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• Lào được quốc tế đánh giá cao trong việc kiểm soát dịch Covid-19
• Hội nghị thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa X
• Họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 6
• Chính phủ Lào chấp thuận giảm giá điện tiêu dùng
• Kinh tế Lào tăng trưởng thấp kỷ lục do Covid-19
• Lao động Lào mất việc do Covid-19 được trợ cấp bảo hiểm xã hội
• Lào cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu do Covid-19
• Luật Bảo hiểm Lào sửa đổi, thúc đẩy lĩnh vực bảo hiểm trong nước
• Nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp Quốc hội Lào
• Lào đặt trọng tâm cải thiện thuận lợi thương mại
• Lào hợp tác bảo vệ người di cư ảnh hưởng bởi Covid-19
• Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về ứng phó 

Covid-19
• Đức tiếp tục hỗ trợ Lào phát triển lâm nghiệp và chống biến đổi khí hậu
• Australia tăng cường viện trợ cho Lào để khắc phục hậu quả Covid-19
• Lào thảo luận quốc tế về ứng phó với Covid-19
• Nhật Bản hỗ trợ Lào nâng cấp sân bay quốc tế Wattay
• Mỹ hỗ trợ Lào phát triển dự án y tế tổng hợp 
• Thủ tướng Lào-Ấn Độ điện đàm trao đổi về hợp tác song phương 
• Lào thực hiện dự án phát triển du lịch di sản văn hóa
• Unitel hợp tác Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thực hiện nghiên cứu nhiều dự 

án chuyển đổi số tại Lào
• Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ mở trường đào tạo nghề về cao su tại Lào
• Doanh nghiệp Trung Quốc ký kết hợp đồng triển khai hệ thống X-Ray Scanner 

tại Lào
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• Chủ tịch nước gặp mặt lãnh đạo lực lượng vũ trang Lào
• Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng CHDCND Lào
• Lào triển khai dự án khuyến khích phát triển thương mại bền vững
• Doanh nghiệp nhà nước Lào ký hợp tác phát triển công ty dược phẩm
• Bàn giao sân bay XiengKhuang cho Bộ Quốc phòng Lào
• Tỉnh Huaphanh lên kế hoạch phát triển du lịch mới
• Lào hoàn thành học viện thể dục thể thao mới
• Đặc khu kinh tế Tam giác vàng dự định xây dựng sân bay quốc tế trị 

giá 150 triệu USD
• Doanh nghiệp Lào phát triển dự án sản xuất chè tại miền Bắc Lào
• Tuyến đường Donnokkhoum-Đại lộ 450 sẽ hoàn thành trong năm 2020

Điểm tin báo chí trong nước:

• Hà Nội luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

• Lào lần đầu đưa vào vận hành Hệ thống quản lý hộ tịch điện tử

• Thông xe quốc lộ 127, tạo kết nối khu vực Bắc Trung bộ với nước bạn 
Lào

• Nhập cảnh cho hơn 1.000 du học sinh Lào vào Việt Nam

Tin vắn:
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 Tin chính: 

  Lào được quốc tế đánh giá cao trong việc kiểm soát 
dịch Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã thực hiện tổng 
cộng trên 12.000 trường hợp xét nghiệm Covid-19 và chỉ phát hiện 19 bệnh 
nhân và đều được chữa khỏi từ nhiều ngày trước và đã liên tục 71 không ghi 
nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Ngoài ra trong số khoảng 3.000 

người đang cách ly tập trung tại các điểm cách ly trên toàn quốc cũng được lấy mẫu 
xét nghiệm và không có ai dương tính với SARS-Cov-2. 

Như vậy, Lào vẫn đang tiếp tục đạt được kết quả tích cực trong công tác phòng và 
ngăn chặn đại dịch kể từ khi Thủ tướng Thongloun Sisoulith tuyên bố nước này giành 
chiến thắng giai đoạn đầu trước Covid-10 vào hôm 10/6 vừa qua. 

