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• Kiểm soát tốt Covid-19, Lào tập trung phòng dịch sốt xuất huyết

• Lào có nhu cầu lớn về vật tư y tế để chống Covid-19
• Lào yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho lao động bị ảnh hưởng bởi 

Covid-19

• Trường học tại Lào đề nghị được ưu đãi mua vật tư phòng dịch Covid-19

• Các ban ngành của Lào bổ nhiệm các vị trí nhân sự mới

• Các tỉnh của Lào chuẩn bị mở cửa lại các điểm du lịch
• Bộ Công chính và Vận tải Lào phổ biến nhận thức an toàn giao thông tại địa 

phương

• Ngân hàng CHDCND Lào triển khai hệ thống thanh toán LaPASS

• Lãnh đạo Lào thị sát dự án đường sắt Lào-Trung
• Hiệp hội CNTT Lào hợp tác phát triển hệ thống dịch vụ điện tử với LDB
• Thị trường bất động sản Lào ảm đạm cho ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
• Lào ban hành biện pháp chống bán phá giá hàng nhập khẩu
• WB hỗ trợ Lào phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả dịch Covid-19
• Đại sứ Nhật Bản tại Lào khảo sát Khu công nghiệp Xaysettha, thủ đô Vientiane

• Nhật Bản viện trợ tài chính cho Lào để phòng dịch Covid-19

• Mỹ tiếp tục hạn chế cấp thị thực cho công dân Lào
• Lào chú trọng phát triển năng lực kiểm soát dịch bệnh
• Pháp hỗ trợ cải thiện đời sống các địa phương tại Lào
• Phó thủ tướng Lào làm việc tại Xayaboury
• Xuất khẩu nông sản của Savannakhet giảm sút do ảnh hưởng Covid-19 
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• Thái Lan vẫn là quốc gia đứng đầu về xuất nhập khẩu hàng hóa với Lào
• Công an Bolikhamxay bắt giữ trộm cắp tại mỏ vàng Khamkeud
• Vientiane Center đóng 2.7 tỷ LAK thuế trong năm 2019
• Bộ Ngoại giao Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc
• Tỉnh Bokeo chỉ đạo dỡ hàng loạt biển báo sai phạm
• Đức viện trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại Savannakhet
• Doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng xuất khẩu 1.000 tấn xoài mỗi năm
• Doanh nghiệp Lào ngày càng quan tâm vào lĩnh vực chăn nuôi
• Nikon cắt giảm lao động tại nhà máy ở Lào
• Lào mở lại dịch vụ chuyển phát hàng hóa quốc tế từ đầu tháng 6
• Nhu cầu nhập khẩu cây giống của Lào vẫn rất lớn
• Lào thông báo về quy định kiểm tra lý lịch nhà đầu tư nước ngoài
• Thái Lan kéo dài thời hạn lưu trú hợp pháp cho lao động Lào đến cuối 

tháng 7 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Lào bước đầu thành công trong cuộc chiến chống Covid-19

• Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác Việt-Lào

• Quân y các nước ASEAN diễn tập phòng chống dịch Covid-19

• Lào tiếp tục đóng cửa khẩu, Quảng Trị liên tiếp phát hiện người vượt 
biên 

Tin vắn:
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Tin chính: 

Kiểm soát tốt Covid-19, Lào tập trung phòng dịch sốt 
xuất huyết 

heo Bộ Y tế Lào, thông báo cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất 
được công bố hôm 7/6 cho thấy kể từ đầu năm 2020, nước này đã thực hiện 
tổng cộng 8.307 trường hợp xét nghiệm và phát hiện 19 ca nhiễm. Gần nhất, 
bệnh nhân số 19 cũng đã được ghi nhận dương tính với SARS-Cov-2 vào 

ngày 11/4, tức đã 56 ngày Lào không có ca nhiễm mới. 

Bên cạnh đó, Lào cũng đã điều trị khỏi cho 18 bệnh nhân và người còn lại cũng đang 
được theo dõi chặt chẽ, không biểu hiện triệu chứng và gần như chắc chắn sẽ ra viện 
trong tuần tới. 

"Tình hình dịch bệnh trong nước và các quốc gia có chung đường biên giới với Lào 
đến nay đã dịu đi rất nhiều", TS Phonepraseuth Xayamoungkhoun, Cục phó Cục Kiểm 
soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào nhận xét trong một họp báo mới đây. Bà 
cho biết thành quả mà Lào đạt được là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính 
phủ trong công tác phòng dịch, đồng thời, toàn xã hội cơ bản đã chấp hành tốt các biện 
pháp đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ mà chính quyền ban hành. 

Trong những ngày đầu tháng 6, Bộ Y tế Lào cũng cho biết số công dân nước này là 
lao động ở Thái Lan trở về nước tiếp tục tăng, lao động và chuyên gia của các dự án 
lớn cũng nhập cảnh vào Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bình quân mỗi ngày Lào 
thực hiện 100-200 mẫu xét nghiệm và chưa ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện cũng có 
khoảng hơn 2.000 người đang thực hiện chế độ cách ly bắt buộc trên cả nước. 

Hiện Lào vẫn rất đề cao cảnh giác và chú trọng phòng ngừa nguy cơ tái bùng phát của 
Covid-19 khi chuẩn bị nguồn nhân lực và vật lực rất lớn để đảm bảo không có người 
từ bên ngoài mang dịch bệnh nhập cảnh vào nước này. 

Mặc dù có kết quả phòng dịch Covid-19 khả quan, Lào lại đang phải đối mặt với nguy 
cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước khi bắt đầu bước vào mùa mưa. 
Vì vậy, Bộ Y tế kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa để không làm 
gia tăng thêm các ca lây nhiễm. 

Tính đến ngày 5/6, Lào ghi nhận 1.634 ca nhiễm sốt xuất huyết, trong đó tăng 48 ca 
mới chỉ trong một ngày, tổng số ca tử vong đến nay là 4, trong đó ở thủ đô Vientiane 
có 2 ca và còn lại ở các tỉnh miền Trung và hiện chỉ còn duy nhất Xieng Khuang ở 
miền Bắc là chưa ghi nhận ca nhiễm sốt xuất huyết nào. 

Năm 2019, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây thiệt hại mạnh nhất tại Lào với 
gần 39.000 bệnh nhân và 76 người tử vong. 

. 
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   Lào có nhu cầu lớn về vật tư y tế để chống Covid-19 

heo báo chí Lào, Lào vẫn có nhu cầu rất lớn về vật tư y tế để cung cấp cho 
các ban ngành nhằm phòng ngừa nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 trong 
thời gian thực hiện giai đoạn nới lỏng thứ 3. 

Mới đây, vào sáng 2/6 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào thực hiện lễ 
tiếp nhận đợt viện trợ vật tư y tế đợt 2 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc để phục vụ 
công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đại diện phía Lào là Cục trưởng Cục 
quân y, Thiếu tướng Buasing Inthavong, đại diện phía Trung Quốc là Tùy viên quốc 
phòng Chen Zhongxing, buổi lễ còn có sự chứng kiến của Tổng cục trưởng Tổng Cục 
hậu cần Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Vongkham Phommakone và một số đại 
diện ban ngành có liên quan. 

Tại buổi bàn giao vật tư y tế, Thượng tướng Vongkham Phommakone cảm ơn và đánh 
giá cao viện trợ lần này của phía Trung Quốc, khẳng định mối quan hệ hữu nghị Lào-
Trung cũng như Bộ Quốc phòng hai nước. 

Trước đó,Lào cũng vừa nhận số vật tư y tế trị giá trên 130 triệu LAK của một doanh 
nghiệp xuất nhâp khẩu Trung Quốc hoạt động tại Lào. Hôm nay, Công ty khoáng sản 
Lanexang Mineral cũng trao tặng cho Bộ Y tế Lào số tiền 50.000 USD để phục vụ 
công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Trong một báo cáo gần đây của Bộ Công thương Lào, thứ trưởng Bounchom 
Oubonpraseuth cho biết nước này sẽ sử dụng các khoản viện trợ cả trong và ngoài 
nước cùng ngân sách để mua thêm hơn 33 tỷ Kip vật tư y tế gồm dung dịch sát khuẩn, 
đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, phương tiện chuyên chở... để cung cấp cho công tác phòng 
dịch tại Trung ương và địa phương. 

Ngoài ra, theo Bộ Công thương Lào, gói ngân sách dự phòng khẩn cấp trị giá 30 tỷ 
LAK mà Chính phủ Lào thiết lập để sử dụng cho công tác phòng dịch Covid-19 trên 
cả nước tính đến hết tháng 5/2020 còn lại hơn 6 tỷ LAK. 

Tổng số viện trợ quốc tế, trong nước cho Lào phục vụ công tác phòng chống Covid-
19 kể từ 19/2-31/5/2020 là 11.79 tỷ LAK, 497.89 nghìn USD và 4.581 triệu bath Thái 
Lan, theo Bộ Công thương. 

. 
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 Lào yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho 
lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

heo báo chí Lào, hôm 1/6, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào 
Khampheng Xaysompheng vừa ký ban hành thông báo số 1553, yêu cầu các 
đơn vị doanh nghiệp trên cả nước chấp hành quy định về chế độ lao động 
trong giai đoạn dịch Covid-19 lây lan. 

Theo đó, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào yêu cầu mọi đơn vị sử dụng lao động 
phải đóng cửa kể từ tháng 4/2020 do quy định tại Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về các biện pháp phòng ngừa Covid-19, nếu đơn vị nào chưa thanh toán tiền lương 
hoặc phí nhân công cho người lao động cần phải thực hiện chi trả như bình thường, 
nếu có lý do cấp thiết nào đó thì cần phải thanh toán ít nhất 50% so với mức lương 
bình thường. Trường hợp lao động công nhật hoặc ăn lương theo sản phẩm có thể phải 
được nhận lương thấp hơn bình thường, nhưng doanh nghiệp không được thanh toán 
dưới mức 550.000 LAK và không được tính gộp với các ngày nghỉ lễ hoặc nghỉ Tết 
năm mới (13-19/4/2020), những ngày này bắt buộc phải thanh toán 100% mức lương 
bình thường. 

