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• Lào tiếp tục kiểm soát tốt Covid-19, ban hành biện pháp nới lỏng giai đoạn 3

• Chính phủ Lào chấp thuận trợ cấp thất nghiệp theo chế độ bảo hiểm xã hội
• Chính phủ Lào nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động thất nghiệp do Covid-19

• Chính phủ Lào vận hành trang web về phát triển môi trường kinh doanh

• Ngành Thuế Lào sụt giảm nguồn thu ngân sách

• Chính quyền Lào phủ nhận sự liên quan của thuốc lá và Covid-19
• Lào công bố Luật Điện ảnh hiện hành

• Lào ban hành chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi Covid-19

• Cần thêm 3 năm để phục hồi thảm họa vỡ đập tại Attapeu
• BCEL chuẩn bị bán trái phiếu chính phủ

• ADB cho Lào vay 20 triệu USD để chống dịch Covid-19
• Mỹ tiếp tục cung cấp 3,17 triệu USD giúp Lào chống dịch Covid 19

• Dự án đường sắt Lào Trung đẩy nhanh các hoạt động
• Lào ký hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc về đào tạo nhân lực ngành du lịch

• Việt Nam tặng hóa chất sản xuất nước rửa tay cho Lào để phòng chống 
Covid-19

• Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Lào phổ biến Luật dân sự
• Liên bang Nga trao tặng vật tư y tế cho Lào phòng Covid-19
• Sacombank Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ tại Lào
• Ngân hàng Ngoại thương Lào không đạt mục tiêu doanh thu trong năm 2019
• Tỉnh Oudomxay nghiên cứu khả thi phát triển tổ hợp du lịch mới 
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• Chính quyền thủ đô Vientiane thông qua nhiều vấn đề quan trọng
• Hội chợ giống cây trồng tại thủ đô Vientiane
• Trong tháng 5, có hơn 10 người tại Vientiane chết do tai nạn giao 

thông
• Lao động Trung Quốc, Myanmar tại khu kinh tế Tam giác vàng được 

hỗ trợ về nước
• Lượng người di chuyển vận tải công cộng giảm sút trong giai đoạn 

dịch Covid-19
• Tuyến đường Tanmixay-Sikeud đạt tiến độ 85%
• Xayaboury đặt mục tiêu thu 7 triệu USD từ du lịch trong năm 2020
• Tỉnh Attapeu thúc đẩy phát triển du lịch
• Tỉnh Khammuan thiếu nước tưới vụ mùa mưa
• Savannakhet cảnh cáo nhiều đối tượng bán xổ số lậu
• Đại sứ Lào tại Trung Quốc: Hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc 

tới Lào khảo sát đầu tư
• Quan điểm của Bộ Ngoại giao Lào về dự luật an ninh Hong Kong
• 17 người Việt hoàn thành cách ly tại Lào được cấp chứng nhận y tế
• Giá xăng tại Lào tăng mạnh trở lại
• Công ty IHC hợp tác với doanh nghiệp Vân Nam tiến hành thăm dò 

quặng vàng tại Attapeu
• Doanh nghiệp Singapore thực hiện dự án điện mặt trời áp mái cho 

công sở tại Lào
• Liên doanh Singapore-Lào phát triển dự án nhiệt điện 1000MW tại 

Sekong 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Lao động Trung Quốc bắt đầu quay trở lại Lào

• Cao su Việt - Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên đất bạn

• Nhiều ngôi chợ của Lào được nhượng quyền cho nhà thầu Trung 
Quốc 

• Phá đường dây buôn ma túy từ Myanmar, Lào về Việt Nam 

Tin vắn:
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Tin chính: 

Lào tiếp tục kiểm soát tốt Covid-19, ban hành biện 

pháp nới lỏng giai đoạn 3 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 30/5, số ca nhiễm Covid-19 ở Lào vẫn là chỉ  

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

Kể từ đầu năm 2020, Ngành Y tế Lào đã thực hiện tổng cộng 6.928 xét 

nghiệm Covid-19, phát hiện 19 người nhiễm Covid-19, điều trị khỏi cho 16 người, và 

đã 49 ngày nước này không có bệnh nhân mới. Tuần qua, có thêm 2 bệnh nhân tại 

Vientiane được chữa khỏi và cho phép về cách ly tại nhà. Bộ Y tế Lào cũng cho biết 

nhiều khả năng tuần tới, nước này sẽ chữa khỏi cho toàn bộ các bệnh nhân Covid-19. 

Cả nước Lào cũng chỉ còn 70 điểm cách ly tập trung với trên 3 nghìn người, tất cả 

trong số này nhập cảnh từ nước ngoài và không ai có kết quả xét nghiệm dương tính 

với SARS-Cov-2 

Đáng chú ý, kể từ 2/6, Chính phủ Lào tiếp tục duy trì áp dụng các biện pháp nới lỏng 

quy định phòng dịch và tăng thêm một số quy định mới, trên tinh thần kêu gọi toàn xã 

hội tiếp tục duy trì thực hiện các quy định và nguyên tắc an toàn dịch tễ như duy trì 

giãn cách, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nơi ở, làm việc.  

Theo đó, Lào cho phép mở lại hầu hết các cơ sở giáo dục kể từ 2/6 cho phép tổ chức 

tất cả các loại hình thể thao nhưng không được có khán giả; cho phép mở lại chợ đêm, 

cửa hàng ăn uống (nhưng không được tụ tập rượu bia), rạp phim... cho phép khu vực 

doanh nghiệp, dự án hoạt động lại bình thường nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc an 

toàn dịch tễ. 

Tuy nhiên, để đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 một cách tối đa, 

Chính phủ Lào yêu cầu tiếp tục đóng cửa các tụ điểm giải trí, karaoke, casino, tiếp tục 

đóng cửa cửa khẩu phụ, cửa khẩu truyền thống, trừ một số cửa khẩu đã được chính 

phủ cho phép để lưu thông hàng hóa. 

Bên cạnh đó, các cửa khẩu quốc tế vẫn sẽ tiếp tục đóng đối với hoạt động xuất nhập 

cảnh phổ thông, ngoại trừ các trường hợp được cấp phép, đồng thời, việc xuất nhập 

khẩu hàng hóa sẽ được diễn ra bình thường. 

Lào sẽ tiếp tục ngừng cấp visa cho công dân nước ngoài ở hoặc quá cảnh từ quốc gia 

có sự lây lan dịch Covid-19, ngoại trừ nhà ngoại giao, chuyên gia, lao động cần thiết 

cho các hoạt động tại Lào. 
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  Chính phủ Lào chấp thuận trợ cấp thất nghiệp theo 

chế độ bảo hiểm xã hội 

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

phủ Lào do Thủ tướng Thongloun Sisoulith chủ trì đã chấp thuận triển khai 

chính sách trợ cấp thất nghiệp cho đối tượng trong hệ thống bảo hiểm xã hội, 

trong đó, chế độ và mức trợ cấp sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật 

Bảo hiểm xã hội hiện hành. 

Chỉ thị trên được đưa ra sau khi Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nghe báo cáo 

về công tác tổ chức thực hiện chính sách đối với người lao động Lào cả trong và ngoài 

hệ thống bảo hiểm xã hội (an sinh xã hội) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Bộ 

Lao động và Phúc lợi xã hội đề xuất. 

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến thông tin về chính sách hỗ trợ cho lao động Lào trở 

về từ nước ngoài, lao động trong nước bị ảnh hưởng đến việc làm, cũng như chủ trương 

về việc quản lý và sử dụng lao động Lào trong tương lai. 

Tại hội nghị, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội phối hợp với 

các bên liên quan và chính quyền địa phương thu thập và hoàn thành số liệu thống kê 

về tình hình lao động thực tế, sau đó phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Quốc gia (LNCCI) về kế hoạch sử dụng lao động, nghiên cứu định hướng phát triển 

tay nghề theo xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động. 

Tuy nhiên, hiện tại, quy mô hệ thống bảo hiểm xã hội Lào còn nhỏ, theo Phòng Công 

nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI), hệ thống phúc lợi lao động của Lào bao gồm 

1.783 đơn vị doanh nghiệp với tổng cộng 124.000 người, chỉ có khả năng hỗ trợ 0.6% 

tổng số lao động trên cả nước. 
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Chính phủ Lào nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động 

thất nghiệp do Covid-19 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin mới đây từ Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội 

Lào cho biết cơ quan này đang tiếp tục xem xét đề xuất ban hành các chính 

sách hỗ trợ người lao động mất việc do sự bùng phát của dịch Covid-19 bằng 

việc tạo điều kiện đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. 

Theo Cục trưởng Cục Lao động, ông Phongxaysack Intharath, theo chính sách hiện tại 

của Chính phủ, người sử dụng lao động tại Lào có nghĩa vụ thanh toán tiền lương và 

không được phép cắt giảm các nguồn trợ cấp phúc lợi cho nhân viên phải nghỉ việc do 

sự bùng phát của dịch Covid-19. Điều này được áp dụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng mà người lao động Lào cần được hưởng trong giai đoạn khủng hoảng. 

Theo chính sách mới, người lao động cho rằng chủ doanh nghiệp vi phạm quy định 

khi không thanh toán tiền công hoặc có động thái không công bằng có thể phản ánh 

trực tiếp lên các cơ quan lao động cấp tỉnh, các cơ quan công đoàn hoặc Liên hiệp 

Công đoàn Lào để được hỗ trợ. Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cũng khẳng định sẽ 

tiếp tục tạo thêm cơ chế để duy trì các lợi ích chính đáng của người lao động trong 

nước. 

Theo đó, cơ quan lao động Lào cũng đã tổ chức làm việc với khu vực doanh nghiệp, 

công ty, bao gồm các đơn vị hoạt động trong các đặc khu kinh tế trên cả nước để thảo 

luận về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với vấn đề lao động và việc làm. Yêu 

cầu việc chấp hành hướng dẫn mà Bộ Lao động đã ban hành về việc thanh toán tiền 

công cho nhân viên trong phạm vi tài chính của mỗi đơn vị. Bộ đồng thời cũng kêu 

gọi các thành phần liên quan tiếp tục hỗ trợ giải quyết việc làm cho các lao động thất 

nghiệp đã được xác minh thông tin, đặc biệt là lao động Lào trở về Thái Lan, được cho 

là lên đến hơn 100 nghìn người. 

Trong thời gian dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới, khu vực và Lào, lượng lao động 

ở cả trong và ngoài nước mất việc liên tục tăng cao, đặc biệt là kể từ thời điểm Chính 

phủ Lào yêu cầu đóng cửa các nhà máy, doanh nghiệp để phòng chống dịch. Hiện 

ngành Lao động nước này đang gấp rút xác minh thông tin số lao động thất nghiệp để 

nghiên cứu đưa ra thêm biện pháp hỗ trợ thích hợp. 

