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• Lào tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19

• Họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 5/2020

• Lào thúc đẩy bảo vệ khách hàng dịch vụ tài chính

• Chính phủ kêu gọi ngân hàng trong nước giãn thời hạn trả nợ

• Lào gặp nhiều khó khăn triển khai chương trình giáo dục từ xa

• Chính phủ Lào thúc đẩy ngành công nghiệp hoạt động trở lại

• Lào bắt đầu sản xuất được khẩu trang trong nước

• Kinh tế Lào cần được bơm thêm tiền mặt để phục hồi

• Xuất khẩu sắn của Lào sẽ tăng mạnh trong năm 2020

• Kinh tế Lào cần 28 tháng để phục hồi sau dịch Covid-19

• May mặc Lào bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19

• Dịch Covid-19 sẽ tác động mạnh đến khả năng tăng trưởng kinh tế Lào

• Giá vàng tại Lào tăng trở lại trong tháng 5

• Lào kêu gọi đoàn kết toàn cầu để đẩy lùi Covid-19

• WB hỗ trợ Chính phủ Lào giảm tác động của dịch Covid-19

• Họp bàn Asean-Australia về hợp tác và phòng chống dịch Covid-19

• Mỹ cung cấp viện trợ lương thực cho Lào 
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• Hợp tác phát triển trung tâm giống cây trồng tại Huaphanh
• Vientiane sẽ hoàn thành cải tạo đường giao thông trong tháng 5
• Bokeo giải ngân 300 triệu LAK để hỗ trợ nông nghiệp
• Hàng không Lào nối lại đường bay nội địa
• Đại học quốc gia Lào thông báo mở cửa trở lại
• Luang Prabang phát hiện hơn 800 tỷ sai phạm đầu tư công
• Xaysomboun thực hiện hai dự án xây dựng đường giao thông trị giá 

hơn 400 tỷ LAK
• Động đất xảy ra tại miền Bắc Lào
• Huyện Namor xuất khẩu 10.000 tấn mía sang Trung Quốc
• Doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu 1 triệu mầm chuối giống 

chuẩn bị vụ trồng chuối mới tại Lào
• Trường quốc tế Hoa ngữ với chuẩn giáo dục Trung Quốc được 

thành lập tại Lào
• Khởi động lại hoạt động khai thác vàng tại mỏ Sepon sau 6 năm
• Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại Lào
• Vientiane giảm giá nước sinh hoạt trong giai đoạn dịch Covid-19
• Lào dự định trồng mới 11 triệu cây xanh trong năm 2020
• Nguy cơ gia tăng lượng ma túy vào Lào từ vùng Tam giác vàng 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Míttinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

• Mua điện gió từ Lào về rẻ hơn trong nước

• Dịch Covid-19: ĐSQ Việt Nam tại Lào lưu ý công dân đăng ký xuất 
cảnh với Cơ quan đại diện trước khi về nước 

• Bắt giữ đối tượng mang hơn 19.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam 

Tin vắn:
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Tin chính: 

Lào tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 23/5, 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 5.487 xét nghiệm Covid-19, ghi nhận 

19 người nhiễm Covid-19, điều trị khỏi cho 14 người, còn 5 người đang được theo dõi 

tại bệnh viện Mittaphab (bao gồm 4 bệnh nhân nữ) và có 42 ngày liên tục không ghi 

nhận ca nhiễm mới.. 

Cũng theo Bộ Y tế Lào, tất cả 3.519 trường hợp đang cách ly tại 95 trung tâm do nhà 

nước chỉ định đều được lấy mẫu xét nghiệm và không có trường hợp nào nhiễm Covid-

19.  

Hiện tại, Lào là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất Asean trong bối cảnh dịch 

bệnh tại khu vực đang có dấu hiệu được kiểm soát tốt và con số tử vong đến thời điểm 

hiện tại là 41 trường hợp.  

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phouthone Meuangpak, về cơ bản, tất cả các cửa khẩu 

biên giới của Lào với các nước láng giềng đã được mở trở lại cho hoạt động vận tải 

hàng hóa và xuất-nhập cảnh đối với những trường hợp thực hiện các thủ tục cần thiết 

theo quy định và được cơ quan chức năng cho phép. Đồng thời, khẳng định quy trình 

sàng lọc y tế đối với người nhập cảnh CHDCND Lào vẫn sẽ được thực hiện nghiêm 

ngặt để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.  
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Họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 5/2020 

heo báo chí Lào, diễn ra trong các ngày 21-22/5, Hội nghị Chính phủ Lào 

tháng 5/2020 diễn ra tại thành phố Vientiane dưới sự chủ trì của Thủ tướng 

Thongloun Sisoulith để bàn về các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Theo đó, tại Hội nghị, Chính phủ Lào thừa nhận việc phát triển nền kinh tế 

trong các tháng đầu năm 2020 gặp thách thức rất lớn từ đại dịch Covid-19 và tình hình 

thiên tai có diễn biến phức tạp. Hiện tại, Lào cũng đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh 

bùng phát lần thứ 2 sau khi áp dụng các biện pháp nới lỏng để giảm tác động thiệt hại 

kinh tế-xã hội. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận về đề án tổng thể phát triển dọc hành lang kinh 

tế Lào-Trung Quốc, công tác triển khai khung hợp tác phát triển theo khuôn khổ đối 

tác vận mệnh chung giữa hai nhà nước. 

Trong đó, Chính phủ Lào nhận định chương trình phát triển dọc tuyến đường sắt Lào-

Trung có vai trò quan trọng và khẩn cấp nhất cần được sớm hoàn thành và đưa vào 

triển khai thực tế. 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng ghi nhận báo cáo của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội về 

công tác hỗ trợ lao động Lào trong nước cũng như trở về từ nước ngoài bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19, đồng thời chấp thuận kế hoạch trợ cấp thất nghiệp bằng nguồn bảo 

hiểm xã hội, tiếp tục giao cơ quan chức năng liên quan phối hợp tổng hợp số liệu về 

người lao động và tạo điều kiện hỗ trợ cần thiết để nhóm lao động nói trên tìm kiếm 

việc làm mới ở trong nước. 

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Ủy ban chuyên trách quốc gia tiếp tục căn cứ vào 

tình hình thực tế, tổ chức nghiên cứu đề xuất các biện pháp nới lỏng phù hợp nhưng 

vẫn đảm bảo phòng ngừa Covid-19 để áp dụng sau ngày 2/6 tới đây. Trong khi đó, Ủy 

ban đặc trách các vấn đề kinh tế cũng được giao tiếp tục đảm bảo thực hiện hiệu quả 

các chính sách và biện pháp đã ban hành để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 

nước được hoạt động trở lại. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng hối thúc cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả công 

tác thu ngân sách đối với khu vực không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đặc 

biệt là chủ động thực hiện qua hệ thống điện tử. 

Ngân hàng CHDCND Lào được chỉ đạo tiếp tục kiểm soát chặt tỷ giá hối đoái, khuyến 

khích các ngân hàng thương mại mua trái phiếu Chính phủ, đảm bảo các tổ chức tài 

chính vi mô hoạt động đúng theo quy định và chính sách của nhà nước. 

Thủ tướng cũng chủ trì việc thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 

lần thứ 9 (2021-2025), các mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận về ngành sản xuất thực phẩm, vấn đề hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, giám sát giá cả thị trường, cải thiện cơ sở vật chất và dịch vụ du 
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lịch, việc mở cửa lại trường học, công tác phòng ngừa sốt xuất huyết, chống biến đổi 

khí hậu cũng như các tình hình nổi bật trên thế giới. 

Lào thúc đẩy bảo vệ khách hàng dịch vụ tài chính 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào vừa ban hành Quyết định để bảo vệ và củng 

cố niềm tin của người sử dụng dịch vụ tài chính trong nước. 

Theo đó, công báo nhà nước Lào vừa đăng tải Nghị định Chính phủ do Thủ 

tướng Thongloun Sisoulith ký và ban hành hôm 6/4/2020 vừa qua, trong đó 

quy định các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính cần ban hành các biện pháp để 

bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích của khách hàng. 

Quy định nêu rõ việc các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cần phải cung cấp đầy đủ 

và chính xác về thông tin cần thiết cho khách hàng làm cơ sở cân nhắc việc có thực 

hiện các giao dịch hay không.  

Cụ thể, các thông tin được đề cập đến bao gồm phí dịch vụ, điều kiện hợp tác, thời hạn 

hợp đồng, lợi nhuận và rủi ro trong quá trình đầu tư. Bên cạnh đó, quy định cũng yêu 

cầu đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng. 

Quy định của Chính phủ Lào được đưa ra trong bối cảnh các khách hàng tín dụng của 

ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính trong nước, do không nhận được thông 

tin cần thiết, đặc biệt là liên quan đến rủi ro đầu tư, đã đưa ra các quyết định sai lầm, 

dẫn đến thiệt hại. Ngoài ra, còn có hiện tượng các tổ chức tài chính thường quảng cáo 

về lợi nhuận đầu tư không thực tế nhằm thu hút thêm khách hàng. Vì vậy, các hoạt 

động nói trên được xem là vi phạm và phải chịu các hình thức xử lý của ngân hàng 

CHDCND Lào, cơ quan được Chính phủ giao vai trò triển khai Nghị định. 

Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính tại Lào cũng được yêu cầu thiết lập các kênh tương 

tác với khách hàng, từ đó cải thiện hoạt động và dịch vụ của mình. 

Ngân hàng CHDND Lào cũng được giao xây dựng kế hoạch chiến lược và quy định 

có liên quan để bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích của khách hàng tài chính trong nước, 

đồng thời tạo ra cơ chế để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa nhà cung cấp dịch vụ 

và người dùng. 