Đánh giá về thành quả của Lào, Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Lào Howard 
Sobel cũng mô tả chiến thắng bước đầu trước đại dịch của nước này là "rất mẫu mực". 
Đánh giá cao Chính phủ Lào khi nhận thức sớm và lường trước sự nguy hại của dịch 
và áp dụng các biện pháp đúng đắn, đem lại hiệu quả cao và chắc chắn đã bảo vệ được 
nhiều người dân trước đại dịch. 

Tuy nhiên, đồng ý với quan điểm của Thủ tướng Lào về các nguy cơ trước mắt, ông 
Sobel cho biết nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn đang còn, nhất là từ những trường 
hợp nhập cảnh vào nước này. 

Trước đây, theo một báo cáo của hãng tin Reuters, các chuyên gia y tế trên thế giới 
hoài nghi tính xác thực về số lượng ít ỏi bệnh nhân Covid-19 mà Chính phủ Lào xác 
nhận. Tuy nhiên, Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã bày tỏ ủng 
hộ Lào và bác bỏ các quan điểm nói trên. Một đại diện của tổ chức này ở văn phòng 
tại Lào cũng khẳng định việc che giấu các ca nhiễm Covid-19 là rất khó bởi sức lan 
tỏa thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội ở Lào là rất lớn. Đồng thời đánh giá 
cao công tác thông tin cộng đồng về tác hại cũng như các biện pháp phòng ngừa đại 
dịch mà Chính phủ đã thực hiện.  
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 Hội nghị thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng 

NDCM Lào khóa X 

heo KPL, diễn ra trong các ngày 8-12/6 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Chủ 
tịch nước, Tổng bí thư Bounnhang Vorachith đã chủ trì Hội nghị thứ 10 Ban 
chấp hành Trung ương khóa X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về báo cáo công tác tổ chức thực hiện 
các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, 8, 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM 
Lào khóa X; tiến độ tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội, kế hoạch 
ngân sách, tiền tệ quý I/2020, tập trung đánh giá lại các thành quả, khó khăn trong việc 
triển khai các Nghị quyết nói trên trong năm vừa qua; thống nhất về các biện pháp kích 
thích và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, đặc biệt là nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư, hoạt động doanh nghiệp và khu vực dịch vụ; công tác phân cấp, phân quyền 
trách nhiệm và sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương; giải quyết nợ công, cải 
tổ cơ cấu một số doanh nghiệp nhà nước; xử lý vấn đề thất thoát ngân sách; chi tiêu 
hành chính công; đầu tư công có trọng tâm và phấn đấu có chuyển biến thực sự vào 
những năm tới. 

Hội nghị cũng thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XI, tổ 
chức đóng góp ý kiến, tập trung vào các vấn đề cốt lõi, trọng tâm trong công tác lãnh 
đạo Đảng; kiên định với lý tưởng chủ nghĩa xã hội và tính chất đi đầu của Đảng; xây 
dựng tính đoàn kết trong nội bộ Đảng, đoàn kết toàn dân; tạo tiền đề vững mạnh để 
phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và củng cố đời sống ấm no cho nhân dân các dân 
tộc Lào, xây dựng xã hội công bằng và bình đẳng. 

Hội nghị cũng đã xem xét nội dung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 
9, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tìm kiếm toàn bộ tiềm năng, thế mạnh của Lào 
nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói, các khó khăn về kinh tế-tài chính, xây dựng bước 
tiến vững chắc để phát triển kinh tế đất nước trong những năm sắp tới theo hướng đảm 
bảo chất lượng, có trọng tâm, xanh và bền vững. Cơ bản hoàn thành cơ sở then chốt 
cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa cho đến năm 2025; phấn đấu để kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 đạt được chuyển biến theo hướng phát 
triển ổn định và bền vững. 

Hội nghị cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận việc điều chỉnh dự thảo điều lệ Đảng 
NDCM Lào khóa X để phù hợp với tình hình mới, tạo cơ sở cho việc xây dựng và kiện 
toàn điều lệ Đảng NDCM Lào khóa XI. 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 83 

  
Họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 6 

heo báo chí Lào, hôm 17/6 tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Thongloun 
Sisoulith đã chủ trì Hội nghị thường kỳ Chính phủ Lào tháng 6 và tập trung 
xem xét nhiều nội dung quan trọng. 

