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• Nhật Bản viện trợ thêm cho Lào chống dịch Covid-19
• Tỉnh Vientiane chú trọng giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai
• Lào phát triển kênh Youtube dạy kỹ thuật canh tác
• Tỉnh LuangNamtha nỗ lực xóa đói giảm nghèo
• Huyện Dakcheung, tỉnh Sekong đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 42 tỷ LAK
• Giá vàng tại Lào lên ngưỡng cao lịch sử
• Giá xăng tại Lào tiếp tục tăng nhẹ
• Cầu 300 tỷ Kip nối Bokeo và Xayaboury sắp hoàn thành trong năm nay
• Dịch châu chấu bùng phát, Luang Prabang tiến hành phun hóa chất 

tiêu diệt
• Vườn trà 36 sẽ cung cấp trà cho các hoạt động của Văn phòng Thủ 

tướng Lào
• Lào chuẩn bị xây dựng tượng đài chiến sỹ Xô Viết
• Tỉnh Savannakhet xuất khẩu gần 7.000 tấn gạo trong vòng 2 tháng
•  

Điểm tin báo chí trong nước:

• HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Hồ Chí Minh trao 
tặng 5.000 khẩu trang cho sinh viên Lào

• Việt Nam sẽ mở sớm các đường bay tới Quảng Châu, Đài Loan, 
Seoul, Tokyo, Lào…

• Ấn định khung thời gian tham vấn các dự án thủy điện Luang 
Prabang và Sanakham

• Ưu ái 'Vành đai và Con đường', Lào lo rơi vào bẫy nợ với Trung 
Quốc 

Tin vắn:
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 Tin chính: 

 Lào tuyên bố chiến thắng đại dịch Covid-19 

heo KPL, chiều 10/6 vừa qua tại thủ đô Vientiane, thay mặt Chính phủ Lào, 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng các thành viên của Ủy ban đặc trách 

về phòng chống và giải quyết Covid-19 cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) đã tổ chức họp báo trước truyền thông về tình hình dịch bệnh trong 

nước. Thủ tướng Thongloun cho biết hiện tại Lào không còn bệnh nhân Covid-19 đang 

phải điều trị tại bệnh viện, đây không chỉ là tin mừng, mà còn là niềm tự hào của nhân 

dân Lào trong cả nước và cả cộng đồng Lào Kiều ở nước ngoài. 

Việc Lào trở thành quốc gia "sạch" Covid-19 có nghĩa là chiến dịch thứ nhất được 

Chính phủ phát động, áp đặt hàng loạt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát chặt 

chẽ theo quy định của Chỉ thị 06/TTg, ngày 29/3/2020 và Chỉ thị 07/BCT, ngày 

06/04/2020 đã được toàn dân, toàn xã hội tham gia thực hiện với tinh thần trách nhiệm 

cao độ, từ đó có thể bước đầu chiến thắng kẻ thù "nguy hại", là một bước tiến vô cùng 

quan trọng. 

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith mô tả SARS-Cov-2 là "kẻ thù nguy hại", "kẻ giết 

người thầm lặng", hiện khiến cho hơn 7.3 triệu người trên thế giới nhiễm bệnh, trong 

đó có hơn 410 nghìn ca tử vong, bất kể là quốc gia lớn hay nhỏ, phát triển hay đang 

phát triển. 

Thay mặt cho Đảng và Nhà nước Lào, thủ tướng Thongloun cho biết một trong các 

yếu tố quan trọng góp phần vào chiến thắng trước đại dịch Covid-19 là các biện pháp 

phòng ngừa được áp dụng từ đầu, Lào nhận thức được sự nguy hiểm của Covid-19 và 

sớm có hành động ngăn chặn. Trên tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, dập lửa tận 

gốc, Chính phủ đã tính toán rất kỹ trước khi ban hành các quy định theo từng giai đoạn. 

Đồng thời, lãnh đạo nhà nước cũng đã xem trọng công tác phòng dịch, có chỉ đạo 

thường xuyên, thống nhất cao trong việc thực hiện các biện pháp. Thủ tướng Lào đồng 

thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, tổ chức, toàn dân đã giúp đất nước 

đạt được thành quả là chiến thắng lần này. Tuy nhiên, Thủ tướng Lào nhận định trong 

tương lai, Lào phải đối mặt với những thách thức và tình huống nhạy cảm, vì vậy tất 

cả thành phần ban, ngành, toàn xã hội không được chủ quan, tiếp tục thận trọng thực 

hiện nghiêm túc nội dung các quy định. Lào sẽ quyết liệt trong việc phòng ngừa để đại 

dịch Covid-19 không bùng phát lần thứ 2 trong cộng đồng. 

Hiện Lào đang ở trong giai đoạn thứ 3 thực hiện các quy định nới lỏng công tác phòng 

dịch, Thủ tướng Lào cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và điều chỉnh 

một số biện pháp phù hợp với tình thực tế để đời sống người dân, khu vực doanh 

nghiệp từng bước trở lại như bình thường. 

Tính đến trung tuần tháng 6, Lào ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm sốt xuất huyết, trong 

đó tăng hàng chục ca mới chỉ trong một ngày, chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền Trung 

và Nam Lào với số ca tử vong tiếp tục tăng cao. 
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Chính phủ Lào thảo luận về phát triển bền vững 

heo báo chí Lào, diễn ra ngày 12/6 vừa qua tại Trung tâm hợp tác quốc tế và 

Tập huấn tại thành phố Vientiane, Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch-Đầu tư 

Lào, với tư cách ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững (SDGs) đã tổ chức hội nghị đánh gia công tác quý II/2020. 

Theo đó, hội nghị đã xem xét, thảo luận về báo cáo công tác thực hiện mục tiêu phát 

triển bền vững trong quý vừa qua, đồng thời thông qua kế hoạch triển khai công tác 

trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào chuẩn bị tổ chức hội nghị của ban 

chỉ đạo quốc gia hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm, hoàn thiện kế hoạch hợp nhất công tác 

phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia lần thứ 9 và dự 

thảo báo cáo tự nguyện số 2 của CHDCND Lào. 

Tại hội nghị, Bộ Ngoại giao Lào đã điểm lại các công tác nổi bật, đặc biệt là việc giải 

quyết các khó khăn, thách thức, đặc biệt là chuyển hóa ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19 thành cơ hội phát triển, tạo điều kiện đảm bảo duy trì việc thực hiện kế hoạch phát 

triển bền vững liên tục, giúp các ban ngành củng cố năng lực thích ứng, điều chỉnh 

theo tình hình biến đổi thực tế thông qua việc sử dụng CNTT và số hóa. 

Hội nghị cũng thảo luận về dự thảo báo cáo tự nguyện mà Chính phủ Lào chuẩn bị 

hoàn thiện, trình tại Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững sẽ diễn ra tại thành phố 

Newyork, Mỹ vào năm 2021 tới đây. Thảo luận về kế hoạch phát triển ứng dụng di 

động SDG Mobile Application để tạo thêm kênh tuyên truyền và tiếp cận thông tin 

cho các thành phần xã hội về định hướng phát triển bền vững của Lào. 

Năm 2015, Chính phủ Lào tham gia Chương trình nghị sự phát triển bền vững và đang 

thực hiện triển khai 17 mục tiêu SDGs do Liên hợp quốc đề ra. 
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Chính phủ ban hành quy định bảo vệ lao động Lào ở 

nước ngoài 

heo báo chí Lào, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith 

vừa ký ban hành Chỉ thị mới 12 trang về việc đảm bảo quyền và lợi ích chính 

đáng của công dân Lào đi làm việc ở nước ngoài.  

Theo đó, để đảm bảo an toàn của lao động Lào ở nước ngoài, quy định mới 

xác định các khu vực có tính rủi ro và danh sách quốc gia không cho phép nhập khẩu 

lao động Lào. Cụ thể, điều 20 quy định cấm việc đưa lao động Lào đến làm việc tại 

quốc gia và vùng lãnh thổ mà chưa thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc có ký kết thỏa 

thuận hợp tác lĩnh vực lao động song phương với CHDCND Lào. Lao động Lào làm 

việc ở nước ngoài cần có sức khỏe tốt, trên 18 tuổi và không có tiền án, tiền sự. 

Ngoài ra, quy định cũng cấm đưa công dân Lào đến làm việc tại các quốc gia đang có 

chiến sự, không an toàn, các quốc gia đã xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất có ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người, quốc gia có sự lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm từ người sang 

người. 

Quy định cũng cấm công dân Lào làm việc trái với truyền thống văn hóa Lào như mại 

dâm, các dịch vụ nhạy cảm, đồng thời cấm công dân Lào tham gia buôn người, môi 

giới mại dâm. Trước đây, có nhiều báo cáo cho biết hiện tượng công dân Lào bị lừa 

xuất khẩu lao động ở một số quốc gia nhưng bị cưỡng ép cung cấp dịch vụ mại dâm. 

Bên cạnh đó, công dân Lào cũng không được phép làm việc có nhiều rủi ro sức khỏe 

như sản xuất hóa chất, thuốc nổ, khu vực làm việc ồn ào quá mức, các công việc có 

nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. 