. 
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Chính phủ Lào vận hành trang web về phát triển môi 

trường kinh doanh 

heo truyền thông Lào, diễn ra hôm 25/5 vừa qua tại thành phố Vientiane, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đã thay mặt Chính phủ Lào thông báo vận hành chính 

thức trang web http://db.investlaos.gov.la/ , công thông tin điện tử liên quan 

đến công tác củng cố mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh trong nước. 

Theo đó, cổng thông tin điện tử mới được vận hành là một phần của kế hoạch củng cố 

mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh theo 10 chỉ số EDB mà Ngân hàng thế 

giới (WB) quy ước, trong đó được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính bởi Tổ chức tiền tệ quốc 

tế IFC. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, mục đích của việc phát triển và vận hành trang web 

lần này là tạo ra cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về quá trình cải cách quy định, thủ 

tục, thời gian và chi phí trong việc tiến hành kinh doanh tại CHDCND Lào. Đồng thời, 

trang web cũng là kênh theo dõi tiến độ thực hiện Chỉ thị 02/TTg của Chính phủ Lào 

về cải cách môi trường kinh doanh trong nước. 

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith mới đây cũng nhấn 

mạnh sự quan tâm của Chính phủ đến việc củng cố không gian kinh doanh trong nước 

thông qua việc giảm bớt thủ tục, thời gian và chi phí cấp phép doanh nghiệp theo 

hướng tinh gọn, minh bạch và có hiệu quả nhằm thu hút thêm dòng đầu tư tư nhân cả 

trong và ngoài nước, khuyến khích và củng cố sức cạnh tranh và tiềm lực của doanh 

nghiệp, từ đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. 

Trong vài năm qua, môi trường đầu tư của khu vực tư nhân nước ngoài vào Lào ảm 

đạm do xếp hạng EDB của nước này rất thấp so với mặt bằng thế giới, chỉ nằm trong 

nhóm cuối. Nhà đầu tư hoài nghi về tiềm năng thành công khi các thủ tục, quy trình 

rườm rà, tốn thời gian và chi phí ngay từ bước khởi sự kinh doanh cho đến tiếp cận 

các dịch vụ công cần thiết khác. 
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Ngành Thuế Lào sụt giảm nguồn thu ngân sách 

heo báo chí Lào, diễn ra mới đây tại thành phố Vientiane, Cục Thuế thuộc Bộ 

Tài chính Lào vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác thu ngân sách 6 tháng 

đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. 

Theo đó, tại hội nghị, Cục Thuế Lào cho biết sẽ không thể đạt được các mục 

tiêu thu ngân sách trong năm 2020 do Chính phủ đề ra do phải chịu các tác động tiêu 

cực của đại dịch Covid-19 và quá trình thực thi Luật Thuế sửa đổi bổ sung. 

Năm 2020, Lào đặt mục tiêu thu thuế tổng cộng 13.950 tỷ LAK, tương đương 7.8% 

GDP, tuy nhiên năng lực thu ngân sách thực tế mà ngành Thuế ước đạt chỉ khoảng 

9.682 tỷ LAK, tương đương 69.7%. Tính đến ngày 20/5/2020, tổng thu của ngành 

Thuế Lào mới chỉ đạt 2.877 tỷ LAK, tương đương 20.63% kế hoạch năm, giảm 1.407 

tỷ LAK, tương đương 32.85% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng thu ngân sách 

bởi các cơ quan cấp Trung ương đạt 1.578 tỷ LAK, tương đương 18.54% kế hoạch 

năm, giảm 1.097, tương đương 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chính 

quyền các địa phương thu được 1.299 tỷ LAK, tương đương 23.89% kế hoạch năm, 

giảm 309 tỷ LAK, tương đương 19.25% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo kế hoạch 6 tháng đầu năm, ngành Thuế Lào dự kiến đạt mức thu 3.587 tỷ LAK, 

tương đương 56.81% kế hoạch đề ra, trong đó bao gồm 1.901 tỷ LAK, tương đương 

23% kế hoạch năm, giảm 1.248 tỷ LAK, tương đương 40% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chính quyền địa phương ước đạt thu ngân sách 1.686 tỷ LAK, tương đương 30% kế 

hoạch năm, giảm 405 tỷ LAK, tương đương 19% so với cùng kỳ. 

Các nguyên nhân dẫn đến việc thu thuế của Lào bị gặp khó khăn là sự bùng phát của 

dịch Covid-19 khiến Chính phủ phải ban hành các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ, ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngành hàng không, du lịch, dịch 

vụ lưu trú, lữ hành, doanh nghiệp, nhà máy… 

Bên cạnh đó, việc áp dụng chính thức Bộ Luật thuế sửa đổi bổ sung cũng ảnh hưởng 

đến khả năng thu ngân sách của ngành này, đặc biệt là việc điều chỉnh giảm thuế lợi 

nhuân từ 24% xuống 20%/năm, giảm thu từ 4 lần/năm xuống còn một nửa. Đồng thời, 

việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với khu vực viễn thông cũng được điều chỉnh từ 10% 

xuống còn 5%, chi phi internet cũng được giảm từ 10% xuống còn 3%. 
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Chính quyền Lào phủ nhận sự liên quan của thuốc lá và 

Covid-19 

heo báo chí Lào, mới đây, tại hội thảo chuyên đề được tổ chức với các cơ 

quan truyền thông Lào trong khuôn khổ chuẩn bị kỷ niệm ngày thế giới không 

hút thuốc lá 31/5. Cục trưởng Cục Vệ sinh và Sức khỏe thuộc Bộ Y tế Lào, 

ông Phonepaseuth Ounaphome đã phủ nhận nguồn tin lan truyền trên mạng 

xã hội về việc hút thuốc là có thể được xem là một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-

19, khẳng định điều này là vô căn cứ và sai sự thật, đồng thời cho biết chính những 

người hút thuốc lá có tỷ lệ tử vong cao hơn nếu không may nhiễm virus viêm phổi cấp 

chủng mới. 

Tại hội thảo, đại diện Bộ Y tế Lào và truyển thông trong nước cũng thảo luận về chủ 

đề của lễ kỷ niệm ngày không hút thuốc lá năm nay là việc hạn chế việc hút thuốc 

trong giới trẻ, bảo vệ thanh thiếu niên khỏi thuốc lá và nicotine trong bối cảnh ngành 

công nghiệp thuốc lá đang có xu hướng nhắm vào nhóm đối tượng nói trên, được xem 

là vấn đề cấp bách đối với chính quyền ở nhiều quốc gia. Theo Bộ Y tế Lào, hút thuốc 

lá dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh không truyền nhiễm như tim mạch, ung thư, hô hấp, 

đồng thời khiến người hút thuốc nhiễm Covid-19 có xu hướng diễn biến nặng hơn. 

Mỗi năm trên thế giới có 8 triệu người chết vì thuốc lá, trong đó bao gồm 1.2 triệu 

người hút thuốc thụ động. 

Cũng theo tổ chức Y tế thế giới, Hiện nay, tại Lào có không dưới 2 triệu người sử dụng 

thuốc lá và không có dưới 500 nghìn trẻ vị thành niên có sử dụng thuốc lá. Con số rất 

lớn so với tổng dân số chưa đến 7 triệu người của Lào. Thống kê tại thủ đô Viêng 

Chăn, có đến 50% bệnh nhân nhập viện do sử dụng thuốc lá đều ở tình trạng bệnh 

nghiêm trọng, chủ yếu là Ung thư phổi, vỡ mạch máu não, suy đường hô hấp. Bộ Y tế 

dự báo các con số trên sẽ tăng gấp đôi trong năm 2020 nếu không có biện pháp và chế 

tài cụ thể. 
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Lào công bố Luật Điện ảnh hiện hành 

heo báo chí Lào, công báo nhà nước Lào vừa đăng tải nội dung chi tiết Bộ 

Luật điện ảnh hiện hành, cung cấp các cơ sở pháp lý cho việc quản lý cũng 

như hoạt động điện ảnh trong nước. 

Theo đó, Luật điện ảnh Lào quy định các hướng dẫn và cách thức tổ chức 

trước khi được cấp phép bấm máy cũng như công chiếu hợp pháp trong nước. Mục 

đích chính của Luật điện ảnh Lào là nhằm đảm bảm các tác phẩm có giá trị nội dung 

phù hợp với chất lượng sản xuất tốt, cải thiện các quy định về làm phim, thúc đẩy 

ngành công nghiệp điện ảnh Lào đạt tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng cạnh tranh trên 

thị trường khu vực. 

Để đảm bào yêu cầu về yếu tố nội dung, Luật điện ảnh Lào quy định các nhà làm phim 

phải nộp kịch bản cho cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt, nếu nội dung phim 

có ảnh hưởng đến khía cạnh nào đó, cơ quan Thông tin, Văn hóa và Du lịch sẽ đóng 

vai trò điều phối để chuyển đổi nội dung phim theo hướng phù hợp hơn. 

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn làm phim tại Lào cần đề xuất với cơ 

quan ngoại giao nước này ở quốc gia sở tại. Các tổ chức nào muốn công chiếu phim 

tại Lào, bao gồm cả trên internet cũng phải xin phép chính quyền Lào, phi 

m phải có phụ đề tiếng Lào, ngoại trừ phóng sự, chương trình học thuật hoặc phim tài 

liệu cho mục đích giáo dục. Đơn vị công chiếu phim cũng phải phát quốc ca Lào trước 

khi chiếu nội dung chính thức, đồng thời đảm bảo tác quyền theo quy định mà Lào đề 

ra. Ngoài ra, trẻ em tại Lào dưới 13 tuổi không được phép xem phim có nội dung bạo 

lực mà không có người giám hộ đi kèm, trẻ từ 13-18 tuổi có thể xem phim có nội dụng 

bạo lực mức độ nhẹ và trên 18 có thể xem tất cả các loại phim, bất kể nội dung. 
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Lào ban hành chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp 

bị tác động bởi Covid-19 

heo báo chí Lào, để phù hợp với các biện pháp và chính sách của Chính phủ Lào 

nhằm giải quyết tác động của Covid-19 đến nền kinh tế, Ngân hàng CHDCND 

Lào (BOL) cũng ban hành chinh sách tín dụng nhằm hỗ trợ khu vực doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong giai đoạn đại dịch. 

Diễn ra hôm 26/5 tại thành phố Vientiane, Thống đốc Sonexay Sithphaxay đã chủ trì 

hội nghị giữa BOL và đại diện ngân hàng thương mại trong nước để thảo luận về các 

khoản vốn vay cho khu vực doanh nghiệp phục hồi hoạt động sau khi bị tác động bởi 

Covid-19. 

Theo đó, sau khi các chính sách tín dụng được BOL ban hành thời gian qua, các bên 

liên quan đã phối hợp với ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính trong nước triển 

khai cụ thể việc giãn thời hạn thanh toán lãi suất và nợ gốc, điều chỉnh lãi suất cho vay 

và cung cấp thêm các khoản tín dụng mới cho doanh nghiệp. 