Chính phủ kêu gọi ngân hàng trong nước giãn thời hạn 

trả nợ 

heo truyền thông Lào, Ngân hàng CHDCND Lào đang yêu cầu các ngân hàng 

thương mại và tổ chức tài chính giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp 

cũng như người lao động chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bằng cách 

giãn thời hạn trả nợ. 

Phát biểu trên được đưa ra bởi Phó thống đốc BOL Phouthaxay Sivilay trong một họp 

báo diễn ra tuần qua, cho biết các ngân hàng và tổ chức tài chính được yêu cầu ban 

hành chính sách hỗ trợ khách hàng tín dụng của mình. 

T 
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Ngoài ra, các đơn vị tín dụng hoặc cầm đồ cũng được yêu cầu hủy bỏ hoặc giãn thời 

hạn thu hồi nợ, phát mại tài sản thế chấp của khách hàng trong ít nhất 2 đợt thanh toán 

như bình thường. Đồng thời, các tổ chức tài chính cũng được đề nghị xem xét giảm 

hoặc miễn một cách phù hợp các khoản phụ phí, phí dịch vụ, tiền phạt đối với khách 

hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Cũng theo Phó thống đốc BOL, Ngân hàng CHDCND Lào đang thừa lệnh Chính phủ 

nỗ lực giảm thiểu tác động của doanh nghiệp và người lao động đang có các khoản 

vay tài chính và chịu tác động của Covid-19, khiến phải ngừng một phần hoặc đóng 

cửa kinh doanh, người lao động thì bị giảm thu nhập hoặc mất việc. 

BOL cũng cho biết các ngân hàng, tổ chức tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ khách 

hàng sẽ được hưởng ưu đãi của BOL, bao gồm việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 5% 

xuống 4% đối với đồng LAK và 10% xuống 8% đối với ngoại tệ, điều này cải thiện 

thanh khoản, giúp các tổ chức có thể cung cấp thêm khoản vay cho doanh nghiệp. 

Theo BOL, các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính đã ủng hộ chính sách và 

ghi nhận 202 đơn vị khách hàng được hỗ trợ thêm các khoản vay tổng trị giá 566 tỷ 

LAK và được gia hạn thời gian thanh toán nợ. Bên cạnh đó, 92 tỷ LAK lệ phí quản trị 

tính trên lãi suất cũng được hỗ trợ miễn giảm cho 33 đơn vị khách hàng. 419 chương 

trình hỗ trợ trị giá 3.760 tỷ LAK cũng được triển khai bởi ngân hàng thương mại tại 

Lào, theo BOL, 675 đơn vị khách hàng khác cũng đang được xem xét hỗ trợ tài chính 

cho tổng giá trị lên đến 1.267 tỷ LAK. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, BOL cũng cho biết đang duy trì cung cấp khoản tài 

chính 200 tỷ LAK cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mỗi năm, đồng thời đang thúc đẩy 

triển khai gói hỗ trợ 300 triệu USD vay từ Chính phủ Trung Quốc để phát triển SMEs. 

Lào gặp nhiều khó khăn triển khai chương trình giáo 

dục từ xa 

heo báo chí Lào, mặc dù vừa được mở cửa trở lại tuần vừa qua sau khi Chính 

phủ Lào ban hành biện pháp nới lỏng công tác phòng dịch, các trường học ở 

nước này phải đối mặt với các thách thức kể từ tháng 3, khi hạn chế về tiếp 

cận mạng internet là rào cản lớn đối với việc học tập từ xa, trên nền tảng trực 

tuyến. 

Phát biểu tại hội nghị về giáo dục từ xa do Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức mới 

đây, Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế Silinthone Sacklokham cho biết Covid-19 gây 

ra các tác động không nhỏ và tạo ra mối lo ngại về sức khỏe nhưng đã thúc đẩy ngành 

giáo dục tìm kiếm và phát triển các phương pháp dạy và học mới. 

Theo đó, các chương trình duy trì mục tiêu giảng dạy của Lào được thực hiện trong 

quá trình trường học trên cả nước phải đóng cửa bao gồm việc phát sóng bài học trên 

truyền hình. 

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, biện pháp giáo dục từ xa của Lào nhìn chung còn gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt là sử dụng công cụ tương tác trực tuyến do khả năng tiếp cận 
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internet có tỷ lệ rất thấp, đối với các học sinh, đặc biệt là sinh viên đại học ở khu vực 

vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, chi phí sử dụng internet ở khu vực đô thị cũng không 

phải là rẻ, theo Bộ Giáo dục và Thể thao. 

Tại Hội nghị, các thách thức khác cũng được đưa ra bao gồm năng lực thích nghi của 

học sinh với biện pháp giáo dục từ xa, trình độ và kinh nghiệm của giáo viên còn hạn 

chế và hạ tầng mạng bị hạn chế. 

Tuy nhiên, ngành giáo dục Lào thừa nhận biện pháp học tập trực tuyến, kể cả là biện 

pháp ứng phó với đại dịch, có vai trò quan trọng trong tương lai. Với tốc độ phát triển 

nhanh của công nghệ kỹ thuật số, Lào phải thúc đẩy thay đổi cách tiếp cận của học 

sinh, sinh viên trong nước với chương trình giáo dục từ xa.  

Thông qua các hỗ trợ quốc tế, ngành giáo dục Lào đang nỗ lực cải thiện các trở ngại 

về hạ tầng internet, củng cố năng lực dạy học trực tuyến cho đội ngũ giáo viên. 

Theo thống kê, có khoảng 70% học sinh, sinh viên Lào không thể tham gia chương 

trình đào tạo từ xa. 

 

 Chính phủ Lào thúc đẩy ngành công nghiệp hoạt động 

trở lại 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào cho phép các nhà máy công nghiệp sản xuất 

hoạt động trở lại sau thời gian dài đình trệ do các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19. 

"Các nhà máy công nghiệp sản xuất, chế biến có thể hoạt động trở lại trong giai đoạn 

dịch Covid-19 nếu đáp ứng đủ các điều kiện và biện pháp phòng ngừa", thứ trưởng Bộ 

Công thương Lào Somchith Inthamith cho biết. 

"Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cho biết kế 

hoạch sớm nối lại dây chuyền của mình", ông Somchith nói, tuy nhiên chỉ có một số 

ít vượt qua được quy trình thẩm định về các điều kiện đảm bảo an toàn dịch tễ của Bộ 

Y tế. 

Theo Thông báo số 580/VPTTg của văn phòng Thủ tướng Lào, trong giai đoạn từ 

18/5-1/6/2020, các nhà máy, doanh nghiệp có thể tái hoạt động trở lại, với điều kiện 

đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an toàn cho người lao động và được cơ quan chức 

năng liên quan xác nhận. 

Ngành công nghiệp chế biến hiện đóng góp 9% GDP của Lào, bao gồm tổng cộng 

28.000 nhà máy trên cả nước, sử dụng hơn 154 nghìn lao động. Tuy nhiên, do tác động 

của dịch Covid-19, Chính phủ Lào đã yêu cầu khu vực này ngừng hoạt động do không 

thể đảm bảo phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, điều này đã ảnh hưởng đến các 

doanh nghiệp chủ quản, trong cả ngắn hạn và dài hạn. Mặt khác, nguồn thu ngân sách 

của chính phủ cũng sẽ không thể đạt được như mục tiêu ban đầu, thứ trưởng Công 

thương cho hay. 
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Để đảm bảo giảm tác động vào nền kinh tế cũng như duy trì việc thu ngân sách ổn 

định song song với việc thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19, Bộ Công thương cho 

biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng liên quan để ban hành điều kiện 

phù hợp cho từng lĩnh vực doanh nghiệp cụ thể. 

Đồng thời, Chính phủ Lào cũng tiếp tục chú trọng vào việc kiểm soát giá cả hàng hóa 

sau khi bật đèn xanh cho các cửa hàng, trung tâm thương mại, chợ thực phẩm và nhà 

hàng được hoạt động trở lại sau thời gian dài bị tê liệt do dịch bệnh. Động thái này 

được đưa ra sau khi hiện tượng đầu cơ và tự ý tăng giá hàng tiêu dùng có dấu hiệu 

phức tạp, đặc biệt là giai đoạn tháng 4, nhiều mặt hàng thực phẩm khô và gạo tăng giá 

bất thường do sức mua của người dân bị đẩy lên theo sự lo lắng về nguy cơ bùng phát 

dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. 

Lào bắt đầu sản xuất được khẩu trang trong nước 

heo báo chí Lào, Lào đã có nguồn cung cấp khẩu trang y tế với giá cả ở mức 

phải chăng do các nhà máy trong nước sản xuất, điều này sẽ giảm nhu cầu 

nhập khẩu của nước này xuống thấp hơn so với giai đoạn vài tháng trước, khi 

dịch bệnh Covid-19 gây ra lo ngại lớn. 

Nhằm giảm lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ các nước láng giềng do đến trước thời 

điểm dịch Covid-19 xuất hiện, Lào vẫn chưa thể tự sản xuất khẩu trang y tế để cung 

cấp cho thị trường, Chính phủ nước này đã phê duyệt đề xuất xây dựng nhà máy sản 

xuất khẩu trang của nhiều doanh nghiệp. 

Sau quá trình nhập khẩu và lắp đặt dây chuyền, mới đây, một số doanh nghiệp đã cho 

biết bắt đầu đi vào giai đoạn sản xuất khẩu trang y tế, trong đó có Công ty dược và vật 

tư y tế The One, có nhà máy đặt tại bản Phontongsavath tại quận Chanthabouly, thành 

phố Vientiane. 

"Các sản phẩm khẩu trang sẽ sớm được cung cấp ra thị trường mới số lượng 50.000 

miếng/ngày", bà Manisone Xayavong, giám đốc công ty nói. Đồng thời cho biết kế 

hoạch nhập thêm 2 dây chuyền trong tuần tới, đẩy công suất sản xuất tối đa lên 200.000 

khẩu trang mỗi ngày. Hiện nhà má này đang sản xuất 5 loại khẩu trang y tế khác nhau, 

có giá từ 40.000 LAK đến 80.000 LAK mỗi hộp dựa trên phẩm chất của từng loại. 