Chính phủ Lào cũng khẳng định khuyến khích công dân Lào ra nước ngoài làm các 

công việc phù hợp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tuyển dụng lao động phải có văn 

phòng đại diện ở nước ngoài để đảm bảo duy trì liên lạc thường xuyên, cung cấp các 

hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo hiệu lực hợp đồng và đưa công dân Lào hồi hương 

trong các trường hợp cần thiết, đồng thời phải đảm bảo đào tạo lao động Lào đạt chuẩn 

về yêu cầu tay nghề trước khi làm việc ở nước ngoài. 
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Tổ chức khám sức khỏe thường niên cho lao động trong 

đặc khu tại Lào 

heo truyền thông Lào, ngày 12/6, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết 

biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe thường niên 

cho người lao động trong phạm vi các khu kinh tế đặc biệt của Lào giữa Phòng 

Khuyến khích và Quản lý khu kinh tế đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào 

cùng Trung tâm khám sức khỏe lao động trong và ngoài nước thuộc bệnh viện Hữu 

nghị Mittaphab. 

Phát biều tại buổi lễ, ông Champa Khamsouksay, Trưởng phòngKhuyến khích và 

Quản lý khu kinh tế đặc biệt, cho biết CHDCND Lào hiện đã thành lập trung tâm khám 

sức khỏe cho lao động trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho người 

lao động theo Bộ luật Lao động dưới sự phối hợp của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội 

cùng Bệnh viện Hữu nghị. 

Trung tâm khám sức khỏe lao động trong và ngoài nước được thành lập trên cơ sở hợp 

tác giữa Bộ Y tế cùng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, hoàn thành và chính thức 

đưa vào sử dụng vào tháng 5/2019, Trung tâm sẽ là cơ sở Y tế đầu tiên của Lào có hệ 

thống khám tổng quát toàn diện nhất, có năng lực chuẩn đoán chính xác, có hiệu quả. 

Trung tâm có 10 Y, Bác sĩ làm việc, có thể đáp ứng 500 lượt khám mỗi ngày, đồng 

thời cũng sẽ được trang bị xe khám bệnh lưu động, có thể thực hiện quy trình khám 

ngay tại cơ sở lao động trên địa bàn.  

Theo đó, vai trò của Trung tâm cụ thể sẽ là kiểm tra sức khỏe cho lao động Lào theo 

tiêu chuẩn đi làm việc tại nước ngoài, lao động nước ngoài làm việc tại Lào, kiểm tra 

các đơn vị doanh nghiệp không thực hiện quy định đảm bảo chế độ sức khỏe cho người 

lao động, tổ chức dữ liệu sức khỏe lao động cho Chính phủ Lào, đồng thời có thẩm 

quyền cấp chứng nhận khám sức khỏe cho các cơ sở dịch vụ khám sức khỏe được Bộ 

Y tế giới thiệu. 

Hiện nay, cả nước Lào có 12 đặc khu kinh tế tại 6 tỉnh trải dài trên toàn quốc, trong 

đó, riêng Thủ đô Vientiane có tổng cộng 845 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này, 

trong đó có 712 công ty nước ngoài, 92 công ty trong nước và 41 công ty liên doanh, 

sử dụng trên 50 nghìn lao động, bao gồm hơn 40 nghìn lao đông nước ngoài. Các đặc 

khu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Lào, thực hiện nghĩa vụ ngân sách thường 

niên, đóng góp vào quá trình phát triển đất nước. 
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 Ngành Hải quan Lào giảm thu ngân sách do ảnh hưởng 

dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chuyên ngành 5 tháng 

đầu năm của ngành Hải quan, hoạch định biện pháp thu ngân sách tháng 6 và 

phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. 

Theo thông tin từ hội nghị, do các ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua gần nửa đầu 

năm, khả năng thu ngân sách của ngành Hải quan Lào không đạt chỉ tiêu, ở mức 

2.586.68 tỷ LAK, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 khoảng 402 tỷ LAK. 

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch thu ngân sách 

quốc gia năm 2020 của ngành Hải quan gặp khá nhiều khó khăn do tình hình kinh tế 

thế giới biến động và có nhiều đổi mới theo từng giai đoạn, việc tham gia các khuôn 

khổ hợp tác quốc tế về thực hiện cơ chế ưu đãi thuế quan cùng việc thực hiện nghĩa vụ 

theo chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước đã có tác động đến khả năng thu 

ngân sách của ngành. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 bùng phát là cũng một trong các 

nguyên nhân khiến việc thu ngân sách hải quan 5 tháng đầu năm giảm sút. Nguồn thu 

ngân sách của Hải quan Lào tập trung vào mặt hàng nhiên liệu, phương tiện, phụ tùng, 

vật liệu xây dựng, thiết bị điện, hàng may mặc tạm nhập tái xuất, điện nhập khẩu và 

các loại thuế, lệ phí khác... 

Theo Cục Hải quan, khả năng công tác thu ngân sách năm nay sẽ không đạt chỉ tiêu 

đã đề ra là 8.200 tỷ LAK do các yếu tố bao gồm sự lây lan của dịch Covid-19 khiến 

Chính phủ yêu cầu đóng cửa biên giới khiến giá trị nhập khẩu hàng hóa giảm sút; các 

nhà máy nội địa cũng bị đình trệ, dẫn đến thiếu sản phẩm xuất khẩu; lệnh đóng hoàn 

toàn các cửa khẩu địa phương; điều chỉnh cơ cấu giá nhiên liệu, cắt giảm quỹ dự phòng; 

chính sách ưu đãi thuế quan đối với nguyên liệu thô nhập khẩu, vật liệu, phương tiện, 

máy móc hạng nặng; quy định giảm tỷ lệ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thành phần 

xe lắp ráp của các nhà máy trong nước từ 10% xuống 5%; việc hủy bỏ Nghị quyết 47 

về đánh thuế xuất khẩu. 

Bên cạnh việc hàng loạt điều chỉnh chính sách không có lợi cho ngành, ngành Hải 

quan cũng không có thêm nguồn thu mới để thay thế cho khoản thâm hụt từ việc 

CHDCND Lào tham gia vào khu vực mậu dịch tự do, làm 90% tổng số mặt hàng nhập 

khẩu vào nước này nằm trong diện miễn thuế quan. 

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng cho biết các chế tài bắt buộc thực thi luật pháp chưa chặt 

chẽ, chi phí khai báo hải quan của từng doanh nghiệp không đồng nhất, việc xử lý tình 

trạng xe nhập lậu ở từng địa phương chưa nghiêm ngặt, tình trạng buôn lậu đang phổ 

biến, diễn biến theo nhiều hình thức phức tạp, đặc biệt là mặt hàng nhiên liệu, phương 

tiện, hàng tiêu dùng... Lào có tổng cộng 7 chi cục Hải quan địa phương, 10 cơ quan 

thanh tra hải quan, 85 chi cục hải quan cửa khẩu, trong đó bao gồm 27 cửa khẩu quốc 

tế, 31 cửa khẩu địa phương, 27 cửa khẩu truyền thống. 
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Chính phủ Lào yêu cầu điều chỉnh lại biểu giá điện mới 

heo hôm 9/6 vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Lào Phet 

Phomphiphak đã ký công văn số 637/VPTTg gửi Bộ Năng lượng và Mỏ về 

chỉ đạo nghiên cứu và điều chỉnh lại biểu giá điện trong giai đoạn 2020-2025. 

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Năng lượng và Mỏ phối hợp với Công ty điện lực Lào 

EDL tổ chức nghiên cứu chính sách trợ giá điện phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng 

trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, giao Bộ là cơ quan trung tâm, chủ động phối hợp với EDL và các ban 

ngành có liên quan nghiên cứu điều chỉnh biểu giá điện 2 mức mới được áp dụng từ 

tháng 5, đặc biệt là quãng giá điện đối với nhóm tiêu thụ 151-460 kWh/tháng. 

Kết quả nghiên cứu sẽ trình lên xem xét tại phiên họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 

6 tới đây. 

Trong cơ cấu giá điện mới, giá điện tại Lào (bao gồm cả khu vực dân sinh, sản xuất) 

đã giảm từ 6 mức xuống 2 mức là 355 kip/kWh nếu tiêu thụ dưới 150 kWh mỗi tháng 

và 710 kip/kWh đối với mức tiêu thụ cao. Theo Điện lực Lào, người tiêu dùng sẽ tiết 

kiệm từ 2-35% chi phí so với biểu giá cũ, đồng thời, EDL cũng áp dụng chính sách 

hoãn thanh toán từ 7-30 ngày lên thành đến 7-45 ngày. 

Tuy nhiên, một số vấn đề khiến dư luận Lào bức xúc thời gian gần đây là theo cách 

tính giá điện mới không cộng lũy tiến, mức tiêu thụ phổ biến của các hộ gia đình Lào 

là từ 150-465 kWh/tháng sẽ đắt hơn cả biểu giá 6 bậc như cũ. EDL cũng thừa nhận 

mức tiêu thụ từ 151-461 kWh/tháng sẽ có chi phí cao hơn bình quân từ 30.000 đến 

50.000 Kip. 

Ngoài ra, trong hội nghị Chính phủ tháng 5, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng đã 

đưa ra chỉ đạo Bộ Năng lượng và Mỏ thực hiện kiểm tra lại việc thu phí điện tiêu dùng 

do đây là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua, khi ở nhiều hộ gia 

đình, hóa đơn tiền điện tháng 4 vừa qua tăng đột biến. 
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 Lào tiếp tục thâm hụt thương mại trong tháng 5 

heo báo chí Lào, mới đây, cổng thông tin thương mại Lào vừa công bố số liệu 

thương mại quốc tế của nước này trong tháng 5/2020. 

