nhân mới.  

Cả nước Lào cũng chỉ còn 91 điểm cách ly, trong đó bao gồm 2.416 người trong các 

khu cách ly tập trung và tất cả mẫu xét nghiệm của người đang cách ly đều âm tính. 

Ngoài ra, theo nội dung Thông báo số 580/VPPTTg về việc “Tiếp tục thực hiện các 

biện pháp nới lỏng và các biện pháp phòng ngừa, giám sát, giải quyết dịch bệnh Covid-

19 trong thời gian từ ngày 18-5 đến ngày 1-6-2020”, kể từ ngày 18/5, Lào cho phép 

các cơ quan Đảng, Nhà nước, các công ty, nhà máy mở cửa trở lại, người dân, cán bộ, 

lực lượng vũ trang, ngoại kiều … được phép tự do di chuyển trên toàn quốc, các 

phương tiện vận tải công cộng đường bộ, đường hàng không, đường thủy được phép 

hoạt động trong nội địa. 

Tuy nhiên, để đề phòng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 mới, Chính phủ 

Lào vẫn đóng cửa các hoạt động như chợ đêm, cửa hàng giải trí, quán rượu, bia, quán 

karaoke, quán game, casino và việc tổ chức thi đấu thể thao có đông người xem. Ngoài 

ra, Lào tiếp tục dừng việc cấp thị thực các loại cho đối tượng phổ thông đến hoặc quá 

cảnh qua nước có dịch bệnh Covid-19, trừ nhân viên sứ quán, chuyên gia, kỹ thuật 

viên, lao động nước ngoài có nhu cầu và phải khẩn trương nhập cảnh để thực hiện 

công việc tại Đại sứ quán, các hoạt động và dự án quan trọng, cần thiết nhưng phải 

thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của Ban chuyên trách. Đối với các thủ tục 

trong thực tế, Bộ Ngoại giao sẽ có hướng dẫn thêm. 
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 Chính quyền kêu gọi ủng hộ cho trung tâm cách ly tại 

Vientiane 

heo báo chí Lào, khu nhà mới hoàn thành của Trung tâm huấn luyện quân sự 

Km27, thủ đô Vientiane được bố trí thành điểm cách ly tập trung đối với 

người nhập cảnh vào Lào. 

Hôm qua 11/5, tại họp báo hàng ngày của Bộ Y tế Lào về tình hình dịch bệnh Covid-

19 tại nước này, Thứ trưởng Phouthone Meuangpak đã thông báo việc trung tâm cách 

ly Km27 do Bộ Y tế chỉ định đã bắt đầu đón những lượt người nhập cảnh đầu tiên. 

Hiện đã có 374 người, bao gồm 127 phụ nữ là lao động Lào tại Thái Lan được đưa đến 

cách ly tại Km27, ông Phouvone nói. Các lao động này có quê quán từ nhiều tỉnh trên 

cả nước, đã lên chờ đợi tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị số 1 Nongkhai và được hỗ trợ 

xuất-nhập cảnh cách đây ít ngày. 

Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị chưa thực sự toàn diện, bước đầu việc cung cấp thực 

phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu cho người cách ly đang chưa được kịp thời. 

Sau khi Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19 xuống thị sát công 

tác chuẩn bị đón người cách ly tại Km27, thứ trưởng Phouthone cho biết cơ sở vật chất 

ở đây khá đảm bảo. 

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Y tế Lào cũng cho biết ưu tiên hàng đầu của Lào hiện tại là ngăn 

ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài. Mọi trường hợp nhập cảnh đều được 

kiểm tra nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly bắt buộc tại các khách sạn hoặc 

trung tâm do nhà nước chỉ định. 

"Ngoài việc trở về nước bằng cửa khẩu quốc tế, nhiều công dân Lào cố gắng di chuyển 

bằng lối "tự nhiên"", ông Phouthone nói về việc một bộ phận người vượt biên trái phép 

về nước. Mới đây, đã có 11 trường hợp như vậy được công an tuần tra phát hiện và 

đưa đi cách ly. 

"Công dân vượt biên sẽ không bị xử phạt, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ đưa đến điểm 

cách ly để theo dõi sức khỏe", ông Phouthone nói thêm. 

Hiện Lào quản lý rất chặt chẽ vấn đề nhập cảnh, chỉ ưu tiên công dân mình hoăc kỹ 

sư, chuyên viên, lao động nước ngoài tại các dự án lớn, cần thiết phải hoạt động trở lại 

sau thời gian dài tê liệt, đặc biệt là dự án đường sắt Lào-Trung, đường cao tốc 

Vientiane-Vangvieng... 

Thay mặt cho Bộ Y tế và Ủy ban chuyên trách, thứ trưởng Phouthone Meuangpak 

cũng kêu gọi các thành phần xã hội, tùy theo khả năng và lòng hảo tâm hỗ trợ cung 

cấp nhu yếu phẩm để giúp nhà nước cung cấp cho các điểm cách ly bắt buộc. 

T 
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 Lào ban hành chính sách mới về tín dụng 

heo báo chí Lào, hôm 11/5 vừa qua, Cục quản lý Tổ chức tài chính thuộc 

Ngân hàng CHDCND Lào ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thực 

hiện quyết định về chính sách tín dụng trong giai đoạn giải quyết tác động 

của dịch Covid-19. 

Theo đó, văn bản hướng dẫn số 118 yêu cầu các tổ chức tài chính không phải ngân 

hàng và trực thuộc sự quản lý của BOL trên phạm vi cả nước, trong đó bao gồm tất cả 

tổ chức tài chính có hoặc không nhận tiền gửi, hợp tác xã tín dụng và tiền gửi tiết kiệm, 

công ty tín dụng và cơ sở cầm đồ chủ động triển khai và thực hiện chính sách tín dụng 

cho khách hàng bị tác động bởi dịch Covid-19. Động thái này được đưa ra vào thời 

điểm các doanh nghiệp nhỏ trên cả nước kêu gọi chính phủ có động thái hỗ trợ bởi 

hoạt động sản xuất bị đình trệ do các biện pháp phòng dịch nhưng hầu hết các khoản 

vay tại tổ chức tài chính không được áp dụng chính sách nào. 

BOL cho biết chính sách nới lỏng hợp đồng tín dụng gồm có giãn thời hạn thanh toán 

lãi suất và tiền vay gốc cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19; điều chỉnh cơ cấu 

nợ lại một cách phù hợp; điều chỉnh giảm lãi suất, giảm hoặc miễn các loại lệ phí; cung 

cấp các khoản tín dụng mới theo hạn mức và tỷ lệ lãi suất phù hợp để hỗ trợ thanh 

khoản doanh nghiệp, từ đó có điều kiện phục hồi sản xuất; cung cấp các chính sách 

phù hợp để khuyến khích khách hàng. 

Theo BOL, việc điều chỉnh cơ cấu nợ bao gồm việc sửa đổi kế hoạch thanh toán, điều 

chỉnh lãi suất, tăng hoặc giảm hạn mức cho vay, gia hạn hợp đồng trong trường hợp 

khách hàng không thể thanh toán nợ theo hợp đồng ban đầu nhằm tạo điều kiện cho 

con nợ có thể duy trì hoạt động, từng bước đủ khả năng thanh toán. 

Khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được mô tả là các cá nhân, pháp nhân là 

chủ doanh nghiệp bị ngừng hoạt động một phần hoặc đóng cửa hoàn toàn do sự bùng 

phát của dịch bệnh; Nhân viên, nhân công tại các đơn vị doanh nghiệp bị ngừng hoạt 

động một phần hoặc đóng cửa hoàn toàn do dịch Covid-19 và không được nhận hoặc 

chỉ được nhận một phần lương; người kinh doanh tự do không thể duy trì hoạt động 

như bình thường do ảnh hưởng của Covid-19; bệnh nhân nhiễm Covid-19 hoặc người 

có liên quan bị cách ly và không thể hoạt động như bình thường, ảnh hưởng đến thu 

nhập; người bị ảnh hưởng gián tiếp, có thể không phải đóng cửa kinh doanh nhưng 

doanh thu bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

Theo đó, doanh nghiệp bị tác động bởi Covid-19 được hướng dẫn làm văn bản đề nghị, 

trong đó đính kèm văn bản xác nhận bị chịu tác động của dịch Covid-19 do cơ quan 

chức năng cấp hoặc các văn bản khác có liên quan, sau đó gửi đến Tổ chức tài chính 

không phải ngân hàng mà mình có vay tín dụng để được xem xét áp dụng chính sách 

hỗ trợ phù hợp. 

T 
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BOL cũng đề nghị công ty tín dụng, cơ sở cầm đồ ngừng hoặc lùi thời hạn phát mại 

tài sản thế chấp của khách hàng ít nhất 2 quý; giảm hoặc miễn lệ phí, tiền phạt các loại 

đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Các tổ chức tài chính áp dụng chính sách tín dụng cho khách hàng sẽ được hưởng lại 

chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng CHDCND Lào, bao gồm được nới lỏng hoặc miễn 

phân cấp nợ, trích lập dự phòng, giảm một phần tỷ lệ bảo đảm an toàn; hỗ trợ giãn 

thanh toán lãi và nợ gốc đối với công ty tín dụng có khoản vay tại ngân hàng thương 

mại... 

Các tổ chức tài chính cũng được yêu cầu tổ chức thực hiện theo quy định đã nêu và 

báo cáo hàng tháng lại cho BOL, nếu không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của 

Pháp luật. 

Lao động Lào tại Thái Lan thất nghiệp do Covid-19 có 

thể được hỗ trợ việc làm 

heo truyền thông Lào, Chính phủ Lào sẽ sớm có chính sách hỗ trợ lao động 

Lào làm việc tại Thái Lan phải trở về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 

trong số này có nhiều người mất việc làm. 