BOL ghi nhận 21 ngân hàng thương mại đã thực hiện ưu đãi về tín dụng cho 4.918 

đơn vị khách hàng, trong khuôn khổ giá trị 13.009 tỷ LAK. Ngoài ra, 10 tổ chức tài 

chính khác cũng áp dụng các chính sách tương tự cho 1.250 đơn vị khách hàng, tổng 

giá trị khoảng 65 tỷ LAK. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ việc cung cấp vốn đầu tư cho khu vực ngân hàng, BOL cũng 

đã ban hành Quyết định số 318/BOL hôm 19/5 vừa qua, thúc đẩy các chương trình tài 

trợ tín dụng cho các dự án liên quan đến sản xuất, chương trình giải quyết tác động 

của dịch Covid-19. Qua đó khuyến khích ngân hàng thương mại tham gia theo điều 

kiện và mục tiêu mà BOL hướng đến, trên tinh thần giảm thiểu thiệt hại do đại dịch 

gây ra lên nền kinh tế Lào, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 

nghiệp siêu nhỏ, có thể tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để phục hồi sản xuất, hoat 

động kinh doanh trong giai đoạn trong và sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Trong đó, ngành nghề được khuyến khích tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là sản xuất hàng 

hóa cung cấp cho thị trường và đảm bảo an ninh lương thực, từ đó kích thích nền kinh 

tế phục hồi. 

Các ngân hàng tham gia chính sách mới của BOL sẽ cung cấp nguồn vốn cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đến siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), chế 

biến nông sản, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ và du lịch. 

BOL cho biết sẽ ban hành thêm hướng dẫn cụ thể cho các ngân hàng thương mại để 

các khoản vay nói trên đạt hiệu quả, giảm tối đa rủi ro phát sinh nợ xấu. 
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 Cần thêm 3 năm để phục hồi thảm họa vỡ đập tại 

Attapeu 

heo báo chí Lào, dẫn báo cáo được công bố mới đây tại cuộc họp đại biểu Đảng 

bộ huyện Sanamxay lần thứ 12, Bí thư, Huyện trưởng Sanamxay, ông Soulivong 

Aphaivong cho biết mục tiêu phục hồi đời sống của nạn nhân thảm họa vỡ đập sẽ hoàn 

thành trong năm 2023. 

"Công tác trọng tâm là xây dựng 700 căn nhà mới tại 5 bản, đồng thời kiến nghị hoàn 

thành việc hỗ trợ đền bù cho những nạn nhân tại các bản bị thiệt hại nặng nhất theo 

các thỏa thuận đã đạt được giữa các bên", ông Soulivong cho biết. 

Ngoài ra, chính quyền huyện Sanamxay sẽ quy hoạch lại đất xây dựng cho người dân, 

phục hồi hệ thống thủy lợi, kênh mương để khuyến khích tái sản xuất nông nghiệp, 

đồng thời tiếp tục hợp tác thu thập, tổng hợp thông tin cùng nhà phát triển dự án trong 

việc từng bước hỗ trợ ổn định đời sống địa phương, tất cả sẽ được hoàn thành trong 

năm 2023. 

Vừa qua, Chính phủ Lào cũng thông tin đã đạt được thỏa thuận với nhà phát triển dự 

án về mức đền bù sau nhiều đợt đàm phán là 54 triệu USD so với mức đề nghị ban đầu 

là 273 triệu USD. 

Theo Huyện trưởng Sanamxay, nạn nhân của thảm họa vỡ đập hiện đang sống tại 5 

trung tâm tái định cư tạm thời, chính quyền địa phương cũng đã hoàn thành quy hoạch 

đất xây dựng tại 4 bản bị thiệt hại, hoàn thành giải phóng mặt bằng canh tác nông 

nghiệp được khoảng 2.140 ha. 

Ngoài ra, huyện Sanamxay đã phục hồi được khoảng 80% đất ruộng cũ cho người dân 

6 bản, xử lý mặt bằng bị thiệt hại, sửa chữa đường dẫn nước, kênh mương, duy trì cung 

cấp viện trợ hàng tháng cho người dân, hoàn thành 111 nhà ở cố định và tiếp tục thi 

công 700 căn khác trong thời gian tới, hoàn thành hỗ trợ đền bù cho tổng cộng 1.270 

hộ gia đình, tổng trị giá trên 28 tỷ LAK. 

Theo đó, đã có tổng cộng 54 quốc gia, vùng lãnh thổ, Liên hợp quốc và 12 tổ chức 

thành viên, 28 tổ chức liên Chính phủ, 38 tổ chức phi Chính phủ, các quỹ hỗ trợ của 

Lào kiều trên toàn thế giới… đã có các viện trợ tích cực về người và của cho quá trình 

cứu trợ người dân vùng thảm họa vỡ đập kinh hoàng tại Lào với tổng giá trị 228 tỷ 

Kíp, góp phần đáng kể vào ngân sách của Chính phủ nước này, dự kiến phải tốn đến 

500 triệu USD mới có thể phục hồi lại thiệt hại mà thảm họa đã gây ra. 
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BCEL chuẩn bị bán trái phiếu chính phủ 

heo BCEL, theo thông báo mới đây của BCEL, ngân hàng này mời đặt trước 

1.700 tỷ LAK trái phiếu Chính phủ Lào, chính thức được bán ra cho nhà đầu 

tư kể từ ngày 27/5 - 1/6 tới đây thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Lào. 

Trước đó, Chính phủ Lào đã thông qua Sở giao dịch chứng khoán (LSX) để phát hành 

lượng trái phiếu trị giá 1.700 tỷ LAK hồi năm 2019 vừa qua. 

Theo BCEL, việc trả cổ tức sẽ được thực hiện 2 đợt mỗi năm. 

Đơn vị được Chính phủ tổ chức việc phát hành và quản lý các giao dịch trái phiếu gồm 

có Bộ Tài chính, Công ty Chứng khoán Lanexang, Công ty Chứng khoán BCEL-KT 

và Công ty Chứng khoán Lào-Trung. Theo đó, giá mỗi đơn vị trái phiếu được chào 

bán là 1 triêu Kip, đây cũng là mức đặt trước tổi thiểu đối với nhà đầu tư trong và ngoài 

nước. 

Trái phiếu thời hạn 3 năm có lãi suất 6.8%/năm; trái phiếu 5 năm có lãi suất 

6.95%/năm; trái phiếu 7 năm có lãi suất 7.2%/năm; trái phiếu 10 năm có lãi suất 

7.5%/năm và trái phiếu 20 năm có lãi suất 8%/năm, theo BCEL. Trái phiếu chính phủ 

cũng có thể được giao dịch tại thị trường cấp 2 và được xem là một tài sản thế chấp tài 

chính, theo quy định luật pháp Lào. 

Thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính Lào kỳ vọng sẽ tạo ra 

sự thúc đẩy thị trường vốn trong nước, đồng thời là nguồn tài chính để cân đối ngân 

sách quốc gia, thúc đẩy đầu tư vào khu vực công, hỗ trợ giải quyết thâm hụt tài chính 

trong ngắn hạn. 

Cũng theo Chính phủ Lào, trái phiếu là công cụ tài chính tránh các rủi ro liên quan đến 

biến động tỷ giá hối đoái, mang lại tính tích cực cho nền kinh tế. 

Nhà đầu tư có thể đặt mua trái phiếu và giao dịch ngay tại BCEL và cần mang theo 

bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trong khi doanh nghiệp cần có thêm bản 

sao đăng ký kinh doanh. 

Hiện trái phiếu Chính phủ Lào được cung cấp bởi Công ty Chứng khoán Lanexang, 

Công ty Chứng khoán BCEL-KT và Công ty Chứng khoán Lào-Trung và 3 ngân hàng 

đại lý là BCEL, Ngân hàng phát triển Lào (LDB) và Ngân hàng phát triển nông nghiệp 

(APB). 
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ADB cho Lào vay 20 triệu USD để chống dịch Covid-19 

heo TTXVN tại Lào, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 25/5 đã thông 

qua khoản vay 20 triệu USD để hỗ trợ Lào trong cuộc chiến chống đại dịch 

viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trong một thông báo đăng trên trang web của ADB, ngân hàng này cho biết 

khoản vay nói trên nằm trong gói tài chính bổ sung cho Dự án An ninh Y tế của Tiểu 

vùng Mekong mở rộng (GMS) nhằm giúp Bộ Y tế Lào mua sắm các trang thiết bị bảo 

hộ cá nhân, thiết bị thí nghiệm, các bộ dụng cụ xét nghiệm, thiết bị y tế và xe cứu 

thương phục vụ trong công tác phòng chống COVID-19. 

Khoản vay nói trên cũng giúp Chính phủ Lào cung cấp vật tư và đào tạo các nhân viên 

y tế tuyến đầu về phòng ngừa, kiểm soát sự lây lan của COVID-19, đồng thời hỗ trợ 

Chính phủ Lào có tiền để chi trả cho việc theo dấu nguồn lây nhiễm… 

Chuyên gia y tế của ADB - ông Ye Xu cho biết: “Khoản tài chính bổ sung này sẽ giúp 

tăng cường nguồn lực và năng lực cho hệ thống y tế của Lào nhằm đối phó với các tác 

động của đại dịch. Trong thời qua, Lào đã quản lý tương đối tốt sự bùng phát của 

COVID-19, tuy nhiên vẫn cần phải duy trì sự sẵn sàng tối đa và tăng cường hệ thống 

chăm sóc y tế để có thể đối phó với mọi sự bùng phát trở lại của COVID-19”. 
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 Mỹ tiếp tục cung cấp 3,17 triệu USD giúp Lào chống 

dịch Covid 19 

heo báo chí Lào, dẫn tin từ trang chủ Đại sứ quán Mỹ tại Lào cho biết, trong 

thông báo được Đại sứ quán Mỹ tại Lào đưa ra ngày 21/5/2020 vừa qua, Đại 

sứ Mỹ tại Lào, ông Peter M Haymond công bố, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp khoản 

tài chính trị giá 3,17 triệu USD nhằm giúp Lào chống dịch Covid 19. 

Khoản viện trợ trên sẽ được phía Mỹ thực hiện thông qua Trung tâm kiểm soát và 

phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC), các khoản hỗ trợ tài chính cam kết này sẽ 

được dùng cho công tác phòng ngừa, chuẩn bị đối phó dịch Covid 19 của Lào. Cụ thể, 

được dùng cho hoạt động xây dựng năng lực giám sát, xét nghiệm, ngăn ngừa kiểm 

soát lây lan virus, hỗ trợ cộng đồng, phản ứng đối phó khẩn cấp và chuẩn bị vaccine 

Covid-19. 