Theo đó, Lào đạt tổng giá trị xuất nhập khẩu 711 triệu USD, xuất khẩu 264 

triệu USD và nhập siêu 183 triệu USD. 

Hàng hóa xuất khẩu chính của Lào gồm có đồng, xenlulo và giấy loại, thiết bị làm từ 

đồng, chuối, đồ uống, may mặc, thiết bị điện, trái cây, vàng hỗn hợp, vàng miếng, linh 

kiện máy ảnh. 

Hàng hóa nhập khẩu chính của Lào gồm có máy móc cơ khí, sắt théo, dầu diesel, 

phương tiện giao thông (không bao gồm xe máy và máy kéo), đồ uống, đồ điện, thiết 

bị điện, đồ nhựa, phụ tùng. phân bón. 

Theo đó, các đối tác thương mại chính của Lào vẫn là Trung Quốc, Thái Lan và Việt 

Nam, lần lượt giữ các vị trí trong nhóm đầu. 

Cũng liên quan đến tình hình thương mại của Lào với nước ngoài, theo số liệu mới 

đây của Tổng Cục hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam 

và Lào trong tháng 4/2020 đạt 61,43 triệu USD.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng 

hóa sang Lào đạt 34,17 triệu USD, nhập khẩu đạt 27,3 triệu USD. Qua đó, giúp cán 

cân thương mại thặng dư 6,9 triệu USD. 

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu sang Lào hơn 180,6 triệu USD, 

kim ngạch khẩu đạt 153,5 triệu USD. 

Sắt thép các loại, sản phẩm từ sắt thép, hàng rau quả, phân bón, máy móc, thiết bị, 

dụng cụ phụ tùng khác, gỗ và sản phẩm gỗ, giấy và các sản phẩm từ giấy là những 

nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Lào trên 1 triệu USD. 

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Lào một số mặt hàng như: gỗ và sản phẩm gỗ, hàng 

rau quả, cao su, phân bón, quặng và khoáng sản khác, kim loại thường khác. 
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  Hàng không Lào tăng cường chuyến bay nội địa 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ giám đốc kinh doanh của Lao Airlines, ông 

Noudeng Chanthaphasouk cho biết kể từ 15/6 đến 24/10, hãng sẽ tăng cường tần 

suất chặng bay Vientiane-Luang Prabang lên tất cả các ngày trong tuần. 

Theo thông báo của Lao Airlines trên trang Facebook của hãng, các chuyến bay vào 

thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần sẽ sử dụng tàu bay Airbus A320 để có thể phục vụ 142 

chỗ ngồi, các chuyến bay trong những ngày còn lại sẽ phục vụ tối đa 70 hành khách. 

Ngoài ra, ông Noudeng cũng cho biết Lao Airlines đã tăng tần suất bay từ Vientiane 

đến Pakse ở Champasak và Luang Namtha lên 6 chuyến mỗi tuần so với 4 chuyến/tuần 

như trước đây. Trong khi đó, chặng Vientiane-Oudomxay cũng được tăng cường lên 

4 chuyến/tuần, nhiều hơn 1 chuyến so với bình thường. 

Lao Airlines cũng cho biết đang tích cực hợp tác với các doanh nghiệp du lịch nội địa 

để thúc đẩy chiến dịch "người Lào du lịch Lào" để tăng cường số lượng khách nội địa 

với giá vé khởi điểm chỉ 390.000 LAK cho chặng bay 1 chiều. 

Tuy nhiên, các chặng bay Vientiane đi Xieng Khuang, Vientiane-Savannakhet vẫn sẽ 

giữ nguyên tần suất cũ do lượng hành khách đặt chỗ không tăng. 

Hiện đối tượng khách hàng chính của Lao Airlines là người Lào do các chặng bay 

quốc tế vẫn chưa được mở cửa trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Hãng hàng không quốc gia Lào cũng cho biết sẽ mở bán lại tối đa số ghế kể từ khi tất 

cả bệnh nhân Covid-19 trong nước bình phục. Tuy nhiên, Lao Airlines vẫn sẽ duy trì 

các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan như yêu cầu khách đeo khẩu trang, không 

cung cấp đồ ăn nhẹ và đồ uống để đảm bảo giãn cách, nước lọc được bố trí tại điểm 

lên máy bay và cho khách tự lấy. 

Hiện tại, Lao Airlines chỉ bay một chuyến Vientiane-Côn Minh mỗi tuần, các chặng 

bay khác bị đình chỉ kể từ cuối tháng 3 và chưa có lịch nối lại chính thức đường bay 

quốc tế. Các chặng bay nội địa của hãng chính thức được hoạt động từ 22/5 vừa qua. 
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  Xuất khẩu may mặc Lào giảm sút do dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, việc nhiều nhà máy sản xuất hàng may mặc phải ngừng hoạt 

động theo lệnh hạn chế của Chính phủ sẽ khiến giá trị xuất khẩu lĩnh vực này 

trong năm 2020 giảm sút. 

"Sự bùng phát dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến 

việc xuất-nhập khẩu nguyên liệu thô của ngành may mặc Lào", ông Bountham 

Chanthavong, Chán văn phòng Hiệp hội may mặc Lào cho biết. "Điều này khiến nhiều 

nhà máy đã không thể sản xuất với công suất tối đa trong giai đoạn dịch bệnh và nhiều 

công nhân đã được cho nghỉ việc". 

Theo ông Bountham, việc giảm sút khả năng xuất khẩu hàng may mặc và giá trị giảm 

sút là điều có thể tính được và dự báo từ trước. 

Hiệp hội may mặc Lào cho biết nhiều nhà máy trong nước đã bắt đầu hoạt động trở lại 

kể từ tháng 4 và hiện tại gần như đã nối lại dây chuyền với công suất tối đa song song 

với việc đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19. 

Cả nước Lào có tổng cộng 70 nhà máy may mặc, chủ yếu tập trung tại vùng ven thành 

phố Vientiane, trong đó bao gồm 15 nhà máy thuộc sở hữu của doanh nghiệp Lào. 

Trong số 70 nhà máy nói trên, có 48 đơn vị sản xuất quần áo xuất khẩu, 20 đơn vị nhận 

các đơn đặt hàng quần áo, phụ kiện của doanh nghiệp phân phối nội địa hoặc xuất 

khẩu. Các nhà máy may mặc của Lào cũng tạo ra hơn 26.000 việc làm cho người dân 

địa phương, trong đó bao gồm 90% là phụ nữ. 

Năm 2016, Lào xuất khẩu hơn 33 triệu sản phẩm may mặc, trị giá 140 triệu USD đến 

Liên minh Châu Âu, xuất hơn 1.4 triệu sản phẩm, trị giá 9.6 triệu USD sang Nhật Bản, 

1.3 triệu sản phẩm trị giá 4.5 triệu USD sang Mỹ và 166.515 sản phẩm, trị giá 410.140 

USD sang Canada. Ngoài ra, Lào cũng đã xuất khẩu 436.174 mặt hàng may mặc, trị 

giá hơn 9.9 triệu USD sang các quốc gia khác. 

Đến năm 2019, tổng kim ngạch hàng may mặc của lào đạt 170 triệu USD đến các thị 

trường chính là EU, Mỹ, Nhật Bản và Canada. 

Mặc dù nằm trong diện được hưởng ưu đãi thuế quan, giá trị xuất khẩu hàng may mặc 

của Lào sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand vẫn đang ít, đặc biệt 

nếu so sánh với thị trường Trung Quốc và Asean. 

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

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

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

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

hôm 29/3. 
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Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển dự án đặc khu tại 

tỉnh Champasak 

heo Vientiane Times, nhà phát triển dự án Maha Nathi Siphandone là Công ty 

Công nghiệp Quảng Đông Hoàng Hà của Trung Quốc và công ty xây dựng cầu 

đường LTV. Dự án bắt đầu được hiện thực hóa kể từ sau khi nhà phát triển 

hoàn tất giai đoạn khảo sát tiền khả thi và lập luận chứng kinh tế-xã hội trong 

vòng 36 tháng, hoàn thành vào năm 2018, thời điểm dự án chính thức được phê duyệt. 

Theo thông tin từ dự án đầy tham vọng nói trên, nhà phát triển cho biết sẽ đầu tư 

khoảng 9 tỷ USD để phát triển trên diện tích 9.846 ha đất được chia làm 4 khu vực 

chính xung quanh quần thể du lịch thác nước nổi tiếng Khonphapheng ở tỉnh 

Champasak bao gồm tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf, trung tâm giải trí, nhà hàng, 

trung tâm mua sắm, dịch vụ du lịch, khu công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, công 

nghệ thông tin, chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ. 

Mới đây, trong một chuyến thị sát của đoàn làm việc chính quyền huyện Khong do 

huyện trưởng, bà Khamphou Litthisack dẫn đầu đã được báo cáo về một số thông tin 

liên quan đến tiến độ phát triển dự án. 

Theo đó, nhà phát triển đang chuẩn bị thực hiện dự án khách sạn Dok Champa, mở 

rộng một sân golf và xây dựng phố đi bộ đêm. Ngoài ra, khu vực xung quanh thác 

nước nổi tiếng Khon Phapheng và thác Tad Somphamit sẽ được phát triển thành khu 

du lịch hiện đại. 