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, căn cứ theo chỉ đạo của Chính phủ, đang yêu cầu các 

tỉnh, thành phố nhanh chóng xác minh thông tin về số lượng lao động Lào tại Thái Lan 

trở về nước, đặc biệt là vấn đề việc làm hậu đại dịch Covid-19 bởi có nhiều người phải 

trở về hẳn do đơn vị sử dụng lao động phía Thái Lan phải chịu khủng hoảng do các 

biện pháp phòng ngừa của chính phủ, dẫn đến việc bắt buộc phải cắt giảm nhân sự. 

Theo đó, ngành Lao động và Phúc lợi xã hội sẽ cố gắng tạo điều kiện tiếp cận chương 

trình đào tạo tay nghề cơ bản để giúp số lượng lao động này tìm được việc làm trong 

nước, đặc biệt là tại các khu kinh tế đặc biệt, nơi đặt nhiều nhà máy thuộc lĩnh vực 

công nghiệp sản xuất, chế biến. 

Theo dự tính, kể từ 24/3 đến 30/5, sẽ có khoảng 79.208 lao động Lào từ Thái Lan về 

nước, trong số đó có ít nhất 2.000 người có quê quán hoặc sinh sống tại thành phố 

Vientiane, theo Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19. 

Ngành Lao động Lào dự kiến con số người mất việc làm sẽ còn tăng cao trong thời 

gian tới khi khu vực doanh nghiệp hầu hết vẫn phải đóng cửa bởi nguy cơ lây lan của 

dịch Covid-19 vẫn đang còn. Con số cụ thể sẽ được tổng hợp và trình chính phủ xem 

xét ban hành chính sách cụ thể, khả năng sẽ là cung cấp việc làm mới. 

Lao động thất nghiệp do dịch Covid-19 tại Lào có thể sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm hoặc hướng nghiệp để tự kinh doanh. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn có một số 

lượng lao động Lào mong muốn xuất cảnh để làm việc như trước, sau khi dịch Covid-

19 được kiểm soát. 
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Hiện chính phủ Lào vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa có nhiều động thái cụ 

thể nào để hỗ trợ lực lượng lao động nước này bị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

LAPnet kích hoạt hệ thống kết nối các ngân hàng 

thương mại 

heo LAPnet, mới đây, hôm 13/5, Công ty TNHH Mạng thanh toán quốc gia 

Lào (LAPNet) đã công bố việc khách hàng của 14 ngân hàng thành viên có 

thể rút hoặc gửi tiền mặt tại bất cứ điểm ATM của mọi ngân hàng trên phạm 

vi toàn quốc. Đây là một phần của dự án hợp tác liên ngân hàng do LAPnet 

triển khai. 

LAPnet là một liên doanh trực thuộc Ngân hàng CHDCND Lào, được thành lập từ 

tháng 11/2019 nhằm mục đích tạo ra hệ thống thanh toán hiệu quả, tích hợp phương 

thức thanh toán điện tử giữa các ngân hàng thương mại trong nước. Theo đó, khách 

hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản tiền gửi để thực hiện giao dịch qua hệ 

thống ATM và CDM, bao gồm thao tác kiểm tra số dư tài khoản, rút hoặc chuyển tiền 

mặt, đồng thời LAPnet sẽ sử dụng hệ thống Hồ sơ cho vay (LAPS) do BOL cung cấp. 

Về dài hạn, LAPnet đang đặt mục tiêu phát triển hạ tầng thanh toán đối với các giao 

dịch liên ngân hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có QR Code, ngân hàng 

di động. Hồi đầu năm nay, LAPnet đã tổ chức tìm kiếm nhà thầu để triển khai Dịch vụ 

thanh toán di động Interbank, cung cấp dịch vụ chuyển khoản và thanh toán bằng mã 

QR liên ngân hàng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. 

Hiện có 14 ngân hàng thuộc mạng lưới của LAPnet đã sẵn sàng cho việc rút, chuyển 

tiền mặt gồm Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng BCEL, Ngân hàng Phát triển 

Lào (LDB), Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp (APB), Ngân hàng Liên doanh Lào-

Việt, 

Ngân hàng hợp tác phát triển (JDB), Ngân hàng ST, Ngân hàng BIC (Lao) Co Ltd, 

Maruhan Japan Bank Lao Co Ltd, Sacombank, ICBC, Bank of China, AmyBank, 

ACLEDA Bank và Ngân hàng Indochina. Ngoải ra, theo LAPnet, việc chuyển tiền qua 

ATM cũng có thể được thực hiện qua mạng lưới của 7 ngân hàng gồm BCEL, LDB, 

APB, ST Bank, JDB, Maruhan Japan Bank và BIC Bank. 

Theo thỏa thuận hợp tác liên doanh giữa 9 đơn vị thuộc LAPnet vào tháng 4/2019 vừa 

qua, Ngân hàng CHDCND Lào sẽ nắm giữ 25% cổ phần, trị giá 1 triệu USD, BCEL 

sở hữu 20% cổ phần, trị giá 800.000 USD, UnionPay International nắm giữ 15% cổ 

phần trị giá 600.000 USD, LDB và APB mỗi bên có 10% cổ phần trị giá 400.000 đô 

la Mỹ, JDB, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Ngân hàng ST và Ngân hàng BIC mỗi 

bên có 5% cổ phần, trị giá 200.000 USD. 
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Giá vàng tại Lào tăng nhẹ trở lại 

heo báo chí Lào, Lĩnh vực xuất khẩu chăn nuôi của Lào, đặc biệt là trâu, bò 

vẫn duy trì giá trị ổn định mặc dù tổng kim ngạch thương mại của Lào với 

các nước láng giềng giảm mạnh trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19. 

Theo số liệu của Bộ Công thương Lào, giá trị xuất khẩu mặt hàng chăn nuôi 3 tháng 

đầu năm của nước này đạt 70 triệu USD, con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong giai 

đoạn tới bởi Chính phủ Lào rất chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là 

chăn nuôi. 

Năm 2019, giá trị xuất khẩu chăn nuôi vươn lên đứng đầu trong nhóm các sản phẩm 

nông-lâm nghiệp của Lào, đạt 227.7 triệu USD, theo Bộ Công thương. 

Lĩnh vực xuất khẩu chăn nuôi của Lào được đánh giá là có nhiều tiềm năng nội tại để 

phát triển, cho đến cả cơ hội bên ngoài, bởi các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Việt 

Nam và Trung Quốc có nhu cầu lớn về mặt hàng chăn nuôi trong những năm trở lại 

đây. 

Gần nhất, Lào cũng vừa đạt được thỏa thuận về quy cách xuất khẩu gia súc với Trung 

Quốc, đánh dấu quan trọng trong việc chính thức tham gia vào thị trường này. 

Chăn nuôi nằm trong nhóm 20 sản phẩm chủ lực của Lào xuất sang Trung Quốc, năm 

ngoái, lĩnh vực xuất khẩu này đạt giá trị 7.5 triệu USD. 

Thị trường miền Nam Trung Quốc hiện có nhu cầu lớn về sản phẩm chăn nuôi nhập 

khẩu, năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường trong lần tiếp đón phái đoàn cán bộ chính 

phủ Lào, đã nói với Thủ tướng Thongloun Sisoulith về nhu cầu 500.000 gia sức mà 

khu vực tỉnh Vân Nam đang muốn nhập từ Lào mỗi năm. 

Tuy nhiên, Lào đứng trước các thách thức về tiêu chuẩn gia súc để xuất khẩu sang 

Trung Quốc khi trâu, bò truyền thống của nước này khó đạt được trọng lượng 350kg 

mà hai bên đã thỏa thuận do phẩm chất giống cũng như kỹ thuật chăn nuôi địa phương 

đang còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, chăn nuôi là một trong hai sản phẩm hàng đầu mà Lào xuất khẩu sang 

Việt Nam trong năm 2019, đạt giá trị gần 220 triệu USD. Việt Nam cần nhập khẩu 

300.000-400.000 gia súc mỗi năm, tuy nhiên Lào không để đáp ứng được, theo Bộ 

Công thương Lào. 

Lào có nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực chăn nuôi theo hướng thương mại hóa do 

sở hữu quỹ đất và nguồn tài nguyên tự nhiên phù hợp. Tuy nhiên, lĩnh vực này lại chưa 

được đầu tư xứng tầm, về cả tài chính và chuyên môn. 

Trong thời gian qua, Chính phủ Lào đã khuyến khích cả nhà đầu tư trong và ngoài 

nước tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi thông qua một số chính sách ưu đãi đặc biệt. 
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Tỷ lệ thất nghiệp của Lào sẽ ngày càng nghiêm trọng 

nếu dịch Covid-19 kéo dài 

heo báo chí Lào, hôm 14/4, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào 

Khampheng Xaysompheng đã tham dự họp trực tuyến các lãnh đạo ngành lao 

động Asean cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về vấn đề tác động của 

dịch Covid-19 tới lao động và việc làm. 

Theo đó, tại Hội nghị, Bộ trưởng Khampheng đã kêu gọi ILO xem xét cung cấp hướng 

dẫn về chính sách và hỗ trợ kỹ thuật-nghiệp vụ cũng như vốn để cải thiện công tác giải 

quyết vấn đề lao động bị ảnh hưởng do sự bùng phát của dịch Covid-19. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng cũng đề nghị các quốc gia thành viên 

Asean, nơi có công dân Lào đang sinh sống và lao động quan tâm và cung cấp các hỗ 

trợ phù hợp theo quy định của mỗi nước. 