Đối với các doanh nghiệp phải tiếp tục ngừng hoạt động kể từ 1/5 trở đi, người lao 
động của doanh nghiệp đó sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu là thành viên của 
Quỹ an sinh xã hội, giá trị trợ cấp được tính theo luật định có liên quan. Tuy nhiên, 
những lao động nằm ngoài Quỹ an sinh xã hội sẽ chỉ có thể nhận lương tháng 5 tùy 
theo khả năng chi trả của doanh nghiệp. Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cũng kêu gọi 
các doanh nghiệp cố gắng giữ lại lao động của mình. 

Trong giai đoạn thực hiện biện pháp nới lỏng mới, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội 
yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp chấp hành các quy định có liên quan đến chế độ lao 
động, không cho phép lợi dụng tình hình dịch bệnh để tự ý hủy bỏ hợp đồng đối với 
lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà không thông qua đàm phán 3 bên với Bộ Lao 
động và Phúc lợi xã hội và nhân viên của mình. Kể cả trong trường hợp phải nghỉ việc 
do dịch Covid-19 nhưng được cơ quan chức năng xác nhận là không có lỗi, lao động 
vẫn có quyền nhận được toàn bộ lương như thường. Nếu muốn giải quyết bất cứ vấn 
đề nào với lao động kể cả trong giai đoạn phòng ngừa dịch hoặc sau khi hết thời hạn 
quy định mà Chính phủ ban hành, doanh nghiệp phải tổ chức làm việc trực tiếp với lao 
động đó hoặc cơ quan đại diện cho quyền lợi lao động để tìm ra phương án phù hợp, 
sau đó trình Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội xem xét giải quyết. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khi thực hiện chi trả tiền lương cho lao động cũng cần tiếp 
tục thực hiện các nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ an sinh xã hội như bình thường, nếu có 
khó khăn về tài chính, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội chấp nhận việc thanh toán của 
quý II có thể được dời sang không quá quý IV của năm 2020.. 
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Trường học tại Lào đề nghị được ưu đãi mua vật tư 
phòng dịch Covid-19 

heo truyền thông Lào, ngay khi vừa được phép mở cửa trở lại, các trường học 
trên cả nước Lào vừa tổ chức đề xuất Bộ Giáo dục và Thể thao và Ủy ban 
chuyên trách quốc gia về phòng chống và giải quyết dịch Covid-19 làm việc 
với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế trong nước áp dụng giá bán ưu 

đãi để hỗ trợ các trường trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, các trường học trên phạm vi cả nước 
đã bắt đầu mở cửa đón các học sinh cuối cấp trở lại để kịp hoàn thành chương trình, 
tuy nhiên, hầu hết trong số này đều chưa thể đáp ứng được các yêu cầu phòng dịch do 
thiếu thốn về vật tư y tế. Vì vậy, việc cơ quan chính quyền và các doanh nghiệp sản 
xuất khẩu trang nội địa đạt được thỏa thuận về chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ có vai trò 
cực kỳ quan trọng, 

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng lưu ý việc áp dụng giá cung cấp vật tư 
ưu đãi cũng sẽ góp phần kích thích việc mở cửa trở lại của các trường mầm non, tiểu 
học, các trường phổ thông, cao đẳng và Đại học cả của khu vực công và tư nhân trong 
tháng 6 này. 

Trước đó, do phải chấp hành các quy định phòng ngừa dịch Covid-19 nghiêm ngặt do 
Chính phủ ban hành, trường học trên cả nước Lào phải đóng cửa kể từ giữa tháng 3 và 
áp dụng hình thức dạy và học trực tuyến, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. 

Sau thời gian dài đạt hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các cấp học của 
Lào từng bước được cho phép mở trở lại với khuyến nghị từ Bộ Y tế về việc đảm bảo 
vệ sinh an toàn dịch tễ. 
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Các ban ngành của Lào bổ nhiệm các vị trí nhân sự mới 
heo báo chí Lào, sáng 5/6, tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào ở 
thành phố Vientiane đã diễn ra lễ bổ nhiệm mới một số vị trí cán bộ cấp cao 
cũng như tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 
2019.  

Theo đó, dưới sự chủ trì của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm, Bí thư Đảng bộ văn phòng 
Thủ tướng Phet Phomphiphak, hai Phó chủ nhiệm Văn phòng thủ tướng gồm ông 
Khamlavanh Chanthalavanh và bà Thipphakone Chanthavongsa được bổ nhiệm vào 
Ban cán sự Đảng bộ Văn phòng Thủ tướng. Ngoài ra, có một số cán bộ khác cũng 
được bổ nhiệm vào vị trí trưởng, phó vụ, phòng, ban nghiệp vụ. 

Trước đó, hôm 3/6 vừa qua tại trụ sở Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, Bộ trưởng 
Khampheng Xaysompheng đã chủ trì lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về việc bổ nhiệm Giám đốc cơ quan Bảo hiểm xã hội Lào mới cho bà Keo 
Chanthavixay cùng 4 vị trí phó giám đốc khác. 

Cũng trong hôm 5/6 vừa qua tại trụ sở hành chính tỉnh Savannakhet, dưới sự chủ trì 
của Thứ trưởng Nội vụ Khammoun Viphongxay và Phó tỉnh trưởng Phoxay Xayasone 
đã diễn ra lễ công bố bổ nhiệm nhân sự ban quản lý cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Lào-
Thái Lan số 2, cửa khẩu quốc tế Dansavanh-Lao Bảo và cảng hàng không quốc tế 
Savannakhet. 

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Savannakhet thừa ủy quyền của Bộ trưởng An ninh Lào đã 
thông báo bổ nhiệm Trung tá Sivan Sidavong là trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế 
Hữu nghị Lào-Thái Lan số 2 (Savannakhet-Moukdahan), Trung tá Kongmany 
Xommyxay là trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Dansavanh-Lao Bảo và Trung tá 
Phoummy Champadansavanh là trưởng ban quản lý cảng hàng không quốc tế tỉnh 
Savannakhet. 
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Các tỉnh của Lào chuẩn bị mở cửa lại các điểm du lịch 
heo báo chí Lào, dẫn thông báo của Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh 
Luangprabang, mới đây, chính quyền địa phương đã cho phép các điểm du 
lịch trọng điểm mở cửa đón khách trở lại để chuẩn bị phục hồi sau giai đoạn 
dài dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.  

Theo đó, thác nước Kuangsi, Tad Hoykhua và một số hang động tự nhiên đã bắt đầu 
cung cấp dịch vụ tham quan trong khi vẫn sẽ được yêu cầu thực hiện các biện pháp 
đảm bảo an toàn, ngăn ngừa dịch lây lan. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chính quyền, 
số lượng khách du lịch vẫn chưa đáng kể và cần thêm thời gian để phục hồi nhu cầu 
cơ bản của người dân như trước khi xảy ra dịch. Ngoài ra, Bảo tàng cung điện hoàng 
gia và các điểm du lịch văn hóa vẫn sẽ đóng cửa để tránh nguy cơ tập trung đông người 
mà không thể giữ giãn cách tối thiểu. 

Tại thành phố Vientiane, tất cả các điểm du lịch do nhà nước quản lý cũng đã được 
mở cửa trở lại tuần qua, bao gồm Bảo tàng That Luang, chùa Hor Prakeo, trong khi đó 
các điểm du lịch tư nhân vẫn phải chờ đợi sự cho phép hoạt động của chính quyền. 

Theo Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Vientiane, các điểm du lịch trên địa bàn sẽ mở 
cửa và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn súc khỏe cho 
du khách. 

Cùng thời điểm, kể từ cuối tháng 5, sau khi lệnh nới lỏng của Chính phủ bắt đầu có 
hiệu lực, thị trấn Vang Vieng ở tỉnh Vientiane đã ghi nhận dòng khách nhộn nhịp trở 
lại. Với lợi thế địa lý khi chỉ cách thủ đô hơn 100km, nhiều du khách đã đến nghỉ 
dưỡng và sử dụng dịch vụ chèo thuyền, cáp treo và tham quan các danh thắng tại đây. 

Trong giai đoạn Lào nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19 từ tháng 3, toàn bộ các điểm 
du lịch trên cả nước gần như tê liệt khi không thể đón khách quốc tế do lệnh đóng cửa 
biên giới, trong khi người dân Lào cũng được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa di chuyển 
để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. 
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Bộ Công chính và Vận tải Lào phổ biến nhận thức an 
toàn giao thông tại địa phương 

heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ hỗ trợ của Quỹ hợp tác đặc biệt Mekong-
Lan Thương của Trung Quốc, Bộ Công chính và Vận tải Lào đang triển khai 
chương trình củng cố nhận thức về an toàn giao thông nhằm giảm tỷ lệ tai 
nạn tại nước này. 

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức các chương trình tăng cường nghiệp vụ cho cán bộ ngành cấp 
tỉnh, huyện để tiến tới triển khai chiến dịch an toàn đường bộ quốc gia vào tháng 7 tới 
đây. 

Gần nhất, thay mặt Bộ Công chính Vận tải Lào, Cục trưởng Cục Vận tải, ông Bounta 
Onnavong đã thực hiện bàn giao các trang thiết bị bao gồm máy tính xách tay, loa, 
máy chiếu cho các Sở Công chính và Vận tải tỉnh Phongsaly, Huaphan, Xaysomboun, 
Luông Namtha, Luangprabang, Bokeo , Vientiane, Xiengkhuang và tỉnh Xayaboury 
để sử dụng trong việc phổ biến nhận thức về an toàn giao thông, quy định về an toàn 
đường bộ và kỹ năng điều khiển phương tiên. 

Chiến dịch an toàn đường bộ năm 2020 của Lào sẽ nhằm mục tiêu phổ biến kiến thức 
và vai trò của an toàn giao thông tại các địa phương tên cả nước, đặc biệt là tập trung 
vào nhóm đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên, hiện đang chiếm tỷ lệ cao đáng lo 
ngại trong các vụ tai nạn giao thông. 

Mỗi năm, Lào ghi nhận hơn 1.000 người chết trong các vụ tai nạn giao thông đường 
bộ và 8.000 trường hợp khác thương vong ở các mức độ khác nhau, tức là cứ 100.000 
nghìn dân Lào thì có 15 người chết vì lý do trên, trong đó 80% người bị tai nạn đều 
trẻ, đang trong lứa tuổi học tập, lao động, gây nhiều hệ lụy cho xã hội và sự phát triển 
kinh tế đất nước. 

Nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu gây ra tai nạn giao thông tại Lào chủ yếu vẫn là chạy 
quá tốc độ qui định, tránh vượt sai quy định hoặc sử dụng rượu, bia khi lái xe… bắt 
nguồn do ý thức chấp hành luật kém, kỹ năng điều khiển xe còn yếu, chạy xe quá tốc 
độ, chở quá tải, quá số người qui định, vi phạm các quy tắc tránh vượt, không chấp 
hành tín hiệu điều khiển giao thông. 
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 Ngân hàng CHDCND Lào triển khai hệ thống thanh 
toán LaPASS 

heo báo chí Lào, Ngân hàng CHDCND Lào vừa công bố triển khai hệ thống 
thanh toán và khấu trừ theo thời gian thực (LaPASS) nhằm thúc đẩy hiệu quả hệ 

thống thanh toán hiện đại, thuận tiện và an toàn tại nước này. 

Tham dự buổi lễ ra mắt hệ thống LaPASS được tổ chức tại thủ đô Vientiane hôm 1/6 
vừa qua có mặt Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy, 
Thống đốc BOL, ông Sonexay Sithphaxay và một số đại diện các ban ngành liên quan. 

Việc ra mắt của LaPASS được xem là bước phát triển quan trọng của hệ thống thanh 
toán tài chính tại Lào, cho phép các giao dịch trong nước được thực hiện theo thời gian 
thực với khả năng giám sát số dư trực tuyến thay vì sử dụng phương pháp cổ điển như 
trước đây. 

Ngoài ra, hệ thống thanh toán mới cũng cho phép khu vực doanh nghiệp cả công và tư 
hoạt động hiệu quả hơn do có thể ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trong cùng một 
thời điểm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc BOL, ông Sonexay Sithphaxay cho biết hệ thống 
LaPASS đi vào hoạt động trên cơ sở tham gia của các cơ quan liên quan, các ngân 
hàng trong nước với việc tập trung vào đảm bảo tính bảo mật, giảm thiểu rủi ro và lỗi 
trong thực hiện các giao dịch với việc dựa trên một cơ chế pháp lý được xây dựng ban 
hành cụ thể. 

Theo BOL, hiện tại LaPASS chỉ hoạt động trong giờ hành chính, tuy nhiên lại có thể 
cho phép thực hiện những giao dịch có giá trị lớn, ngoài việc là kênh thanh toán trực 
tuyến, thanh toán bù trừ séc, đây sẽ là công cụ chủ lực cho công tác thu ngân sách của 
Lào trong tương lai. 

Hiện tại, có 39 ngân hàng thương mại tại Lào, Bộ Tài chính, Hệ thống thanh toán quốc 
gia Lào (LAPNET) và Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX) tham gia vào hệ thống 
LaPASS do BOL quản lý và giám sát. 

Về lịch sử hệ thống thanh toán quốc gia tại Lào, năm 1999, BOL thành lập trung tâm 
thanh toán bù trừ séc (tiền Kíp) đầu tiên với 8 ngân hàng thành viên. Đến năm, 2011, 
BOL phát triển hệ thống Thanh toán tổng thời gian thực RTGS có tiêu chuẩn ISO 
15022, sử dụng hình thức chuyển tiền bằng lệnh MT với 23 ngân hàng và 1 Bộ thành 
viên, đến nay đã lên 41 ngân hàng. 

Việc phát triển hệ thống thanh toán quốc gia hiện đại và an toàn là 1 trong 4 mục tiêu 
của chiến lược phát triển hệ thống tài chính-tiền tệ giai đoạn 10 năm của CHDCND 
Lào (2016-2025), hướng đến việc đạt được tiêu chuẩn ISO 20022 cho hệ thống thanh 
toán quốc gia, nâng cấp hệ thống bù trừ séc lên bán tự động, tiến tới sử dụng hệ thống 
bù trừ điện tử ACH. 
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  Lãnh đạo Lào thị sát dự án đường sắt Lào-Trung 

heo báo chí Lào, hôm 4/6 vừa qua, Phó thủ tướng, Trưởng ban kiểm tra TƯ 
Đảng, Trưởng ban kiểm tra Chính phủ, Trưởng ban phòng chống tham nhũng 

TƯ Lào, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, ông 
Bounthong Chitmany đã cùng đoàn làm việc Chính phủ xuống thị sát công tác thi công 
dự án nói trên tại khu vực tỉnh Vientiane và Thủ đô Vientiane. 

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác Chính phủ Lào, ông Xia Quanwen, Tổng 
giám đốc Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc cho biết đến hết tháng 5/2020, dự án đã 
đạt khoảng 89.43% tổng khối lượng công việc, nhà thầu đã hoàn thành 65/75 số hầm 
chui, hoàn thành tổng cộng 164 cầu vượt, xây dựng hơn 2.000 trụ cầu, lắp đặt 746 
nhịp, tương đương 36.6% tổng thiết kế ban đầu. 

Bên cạnh đó, tiến độ lắp đặt đường ray đạt gần 50km trong tổng số 409km phần dự án 
nối nhà ga bản Huyanamyen, quận Hadxaiphong, thủ đô Vientiane đến tỉnh 
Luangprabang. 

Về tiến độ giai đoạn 2 của dự án đường sắt Lào-Trung phần nối nhà ga hành khách thủ 
đô Vientiane đến nhà ga phía Nam (khu vực Thanaleng), nhà thầu đã hoàn thành việc 
cắm mốc phân định đất xây dựng ga hành khách trên 150ha, cắm mốc phân định hành 
lang đường sắt dài 17km, cắm mốc phần nhà ga Thanaleng tại 3 vị trí, bao gồm 1) 
trung tâm kỹ thuật đường sắt Vientiane (57ha) 2) kho chứa hàng hóa 50ha và điểm bốc 
dỡ hàng hóa hiện đang trong quá trình thiết kế. Đại diện Công ty đường sắt Lào-Trung 
cho biết các hạng mục của dự án này dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2021 
tới đây. 

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Bounthong Chithmany chỉ đạo công ty tiếp tục tập 
trung cao độ vào công tác giám sát, theo dõi và kiểm tra để dự án được thực hiện theo 
đúng tiến độ đã đề ra. Tiếp tục thảo luận sớm triển khai và hoàn thành công tác di dân 
tái định cư khu vực bị giải tỏa để thực hiện dự án đường sắt Lào-Trung giai đoạn II, 
tiếp tục thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ xã hội, chú trọng việc đảm bảo phòng ngừa 
sự lây lan của dịch Covid-19. 

Cũng trong chuyến công tác, đoàn cán bộ Chính phủ Lào do ông Bounthong 
Chithmany dẫn đầu cũng đã đi thị sát tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Vientiane-
Vang Vieng dài 109km, có tổng vốn đầu tư 1.3 tỷ USD. 
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Hiệp hội CNTT Lào hợp tác phát triển hệ thống dịch vụ 
điện tử với LDB 

heo báo chí Lào, diễn ra tuần qua tại thủ đô Vientiane, Hiệp hội thương mại 
CNTT Lào (LICA) và Ngân hàng phát triển Lào (LDB) đã ký kết biên bản ghi 
nhớ hợp tác (MOU) về việc cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận 
công nghệ thông tin và giao dịch tài chính điện tử thông qua hệ thống ngân 

hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước (SMEs). 

Tham dự lễ ký kết có Phó chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại quốc gia Lào 
(LNCCI) kiêm Chủ tịch LICA, ông Thanongsinh Kanlagna, phía Ngân hàng LDB là 
Tổng giám đốc Akhom Praseuth. Buổi lễ còn có sự chứng kiến của Phó chủ tịch 
LNCCI, ông Daovone Phachanthavong và đại diện một số ban ngành có liên quan 
khác. 

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Ngân hàng LDB đồng ý cho phép LICA phát triển 
các dự án CNTT của mình và phân chia cụ thể vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong 
việc xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho SMEs tiếp cận dịch vụ tài chính và CNTT. 

Hai bên thỏa thuận sẽ trao đổi thông tin cần thiết và cùng lập kế hoạch phát triển dịch 
vụ tài chính điện tử, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp SMEs. 

Tại buổi lễ, ông Thanongsinh cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của CNTT trong 
lĩnh vực thương mại tại Lào, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, nhiều 
ngân hàng thương mại trong nước đã sử dụng hệ thống CNTT để cung cấp các dịch vụ 
tài chính của mình. LICA cũng cho biết sẽ tiếp tục ký hợp tác với một doanh nghiệp 
viễn thông với nội dung tương tự trong tương lai gần. 

LDB là ngân hàng của Chính phủ Lào, được thành lập vào năm 2003 thông qua việc 
sáp nhập Ngân hàng Lanexang và Lao May Bank. Hiện nay, LDB có hợp tác đáng chú 
ý với China Union UnionPay và Alipay và một số doanh nghiệp nước ngoài tại Lào để 
cho phép thực hiện các giao dịch giữa đồng Kip và NDT, đồng thời cũng là đơn vị 
triển khai Alipay tại Lào. Thẻ ghi nợ LDB UnionPay hiện có thể sử dụng trên phạm vi 
toàn cầu sau khi ngân hàng này đạt được thỏa thuận hợp tác với KIWI Company 
Limited vào năm 2019. 
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 Thị trường bất động sản Lào ảm đạm cho ảnh hưởng 
dịch bệnh Covid-19 

heo báo chí Lào, sức phát triển của thị trường bất động sản tại Lào trong năm 
2020 được dự đoán sẽ giảm từ 15%-20% do các tác động của dịch Covid-19 
và dự báo mức tăng trưởng thấp của nền kinh tế. 

"Thị trường bất động sản Lào chỉ có thể hoạt động bình thường trở lại khi Chính phủ 
dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế để phòng dịch, đặc biệt là việc mở lại các cửa khẩu 
biên giới", báo Vientiane Times dẫn lời ông Houmphan Sayalath, Giám đốc điều hành 
của Rentsbuy.com, một diễn đàn thông tin bất động sản lớn tại Lào, cho biết giống 
như các lĩnh vực khác, bất động sản trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự bùng phát 
của dịch Covid-19 và sẽ giảm từ 15-20% trong năm nay. 