Theo đó, ngoài việc thảo luận về kế hoạch chuẩn bị nội dung cho kỳ họp sắp tới của 
Quốc hội, Chính phủ Lào đã xem xét 3 vấn đề chính của đất nước trong tháng 6 bao 
gồm chính sách giảm tác động kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tiến độ 
cải cách quy định để tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước và chính 
sách về điều chỉnh giá điện tiêu dùng. 

Theo đó, tại Hội nghị, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã đưa ra báo cáo chuẩn bị được 
trình tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Lào khóa VIII sắp tới để các thành viên chính phủ thảo 
luận và đóng góp ý kiến, đặc biệt chú trọng đến vấn đề tăng trưởng kinh tế và các mục 
tiêu vĩ mô; công tác tổ chức thực hiện 10 chính sách và 9 biện pháp để giảm thiểu tác 
động của đại dịch Covid-19; kế hoạch ngân sách và tài chính 5 tháng đầu năm, dự kiến 
công tác tháng 6 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng thống nhất tiếp tục tổ chức thanh tra các dự án công, 
đàm phán điều chỉnh giảm chi phí đầu tư các dự án đầu tư bằng ngân sách vượt trên 
20% so với mặt bằng chung. 

Hội nghị cũng thảo luận về kế hoạch áp dụng chính sách tạo công ăn việc làm cho 
người lao động Lào trở về từ nước ngoài bị mất việc do dịch bệnh Covid-19. Chính 
phủ Lào cũng đã xem xét cấu trúc giá điện mới mà Bộ Năng lượng và Mỏ đề xuất sau 
khi được lệnh điều chỉnh lại biểu giá điện hiện hành. 

Về tiến độ cải cách quy định về tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước, 
báo cáo của các cơ quan liên quan trình tại Hội nghị cho thấy một số mục tiêu đã đạt 
được và còn những mục tiêu khác đang trong quá trình thực hiện. Qua đó, Thủ tướng 
Thongloun yêu cầu các ban, ngành cần tăng cường phối hợp, lập kế hoạch, giám sát 
để xử lý các vấn đề tồn đọng, thiếu sót nhằm nhanh chóng hoàn thành theo đúng kế 
hoạch đã đề ra. 

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung vào công tác thu ngân sách, 
quản lý chi tiêu công, đảm bảo thanh toán tiền lương, giám sát chặt chẽ biến động tỷ 
giá hối đoái, tình hình sản xuất thương mại, tiến độ các dự án đầu tư công, giải quyết 
nợ doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Thủ tướng Lào cũng yêu cầu Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống 
Covid-19 tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo dịch không bùng 
phát lần 2, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nới lỏng tiếp theo sau ngày 30/6, đồng 
thời tăng cường triển khai chính sách đã được Chính phủ phê duyệt để hỗ trợ đưa khu 
vực doanh nghiệp hoạt động trở lại. 
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 Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng được yêu cầu phối hợp với chính quyền các địa phương để 
ngăn chặn dịch sốt xuất huyết đang lan rộng, Bộ Giáo dục và Thể thao cần đảm bảo 
các cơ sở giáo dục tuân thủ biện pháp vệ sinh dịch tễ để phòng ngừa lây lan dịch Covid-
19, Bộ Nông Lâm được chỉ đạo hỗ trợ tích cực cho người nông dân trong vụ sản xuất 
mùa mưa và Bộ Ngoại giao được giao chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 
36 sắp diễn ra trong thời gian tới. 

Chính phủ Lào chấp thuận giảm giá điện tiêu dùng 

heo báo chí Lào, do gặp một số khó khăn trong hoạt động và cũng chưa rơi 
vào thời điểm thích hợp, ngành điện Lào chưa thể tính đến các phương án 
kinh doanh mới. 