Ông Khampheng cũng cho biết thêm, mặc dù số lượng bệnh nhân Covid-19 tại Lào 

không nhiều, nhưng tác động của đại dịch lên lĩnh vực Kinh tế-Xã hội là rất đáng kể 

khi chính phủ phải yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng lao động tạm đóng cửa, đồng 

thời, để đảm bảo khả năng duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã phải thực hiện cắt 

giảm quy mô, dẫn đến lượng lớn lao động phải nghỉ việc và không có thu nhập, đặc 

biệt là lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng... 

Các doanh nghiệp còn duy trì đầy đủ số lượng nhân công cũng phải thực hiện việc 

giảm quỹ lương để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, cũng có hơn 100.000 lao động Lào 

trở về từ nước ngoài, cũng do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Bộ trưởng Khampheng 

nói. 

"Đây cũng chỉ là hậu quả của tác động tiêu cực trong ngắn hạn, nếu dịch bệnh tiếp tục 

kéo dài sẽ tạo ra thách thức to lớn cho Chính phủ Lào. Do ảnh hưởng của Covid-19, 

tỷ lệ thất nghiệp của lao động Lào có thể sẽ tăng từ 2% lên đến 25%", người đứng đầu 

ngành Lao động cho biết. 

Hiện Chính phủ Lào đang tìm các biện pháp phù hợp để hỗ trợ người lao động mất 

việc làm do dịch Covid-19, khả năng sẽ là phối hợp với các đơn vị tuyển dụng để cung 

cấp các lớp đào tạo tay nghề ngắn hạn nhằm cải thiện kỹ năng cho người lao động, từ 

đó tiếp cận nhu cầu nhân công trong nước, đặc biệt là tại các nhà máy thuộc khu kinh 

tế đặc biệt. 

  

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 78 

 

LAOSAT đẩy mạnh hợp tác phát sóng truyền hình vệ 

tinh với các Bộ, ngành của Lào 

heo báo chí Lào và Trung Quốc, mới đây, Công ty TNHH Vệ tinh Châu Á Thái 

Bình Dương Lào (LAOSAT) cho biết đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của 

chính phủ, phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào xây dựng môi trường học tập 

mới, chỉ 2 ngày sau khi có chỉ thị giãn cách xã hội đã cùng cơ quan này đưa ra phương 

án giáo dục trực tuyến phù hợp với tình hình của Lào, với mô hình thống nhất ba giải 

pháp gồm Kênh truyền hình vệ tinh + phát trực tuyến internet + phát trực tuyến qua 

ứng dụng di động, tăng khả năng bao quát, đáp ứng điều kiện khả năng tiếp cận khác 

nhau của học sinh. Đồng thời, thông qua các kênh này để triển khai bồi dưỡng nâng 

cao năng lực kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên, nâng cao trình độ giáo dục của 

Lào. 

Đến ngày 9/5 đã chính thức phát sóng kênh giáo dục đào tạo của Lào thông qua Vệ 

tinh Lào – 01, trước mắt đã bắt đầu phục vụ việc học tập từ xa cho phần lớn học sinh 

của Lào. Ngoài ra, cuối tháng 3 LAOSAT cũng hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt 

động thử nghiệm website song ngữ Lào – Anh về đào tạo trực tuyến cho Lào, ứng 

dụng di động phát trực tiếp các chương trình giáo dục của Lào cũng đang được khẩn 

trương xây dựng, dự kiến sẽ ra mắt thị trường Lào trong thời gian tới đây. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, hôm 15/5 vừa qua, LAOSAT cũng đã ký kết thành 

công với Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng Lào về việc tiếp-phát sóng chương trình 

truyền hình Quốc phòng thông qua vệ tinh. Buổi lễ đã diễn ra dưới sự chứng kiến của 

nhiều lãnh đạo chính phủ Lào, đặc biệt là Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Quốc phòng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào 

Thansamai Kommasith và đại diện các ban ngành liên quan. 

LAOSAT là công ty liên doanh giữa Chính phủ Lào và Công ty tên lửa Trường Chinh 

Trung Quốc, là công ty con của Tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng không Trung Quốc 

(China Aerospace Science And Technology Corporation), với số vốn đăng ký 15 triệu 

USD trong đó 45% vốn của Chính phủ Lào, thành lập ngày 25/2/2016 lĩnh vực hoạt 

động gồm kinh doanh viễn thông, truyền hình vệ tinh, băng thông di động vv.. 

LAOSAT hiện đang vận hành khai thác vệ tinh Lao SAT 1 được ra mắt vào ngày 

2/11/2015 và chính thức hoạt động vào tháng 3/2016. Được phóng lên quỹ đạo Trái 

đất bằng tên lửa LM-3B từ bãi phóng Tây Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vệ tinh 

này được trang bị 22 bộ phát đáp bao gồm 14 băng C và 8 băng Ku, cung cấp các dịch 

vụ tiếp phát sóng, viễn thông vệ tinh, internet, truyền hình vệ tinh và cứu hộ khẩn cấp. 

Theo cơ quan quản lý, dự án Lao SAT 1 có tổng giá trị đầu tư 259 triệu USD và có 

tuổi thọ hoạt động khoảng 15 năm. 
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Giá vàng tại Lào tăng nhẹ sau thời gian mất giá 

heo báo chí Lào, sau đợt giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm khi giá vàng thành 

phẩm tại Lào chỉ đạt 7.04 triệu LAK/bath (15gr) trong tháng 4 khi trước đó ở 

mức 7.6 triệu LAK tại thời điểm đầu năm. Giá mặt hàng này đã tăng trở lại, lên mức 

7.4 triệu LAK/bath và 1.8 triệu LAK/saleung trong tuần qua, theo biểu giá của Công 

ty vàng bạc và trang sức Kham Phouvong tại thành phố Vientiane. 

Tại cửa hàng trang sức Sida Latsavong, cũng là một trong các doanh nghiệp nổi tiếng 

tại Vientiane, giá vàng bán ra khoảng 7.1 triệu LAK/bath và 6.8 triệu LAK mua vào. 

Trong khi đó, giá vàng trên thế giới tuần qua dao động ở mức 1.701 USD/oz, tương 

đương 54.69 USD/gr. 

Sự tăng nhẹ giá vàng trở lại tại Lào đã ghi nhận sự quan tâm đáng kể của các lĩnh vực 

kinh doanh liên quan đến đá quý, trang sức trong bối cảnh lệnh nới lỏng phòng dịch 

của Chính phủ cho phép nhiều hoạt động kinh doanh được mở trở lại. Tuy nhiên, theo 

đánh giá, giá vàng tại Lào trong thời điểm này vẫn đang biến động không ổn định. 

Người Lào ưa thích sử dụng trang sức và phụ kiện bằng vàng, đồng thời đây cũng là 

một trong các tài sản cất giữ được tin tưởng. Dự kiến sau khi các lệnh hạn chế được 

dỡ bỏ hoàn toàn, giá vàng tại lào sẽ có thể ghi nhận mức tăng vọt do hàng hoạt doanh 

nghiệp có liên quan đến lĩnh vực này được hoạt động trở lại. 

FAO và Chính phủ Lào xây dựng kế hoạch hỗ trợ 

ngành nông nghiệp 

heo báo chí Lào, mới đây, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Chương 

trình lương thực thế giới (WFP) đang tổ chức hợp tác với Bộ Nông Lâm Lào 

trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó và hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân 

duy trì sản xuất và đảm bảo nhu cầu lương thực cho cộng đồng. 

Hiện tại, FAO và WFP đang hoàn thành đánh giá về tác động của dịch bệnh Covid-19  

đối với người nông dân và các hộ sản xuất gia đình quy mô nhỏ trên cả nước Lào, từ 

đó lên kế hoạch hỗ trợ phù hợp, cùng Bộ Nông Lâm cung cấp hạt giống, trang thiết bị 

canh tác, chăn nuôi và chuyển giao kỹ thuật. Theo FAO, đây là một trong các hỗ trợ 

khẩn cấp do tổ chức này thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19 lên ngành 

nông nghiệp Lào. Các dự án hỗ trợ được triển khai với mục đích cải thiện nguồn dinh 

dưỡng, đa dạng hóa thu nhập và phục hồi sức sản xuất để cung cấp nhu cầu cho các hộ 

gia đình dễ bị tổn thương nhất tại Lào. FAO cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chuyên 

môn với Chính phủ Lào để ổn định đời sống, sinh kế người dân và an ninh lương thực 

của các nhóm dân số dễ bị tác động nhất. 

Theo một phân tích được FAO công bố, tác động của dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng rõ 

rệt nhất tại các quốc gia nghèo hoặc phụ thuộc vào nguồn lương thực, thực phẩm nhập 

khẩu, như CHDCND Lào. Nếu tăng trưởng GDP của các quốc gia lệ thuộc vào nhập 
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khẩu giảm từ 2-10%, tình trạng thiếu lương thực có thể tác động đến 14.4-80.3 triệu 

người thuộc 101 quốc gia trong nhóm này, điều này có thể dẫn đến khủng hoảng với 

hậu quả dài hạn, theo FAO. 

Cao tốc Vientiane – Vang Vieng đạt tiến độ tốt 

heo báo chí Trung Quốc, Truyền thông Trung Quốc mới đây dẫn thông tin từ 

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư xây dựng tỉnh Vân Nam (YCIH) cho biết, 

cuối tháng 4 vừa qua, đoạn đường hầm xuyên qua núi Phoupha đã được khai 

thông, đánh dấu bước tiến mới quan trọng của dự án đường cao tốc Vientiane 

– Vang Vieng. 