Sự bùng phát của dịch Covid-19 dẫn đến việc nền kinh tế bị trì tệ, khiến nguồn thu 
nhập cá nhân cho đến doanh thu của các doanh nghiệp giảm mạnh, làm giảm nhu cầu 
mua thêm bất động sản trong nước, ông Houmphan cho biết. Nhiều chủ đất hoặc nhà 
đang rao bán tài sản với mức rẻ hơn bình thường vì gặp khó khăn về kinh tế. 

Lĩnh vực bất động sản tại Lào không thực sự sôi động nhưng có sức phát triển ổn định 
trong nhiều năm trở lại đây. Giai đoạn 2016-2017, thời điểm thị trường bất động sản 
Lào đạt đỉnh khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đã đổ xô vào 
các dự án ở Lào, thúc đẩy nhu cầu chỗ ở lên cao. Thời điểm đó, người sở hữu bất động 
sản ở Lào có thể bán hoặc cho thuê tài sản một cách dễ dàng. 

Tuy nhiên, theo ông Houmphan, do hiện tại việc kiểm soát dòng tiền chảy ra nước 
ngoài của Chính phủ Trung Quốc ngày càng khắt khe hơn, các doanh nghiệp nước này 
không thể đem đi nguồn vốn dồi dào như trước, từ đó khiến nhu cầu bất động sản ở 
nước ngoài giảm, trong đó bao gồm cả Lào. 

Nói về xu hướng phát triển của thị trường, ông Houmphan cho biết do tác động của 
dịch Covid-19, lĩnh vực kinh doanh được quan tâm hàng đầu hiện nay là cung cấp thực 
phẩm, nông sản, bằng chứng là ngày càng có nhiều dự án nông nghiệp tại Lào được 
triển khai mới, nhu cầu thuê đất tăng cao có thể kích thích thị trường bất động sản tăng 
trưởng nhẹ. 

Ngoài ra, sức mua đất nền phân lô ở khu vực ngoại ô thành phố Vientiane sẽ vẫn duy 
trì ở mức ổn định do người ngoại tỉnh đến thủ đô làm việc có nhu cầu lớn về nơi ở hình 
thức này. 

Theo ông Houmphan, Chính phủ Lào nên ban hành quy định cụ thể hơn về lĩnh vực 
phát triển nhà chung cư để thu hút thêm đầu tư vào thị trường bất động sản. 
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Lào ban hành biện pháp chống bán phá giá hàng nhập 
khẩu 

heo báo chí Lào, Bộ Công Thương Lào vừa ban hành văn bản Hướng dẫn bổ 
sung nhằm triển khai nội dung các điều khoản quan trọng của Bộ Luật chống 
bán phá giá và chống trợ cấp từ quốc gia xuất khẩu để phù hợp với tình hình 
thực tế của thị trường trong nước. 

Theo đó, văn bản số 0464 của Bộ Công thương vừa được Công báo nhà nước Lào đăng 
tải quy định chi tiết hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện Điều 10, 11 và 18 của Bộ 
Luật chống bán phá giá, được Quốc hội Lào thông qua vào tháng 6/2019 vừa qua. Văn 
bản bao gồm 7 trang, quy ước cách tính giá bán thông thường, cách tính biên độ phá 
giá, tính toán thiệt hại của hành động bán phá giá hàng hóa. 

Trong trường hợp không có sự phân phối hàng hóa tương tự tại thị trường trong nước 
của quốc gia xuất khẩu hoặc tổng khối lượng phân phối hàng hóa nói trên không thể 
đưa ra đối chiếu do tính chất đặc thù của thị trường quốc gia xuất khẩu hoặc có khối 
lượng phân phối thấp hơn 5% tổng khối lượng mà Lào nhập khẩu, cách tính giá trị 
hàng hóa thông thường được áp dụng theo nội dung điều 10 của Luật chống bán phá 
giá của Lào. 

Ngoài ra, Luật cũng quy ước cách tính biên độ phá giá bằng cách tính sự chênh lệch 
giữa giá thông thường và giá xuất khẩu cùng một tầng thương mại trong cùng một giai 
đoạn tương đương bằng 3 cách, thông qua đối chiếu giữa tỷ lệ giá thông thường với 
khối lượng và giá xuất khẩu với khối lượng; đối chiếu tỷ lệ giữa giá thông thường với 
giá xuất khẩu trong mỗi lần giao dịch thương mại và đối chiếu tỷ lệ giữa giá thông 
thường trên tổng khối lượng với giá xuất khẩu của mỗi lần giao dịch thương mại. 

Luật Chống bán phá giá và chống trợ cấp từ quốc gia xuất khẩu đang được Lào áp 
dụng nhằm bảo vệ nhà sản xuất trong nước khỏi việc cạnh tranh không công bằng, 
đồng thời, đảm bảo cho nhóm doanh nghiệp trong nước có niềm tin tiếp tục cải thiện 
chất lượng và năng suất sản xuất. Được xem là một phần trong nỗ lực thúc đẩy nâng 
cao khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất nội địa. 

Luật Chống bán phá giá và chống trợ cấp từ quốc gia xuất khẩu của Lào bao gồm 9 
chương, 9 khoản và 69 điều. Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội 
khóa 8, diễn ra hôm 14/6/2019. 
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 WB hỗ trợ Lào phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả 
dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, mới đây, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào công bố báo 
cáo cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp của Lào đã 
tăng từ trung bình hàng năm là 2% lên mức hiện tại là 25%. 

Theo thống kê của WB, tỷ lệ thất nghiệp của Lào tại thời điểm 1/12/2019 là 0,63%. 
Mức trung bình từ tháng 12/1991 đến tháng 12/2019 chỉ là 1,35%, trong đó đỉnh điểm 
cao nhất tháng 12/1995 là 2,60%. Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 25% hiện nay, là 
mức cao nhất trong vòng 29 năm qua của Lào, điều này đồng nghĩa Lào đang phải đối 
diện với khó khăn rất lớn và quá trình phục hồi kinh tế của Lào sẽ có rất nhiều thách 
thức. 

WB dự báo, dịch Covid-19 sẽ gây ra tác động kép đến thị trường lao động và công tác 
xóa đói giảm nghèo của Lào, sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp phổ biến trên lĩnh vực du 
lịch, dịch vụ của Lào. Số liệu thống kê cho thấy, những ngành này đang cung cấp 11% 
số việc làm toàn quốc và cung cấp 22% số việc làm tại đô thị của Lào. WB cho rằng, 
do ảnh hưởng của Covid 19, Lào sẽ có từ 96.000 – 214.000 người rơi vào tình trạng 
nghèo đói, đe dọa đến thành quả xóa đói giảm nghèo những năm qua của Lào. Trước 
đó, WB cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Lào năm 2020 sẽ ở mức khoảng 1%, 
trường hợp xấu nhất có thể xuống tới -1,8%. 

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã đạt được thỏa thuận với WB về việc hợp tác 
giảm thiểu tác động của dịch Covid 19 đối với kinh tế Lào, thảo luận khung chính sách 
nhằm phục hồi, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Lào. Đặc 
biệt là thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia lần thứ 9 từ năm 2021 – 
2025 (NSEDP) của Lào. 

Theo đó, giai đoạn một, các dự án của WB sẽ huy động 18 triệu USD hỗ trợ nhu cầu 
ngắn hạn đối phó dịch Covid 19 của Lào, đồng thời tăng cường hệ thống y tế quốc gia 
để đối phó với tình trạng khẩn cấp dài hạn trong tương lai. Giai đoạn hai, sẽ thực hiện 
2 dự án, gồm một dự án trị giá 40 triệu USD hỗ trợ cho cá nhân và hộ gia đình bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid 19; một dự án trị giá 40 triệu USD cung cấp các 
khoản vay làm vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, trở thành một bộ phận 
trong nỗ lực phục hồi kinh tế Lào. 
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  Đại sứ Nhật Bản tại Lào khảo sát Khu công nghiệp 
Xaysettha, thủ đô Vientiane 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 27/5 vừa qua, Đại sứ Nhật Bản tại Lào 
Takewaka Keizo cùng với Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức hợp tác quốc 
tế Nhật Bản (JICA) tại Lào đã dẫn đầu đoàn khảo sát Nhật Bản tới làm việc tại 
Khu công nghiệp Xaysettha tại thủ đô Vientiane. Phụ trách thị trường Lào của 

Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Vân Nam – YCIH, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty đầu 
tư hải ngoại Vân Nam, ông Liuhu đã tiếp đón, chủ trì buổi thảo luận với phía Nhật 
Bản. Hai bên đã tiến hành trao đổi ý kiến về các vấn đề chia sẻ thông tin đầu tư, dịch 
vụ đăng ký vào khu công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào khu công 
nghiệp. 

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nhật Bản tại Lào phát biểu cho biết, ông ủng hộ sự phát triển 
của khu công nghiệp Xaysettha và sẽ tích cực giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản 
tham gia đặt nhà máy tại khu công nghiệp này. Ông hy vọng sẽ tăng cường hợp tác 
giao lưu Trung – Nhật, phát huy ưu thế mỗi bên đóng góp cho việc thúc đẩy hội nhập 
kinh tế khu vực, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đào tạo lao động của Lào. 

Cũng tại buổi khảo sát nói trên, đoàn Nhật Bản đã tới tìm hiểu nắm tình hình hoạt động 
tại nhà máy của Tập đoàn HOYA mới được xây dựng trong khu công nghiệp 
Xaysettha. Đại diện HOYA đã trao đổi về quá trình triển khai dự án, tình hình sản 
xuất, cung cấp việc làm của doanh nghiệp. Đồng thời cho biết, mặc dù bị tác động nhất 
định của dịch Covid 19, tuy nhiên các công việc đào tạo lao động, phục hồi sản xuất 
vẫn đang được tiến hành ổn định, HOYA đang nỗ lực thực hiện đạt sản lượng sản xuất 
đề ra, dự kiến năm 2021 nhà máy tại Lào sẽ thu hút, tạo việc làm cho 4.000 lao động. 
Nhà máy của Tập đoàn HOYA hiện tại đang là nhà máy có quy mô lớn nhất của Nhật 
Bản tại khu Công nghiệp Xaysettha, đồng thời cũng là điểm sáng trong hợp tác sản 
xuất công nghiệp giữa Trung Quốc – Nhật Bản tại Lào. 