Khoản viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Lào nói trên là một phần của chương trình 

hợp tác y tế dài hạn giữa Mỹ và Lào nhằm nâng cao năng lực đối phó dịch bệnh lây 

nhiễm của Lào. Từ năm 2006, Trung tâm US CDC đã luôn song hành, hỗ trợ Bộ Y tế 

Lào đối phó với các đợt bùng phát dịch bệnh lây nhiễm lớn với các dự án, chương trình 

cụ thể như: Tổ chức 11 kỳ đào tạo nhân sự các chuyên gia, nhân viên dịch tế đối phó 

dịch xử lý dịch tại hiện trường cho Lào; hỗ trợ phát triển Trung tâm hành động ứng 

phó y tế cộng đồng (PHEOC); hỗ trợ phương tiện kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm, 

các hoạt động phòng ngừa kiểm soát dịch, thiết bị kỹ thuật để kiểm tra người xuất nhập 

cảnh tại cửa khẩu, ra vào khu dân cư, và các thiết bị giám sát dịch bệnh khác; hỗ trợ 

Lào xây dựng phương án tiêm chủng vacxin bệnh truyền nhiễm quốc gia một cách bền 

vững. 

Đại diện US CDC tại Lào cho biết, Bộ Y tế Lào là một đối tác xuất sắc của US CDC 

trong việc thực hiện nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo ninh y tế và phòng chống bệnh 

AIDS trên toàn cầu. Ngoài hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phía Mỹ cũng hợp tác mật 

thiết với Lào để thực hiện hàng loạt dự án cải thiện sức khỏe cộng đồng người dân Lào 

bao gồm các dự án về cải thiện dinh dưỡng, tăng cường bảo đảm sức khỏe phụ nữ có 

thai, phòng chống bệnh truyền nhiễm theo mùa. 
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Dự án đường sắt Lào Trung đẩy nhanh các hoạt động 

heo truyền thông Lào, nhà phát triển dự án đường sắt Lào-Trung Quốc đang tiếp 

tục thông báo tìm học viên để tham gia vào chương trình đào tạo nhân lực đợt 2 

và đợt 3 để gia tăng nguồn nhân lực vận hành đường sắt khi dự án hoàn thành 

và đi vào hoạt động. 

Theo thông báo tuyển sinh, chương trình đào tạo nhân sự tiếp theo cho dự án đường 

sắt Lào-Trung Quốc sẽ tập trung vào phát triển nghiệp vụ quản lý nhà ga, bảo trì đầu 

máy, quản lý vận tải hàng hóa, hỗ trợ hành khách, cứu hộ và nhân viên bẻ ghi. 

Ứng viên muốn dự tuyển lớp đào tạo chuyên ngành đường sắt được hướng dẫn hoàn 

thành và nộp hồ sơ tại văn phòng của nhà quản lý dự án tại thành phố Vientiane cho 

đến trước ngày 5/6 tới. 

Cũng liên quan đến dự án này, theo Xinhua, hôm 23/5 vừa qua, các công nhân, kỹ sư 

Lào và Trung Quốc thuộc công ty đường sắt Trung Quốc số 2 đã hoàn thành việc lắp 

đặt đường ray qua hầm chui bản Nongkhay tại tỉnh Vientiane, cách thủ đô Vientiane 

60km về phía Bắc. Đường ray nói trên dài tổng cộng 500m và sử dụng tà vẹt bê tông. 

Hầm chui bản Nongkhay có tổng chiều dài 661m, nằm tại ngã ba giao điểm chuyển 

tiếp giữa khu vực đồng bằng và miền núi giữa miền Trung và Bắc Lào. 

Theo Xinhua, dẫn thông tin từ thư ký ban công tác của Đảng cộng sản Trung Quốc tại 

Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc (CREC-2), đơn vị chịu trách nhiệm dự án 

đường sắt Trung-Lào, ông Lei Chao cho biết mặc dù đang trong giai đoạn dịch Covid-

19 có diễn biến phức tạp, CREC-2 đã huy động hơn 700 lao động Lào và 200 kỹ sư, 

công nhân Trung Quốc để đẩy nhanh việc hoàn thành việc lắp đặt đường ray cho dự 

án, từ tốc độ 2km/3 ngày lên 1.5km/ngày. Trước đó, công tác lắp đặt đường ray tại 

Vientiane đã bắt đầu được tiến hành từ ngày 27/3. 

Tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc có tổng chiều dài 414km, nối cửa khẩu quốc tế 

Boten ở tỉnh Luang Namtha, miền Bắc Lào đến thành phố Vientiane. Dự án bao gồm 

198km hầm chui, 62km cầu vượt, được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt 

của Trung Quốc, cho phép tốc độ tối đa khi vận chuyển hành khách là 160km/h. Tuyến 

đường sắt chính thức được khởi công vào tháng 12/2016 và dự kiến hoàn thành, đi vào 

hoạt động vào tháng 12/2021. 
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 Lào ký hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc về đào 

tạo nhân lực ngành du lịch 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 22/5 vừa qua tại Thủ đô Vientiane, Lào, Bộ 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và Công ty TNHH truyền thông Văn hóa du 

lịch Vạn Tương Thẩm Quyến, Trung Quốc đã ký kết “Biên bản ghi nhớ về hợp 

tác đào tạo nhân sự ngành du lịch”. Lễ ký kết được thực hiện giữa đại diện Công ty 

TNHH truyền thông Văn hóa du lịch Vạn Tương Thẩm Quyến, ông Trương Dã, Chủ 

tịch công ty và Giám đốc trường Cao đẳng Du lịch Lào, đại diện Bộ Thông tin, Văn 

hóa và Du lịch Lào, ông Vilaythong Sisanonh. 

Với biên bản ghi nhớ mới ký kết, hai bên sẽ triển khai hợp tác đào tạo ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn nhân lực ngành du lịch cho Lào, xây dựng đề thi tiêu chuẩn cấp chứng 

chỉ cấp quốc gia, cấp tỉnh và các cấp khác đối với người hành nghề trong lĩnh vực du 

lịch, đồng thời tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch, phê chuẩn bằng cấp – 

chứng chỉ hướng dẫn viên và người hành nghề du lịch cấp quốc gia. 

Giám đốc trường Cao đẳng Du lịch Lào thông tin tại lễ ký kết cho biết, Lào là một 

nước có tài nguyên du lịch phong phú, năm 2019 cả nước có 2.208 điểm du lịch. Trong 

đó, thắng cảnh tự nhiên là 1.318 điểm, thắng cảnh văn hóa là 596 điểm, di tích lịch sử 

là 294 điểm, trong đó đã đưa vào khai thác du lịch đối với 817 địa điểm. Lào đồng thời 

có 670 khách sạn, 2.432 nhà nghỉ. Trong đó, có 5 khách sạn 5 sao, 16 khách sạn 4 sao, 

23 khách sạn 3 sao. Năm 2019, Lào đón tiếp 4,58 triệu lượt khách du lịch, tăng 9% so 

với cùng kỳ năm trước. Lào đã tổ chức thành công năm du lịch Lào – Trung 2019, tiếp 

đón 1,02 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 27% so với cùng kỳ. Dự báo, đến năm 

2021 khi đường sắt Lào – Trung đi vào hoạt động, Lào sẽ thu hút lượng khách du lịch 

bình quân hàng năm lên đến 6 triệu lượt. Do đó, nhu cầu nhân sự về quản lý khách 

sạn, hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên sử dụng tiếng Trung sẽ tăng 

đột biến. 

Chủ tịch Công ty TNHH truyền thông Văn hóa du lịch Vạn Tường Thẩm Quyến, ông 

Trương Dã cho biết, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch 

Trung Quốc, Công ty đã triển khai các hợp tác với trường Cao đẳng Du lịch Lào thành 

lập lên trung tâm đào tạo nhân sự ngành du lịch, tiến hành nghiên cứu khả thi dự án 

thành lập trường Cao đẳng du lịch Trung – Lào. Phát huy ưu thế về tài chính, đội ngũ 

giáo viên và giáo trình đào tạo chuyên môn, kinh nghiệm quản lý khai thác trên lĩnh 

vực du lịch kết hợp với lợi thế tài nguyên du lịch dồi dào, có nhiều địa điểm khách sạn 

– nhà nghỉ của Lào để tạo nên sự tương hỗ, bổ sung lẫn nhau, hợp tác đào tạo phát 

triển và khai thác đội ngũ nhân sự phục vụ, hướng dẫn viên du lịch để tiếp đón du 

khách Trung Quốc, xây dựng các website quảng bá du lịch Lào bằng ba ngôn ngữ Lào 

– Trung – Anh, cùng nỗ lực nâng cao năng lực ngành du lịch của Lào. 
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Việt Nam tặng hóa chất sản xuất nước rửa tay cho Lào 

để phòng chống Covid-19 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 22/5/2020 vừa qua tại Đại sứ quán CHDCND Lào 

tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã thực 

hiện trao tặng vật tư hóa chất sản xuất nước rửa tay cho Bộ Khoa học và Công 

nghệ Lào. 

Theo đó, đại diện phía Việt Nam trao tặng số hỗ trợ nói trên là PGS.TS Trần Tuấn 

Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện cho phía 

Lào là Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Hounhbounnhuang. Tổng số hóa chất do 

VAST trao tặng cho Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đợt này bao gồm 5.000 lít cồn 

90 độ, 1.200 chai nhựa dung tích 500ml cùng 4 loại hóa chất tổng hợp khác. 

Cũng theo Vientiane Times, mặc dù Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 

công tác phục hồi nền kinh tế vừa bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhưng 

trên tinh thần hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng 

và hai Nhà nước. Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, đã chia sẻ vật chất giúp đỡ Chính phủ cũng như nhân 

dân Lào, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phòng chống và đẩy lùi 

dịch bệnh Covid-19. 

Trong buổi trao tặng, Đại sứ Lào tại Việt Nam, ông Sengphet Houngbounnhuang đã 

gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã trao tặng hỗ trợ lần này cho 

CHDCND Lào, cam kết sẽ chuyển số vật tư nói trên đến Bộ Khoa học và Công nghệ 

Lào để sản xuất nước rửa tay sát trùng, nhằm phục vụ công tác ngăn ngừa và kiểm soát 

dịch bệnh Covid-19 trong nước đạt hiệu quả cao. 

Tính đến ngày 30/5, Lào vẫn đang là quốc gia Asean kiểm soát tốt dịch Covid-19 khi 

có 49 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới, tổng số bệnh nhân vẫn là 19, trong 

đó chữa khỏi cho 16 người và dự kiến sẽ điều trị khỏi hoàn toàn cho các bệnh nhân 

còn lại trong đầu tháng 6 tới. 
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Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Lào phổ biến Luật dân sự 

heo truyền thông Lào, kể từ ngày 27/5/2020, Bộ Luật dân sự mới của Lào do 

Chính phủ Lào hỗ trợ xây dựng thông qua tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế 

Nhật Bản (JICA) sẽ chính thức có hiệu lực. 

Mới đây, Đại sứ Nhật Bản tại Lào Takewaka Keizo cùng Trưởng đại diện JICA tại 

Lào, ông Yoshiharu Yoneyama cùng đoàn làm việc đã có chuyến thăm và trao đổi về 

quan hệ hợp tác tư pháp với Bộ trưởng Tư pháp Lào Xaysi Santivong.  