Đầu năm 2020, sự xuất hiện của dịch Covid-19 gây ra biến động rất mạnh đến thị 

trường khẩu trang y tế, nước rửa tay tại Lào. Người dân tỏ ra bức xúc khi phản ánh 

việc tìm được nơi bán khẩu trang theo quy định của Bộ Công thương ( tối đa 25.000 

LAK mỗi hộp 50 miếng và 1.000 LAK bán lẻ cho mỗi miếng) là việc không tưởng. 

Đỉnh điểm, giá khẩu trang y tế tại Lào có thể lên đến 165.000-200.000 LAK mỗi hộp, 

theo như các nhà buôn trên mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, nhà chức trách cũng 

không thể can thiệp bởi Lào phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, mà mỗi nguồn 

xuất khẩu lại bị lệ thuộc vào số lượng và giá do nhu cầu của chính quốc gia đó. 

Mới đây, Chính phủ Lào cũng yêu cầu Bộ Y tế tổ chức kiểm tra các nguồn cung cấp 

khẩu trang trên thị trường, cho biết "có nhiều nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu khác 
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nhau, trong đó có cả các sản phẩm nhập lậu từ các nguồn không rõ ràng, không đảm 

bảo về mặt chất lượng". 

Vì vậy, ngành Y Lào đã thanh tra, lập danh mục nguồn gốc, giá bán cũng như chủng 

loại khẩu trang y tế có trên thị trường như khẩu trang che bụi, vi khuẩn loại thường 

hay khẩu trang có tác dụng trong việc phòng chống Covid-19. Đồng thời quy định chỉ 

cho phép lưu hành các loại nước rửa tay dùng trong việc sát khuẩn phải có độ cồn trên 

70 độ, những loại không đủ tiêu chuẩn sẽ bị cơ quan chức năng thu giữ. 

Hiện tại có 8 đơn vị doanh nghiệp đề xuất Chính phủ Lào cho phép sản xuất khẩu trang 

trong nước, trong đó có 7 doanh nghiệp được phê duyệt và đang trong quá trình sản 

xuất thử nghiệm hoặc lắp đặt dây chuyền, dự kiến trong tháng 6, sản phẩm khẩu trang 

nội địa Lào sẽ bắt đầu phổ biến trên thị trường với giá cả phải chăng. 

Kinh tế Lào cần được bơm thêm tiền mặt để phục hồi 

heo báo chí Lào, nền kinh tế Lào cần thêm lượng tiền mặt lớn để duy trì sức sống 

cho các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid-19. 

"Chính phủ cần đẩy nhanh việc cung cấp các khoản vay đã được phê duyệt, đây là 

phương pháp tốt nhất để giúp các doanh nghiệp Lào có thể bám trụ trong giai đoạn 

khủng hoảng vì dịch Covid-19", Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào 

(LNCCI) Daovone Phachanhthavong phát biểu trong một phỏng vấn với Đài truyền 

hình Quốc gia Lào. Khẳng định cách tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp và bơm thêm tiền 

vào nền Kinh tế, bên cạnh đó, LNCCI đang làm việc nỗ lực để tìm biện pháp thích hợp 

để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp là thành viên của mình. 

Hiện LNCCI có hơn 4.000 thành viên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đây là 

khu vực bị chịu tác động mạnh từ dịch Covid-19 khi Chính phủ quyết định áp dụng 

chế độ cách ly xã hội để giảm thiểu nguy cơ lây lan. 

"Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm khu vực hàng không, du lịch, dịch 

vụ lưu trú, vận tải, nhà hàng, làm đẹp, may mặc, sân golf", ông Daovone cho biết, đồng 

thời đánh giá cao gói vốn 100 tỷ LAK mà Chính phủ vừa cung cấp cho 4 ngân hàng 

thương mại tại Lào để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp. 

"Nguồn tài chính dồi dào hơn sẽ giúp doanh nghiệp Lào ứng phó với các thách thức 

do dịch bệnh Covid-19". 

Nói về các khoản tài chính mà Chính phủ Lào có thể cung cấp cho khu vực doanh 

nghiệp, lãnh đạo LNCCI đề cập đến khoản vay 80 triệu USD của một tổ chức tài chính 

quốc tế mới cung cấp cho Lào gần đây, trong số này dự kiến sẽ có 40 triệu USD cung 

cấp cho khu vực SMEs. Ngoài ra, chính phủ Lào cũng đạt được thỏa thuận vay 300 

triệu USD của chính phủ Trung Quốc để hỗ trợ SMEs trong nước, trong đó có 100 

triệu USD sẽ sớm được cung cấp thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. 

LNCCI cũng hối thúc Chính phủ Lào đẩy mạnh phát triển khu vực nông nghiệp do 

nhu cầu nông sản tại Trung Quốc đang tăng cao. Hiện tại, có khoảng 300 xe vận tải 

hàng hóa của Lào đưa hàng qua Trung Quốc mỗi ngày. 
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Ở một khía cạnh khác, nhận định về tác động của đại dịch Covid-19 đối với Lào, 

LNCCI cho biết các doanh nghiệp cần điều chỉnh phương thức hoạt động để phù hợp 

với tình hình thực tế do dịch bệnh không chỉ tạo ra thách thức, Lào có một số cơ hội 

có thể tận dụng để thúc đẩy phát triển, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong 

nước do dịch bệnh đã cơ bản thay đổi tập tính tiêu dùng phung phí và xa xỉ của bộ 

phận lớn người dân Lào. 

 Xuất khẩu sắn của Lào sẽ tăng mạnh trong năm 2020 

heo báo chí Lào, Lào dự kiến tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu sắn trong năm 2020 

khi số liệu 4 tháng đầu năm vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo Bộ Công thương Lào, năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu sắn của nước này đạt 

111.5 triệu USD, trong khi đó, chỉ sau 4 tháng đầu năm 2020, giá trị này đã đạt 150 

triệu USD. 

Sắn là một trong nhóm các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của Lào, kim 

ngạch mặt hàng này vượt trên cả cao su, chuối và cà phê trong 4 tháng đầu năm nay, 

theo số liệu của Bộ Công thương. Đồng thời, sắn cũng là lĩnh vực canh tác có mức 

tăng trường tốt, tạo ra thu nhập ổn định cho người dân địa phương. 

Mặc dù sắn nằm trong nhóm sản phẩm gia tăng về giá trị xuất khẩu, tổng kim ngạch 

thương mại của Lào với nước ngoài trong 4 tháng đầu năm bị ảnh hưởng tiêu cực do 

tác động của đại dịch Covid-19. 

Giá trị xuất khẩu của Lào giảm từ 410 triệu USD trong tháng 1 xuống còn 391 triệu 

USD trong tháng 2, 343 triệu USD trong tháng 3 và chỉ đạt 209 triệu USD trong tháng 

4, một mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, theo Bộ Công thương, số liệu nói trên chưa bao 

gồm giá trị xuất khẩu điện. 

Trong vài năm trở lại đây, sắn là mặt hàng quan trong của Lào, đóng góp đáng kể vào 

ngành nông nghiệp, là cây trồng phổ biến của các cộng đồng người dân vùng cao. 

Ngoài sử dụng như là một loại lương thực, sản phẩm sắn xuất khẩu của Lào được xử 

lý thành bột hoặc ethanol. 

Mặt hàng sắn của Lào được xuất khẩu chủ yếu sang các quốc gia láng giềng như Trung 

Quốc, Việt Nam và Thái Lan, có chiều hướng tăng trưởng tốt trong vài năm qua. 

Theo đó, giá trị xuất khẩu sắn của Lào sang Việt Nam tăng nhẹ từ 13.9 triệu USD trong 

năm 2018 lên 14.1 triệu USD trong năm 2019. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu sang 

Trung Quốc tăng mạnh, từ 1.2 triệu USD lên 18.8 triệu USD và xuất khẩu sang Thái 

Lan ở mức 70.3 triệu USD lên 78.5 triệu USD trong cùng giai đoạn nói trên. 

Năm 2019, sắn cùng gia súc (chủ yếu là trâu, bò), cao su, chuối là các mặt hàng nông 

nghiệp đứng đầu về giá trị xuất khẩu. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi đóng góp 227.7 

triệu USD, cao su đóng góp 217.5 triệu USD và chuối đóng góp 197.8 triệu USD. 
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Năm 2020, nếu giữ được đà ổn định, sắn sẽ là mặt hàng nông sản đứng đầu về giá trị 

xuất khẩu của Lào. 

Kinh tế Lào cần 28 tháng để phục hồi sau dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, Phòng Công nghiệp và Thương mại quốc gia Lào (LNCCI) 

vừa đưa ra 8 đề xuất lên Chính phủ, kêu gọi có các biện pháp và chính sách 

phù hợp nhằm thúc đẩy nền Kinh tế phục hồi và phát triển trở lại. 

Theo LNCCI, các biện pháp và chính sách sẽ là đòn bẩy giúp ngành công nghiệp sản 

xuất phục hồi và nâng cao hiệu quả hơn trước, tuy nhiên, theo đánh giá, kinh tế Lào sẽ 

cần 28 tháng để có thể phục hồi và phụ thuộc vào tình hình thực tế của từng lĩnh vực 

cụ thể. 

Đề nghị Chính phủ ban hành biện pháp và chính sách hỗ trợ thanh khoản cho khu vực 

Ngân hàng thương mại và Trung tâm tài chính nhằm cung cấp thêm vốn vay cho doanh 

nghiệp. Ngoài chính sách tín dụng 238/BOL mà Ngân hàng CHDCND Lào ban hành, 

các biện pháp giải quyết khẩn cấp nên được xem xét gồm việc nới lỏng quy định về 

giảm vốn, cung cấp vốn vay bằng ngoại tệ, tạo cơ chế hối đoái, lập quỹ bảo lãnh tín 

dụng, cung cấp vốn vay khẩn cấp, triển khai quỹ hỗ trợ SMEs. 