Trước đó, sau khi được phê duyệt, dự án bắt đầu triển khai với một số hạng mục gồm 

tuyến đường đi qua huyện Khong với tổng chiều dài 41km, trị giá đầu tư 12 triệu USD, 

hiện đã đạt tiến độ 28km và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm tới. 

Định hướng của dự án này là đưa khu vực có quần thể các đảo tự nhiên trên địa bàn 

huyển Khong ở phía Nam tỉnh Champasak thành đô thị hiện đại, thu hút khách du lịch 

thông qua phát triển hạ tầng đẹp, hiện đại, thân thiện môi trường và thu hút khách du 

lịch quốc tế nhiều hơn,, góp phần vào việc hội nhập khu vực và thế giới của Lào nói 

chung và tỉnh Champasak nói riêng. Đồng thời, dự án cũng sẽ tạo công ăn việc làm 

cho người dân địa phương trên cơ sở bảo tồn và phát huy văn hóa, truyền thống, phong 

tục đạm bản sắc của Lào. 

Dự án được phát triển cũng sẽ thúc đẩy thương mại xuyên biên giới khi có cả cửa hàng 

miễn thuế, trung tâm mua sắm, chợ đêm, dịch vụ vận tải, khách sạn và du lịch, tài 

chính ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp sạch. 

Theo thông tin, dự án sẽ trải qua 6 giai đoạn phát triển, từ năm 2018-2050. Giai đoạn 

đầu của dự án dự kiến triển khai từ 2018-2025, bao gồm việc thúc đẩy phát triển hạ 

tầng đường xá, hệ thống cấp thoát nước và tiếp đến là một sân bay quốc tế, nhằm thu 

hút khách du lịch. 
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  Cao tốc Vientiane-Vang Vieng sẽ hoàn thành trong 

năm 2020 

heo báo chí Lào, theo dự kiến, đường cao tốc nối thủ đô Vientiane và thị trấn 

du lịch Vang Vieng dài 113.5km sẽ được bàn giao chính thức trong năm nay. 

"Hiện dự án đã hoàn thành trên 70% tổng khối lượng công việc", Trưởng ban 

quản lý dự án cao tốc Vientiane-Vangvieng, ông Khattiyasack Chaiyavong mới đây 

cho hay. Dự kiến lễ bàn giao chính thức và đưa vào sử dụng tuyến đường sẽ được 

thực hiện trước Quốc khánh Lào 2/12. 

Một trong các hạng mục quan trong nhất của dự án là hầm chui Phoupha cũng đã 

hoàn thành, nhà thầu cũng đã trải nhựa trên hơn 50km, đồng thời bắt đầu triển khai 

lắp đặt hệ thống điện, ông Khattiyasack cho hay. 

Dự án cao tốc Vientiane-Vang Vieng được xây dựng song song với quốc lộ 13 phía 

Bắc và tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, liên kết bản Sikeud ở quận Naxaithong, 

thành phố Vientiane đến huyện Vang Vieng của tỉnh Vientiane. 

Cách đây không lâu, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư xây dựng tỉnh Vân Nam 

(YCIH) cho biết đoạn đường hầm xuyên qua núi Phoupha hay còn được gọi là đường 

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

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

đường hầm cho 2 làn đường riêng biệt, có chiều dài tổng cộng 1.750 m, được bắt đầu 

thực hiện từ tháng 3/2019, trong đó một làn dài 845m đã được hoàn thành vào tháng 

1/2020, làn còn lại dài 875m vừa hoàn thành cuối tháng 4 vừa qua. Hầm chui này 

được xếp vào loại hạng mục đặc biệt quan trọng khi rút ngắn được tới 43km so với lộ 

trình trên quốc lộ 13 Bắc hiện tại. 

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

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

chiều dài 113,5 km, là tuyến đường cao tốc đầu tiên của Lào, đồng thời là bộ phận 

cấu thành quan trọng của tuyến đường xuyên Á – AH12 và tuyến đường kết nối Vân 

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

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

Trung”. 

Theo đó, phương tiên tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc này được phép đạt tốc độ 

100km/h từ Sikeud đến huyện Phonhong và  80km/h ở khu vực đồi núi nối Phonhong 

với Vang Vieng. 
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Lào thúc đẩy các khu bảo tồn đa dạng sinh học loài cá 

heo báo chí Lào, mới đây, Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia 

(ACIAR) vừa công bố bản nghiên cứu trên tạp chí PLOS One, được thực hiện 

bởi nhóm nhà khoa học từ Đại học Monash của Australia, Đại học Quốc gia 

Lào, tổ chức WWF tại Lào, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát 

triển các khu bảo tồn cá trong việc điều tiết sản lượng khai thác thủy sản trong nước. 

Cụ thể, bản nghiên cứu đã đánh giá ảnh hưởng từ giai đoạn triển khai thứ 3 của Chương 

trình Nghề cá cộng đồng (ComFish) do WWF Lào thực hiện tại 16 bản thuộc các địa 

phương miền Trung Lào. Qua đối chiếu với 16 bản có các điệu kiện tương tự với các 

bản được thực hiện chương trình nói trên, sự chênh lệch về số lượng khoảng 29-32 

loài cá, con số rất đáng kể, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về đa dạng sinh học. 

Theo Tiến sĩ Paulo Santos ở Đại học Monash, kết quả nói trên khẳng định tính khả thi 

của các nỗ lực bảo tồn sinh thái nguồn nước ngọt cũng như giá trị của kiến thức truyền 

thống trong việc phát triển các khu bảo tồn cá. 

Trong khi đó, Tiến sĩ Phounsavanh Phouvin, giảng viên Khoa Thủy sản tại Đại học 

Quốc gia Lào cho biết nghề cá có vai trò quan trọng đối với người dân Lào nhưng Lào 

đang thiếu nguồn thông tin về thủy sản ở tất cả các phụ lưu chính của sông Mekong 

cũng như thiếu kiến thức cần thiết về việc hỗ trợ quản lý nghề cá để phát triển đời sống 

địa phương, đặc biệt là khu vực hẻo lánh, an ninh lương thực không ổn định. 

Hiện có hơn 1.300 khu bảo tồn cá trên cả nước Lào, hầu hết được người dân tự quản 

lý hoặc nằm trong các dự án phát triển. Mặc dù có lịch sử lâu đời tại Lào, kiến thức về 

tác vai trò của nghề cá với môi trường và vấn đề sinh kế địa phương là rất ít ỏi. Vì vậy, 

Lào đang cố gắng tiếp nhận nhiều sự hỗ trợ quốc tế về nghiên cứu sinh thái các khu 

vực sông Mekong, tăng cường kiến thức và kinh nghiệm quản lý nguồn nước và thủy 

sản. 
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 Biên giới Lào-Việt Nam:  

Hòa bình, hợp tác và phát triển 

heo KPL, Việt Nam-Lào anh em là hai quốc gia láng giềng, có chung đường 

biên giới trải dài từ rừng núi đến sông ngòi... Quan hệ hữu nghị Việt – Lào là 

mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sự 

gắn bó được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử, cả trong công cuộc đấu tranh 

giành độc lập cho đến đời sống của nhân dân hai nước, đồng thời là mối quan hệ mẫu 

mực, trong sáng và thủy chung hiếm có trên thế giới. 

Bài viết của KPL với tựa đề "Biên giới Lào-Việt Nam - Biên giới hòa bình, hợp tác và 

phát triển", đã điểm lại một số các quan hệ hợp tác nổi bật trong lĩnh vực biên giới 

giữa hai nước trong thời gian qua. 

Theo đó, hai Đảng và nhà nước Lào-Việt Nam cùng có sự quan tâm sâu sắc đến vấn 

đề hợp tác biên giới và cụ thể hóa bằng việc ký kết Hiệp ước hoạch định biên giới giữa 

CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam ký ngày 18/7/1977 để tạo nền tảng chính trị 

và luật pháp nhằm giải quyết các vấn đề biên giới chung giữa hai quốc gia. Kể từ đó 

đến nay, hai bên đã ký tiếp hai Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới, ba 

Nghị định thư về đường biên giới trên thực địa và cắm mốc toàn bộ đường biên giới 

chung giữa hai nước; ký các Hiệp định về quy chế biên giới giữa CHDCND Lào và 

CHXHCN Việt Nam, cùng nhiều văn bản bổ sung liên quan. 

Hai nước có chung đường biên giới với tổng chiều dài hơn 2.300km, đi qua 10 tỉnh 

biên giới của mỗi bên. Trong giai đoạn 1978-1987, hai nước đã phối hợp tiến hành 

công tác cắm mốc nhưng gặp phải một số khó khăn và hạn chế, đến năm 2008 mới 

tiếp tục triển khai dự án cắm mốc và tôn tạo hệ thống cột mốc biên giới quốc gia. 

Trải qua nhiều năm, vượt qua các khó khăn về vật chất, nhân lực, hai nước Lào-Việt 

Nam đã hoàn thành cắm mốc biên giới ở 1.002 điểm, xây dựng 905 cột mốc và hoàn 

tất việc lập bản đồ biên giới Lào-Việt Nam tỷ lệ 1/50.000, bình quân cứ mỗi 2.6km 

biên giới hai nước sẽ có một điểm mốc. Việc hoàn tất các hoạt động phân định biên 

giới nói trên đã tạo tiền đề cho hai bên đạt được những thỏa thuận chung mới, đồng 

thời có ý nghĩa quan trọng về chính trị, phát triển kinh tế khu vực biên giới chung, hợp 

tác văn hóa, du lịch giữa nhân dân Lào và Việt Nam. 