Theo đó, đại diện phía Nhật Bản cho biết việc áp dụng chính thức Bộ Luật dân sự Lào 

được xây dựng trên cơ sở hỗ trợ kỹ thuật của JICA và nền tảng Luật dân sự của Việt 

Nam, Campuchia và Nepal là một trong các dấu mốc quan trọng để chào mừng kỷ 

niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Lào. 

Bộ Luật dân sự mới của Lào được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường kinh doanh trong 

nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. 

Luật dân sự Lào được bắt đầu soạn thảo kể từ tháng 6/2012 và được Quốc hội nước 

này thông qua vào ngày 6/12/2018. Đây là một trong các thành tựu nổi bật trong quan 

hệ hợp tác tư pháp giữa Chính phủ hai nước Nhật Bản và Lào trong 20 năm qua. Luật 

dân sự Lào được xây dựng trên cơ sở các Luật pháp hiện hành như Luật ràng buộc 

trong và ngoài hợp đồng; Luật gia đình; Luật về quyền tư hữu, đồng thời kết hợp các 

quy định mới nhằm đáp ứng sự thay đổi của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

JICA cho biết sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Lào phổ biến Luật dân sự mới trong xã hội, 

củng cố khả năng thực thi các quy định để giải quyết các vấn đề tranh chấp dân sự tại 

Lào, đặc biệt là đối với cơ quan tư pháp các cấp. 

. 
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Liên bang Nga trao tặng vật tư y tế cho Lào phòng 

Covid-19 

heo báo chí Lào, mới đây, Chính phủ LB Nga đã thông qua Đại sứ quán nước 

này tại Lào trao tặng một số vật tư y tế để hỗ trợ Lào phòng chống dịch Covid-

19. 

Theo đó, tại buổi lễ trao tặng mới đây, đại diện phía LB Nga là Đại sứ Vladimir 

Kalinin, đại diện phía Lào là Bộ trưởng Y tế Bounkong Syhavong, số vật tư y tế bao 

gồm 1.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19, hóa chất khử trùng dùng trong xét nghiệm 

cùng 10.000 khẩu trang y tế. Số hỗ trợ lần này của LB Nga nhằm mục đích cung cấp 

vật tư cho các nhân viên y tế của Lào thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống dịch 

Covid-19 bùng phát lần 2 tại nước này. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Bounkong Syhavong cảm ơn và đánh giá cao hỗ 

trợ của LB Nga trong việc giúp Lào phòng chống dịch bệnh, cho biết Lào vẫn đang 

cần thêm nhiều nguồn viện trợ để củng cố năng lực ngành Y, không cho Covid-19 tái 

bùng phát lần 2, cam kết sẽ cung cấp số vật tư đến những cơ quan, đơn vị y tế trên cả 

nước để ứng phó với dịch bệnh. 

Đại sứ LB Nga Vladimir Kalinin cũng cho biết cũng sẽ tiếp tục huy động các nguồn 

lực viện trợ để giúp Lào trong giai đoạn chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác sàng 

lọc và xét nghiệm, tin tưởng số vật tư lần này sẽ có ích và hỗ trợ tích cực cho ngành Y 

Lào. 

Nga cũng là một trong các nước tích cực hỗ trợ Lào về vật chất khi xảy ra các vấn đề 

cộng đồng, trước đây, nước này đã cung cấp 36 tấn hàng viện trợ cơ bản cho người 

dân tỉnh Attapeu ở miền Nam Lào bị ảnh hưởng bởi thảm họa vỡ đập thủy điện hồi 

năm 2018. 

Ngoài LB Nga, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế cũng đã cung cấp vật tư cho Lào phục 

vụ công tác phòng dịch như Chính phủ Mỹ, thông qua USAID, Chính phủ Nhật Bản, 

Thái Lan, UNICEF, KOICA, KOFIH. 
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Sacombank Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển doanh 

nghiệp siêu nhỏ tại Lào 

heo Sacombank, sáng ngày 30/5 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết hợp tác 

thúc đẩy cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ tại Lào (MSMEs) giữa 

Ngân hàng Sacombank Lào và Quỹ thiên thần của Hội đồng Công nghiệp và 

Thương mại Lào (LNCCI). Lễ ký kết đã diễn ra giữa Tổng giám đốc Sacombank Lào, 

ông Phạm Quang Phú và Chủ tịch LNCCI, ông Oudet Souvanhnavong cùng sự chứng 

kiến của Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Savanhkhone Razmounty, 

Phó Chủ tịch LNCCI, ông Davone Phachanhthavong và đại diện các ban ngành liên 

quan. 

Theo mục tiêu chung, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu thiết kế và cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ tài chính đa dạng nhằm hỗ trợ khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ tại Lào có thể 

tiếp cận được nguồn vốn vay một cách dễ dàng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo việc sử 

dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, giúp MSMEs tiếp tục tiến bước và phát triển ngày 

càng mạnh mẽ hơn. 

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc Sacombank Lào, ông Phạm Quang Phú bày tỏ sự đánh giá 

cao về việc hợp tác với Quỹ thiên thần do LNCCI phát triển nhằm đồng hành và hỗ 

trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ trong nước. Khẳng định việc hợp tác với các doanh 

nghiệp giống như hoạt động trồng cây xanh, nếu được vun tưới và chăm sóc, chắc chắn 

hợp tác đó sẽ phát triển và tạo ra hiệu quả kinh tế cao. 

Liên quan đến vấn đề này, Sacombank Lào hiện là một trong các số ít ngân hàng được 

Chính phủ Lào, Ngân hàng CHDCND Lào, Quỹ thiên thần tin tưởng giao nguồn vốn 

đầu tư lãi suất thấp đễ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp siêu 

nhỏ trong nước vừa chịu tác động của đại dịch Covid-19. 

Sacombank Lào khẳng định sẽ hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp hoàn thiện phương 

án kinh doanh và báo cáo tài chính để có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn này. Qua 

đó giúp MSMEs sớm phục hồi sau khủng hoảng Covid-19, hoạt động ngày càng mạnh 

mẽ hơn, góp phần tạo nhiều mảng xanh nữa trong cộng đồng doanh nghiệp Lào, từ đó 

thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. 

Cùng ngày, để hưởng ứng phong trào toàn quốc trồng cây xanh nhằm chào mừng Ngày 

trồng cây quốc gia Lào ngày 1/6, Ngân hàng Sacombank Lào cùng LNCCI và Hiệp 

hội nhà báo Lào đã đồng tổ chức hoạt động trồng 3000 cây xanh tại bản Phialath, quận 

Sangthong, thủ đô Vientiane, trong đó, số cây xanh này là do Sacombank Lào tài trợ. 
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Ngân hàng Ngoại thương Lào không đạt mục tiêu 

doanh thu trong năm 2019 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 29/5 tại khách sạn Landmark, hội nghị Cổ đông

thường niên 2019 của BCEL được chủ trì bởi ông Bounleua Xinsayvoravong,

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị BCEL, cùng sự tham gia 

của một số cổ đông lớn khác gồm Bộ Tài chính (đại diện cho Chính phủ Lào) nắm giữ 

60% cổ phần, đại diện Ngân hàng đối tác chiến lược COFIBRED, đơn vị nắm giữ 10% 

cổ phần. Ngoài ra, còn có các khách mời từ Ngân hàng CHDCND Lào, Bộ Tài chính, 

Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX), Cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán. Tham 

gia hội nghị có mặt của 296 cổ đông và người đại diện. 

Theo đó, BCEL thông báo, tính đến thời điểm hiện tại đã phát hành tổng cộng 

171.437.346 cổ phần, tương đương với 82,532% tổng số cổ phần của ngân hàng này. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, ban lãnh đạo BCEL đã ghi nhận quá trình thảo luận, đồng 

thời giải thích cụ thể các vấn đề mà cổ đông cùng quan tâm đặt ra. 

BCEL cũng đã cung cấp thông tin về các hoạt động nổi bật trong năm 2019, thống 

nhất thông qua các vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị, đặc biệt là 

thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh và phân chia cổ tức trong năm 2019, thông 

qua kế hoạch hoạt động 2020, kế hoạch lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2020 và thông 

qua kế hoạch bổ nhiệm Hội đồng quản trị của Ngân hàng. 

Cụ thể, căn cứ tiêu chuẩn về báo cáo tài chính quốc tế về các hoạt động độc lập đã 

được kiểm toán, BCEL thông báo tổng dư nợ của ngân hàng trong năm 2019 đạt 

46.547.208 triệu LAK, vượt kế hoạch năm 8.9%, tổng lượng tiền gửi đạt 40.004.656 

triệu LAK, vượt kế hoạch năm 12%, tổng giá trị tín dụng trong năm đạt 26.987.990, 

tương đương 104.5% kế hoạch năm, đạt tổng lợi nhuận sau thuế 328.482 triệu LAK, 

đạt 75.5% kế hoạch năm. 

Khép lại năm 2019, cổ phiếu của BCEL đạt giá trị 813 LAK/cổ phiếu, ngân hàng này 

cho biết việc thanh toán cổ tức sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày. 

Đối với kế hoạch năm 2020, hội nghị cũng đã thông qua các mục tiêu tài chính bao 

gồm tổng dư nợ, tiền gửi, cấp tín dụng và kỳ vọng đạt doanh thu trước thuế là 357 tỷ 

LAK. Đồng thời, BCEL cũng thống nhất lựa chọn Công ty PWC là đơn vị kiểm toán 

cho ngân hàng này trong năm 2020. 

Về thành phần ban lãnh đạo của BCEL trong năm 2020, Thứ trưởng Tài chính 

Bounleua Sinxayvoravong tiếp tục sẽ giữ cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị cùng 6 

cá nhân khác là đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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Tỉnh Oudomxay nghiên cứu khả thi phát triển tổ hợp 

du lịch mới 

heo báo chí Lào, Chính quyền tỉnh Oudomxay vừa cho phép tiến hành nghiên 

cứu khả thi việc phát triển khu du lịch mới gồm tổ hợp 5 điểm ngắm cảnh trên

địa bàn huyện Xay nhằm thu hút thêm du khách đến với địa phương phía Bắc 

của Lào này. 

Theo thông tin từ Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Oudomxay, các địa điểm du 

lịch có tiềm năng nằm tại Km32 huyện Xay, đang được một số nhà đầu tư khảo sát 

phát triển thành khu du lịch bao gồm điểm quan sát núi Phou Ya Kha; quần thể đá 

ghềnh (cách điểm quan sát đầu tiên khoảng 1h đi bộ); cầu đá (cách điểm thứ 2 khoảng 

2.5km; đá Pha Ya Ngu Nhai (cách điểm quan sát cầu đá khoảng hơn 2km) và bình 

nguyên Pouphieng (cách điểm thứ 4. 

Cụ thể, Phou Ya Kha nằm cách thị trấn huyện Xay khoảng 32km và cần khoảng hơn 

4 tiếng đi bộ để đến đỉnh quan sát phong cảnh. Trong khi đó, điểm tham quan đá ghềnh 

nằm cách đó 2.5km và cần thêm 1h đi bộ, các địa điểm tiếp theo có thể tiếp cận thông 

qua việc vượt các ngọn đồi nối tiếp nhau với khoảng thêm 2h di chuyển. 