LNCCI ủng hộ Chính phủ Lào gia nhập IMF để tìm kiếm hỗ trợ phục hồi và tăng 

trưởng kinh tế vĩ mô. Đề xuất Chính phủ Lào phát triển đầu tư thông qua việc thành 

lập quỹ vốn cổ phần cá nhân (PE) hoặc quỹ đầu tư doanh nghiệp (VC) hoặc các hình 

thức dịch vụ khác nhằm huy động vốn vào việc phục hồi nền kinh tế. 

LNCCI đề nghị Chính phủ thanh lý tài sản (doanh nghiệp) không sử dụng đến hoặc 

trong tình trạng không đủ tốt song song với việc giữ lại tài sản được khai thác hiệu 

quả. Nếu được sở hữu cổ phần bởi nhà đầu tư có chất lượng, doanh nghiệp sẽ được 

hưởng lợi ích, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Theo tính toán, LNCCI dự đoán Chính phủ cần phải dùng tối thiểu 380 triệu USD 

(tương đương 2% GDP năm 2019) để khỏa lấp nhu cầu chi ngân sách nhằm phục hồi, 

quy hoạch lại khu vực sản xuất cũng như nền kinh tế, đồng thời thực hiện các nghĩa 

vụ đối với thành phần xã hội bị ảnh hưởng, trong đó, cần bơm vào khu vực doanh 

nghiệp khoảng 152 triệu USD, tương đương 40% tổng số nguồn vốn huy động nói 

trên. 

Ngoài ra, để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phục hồi, LNCCI đề nghị Chính phủ Lào 

ban hành chính sách ưu đãi thuế quan, giảm VAT xuống một nửa, còn 5% và miễn trừ 

thuế thu nhập cho khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tiếp tục ưu tiên áp dụng chính 

sách này trong vòng 28 tháng, kể từ tháng 7/2020 trở đi. 

Chính phủ Lào cũng được khuyến nghị sử dụng diễn đàn doanh nghiệp như là công cụ 

đối thoại và giải quyết các khó khăn của khu vực kinh doanh, từ đó điều chỉnh chính 

sách, ban hành quy định nhằm cải thiện thứ hạng về môi trường kinh doanh thuận lợi 

( Lào đứng thứ 154/190 theo bảng xếp hạng EDB). 
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Để quá trình phục hồi nền Kinh tế đạt hiệu quả, LNCCI kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ 

hơn giữa khu vực công và tư trong việc hoạch định phát triển, tổ chức thực hiện. kiểm 

tra và đánh giá các đề án, dự án của Chính phủ; khuyến khích phát triển sản xuất 

thương mại hóa, sử dụng hàng nội địa và quản lý hàng tiêu dùng nhập khẩu; phát triển 

hệ thống đào tạo tay nghề lao động; tăng cường quảng bá, phát triển khu vực du lịch. 

Ngoài việc theo dõi và đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế cũng như 

khu vực doanh nghiệp Lào, LNCCI cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương 

trình hỗ trợ phục hồi khu vực sản xuất như Dự án củng cố hệ thống vay vốn đối với 

nông dân và MSME tại Vientiane; Dự án cung cấp tín dụng thông qua quỹ SME; Dự 

án phục hồi ngành du lịch; Dự án phục hồi công nghiệp chế biến; Dự án SME Clinic, 

tư vấn doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19.  

May mặc Lào bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, ngành công nghiệp may mặc Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

dịch Covid - 19 do đơn đặt hàng nước ngoài giảm. 

Ông Xaybandith Raxavong, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc 

tại Lào, cho biết hiện có hơn 80 nhà máy may là thành viên của hiệp hội. Trong số đó, 

hơn 50 nhà máy xuất khẩu, các nhà máy còn lại phần lớn là nhận đơn hàng từ các nhà 

máy xuất khẩu. " Số lượng công nhân quay trở lại sản xuất hiện nay mới chỉ là 4000, 

trong số hơn 26.000 người", ông này cho biết thêm. Theo ông Xaybandith, số lượng 

công nhân làm việc trong ngành may mặc là khoảng 26-30 nghìn, việc không có số 

liệu chính xác là do vấn đề lao động và di cư lao động trong nước chưa ổn định. 

Bên cạnh đó, hầu hết các khoản đầu tư vào ngành may mặc tại Lào chủ yếu là của 

nước ngoài, doanh nghiệp Lào chỉ chiếm khoảng 15%. Thị trường xuất khẩu chính của 

hàng may mặc Lào bao gồm EU, chiếm 75 - 80%, Mỹ, chiếm 8 - 10%, v.v. Tổng giá 

trị xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2018 đạt hơn 180 triệu USD, trong khi con số 

2019 vẫn chưa được công bố. 

Năm 2020, do sự bùng phát dịch Covid-19 khiến nguồn nhập khẩu nguyên liệu không 

ổn định, vì vậy, vào thời điểm tháng 2, nhiều nhà máy may mặc tại Lào chỉ đạt khả 

năng vận hành khoảng 70  - 80%. Đến tháng 3, sản lượng tiếp tục giảm và hoàn toàn 

đình trệ trong tháng 4, sau khi Chỉ thị 06/TTg do Thủ tướng Chính phủ Lào ban hành 

hôm 29/3. 

" Sau khi chính phủ nới lỏng một số biện pháp, một số nhà máy muốn sản xuất phải 

xin giấy phép đặc biệt, trong đó phải đảm bảo đầy đủ 9 điều kiện và 6 biện pháp phòng 

ngừa theo nội dung Quyết định 31/VPTTg", ông Xay cho biết. Các nhà máy muốn 

hoạt động trở lại phải vượt qua vòng kiểm tra nghiêm ngặt của Ủy ban chuyên trách 

về phòng ngừa dịch Covid-19, đặc biệt, phải bố trí nơi ở tập trung cho công nhân. Vì 

vậy, mới chỉ có 18 đơn vị đạt đầy đủ điều kiện để nối lại dây chuyền trong thời gian 

này. 
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Theo ông Xay, các nhà máy phải đảm bảo nguyên tắc vệ sinh dịch tễ tại khu vực nghỉ 

của công nhân, bao gồm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát 

khuẩn, giảm số người trong cùng một phòng, đảm bảo giãn cách làm việc tối thiểu 1 - 

1,5 mét. 

Trong 5-10 năm trở lại đây, khả năng xuất khẩu hàng dệt may của Lào đem lại nguồn 

thu ngân sách đáng kể, đặc biệt là đạt đỉnh 219 triệu USD trong năm 2011. Ngành dệt 

may Lào cũng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động trong nước. Tuy nhiên, 

trong khoảng thời gian gần đây, lượng xuất khẩu hàng dệt may của Lào đã giảm sút 

mạnh tới 17.8%. 

Tính đến năm 2016, cả nước Lào có 85 nhà máy hoạt động liên quan đến lĩnh vực công 

nghiệp may mặc như sản xuất quần áo cho thị trường trong nước, xuất khẩu, in ấn thời 

trang, nhuộm, dệt, đóng gói sản phẩm… với tổng số khoảng 27 nghìn lao động, trong 

đó 99.5% là lao động nội địa và 95% là lao động nữ. 

Giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Lào đang đứng trước thách thức do các nhà đầu tư 

Trung Quốc đang chuyển dần các đơn hàng sang Campuchia và Myanmar, những quốc 

gia có giá nhân công ngang với Lào nhưng hơn hẳn về chất và lượng. 

 Dịch Covid-19 sẽ tác động mạnh đến khả năng tăng 

trưởng kinh tế Lào 

heo truyền thông Lào, dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục đè nặng lên tình trạng nợ 

của chính phủ Lào. 

Từ nội dung báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới tại Vientiane công bố hôm 

20/5, tăng trưởng kinh tế của Lào dự kiến sẽ giảm trong năm 2020 đến từ việc bùng 

phát toàn cầu của Covid-19 khiến Chính phủ nước này phải áp đặt các biện pháp chặt 

chẽ để kiểm soát dịch bệnh. 

Theo đó, WB dự báo mức độ tăng trưởng ở trường hợp cơ bản là 1% và có thể tụt 

xuống -1.8% trong trường hợp xấu. Suy thoái kinh tế đặc biệt ảnh hưởng đến lĩnh vực 

dịch vụ, theo báo cáo giám sát kinh tế mới nhất có tựa đề "CHDCND Lào trong giai 

đoạn Covid-19. 

Tác động của sự bùng phát toàn cầu của Covid-19 dự kiến sẽ làm tăng thâm hụt ngân 

sách vào năm 2020 lên khoảng 7,5-8,8% GDP so với 5,1% vào năm 2019. Việc này 

kéo theo tình trạng nợ của Lào tiếp tục nghiêm trọng, dự kiến sẽ tăng lên 65-68% GDP 

vào năm 2020, so với mức 59% của năm 2019. 

Cũng theo WB, dự trữ ngoại hối của Lào sẽ tiếp tục giảm trong năm 2020, chỉ có thể 

duy trì khả năng nhập khẩu trong 1 tháng duy nhất. "Trong giai đoạn thử thách này, 

điều quan trọng là giảm tác động kinh tế đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp" bà 

Mariam Sherman, Giám đốc Văn phòng WB tại Myanmar, Campuchia và Lào cho 

biết. 
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Nhìn về tương lai, việc giảm gánh nặng nợ nước ngoài và thực hiện cải cách kinh tế vĩ 

mô sẽ giúp CHDCND Lào xây dựng một nền kinh tế mạnh hơn – có thể ứng phó được 

với tác động từ bên ngoài. Tác động của COVID-19 sẽ để lại hậu quả đáng kể đến thị 

trường lao động và tình trạng nghèo đói. Sự sụt giảm đột biến về hiệu suất của các 

ngành vận tải, du lịch và dịch vụ - khách sạn - chiếm 11% trong tổng số việc làm và 

22% việc làm ở khu vực thành thị đã gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng. 