Kể từ khi hai nước ký kết hiệp định hợp tác giao thương biên giới năm 2015 đến nay 

đã đạt được các thành tựu tích cực trên nhiều mặt, việc khuyến khích thương và đầu 

tư đôi bên được đẩy mạnh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp 

phần quảng bá sản phẩm, thế mạnh phát triển xuất khẩu và cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ giữa các địa phương hai nước. Đến nay, Việt Nam đã tham gia đầu tư vào tổng cộng 

414 dự án tại Lào với giá trị 4.2 tỷ USD, đứng thứ 3 trong nhóm các quốc gia đầu tư 

vào Lào. Đặc biệt trong đó, tại 10 tỉnh biên giới của CHDCND Lào hiện có 110 dự án 

đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam, trị giá trên 2.7 tỷ USD, các dự án này 
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 đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời mang lại lợi ích cho kinh tế-

xã hội, góp phần vào công cuộc giảm nghèo của Lào. 

Về lĩnh vực phát triển mạng lưới giao thương vùng biên, hiện có tổng cộng 36 chợ 

biên giới Lào-Việt Nam. Hai bên cũng có 8 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu quốc 

gia, 18 lối mở biên giới và 8 khu kinh tế đặc thù. Theo KPL, các thành tựu này đạt 

được từ tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, phản ánh 

mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-

Việt Nam. 

Ngoài ra, KPL cũng nhấn mạnh phối hợp nhanh chóng giữa hai bên trong việc bổ sung, 

tôn tạo các cột mốc biên giới đã tạo điều kiện thuân lợi cho thương mại song phương, 

tình hình an ninh khu vực biên giới chung giữa Lào-Việt Nam được đảm bảo, góp phần 

củng cố mối quan hệ bền chặt không thể tách rời giữa hai quốc gia. 

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Đại hội chi bộ lần 

thứ III 

heo KPL, ngày 11/6, tại thủ đô Hà Nội, Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt 

Nam tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Sengphet Houngbunnhuang, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư chi bộ 

chủ trì và cùng có sự tham gia của 73 cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. 

Tại đại hội, Phó bí thư chi bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Khamsing 

Duangvanhdy đã đọc Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ ĐSQ nhiệm kỳ 2015-2020, 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, trong 

đó tập trung việc quán triệt, thống nhất tư tưởng cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, du học 

sinh Lào đang thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam nắm rõ chủ trương, chính sách của 

Nhà nước, kiên định lý tưởng tiến tới chủ nghĩa xã hội, tin tưởng đường lối lãnh đạo 

của Đảng, có tinh thần nhất quán, chắc chắn, không dao động trước các chuyển biến 

của tình hình. 

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc 

quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng 

cố toàn diện và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng với mục 

tiêu lấy chất lượng làm gốc và thực hiện theo 5 nguyên tắc, 3 phương hướng về củng 

cố cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên. 

Đại hội cũng đã thông qua việc bầu cử nhân sự chi bộ Đảng Đại sứ quán Lào tại Việt 

Nam mới, trong đó Đại sứ Sengphet Houngbunhuang là Bí thư, ông Khamsing 

Duangvanhdy là Phó bí thư chi bộ và Đại tá Bangsy Xaysomkhot là trưởng ban thanh 

tra. 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 82 

  

Lào chủ trì Hội nghị hợp tác kinh tế số  

Asean-Trung Quốc 

heo truyền thông Lào, ngày 12/6 vừa qua, Bộ trưởng Bưu chính, Viễn thông 

và Truyền thông Lào Thansamay Kommasith cùng Bộ trưởng Công nghiệp và 

Công nghệ thông tin Trung Quốc Miao Wei đã chủ trì Hội nghị từ xa khai mạc 

năm khuyến khích hợp tác kinh tế số giữa Asean và Trung Quốc. Tham dự hội 

nghị có các lãnh đạo CNTT của khối Asean, Tổng thư ký Asean và các chuyên gia 

trong lĩnh vực CNTT của các quốc gia thành viên. 

Theo đó, lễ khai mạc năm hợp tác kinh tế số Asean-Trung Quốc có chủ đề “ Hợp tác 

chống dịch Covid-19 bằng CNTT và Phát triển số hóa”, nhấn mạnh tầm quan trọng 

của quan hệ hợp tác giữa các thành viên Asean với Trung Quốc, khởi đầu cho việc 

thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tạo sự 

vững mạnh trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, khuyến khích doanh nghiệp, 

sáng kiến và công nghiệp hóa ngành CNTT. Đây cũng là sự kiện nhằm triển khai kết 

quả từ Hội nghị TELMIN 19 do Lào đăng cai vào tháng 10/2019 vừa qua, trong đó 

chính thức thông qua kế hoạch chọn năm 2020 là năm hợp tác kinh tế số Asean-Trung 

Quốc. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Thansamay Kommasith đã phát biểu khai mạc và đánh giá cao 

việc Trung Quốc quan tâm đến việc hợp tác trong lĩnh vực CNTT cũng như các khuôn 

khổ hợp tác khác với Asean. Đồng thời cho biết, các quốc gia Asean cũng đang tích 

cực hợp tác chiến lược với nhiều quốc gia để phát triển CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu 

của xã hội và tình hình khu vực cũng như quốc tế. Bộ trưởng Bưu chính, Viễn thông 

và Truyền thông Lào cũng hoan nghênh các thành viên Asean và Trung Quốc mặc dù 

gặp khó khăn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 vẫn hoàn thành các kế hoạch 

hợp tác trong năm 2020 đúng thời hạn. 

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu, đóng góp của Tổng thư ký Asean, lãnh 

đạo CNTT các quốc gia thành viên nhằm tiếp tục xác định phương hướng cụ thể để 

cung cố quan hệ hợp tác giữa các bên. 
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 Nhiều tỉnh của Lào có thể đối mặt với lũ lụt  

heo truyền thông Lào, dự báo mùa mưa năm 2020 sẽ đạt đỉnh trong tháng 7 và 

tình trạng khô hạn sẽ xuất hiện sớm hơn. 

Theo nội dung dự báo thời tiết mới đây do Cục khí tượng và thủy văn, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Lào công bố đã cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa dài ngày, giông lốc và lũ 

lụt, sạt lở đất ở một số địa phương tại khu vực miền Bắc và miền Trung trong tháng 7 

năm nay. 

Tuy nhiên, đến giai đoạn đầu tháng 8/2020, kiểu thời tiết mưa sẽ bắt đầu thuyên giảm, 

một số địa phương sẽ duy trì tình trạng mưa nhỏ hoặc không có mưa là chủ đạo, nguy 

cơ dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới nông nghiệp, đặc biệt là trong vụ cấy lúa mùa tại 

các khu vực từ Tây Bắc cho tới miền Trung. 

Theo đó, các địa phương bao gồm Phongsaly, Huaphan, Luang Namtha, Bokeo, Luang 

Prabang, Xayaboury, Borikhamxay, Savannakhet, Saravan, Attapeu, tỉnh Vientiane và 

Thủ đô Vientiane được dự báo sẽ ghi nhận lượng mưa ổn định hơn. 

Ngược lại, các tỉnh Oudomxay, Xieng Khuang, Champassak và Xekong dự kiến sẽ ghi 

nhận lượng mưa dưới mức trung bình hàng năm. 

Do đó, Cục Khí tượng và Thủy văn đưa ra cảnh báo tới người dân và chính quyền các 

địa phương nên nêu cao tinh thần cảnh giác, cập nhật thông tin về thời tiết liên tục để 

sớm nắm bắt tình hình và có các biện pháp ứng phó phù hợp với hiện tượng thời tiết 

khắc nghiệt có thể xảy ra trong 3 tháng tới. 
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  Doanh nghiệp Lào đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh 

Xaysomboun 

heo báo chí Lào, cuộc họp về phát triển tiềm năng du lịch mới tại tỉnh 

Xaysomboun vừa được Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tổ chức tuần qua với 

sự chủ trì của Phó tỉnh trưởng Deng Pathoumthong, cùng sự có mặt của các ban 

ngành liên quan và đại diện Tập đoàn Khamphay Sana (KPG). 

Tại cuộc họp, các bên tham gia đã thảo luận chi tiết về việc nghiên cứu tiền khả thi và 

lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật của dự án phát triển du lịch núi PhouBia do KPG thực 

hiện trong hơn 12 tháng. Đơn vị này khẳng định đã hoàn tất nghiên cứu về địa lý, đa 

dạng sinh học và sẵn sàng trình chính phủ xem xét nếu được tỉnh Xaysomboun phê 

duyệt. 

Theo nội dung dự án, KPG sẽ phát triển khu vực núi Phoubia thành điểm du lịch chuẩn 

quốc tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng nông thôn. Nếu được chính phủ 

Lào chấp thuận, đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để sớm thiện thực hóa kế 

hoạch đã đề ra, hướng đến việc đưa dự án thành trung tâm thu hút du lich của đia 

phương, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. 