Phía Trung Quốc đánh giá cao Đại sứ Takewaka Keizo với lịch sử từng nhiều năm làm 
việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sau khi đảm nhận vai trò Đại 
sứ Nhật Bản tại Lào đã có nhiều hoạt động thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ hợp tác Trung 
Nhật trong việc tham dự vào thị trường các nước đang phát triển. Hoạt động lần này 
cho thấy sự quan tâm nhất định của phía Nhật Bản trong việc tìm kiếm cơ hội để 
chuyển dịch các cơ sở sản xuất từ nước ngoài vào Lào để tận dụng ưu thế của một thị 
trường đang phát triển, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay 
đổi. 

Mặc dù chưa ghi nhận mức đầu tư lớn như các quốc gia trong cùng khu vực Asean, 
Lào vẫn đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực từ việc các doanh nghiệp Nhật Bản 
tham gia đầu tư vào nước này. 

Theo Bộ Công thương, hiện có 147 doanh nghiệp Nhật Bản đang có mặt tại Lào với 
tổng số vốn đầu tư khoảng 1.8 tỷ USD. 
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 Nhật Bản viện trợ tài chính cho Lào để phòng dịch 
Covid-19 

heo truyền thông Lào, hôm 5/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thành phố 
Vientiane đã diễn ra lễ ký kết trao đổi văn kiện hợp tác về cung cấp khoản viện 
trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Lào. 

Theo đó, dự án viện trợ được mang tên "Chương trình phát triển Kinh tế và Xã hội" 
được ký kết giữa Đại sứ Nhật Bản tại CHDCND Lào, ông Takewaka Keizo và Thứ 
trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihan, buổi lễ còn có sự chứng kiến của 
các đại diện ban ngành có liên quan. 

Theo nội dung hợp tác, Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn 
lại trị giá 1.5 tỷ Yên, tương đương 13.7 triệu USD để giúp Lào sử dụng vào việc mua 
sắm phương tiên chuyên chở, giường bệnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-
19 trong nước. 

Hiện tại, có thể coi Lào đã kiểm soát được dịch Covid-19 trong cộng đồng, nguồn viện 
trợ nói trên dự kiến sẽ giúp ngành Y nước này củng cố năng lực để ứng phó với nguy 
cơ dịch bệnh tái bùng phát lần 2. 

Nhật Bản và Lào có quan hệ hợp tác toàn diện và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, Chính 
phủ Nhật Bản thường trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức hợp tác quốc tế, đặc biệt là 
JICA đã cung cấp cho Lào nhiều hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để phát triển kinh tế-xã 
hội đất nước. 

Năm 2020 cũng là năm hai nước hướng đến việc kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao và 5 năm nâng tầm quan hệ hợp tác lên cấp đối tác chiến lược. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Takewaka Keizo cho biết Chính phủ Nhật Bản với tư cách là đối 
tác chiến lược của CHDCND Lào, rất trân trọng và mong muốn khoản viện trợ lần này 
sẽ giúp Lào vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong hiện 
tại. 
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  Mỹ tiếp tục hạn chế cấp thị thực cho công dân Lào 

heo Đại sứ quán Mỹ tại Lào, Mỹ sẽ tiếp tục ngừng cấp tất cả các loại thị thực 
(visa) không định cư cho công dân Lào, ngoại trừ các hình thức thị thực A1, A2, 
C2, G1, G2, G3, G4, NATO1, NATO2, NATO3, NATO4, NATO5, NATO6 và 

một số trường hợp khác nằm trong khoản 11 của thỏa thuận Liên hợp quốc UNHA, 
ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ. 

Đại sứ quán Mỹ cho biết hành động nói trên được thực hiện theo quy định tại Đạo luật 
di trú và nhập tịch của nước này. 

Trong thông báo cụ thể, Đại sứ quán Mỹ tại Lào cho biết Bộ trưởng An ninh nội địa 
đã thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về việc Lào từ chối hoặc trì hoãn bằng lý 
do không chính đáng việc tiếp nhận lại các công dân của mình bị hủy bỏ quốc tịch Mỹ 
và phải rời khỏi nước này. 

Vì vậy, cơ quan lãnh sự của Mỹ tại Lào được ra lệnh ngừng cấp tất cả các loại thị thực 
không định cư cho công dân Lào cũng như người ngoại kiều nộp đơn xin thị thực vào 
Mỹ ở thủ đô Vientiane, trừ các trường hợp ngoại lệ. 

Tuy nhiên, phòng lãnh sự Đại sứ quán Mỹ vẫn sẽ tổ chức phỏng vấn người nộp đơn 
sau ngày 1/4 nhưng không có quyền cấp thị thực cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ. 

Ngoài ra, hoạt động của phòng lãnh sự Đại sứ quán Mỹ vẫn không bị ảnh hưởng bởi 
lệnh cấm này, các đơn từ, công văn khác vẫn sẽ được tiếp nhận và xem xét như bình 
thường. 

Năm 2018, Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar và Lào thông báo ngừng cấp thị thực không 
định cư Mỹ loại B1 và B2, A3 và G5 cho lãnh đạo cấp Cục trở lên tại Bộ Lao động và 
Bộ Nội vụ Myanmar, Bộ An ninh Lào cùng thành viên gia đình với lý do các nước này 
từ chối cấp giấy thông hành cho công dân bị Cơ quan di trú và hải quan Mỹ trục xuất 
trước đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 81 

  

 Lào chú trọng phát triển năng lực kiểm soát dịch bệnh 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 29/5 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Cục Kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm cùng Trung tâm phân tích và dịch tễ học thuộc Bộ Y tế Lào 
đã tổ chức lễ trao bằng chứng nhận cho 7 học viên là các cán bộ y tế vừa hoàn 

thành Chương trình tập huấn dịch tễ học thực địa khóa 11 do Bộ Y tế cùng một số đối 
tác quốc tế triển khai. 

Tham dự buổi lễ có mặt Cục trưởng Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm, TS Rattanaxay 
Phetsouvanh, Đại sứ Mỹ tại Lào Peter M Haymond, Đại diện văn phòng khu vực Đông 
Nam Á của tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng đại diện một số ban ngành có liên quan. 

Theo đó, khóa đào tạo dịch tễ học thực địa khóa 11 của Lào bắt đầu từ 6/5/2019 với 
gồm học viên của cơ quan Y tế các tỉnh Phongsaly, Xiengkhuang, Luang Namtha, 
Luang Prabang, cơ quan Nông nghiệp tỉnh Attapeu, Trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em, Viện Phòng bệnh và Khuyến khích sức khỏe quân đội. Mục tiêu của chương trình 
đào tạo nhằm hỗ trợ Bộ Y tế Lào củng cố năng lực dịch tễ học thực địa trên toàn quốc, 
phát triển nghiệp vụ tìm kiếm, điều tra và phòng chống dịch bệnh, các bệnh truyền 
nhiễm mới và các sự cố y tế khẩn cấp... phù hợp với Chiến lược châu Á - Thái Bình 
Dương về các bệnh truyền nhiễm mới nổi cũng như các quy định về ngành Y quốc tế. 

Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa của Bộ Y tế Lào được tổ chức từ năm 2009 
trên cơ sở hợp tác và hỗ trợ của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ 
(US CDC), Cơ quan phòng ngừa và giảm thiểu đe dọa thiên tai Mỹ, Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO). Đến nay đã có tổng cộng 86 học viên tốt nghiệp từ chương trình này, 
thuộc các cơ quan ban ngành ở toàn bộ 18 tỉnh thành của Lào và đã trở về góp phần 
vào việc củng cố hiệu quả công tác phòng ngừa dịch bệnh tại địa phương. 

Bộ Y tế Lào cho biết chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa có vai trò rất quan trọng 
trong việc phát triển nguồn nhân lực của nước này, từ đó củng cố năng lực phòng 
chống và ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm.. 

Lào đang nỗ lực áp dụng các biện pháp dịch tễ để ngăn chặn, phòng ngừa và từng bước 
đẩy lùi thành công dịch Covid-19 khi hơn 50 ngày không để gia tăng số bệnh nhân. 
Đặc biệt, Lào là quốc gia có số người mắc Covid-19 ít nhất trong khu vực Đông Nam 
Á với 19 ca, đã chữa khỏi cho 18 ca. 

Ngoài ra, Lào cũng đang đối mặt với vấn đề kinh niên là dịch sốt xuất huyết khi kể từ 
đầu năm 2020 đến nay, nước này đã ghi nhận trên 1.400 ca nhiễm, 4 người tử vong và 
dịch có xu hướng diễn biến phức tạp trong bối cảnh chuẩn bị bước vào mùa mưa, thời 
điểm sinh sôi mạnh của muỗi vằn. 
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Pháp hỗ trợ cải thiện đời sống các địa phương tại Lào 
heo truyền thông Lào, mới đây, các tỉnh Attapeu và Sekong ở miền Nam Lào 
tiếp tục nhận được viện trợ từ Chính phủ Pháp thông qua chương trình cải thiện 
đời sống, củng cố thu nhập và phát triển dinh dưỡng do tác động tiêu cực của 

dịch Covid-19. Dự án được thực hiện bởi Chương trình lương thực thế giới (WFP) và 
Tổ chức Nông lương LHQ (FAO). 

Theo đó, hai tổ chức lương thực quốc tế nói trên sẽ sử dụng khoản viện trợ trị giá 
546.000 USD của Chính phủ Pháp để giúp đỡ 16.500 người dân ở hai tỉnh Attapeu và 
Sekong bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, dự án kéo dài 12 tháng kỳ vọng sẽ củng cố sinh 
kế của các hộ gia đình mục tiêu ở các địa phương. 

WPF sẽ thực hiện khảo sát và hỗ trợ các khu dân cư bảo trì, sửa chữa và xây mới các 
cơ sở hạ tầng cần thiết bằng sức lao động được trả công của chính người dân từ tháng 
6-9 trong năm nay. Trong đó chú trọng vào củng cố hệ thống thủy lợi, kênh mương 
dẫn nước tưới cho cây trồng nông nghiệp. 