Đoạn đường hầm xuyên qua núi Phoupha nói trên được nhất trí đặt tên là đường hầm 

Hữu Nghị Lào-Trung, là đường hầm duy nhất trong toàn tuyến cao tốc Vientiane – 

Vang Vieng, cũng là đường hầm đường bộ đầu tiên của Lào, gồm hai đường hầm cho 

2 làn đường riêng biệt, có chiều dài tổng cộng 1.750 m, được bắt đầu thực hiện từ 

tháng 3/2019, trong đó một làn dài 845m đã được hoàn thành vào tháng 1/2020, làn 

còn lại dài 875 vừa hoàn thành cuối tháng 4 vừa qua. Hầm chui này được xếp vào loại 

hạng mục đặc biệt quan trọng khi rút ngắn được tới 43km so với lộ trình trên quốc lộ 

13 Bắc hiện tại. 

Cao tốc Vientiane – Vang Vieng là đoạn thứ nhất của dự án đường cao tốc Lào – 

Trung, nối Viêng Chăn và thị trấn du lịch nổi tiếng Vang Vieng của Lào có tổng chiều 

dài 109,1 km, là tuyến đường cao tốc đầu tiên của Lào, đồng thời là bộ phận cấu thành 

quan trọng của tuyến đường xuyên Á – AH12 và tuyến đường kết nối Vân Nam, Trung 

Quốc với Băng Cốc, Thái Lan. Vì tính chất quan trọng, dự án cao tốc Lào – Trung đã 

được đưa vào “Kế hoạch hành động đối tác chung vận mệnh Lào – Trung”. 

Cao tốc Vientiane – Vang Vieng khi hoàn thành sẽ được khai thác theo hình thức BOT 

với chi phí bình quân khoảng 550 kíp cho mỗi km và mất 62.000 kíp cho một chiều 

Vientiane-VangVieng hoặc ngược lại. 

Nhà đầu tư dự án là doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, dự kiến sẽ một mình rót khoản 

vốn 1.2 tỷ USD với thời hạn tô nhượng 50 năm. Chính phủ Lào không đóng góp vốn 

đối ứng nhưng vẫn sẽ có 5% cổ phần dự án và cho phép nhà đầu tư nhập khẩu nhiên 

liệu không qua hàng rào thuế quan. 

Theo thông tin dự án, tuyến cao tốc Vientiane-VangVieng được xây dựng song song 

với quốc lộ 13 và tuyến đường sắt Lào-Trung, kết nối bản Sikeuth tại quận Naxaithong, 

thủ đô Vientiane đến trung tâm huyện VangVieng, tỉnh Vientiane. 

Tốc độ tối đa trong điều kiện lý tưởng mà tuyến đường này cho phép người tham gia 

lưu thông là 100km/h và khoảng 80km/h khi đi qua các khu vực đồi núi, tuyến đường 

cao tốc mới dự kiến sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển so với sử dụng quốc lộ 13. 
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Lào tiếp tục nhận viện trợ phòng chống dịch Covid-19 

heo truyền thông Lào, nhiều đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ 

Lào cả về tài chính lẫn vật tư y tế để củng cố công tác phòng chống dịch Covid-

19. 

Theo truyền thông Lào, mới đây, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam vừa quyên góp được 

số vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu đồng, tương đương hơn 38 triệu kíp và trao tặng cho 

chính quyền huyện Laman của tỉnh Sekong để phục vụ công tác phòng dịch Covid-19, 

bao gồm khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, theo KTXH. 

Ngoài ra, tỉnh Kon Tum của Việt Nam cũng vừa tổ chức trao tặng số vật tư y tế trị giá 

hơn 200 triệu đồng, khoảng 76.7 triệu kip cho các tỉnh Champasak, Salavan, Sekong 

và Attapeu để triển khai công tác phòng dịch Covid-19, bao gồm khẩu trang, kính y 

tế, dung dịch sát khuẩn và các thiết bị y tế thiết yếu. 

Bên cạnh đó, hôm 11/5 vừa qua, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ 

chức Olive Tree Global cũng tổ chức trao tăng số vật tư y tế trị giá 135.000 USD cho 

Bộ Y tế Lào nhằm bổ sung vào hệ thống phòng chống dịch. Mới đây, Phòng Thương 

mại quốc tế Trung Quốc tại Lào đã trao tặng 100.000 khẩu trang y tế, Huawei Lào 

cung cấp thiết bị họp từ xa cho thành phố Vientiane. Ngân hàng Trung ương Trung 

Quốc BOC chi nhánh Vientiane cũng vừa tặng Chính phủ Lào 500.000.000 kip; Hôm 

8/5, thông qua tổ chức Y tế thế giới WHO, Tổ chức phát triển và hợp tác Thụy Sĩ 

(SDC) trao tặng cho Chính phủ Lào 310.000 USD; ngày 11/5, Đại sứ quán Hàn Quốc 

tại Lào cũng thay mặt Chính phủ nước này tặng Chính phủ Lào 300.000 USD tiền mặt 

và số vật tư y tế trị giá 300.000 USD. Tất cả những hỗ trợ này đều được đại diện các 

ban ngành chính quyền Lào tiếp nhận, gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức, đơn 

vị, cam kết sẽ sử dụng và phân bổ hợp lý để công tác phòng dịch đạt hiệu quả cao nhất. 

Trong suốt thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chính phủ Lào được 

nhiều quốc gia trên thế giới viện trợ, trong đó bao gồm Nhật Bản, với 4.680 bộ áo bảo 

hộ PPE, găng tay y tế, khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, kính bảo hộ, nước sát 

khuẩn. 

Chính phủ Mỹ cũng viện trợ cho Lào thông qua USAID gồm kính bảo hộ, quần áo bảo 

hộ, khẩu trang, găng tay và các thiết bị y tế cần thiết khác. Chính phủ Thái Lan cũng 

cung cấp cho Bộ Y tế Lào nhiều vật tư y tế gồm dung dịch sát khuẩn, găng tay. Thông 

qua Đại sứ quán tại Lào, Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Lào 2.000 bộ kit xét 

nghiệm, quỹ Jack Ma cũng trao tăng 5.000 bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang N95 và 

20.000 bộ kit xét nghiệm. UNICEF cũng cung cấp cho Bộ Y tế Lào nhiều vật tư cần 

thiết để phân phát cho nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. 

Mặc dù nhận được khá nhiều viện trợ, tuy nhiên công tác phòng chống dịch Covid-19 

tại Lào vẫn đang gặp nhiều thiếu thốn. Mới đây, các cơ quan chức năng nước này đề 

xuất chính phủ giải ngân hơn 33 tỷ kíp để mua sắm thêm vật tư y tế, phương tiện 

chuyên chở bệnh nhân nhằm tăng cường khả năng ứng phó, đẩy lùi dịch bệnh. 
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Lào nghiên cứu khả thi dự án phát triển khu công nghệ 

cao Lào-Trung 

heo truyền thông Lào, Dự án phát triển khu công nghệ cao Lào-Trung Quốc dự 

kiến có mức đầu tư 300 triệu USD. 

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án phát triển khu công nghệ cao Lào-Trung Quốc là hợp 

tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ - đại diện cho Chính phủ Lào và Công ty phát 

triển công nghệ NT Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 

dựng thủy điện tại Lào. 

Theo đó, dự án có mục đích phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích nghiên 

cứu và phát triển toàn diện về lĩnh vực khoa học, công nghệ, ứng dụng đổi mới nhằm 

thúc đẩy sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo thế mạnh và tiềm năng của Lào. Hai bên 

dự định đầu tư 300 triệu USD để thực hiện dự án nói trên. 

Được biết, dự án sẽ được phát triển ở hai khu vực, một phần dự án nằm trên địa bàn 

bản Don Tiu (HuayYang), quận Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn trên tổng diện tích 

45ha với 5 hoạt động chính gồm : nghiên cứu và phát triển, trung tâm triển lãm và hội 

nghị, vườn ươm doanh nghiệp, văn phòng và khu vực dịch vụ lưu trú, nhà ở. 

Phần còn lại của dự án thuộc huyện Vang Vieng, tỉnh Viêng Chăn, dự kiến thực hiện 

trên tổng diện tích 200ha, bao gồm 9 hoạt động chính là cho thuê trụ sở văn phòng; 

trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tiện ích cho khu vực dân sinh, doanh nghiệp, 

nhà khoa học và khách du lịch; dịch vụ vận tải hành khách công cộng; khu công nghệ 

- viễn thông, internet; khu phát triển năng lượng tái tạo; dịch vụ cơ sở vật chất; tổ hợp 

giáo dục thông minh và khu sản xuất có hạ tầng công nghệ cao. 

Tại cuộc họp, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh việc hiện thực hóa thành công 

dự án sẽ mang lại lợi ích to lớn cho CHDCND Lào, bao gồm việc thúc đẩy chuyển đổi 

sản xuất truyền thống sang áp dụng thành tựu công nghệ để tăng giá trị hàng hóa, giảm 

chi phí sản xuất, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, từ đó tăng giá trị xuất khẩu. Ngoài ra, dự 

án được kỳ vọng sẽ cung cấp những xu hướng mới, đa dạng hóa lựa chọn tiêu dùng 

nội địa, giúp người dân Lào được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, hệ thống giáo 

dục chất lượng cao, dịch vụ vận tải công cộng đạt chuẩn quốc tế. 

Nội dung dự án cũng cho biết sẽ tạo ra không dưới 30.000 việc làm có mức thu nhập 

ổn định. Đồng thời, sẽ trở thành cơ sở hỗ trợ nghiên cứu khoa học, giáo dục, tạo điều 

kiện đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2025, 

cũng như tầm nhìn phát triển 2030. 