Mới đây, theo thông tin được Công ty điện lực nhà nước Lào (EDL) tiết lộ, trong tương 
lai, người tiêu dùng trong nước có thể sẽ được tiếp cận với dịch vụ tiêu thụ điện bằng 
hệ thống nạp tiền trả trước. 

Theo đó, dự án có tên gọi "Smart Meter" chưa được Điện lực công bố chi tiết về cách 
thức vận hành nhưng doanh nghiệp này mô tả là hình thức đầu tư mới và có quy mô 
lớn. Hiện EDL này đang gặp khó khăn về vốn và áp lực nợ cao nên chưa thể triển khai 
nhưng khả năng sẽ hiện thực hóa trong tương lai để bắt kịp với thời đại. 

Thông tin trên được Điện lực Lào đưa ra cùng với thời điểm Chính phủ chấp thuận kế 
hoạch điều chỉnh lại giá điện tiêu dùng mới ban hành sau hàng loạt phản ứng trái chiều 
từ dư luận trong nước. 

Cụ thể, Chính phủ Lào chấp thuận cho EDL nghiên cứu áp dụng giá điện ưu đãi cho 
đối tượng tiêu thụ ở khoảng 151-461 kWh mỗi tháng theo từng nhóm (11.9-16.2%) 
trong quý II của năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này. 

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng yêu cầu nhanh chóng áp dụng chính sách trợ giá điện 
15% cho nhân viên y tế tuyến đầu trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo hình 
thức thanh toán lại bằng tiền mặt. 

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. 

Có thể để trả lời về câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong thời gian qua rằng Lào có số 
lượng dự án năng lượng lớn, đặc biệt là thủy điện nhưng giá điện tiêu dùng vẫn ở mức 
cao. EDL cũng cho biết doanh nghiệp này chỉ quản lý và vận hành sản xuất trực tiếp 
6% sản lượng điện và phải mua 22% từ EDL-Gen, ký hợp đồng IPP/SPP với khu vực 
tư nhân để mua 58% và nhập khẩu 14% tổng lượng điện tiêu dùng cung cấp cho toàn 
xã hội. 
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 Kinh tế Lào tăng trưởng thấp kỷ lục do Covid-19 

heo báo cáo kinh tế mới đây của WB, Covid-19 đã gây ra tác động đến Lào 
trên nhiều lĩnh vực, bao gồm du lịch, thương mại, đầu tư, giá hàng hóa, tỷ giá 
hối đoái và suy giảm lượng kiều hối. Với việc không thể nói trước được tình 
hình dịch bệnh trên toàn thế giới cũng như trong nước, khả năng tăng trưởng 

kinh tế trong năm 2020 của Lào gồm có 2 kịch bản, có thể đạt 1% trong điều kiện cơ 
bản hoặc thậm chí xuống -1.8% trong điều kiện bất lợi. Tuy nhiên, trường hợp nào xảy 
ra đi nữa cũng đều đánh dấu sự suy thoái nghiêm trọng nhất của kinh tế Lào kể từ năm 
1990. 

Theo WB, khủng hoảng do dịch Covid-19 sẽ đào sâu thêm các lỗ hổng trong cấu trúc 
kinh tế Lào, vốn đã tồn tại nhiều năm qua, khi nước này có khả năng quản lý kinh tế 
vĩ mô yếu, dự trữ ngoại tệ thấp kể cả trước khi xảy ra dịch bệnh, chênh lệch tỷ giá hối 
đoái với chợ đen liên tiếp đạt các ngưỡng lịch sử. Ngoài ra, bất chấp việc cắt giảm 
hàng loạt chi tiêu công, khả năng thu ngân sách hạn chế tiếp tục làm tình trạng thâm 
hụt tăng cao, dự kiến sẽ tăng lên 7.5-8.8% GDP và nợ công có thể ở mức 65-68% GDP 
vào năm 2020, đưa Lào bước vào tình trạng khủng hoảng. Việc bị đè nặng áp lực nợ 
cũng sẽ hạn chế khả năng của Chính phủ trong việc kích thích đưa nền kinh tế ra khỏi 
suy thoái. 