Tổng giá trị đầu tư ban đầu của dự án khoảng 500 triệu USD để phát triển các hoạt 

động du lịch bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho môi trường tự nhiên. Trong giai đoạn 

thứ nhất, khu vực núi Phoubia sẽ được xây dựng, lắp đặt thêm cơ sở hạ tầng gồm 

đường đi, cáp treo, dịch vụ leo núi, đạp xe, cắm trại và điểm lưu trú. Giai đoạn thứ 2, 

bắt đầu từ 2026-2032 sẽ phát triển thêm các dịch vụ du lịch mạo hiểm, xây dựng công 

viên giải trí, khách sạn 5 sao và mở rộng hệ thống cáp treo tham quan. 

Phoubia là ngọn núi cao nhất tại Lào và nằm trong quần thể thiên nhiên phong phú, đa 

dạng về tài nguyên, tuy nhiên các cộng đồng dân cư phụ cận lại đang rất kém phát 

triển, có mức sống thấp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 82 

 Tin vắn: 

Nhật Bản viện trợ thêm cho Lào chống dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, Chính phủ Nhật Bản vừa cam kết cung cấp thêm cho Lào 

khoản viện trợ 3 triệu USD để tăng cường khả năng phòng chống dịch Covid-

19 của cả cấp Trung ương và địa phương.  

Khoản viện trợ dự kiến sẽ được cung cấp thông qua Văn phòng dịch vụ dự án của Liên 

hợp quốc (UNOPS) để Lào mua sắm thêm vật tư y tế và cung cấp cho các đơn vị thực 

hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Theo đánh giá của đại diện UNOPS, mặc dù số lượng bệnh nhân Covid-19 của Lào 

thấp nhưng nước này vẫn đang đối mặt với các thách thức và rủi ro cao, nguồn viện 

trợ lần này của Chính phủ Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố năng 

lực phòng ngừa của Lào. 

Tỉnh Vientiane chú trọng giải quyết vấn đề tranh chấp 

đất đai 

heo KTTM, theo thông tin mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Vientiane, cơ quan này đã đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác xử lý 

vấn đề tranh chấp đất đai, đất thuê của các dự án tô nhượng, tổ chức xác minh, 

thu thập thông tin đất đai trên toàn địa bàn và củng cố công tác cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quản lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giám sát việc chuyển 

nhượng đất trái phép dẫn đến trùng lặp sổ đất các loại. 

Theo Sở TNMT tỉnh Vientiane, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, chính quyền tỉnh đã 

cấp tổng cộng trên 21 nghìn sổ đất, đạt hơn 66% mục tiêu đề ra, tính riêng năm 2019 

đã cấp được 8.747 sổ đất, đạt 125% chỉ tiêu, đem lại hơn 100 triệu Kip cho ngân sách 

địa phương. Hiện toàn tỉnh Vientiane đã cấp chứng nhận sở hữu cho hơn 114 nghìn lô 

đất trên địa bàn, bao gồm đất xây dựng, đất nông nghiệp và đang tập trung xác minh, 

thu thập thông tin đất đai tai 3 huyện chính là Vang Vieng, Kasy và Meuangphueang. 

Toàn tỉnh Vientiane cũng có hơn 3.600 lô đất công, bao gồm đất nông nghiệp và đất 

xây dựng, có 69 dự án tô nhượng đất đai trên toàn địa bàn. Công tác quản lý đất tô 

nhượng dự án được xem là khó khăn và phức tạp nhất của cơ quan chức trách tỉnh 

Vientiane khi có nhiều dự án được ghi nhận là chỉ nằm trên giấy và không có bất cứ 

hoạt động phát triển nào. 

Lào phát triển kênh Youtube dạy kỹ thuật canh tác 

heo VTM, mới đây, Viện nghiên cứu Nông-Lâm quốc gia lào (NAFRI) thuộc 

Bộ Nông Lâm vừa công bố việc ra mắt chính thức kênh Youtube của mình 

nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các kỹ thuật nông nghiệp mới, hỗ trợ người nông 

dân canh tác hiệu quả, tăng cường sản lượng nông sản. 
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 Lãnh đạo NAFRI cho biết kênh Youtube sẽ cung cấp các video hướng dẫn lý thuyết 

và thực hành nông nghiệp để cải thiện sản lượng, bao gồm cả lĩnh vực chăn nuôi và 

thủy sản. Người nông dân Lào có thể truy cập kênh với tên gọi “ເຕັກນກິ ການຜະລິດ ກະສິ

ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  ”. 

Năm ngoái, NAFRI cũng triển khai dự án vườn nông nghiệp tại quận Xaythany, thủ 

đô Vientiane, cho phép người nông dân tham gia tham quan các mô hình sản xuất 

vườn, trồng lúa, phát triển nguồn lợi thủy sinh và lâm sản. 

Tỉnh LuangNamtha nỗ lực xóa đói giảm nghèo 

heo báo chí Lào, theo thống kê, tỉnh Luang Namtha hiện vẫn còn 2.716 hộ 

nghèo và công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống địa phương vẫn là một trong 

các trọng tâm chính của chính quyền địa phương. 

Theo Sở Nông Lâm Luang Namtha, sản lượng lúa của địa phương đang tăng đều đặn 

hàng năm và góp phần vào củng cố nhu cầu lương thực người dân. Năm 2018, toàn 

tỉnh đạt sản lượng trên 51.000 tấn lúa và mở rộng đáng kể diện tích canh tác. Trong 

lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh Luang Namtha cũng có khoảng 37.000 gia súc, hơn 148.000 

lợn, dê và hơn 1 triệu gia cầm. 

Tuy nhiên tỷ lệ nghèo đói của tỉnh LuangNamtha vẫn đang còn rất cao, hiện có 79 bản 

nghèo trong tổng số 105 bản trên toàn địa bàn và có 2.716 hộ nghèo trong tổng số 

3.067 hộ gia đình. 

Giai đoạn 2019-2023, toàn tỉnh LuangNamtha đặt mục tiêu tăng cường sản lượng 

lương thực lên 3.4% mỗi năm với trên 70.000 tấn lúa gạo, hướng đến khả năng xuất 

khẩu khoảng 9-10 nghìn tấn mỗi năm. 

Huyện Dakcheung, tỉnh Sekong đặt mục tiêu xuất khẩu 

hơn 42 tỷ LAK 

heo KTXH, mới đây, theo thông tin từ lãnh đạo huyện Dakcheung, tỉnh 

Sekong ở miền Nam Lào cho biết địa phương này đặt mục tiêu sẽ đạt giá trị 

xuất khẩu hàng hóa trị giá 42.5 tỷ LAK trong năm 2024. 

Hiện nay, diện tích sản xuất cây trồng thương mại tại Dakcheung đang được mở rộng 

liên tục, tạo điều kiện cho việc khai thác các tiềm năng xuất khẩu của địa phương trong 

tương lai. 

Năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu của huyện Dakcheung đạt 11 tỷ LAK, trong đó bao 

gồm 634 tấn cà phê trị giá 7.7 tỷ LAK và 9.7 tấn sâm, trị giá hơn 290 triệu LAK, chính 

quyền huyện cũng tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và mở rộng diện 

tích canh tác, đặc biệt là các đặc sản như cà phê, sâm, thảo quả, dưa. Ngoài ra, huyện 

Dakcheung cũng đang ghi nhận sự quan tâm đầu tư của nhiều doanh nghiệp tư nhân, 

tín hiệu tốt cho việc tăng cường xuất khẩu hàng hóa mà chính quyền đặt ra. 
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 Hiện chính quyền huyện đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người 

dân mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm, giải quyết vấn đề nghèo đói. 

 

 Giá vàng tại Lào lên ngưỡng cao lịch sử 

heo Vientiane Times mới đây đưa tin giá vàng trong nước Lào vừa chạm 

ngưỡng 7.899.000 Kip/bath (15g) vào hôm 2/6 và hiện ở mức 7.779.000 

Kip/bath. 

Đây là mức giá cao lịch sử của mặt hàng vàng tại Lào khi trước đó liên tục ghi nhận 

đà tăng giá mạnh kể từ trung tuần tháng 5 trở đi, lên mức 7.700.000-7.800.000 Kip/bath 

khi các doanh nghiệp vàng được phép mở cửa hoạt động trở lại sau khi Chính phủ Lào 

ban hành các biện pháp nới lỏng quy định phòng dịch Covid-19 hồi tháng 4. 

Cũng theo Vientiane Times, quý đầu tiên của năm 2020, giá vàng tại Lào chỉ loanh 

quanh mức 7 triệu đến 7.2 triệu mỗi bath và tăng mạnh trong vòng 1 tháng trở lại đây. 

Theo đại diện của công ty vàng Phouvong, cho biết vàng là dạng tài sản trao đổi quốc 

tế và hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng vàng để đảm bảo rủi ro lạm phát và 

coi như là bộ đệm cho ngân sách. Hiện tại, nhu cầu vàng của thị trường đang tăng cao 

do diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 ở quy mô toàn cầu và tình hình căng 

thẳng thương mại giữa các cường quốc . 

Doanh nghiệp này cũng cho biết trong giai đoạn dịch Covid-19 xuất hiện, do ảnh 

hưởng từ lệnh hạn chế của nhà nước, việc lưu thông hàng hóa giữa Lào và nước ngoài 

bị ảnh hưởng khi nhu cầu nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, dẫn đến việc đồng Kip tiếp 

tục yếu thế với các ngoại tệ khác cũng là lý do khiến giá vàng trong nước tăng mạnh 

như hiện tại. 