Ước tính 96.000 - 214.000 người sẽ quay trở lại tình trạng nghèo đói do hậu quả của 

dịch bệnh, Covid-19 sẽ phủ nhận một phần nỗ lực đạt được các thành tựu giảm nghèo 

trước đó của Lào, theo WB. 

Báo cáo của WB cũng bao gồm một chương riêng biệt đề cập đến việc xây dựng một 

hệ thống y tế mạnh mẽ, có tính thích nghi cao. Cho biết Lào cần đầu tư xây dựng một 

hệ thống y tế đủ mạnh và hiệu quả để ứng phó với tình huống khẩn cấp liên quan đến 

sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, cần đảm bảo có đủ nguồn lực để cung cấp các dịch vụ 

y tế cần thiết cho mọi người dân của mình. 

Giá vàng tại Lào tăng trở lại trong tháng 5 

heo truyền thông Lào, Giá vàng tại Vientiane cũng như các tỉnh trên cả nước bất 

ngờ tăng mạnh trở lại trong tháng 5 sau khi ghi nhận mức sụt giảm từ 7,6 triệu 

kip mỗi baht (15 gram) xuống còn 7,04 triệu kip mỗi baht vào tháng 4 vừa qua. 

Theo biểu giá được niêm yết bởi công ty vàng và đá quý Khamphouvong Jewellery, 

một trong các doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực này tại Lào, giá vàng kể từ 20/5 trở 

đi ở mức 7.8 triệu LAK/bath và 1.9 triệu LAK/saleung (4 saleung tương đương 1 bath). 

Trong khi đó, giá vàng trong hai tuần đầu tiên tại Lào nằm ở mức trung bình 7.4 triệu 

LAK/bath và 1.8 triệu LAK/saleung. Điều này cho thấy giá vàng tại Lào trong tháng 

5/2020 ghi nhận mức tăng mạnh hơn 400.000 LAL/bath và gần 200.000 LAK/saleung. 

Trước đó, vào tháng 4, giá vàng tụt xuống tiệm cận mốc 7 triệu LAK đã thúc đẩy nhu 

cầu mua vào để tích trữ của người dân Lào để chờ đợi kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá. 

Cũng theo Khamphouvong, giá vàng mua vào sẽ ở mức 7.5 triệu LAK/bath và 7.4 triệu 

LAK nếu ở dạng trang sức nhưng bị lỗi. Tuy nhiên, theo ghi nhận, người tích trữ vàng 

tại Lào đang muốn chờ đợi giá được đẩy cao lên mức 8 triệu LAK/bath mới có ý định 

bán ra để thu về lợi nhuận đáng kể. 

Ở một doanh nghiệp khác là Sida Latsavong, đơn vị này lại niêm yết mức giá vàng 

khá khác biệt, với 7.5 triệu LAK/bath bán ra, rẻ hơn khoảng 100.000 LAK so với 

Khamphouvong, tuy nhiên mức mua vào chỉ là 6.8 triệu LAK, mức giá này cũng được 

áp dụng kể từ 20/5. 

Sau khi biện pháp nới lỏng công tác phòng dịch Covid-19 được Chính phủ áp dụng, 

hoạt động kinh doanh trang sức, vàng bạc nói riêng và các lĩnh vực kinh doanh tại Lào 

nói chung đang từng bước nhộn nhịp trở lại kể từ thời điểm giữa-cuối tháng 5/2020. 
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Lào kêu gọi đoàn kết toàn cầu để đẩy lùi Covid-19 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 18/5, cuộc họp lần thứ 73 được tổ chức trực tuyến 

của WHO với sự tham gia của đại diện Liên hợp quốc, các thành viên từ 186 

quốc gia của WHO. Đại diện của Chính phủ Lào tham dự Hội nghị là Bộ trưởng 

Y tế Bounkong Syhavong. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Y tế Lào cho biết đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng 

trên phạm vi toàn thế giới và có tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực, bao gồm sức khỏe, 

hạnh phúc, đời sống xã hội, đồng thời gây ra các thách thức và đe dọa không nhỏ đến 

tình hình kinh tế, khiến việc phục hồi phải cần rất nhiều thời gian và khó khăn, đặc 

biệt là ở các quốc gia đang phát triển như Lào. 

Bộ trưởng Bounkong cũng kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu, việc hành động đơn lẻ của 

từng quốc gia khó có thể đẩy lùi dịch Covid-19. Đồng thời kêu gọi đối tác phát triển 

nên chú trọng vào vấn đề phục hồi kinh tế của Lào cũng như các quốc gia tương tự bởi 

việc hạn chế trong nguồn thu ngân sách của nước này không thể áp dụng việc tăng 

thuế hoặc tìm kiếm khoản vay để tái phục hồi nền kinh tế. 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các quốc gia thành viên WHO cũng cùng đưa ra nhận định 

chung về tầm quan trọng của việc hợp tác toàn cầu để chống Covid-19, đồng thời cam 

kết nỗ lực và sớm phát triển thành công vaccine. Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình cũng khẳng định nước này sẽ cung cấp 2 tỷ USD để hỗ trợ các quốc gia 

trên thế giới ứng phó và phục hồi kinh tế trong vòng 2 năm. 

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết 

Covid-19 đã làm lộ ra các điểm yếu cũng như thế mạnh của hệ thống y tế quốc tế và 

thời gian sắp tới tiếp tục không dễ dàng để vượt qua thách thức. 

WB hỗ trợ Chính phủ Lào giảm tác động của dịch 

Covid-19 

heo truyền thông Lào, mới đây, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 

Lào Sonexay Siphandone đã có cuộc điện đàm với Giám đốc WB tại Lào, ông 

Nicola Pontara để bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 và giảm thiểu tác 

động tiêu cực lên nền kinh tế. 

Theo đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác xây dựng khung chính sách để phục 

hồi kinh tế Lào, giảm tác động của đại dịch, thúc đẩy tăng cường ổn định kinh tế vĩ 

mô và tăng trưởng bền vững, đặc biệt là các kế hoạch lồng ghép trong khuôn khổ giai 

đoạn phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9 ( NSEDP 2021-2025). 

Tại cuộc trao đổi, Phó thủ tướng Lào đánh giá cao thiện chí của WB, chia sẻ về thông 

tin các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà Chính phủ Lào đang áp dụng để ngăn 

chặn lây lan, giảm tác động lên nền kinh tế và ổn định xã hội. 

T 
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Ở chiều ngược lại, giám đốc WB tại Lào cũng thông tin về kế hoạch hỗ trợ chính phủ 

Lào phục hồi nền kinh tế do Covid-19. Theo đó, trong giai đoạn đầu tiên, thuộc khuôn 

khổ chương trình ứng phó nhanh, WB đã cung cấp cho chính phủ Lào 18 triệu USD 

để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trong ngắn hạn để củng cố hệ thống y tế phòng vệ của 

nước này. 

Dự kiến trong giai đoạn 2, WB sẽ tiếp tục cung cấp khoản tài trợ 40 triệu USD để hỗ 

trợ các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19, đồng thời, một khoản 

tài trợ khác trị giá 40 triệu USD sẽ là nguồn tài chính cung cấp những khoản vay cho 

khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục hồi tác động của đại dịch. 

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 9 của 

Lào, tập trung vào việc tăng trưởng toàn diện, đạt được các mục tiêu phát triển bền 

vững (SDGs), đưa Lào rời khỏi nhóm các quốc gia chậm phát triển (LDC) và tầm nhìn 

2030, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đời sống 

người dân, bảo vệ môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý xã hội. 

Họp bàn Asean-Australia về hợp tác và phòng chống 

dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, Diễn đàn ASEAN-Australia lần thứ 32 - Hội nghị thường niên 

cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ quan hệ ASEAN-Australia, lần đầu 

tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sau khi hai bên phải hoãn Diễn đàn 

theo thông lệ dự kiến trước đây vào tháng 3/2020 tại Australia, do tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tham gia Hội nghị, đại diện cho Chính phủ Lào là 

Thứ trưởng Ngoại giao Thongphan Savanphet. 

Hội nghị nhằm kiểm điểm tiến trình hợp tác và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan 

hệ đối tác ASEAN-Australia, bao gồm ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đồng thời trao 

đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trao đổi về tình hình dịch bệnh, 

các nước ASEAN và Australia đã chia sẻ quan ngại trước việc Covid-19 diễn biến 

phức tạp và lây lan nhanh chóng, thông tin cập nhật cho nhau về các biện pháp và kinh 

nghiệm ứng phó với dịch bệnh.  

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ 

thuật, nâng cao năng lực y tế và khả năng ứng phó với tình huống bùng phát dịch bệnh 

trong tương lai, cam kết hỗ trợ công dân của nhau bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nỗ lực 

giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh, phối hợp chính sách chuẩn bị các kế 

hoạch phục hồi hậu dịch bệnh.  

Australia khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, hoan nghênh Quan điểm ASEAN 

về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu 

trúc khu vực, nhấn mạnh ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm điều phối các nỗ lực 

ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại khu vực. Đồng thời, Australia cho biết đã hướng 

các chương trình hợp tác phát triển với ASEAN và khu vực vào ưu tiên hỗ trợ ứng phó 

Covid-19 và xử lý các tác động kinh tế-xã hội.  
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Trưởng đoàn Australia cũng khẳng định Chính phủ Australia cam kết sẽ hỗ trợ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho công dân và sinh viên các nước ASEAN đang làm việc và học 

tập tại Australia trong giai đoạn khó khăn này. ASEAN đánh giá cao việc Australia 

sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực y tế dự phòng đối phó với dịch bệnh và đề xuất cấp 

học bổng y tế cho các nước trong khu vực; đồng thời đề nghị Australia tích cực ủng 

hộ và đóng góp cho Quỹ Ứng phó dịch Covid-19 và Kho dự phòng vật tư y tế khu vực 

của ASEAN.  