Ngoài ra, Covid-19 cũng tác động tiêu cực đến vấn đề lao động và các lĩnh vực liên 
quan đến chuỗi giá trị ngoài đất nước, đặc biệt là du lịch, vận tải, hàng tiêu dùng, dịch 
vụ lưu trú và thương mại bán lẻ. Việc Chính phủ đóng cửa biên giới trong suốt những 
tháng đầu năm 2020 khiến lượng khách du lịch, đặc biệt là Trung Quốc vào Lào giảm 
sút. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư vào các ngành kể trên cũng được dự báo sẽ giảm 
và tiếp tục ảm đạm do hầu hết các doanh nghiệp đều có quy mô nhỏ, dễ tổn thương 
trước khủng hoảng, đồng thời sự gián đoạn về nguồn cung nguyên liệu đầu vào cũng 
làm giảm khả năng sản xuất, dẫn đến giảm giá trị xuất khẩu trong khi nhu cầu của thị 
trường bên ngoài cũng giảm do các nước tập trung công tác chống dịch. 

Theo thống kê, do các biện pháp phòng ngừa dịch mà Chính phủ áp đặt, ngành du lịch 
Lào bị thiệt hại nặng nề và có 11% lao động bị mất việc. Trong khi đó, lao động trong 
nước hầu hết không nằm trong phạm vi hỗ trợ của Quỹ an sinh xã hộ. Hiện chỉ có 
96.000 người đang được nhận trợ cấp từ chế độ bảo hiểm xã hội, chiếm 3.1% tổng số 
việc làm và 26% tổng số lao động ở đô thị của Lào. 
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  Lao động Lào mất việc do Covid-19 được trợ cấp bảo 
hiểm xã hội 

heo báo chí Lào, mới đây, theo hướng dẫn về cách thức triển khai trợ cấp theo 
chế độ bảo hiểm y tế quốc gia, Quỹ an sinh xã hội Lào (LSS) yêu cầu người 
sử dụng lao động nộp các tài liệu cần thiết để nhận được trợ cấp lao động, 
đồng thời cho biết người lao động không thể tự thực hiện quy trình này. 

Theo đó, người sử dụng lao động tại Lào cần lập danh sách chi tiết về cán bộ, nhân 
việc nằm trong diện bảo hiểm xã hội và được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền 
về việc người lao động của mình phải nghỉ việc trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng 
phát. 

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đơn vị doanh nghiệp tại Lào đã áp 
dụng chính sách làm việc luân phiên để giảm số lượng người lao động, thậm chí cắt 
giảm nhân sự để có thể duy trì hoạt động cũng như hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch 
bệnh. 

Theo LSS, chế độ trợ cấp lao động được tính từ ngày 1-18/5/2020, đồng thời nếu các 
doanh nghiệp như khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, nhà máy phải tiếp tục ngừng 
hoạt động thì có thể đề nghị trợ cấp với LSS. 

Tuy nhiên, LSS nhấn mạnh lao động chưa thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội dưới 12 
tháng sẽ không nằm trong diện được trợ cấp. Mỗi trường hợp lao động đủ điều kiện sẽ 
được hưởng 60% tiền lượng bằng quỹ an sinh xã hội và chuyển thẳng vào tài khoản cá 
nhân như là một phần đề hỗ trợ giảm tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. 

Ngoài ra, LSS cũng sẽ không áp dụng chế độ trợ cấp cho lao động đã nghỉ việc mà 
không phải bởi lý do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Kể từ cuối tháng 3/2020, Lào ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên khiến Chính phủ 
nước này phải áp đặt hàng loạt biện pháp chặt chẽ để hạn chế tình trạng lây nhiễm 
trong cộng đồng, điều này khiến trường học, doanh nghiệp, nhà máy phải đóng cửa, 
tác động mạnh mẽ đến khu vực lao động trong nước. 
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 Lào cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu do Covid-19 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ quyền giám đốc doanh nghiệp nhiên liệu 
nhà nước Lào (LSFC), ông Anousin Pholsena, kế hoạch nhập khẩu nhiên liệu 
của doanh nghiệp này trong năm 2020 là 295 triệu lít nhưng do ảnh hưởng 
tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế khiến LSFC buộc phải điều 

chỉnh lại chiến lược kinh doanh để phù hợp với nhu cầu hiện tại của thị trường, cụ thể 
là việc cắt giảm 10% kế hoạch nhập khẩu xăng dầu và các vật tư liên quan. 