Các hỗ trợ lần này được thực hiện nhằm mục tiêu giảm nhẹ khó khăn của người dân 
trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan, gây tác động và mùa vụ không đạt năng suất cao 
do khí hậu khắc nghiệt. FAO cũng thông báo sẽ mở các lớp tập huấn để củng cố kiến 
thức người dân về phương pháp canh tác hiệu quả, tích trữ lương thực, luân canh cây 
trồng theo điều kiện khí hậu, đang dạng hóa sản xuất với mô hình tích hợp chăn nuôi 
và trồng cây.  

Dự án nói trên thuộc khuôn khổ viện trợ giai đoạn thứ 2 mà Chính phủ Pháp cung cấp 
cho Lào kể từ thời điểm lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh miền Nam trong năm 
2018. Ngoài ra, năm 2020, Pháp cũng tích cực phối hợp với các thành viên EU hỗ trợ 
Lào phòng chống dịch Covid-19. 

Hiện tại, nhiều địa phương của Lào ghi nhận sức sản xuất nông nghiệp giảm sút do 
điều kiện khí hậu biến đổi khó lường, hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, kết hợp với đại dịch 
Covid-19 đã đe dọa đến tình hình an ninh lương thực của nước này. 
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Phó thủ tướng Lào làm việc tại Xayaboury 
heo báo chí Lào, diễn ra hôm 6/6 vừa qua, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Kế hoạch và Đầu tư Sonexay Siphandone cũng đoàn làm việc tại đợt công tác ở 
một số tỉnh miền Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Xayaboury. 

Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tỉnh trưởng 
Xayaboury Phongsavanh Sitthavong cho biết thời gian gần đây ngành nông nghiệp của 
tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, dịch sâu bệnh phá hoại mùa màng và dịch 
Covid-19, đó là những nguyên nhân chính khiến khả năng tăng trưởng kinh tế của tỉnh 
này không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là 8.2%, giá trị thu nhập bình quân đầu 
người (GNI) là 3.315 USD. Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng khả năng thu ngân sách 
của tỉnh Xayaboury đạt 451.31 tỷ Kip, tương đương 43.05% kế hoạch năm, trong đó 
đáng chú ý là vụ canh tác mùa khô đạt năng suất tốt hơn cùng kỳ, đồng thời số trang 
trại chăn nuôi gia súc cũng được gia tăng, đảm bảo khả năng cung cấp cho thị trường 
nội tỉnh cũng như xuất đi các địa phương khác. Vấn đề cấp bách nhất của tỉnh 
Xayaboury hiện tại vẫn là hạn hán khiến thiếu hụt nguồn nước tưới nông nghiệp cho 
vụ mùa mưa sắp tới. 

Tỉnh Xayaboury cũng được phê duyệt khoản ngân sách 24.3 tỷ LAK để triển khai 284 
dự án công tại địa phương, trong đó đã thực hiện được 93 dự án, tổng giá trị 10.17 tỷ 
LAK. 

Trước mắt, lãnh đạo chính quyền tỉnh Xayaboury cho biết sẽ thúc đẩy nông dân canh 
tác vụ mùa mưa, chuyển đổi một số loại cây trồng phù hợp với điều khiện khí hậu, 
đồng thời tập trung thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-
19, dịch sốt xuất huyết và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

Phó thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone cũng đã chỉ đạo tỉnh Xayaboury tiếp 
tục tập trung quản lý, theo dõi sát tiến độ các dự án đầu tư công và tư nhân tại địa 
phương, xem xét lại kế hoạch phát triển kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ phát triển, nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, tập 
trung công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu và giám sát điều kiện khí hậu để hỗ trợ người 
nông dân. Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ Lào, Phó thủ tướng Sonexay cũng 
trao tặng chính quyền tỉnh Xayaboury 30 triệu LAK để bổ sung vào ngân sách phòng 
ngừa dịch Covid-19. 

Cũng trong đợt công tác, Phó thủ tướng Lào cũng đã đến thăm và làm việc tại nhà máy 
nhiệt điện Hongsa tại huyện Hongsa, tỉnh Xayaboury. 
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Xuất khẩu nông sản của Savannakhet giảm sút do ảnh 
hưởng Covid-19 

heo báo chí Lào, do các quy định chặt chẽ mà Chính phủ Lào áp đặt để ngăn 
chặn sự lây lan của Covid-19, tổng giá trị xuất khẩu hàng nông sản, đặc biệt là 
sắn và chuối tại vùng nông nghiệp trọng điểm Palo-Asing thuộc huyện 

MeuangNong, tỉnh Savannakhet bị giảm sút mạnh. 

Theo thông tin từ một đại diện ngành nông nghiệp ở khu vực nói trên, cho biết các 
doanh nghiệp Việt Nam thường thu mua sản phẩm sắn và chuối gặp khó khăn do quy 
định phong tỏa biên giới mà Lào áp dụng khiến sức xuất khẩu kể từ đầu năm bị giảm 
sút. 

Vùng nông nghiệp Palo-Asing có tổng diện tích canh tác sắn trên 272ha với năng suất 
25 tấn/ha, tương đương tổng sản lượng 5.700 mỗi vụ. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 
dự kiến sẽ làm người nông dân mất khoảng 5.7 tỷ kip thu nhập với mức bình quân 
1.000 kip/kg so với cùng kỳ các năm trước. 

Cũng cùng tình trạng nói trên, việc xuất khẩu chuối trên diện tích 450ha gần như bị 
đình trệ, chỉ có một số thương nhân trong nước đến thu mua tại trang trại trong vụ 
chuối đầu năm nay, đồng thời giá chuối bán ra cũng bị giảm đến 50%, chỉ còn khoảng 
500 kip/kg. 

Tổng dân số làm nông nghiệp của vùng Palo-Asing có khoảng 2.100 người, phụ thuộc 
chủ yếu vào canh tác chuối và sắn xuất khẩu sang Việt Nam. 

Hiện tại, hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của Lào với các quốc 
gia láng giềng vẫn hết súc khó khăn do chính phủ các bên đều chưa quyết định dỡ bỏ 
các lệnh phong tỏa do lo ngại dịch Covid-19 vẫn còn nguy cơ tái bùng phát. 
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Tin vắn: 

Thái Lan vẫn là quốc gia đứng đầu về xuất nhập khẩu 
hàng hóa với Lào 

heo Bộ Công thương Lào, lĩnh vực xuất khẩu của Lào theo khuôn khổ ưu đãi 
và đặc quyền thương mại thông qua Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) 
và Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với 38 quốc gia, trong đó Thái Lan 

vẫn là nước dẫn đầu về giá trị. 

Năm 2019, Lào xuất khẩu sang Thái Lan đạt tổng kim ngạch 361 triệu USD, tiếp đến 
là Trung Quốc, trị giá 322 triệu USD và Việt Nam, đạt khoảng hơn 321 triệu USD. 

Ở chiều ngược lại, Lào có nhập khẩu hàng hóa dưới đặc quyền thương mại với 33 quốc 
gia trên thế giới, dẫn đầu là Thái Lan, với tổng giá trị hơn 380 triệu USD, tiếp đến là 
Trung Quốc, trị giá khoảng 98 triệu USD và Việt Nam, trị giá hơn 86 triệu USD. 

Công an Bolikhamxay bắt giữ trộm cắp tại mỏ vàng 
Khamkeud 

heo KTTM, mới đây, theo thông tin từ cơ quan An ninh tỉnh Bolikhamxay, 8 
đối tượng bị cáo buộc hành vi trộm cắp tài sản của công ty Khamkeud-
SenOudom tại huyện Khamkeud đã bị tạm giữ, tổng giá trị phạm tội khoảng 

hơn 500 triệu LAK. 

Theo đó, công an tỉnh Bolikhamxay cho biết có 6 đối tượng, tuổi từ 19-30 cùng trú tạị 
bản Nahay, huyện Khamkeud, một đối tượng trú tại bản Thongkae và một đối tượng 
có quốc tịch Việt Nam, tên Mai Hong Phu, 44 tuổi, trú tại bản Sen Oudom, huyên 
Khamkeud. 

Theo lời khai của các đối tượng, lần đầu tiên trộm cắp tài sản diễn ra vào năm 2018 
khi lấy đi trót lọt 12 tivi, tiếp đó là nhiều lần đột nhập và trộm các tài sản khác. Đối 
tượng người Việt Nam được cơ quan an ninh cho biết đóng vai trò là đầu mối thu mua 
và tiêu thụ các tang vật, gây ra tổng thiệt hại cho doanh nghiệp khoảng hơn 500 triệu 
LAK. 

Vientiane Center đóng 2.7 tỷ LAK thuế trong năm 2019 
heo VTM, diễn ra mới đây, Đại hội cổ đông của Vientiane Center đã thông 
báo việc trung tâm thương mại này ghi nhận tổng doanh thu trong năm 2019 
đạt 12.6 tỷ LAK, trong đó bao gồm hơn 3.8 tỷ LAK từ việc cho thuê gian 

hàng, hơn 3.7 tỷ LAK  cho thuê văn phòng, 2.3 tỷ LAK từ hoạt động kinh doanh tổng 
thể, 1.6 tỷ LAK chi phí thuê không gian tổ chức sự kiện và khoảng 1 tỷ LAK từ việc 
cho thuê không gian quảng cáo. 

Trong khi đó, tổng chi của Vientiane Center trong năm 2019 khoảng 3.09 tỷ LAK, 
tương đương 24.43% tổng doanh thu. Ngoài ra, đơn vị quản lý TTTM này cũng thực 
hiện nghĩa vụ thuế cho Chính phủ Lào với tổng giá trị 2.7 tỷ LAK, bao gồm 1.2 tỷ 
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LAK thuế lợi nhuận, 1.4 tỷ LAK thuế VAT, 14 triệu LAK thuế lương. Tổng lợi nhuận 
trước thuế của doanh nghiệp là 10 tỷ LAK, giảm 29.51% so với cùng kỳ và ghi nhận 
lợi nhuận ròng 7.7 tỷ LAK. 

Theo kế hoạch phát triển trong năm 2020, Vientiane Center sẽ tiếp tục tìm kiếm hợp 
tác phân phối sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới cũng như thương 
hiệu lớn của Lào. Vientiane Center niêm yết trên LSX từ tháng 6/2019, là doanh nghiệp 
nhà nước thuộc quản lý của chính quyền tỉnh Vân Nam đầu tiên và là đơn vị thứ 10 
tham gia thị trường chứng khoán Lào. 