Tỉnh Oudomxay là một trong các địa phương đẹp nhất của Lào, là địa phương nằm tại 

miền Bắc, nơi có độ phát triển chưa cao và đang còn hầu hết diện tích là thiên nhiên 

hoang sơ cùng quần thể các dân tộc với văn hóa truyền thống đặc sắc. Oudomxay được 

du khách quốc tế đánh giá cao về sự bình yên và độ thân thiện của người bản địa. 

Ngoài các điểm du lịch nhiều tiềm năng nói trên, Oudomxay hiện có khu du lịch nổi 

tiếng là thác nước Nam Kat, chùa Phật giáo Singkham, thác nước Tad Talea nổi tiếng 

vì độ hùng vĩ trong mùa mưa. Đồng thời, Oudomxay còn được biết đến với văn hóa 

ẩm thực phong phú, các món ăn truyền thống hấp dẫn du khách, bên cạnh đó, người 

dân địa phương có thể sản xuất những sản phẩm thủ công đẹp bằng chất liệu bông để 

làm quà lưu niệm cho du khách. 

Khách du lịch có thể tiếp cận tỉnh Oudomxay qua đường bộ về phía Bắc của thành phố 

Vientiane khoảng 583km hoặc sử dụng máy bay. 
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Tin vắn: 

Chính quyền thủ đô Vientiane thông qua nhiều vấn đề 

quan trọng 

heo VTM, mới đây, thuộc khuôn khổ Hội nghị chính quyền thủ đô Vientiane 

lần thứ 32 dưới sự chủ trì của Đô trưởng Sinlavong Khoutphaithoun, cùng sự 

tham gia của lãnh đạo các Sở, ban ngành, nhiều vấn đề quan trọng của địa 

phương đã được đưa ra thảo luận và thông qua. Đáng chú ý trong đó là tổng kết hoạt 

động tháng 5 và phương hướng triển khai công tác tháng 6 của thành phố, trong đó tập 

trung chú trọng vào việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo 

tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; xem xét đề xuất trao tặng huân chương danh dự cho 

cán bộ; đề xuất cấp giấy chứng nhận thành quả công tác đền bù dự án Khu kinh tế 

phức hợp Xaysettha, chứng nhận tham gia đầu tư 25% của phía Lào trong dự án; quyết 

định về việc quy hoạch phạm vi và đơn vị đến bù giải phóng mặt bằng cho dự án phát 

triển khu vực Thabok-Thanaleng và khu Logistics Vientiane; dự thảo quy hoạch và 

đánh giá đơn vị đền bù dự án đường truyền tải điện từ trạm biến áp Nabong, quận 

Pakngeum đến trạm biến áp Dongphosy, quận Hadxaiphong… cùng một số các vấn 

đề về cấp quyền sử dụng đất dự án, đất quản lý địa phương. 

Hội chợ giống cây trồng tại thủ đô Vientiane 

heo KTTM, Hội chợ nông nghiệp sạch và giống cây trồng tại thủ đô Vientiane 

năm 2020 vừa được khai trương hôm 27/5 vừa qua tại trụ sở Sở Nông Lâm 

thành phố và dự kiến kết thúc vào 4/6 tới đây. 

Hội chợ diễn ra với các gian hàng cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm từ 

dự án thực hành nông nghiệp tốt (GAP), hàng hóa địa phương ODOP, giống cây trồng 

các loại từ 118 đơn vị doanh nghiệp, cụm sản xuất trên địa bàn. Dự kiến, tổng lượng 

giao dịch tại hội chợ năm nay đạt trên 1 tỷ Kip. 

Trong tháng 5, có hơn 10 người tại Vientiane chết do tai 

nạn giao thông 

heo VTM, dẫn thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông thành phố Vientiane, 

sau khi Chính phủ Lào áp dụng các biện pháp nới lỏng quy định phòng ngừa 

dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển, tình hình 

giao thông tại thủ đô Vientiane cơ bản trở lại bình thường khi người dân, công chức 

trở lại làm việc. Trong vòng tháng 5/2020, toàn địa bàn thành phố đã xảy ra trên 70 vụ 

tai nạn giao thông, làm chết 10 người, trong đó các nguyên nhân chính bắt nguồn từ ý 

thức chấp hành quy định giao thông kém, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, vượt không 

an toàn, chuyển làn đột ngột và sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông. 
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Lao động Trung Quốc, Myanmar tại khu kinh tế Tam 

giác vàng được hỗ trợ về nước 

heo báo chí Lào, đến nay đã có hơn 350 lao động Trung Quốc và hơn 120 lao 

động Myanmar làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng tại huyện 

Tonpheung, tỉnh Bokeo được chính quyền Lào hỗ trợ hồi hương do bị mắc 

kẹt bởi sự bùng phát của dịch Covid-19. 

Theo thông tin từ Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Bokeo, khu vực doanh nghiệp 

và nhà máy tại tỉnh này bị tác động tiêu cực từ sự lây lan của dịch Covid-19, do phải 

đóng cửa theo lệnh của Chính phủ, đồng thời nhiều lao động cũng hết hạn hợp đồng 

và không có viện làm. Tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, để giảm nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh đã đóng cửa từ tháng 2 vừa qua khiến nhiều lao động Myanmar thất nghiệp 

và được chính quyền địa phương hỗ trợ cho về nước hồi đầu tháng này. Theo quy định, 

người ngoài sẽ không được phép đi vào Đặc khu này trong giai đoạn phòng dịch, đồng 

thời, người bên trong có thể ra ngoài nhưng không được phép quay lại trong vòng ít 

nhất 15 ngày. 

Lượng người di chuyển vận tải công cộng giảm sút 

trong giai đoạn dịch Covid-19 

heo KTXH, kể từ khi được Chính phủ cho phép hoạt động trở lại sau thời gian 

dài đóng cửa để phòng ngừa dịch Covid-19, lưu lượng hành khách sử dụng 

dịch vụ vận tải công cộng ở thủ đô Vientiane đi các tỉnh giảm mạnh, đặc biệt 

là tại bến xe phía Nam. 

Theo đó, sau khi không có trường hợp lây nhiễm mới Covid-19 trong nhiều ngày, kể 

từ 18/5, bến xe phía Nam Vientiane cùng hàng loạt điểm dịch vụ vận tải hành khách 

khác được cho phép mở cửa trở lại nhưng với điều kiện phải đảm bảo thực hiện biện 

pháp phòng ngừa và nguyên tắc vệ sinh dịch tễ. 

Theo thông tin từ người đứng đầu ban quản lý bến xe phía Nam Vientiane, mặc dù đã 

yêu cầu giảm số ghế trên mỗi xe, chỉ còn 25/45 chỗ để đảm bảo giữ giãn cách hành 

khách nhưng trên thực tế có rất ít người sử dụng dịch vụ trong những ngày gần đây. 

Điều này khiến các đơn vị khai thác dịch vụ sụt giảm mạnh về doanh thu. Tuy nhiên, 

Vientiane tại ghi nhận số người di chuyển đến từ các tỉnh phía Nam ngày càng nhiều 

để trở lại làm việc sau thời gian dài ở nhà tránh dịch do quy định hạn chế di chuyển 

liên tỉnh mà Chính phủ áp dụng. 
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Tuyến đường Tanmixay-Sikeud đạt tiến độ 85% 

heo VTM, dẫn thông tin từ đơn vị thực hiện dự án tuyến đường nối bản 

Tanmixay, quận Xaythany đến ngã ba Sikeud, thuộc phía Bắc thành phố 

Vientiane hiện đang có tiến độ khoảng 85%, các đơn vị thi công đang dần 

chuyển sang việc thực hiện các hạng mục cuối cùng. 

Tuyến đường Tanmixay-Sikeud kết nối đại lộ 450 năm và Quốc lộ 13 phía Nam với 

khu vực phía Bắc thủ đô Vientiane có tổng chiều dài 9.37km, mặt đường bê tông rộng 

28m, cho phép 6 làn xe chạy, do Sở Công chính và Vận tải Vientiane làm chủ dự án, 

nhà thầu là Công ty xây dựng Tangchaleun. Dự án bị trì hoãn trong một thời gian dài 

và nhiều lần phải tái gia hạn thời gian thi công do nhà thầu gặp khó khăn về vấn đề tài 

chính, đồng thời trong thi công cũng bị trở ngại trong việc giải tỏa mặt bằng, chướng 

ngại. Điều này khiến người dân sống hai bên đường bức xúc khi phải chịu cảnh khói 

bụi công trường trong nhiều năm. 

Xayaboury đặt mục tiêu thu 7 triệu USD từ du lịch 

trong năm 2020 

heo báo chí Lào, để đón đầu việc mở cửa trở lại ngành du lịch địa phương sau 

khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Chính phủ dỡ bỏ các quy định phòng ngừa 

chặt chẽ, mới đây, chính quyền tỉnh Xayaboury vừa công bố mục tiêu nhiều 

tham vọng khi mong muốn thu về 7 triệu USD từ du lịch ngay trong năm 2020. 

Theo đó, tỉnh Xayaboury kỳ vọng vào tiềm năng và sự đang dạng của các điểm du lịch 

trên địa bàn sẽ thu hút thêm nhiều khách nội địa và quốc tế trong giai đoạn nửa sau 

của năm 2020. Các hoạt động du lịch nhiều triển vọng bao gồm tour đi bộ trong rừng 

tự nhiên, lễ hội đua voi, tham quan sông Nam Heuang bằng thuyền, khám phá các cộng 

đồng dân tộc, các quần thể thác nước, hang động và công trình thủy điện trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Xayaboury cho biết có thể thu hút khoảng 100 

nghìn lượt khách mỗi năm và dự kiến lượng khách sẽ tăng trong thời gian tới, sau khi 

Chính phủ thông lại các cửa khẩu biên giới với Thái Lan. Trong vài năm qua, ngành 

du lịch tại tỉnh này cũng mang lại thu nhập đáng kể cho cộng đồng người dân địa 

phương. Xayaboury là địa phương ở phía Bắc Lào, cách thành phố Vientiane khoảng 

300km. 
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Tỉnh Attapeu thúc đẩy phát triển du lịch 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ Chính quyền tỉnh Attapeu cho biết đang nỗ 

lực phục hồi lại cơ sở hạ tầng du lịch địa phương bị thiệt hại do thảm họa lũ 

lụt, trong đó đặc biệt là 2 thác nước nổi tiếng Tad Xepha và Xeponglay, ước 

tính phải chịu thiệt hại hơn 30 tỷ LAK. Theo thông tin từ cơ quan địa phương, dự án 

phục hồi 2 điểm du lịch nói trên đã được triển khai thực tế, đến nay đạt khoảng 10% 

tiến độ và dự kiến hoàn thành trong vòng 3 năm, đặc biệt là kết nối lưới điện, cải tạo 

đường xá, tạo điều kiện xây dựng nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, bãi đỗ xe với 

tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 tỷ LAK. Trong thời gian bảo trì và nâng cấp, hai 

điểm du lịch vẫn sẽ được mở cửa cho du khách. 