Cả ASEAN và Australia đều khẳng định coi trọng và cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác 

chiến lược hai bên, nhất là trong thời điểm khó khăn này, nhằm sớm vượt qua những 

thách thức, khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và thAustralia đẩy quan hệ hợp tác tiếp 

tục phát triển. 

Mỹ cung cấp viện trợ lương thực cho Lào 

heo báo chí Lào, hôm 19/05 vừa qua tại trụ sở của Chương trình lương thực quốc 

tế WFP ở thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ bàn giao viện trợ lương thực cho dự án 

củng cố bữa ăn trưa của Chính phủ Mỹ cho Lào, mục tiêu của dự án là 925 

trường tiểu học trên toàn quốc bao gồm gạo và đậu với tổng khối lượng 1.290 tấn. 

Theo đó, mục đích chính của chương trình hỗ trợ lương thực sẽ được sử dụng vào việc 

nấu bữa trưa trong các trường tiểu học cho 90.000 học sinh tại các vùng nông thôn của 

Lào, chương trình sẽ được bắt đầu từ năm học mới của tháng 9/2020. 

“Tôi lấy làm tự hào vì Mỹ được tiếp tục trợ giúp các Trường Tiểu học vùng sâu vùng 

xa của Lào trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn ra, một bữa trưa chất lượng sẽ 

giúp học sinh có hiệu quả học tập tốt hơn, giúp tăng tỷ lệ học sinh đến trường, đặc biệt 

là trẻ em gái và nhóm dân tộc thiểu số”, ông Peter Hamon, đại diện WFP phát biểu 

trong buổi lễ trao tặng. 

Cũng trong buổi lễ trao tặng, ông James Deubaler-Giám đốc FAO tại Lào cũng đánh 

giá cao hỗ trợ lần này của Chính phủ Mỹ, đặc biệt là vào đúng giai đoạn đại dịch 

Covid-19, cho biết chương trình củng cố bữa trưa cho các trường tiểu học là một trong 

những hình thức bảo trợ xã hội nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

hỗ trợ phụ huynh yên tâm đưa con em đến trường và được hưởng các bữa trưa đảm 

bảo về chất lượng và dinh dưỡng.  

. 
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Tin vắn: 

Hợp tác phát triển trung tâm giống cây trồng tại 

Huaphanh 

heo KTTM, mới đây, Trung tâm kỹ thuật nông lâm Lào-Việt Nam tại tỉnh 

Huaphanh và Tập đoàn Phongsavanh đã đạt được thỏa thuận thông qua lễ ký 

kết hợp tác phát triển trung tâm giống cây trồng và chuyển giao kỹ thuật nông 

nghiệp. Đặc biệt, chứng kiến buổi lễ có mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung 

ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xaysomphone Phomvihan cùng một số lãnh 

đạo ban, ngành có liên quan khác. Theo đó, mục tiêu của hợp tác lần này là xuất phát 

trên cơ sở mong muốn của người đứng đầu Trung ương Mặt trận Lào về việc phát triển 

trung tâm kỹ thuật nông lâm Lào-Việt tỉnh Huaphanh theo hướng tiến bộ, vững mạnh, 

trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi chất lượng, là nơi chuyển giao kỹ thuật 

chuyên ngành, đào tạo, phát triển thí điểm và mở rộng mạng lưới nông nghiệp ra các 

vùng phụ cận cũng như các tỉnh láng giềng với Huaphanh. Dự kiến, hợp tác lần này 

giữa hai đơn vị cũng sẽ tập trung khai thác các tiềm năng nông nghiệp để đáp ứng nhu 

cầu về giống cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật canh tác phù hợp với từng mùa vụ. Đồng 

thời, đảm bảo cả về chất và lượng của sản phẩm nông nghiệp đia phương thông qua 

việc thúc đẩy triển khai các chính sách của nhà nước về đảm bảo an ninh lương thực 

và thương mại hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. 

Vientiane sẽ hoàn thành cải tạo đường giao thông trong 

tháng 5 

heo Vientiane Times, mới đây, Bộ Công chính và Vận tải Lào thông báo về 

kế hoạch hoàn thành dự án cải tạo mỹ quan một số tuyến giao thông chính 

trên địa bàn thành phố Vientiane ngay trong tháng này, sau một thời gian bị 

đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vientiane, 

tổng giá trị đầu tư dự án là 7.4 tỷ LAK, các vạch kẻ đường trên 8 tuyến chính trong 

thành phố sẽ được làm lại, bao gồm 10,7 km đại lộ Kaysone Phomvihane, 3,47 km 

đường Nongbone, 3,2 km đường Samsenthai, 2 km đường Setthathirath, 2,6 km đường 

Chaofa Ngum, 6 km đường Souphanouvong, 1,2 km đường Lane Xang và 10,6 km 

của đường Thaduea.  

Bên cạnh đó, dự án cũng bao gồm việc lắp mới hệ thống đèn giao thông và biển báo, 

vạch kẻ đường để cải thiện mỹ quan, chuẩn bị cho việc Lào sẽ tổ chức hàng loạt các 

sự kiện quan trọng trong năm, cũng như để tăng cường tính an toàn cho hoạt động giao 

thông. Liên quan đến vấn đề này, để đảm bảo khả năng ứng phó với mùa mưa sắp tới, 

thành phố Vientiane cũng vừa nhận 500 triệu LAK từ quỹ bảo vệ môi trường để thực 

hiện công tác dọn dẹp và khơi thông các đường dẫn nước chính trên địa bàn, đặc biệt 

là kênh Hongxaeng, kênh Huay Mak Hiew để phòng tránh ngập úng. 
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Bokeo giải ngân 300 triệu LAK để hỗ trợ nông nghiệp 

heo VTM, mới đây, Chính quyền tỉnh Bokeo vừa chi 308 triệu LAK ngân 

sách địa phương để thực hiện bảo trì hệ thống điện tại các khu vực sản xuất 

của hợp tác xã nông nghiệp tại bản Phimonsin, Namyon và Nongxay ở huyện 

Huayxai, bao gồm 232 thành viên, thực hiện canh tác hơn 30ha. 

Việc chi ngân sách bảo trì có mục đích hỗ trợ người nông dân địa phương phát triển 

việc sản xuất rau và hoa màu để đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh, giảm lệ thuộc 

vào nguồn nhập khẩu, tiến tới phát triển và tìm kiếm thị trường xuất khẩu trong tương 

lai. 

Hàng không Lào nối lại đường bay nội địa 

heo VTT, mới đây, giám đốc kinh doanh của hàng không Lào (Lao Airlines) 

Noudeng Chanthaphasouk cũng cho biết hãng này sẽ chỉ cung cấp tối đa 65% 

số ghế mỗi chuyến bay để đảm bảo giãn cách phòng ngừa lây lan dịch Covid-

19. 

Bên cạnh đó, Lao Airlines cũng chỉ đang duy trì một chặng bay quốc tế duy nhất từ 

Vientiane đến Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam với tần suất 1 chuyến vào CN hàng 

tuần. Đặc biệt, hành khách đến Côn Minh phải được Bộ Ngoại giao cấp phép, cần có 

giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19, được cách ly tập trung 14 ngày và phải chứng 

minh khả năng tài chính để được nhập cảnh vào Trung Quốc. 

Lao Airlines và Lao Skyway vừa khởi động lại các chặng bay nội địa kể từ hôm 22/5 

vừa qua với các mức ưu đãi về giá để thúc đẩy hành khách di chuyển trở lại sau giai 

đoạn dài nghỉ dịch Covid-19. Đồng thời, các hãng này cũng thông báo cam kết đảm 

bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định mà Bộ Y tế ban hành. 

Đại học quốc gia Lào thông báo mở cửa trở lại 

heo VTM, căn cứ vào các biện pháp và quy định của Chính phủ liên quan đến 

công tác phòng dịch Covid-19 và mục tiêu giảng dạy của năm học, mới đây, 

trường Đại học quốc gia Lào (NUOL) đã ban hành thông báo số 1195, cho 

phép mở trở lại một số lớp cuối cấp tại các cơ sở giáo dục trực thuộc sự quản lý của 

NUOL bao gồm bậc tiểu học và phổ thông của trường năng khiếu Phonsavan, các lớp 

dự bị đại học, bắt đầu từ ngày 18/5/2020 trở đi.  

Ngoài ra, thông báo cũng yêu cầu các khoa, bộ môn chuẩn bị hoạt động dạy và học trở 

lại cho sinh viên năm cuối bắt đầu từ ngày 2/6/2020 trở đi. Đồng thời chú trọng vào 

việc theo dõi các luận án tốt nghiệp và thực tập của sinh viên năm cuối và tổ chức 

giảng dạy những học sinh không đủ điều kiện viết luận án để chuẩn bị cho kỳ thi tốt 

nghiệp. Các giảng viên, chuyên viên nghiệp vụ sẽ bắt đầu đi làm bình thường từ ngày 

25/05/2020. Đồng thời, tất cả các sinh viên không phải năm cuối tiếp tục chờ sự chỉ 

đạo hoặc thông báo tiếp theo của Bộ Giáo dục và Thể thao.  
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Thông báo cũng bao gồm việc giao các phòng ban chuyên trách tiếp tục thực hiện quản 

lý sinh viên nước ngoài theo đúng quy định. Giao các khoa, bộ môn hướng dẫn cán bộ 

giáo viên và sinh viên vệ sinh văn phòng, lớp học và các khu vực khác trong khuôn 

viên của khoa, cung cấp trang thiết bị vệ sinh và dung dịch rửa tay cho nhân viên, giáo 

viên và học sinh để đảm bảo phòng ngừa hiệu quả dịch Covid-19.  Theo đó, nếu diễn 

biến dịch bệnh tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát, tất cả các cấp học của NUOL dự kiến 

sẽ trở lại chương trình vào ngày 15/06/2020 tới. 