Bộ Ngoại giao Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc 
heo báo chí Lào, hôm 4/6 vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô 
Vientiane, cuộc họp tổng hợp ý kiến chuẩn bị nội dung tiến tới Đại hội lần 
thứ X của Đảng NDCM Lào sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 tới đã diễn ra dưới 

sự chủ trì của Bộ trưởng Saleumxay Kommasith. 

Theo đó, cuộc họp đã diễn ra với thành phần tham dự là cán bộ thuộc Đảng ủy Bộ 
Ngoại giao Lào, lãnh đạo các ban ngành, các cán bộ nòng cốt, nhà nghiên cứu và 
chuyên gia trực thuộc Bộ. Tại cuộc họp, ngoài việc thảo luận trọng tâm về định hướng 
hội nhập và đối ngoại của Lào trong tương lai, các vấn đề quản lý của chính quyền cấp 
cơ sở và rào cản thủ tục hành chính đối với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp và 
dịch vụ dân sự cũng được chú trọng xem xét. 

Trên tinh thần dân chủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith kêu gọi các 
ban ngành đóng góp các ý tưởng mới nhằm triển khai có hiệu quả đường lối chính sách 
phát triển của Đảng và Nhà nước hiện tại cũng như là cơ sở chuẩn bị nội dung cho Đại 
hội lần thứ X sắp tới, từ đó tham mưu ban hành các chính sách phù hợp với tình hình 
thực tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội quốc gia. Cùng thời điểm, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Tòa án Nhân dân tối cao Lào cũng đã tổ chức các cuộc họp 
tương tự để chuẩn bị nội dung cho Đại hội Đảng NDCM Lào sắp diễn ra. 

Tỉnh Bokeo chỉ đạo dỡ hàng loạt biển báo sai phạm 
heo KTXH, diễn ra hôm 3/6, theo tinh thần thực hiện chỉ đạo của tỉnh trưởng 
Bokeo Buakhong Nammavong, chính quyền huyện Tonpheung đã tổ chức 
đoàn liên ngành gồm Phòng Công chính và Vận tải huyện, công an huyện và 

ban quản lý Khu kinh tế Tam giác vàng thực hiện việc tháo dỡ hàng loạt biển báo sai 
phạm của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn huyện. Trong đó hầu hết là 
biển có chữ Trung Quốc. 

Theo đó, các biển báo, biển quảng cáo được coi là sai phạm khi không có tiếng Lào 
hoặc tiếng Lào ở dưới tiếng nước ngoài hoặc có tiếng Lào nhưng cỡ chữ nhỏ hơn tiếng 
nước ngoài, biển sử dụng màu sắc không phù hợp với quy định, biển báo lấn chiếm 
không gian công cộng, biển có hình phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục của 
Lào. 
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Đức viện trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại Savannakhet 
heo VTM, thuộc khuôn khổ dự án phát triển nông thôn giai đoạn I, trên cơ sở 
nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Đức trị giá 6 triệu Euro, tương đương 35.4 
tỷ LAK, chính quyền tỉnh Savannakhet đã tiến hành xây dựng các tuyến giao 

thông mới tại khu vực hẻo lánh ở huyện Sepon và huyện MeuangNong nối với quốc 
lộ số 9, từ khu vực bản BanDong đến trọng điểm Lako ở huyện Sepon với tổng chiều 
dài 57.7km. 

Theo thông tin từ Sở Công chính và Vận tải tỉnh Savannakhet, các dự án xây dựng hạ 
tầng nói trên sẽ sử dụng kết cấu mặt đường nhựa kết hợp trải đá cùng các tiện ích giao 
thông có liên quan hiện đạt khoảng 85% tổng khối lượng công việc, được khởi công 
từ tháng 1/2019 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2020 này. 

Doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng xuất khẩu 1.000 tấn 
xoài mỗi năm 

heo báo chí Lào, thông tin từ báo Khammuan, một doanh nghiệp Trung Quốc 
tại địa phương này vừa thông báo kế hoạch xuất khẩu khoảng 1.000 tấn xoài 
mỗi năm. Đây là đơn vị đã đầu tư 15 triệu NDT vào một dự án tô nhượng từ 

năm 2016, có thời hạn trong vòng 30 năm để canh tác 80.000 gốc xoài với 8 giống 
khác nhau và dự kiến bắt đầu thu hoạch vụ đầu tiên trong năm 2020 này. 

Theo tính toán của doanh nghiệp, trang trại trồng xoài sẽ cho năng suất 500 tấn mỗi 
vụ và 2 vụ mỗi năm, tất cả sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp 
này cũng đang thử nghiệm trồng thêm một số loại hoa màu và khoai theo hình thức 
thâm canh để tối ưu hóa thu nhập, đồng thời dự định phát triển thêm lĩnh vực ươm 
giống cây trồng và mở rộng diện tích tô nhượng trong tương lai. 

 Doanh nghiệp Lào ngày càng quan tâm vào lĩnh vực 
chăn nuôi 

heo báo chí Lào, mới đây, một công ty tư nhân của Lào có tên Oceano đã ký 
biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng về việc 
phát triển dự án nuôi bò sữa và bò thịt tại tỉnh này. 

Theo đó, dự án có trị giá đầu tư 44,96 tỷ LAK, tương đương 5 triệu USD sẽ được thực 
hiện trên diện tích 150ha thuộc hai bản Lathngone và Nakhoune, huyện Peak, tỉnh 
Xiêng Khoảng. 

Lễ ký kết nói trên diễn ra ngày 29/5 giữa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Xiêng 
Khoảng, ông Bouangeun Houmxayaphom và Chủ tịch công ty Oceano ông 
Khonekham Inthavong, dưới sự chứng kiến của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng 
Khoảng ông Bounton Xayaphone cùng nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành chức năng 
của tỉnh. 
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Theo nội dung dự án, công ty Oceano sẽ được cho phép tiến hành nghiên cứu, khảo 
sát về tiềm năng nuôi bò sữa và bò thịt nhằm cung cấp sản phẩm tiêu thụ trong nước 
cũng như hướng đến việc xuất khẩu ra nước ngoài. Thời gian thực hiện giai đoạn này 
là 12 tháng. 

 Nikon cắt giảm lao động tại nhà máy ở Lào 

heo Nikkei, Mới đây, Nikon vừa công bố kế hoạch tài chính 2020 sửa đổi và 
xác nhận việc cắt giảm 10% số lao động của tập đoàn này tại Lào và Thái 
Lan. 

Theo Nikkei Asia Review, dẫn báo cáo tài chính của Nikon cho biết hãng máy ảnh 
danh tiếng của Nhật Bản này đang ghi nhận mức suy giảm hiệu quả hoạt động của 
mình 16.6% theo kế hoạch năm, trong đó con số lợi nhuận giảm 92% so với báo cáo 
doanh số năm 2019. 

Do sự giảm sút doanh số sản phẩm máy ảnh, Nikon đã quyết định cắt giảm 10% lực 
lượng lao động tại Lào và Thái Lan, cho 700 nhân viên nghỉ việc, trong đó có 200 
người tại nhà máy ở Lào. Nikkei Asia Review dẫn lời CFO của Nikon Muneaki 
Tokunari cho biết các thiệt hại của hãng sẽ còn tiếp tục trong dài hạn. Hãng đang phải 
đối mặt với kết quả kinh doanh lỗ trong 2 năm liên tục và nguy cơ tổn hại về mặt 
thương hiệu. 

Tại Lào, Nikon có 1 nhà máy sản xuất ống kính và máy ảnh DSLR ở tỉnh Savannakhet 
từ năm 2013 để hỗ trợ cho nhà máy lắp ráp tại Thái Lan. 

Lào mở lại dịch vụ chuyển phát hàng hóa quốc tế từ 
đầu tháng 6 

heo báo chí Lào, sau một thời gian thực hiện các biện pháp phòng ngừa chặt 
chẽ để giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch Covid-19, căn cứ vào nhiều biện 
pháp nới lỏng của Chính phủ Lào nhằm giảm sự tác động tới nền kinh tế-xã 

hội. Ngành Bưu chính Lào tiếp tục sẽ khai thác lại các hoạt động chuyển phát hàng 
hóa ra nước ngoài kể từ đầu tháng 6 tới đây. 

Theo thông báo ban hành hôm 23/5/2020 vừa qua, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào 
cho biết sẽ nối lại hoạt động của dịch vụ chuyển phát hàng hóa quốc tế kể từ ngày 
01/06/2020. 

Cụ thể, Công ty Bưu điện nhà nước Lào sẽ nhận hàng chuyển phát quốc tế từ Lào đi 
đến 20 quốc gia gồm Mỹ, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Israel, Ý, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài 
Loan, Vương quốc Anh và Thái Lan. 
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 Nhu cầu nhập khẩu cây giống của Lào vẫn rất lớn 

heo truyền thông Lào, theo các chủ trang trại cây giống tại Lào, đặc biệt là 
Vientiane, cho biết nguồn cây giống ở Thái Lan rất đa dạng, người nông dân 
áp dụng các kỹ thuật đặc biệt, chiết, ghép làm cây con có sức chống chịu rất 

tốt, thời gian sinh trưởng ngắn để đến thời điểm trưởng thành và cho sản phẩm. Hạn 
chế này của doanh nghiệp phía Lào là rất khó giải quyết bởi vấn đề về năng lực và 
nhân công. Trong khi việc nhập khẩu lại rất nhanh chóng và thuận tiện, vẫn đảm bảo 
giá trị kinh tế. Vì vậy, nếu doanh nghiệp hoặc người nông dân ở Lào có thể tự đầu tư 
tạo cây giống để cung cấp cho thị trường chắc chắn sẽ dễ dàng phát triển. 

Cũng theo một số chủ vườn ươm cây giống khác tại thành phố Vientiane, hầu hết các 
loại cây bán ra thị trường đều có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan, chiếm khoảng 
70%. Cây giống được trồng tại Lào chủ yếu là na, các loại rau như bạc hà, húng quế, 
cà tím... 