Năm 2019, tỉnh Attapeu ghi nhận hơn 230 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan các 

thắng cảnh. Attapeu là địa phương ở miền Nam Lào, cách thủ đô Vientiane 752km và 

nằm trên một phần của vùng cao nguyên Bolaven trù phú, tỉnh này có nhiều tiềm năng 

du lịch tư nhiên, đặc biệt là thác nước, rừng nguyên sinh. Cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch 

của Attapeu cũng tương đối phát triển, đáp ứng được cơ bản nhu cầu của du khách. 

Tỉnh Khammuan thiếu nước tưới vụ mùa mưa 

heo VTM, nhiều địa phương tại tỉnh Khammuan thông báo tình trạng thiếu 

nước tưới cho vụ mùa mưa do các tác động của thiên tai và điều kiện khí hậu 

khô hạn. 

Theo thông tin từ Phòng Nông Lâm huyện Mahaxay, tỉnh Khammuan, người dân trên 

toàn địa bàn huyện lo ngại nguy cơ cao thiếu nước tưới trong vụ mùa mưa 2020 và 

đang cố gắng chủ động tận dụng các nguồn nước khác để khắc phục trong bối cảnh 

toàn địa phương mới chỉ đạt mục tiêu gieo trồng lúa khoảng 10% so với kế hoạch ban 

đầu là 8.100 ha. Chính quyền huyện cho biết cũng đang có kế hoạch hỗ trợ về hạt 

giống để đảm bảo mục tiêu canh tác cho người nông dân. 

Savannakhet cảnh cáo nhiều đối tượng bán xổ số lậu 

heo báo chí Lào, Công an tỉnh Savannakhet cho biến tình hình kinh doanh xổ 

số bất hợp pháp trên địa bàn đang diễn ra phức tạp, có tính chất quy mô và 

dần trở thành tệ nạn, đặc biệt là hình thức số đề theo kết quả xổ số Lào, Việt 

Nam, Thái Lan. Việc chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng chưa có các chế tài 

ngăn chặn một cách quyết liệt, để lơi lỏng vấn đề này khiến dư luận bất bình. 

Gần nhất, sau hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý tệ nạn xố số lậu trên địa bàn, hôm 

26/5 vừa qua, tại trụ sở phòng công an kinh tế thuộc Cơ quan An ninh tỉnh Savannakhet 

đã tổ chức buổi giáo dục, răn đe nhiều đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh xổ 

số lậu. Theo đó, Luật pháp Lào coi xổ số lậu thuộc diện kinh doanh cá cược, áp dụng 

các mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu Kip, thậm chí phạt tù từ 3 tháng đến 24 tháng nếu 

có hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược bất hợp pháp. 
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 Đại sứ Lào tại Trung Quốc: Hoan nghênh doanh 

nghiệp Trung Quốc tới Lào khảo sát đầu tư 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 22/5 phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 

chủ đề “Trung Quốc và ASEAN: Hợp tác ngành nghề để trở thành đối tác 

thương mại số một của nhau” do Ủy ban thương mại Trung Quốc – ASEAN 

chủ trì, Đại sứ Lào tại Trung Quốc đã đề cập một số nội dung chủ yếu như: 

Được sự hỗ trợ của Trung Quốc, dịch Covid 19 tại Lào cơ bản đã được kiểm soát, liên 

tiếp 38 ngày không có ca nhiễm mới, đến ngày 21/5, Lào báo cáo xác nhận tổng cộng 

19 ca nhiễm, điều trị khỏi 14 ca, không có người thiệt mạng. Hiện tại, kinh tế và xã 

hội Lào đang từng bước phục hồi trở lại bình thường. Hai nước Lào – Trung không 

ngừng phát triển hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, hai nước là láng giếng tốt có chung biên 

giới, quan hệ không ngừng được nâng cấp, tháng 4 năm ngoái quan hệ hai nước từ đối 

tác chiến nước toàn diện đã được nâng cấp thành đối tác chung vận mệnh. Quan hệ 

ngoại giao hai nước ở vào giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, hợp tác trên lĩnh vực kinh 

tế thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu. Hiện Trung 

Quốc là nhà đầu tư số một, đối tác thương mại số hai, nguồn khách du lịch lớn thứ ba 

của Lào. 

Quan điểm của Bộ Ngoại giao Lào về dự luật an ninh 

Hong Kong 

heo báo chí Lào, hôm 26/5 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này về 

quan điểm liên quan đến dự luật an ninh với đặc khu Hong Kong do Đại hội 

Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, đề xuất. 

Theo đó, Bộ Ngoại giao CHDCND Lào nhận thấy kế hoạch thông qua Luật thiết lập 

và nâng cấp hệ thống pháp luật cũng như cơ chế thực thi pháp luật của Đặc khu hành 

chính Hong Kong nhằm bảo vệ an ninh quốc gia đang được đề xuất tại kỳ họp thứ 3 

của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 13 là phù hợp với pháp luật, hiến pháp 

của CHND Trung Hoa, đồng thời là quyền chính đáng nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích 

quốc gia của CHND Trung Hoa. 

Chính phủ CHDCND Lào ở bất cứ thời điểm nào cũng kiên định với chính sách "một 

Trung Quốc" và nhìn nhận Hong Kong như là Đặc khu hành chính của CHND Trung 

Hoa theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ". 
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17 người Việt hoàn thành cách ly tại Lào được cấp 

chứng nhận y tế 

heo thông tấn xã Lào KPL, dẫn thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh 

Oudomxay, miền Bắc Lào cho biết có 17 người Việt Nam, bao gồm 4 nữ, là 

doanh nhân tại địa phương, nhập cảnh hồi đầu tháng này để quay trở lại làm 

việc, đã được ngành y tế địa phương sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và chỉ định cách ly 

14 ngày tại một nhà nghỉ trên địa bàn. 

Đến sáng 23/5, tổng số 17 công dân Việt Nam hoàn thành cách ly, đảm bảo thực hiện 

các quy định và không cho thấy triệu chứng bệnh đã được cấp chứng nhận y tế để quay 

trở lại làm việc như bình thường. 

"Trong thời gian cách ly 14 ngày, các công dân Việt Nam nói trên được nhân viên y 

tế theo dõi và kiểm tra sức khỏe liên tục, lấy thân nhiệt hàng ngày, đồng thời, mẫu xét 

nghiệm của tất cả mọi người đều cho kết quả âm tính. Hiện sau khi được cấp chứng 

nhận y tế, 14 công dân Việt Nam nói trên sẽ được phép hoạt động bình thường, tuy 

nhiên phải tiếp tục chấp hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 mà chính 

quyền tỉnh Oudomxay ban hành", theo KPL. 

Giá xăng tại Lào tăng mạnh trở lại 

heo báo chí Lào, Bộ Công Thương Lào vừa ban hành thông báo về việc điều 

chỉnh giá nhiên liệu bán lẻ trên phạm vi toàn quốc, có hiệu lực từ 6h sáng 

ngày 28/5. 

Theo đó, giá xăng cao cấp 95 bán lẻ sẽ được điều chỉnh tăng thêm 980 Kip/lit, xăng 

thường 91 tăng 750 Kip/lit, dầu Diesel tăng 380 Kip/lit. 

Như vậy, giá xăng ở Vientiane sẽ lần lượt ở mức 7.850 Kip, 7360 Kip và 6930 Kip lần 

lượt mỗi loại. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương Lào cũng thông báo sẽ điều chỉnh giảm quỹ dự phòng xăng 

dầu đối với hai mặt hàng xăng xuống 300 Kip/lit và giảm 100 Kip/lit đối với dầu 

Diesel. 

Công ty IHC hợp tác với doanh nghiệp Vân Nam tiến 

hành thăm dò quặng vàng tại Attapeu 

heo truyền thông Trung Quốc mới đây dẫn tin từ Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư và đào tạo về thủy điện Lào (IHC Lào) cho biết, hôm 28/5 vừa qua tại trụ 

sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Chính phủ 

Lào và Công ty TNHH Cổ phần Tập đoàn khoáng sản vàng Vân Nam (tên viết tắt là 

T

T

T



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 80 

YGMG) và công ty PISASAI DAM CONSTRUCTION (tên viết tắt là PDCS, công ty 

thành viên của IHC Lào). 

Theo đó, chính phủ Lào cho phép YGMG và PDCS tiến hành thăm dò khảo sát khoáng 

sản vàng trên diện tích tô nhượng 188.96 km2 tại huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Công ty IHC, ông Lý Khải 

cho biết, đây là kết quả từ nỗ lực hợp tác của IHC với YGMG trong việc tiến hành 

thăm dò, tìm kiếm, đánh giá, nghiên cứu luận chứng bước đầu kéo dài hơn 2 năm qua, 

hai bên đã đi đến nhận định khu vực diện tích 188,96 km2 huyện Phu Vông, tỉnh 

Attapeu tiểm ẩn trữ lượng khoáng sản vàng và các loại khoáng sản gắn với vàng là 

tương đối lớn. 

 Doanh nghiệp Singapore thực hiện dự án điện mặt trời 

áp mái cho công sở tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc cho biết, Công ty TNHH Công trình chính xác 

nValid (NVPE) có trụ sở tại Singapore mới đây cho biết trong ba đến năm 

năm tới sẽ hoàn thành xây dựng hệ thống cung cấp điện cho Công ty điện lực 

Quốc gia Lào (EDL) hàng năm đạt 128 GWh, thời hạn 30 năm, đồng thời sẽ bắt đầu 

xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái đầu tiên dùng cho các cơ quan hành chính Lào. 

Lễ ký hợp đồng mua bán điện giữa NVPE và EDL đã diễn ngày 25/5 vừa qua, theo đó 

PVPE sẽ thực hiện một dự án năng lượng mặt trời tên gọi SAPP tại tỉnh Attapeu Lào, 

dự án có tổng công suất lắp đặt đạt 76 MWp, thông qua đường dây tải điện 115 kV từ 

nhà máy đến trạm biến áp Saphaothong để thực hiện việc cung cấp điện bình quân 

hàng năm đạt 128 GWh kéo dài trong 30 năm. 

 Liên doanh Singapore-Lào phát triển dự án nhiệt điện 

1000MW tại Sekong 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 27/5 vừa qua, Thứ trưởng Công Thương Lào, 

bà Khamchanh Vongsengboun đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ 

(MOU) giữa hai công ty để xác lập liên doanh tiến hành nghiên cứu khả thi, 

lập luận chứng kinh tế-xã hội và môi trường của dự án nhiệt điện có công suất 

1000MW tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong. Thông tin dự án cho biết tổng số vốn 

đầu tư là 1.7 tỷ USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động phát điện quanh năm kể từ năm 

2027, nguồn điện sản xuất được dự kiến sẽ cung cấp trong nước và xuất khẩu sang các 

nước láng giềng như Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. 