Luang Prabang phát hiện hơn 800 tỷ  

sai phạm đầu tư công 

heo tờ LaoPhatthana hôm 22/5 cho biết, trong giai đoạn 5 năm qua, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Luang Prabang đã tổ chức thanh tra việc triển khai các 

dự án đầu tư công trên toàn địa bàn thành phố, 11 quận huyện, phát hiện hàng 

loạt sai phạm, bao gồm việc thống kê không chính xác, trùng lặp, khai khống số lượng 

nguyên vật liệu so với thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 828 tỷ LAK. 

Xaysomboun thực hiện hai dự án xây dựng đường giao 

thông trị giá hơn 400 tỷ LAK 

heo báo chí Lào, Một tin vui cho người dân tỉnh Xaysomboun khi Chính 

quyền tỉnh vừa phê duyệt hai dự án xây dựng đường nhựa có tổng chiều dài 

hơn 83 km với tổng giá trị đầu tư 473 tỷ kip. 

Hôm 20/5/2020 vừa qua, Chính quyền tỉnh Xaysomboun đã ký kết thực hiện dự án 

xây dựng đường nhựa 2 lớp với một doanh nghiệp địa phương, với sự có mặt của Tỉnh 

trưởng Khamlieng Outhakaysone và đại diện các ban ngành liên quan. 

Theo Sở Giao thông và Công chính tỉnh Xaysomboun, 2 dự án nói trên bao gồm: nâng 

cấp Quốc lộ 5B thành đường nhựa 2 lớp, bắt đầu từ ngã ba cầu Namnhon đến làng 

Naixaysavang (biên giới tỉnh Viêng Chăn), huyện Longcheng có chiều dài 66,18 km, 

rộng 7m, tổng mức đầu tư 392,9 tỷ LAK, dự kiến sẽ hoàn thành sau 36 tháng; Dự án 

xây dựng đường trải nhựa 2 lớp, từ bản Thongkhoun đến bản Thonghak và ngã ba 

Phoukhan, huyện Anouvong, tỉnh lỵ Xaysomboun, có chiều dài 17.565 km, rộng 6 mét 

với tổng kinh phí đầu tư 80,3 tỷ LAK, dự kiến thời gian thi công là 24 tháng. Các dự 

án nói trên do công ty Xây dựng PS là nhà thầu chính và đơn tư vấn, giám sát là Công 

ty TNHH Pixel. 

Động đất xảy ra tại miền Bắc Lào 

heo báo chí Lào, hôm 22/5 vừa qua, một trận động đất nhẹ xảy ra tại khu vực 

bản Sisaythong, huyện Xaysathan, tỉnh Xaynhabouri, cách trung tâm thành 

phố khoảng 63km, hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. 
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Cơ quan khí tượng Lào cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 04:48:28 giờ địa phương 

có tọa độ 191’7’52”N độ vĩ tuyến, 101’06’40”E độ kinh đông, có cường độ 2.3 richter, 

tâm chấn nằm tại vị trí 8km dưới lòng đất. 

Huyện Namor xuất khẩu 10.000 tấn mía  

sang Trung Quốc 

heo VTM, mía đang là một mặt hàng xuất khẩu giá trị cao tại CHDCND 

Lào, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc. Hiện tại, người nông dân tại huyện 

Namor - tỉnh Oudomxay đang gấp rút thu hoạch vụ mía năm 2019 trên địa 

bàn 5 bản với tổng diện tích 281ha. Theo đó, ước tính tổng sản lượng thu hoạch đạt 

khoảng 10.000 tấn, trong đó đã xuất khẩu 8.500 tấn sang Trung Quốc, còn 1.500 tấn 

dự kiến sẽ thu hoạch xong vào tháng 5/2020. 

 Doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu 1 triệu mầm 

chuối giống chuẩn bị vụ trồng chuối mới tại Lào 

heo báo chí Trung Quốc, dẫn tin từ hải quan tỉnh Quảng Đông cho biết hôm 

14/5 vừa qua, lô hàng 1 triệu mầm chuối giống với tổng khối lượng 4,85 tấn, 

trị giá 290.000 NDT đã được thông quan tại cửa khẩu Bò Tèn - Bò Hản để từ 

Trung Quốc nhập khẩu vào Lào, chuẩn bị cho vụ trồng chuối mới năm 2020 của Lào. 

Được biết các giống chuối này được lấy từ hai địa phương là Trạm Giang và Mậu 

Danh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đây là lần đầu tiên hai địa phương này thực hiện 

thành công việc xuất khẩu giống chuối với sự hỗ trợ từ chương trình “Vành đai, Con 

đường” do chính phủ nước này đề xướng. Theo đó, doanh nghiệp trước khi xuất khẩu 

đã được phổ biến, hướng dẫn chuyên môn, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, áp 

dụng các biện pháp phòng dịch. 

Truyền thông Trung Quốc mới đây cũng đưa tin, giữa tháng 5 vừa qua, một doanh 

nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 4,4 tỷ kíp (500 nghìn USD) để phát triển dự án nông 

nghiệp trồng chuối, cây nông nghiệp và chăn nuôi gia súc trên diện tích gần 100 ha tại 

bản Poungchomseng, huyện Meung, tỉnh Bò Kẹo. 

Trường quốc tế Hoa ngữ với chuẩn giáo dục Trung 

Quốc được thành lập tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc, mới đây Trường quốc tế Hoa ngữ Dân Tâm 

(Minxin Chinese International School) đã ra thông báo tuyển sinh năm đào 

tạo đầu tiên của bậc mầm non, đánh dấu việc Trường quốc tế Hoa ngữ Dân 

Tâm – trường quốc tế Hoa ngữ chính quy đầu tiên với chương trình đào tạo theo chuẩn 

giáo dục được áp dụng tại Trung Quốc đã được thành lập tại Lào. 

Qua tìm hiểu được biết, Trường Quốc tế Hoa ngữ Dân Tâm trực thuộc "Trung tâm 

Hồng Công hợp tác quốc tế Vành đai Con đường" -  Belt & Road Hong Kong Centre, 
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được tổ chức điều hành bởi Công ty TNHH trường học Hoa ngữ Hải ngoại - Overseas 

Chinese Schools Limited. Được thành lập  trên cơ sở hợp tác với Tập đoàn Krittphong 

Group Co.,Ltd, là một doanh nghiệp Hoa kiều tiếng tăm tại Lào. Tập đoàn Krittphong 

sẽ chịu trách nhiệm cho thuê địa điểm làm trường học, ký túc xá, Công ty TNHH 

trường học Hoa ngữ Hải ngoại phụ trách quản lý vận hành hoạt động của trường. 

 Khởi động lại hoạt động khai thác vàng tại mỏ Sepon 

sau 6 năm 

heo trang Finance Sina của Trung Quốc ngày 18/5 đưa tin, Công ty Chifeng 

Jilong Gold Mining Co.,ltd cho biết vừa nối lại hoạt động khai thác khoáng 

sản vàng tại mỏ Sepon, đánh dấu việc mỏ Sepon khai thác vàng trở lại sau 6 

năm bị tạm dừng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh giá vàng tháng 4 đã chạm đỉnh 

cao nhất trong vòng 7 năm qua, dưới tác động của dịch Covid 19 làm cho người dân 

gia tăng việc mua vàng tích trữ. Trong tuyên bố được đưa ra ngày 15/5, Chifeng Jilong 

Gold Mining Co.,ltd cho biết thêm, sản phẩm vàng thành phẩm sẽ ra mắt dự kiến đầu 

tháng 6 tới đây. 

Mỏ vàng Sepon là một trong những mỏ vàng lớn nhất của Lào, đã dừng khai thác vàng 

từ tháng 12/2013, lý do được chủ đầu tư vào thời điểm đó công ty MMG Ltd đưa ra là 

do trữ lượng khoáng sản vàng giảm liên tục khiến lợi nhuận ngày càng đi xuống, buộc 

công ty này phải chuyển trọng tâm sang khai thác đồng. Năm 2018, Chifeng Jilong 

Gold Mining Co.,ltd đã chi 275 triệu USD để mua lại 90% cổ phần của MMG Ltd 

trong công ty Lane Xang Minerals là doanh nghiệp được thành lập để quản lý khai 

thác mỏ Sepon. 

Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, theo báo cáo của Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm 

thuộc Bộ Y tế Lào giai đoạn từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 18/5/2020, cả 

nước đã ghi nhận tổng cộng 1.234 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết, trong đó 

có 2 ca tử vong. 

Cụ thể, thủ đô Vientiane là địa phương đứng đầu về số lượng nhiễm bệnh với 327 ca, 

bao gồm 1 trường hợp tử vong, tỉnh Attapeu có 184 ca, tỉnh Vientiane 169 trường hợp, 

tỉnh Khammuan có 93 ca, Bolikhamxay ghi nhận 92 ca, Savannakhet 84 ca, Salavan 

77 ca, Xayaboury 72 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong. 

Hiện nay, sốt xuất huyết hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhiều tỉnh, số 

lượng người bị bệnh đang ngày một tăng cao. Năm 2019, cả nước Lào ghi nhận con 

số kỷ lục gần 40.000 ca nhiễm, trong đó có 74 ca tử vong, tăng gấp 4 lần so với năm 

2018 bất chấp các nỗ lực ngăn chặn, phòng ngừa của ngành Y tế Lào. 
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Vientiane giảm giá nước sinh hoạt trong giai đoạn dịch 

Covid-19 

heo báo chí Lào, Công ty cấp nước thủ đô Vientiane vừa ra thông báo hôm 

19/5/2020 vừa qua, cho biết kể từ tháng 5 đến tháng 7/2020, đơn vị này sẽ 

giảm 5% giá nước sạch cho người tiêu dùng hộ gia đình (khách hàng loại I). 