Giá xăng tại Lào tiếp tục tăng nhẹ 

heo báo chí Lào, hôm 11/6, Bộ Công thương Lào ra quyết định điều chỉnh giá 

nhiên liệu bán lẻ ở thị trường trong nước, có hiệu lực từ 6h ngày mai 12/6. 

Cụ thể, giá hai mặt hàng xăng loại cao cấp 95 và loại thường 91 được điều chỉnh tăng 

230 Kip/lit, dầu diesel tăng 200 Kip/lit. 

Như vậy, giá nhiên liệu ở thành phố Vientiane sẽ lần lượt ở mức 8.080 Kip/lit xăng 

cao cấp, 7.590 Kip/lit xăng thường và 7.130 Kip/lit dầu Diesel. 

Đây là lần thứ 2 Lào điều chỉnh tăng giá xăng trong vòng 2 tuần, kể từ đợt giảm mạnh 

vào cuối tháng 5 theo đà thị trường, thời điểm đó, giá xăng tại Vientiane tiệm cận mức 

6.500 Kip/lit. 
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Cầu 300 tỷ Kip nối Bokeo và Xayaboury sắp hoàn 

thành trong năm nay 

heo báo chí Lào, mới đây, thứ trưởng Viengsavath Siphandone đã dẫn đầu 

đoàn làm việc Bộ Công chính và Vận tải Lào đến thị sát quá trình thi công dự 

án cầu vượt sông Mekong tại khu vực bản Koneteun-Huaykeo, là dự án thuộc 

tuyến tỉnh lộ 2243 của tỉnh Bokeo nhằm kết nối 2 bản nói trên, lần lượt thuộc huyện 

Paktha của tỉnh Bokeo và huyện Khop của tỉnh Xayaboury tại miền Bắc Lào. Dự án 

có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ Kip, sử dụng hoàn toàn bằng nguồn ngân sách của Chính 

phủ Lào, có thời gian thi công dự kiến là 36 tháng, kể từ tháng 10/2017-9/2020, do 

Doanh nghiệp xây dựng giao thông nhà nước làm chủ thầu. Theo đó, báo chí Lào dẫn 

thông từ đại diện nhà thầu, ông Norasack Sisouphanh cho biết hiện tại đã hoàn thành 

khoảng 55.11% tổng khối lượng công việc, chậm hơn so với tiến độ 4.46% do phải 

ngừng thi công theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ. Hiện nhà 

thầu đang đẩy mạnh xây dựng trụ cầu, dọn mặt bằng, bồi lấp diện tích, tạo nền đất thi 

công trụ đầu cầu, xây tuyến đường đến cầu và tiếp tục lắp đặt trụ giữa cầu. 

Dịch châu chấu bùng phát, Luang Prabang tiến hành 

phun hóa chất tiêu diệt 

heo báo chí Lào, mới đây, chính quyền huyện Nambak, tỉnh Luang Prabang 

đã huy động nhân lực để phun hóa chất diệt côn trùng khi ghi nhận hơn 30ha 

lúa tại 11 bản bị châu chấu phá hoại nghiêm trọng và đang trong nguy cơ ảnh 

hưởng thêm nhiều diện tích trồng cây nông nghiệp khác.  

Theo đó, đoàn liên ngành thực hiện việc phun hóa chất diệt châu chấu cùng các hộ gia 

đình nông dân bị ảnh hưởng do Huyện trưởng Nambak, ông Somevang 

Phonekhamvongsa chỉ đạo trực tiếp. 

Theo ghi nhận, đã có ít nhất 30ha lúa mùa khô của 26 hộ gia đình cùng một số diện 

tích cây trồng đã bị đàn châu chấu phá hủy, dẫn đến việc phải sử dụng hóa chất tiêu 

diệt để giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan chức năng địa phương cũng khuyến các người 

dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch để sớm có biện pháp ứng phó kịp thời, ngoài 

việc sử dụng hóa chất còn có thể áp dụng một số phương pháp truyền thống để khoanh 

hẹp khu vực bị phá hoại. 

Theo báo báo của Sở Nông Lâm tỉnh Luang Prabang, đã có tổng cộng 1.698ha hoa 

màu trên toàn địa bàn bị dịch châu chấu lưng vào phá hoại, gây ra thiệt hại to lớn. Bên 

cạnh đó, dịch sâu ngô mùa thu cũng xuất hiện ở các huyện Pakxaeng, Xiengngeun và 

Phonthong kể từ ngày 29/4 vừa qua, khiến hàng chục ha cây ngô ngọt bị phá hủy. 
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   Vườn trà 36 sẽ cung cấp trà cho các hoạt động của Văn 

phòng Thủ tướng Lào 

heo truyền thông Lào và Trung Quốc, ngày 9/6 tại Văn phòng Thủ tướng Lào, 

lễ ký kết chứng nhận trà dùng chỉ định chính thức của Thủ tướng Lào đã diễn 

ra giữa đại diện Văn phòng Thủ tướng Lào và Phó Chủ tịch Công ty vườn trà 

36 (Three Six Manor) ông Zhang Yanyong. Theo đó, phía công ty Vườn trà 36 sẽ tiếp 

tục là đơn vị cung cấp chè chính thức sử dụng cho các hoạt động nội bộ, tiếp khách, 

đối ngoại của Văn phòng Thủ tướng, giúp sản phẩm của Vườn trà 36 được biết đến 

rộng rãi hơn tại thị trường Lào và quốc tế. Cũng tại lễ ký kết nói trên, phía công ty 

Vườn trà 36 đã trao lô sản phẩm trà do công ty sản xuất trị giá 100.000 USD cho Chính 

phủ Lào. 

Công ty Vườn trà 36 là doanh nghiệp do Trung Quốc đầu tư chuyên về chăm sóc, khai 

thác, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trà từ các cây trà cổ thụ trên 1.500 năm tuổi 

ở Lào. Hiện tại phần lớn các gốc trà cổ thụ còn lại ở các tỉnh Bắc Lào đều thuộc diện 

liên kết chăm sóc, tiêu thụ của Vườn trà 36. Sản phẩm chính của công ty có tên 

“Paksong Glory” đã phát triển trở thành sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn của Lào, là 

một trong những quà tặng của Chính phủ Lào trong các hoạt động ngoại giao chính 

thức, đại diện cho Lào để tham dự nhiều hội trợ thương mại quốc tế, đã được cấp giấy 

chứng nhận chất lượng để tham gia và giành vị trí ngày càng cao trong thị trường trà 

Trung Quốc. 

  

Lào chuẩn bị xây dựng tượng đài chiến sỹ Xô Viết 

heo báo chí Lào, Bộ Quốc phòng Lào vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng tượng 

đài tôn vinh các chiến sỹ Xô Viết đã hy sinh trong khi thực hiện sứ mệnh quốc 

tế tại CHDCND Lào. 

Lễ ký kết hợp đồng xây dựng đã diễn ra hồi đầu tuần giữa Tổng Cục phó Tổng Cục 

Chính trị, Trung tướng Sonethong Phomlavong và ông Somphat Souphatthone, Giám 

đốc Công ty tư vấn và dịch vụ SCS. 

Thời gian xây dựng dự án dự kiến trong 5 tháng, tổng giá trị đầu tư 7 tỷ Kip, sử dụng 

nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng Lào. Dự án được thực hiện nhằm mục đích chuẩn 

bị cho lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Nga sắp tới. 
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Tỉnh Savannakhet xuất khẩu gần 7.000 tấn gạo trong 

vòng 2 tháng 

heo truyền thông Lào, theo số liệu thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2020, tỉnh 

Savannakhet đã xuất khẩu được tổng cộng 6.865,85 tấn gạo, trong đó bao gồm 

2.000 tấn sang Bỉ, 1.520 tấn sang Trung Quốc, đạt tổng giá trị hơn 4 triệu 

USD. 

Savannakhet là địa phương miền Trung Lào, được Chính phủ chỉ định là vùng trọng 

điểm sản xuất và xuất khẩu lúa gạo do có diện tích nông nghiệp lớn và điều kiện thổ 

nhưỡng tốt. Tuy nhiên, kể từ tháng 3 đến nay, do lệnh đóng cửa biên giới để phòng 

ngừa dịch Covid-19 của Chính phủ, việc xuất khẩu mặt hàng này của Savannakhet bị 

đình trệ hoàn toàn. 

Năm 2019, do ảnh hưởng của thiên tai, toàn tỉnh Savannakhet chỉ có thể xuất khẩu 

được hơn 7.150 tấn gạo. Đến năm 2020, do canh tác vụ chiêm vượt chỉ tiêu khiến sản 

lượng xuất khẩu của tỉnh tăng nhanh trong giai đoạn đầu năm. 

Tỉnh Savannakhet xuất khẩu gần 7.000 tấn gạo trong 

vòng 2 tháng 

heo truyền thông Lào, mới đây, Công ty Malyny vừa được Chính phủ Lào 

phê duyệt triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý bùn thải tại các đường 

thoát nước ở Vientiane thành phân hữu cơ thông qua lễ ký kết hợp đồng với 

Sở Nông-Lâm thủ đô. 