Dự án nhiệt điện sẽ sử dụng các nguồn nguyên liệu khai thác trong nước để tạo ra 

nguồn năng lượng xuất khẩu, từ đó làm tăng giá trị tài nguyên của Lào, thu thêm ngoại 

tệ cho nước này. 

 

T 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

  Lao động Trung Quốc bắt đầu quay trở lại Lào 

 
heo NDĐT, Chiều 31-5, tại trụ sở Bộ Y tế Lào, TS Phouthone Muongpak, Thứ 

trưởng Y tế, Thường trực Ban chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết 

dịch bệnh Covid-19 của Lào cho biết, nước này tiếp tục 49 ngày liên tiếp không 

phát hiện ca nhiễm mới. 

Đây là một tin vui với Lào khi chỉ một ngày nữa, nước này sẽ tiếp tục nới lỏng đợt 3 

các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong nội địa. Đáng chú ý, trong ngày 30-5, có 

tới 168 công nhân người Trung Quốc nhập cảnh vào Lào qua Cửa khẩu quốc tế Sân 

bay Wattay tại Thủ đô Vientiane để tham gia vào dự án xây dựng đường cao tốc và dự 

án tuyến đường xe lửa Lào - Trung Quốc.  

So với các nước giáp biên và có nhiều dự án đầu tư tại Lào như Việt Nam và Thái Lan, 

trong mấy tuần gần đây, số lượng lao động Trung Quốc nhập cảnh vào Lào chiếm đa 

số. Lượng lao động này sẽ tham gia vào các dự án lớn của Trung Quốc đầu tư vào Lào 

và tất cả đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 như đo thân nhiện, 

cách ly tập trung… Theo báo cáo chính thức của Lào, toàn bộ số lao động Trung Quốc 

nhập cảnh vào Lào trong tháng 5 này đều không phát hiện trường hợp nào nhiễm 

Covid-19.  

Trong thời gian gần đây, ngoài lượng lao động Trung Quốc nhập cảnh vào Lào, số 

lượng lao động người Lào tại Thái Lan cũng như sinh viên Lào đang học tại các nước 

láng giềng bắt đầu trở về, do chính sách kiểm soát chặt cửa khẩu biên giới của Lào đã 

bắt đầu được nới lỏng đối với công dân Lào và một số đối tượng đặc biệt như người 

nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, công vụ… hay lao động tham dự các dự án lớn tại 

Lào.  

Như vậy, đã 49 ngày Lào liên tiếp không phát hiện bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 

trong nội địa, kể cả các trường hợp lao động nước ngoài nhập cảnh vào Lào, sau khi 

xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Việc cách ly xã hội trên 

diện rộng, ngừng các hoạt động xã hội, đóng cửa nhà máy, công xưởng… nhằm phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đã đạt kết quả tốt, tuy nhiên, nền kinh tế Lào cũng đối mặt 

nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm lại. Vì vậy, việc nhanh chóng mở lại các dự án lớn 

đi đôi việc kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là các đối tượng từ nước ngoài nhập cảnh vào 

Lào là một trong những vấn đề Lào cần phải rất thận trọng khi thực hiện.. 
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Cao su Việt - Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trên đất bạn 

heo Báo Đại đoàn kết, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Cao su Việt - Lào (Công 

ty) cho biết, qua 15 năm xây dựng và phát triển tại đất bạn Lào, Công ty đã gặt 

hái được nhiều thành công quan trọng. 

Theo kế hoạch đến năm 2010 mới trồng xong nhưng năm 2008, Công ty đã hoàn thành 

trồng mới hơn 10 ngàn ha, tỷ lệ cây sống đạt 98% vượt trước kế hoạch 2 năm. Năm 

2011 đã đi vào khai thác ở Nông trường Bachiang I. Đến nay, đã có diện tích khai thác 

ở cả 4 nông trường. Tính từ năm 2011 khi bắt đầu khai thác mủ, đến năm 2018 đã khai 

thác bình quân mỗi năm 15 ngàn tấn và đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, được Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, góp phần đáng kể vào kế hoạch sản lượng 

chung của toàn ngành. Là đơn vị đầu tiên trong ngành đầu tư ra nước ngoài làm ăn có 

lãi lớn, đã chia cổ tức 62 tỷ đồng cho cổ đông, Công ty luôn là thành viên câu lạc bộ 2 

tấn trong Ngành cao su Việt Nam, đứng đầu trong số 9/12 đơn vị đạt danh hiệu này. 

Công ty TNHH Cao su Việt - Lào là đơn vị đứng đầu toàn diện hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, liên tục nhiều năm trong các đơn vị của Ngành Cao su Việt Nam hiện đang 

trồng cao su tại Lào, đảm bảo cho 2.321 lao động là người các Bộ tộc Lào có cuộc 

sống ngày một đầy đủ, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội huyện Bachiang 

nói riêng và tỉnh Champasak nói chung. Bên cạnh đó, Công ty còn triển khai nghiên 

cứu và ứng dụng thành công cải tiến phương pháp trồng truyền thống trước đây bằng 

phương pháp trồng Stump trần và stump bầu với quy trình cải tiến mới là trồng ướt 

(nước). 
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         Nhiều ngôi chợ của Lào được nhượng quyền cho nhà 

thầu Trung Quốc  

heo báo Hà Tĩnh, một lễ ký nhượng quyền 40 năm ngôi chợ lớn nhất thành phố 

Viêng-chăn vừa diễn ra giữa ông Phu-khổng Băn-nạ-vông - Phó Đô trưởng 

Viêng-chăn kiêm Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố và ông Xieng-xien Ming - 

Tổng giám đốc Công ty TNHH Hua xing Phat-tha-na. 

Đây là hoạt động bàn giao ngôi chợ cuối cùng, lớn nhất trung tâm thủ đô cho nhà 

thầu Trung Quốc cải tạo xây mới. 

Bản hợp đồng ủy quyền trực tiếp cho quận Chăn-tha-bu-li phối hợp với công ty nói 

trên của Trung Quốc triển khai dự án cải tạo, xây mới chợ Sáng, trên diện tích 

26.828 m2. 

Mục tiêu dự án là cải tạo chợ Sáng thành trung tâm thương mại và dịch vụ hiện đại, 

văn minh, bao gồm các hạng mục như: ki-ốt bán hàng, ki-ốt cho thuê; phòng chiếu 

phim, phòng chăm sóc sức khỏe, phòng tập thể dục, khách sạn, cho thuê văn phòng, 

phòng hội nghị và nhiều dịch vụ khác, phù hợp với pháp luật của Lào. Dự án có tổng 

mức đầu tư 79 triệu USD, tương đương 710,4 tỷ kíp Lào. Ngay sau lễ ký, phía công 

ty Trung Quốc đã chuyển nộp cho thành phố Viêng-chăn gần 700 triệu kíp tiền thuê 

đất năm 2019, báo Vientiane Mail cho biết. 

Theo báo cáo của Chính phủ Lào, trong nhiều năm lại đây, kim ngạch thương mại 

hai chiều Lào - Trung Quốc liên tục tăng. Lào xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là 

các mặt hàng nông sản bao gồm: Gạo, chuối, ngô, cà phê, sắn, mía, rau, củ, quả... 

Đặc biệt, Lào đứng thứ 5 các nước xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, chiếm 2,4% thị 

phần nước này. 

Ngược lại, Trung Quốc đầu tư vào Lào chủ yếu khai thác khoáng sản, thủy điện, 

nông - công nghiệp chế biến, ngân hàng, thương mại và dịch vụ. Điển hình, Trung 

Quốc đầu tư vào Lào dự án đường sắt Vientiane-Kunming (tỉnh Vân Nam) trị giá gần 

6 tỷ USD. 

Chợ Sáng, tiếng Lào gọi là Tạ-lạt-sao, được du khách thập phương biết đến từ lâu, 

bởi đây là trung tâm thương mại lớn nhất nước Lào, tọa lạc giữa thủ đô Viêng-chăn; 

nơi đây, cộng đồng Việt kiều chiếm hơn nửa số hộ tiểu thương. Như vậy, đến nay, 

các ngôi chợ lớn nhất thủ đô Viêng-chăn đều được bàn giao cho các nhà thầu Trung 

Quốc xây mới thành trung tâm thương mại, dịch vụ như: Chợ Khua-đin, chợ Thông-

khẳn-khăm, chợ xăng-chiêng, chợ chiều (tạ-lạt-leng) và bây giờ là chợ Sáng (tạ-lạt-

sao). Điều đáng nói, trước khi được xây mới, một số chợ đã bị cháy. 
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          Phá đường dây buôn ma túy từ Myanmar, Lào về 

Việt Nam 

heo Báo Công An- Tối 31/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp 

vụ, Công an xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt 

3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực 

thôn Na Lăng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng.  

Các đối tượng bị bắt giữ là Hờ A Vàng (SN 1993), Ma A Trăng (SN 1997) và Cư A 

Sàn (SN 1976), cùng trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan 

Cảnh sát điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào khoảng 5 giờ sáng 29/5/2020, 

Hờ A Vàng đi lên khu vực biên giới giáp Lào mua số ma túy trên, sau đó thuê Ma A 

Trăng vận chuyển sang Lào Cai với giá tiền công là 27 triệu đồng. Do chưa thông 

thuộc đường đi, Ma A Trăng rủ Cư A Sàn (vốn trước đây từng có thời gian sinh sống 

tại Lào Cai) tham gia vận chuyển với vai trò là người dẫn đường. Sau khi bàn bạc 

xong, ba đối tượng sử dụng 3 xe máy, cùng nhau di chuyển theo hướng từ xã Na Cô 

Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên sang Lào Cai, trong đó, xe của Ma A Trăng cất giấu 

ma túy. Quá trình di chuyển, Cư A Sàn luôn đi trước, cảnh giới xem có các trạm kiểm 

soát giao thông không rồi ra hiệu cho hai đối tượng còn lại đi tiếp.  

Tuy nhiên, khi đi đến khu vực thôn Na Lăng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai, các đối tượng đã bị lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Bản Cầm, huyện Bảo 

Thắng phát hiện, bắt giữ. Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai 

cho biết, các đối tượng trên nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia đã 

được Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án vào đầu tháng 2/2020.  

Quá trình trinh sát xác định, các đối tượng này trực tiếp sang Lào, Myanmar mua ma 

túy sau đó vận chuyển từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ, chủ yếu trong nội địa. Thời 

gian này là giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, nhiều chốt, trạm kiểm 

soát tại các địa phương, đặc biệt là ở những khu vực giáp ranh được thành lập, hoạt 

động 24/24h nên các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy không dám 

manh động.  

Đến đầu tháng 5/2020, ngay sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các đối 

tượng bắt đầu hoạt động trở lại. Lúc này, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục kế hoạch bóc 

gỡ đường dây ma túy nói trên. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng 

chuyên án.. 
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