Hiện dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, nhà chức trách chưa công bố 

lộ trình triển khai cụ thể. 
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Học viện Khổng Tử Đại học Souphanouvong được phép 

mở khoa tiếng Trung Quốc 

heo báo chí Trung Quốc, Truyền thông Trung Quốc dẫn tin từ Đại học Khoa học 

và Công nghệ Côn Minh cho biết, ngày 8/5 vừa qua trường này đã tiếp nhận 

thông báo của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, theo đó chính thức phê chuẩn đơn 

xin thành lập Khoa tiếng Trung thuộc Học viện Khổng Tử Đại học Souphanouvong, 

tỉnh Luang Prabang. 

Đây sẽ là cơ sở đạo tạo tiếng Trung chính quy đầu tiên được thành lập ở khu vực Bắc 

Lào, đáp ứng nhu cầu đào tạo tiếng Trung cho 9 tỉnh Bắc Lào. Công tác chiêu sinh đào 

tạo khóa đầu tiên đang được khẩn trương tiến hành. 

Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh cho biết, sự kiện nói trên cho thấy Học 

viện Khổng Tử đang trở thành chương trình đào tạo tối ưu hợp tác giữa trường đại học 

các nước dọc “Vành đai, Con đường”, chính thức đi vào hệ thống đào tạo chính quy 

bậc đại học của Lào. Khoa tiếng Trung của Học viện Khổng Tử, Đại học 

Souphanouvong sau khi thành lập được kỳ vọng sẽ là môi trường chuyên nghiệp cung 

cấp nguồn nhân lực sử dụng tiếng Trung cho khu vực Bắc Lào. Đồng thời, sẽ hỗ trợ 

trường Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh trong việc cung cấp địa điểm sinh 

viên đi thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp, trao đổi giáo viên vv… 

Học viện Khổng Tử Đại học Souphanouvong, tỉnh Luong Prabang được thành lập trên 

cơ sở hợp tác của Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh, Trung Quốc và Đại học 

Souphanouvong Lào, đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2018. Từ tháng 1/2019, 

song song với công việc đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng tiếng Trung cho các cơ quan chức 

năng Lào tại các tỉnh bắc Lào, cơ sở này triển khai phối hợp với Đại học 

Souphanouvong để chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là việc biên soạn giáo trình, giáo 

án khoa tiếng Trung để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Lào phê chuẩn cấp phép. 

Khu vực Bắc Lào hiện là khu vực phát triển năng động nhất mối quan hệ kinh tế Lào 

– Trung với hàng loạt dự án quy mô lớn trong đó điển hình nhất là khu kinh tế Tam 

giác vàng, Khu Kinh tế Bò Tèn – Bò Hản, đường sắt – đường cao tốc Lào-Trung và 

hàng loạt dự án thủy điện và mỏ khác. Do đó, nhu cầu đối với lao động sử dụng tiếng 

Trung ở khu vực này đặc biệt lớn và không ngừng tăng lên. 
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  Lào chuẩn bị mua 2 đoàn tàu Trung Quốc cho dự án 

đường sắt Lào-Trung 

heo truyền thông Trung Quốc, mới đây sàn giao dịch đấu thầu Bắc Kinh đã công 

bố thông tin về “Hạng mục mua sắm tầu hỏa tuyến đường sắt Bò Tèn – Viêng 

Chăn mới xây dựng”. 

Theo đó, cho biết Công ty TNHH Đường sắt Lào Trung đang tìm kiếm đối tác cung 

cấp hai đoàn tầu (Multiple unit) tốc độ 160km/h, giá trị ước tính là 148 triệu NDT, tức 

20,84 triệu USD. Việc mở thầu đã diễn ra ngày 7/5 vừa qua, tuy nhiên các bên liên 

quan chưa công bố đơn vị được chọn. 

Đoàn tầu mà dự án đường sắt Lào Trung lựa chọn của Trung Quốc thuộc serial mang 

tên Phục Hưng, chủng loại CJ20, được truyền thông Trung Quốc gọi bằng cái tên 

Người khổng lồ xanh – Hulk, do nước sơn mầu xanh đặc trưng của loại tầu này. CJ20 

có vận tốc tối đa đạt 160km/h, do 3 công ty thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc – 

China Railway là CRRC Qingdao Sifang, CRRC Changchun Railway Vehicles, 

CRRC Tangshan Railway Vehicle hợp tác chế tạo, được đưa vào sử dụng chính thức 

từ năm 2019. Tại Trung Quốc, CJ20 bước đầu được đưa vào hoạt động trên 3 tuyến 

nội địa Bắc Kinh – Thượng Hải, Bắc Kinh – Cửu Long (Thâm Quyến, Quảng Đông) 

và Thượng Hải – Côn Minh (Vân Nam). 

Công ty TNHH Đường sắt Lào Trung đơn vị chào thầu hạng mục nói trên, là công ty 

liên doanh giữa Lào và Trung Quốc, được đăng ký thành lập tại Lào với số vốn 15 tỷ 

NDT tương đương 2,1 tỷ USD, phía Lào nắm 30%, Trung Quốc nắm 70% chịu trách 

nhiệm đầu tư, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án đường sắt Lào Trung đoạn từ cửa 

khẩu Bò Tèn, Bò Hản – Viêng Chăn có độ dài 414 km, là một phần của tuyến đường 

sắt kết nối Trung Quốc với ASEAN một trong các dự án trọng điểm của sáng kiến 

“Vành đai, Con đường”, trong đó đoạn chạy trong lãnh thổ Trung Quốc dài 508,53 km 

từ Ngọc Khê đến Bò Hản, Vân Nam. Dự án đường sắt Lào – Trung chủ yếu do phía 

Trung Quốc đầu tư xây dựng, tất cả đều áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật Trung Quốc, được 

khởi công tháng 12/2016 dự kiến năm 2021 sẽ khai thông toàn tuyến. 
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Hội chữ thập đỏ Lào đạt nhiều thành quả hoạt động 

trong năm qua 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 8/5, Hội chữ thập đỏ Lào đã tổ chức lễ kỷ niệm 

Ngày Chữ thập đỏ thế giới và Ngày Trăng lưỡi liềm đỏ, đồng thời tổng kết lại 

các thành quả hoạt động trong năm vừa qua của tổ chức này. 

Theo đó, Hội chữ thập đỏ Lào -  tổ chức nhân đạo trực thuộc Chính phủ Lào  tiếp tục 

đóng vai trò quan trọng, hoạt động mạnh trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối 

với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, người có hoàn cảnh khó khăn, người 

dân vùng sâu vùng xa. Cụ thể, đã có 1.689 bản với tổng số 162.679 hộ gia đình thuộc 

98 huyện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Lào trong năm 2019 đã được nhận lợi ích từ 

chương trình hỗ trợ an ninh lương thực, quần áo và thuốc men do Hội chữ thập đỏ thực 

hiện. Ngoài ra, tổ chức này cũng đã kêu gọi và cung cấp tổng cộng 55.405 túi máu 

nhân đạo cho các bệnh nhân trên khắp cả nước, hỗ trợ 8.3 tỷ LAK cho 452 bản, 10.673 

hộ gia đình thuộc 84 huyện bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thực hiện các sáng kiến hỗ trợ 

cộng đồng, đặc biệt là dự án lắp đặt hệ thống cấp nước tại tỉnh Attapeu trên cơ sở hợp 

tác với Hội chữ thập đỏ Thụy Sĩ, Đức và Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). 

Hội chữ thập đỏ Lào có tổng cộng 56.214 tình nguyện viên trên khắp cả nước, trong 

đó bao gồm 10.214 nữ. Năm 2019, Hội nhận được tổng cộng trên 56 tỷ LAK từ ngân 

sách nhà nước Lào, nguồn xã hội hóa và các cơ quan chữ thập đỏ quốc tế để thực hiện 

các chương trình nhân đạo trong nước. 

Năm 2020, Hội chữ thập đỏ Lào đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch 

bệnh Covid-19 mà Chính phủ Lào quy định. 

Hàng hóa hữu cơ tại Vientiane không có đầu ra 

heo báo chí Lào, Theo thong tin mới đây từ người đứng đầu hợp tác xã nông 

nghiệp sạch Vientiane, ông Khamphou Phanthaboun cho biết tổng số 288 hộ gia 

đình trực thuộc hợp tác xã sản xuất sản phẩm hữu cơ để cung cấp cho thị trường 

đã bị thiệt hại 30% tổng sản lượng do khí hậu khắc nghiệt và không có đầu ra do ảnh 

hưởng từ dịch Covid-19 khiến mức tiêu dùng giảm xuống. 

Theo đó, sản lượng bình quân cung cấp ra thị trường Vientiane của các hộ gia đình sản 

xuất hàng hữu cơ bị giảm xuống thấp trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 và 

không đạt 8-9 tấn/ngày như trước đây. Kết hợp với tình hình thời tiết nắng nóng, người 

dân phải đầu tư nhiều hơn vào việc duy trì nước tưới, tuy nhiên do không có đầu ra, 

rau củ bị tồn và hư hỏng khiến hộ gia đình từ bỏ việc canh tác. Điều này dẫn đến hệ 

lụy trong trung hạn là giá rau củ tại thị trường bị đẩy cao lên sau khi tình hình dịch 

được kiểm soát và hoạt động tiêu thụ hàng hóa bình thường trở lại. 

Mặc dù có nhiều thách thức, lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ của Lào đang có tiềm năng 

phát triển lớn khi được Chính phủ khuyến khích mạnh mẽ. Hiện cả nước có khoảng 
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7.984ha cho việc canh tác hữu cơ gồm thủ đô Vientiane, tỉnh Vientiane, Luangprabang, 

Xiengkhuang, Oudomxay, Savannakhet, Champasak và Xayaboury với sản lượng 

hàng năm đạt khoảng 3.375 tấn. Hiện Lào cũng đã mở rộng diện tích Thực hành nông 

nghiệp tốt (GAP) lên 1.400 trên nhiều địa phương. 