Ông Anousin cũng cho biết LSFC-doanh nghiệp hàng đầu tại Lào về cung cấp nhiên 
liệu trực thuộc quyền quản lý của nhà nước đang theo dõi diễn biến của nền kinh tế và 
nhu cầu thị trường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng phù hợp. Nếu tình 
hình tiếp tục không chắc chắn như hiện tại, khả năng Doanh nghiệp nhiên liệu nhà 
nước Lào sẽ tiếp tục cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu trong quý IV. 

Hiện tại, phải sau 3 đợt nới lỏng quy định khi công tác phòng dịch từng bước đạt hiệu 
quả tích cực, đặc biệt là kể từ khi Chính phủ Lào tuyên bố chiến thắng Covid-19 hồi 
tuần trước, các hoạt động xã hội, bao gồm sản xuất, vận tải chính thức được phục hồi 
mạnh mẽ trở lại, thúc đẩy đáng kể nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu. Tuy nhiên, trong một 
tháng trở lại đây, Bộ Công thương Lào đã có 2 lần điều chỉnh tăng giá nhiên liệu trong 
nước theo đà biến động của thị trường thế giới đã làm dấy lên quan ngại về áp lực đối 
với người dân và doanh nghiệp khi vừa mới trở lại làm việc bình thường sau giai đoạn 
cách ly xã hội. Giá nhiên liệu tăng sẽ là động lực cho việc thúc đẩy giá hàng hóa tiêu 
dùng và tỷ lệ lạm phát đang ở mức cao của Lào. 

Tháng 1/2020, Ngân hàng CHDCND Lào cho biết tỷ lệ lạm phát ở mức 6.94%, là tỷ 
lệ cao nhất trong năm nay, xuất phát từ biến động giá cả hàng hóa và tỷ giá hối đoái 
khiến đồng Kip tiếp tục suy yếu mạnh. Đến tháng 2, tỷ lệ lạm phát giảm xuống 6.24%, 
tháng 3 ở mức 6.14%, tháng 4 là 5.84% và tháng 5 là 5.46%. 

Theo ông Anousin, ngoài là giám đốc LSF còn là Chủ tịch hiệp hội nhiên liệu và khí 
đốt Lào, cho biết hiện tại sức tiêu thụ xăng dầu trong nước đang tăng lên nhưng không 
đáng kể, đơn cử, Hàng không Lào (Lao Airlines) mới nối lại một số chặng bay nội địa 
nên lượng nhiên liệu nhập khẩu cũng chưa lớn. 

LSFC cũng cho biết lệnh cách ly xã hội khiến việc cung cấp nhiên liệu cho các lĩnh 
vực bị gián đoạn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty nhưng trong phạm vi 
chấp nhận được, hầu hết các doanh nghiệp nhiên liệu tại Lào đều vẫn hoạt động như 
bình thường. 

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 
của Chính phủ Lào, đặc biệt là chính sách ưu đãi thuế đã không được áp dụng với các 
doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, theo ông Anousin. 
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  Luật Bảo hiểm Lào sửa đổi, thúc đẩy lĩnh vực bảo hiểm 
trong nước 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 16/6 vừa qua tại thủ đô Vientiane, đại diện các 
doanh nghiệp bảo hiểm trong nước cùng cơ quan hữu quan của Chính phủ 
Lào đã tham dự hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung Luật Bảo 
hiểm sửa đổi mới ban hành và củng cố nhận thức về việc triển khai sáng kiến 

về Quỹ Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF). Hội nghị do Bảo hiểm 
nhà nước Lào (DSI) tổ chức và chủ trì. 