Nhà máy xử lý bùn thải dự kiến được xây dựng tại bản Sangphai và bản Khamngoy, 

quận Xaysettha trên tổng diện tích 10ha, cho năng suất 15.000 tấn phân hữu cơ mỗi 

năm để cung cấp cho ngành nông nghiệp trên cả nước. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

   HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Hồ Chí 

Minh trao tặng 5.000 khẩu trang cho sinh viên Lào 

 
heo Thời đại, Chiều ngày 9/6, lãnh đạo HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào 

thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp  Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và 

trao tặng 5.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho sinh viên Lào tại 

thành phố. 

Trước bối cảnh tình hình đại dịch do COVID-19 bùng phát, với tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, lãnh đạo HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Hồ Chí 

Minh đã trao tặng 5.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho sinh viên Lào 

đang học tập tại địa bàn thành phố. 

Trong cuộc chiến với COVID-19, HUFO đã và đang tích cực có nhiều hoạt động nhằm 

chung tay với bạn bè quốc tế để cùng khắc phục, đẩy lùi đại dịch toàn cầu. Trước đó, 

HUFO trao tặng 75.000 khẩu trang, 100 bộ đồ bảo hộ, 2000 USD ủng hộ nhân dân 

Hoa Kỳ phòng chống dịch. 
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                 Việt Nam sẽ mở sớm các đường bay tới Quảng 

Châu, Đài Loan, Seoul, Tokyo, Lào… 

heo Saigongiaiphong, Thủ tướng giao các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận 

tải cân nhắc cụ thể, trước mắt lựa chọn một số địa điểm để mở sớm như Quảng 

Châu, Đài Loan, Seoul, Tokyo, Lào…Các chuyến bay này cũng phải thực hiện 

các yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, về việc mở lại các chuyến bay thương mại 

quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-

19 công bố các vùng, địa bàn an toàn (với tiêu chí cụ thể như trong vòng 30 ngày qua 

không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) để từng bước mở lại các chuyến bay thương 

mại quốc tế một cách chắc chắn và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng 

nhập cảnh qua các chuyến bay này.  

Về các địa điểm mở lại chuyến bay, Thủ tướng giao các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Giao 

thông vận tải cân nhắc cụ thể, trước mắt lựa chọn một số địa điểm để mở sớm như 

Quảng Châu, Đài Loan, Seoul, Tokyo, Lào… trên cơ sở tình hình chung, có phương 

thức quản lý cụ thể song không nên mở ồ ạt. Các chuyến bay này cũng phải thực hiện 

các yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cần sơ kết 

thường xuyên việc này. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cùng 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cụ thể, đạt kết quả tốt nhất. Thủ tướng đồng ý 

tiếp tục cho phép các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay 

nghề cao nhập cảnh làm việc và khảo sát các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Thủ tướng giao các Bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải xem xét, giải quyết 

nhanh các thủ tục về thị thực nhập cảnh, về các chuyến bay và các thủ tục liên quan 

cho các đối tượng này, UBND tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí địa 

điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng, có thu phí, tổ chức việc đón 

tiếp, xét nghiệm nhanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục cấp mới và gia hạn 

giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch 

bệnh.  

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nhân, trí thức là người Việt Nam, công dân 

Việt Nam là học sinh, sinh viên, người già, người đi thăm thân, du lịch hết hạn, bị kẹt 

ở nước ngoài và các trường hợp đặc biệt khác… về nước. Giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo, 

có tiêu chí cụ thể để cho về nước, mở kênh đăng ký để tiếp nhận nhu cầu về nước. Bộ 

Ngoại giao làm việc với Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải để xác định các chuyến 

bay, điểm đón. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các hãng hàng không tổ chức các chuyến 

bay, tăng tần suất các chuyến bay thương mại để đưa công dân Việt Nam về nước phù 

hợp với tình hình cách ly trong nước. 
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         Ấn định khung thời gian tham vấn các dự án thủy 

điện Luang Prabang và Sanakham 

heo báo chí Việt Nam, Ủy hội sông Mê Kông (MRC) đã thống nhất khung thời 

gian thực hiện tham vấn trước cho dự án thủy điện Sanakham, dự án nằm trên 

dòng chính sông Mekong. 

Ủy hội sông Mê Kông (MRC)mới đây vừa phát đi thông báo cho biết kết quả cuộc họp 

đặc biệt của Ủy ban hỗn hợp MRC (JC) vừa được tổ chức trực tuyến vào ngày 4/6 tại 

Vientiane, Lào 

Theo đó, MRC đã gia hạn thêm ngày kết thúc quá trình tham vấn trước dự án thủy điện 

Luang Prabang có tổng công suất lắp đặt 1.460 MW sang ngày 30/6/2020 so với thời 

gian dự kiến ban đầu là 7/4/2020. 

Quyết định này được đưa ra nhằm giúp các quốc gia thành viên có thêm thời gian thảo 

luận và thống nhất các biện pháp được khuyến nghị nhằm tránh, giảm thiểu và bù đắp 

tác động bất lợi xuyên biên giới tiềm tàng từ dự án. 

“Do những lo ngại và đề xuất từ phía Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và các bên liên 

quan khác trong khu vực Mê Kông và với thỏa thuận từ CHDCND Lào, chúng tôi 

quyết định chuyển ngày kết thúc quá trình tham vấn trước đập Luang Prabang sang 

30/6. Động thái này cũng nhằm đưa ra kết luận có ý nghĩa hơn về tham vấn trước bằng 

cách đảm bảo rằng các ý kiến và khuyến nghị được cung cấp đầy đủ để CHDCND Lào 

cân nhắc giải quyết các tác động tiêu cực xuyên biên giới từ con đập”, Tiến sĩ Somkiat 

Prajamwong, Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp MRC năm 2020 cho biết. 

Tháng 7 năm ngoái, chính phủ Lào đệ trình dự án Luang Prabang dưới dạng sử dụng 

nước trong lưu vực quanh năm trên dòng chính sông Mê Kông. Quá trình tham vấn 

trước dài 6 tháng chính thức bắt đầu từ ngày 8/10/2019 và dự kiến kết thúc ngày 

7/4/2020 nhưng bị hoãn do đại dịch Covid-19. 

Cũng tại phiên họp trực tuyến, Ủy ban hỗn hợp MRC tuyên bố quá trình tham vấn 

trước dự án thủy điện Sanakham sẽ diễn ra sau khi tham vấn dự án đập Luang Prabang 

đi đến kết luận. 
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           Ưu ái 'Vành đai và Con đường', Lào lo rơi vào bẫy 

nợ với Trung Quốc 

heo Zingnews, Giới quan sát liên tục cảnh báo về "bẫy nợ" mà Lào phải gánh 

chịu khi liên tục "ưu tiên" các dự án Vành đai và Con đường (BRI) của Trung 

Quốc. Bất chấp tác động kinh tế nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Trung 

Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh - vẫn tích cực rót tiền cho các dự án Vành đai và Con 

đường (BRI). Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm, nước này đầu 

tư trực tiếp 5,23 tỷ USD vào các khu vực phi tài chính ở 53 quốc gia tham gia BRI, 

tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Một bài viết trên tờ The Straits Times mới đây nhận định “Trung Quốc đang tận dụng 

những khoảng trống mới được tạo ra sau đại dịch”. Trong số các nước Đông Nam Á, 

một quốc gia nhỏ bé như Lào đang trở thành một trong những quốc gia nhận viện trợ 

chính từ Bắc Kinh. Đổi lại, Lào phải chấp nhận 3 yêu cầu cơ bản của Bắc Kinh, bao 

gồm ủng hộ chính sách của Trung Quốc về các vấn đề tại Đài Loan và Tây Tạng; các 

công ty Trung Quốc được phép khai thác tài nguyên tại Lào, đồng thời xây dựng các 

tuyến đường xuyên suốt từ Lào đến Thái Lan. Điều đó có nghĩa, Trung Quốc sẽ là nhà 

đầu tư lớn nhất của Lào. Thực tế, Bắc Kinh đã bơm hàng tỷ USD vào các lĩnh vực như 

thủy điện, nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng tại Lào trong nhiều năm gần đây, 

cốt nhằm tạo nền tảng cho chiến lược “con đường tơ lụa” đang được triển khai. 

Một dự án quan trọng khác nằm trong kế hoạch BRI mà chính phủ Lào đã “mạo hiểm” 

chấp nhận là dự án xây dựng con đập lớn thứ 6 trên sông Mekong. Đề xuất hoàn thành 

dự án Sanakham đã được chính phủ Lào đệ trình tới Ủy ban sông Mekong (MRC) vào 

ngày 9/9/2019. Theo đề xuất, con đập sẽ được xây dựng cách thủ đô Vientiane 155 km 

về phía bắc thuộc quận Sanakham. Nhà máy này có công suất khoảng 684 MW, dự 

kiến vận hành từ năm 2028. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội vì 

lo ngại việc xây dựng con đập sẽ gây ra cản trở lớn cho dòng chảy của dòng sông 

Mekong- một động mạch quan trọng ở Đông Nam Á vốn đã bị tắc nghẽn trong nhiều 

năm nay. 

Trước đó, Trung Quốc đã rót không ít tiền cho các dự án thủy điện của Lào trên sông 

Mekong. Bắc Kinh cũng từng xây dựng 11 đập thủy điện ở thượng nguồn sông 

Mekong, đoạn chảy qua lãnh thổ Trung Quốc. 
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