Vientiane bắt giữ hàng loạt đối tượng vị thành niên 

phạm pháp 

heo báo chí Lào, mới đây, thông tin từ phòng cảnh sát cơ động thành phố 

Vientiane cho biết cơ quan này vừa tạm giữ 153 đối tượng vị thành niên, trong 

đó có 51 nữ, bị phản ánh về tình trạng tổ chức đua xe trái phép gây mất trật tự 

an ninh và làm phiền khu vực dân cư vào hôm 8/5 vừa qua. Các đối tượng này bị bắt 

giữ khi đang tụ tập, chạy xe tốc độ cao ở khu vực đại lộ Lanxang, trung tâm thành phố 

Vientiane. Ngoài việc bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ dao và 

súng giả cùng một lượng ma túy mà các đối tượng nói trên mang theo. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng vi phạm đều nằm trong độ tuổi vị 

thành niên, chủ yếu là dưới 15 tuổi, tụ tập thành tổng cộng 18 nhóm trên toàn địa bàn 

thành phố Vientiane, mỗi nhóm có từ 20-100 người, chủ yếu trú tại các quận 

Naxaithong, Hadxaifong và Xaythany. Khi bị tạm giữ, các đối tượng bị cảnh cáo và 

nếu vi phạm lần tới sẽ bị phạt từ 500.000-1.000.000 Kip tùy mức độ. 

Vấn nạn trẻ vị thành niên tổ chức đua xe gây mất an ninh trật tự tại Vientiane đã diễn 

ra từ lâu, địa điểm phổ biến mà nhóm đối tượng này thường tổ chức tụ tập là ngã ba 

Pakpasak đến Don Chan, Đại lộ Souphanouvong, Công viên Chao Phangum và khu 

vực từ Patuxay đến Phủ Chủ tịch. Theo đó, trong khoảng từ nửa đêm đến 4h sáng, các 

đối tượng lên đến hàng trăm người mỗi nhóm sẽ sử dụng xe ô tô để mở đường cho các 

đoàn xe máy tổ chức đua, ngoài ra, các đối tượng này còn có hành vi phá hoại cơ sở 

vật chất công cộng và nhiều trong số này có sử dụng ma túy hoặc lạm dụng rượu bia 

quá mức. Nhiều vụ tai nạn gây chấn thương nặng, thậm chí dẫn đến tử vong cũng 

không có nhiều tác dụng cảnh tỉnh đối với nhóm đối tượng nói trên, từ đó làm xấu đi 

hình ảnh thanh thiếu niên Lào trong mắt người dân cũng như người nước ngoài. 

Do là đối tượng vị thành niên, lực lượng chức năng thường không áp dụng các chế tài 

mạnh tay mà chỉ sử dụng biện pháp giáo dục, cảnh cáo và tuyên truyền ý thức, khuyến 

khích người trưởng thành có trách nhiệm thúc đẩy ý thức và hành vi chuẩn mực cho 

thế hệ vị thành niên rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. 
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 Vientiane thúc đẩy một số dự án giao thông quan trọng 

hoàn thành trước mùa mưa 

heo báo chí Lào, hôm 15/5, đoàn lãnh đạo thành phố Vientiane do Đô phó 

Phoukhong Bannavong dẫn đầu cùng Giám đốc Sở Giao thông và Công chính, 

ông Soulivanh Phommahasay và đại diện một số ban ngành liên quan đã tổ chức 

thị sát công tác xây dựng tuyến đường nối tắt từ bản Dongnathong đến bản 

Nongphanha, thuộc địa bàn quận Sikhottabong và dự án xây dựng tuyến đường nối 

Tanmixay đến Sikeud tại quận Xaythany. 

Theo đó, dự án tuyến đường nối tắt bản Dongnathong đến Nongphanha có tổng chiều 

dài hơn 7km, bề rộng mặt đường 24m, cho phép 6 làn xe chạy cùng dải phân cách và 

vỉa hè dành cho người đi bộ ở hai bên cùng hệ thống phụ trợ có liên quan. Nhà thầu 

của dự án là công ty Xây dựng-Cầu đường Phongsubthavy. Theo thông tin dự án, tuyến 

đường sẽ sử dụng kết cấu mặt bê tông dày 23 cm. Tuy nhiên, báo cáo với lãnh đạo 

thành phố, nhà thầu cho biết tổng tiến độ dự án đến nay mới đạt khoảng 45%, chậm 

hơn so với kế hoạch do bị trì hoãn bởi các vướng mắc trong việc thỏa thuận đền bù, 

dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài việc người dân đòi đền 

bù cao, tiến độ giải ngân ngân sách chậm trong 2 năm vừa qua cũng là nguyên nhân 

dẫn đến việc thi công không theo kịp tiến độ. Cũng theo nhà thầu, đến thời điểm hiện 

tại, việc đàm phán về giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn đang tê liệt, chưa thể 

đi đến thống nhất được với người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, kể từ tháng 3, việc thi 

công bị đình trệ do sự bùng phát của dịch Covid-19, các quy định phòng ngừa của nhà 

nước khiến nguồn vật liệu không được cung cấp đầy đủ. 

Theo đó, lãnh đạo địa phương đề nghị nhà thầu nên tăng số lượng đơn vị thi công, điều 

lại kế hoạch làm việc và tăng cường phương tiện, máy móc, có thể nhận thêm nhà thầu 

phụ để sớm hoàn thành dự án trong bối cảnh Lào sắp bước vào giai đoạn mùa mưa. 

Ngoài ra, nhà thầu cũng cần sớm tổng hợp mặt bằng giá các loại đất dự án thuộc địa 

bàn quận Xaythany để trình cơ quan chức năng ban hành các quy định cần thiết liên 

quan đến việc đền bù. 

Trong cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Vientiane cũng đã đến thị sát việc thi công 

tuyến đường hơn 10km nối Tanmixay đến Sikeud. Theo nhà thầu là công ty 

Tangchaleun, dự án hiện đang đạt khoảng 85% tổng tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành 

ngay trong tháng 7 tới đây. 
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Tin vắn: 

Sốt xuất huyết tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp 

heo KTXH, Tuần qua, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Lào đã gia tăng 

các quan ngại khi nước này ghi nhận ca tử vong thứ 2, trong tổng số 1.081 

trường hợp mắc bệnh được ghi nhận kể từ 1/12-12/5/2020. Hai địa phương có 

người tử vong do sốt xuất huyết là thành phố Vientiane và tỉnh Champasak. 

Hiện ngành Y tế Lào đang nỗ lực tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động 

phòng ngừa dịch sốt xuất huyết song song với việc phòng dịch Covid-19. Đồng thời 

đẩy mạnh cải thiện năng lực khám, chuẩn đoán của cơ sở y tế cấp địa phương để phát 

hiện sớm và ngăn ngừa nguy cơ tử vong do sốt xuất huyết do kiến thức hạn chế của 

người dân, dẫn đến nhận định sai về triệu chứng bệnh, tự mua thuốc uống thay vì tìm 

kiếm tư vấn của Bác sĩ. 

Lào dời ngày tổ chức triển lãm xây dựng Lao Build 

2020 

heo Vientiane Times, ban tổ chức Lao Build 2020 vừa thông báo kế hoạch 

hoãn sự kiện triển lãm xây dựng, vốn dự định diễn ra hôm 11-13/6 sang ngày 

15-17/10 do tình hình lo ngại nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại Lào. 

Lao Build 2020 là lần thứ 4 sự kiện triển lãm xây dựng của Lào được tổ chức sau lần 

đầu tiên vào tháng 6/2017 vừa qua. Sự kiện là nơi giới thiệu, cung cấp các giải pháp 

về công nghệ, thiết bị và vật liệu xây dựng tiên tiến trong bối cảnh ngành xây dựng hạ 

tầng tại Lào đang tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. 

Theo đó, để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, sự kiện Lao Build 2020 sẽ được dời 

sang trung tuần tháng 10, cùng với các sự kiện Lao Water’20, Lao Energy’20 and Lao 

Furniture’20, bao gồm các lĩnh vực về cấp nước, xử lý nước thải, năng lượng và nội 

thất. Theo ban tổ chức, Lao Build 2020 dự kiến sẽ thu hút hơn 6.000 người trong ngành 

xây dựng trên cả nước tham dự. 

Xiengkhuang xem xét điều chỉnh kế hoạch Đại hội thể 

thao 

heo VTM, mới đây, ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 11 tại tỉnh 

Xiengkhoang cho biết đang chờ đợi phương hướng chỉ đạo của Chính phủ 

Lào để bố trí lại lịch trình tổ chức do sự kiện-vốn dự định được diễn ra từ 

22/3-1/4 đã phải hoãn vô thời hạn do tình hình bùng phát của dịch Covid-19 tại nước 

này. 

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao Xiengkhuang, Đại hội thể thao dự 

kiến sẽ được dời lịch sang cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ngoài ra, do các biện pháp 

nới lỏng mới, các vận động viên thuộc đoàn thể thao tỉnh này có thể trở lại tập luyện 
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tại các trung tâm thể thao từ ngày 18/5. Sở này cũng cho biết Xiengkhuang đã đầu tư 

đáng kể cho đoàn thể thao tỉnh nhà với mục tiêu đạt thành tích cao tại Đại hội lần tới. 

Dự kiến sẽ có hơn 4.000 vận động viên từ 18 tỉnh, thành phố và 6 Bộ, ngành chính phủ 

Lào tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 11 mà Xiengkhuang làm chủ nhà đăng 

cai. 