Luật Bảo hiểm sửa đổi được Quốc hội Lào thông qua và chính thức có hiệu lực sẽ tạo 
cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp bảo hiểm tại Lào có thể tăng cường các dịch vụ 
của mình, góp phần vào tăng trưởng ngành bền vững, tiến tới hội nhập khu vực và 
quốc tế. 

Chính phủ Lào, cụ thể là Bộ Tài chính kỳ vọng Luật Bảo hiểm sửa đổi sẽ là cơ sở pháp 
lý giúp quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong nước hiệu quả, đảm bảo quyền 
và lợi ích của các lĩnh vực liên quan đến ngành bảo hiểm. 

Theo ông Sonephet, Luật Bảo hiểm sửa đổi sẽ hỗ trợ tốt hơn công tác giám sát, quản 
lý, kiểm tra thuận tiện, hiệu quả, minh bạch và công bằng hơn. Đồng thời tăng cường 
niềm tin của xã hội, củng cố vai trò, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức bảo hiểm trong 
hệ thống. 

Nội dụng Luật Bảo hiểm sửa đổi của Lào cũng được điều chỉnh để phù hợp với quy 
định, luật pháp của các quốc gia láng giềng và nguyên tắc của luật bảo hiểm quốc tế, 
góp phần hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm trong nước mở rộng cung cấp dịch vụ theo 
hướng bền vững. 

Ngoài ra, người đứng đầu Bảo hiểm nhà nước Lào cũng cho biết việc nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của việc triển khai sáng kiến về Quỹ Bảo hiểm Rủi ro Thiên 
tai Đông Nam Á (SEADRIF) sẽ tăng cường kiến thức về quản lý bảo hiểm và sự tham 
gia của Chính phủ Lào trong lĩnh vực này. 

Ông Sonephet cho biết SEADRIF có vai trò quan trọng trong việc quản lý và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh Lào phải đối mặt liên tục với vấn đề này hàng năm. 
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Nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp 
Quốc hội Lào 

heo báo chí Lào, mới đây ngày 17/6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy 
viên thường trực, Tổng thư ký Quốc hội Lào, bà Suansavanh Viyaket vừa chủ trì 

họp báo về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Lào khóa VIII, dự kiến sẽ diễn 
ra trong các ngày từ 24/6-2/7/2020. 

Theo đó, thông tin họp báo cho biết Chính phủ Lào, các ban ngành trực thuộc Quốc 
hội sẽ trình báo cáo và công tác trọng tâm để thảo luận tại nghị trường và đi đến việc 
thông qua thêm một số văn kiện, quyết định mới.  

Cụ thể, Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Lào khóa VIII sẽ lắng nghe, xem xét và thông qua 
báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội, 
kế hoạch tài chính-tiền tệ 5 tháng đầu năm, dự kiến công tác tháng 6 và phương hướng 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét thông qua việc bổ nhiệm một số vị trí nhân 
sự trong Quốc hội; xem xét báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 
tháng cuối năm của Ban thường vụ Quốc hội; xem xét báo cáo kết quả thanh tra, kiểm 
tra của Ban thường vụ Quốc hội về việc khảo sát và khai thác tài nguyên. 

Ngoài ra, Quốc hội Lào cũng dự kiến sẽ đưa ra thảo luận và lấy ý kiến thông qua thêm 
5 văn kiện pháp luật mới, bao gồm dự thảo Luật Quốc hội. dự thảo luật Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh, dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
dự thảo Luật Hải quan, dự thảo Luật về sửa đổi các điều khoản của Luật bảo vệ môi 
trường và Luật tài nguyên nước. 

Tại buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Lào, bà Suansavanh Viyaket thông báo yêu 
cầu các cơ quan trực thuộc Quốc hội Lào tổ chức phối hợp với Chính phủ, Bộ, ngành 
để chuẩn bị và hoàn thiện nội dung văn kiện, kiến nghị dự kiến trình tại kỳ họp thứ 9 
được đầy đủ và phù hợp với quy định. 
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Lào đặt trọng tâm cải thiện thuận lợi thương mại 
heo báo chí Lào, Ngày 16/6 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Bộ Công thương Lào 
đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2017-

2020 và kết quả triển khai Chỉ thị 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều 
kiện thuận lợi cho lĩnh vực xuất-nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, thông quan và vận 
chuyển hàng hóa tại Lào. 