Đợt điều chỉnh giá nước lần này được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy 

ban chuyên trách về việc giảm tác động tiêu cực của dịch viêm phổi Covid-19, theo 

thông báo của Công ty. 

Thông báo tiếp tục nêu rõ, những khách hàng loại II là công sở và loại III là khu vực 

doanh nghiệp và nhà máy vẫn sẽ sử dụng biểu giá nước sạch như cũ, tức nằm ngoài 

chính sách hỗ trợ. 

Trước đó, thuộc khuôn khổ các biện pháp hỗ trợ trong giai đoạn đại dịch Covid-19, 

Phòng Quản lý và Dịch vụ thủ đô Vientiane đã đưa ra thông báo về việc giảm 50% giá 

dịch vụ thu gom rác thải trong ba tháng thuộc quý II của năm 2020. 

  Lào dự định trồng mới 11 triệu cây xanh trong năm 

2020 

heo báo chí Lào, để chuẩn bị cho Ngày trồng cây quốc gia 1/6, Lào có kế 

hoạch trồng mới hơn 11 triệu cây xanh trên diện tích 10.000 ha với mục tiêu 

đạt được mức độ che phủ 70% trên toàn quốc ngay trong năm nay 2020. Theo 

phó giám đốc Cơ quan phát triển và phục hồi rừng, ông Suraphone Inthavong cho biết 

kế hoạch 10.000 ha rừng trong dịp kỷ niệm ngày trồng cây quốc gia được chia thành 

2 nhóm, bao gồm 2.700 ha rừng phục hồi môi trường và 7.300 ha cây trồng thương 

mại. 

Theo đó, diện tích cây trồng thương mại sẽ tập trung tại các tỉnh Borikhamxay, 

Khammuan, Savannakhet, Champasak và Saravan, tại các địa phương này, 4 doanh 

nghiệp được chỉ định đang tiến hành chuẩn bị diện tích đất để triển khai dự án. 

"Chương trình trồng mới cây xanh sẽ giúp Lào đạt được mục tiêu phụ hồi 400.000 ha 

rừng vào cuối năm 2020", ông Suraphone cho biết. 

 Nguy cơ gia tăng lượng ma túy vào Lào từ vùng Tam 

giác vàng 

heo báo chí Lào, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp 

Quốc (UNODC) vừa đưa ra nhận định tình trạng buôn bán ma túy tại Lào có 

thể gia tăng về số lượng trong thời gian tới. 
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Theo thông tin từ UNODC, Lào đã thu được tổng cộng 141.9kg methamphetamine 

dạng tinh thể (ma túy đá) trong năm 2015, 150.1kg vào năm 2016, 124.5kg vào năm 

2017 và lên đến 1.841.5 tấn vào năm 2018 và 5.106 tấn vào năm 2019. 

Cơ quan thuộc Liên hợp quốc cho biết số ma túy bị Lào thu giữ đã tăng theo cấp số 

nhân trong vòng vài năm trở lại đây, năm 2019 cũng là thời điểm ghi nhận số lượng 

bị thu giữ ở mức kỷ lục, cao gấp 30 lần so với năm 2015. Bên cạnh đó, số lượng 

methamphetamine dạng viên (ma túy tổng hợp) cũng ghi nhận số lượng bị thu giữ 

tăng theo từng năm, ở mức 6 triệu viên trong năm 2015 và 21 triệu viên trong năm 

2018 vừa qua. Tuy nhiên, bất chấp số lượng ma túy tổng hợp bị bắt giữ ngày càng 

nhiều, giá thị trường của mặt hàng này lại giảm xuống thấp kỷ lục, chỉ khoảng 1 

USD/viên (9.000 LAK), cho thấy mức độ có sẵn "hàng" không hề có dấu hiệu suy 

giảm. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

  Míttinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại Lào 
heo TTXVN, Chiều muộn 19/5 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại 

Lào đã tổ chức míttinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2020).  

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, con người 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa, phong phú, bền chặt nhiều phẩm chất 

cao quý như một người yêu nước nồng nàn, thương dân hết mực; một chiến sỹ đấu 

tranh không mệt mỏi để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; 

một lãnh tụ cộng sản kiệt xuất nhưng giàu lòng nhân ái.  

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh về quan điểm hết sức trong sáng, đầy tính chính 

nghĩa trong tư tưởng, hành động và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ đặc biệt với Lào là dựa trên tinh thần "giúp 

bạn là tự giúp mình" và phải coi trọng quyền dân tộc tự quyết cũng như tính độc lập, 

tự chủ của cách mạng mỗi nước. Qua những hành động và sự lãnh đạo thể hiện sự nhất 

quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn, tạo nên lòng tin chính trị, lòng tin 

chiến lược và tình cảm thương yêu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Đảng Nhân dân 

Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào dành cho Việt Nam hiện nay.  

Đối với kiều bào tại Lào, Đại sứ cho biết trước đây trong những năm 1928-1929, Bác 

từng có thời kỳ hoạt động tại Lào mỗi khi từ Thái Lan sang Lào hoạt động cách mạng. 

Sau này, khi hai nước đã giành được độc lập dân tộc, Bác luôn quan tâm đến tình hình 

kiều bào tại Lào, từ việc gửi thư chúc Tết kiều bào hay đề nghị Chính phủ Lào dành 

sự quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo điều kiện để kiều bào Việt Nam tại 

Lào được làm ăn yên ổn, sống hòa thuận với người dân bản địa, cùng nhau xây dựng 

mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.. 

Thay mặt các đại biểu Lào tham dự buổi lễ, ông Buangean Saphouvong - Thứ trưởng 

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Quyền Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-

Việt Nam, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chủ tịch Kaysone 

Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong là những người đã đặt nền móng xây dựng và 

vun đắp mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. 

Đây là mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế, đến nay đã trở thành tài sản vô giá 

của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong những yếu 

tố quyết định chiến thắng của cách mạng ở mỗi nước. 
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               Mua điện gió từ Lào về rẻ hơn trong nước 

heo báo chí Việt Nam, Mới đây, Thủ tướng đã có văn bản đồng ý nguyên tắc và 

mức giá trần nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam đối với loại hình điện gió theo 

kiến nghị của Bộ Công Thương. Theo đó, mức giá trên được quy định tối đa là 

6,95 USCent/kWh. Mức giá trần nhập khẩu điện gió từ Lào áp dụng đối với các nhà 

máy điện vận hành trước 31/12/2025 và áp dụng trong cả đời dự án là 25 năm. Sau 

năm 2025, Bộ Công Thương sẽ rà soát và báo cáo Thủ tướng, xem xét quyết định mức 

giá trần áp dụng sau. 

Giá điện được xác định tại biên giới Việt Nam, các bên có trách nhiệm đầu tư, xây 

dựng và vận hành đường dây truyền tải ở mỗi nước đến biên giới. Trước đó vào cuối 

tháng 1, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng về chủ trương nhập khẩu điện và 

đấu nối cụm điện gió Monsoon (Lào) với tổng công suất 600 MW. Chủ đầu tư là Tập 

đoàn Impact Energy Asia Development đã cam kết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) về giá bán điện của dự án không cao hơn khung giá đối với loại hình nhà máy 

thuỷ điện do Thủ tướng quy định. Như vậy, mức giá 6,95 UScent/kWh mua điện gió 

từ Lào về rẻ hơn giá mua từ các dự án trong nước đang là 8,5 UScent/kWh (cho dự án 

trên bờ) và 9,8 UScent/kWh (với các dự án ngoài khơi). Giá điện gió trong nước cao, 

kém hiệu quả hơn mua từ Lào nhưng mới đây Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng bổ 

sung hơn 6.800 MW điện gió vào quy hoạch chiến lược phát triển năng lượng quốc 

gia của Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. Nguyên nhân là nguồn điện than 

tiếp tục chậm tiến độ và điều kiện khí hậu bất lợi. 
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        Dịch Covid-19: ĐSQ Việt Nam tại Lào lưu ý công 

dân đăng ký xuất cảnh với Cơ quan đại diện trước khi 

về nước  

heo ĐSQVN tại Lào, Đại sứ quán lưu ý, công dân Việt Nam sinh sống, làm việc 

tại Lào có nhu cầu về nước, phải đăng ký xuất cảnh qua Đại sứ quán hoặc các 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào. Theo đó, căn cứ vào công hàm của Bộ 

Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, công dân Việt Nam đang sinh sống, 

lao động, học tập tại Lào được phép xuất cảnh để về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc 

tế với điều kiện phải đăng ký xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán 

Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào), Savanakhet (Trung Lào) và Champasac (Nam 

Lào) theo mẫu đơn do Đại sứ quán cung cấp. 

Việc xuất cảnh phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định liên quan của Lào và Việt 

Nam về phòng chống dịch Covid-19. Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 

tại Lào sẽ tổng hợp danh sách công dân, số hộ chiếu, thời gian, cửa khẩu xuất cảnh… 

và các thông tin cụ thể khác, thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng 

của Lào trước 1 ngày để xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho người có tên trong danh 

sách được xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế về Việt Nam. Kết quả sẽ được đăng 

công khai trên Website của Đại sứ quán: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn. 
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           Bắt giữ đối tượng mang hơn 19.000 viên ma túy từ 

Lào về Việt Nam 

heo VOV- Hồi 12h, ngày 18/5, tại khu vực xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ 

trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã, Công an huyện Sốp Cộp (Sơn La) và 

Cục Hải quan Điện Biên phá thành công Chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng về 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Tráng Láo Dua, dân tộc Mông, sinh năm 1987, trú tại bản Căng 

Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 19.404 viên 

ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. 

Quá trình điều tra, ban đầu xác định, đối tượng Dua đã mua số ma túy trên ở bên kia 

biên giới, sau đó đem về bán lại cho các đối tượng khác trong nội địa thì bị các lực 

lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 
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