Bộ Y tế Lào mở rộng phạm vi bảo hiểm ở bệnh viện tư 

heo VTM, Bộ Y tế lào đang nỗ lực mở rộng phạm vi của chế độ Quỹ Bảo 

hiểm Y tế (HIF) tại các bệnh viện tư nhân ở các tỉnh mục tiêu trên cả nước để 

tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. 

Gần nhất, Bộ Y tế vừa đạt được thỏa thuận hợp tác lĩnh vực Bảo hiểm Y tế với bệnh 

viện quốc tế Xaymangkone tại tỉnh Oudomxay, miền Bắc Lào. Hai bên sẽ tập trung 

mở rộng các dịch vụ y tế quan trọng, cung cấp, giúp người dân Lào hưởng lợi ích từ 

chế độ Bảo hiểm Y tế Quốc gia thông qua HIF. 

Trong vài năm trở lại đây, Quỹ Bảo hiểm Y tế Lào (HIF) được kêu gọi mạnh mẽ trong 

việc mở rộng chế độ của mình đến các bệnh viện tư nhân trên toàn quốc để người dân 

có cơ hội sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Đây cũng là mục tiêu quan trọng 

của dự án Cải cách ngành Y tế Lào giai đoạn II mà Chính phủ nước này đặt ra. 

Lào đảm bảo an toàn phòng dịch của lĩnh vực xuất-

nhập khẩu 

heo VTT, trên cơ sở áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để ngăn 

chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài nhưng vẫn đảm 

bảo duy trì các hoạt động thương mại thiết yếu, Bộ Công chính và Vận tải 

Lào đã ban hành các biện pháp và quy định mới liên quan đến vấn đề xuất-nhập khẩu 

nhằm tiếp tục cho phép hoạt động vận tải hàng hóa biên giới được thuận lợi, giảm ách 

tắc và tạo điều kiện thông quan cho hàng hóa dễ bị hư hỏng. 

Theo đó, hướng dẫn 283/CCVT ban hành ngày 24/4/2020 đã quy định cụ thể, thương 

nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào Lào cần đảm bảo thực hiện các biện pháp 

phòng dịch nghiêm ngặt như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Tài xế xe tải được phép 

vận chuyển hàng hóa đến địa điểm cụ thể với điều kiện có xác nhận của chủ doanh 

nghiệp, chủ dự án có liên quan. Nếu tài xế không thể lập tức xuất cảnh, đơn vị chủ 

quản phải có trách nhiệm bố trí nơi nghỉ an toàn và phù hợp với điều kiện vệ sinh dịch 

tế. Ngoài ra, Lào cũng cho phép sử dụng xe có container rỗng để lấy hàng tại khu vực 

biên giới cho mục đích xuất khẩu. Đối với việc xuất khẩu, xe tải Lào có thể đưa đến 

trạm trung chuyển hoặc nhập cảnh nếu quốc gia sở tại cho phép và phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định và điều kiện của quốc gia đó. 
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Công an Vientiane bắt giữ cướp sử dụng súng 

heo VTM, theo thông tin từ cơ quan An ninh Vientiane, mởi đây, ngày 8/5, 

lực lượng chức năng đã nhận tin báo vụ việc hai vợ chồng trú tại bản 

Nonghaew, quận Hadxaiphong bị 3 đối tượng đe dọa và khống chế bằng súng. 

Hai người bị nhốt lại và các đối tượng đã lấy đi 2 nhẫn, vòng cổ, đồng hồ, 2 điện thoại 

di dộng, thẻ ATM, 3.4 triệu LAK và một xe ô tô Camry. 

Sau điều tra bước đầu, lực lượng chức năng an ninh đã truy bắt thành công 2 đối tượng, 

bao gồm một người đàn ông tên Anousak, 45 tuổi, nghề nghiêp công nhân, trú tại bản 

Saphanthongneua và Ananthaxay, 21 tuổi, sinh viên, trú bản bản Phonsavan Neua, 

quận Sisattanak. 

Qua đấu tranh, hai đối tượng đã thú nhận hành vi cướp tài sản và khai đã đem bán chia 

nhau để tiêu dùng cá nhân. 

Attapeu thúc đẩy công tác phục hồi sau thảm họa tại 

Sanamxay 

heo báo chí Lào, mới đây, tỉnh trưởng Attapeu, ông Leth Xayaphone đã dẫn 

đầu đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh xuống thị sát công tác hỗ trợ người dân và 

phục hồi các thiệt hại do thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy. 

Theo đó, đoàn lãnh đạo tỉnh Attapeu đã đến thị sát các khu vực phục hồi sản xuất 

nông nghiệp, sửa chữa hệ thống thủy lợi tại bản Nongbok và Thasengchan để đánh 

giá công tác tái canh tác lúa, hoa màu tại địa phương. Đồng thời tổ chức bàn giao 4 

tấn giống lúa cho người dân bản Pindong, 

Tỉnh trưởng Leth Xayaphone đã chỉ đạo các ban ngành liên quan tiếp tục chú trọng 

cao độ vào các công tác phục hồi đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa sớm 

được trở lại bình thường. 

Địa phương tại Xaysomboun trên đà phát triển 

heo báo chí Lào, việc phát triển đời sống người dân là một trong các mục tiêu 

quan trọng mà Chính quyền tỉnh Xaysomboun tập trung thực hiện. Mới đây, 

thông tin từ phòng Nông-Lâm huyện Longcheng, tỉnh Xaysomboun cho biết 

huyện này đang nỗ lực thu hút các nguồn đầu tư công và tư nhân để phát triển địa 

phương cũng như cải thiện đời sống người dân, đến nay, toàn huyện đã có 300 hộ gia 

đình được công nhận danh hiệu tiên tiến, đồng thời, hệ thống canh tác hàng nông sản 

theo hướng thương mại hóa cũng từng bước được đẩy mạnh thông qua việc củng cố 

thủy lợi, cung cấp giống cây trồng và chuyển giao kỹ thuật canh tác phù hợp. Hiện 

huyện Longcheng có diện tích lớn cam, dứa và ngô ngọt được trồng với mục đích 

thương mại, cung cấp cho thị trường nội tỉnh cũng như xuất sang cả các địa phương 

khác. Bên cạnh đó, với những nỗ lực triển khai chính sách, huyện Longcheng cũng 
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xây dựng được một số hộ gia đình sản xuất kiểu mẫu, giúp 640 hộ gia đình khác thoát 

nghèo. 

Dự án xây dựng đường truyền tải dự án Xelanong 1 sắp 

hoàn thành 

heo VTM, đến thời điểm hiện tại, khoảng 98% tiến độ dự án xây dựng đường 

dây truyền tải 115 kV của dự án thủy điện Xelanong 1 tại tỉnh Savannakhet 

đã được hoàn thành. Dự án này được triển khai từ tháng 11/2019 và dự kiến 

hoàn thành vào tháng tới, bao gồm việc lắp đắt 82 trụ điện trên tổng chiều dài 33km 

để nối nhà máy thủy điện Xelanong 1 đến huyện Phin và tỉnh Salavan. 

 Dư luận Lào: chính sách giảm giá điện còn bất cập 

heo báo chí Lào, một số trang truyền thông Lào dẫn thông tin về cách tính giá 

điện theo 2 bậc và 6 bậc, cho biết có những khoảng tiêu thụ còn đắt hơn cả 

mức giá cũ. 

Nhiều ý kiến cho rằng giới hạn sử dụng 150 kWh có giá rẻ không thực sự mang lại lợi 

ích vì mặt bằng chung tại Lào, mức tiêu thụ của mỗi gia đình cao hơn con số 150 kWh 

mỗi tháng, giao động ở mức 200-600 kWh, nhất là vào mùa nóng cao điểm, khi các 

thiết bị điện lạnh được sử dụng thường xuyên. Theo đó, theo công thức tính giá điện 

năm 2020 tại Lào, mỗi hóa đơn tiền điện bao gồm tổng số điện tiêu thụ theo tháng 

nhân với từng bậc và cộng chi phí bảo dưỡng, thuế giá trị gia tăng. 

Các hộ gia đình tiêu thụ điện dưới 150 kWh chăc chắn sẽ tốn chi phí điện ít hơn, nhưng 

kể từ 151 kWh đến dưới 465 kWh mỗi tháng, tiền điện không những được giảm mà 

còn cao hơn trước, đáng nói, đây lại là mức tiêu thụ phổ biến tại các gia đình Lào, chi 

phí điện tăng cao hơn cả biểu giá cũ là do không được tính lũy tiến. 

 Lào giảm mạnh giá xăng 

heo VTM, Bộ Công thương Lào vừa thông báo đợt giảm giá xăng kỷ lục, có 

hiệu lực trên cả nước Lào kể từ ngày mai 14/5. 

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu giảm giá bán lẻ xăng cao cấp 95 xuống 1.550 kip/lit, 

giảm giá xăng thường 91 xuống 1.070 kip/lit và giá dầu Diesel cũng được giảm 490 

kip/lit. 

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng thông báo tăng mức trích lập dự phòng đối với xăng 

cao cấp thêm 400 kip/lit, xăng thường lên 575 kip/lit và 300 kip/lit đối với dầu Diesel. 

Giá xăng tại Lào giảm theo tình hình giá nhiên liệu trên thế giới trong thời gian qua. 
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Nhiều tấn thịt lợn nhập lậu vào Lào bị tiêu hủy 

heo báo chí Lào, tuần vừa qua, Phòng Công thương thành phố Kaysone 

Phomvihan, tỉnh Savannakhet cho biết vừa tổ chức tiêu hủy lượng lớn thịt lợn 

nhập lậu tại một bãi rác địa phương. Tham gia chứng kiến việc tiêu hủy có 

ông Sengthong Vongkeomani, người đứng đầu thành phố, cùng một số đại diện ban 

ngành có liên quan. 