Ngoài ra, giá thành cây giống nhập khẩu cũng rẻ hơn và đa dạng về chủng loại hơn 
trong nước, đặc biệt là xoài, mặc dù xoài được xếp vào nhóm trái cây bản địa phổ biến 
nhất ở Lào. Nhiều giống xoài Thái vẫn có chất lượng tốt và ngon hơn trong khi khả 
năng sinh trưởng và năng suất vẫn đảm bảo. 

 Lào thông báo về quy định kiểm tra lý lịch nhà đầu tư 
nước ngoài 

heo báo chí Lào, Bộ Công thương Lào vừa đăng tải Thông báo số 
0805/VP.BCT về việc thực hiện kiểm tra lý lịch nhà đầu tư nước ngoài tại 
Lào. 

Theo đó, thông báo nói trên gửi tới các cơ quan chức năng quản lý đăng ký doanh 
nghiệp, Sở Công thương các tỉnh, thủ đô và phòng Công thương các huyện trên toàn 
quốc. Bộ Công thương căn cứ theo Công văn phản hồi của Bộ An ninh hồi tháng 2 
vừa qua, đã quy định 3 điều về thủ tục kiểm tra lý lịch nhà đầu tư nước ngoài đăng ký 
tham gia hoạt động doanh nghiệp tại nước này, cụ thể như sau: 

Thực hiện kiểm tra lý lịch ngay sau khi cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho đơn 
vị đăng ký mới, cơ quan quản lý doanh nghiệp sẽ tập hợp bản sao ĐKDN và hồ sơ 
đăng ký và chuyển cho cơ quan An ninh xem xét lý lịch và phản hồi việc có chấp thuận 
việc đăng ký nói trên hay không cùng lý do cụ thể để cơ quan Công thương thông báo 
lại cho nhà đầu tư; Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị thay đổi nội dung hồ sơ 
đăng ký có liên quan đến việc thay đổi, tăng số lượng nhà đầu tư nước ngoài thì phải 
thông qua việc kiểm tra lý lịch nhà đầu tư bởi cơ quan An ninh trước khi được phép 
điều chỉnh; Trường hợp nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước khi có 
thông báo nói trên (trước 02/06/2020) và đang chờ đợi sự xem xét của cơ quan An 
ninh thì có thể cấp ĐKDN ngay mà không cần tiếp tục chờ đợi, theo nội dung thông 
báo. 
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 Thái Lan kéo dài thời hạn lưu trú hợp pháp cho lao 
động Lào đến cuối tháng 7 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 2/6 vừa qua, Phó phát ngôn viên Chính 
phủ Thái Lan phát biểu sau cuộc họp của nội các nước này cho biết, nhằm 
giảm thiểu lượng người qua lại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động 

nước ngoài tại Thái Lan, nội các quyết định kéo dài thời hạn lưu trú hợp pháp của lao 
động nước ngoài tại Thái Lan đến 31/7/2020, áp dụng với lao động đến từ các nước 
Lào, Campuchia, Myanmar. 

Trước đó, do nguy cơ lan rộng dịch Covid-19 trong cộng đồng, Chính phủ Thái Lan 
đã ra sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp buộc nước này phải đóng của biên giới với các 
nước, đồng thời công bố thời hạn lưu trú hợp pháp của lao động quốc tịch Lào, 
Campuchia, Mianma tại Thái Lan sẽ kéo dài tới ngày 31/5. 

Tuy nhiên, do đánh giá các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa 
thực sự đạt kết quả như kỳ vọng để có thể mở trở lại các cửa khẩu biên giới, do đó 
Thái Lan đã phải đưa ra quyết định như trên. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

   Lào bước đầu thành công trong cuộc chiến chống 
Covid-19 

heo NDĐT, sau ba lần nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, cuộc sống người 
dân Lào đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường, mặc dù vẫn phải áp dụng một 
số biện pháp phòng ngừa tối thiểu. Trong nội địa, chỉ còn đóng cửa các cơ sở 

giải trí, quán game, casino và không cho khán giả vào xem các giải đấu thể thao. Trong 
ngày đầu tiên nới lỏng đợt ba này, người dân Lào đón nhận một cách tích cực, đường 
phố đã dần đông trở lại, các hoạt động xã hội bắt đầu nhộn nhịp, các cửa hàng, cửa 
hiệu đã mở cửa sau một thời gian dài đóng cửa im ắng. 

Biện pháp nới lỏng cách ly xã hội lần thứ ba cơ bản cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh 
doanh, cơ quan, trường học, nhà hàng… trở lại hoạt động bình thường nhằm giảm 
thiểu tác động ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội, từng bước ổn định đời sống người dân, 
khôi phục nền kinh tế. Tất cả các cấp học phổ thông của Lào được phép mở cửa trở lại 
từ ngày hôm nay. Đối với các giao dịch bên ngoài, do dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn 
biến phức tạp tại một số nước giáp biên với Lào cũng như trên thế giới, Lào vẫn đóng 
các loại cửa khẩu của nước này đối với bên ngoài cũng như chưa cho phép các chuyến 
bay quốc tế thương mại đến Lào. Việc xuất nhập cảnh của các cá nhân phổ thông vẫn 
bị cấm, trừ một số trường hợp là người dân Lào, nhân viên ngoại giao, nhân viên các 
tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài, người lao động nước ngoài và các trường hợp 
đặc biệt, giải quyết theo vụ việc. Tuy nhiên, việc xuất nhập khẩu hàng hóa được Chính 
phủ Lào ưu tiên vẫn cho phép hoạt động nhằm duy trì giao thương với các nước giáp 
biên giới bộ nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Là một nền kinh tế nhỏ, nội lực kinh tế thấp, vì vậy dịch Covid-19 cũng gây tác động 
tiêu cực không nhỏ đến nền kinh tế Lào. Theo đánh giá gần đây của Lào, tăng trưởng 
GDP năm 2020 chỉ đạt khoảng 3,3% đến 3,6%, tức là chỉ bằng một nửa so với dự kiến 
cuối năm 2019 mà Chính phủ Lào đề ra. Mới đây nhất, theo đánh giá của Ngân hàng 
Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế Lào năm 2020 sẽ ở mức 1% - mức cơ bản và có 
thể giảm xuống thấp nhất ở mức 1,8% trong năm 2020. 
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                Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác Việt-Lào 

heo Chinhphu.vn, thực hiện Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào, 
chiều 3/6, tại Trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp 
Thường trực Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan để kiểm điểm kết quả thực 

hiện và thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác với Lào.  

Trong đó, chú trọng các dự án về năng lượng điện, thủy điện, kết nối giao thông, cảng 
biển, sân bay, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội Lào, tháo gỡ khó khăn để 
đẩy mạnh thương mại giữa 2 nước trong bối cảnh cùng hợp tác chống dịch COVID-
19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động 
tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác bạn Lào. 
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         Quân y các nước ASEAN diễn tập phòng chống dịch 
Covid-19 

heo TGVN, sáng 27/5, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) đã tổ 
chức diễn tập trực tuyến cơ chế xử lý tình huống về phòng chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp Covid-19 giữa Quân y các nước ASEAN. 

Tham dự buổi diễn tập có đại diện Quân y các nước ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga, Hàn Quốc, lực lượng y tế các nước, đại diện Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO). Phát biểu tại buổi diễn tập, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cảm ơn sự ủng hộ và tham gia tích cực của tất cả 
các quốc gia thành viên ASEAN đối với đề xuất Diễn tập cơ chế phòng, chống dịch 
Covid-19 giữa Quân y các nước ASEAN của Việt Nam tại Hội nghị ADMM hẹp. Thứ 
trưởng khẳng định, trong thời gian qua, Quân y các nước ASEAN đã tích cực chuẩn 
bị, thống nhất nội dung để tổ chức diễn tập cơ chế phòng chống dịch Covid-19. Điều 
này hết sức đặc biệt, vì đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong khối trong thời gian dịch 
bệnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa lực lượng quốc 
phòng nói chung cũng như lực lượng Quân y các nước ASEAN nói riêng. 

Buổi diễn tập đã đưa ra một số kịch bản: ca bệnh Covid-19 trở về từ chuyến công tác 
nước ngoài có xuất hiện các triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở; chùm ca bệnh và 
kịch bản lây lan trong cộng đồng, trở thành đại dịch toàn cầu. Trước mỗi kịch bản, các 
nước xác định vai trò và trách nhiệm của lực lượng Quân y trong ứng phó với dịch 
bệnh truyền nhiễm; xác định những lĩnh vực mà Quân y các nước có thể phối hợp, hợp 
tác với nhau hoặc hợp tác với tổ chức khác trong đối phó tình huống dịch bệnh truyền 
nhiễm; xác định cơ chế hợp tác giữa Quân y ASEAN và các tổ chức khác trong đối 
phó với dịch bệnh truyền nhiễm. 
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          Lào tiếp tục đóng cửa khẩu, Quảng Trị liên tiếp 
phát hiện người vượt biên 

heo Báo Lao động, Thời gian qua, việc cấm xuất nhập cảnh đối với người qua 
các cửa khẩu Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến tình trạng xuất nhập 
cảnh trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao 

Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế 
Lao Bảo, vào lúc 7h30 ngày 3.6, quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 
nhóm người xuất cảnh trái phép. 3 người gồm: Đào Hải Nam (sinh năm 1986, trú tại 
phường Quang Trung, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Trần Ngọc Tùng (sinh năm 
1987) và Phan Văn Trường (sinh năm 1992, cùng trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên 
Trường, tỉnh Nghệ An) đã luồn đường rừng tại tổ 4, khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, 
huyện Hướng Hóa) để vượt biên sang Lào. Cả 3 người đều có hộ chiếu, nhưng vì chính 
sách cấm xuất cảnh, nên liều vượt biên để sang Lào kiếm việc làm. Sau khi bị phát 
hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3,5 triệu đồng. 
Trước đó, vào ngày 2.6, cũng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lực lượng biên phòng đã 
bắt giữ Tạ Thị Hoa (sinh năm 1992, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 
An). Chị Hoa một mình vượt đường rừng từ Lào để nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện 
trường hợp này đã được đưa vào địa điểm cách ly phòng dịch COVID-19 tại tỉnh 
Quảng Trị. Được biết, chỉ riêng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, từ ngày 23.3 đến nay, 
đã phát hiện tổng cộng 32 trường hợp nhập cảnh trái phép và 7 người hợp xuất cảnh 
trái phép. 

T 