Theo báo cáo, vào khoảng tối, đêm ngày 4/5/2020 vừa qua, lực lượng chức năng ngành 

Công thương thành phố đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra 

dọc theo bờ sông Mekong, bắt quả tang hành vi buôn lậu thịt lợn đang định đưa đi tiêu 

thụ tại địa phương. Theo đó, khi bị phát hiện, các đối tượng buôn lậu đã bỏ trốn khỏi 

hiện trường, để lại tang vật là 97 bao tải thịt lợn không rõ nguồn gốc, tổng trọng lượng 

2.536 kg, có giá trị ước tính 35.757.600 kip, 1 thuyền máy và 1 xe ô tô bán tải màu 

đen. Tất cả được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Sau nhiều 

ngày thu giữ, được sự chấp thuận của lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng đã tổ 

chức tiêu hủy số lượng thịt lợn nói trên theo đúng nguyên tắc đảm bảo vệ sinh dịch tễ. 

Việc tiêu hủy này cũng đã góp phần hạn chế hàng hóa không rõ nguồn gốc từ nước 

ngoài xâm nhập vào địa phương, từ đó thúc đẩy người dân tự sản xuất và cung cấp cho 

thị trường. 

 Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây và Vân Nam, Trung 

Quốc chuẩn bị được thành lập tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc dẫn tin từ Văn phòng Tổng hội doanh nghiệp 

Trung Quốc tại Lào (Lao Chinese Chamber of Commerce – LCCC) cho biết, 

ngày 11/5 vừa qua LCCC đã ra quyết định về việc đồng ý phê chuẩn thành 

lập Hội doanh nghiệp Quảng Tây và Hội doanh nghiệp Vân Nam tại Lào trực thuộc 

LCCC. 

Theo đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành LCCC khóa 8 đã xem xét nhất trí cho rằng 

phương án thành lập do các ban trù bị thành lập Hội doanh nghiệp Quảng Tây, Vân 

Nam tại Lào trình lên đã phù hợp, đáp ứng được quy định điều lệ của LCCC về “Biện 

pháp quản lý thành lập tổ chức phân hội của LCCC”, do đó LCCC cho phép việc thành 

lập hai hội doanh nghiệp nói trên. LCCC là tổ chức doanh nghiệp lớn nhất của của 

cộng đồng người Trung Quốc, Hoa kiều tại Lào, được Phòng Công nghiệp thương mại 

Quốc gia Lào cấp phép thành lập chính thức tháng 7.2015, chủ tịch hiện tại là ông 

Trương Minh Cường – Chủ tịch Công ty thuốc lá Hongta Trung Quốc tại Lào. Mặc dù 

được thành lập không lâu, tuy nhiên LCCC có tốc độ phát triển nhanh chóng hiện tại 

đã có 7 tổ chức phân hội gồm hội doanh nghiệp các tỉnh Hồ Nam, Triết Giang, Ma 

Cao, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Giang Tây tại Lào, phân hội tại Luong Prabang. Hai hội 

doanh nghiệp Quảng Tây và Vân Nam mới được phê chuẩn thành lập sẽ trở thành 

thành viên thứ tám và chín của LCCC. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Sisavath 

Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Lào 
heo QĐND, Sáng 15-5, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ 

tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, đã đến viếng và ghi sổ tang đồng chí Đại 

tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng 

Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tại 

Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. 

Đồng chí Trương Hòa Bình thay mặt Đoàn gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể cán 

bộ, nhân viên Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. Trong không khí trang 

nghiêm và xúc động, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng 

Sisavath Keobounphanh. Ghi vào sổ tang, đồng chí Trương Hòa Bình viết: “Vô cùng 

thương tiếc đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nhà lãnh đạo xuất sắc, người 

con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt 

đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển 

phồn vinh của đất nước Lào. 

Trước đó, ngày 13/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn 

đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang dự Quốc tang đồng chí Sisavath 

Keobounphanh. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào và tiếp kiến 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vô-la-chít và Thủ tướng Chính phủ Lào 

Thoong-lun Xi-xu-lít. 
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              Việt Nam lên tiếng về dự án thủy điện mới của Lào 

heo Dantri, Thông tin về việc Lào sẽ xây dựng nhà máy thủy điện mới - Dattang 

Sanakham, công trình thủy điện thứ 6 trên dòng Mekong trong năm nay là một 

vấn đề được nêu ra với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu 

Hằng tại cuộc họp báo chiều 14/5. 

 “Là quốc gia ở hạ du của sông Mekong, Việt Nam rất quan tâm đến tác động xuyên 

biên giới và lũy tích của các công trình thủy điện trên dòng chính của sông Mekong. 

Như đã nhiều lần nêu rõ, các quốc gia có lợi ích chính đáng trong sử dụng tài nguyên 

nước sông Mekong để phát triển, đồng thời phải có trách nhiệm chung trong việc sử 

dụng bền vững nguồn nước sông Mekong” -  người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn 

mạnh trong phần trả lời.  

Bà Hằng nhắc lại nguyên tắc, việc phát triển các công trình thuỷ điện trên dòng chính 

sông Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm các tác động xuyên 

biên giới đến môi trường, đời sống kinh tế, xã hội của các nước ven sông, nhất là các 

nước ở hạ nguồn, theo đúng thông lệ quốc tế và quy định của Uỷ hội sông Mekong. 

Việt Nam mong muốn và sẵn sàng chung tay cùng các nước ven sông tăng cường hợp 

tác nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong, vừa đảm 

bảo hài hòa lợi ích của các nước ven sông, vừa không có tác động tiêu cực đến cuộc 

sống của người dân sinh sống trong khu vực. Trước đó, ngày 11/5, Uỷ hội sông 

Mekong (MRC) cho biết, Lào chuẩn bị thực hiện quá trình tham vấn trước cho dự án 

thủy điện Sanakham có trị giá hơn 2 tỷ USD. Đây là đập thủy điện thứ 6, trong kế 

hoạch xây dựng 9 đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong của chính phủ Lào. 

Công trình dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng trong năm 2020, hoàn thành và vận 

hành liên tục từ năm 2028 với công suất 684 MW.  

Điện sản xuất ra chủ yếu sẽ bán sang Thái Lan. Ngoài Sanakham, Lào có 5 dự án thủy 

điện gồm Xayaburi, Don Sahong, Pak Beng, Pak Lay và Luang Prabang trên dòng 

chính sông Mekong. Trong đó, Xayaburi và Don Sahong đã đi vào hoạt động lần lượt 

từ tháng 10/2019 và tháng 1/2020. Các chuyên gia quốc tế cho rằng hệ thống đập thuỷ 

điện trên sông Mekong là một nguyên nhân chính khiến mực nước xuống thấp kỷ lục 

trong 2019, gây hạn hán nặng. Dòng sông cũng mất cân bằng sinh thái do thiếu phù sa 

và lượng cá tự nhiên. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam không chỉ thiếu nước 

cho canh tác mà hàng chục nghìn người còn thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt. Hiện 

tại, ở thượng nguồn, ngoài các thủy điện của Lào, Trung Quốc cũng đã xây dựng 11 

thủy điện trên dòng chính của sông.. 
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         Sinh viên Lào cứu người đuối nước nhận Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  

heo GDTĐ, Chiều 13/5, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Bằng khen của 

Bộ GD&ĐT cho sinh viên Vongyasone Miny (Lào) đã có hành động mưu trí, 

dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước.  

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Đoàn Hoài Sơn, quyền 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã biểu dương và trao tặng quà, Bằng khen cho 

sinh viên Vongyasone Miny (Lào) lớp K11, Khoa Môi trường, thuộc Trường Đại học 

Hà Tĩnh. 

Trước đó, khoảng 8h sáng 1/5, anh Vongyasone Miny cùng bạn đi chơi dịp nghỉ lễ 

30/4. Khi tới cầu Thạch Đồng (bắc qua sông Rào Cái, thành phố Hà Tĩnh) thì thấy một 

người đàn ông đứng trên cầu nhảy xuống sông. Không ngại hiểm nguy, cũng không 

đắn đo suy nghĩ, anh đã nhảy xuống sông cứu nạn nhân đưa vào bờ an toàn. Ngày 8/5, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã trao tặng bằng khen cho em Vongyasone 

Miny (Lào) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Được biết, sinh viên 

Vongyasone Miny (22 tuổi, trú tại tỉnh Xieeng Khoảng, Lào). 
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           Phát hiện, tổ chức cách ly 4 đối tượng vượt biên giới 

trái phép 

heo VOV- 4 đối tượng vượt biên giới trái phép từ Lào về Việt Nam đã bị lực 

lượng Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) phát hiện, bắt giữ, tổ chức 

cách ly.. 

Vào hồi 13h ngày 13/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Trạm Kiểm soát 

Keng Đu, thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu đã phát hiện 4 người vượt biên trái phép từ 

Lào về Việt Nam. 4 đối tượng, gồm: Moong Văn Dương, SN 1989, trú tại bản Kèo 

Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn; Lương Văn Điêm, SN 1994; Lương Văn Đức, SN 

1980 và Lương Phò Peng, SN 1973, cả 3 người này đều trú tại bản Đồn Bọng, xã Na 

Loi, Kỳ Sơn. 

Qua điều tra, xác minh cả 4 trường hợp cho biết đi làm ăn tại Piêng Xê, Pò Nhia, 

Nọong Hét, Lào từ đầu tháng 3/2020 tới nay trở về Việt Nam. Đơn vị đã phối hợp với 

địa phương tổ chức phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế và tổ chức cách ly 

phòng chống dịch Covid -19 theo quy định. Hết thời gian cách ly, sẽ tiến hành xử lý 

các đối tượng về hành vi vượt biên trái phép. 
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