Qua đánh giá các báo cáo tổng kết tại Hội nghị, cho thấy còn tồn tại nhiều vấn đề 
vướng mắc chưa thể giải quyết liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở cấp 
địa phương, đồng thời đặt ra 8 công tác trọng tâm cần thực hiện để giải quyết các khó 
khăn, giảm thiểu các thủ tục không cần thiết. 

Theo đó, bất chấp các nỗ lực cải cách quy định, Chính phủ Lào vẫn đang gặp nhiều 
khó khăn và thách thức để giảm thiểu các thủ tục hành chính và rào cản thương mại 
đối với lĩnh vực xuất-nhập khẩu hàng hóa. 

Ở một số tỉnh, địa phương, hồ sơ về xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn do nhiều ban ngành 
khác nhau chịu trách nhiêm với các bộ quy tắc không giống nhau. Ngoài ra, các điểm 
kiểm tra lưu động của công an dọc theo các tuyến đường giao thông cũng đang gây ra 
khó khăn, báo Vientiane Times mới đây dẫn thông tin từ Cục xuất-nhập khẩu, Bộ Công 
thương Lào cho biết. 

Hiện tại, Chính phủ Lào đang khuyến khích tất cả các ban, ngành áp dụng hệ thống 
quản lý điện tử nhằm từng bước thay thế quy trình hồ sơ thủ công như hiện tại để rút 
ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch cao hơn. 
Động thái này cũng nằm trong mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thuận 
lợi cho thương mại trong nước. 

Năm 2018 đánh dấu quyết tâm của Chính phủ Lào trong việc củng cố môi trường kinh 
doanh trong nước khi liên tục bị quốc tế đánh giá thấp và liên tục đứng ở nửa cuối 
bảng xếp hạng EDB của Ngân hàng thế giới. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã ban hành chỉ thị về việc cải cách thủ tục và phối 
hợp cơ chế để tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh với mục tiêu đưa Lào lên nhóm 
xếp hạng 2 chữ số (hiện tại là 154) trên bảng xếp hạng EDB ít nhất vào năm 2021 tới. 
Công tác này cũng nằm trong diện ưu tiên của các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
dài hạn của Lào. Tuy nhiên, trong vài năm qua, bất chấp các nỗ lực cải cách, Lào vẫn 
chưa cải thiện được đáng kể vấn đề trở ngại trong kinh doanh do khả năng thực thi quy 
định chưa tốt. 

Theo EDB, Lào là quốc gia đứng áp chót về mức độ thuận lợi kinh doanh trong khối 
Asean, chỉ xếp trên Myanmar, đứng thứ 171/190 quốc gia trong năm 2019. Thậm chí, 
Lào còn tụt bậc, từ 141 trong năm 2017 xuống 154 vào năm 2018. Trước đó, thứ hạng 
cao nhất của Lào là 136 vào năm 2015 và cao nhất là 167 vào năm 2009, đạt mức bình 
quân 153.73 trong một thập kỷ, tính từ 2008-2018. 
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Lào hợp tác bảo vệ người di cư ảnh hưởng bởi Covid-19 
heo báo chí Lào, tuần qua, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã đạt được 
thỏa thuận triển khai dự án “Tăng cường khả năng ứng phó đại dịch Covid-19 
cho người di cư và cộng đồng bị ảnh hưởng tại Lào” với Tổ chức Di cư Quốc 
tế (IOM) trên cơ sở hỗ trợ của Nhật Bản thông qua lễ ký kết diễn ra tại thủ đô 

Vientiane giữa Cục trưởng Cục phát triển tay nghề và việc làm, bà Anousone 
Khamsingsavath và Trưởng văn phòng đại diện IOM tại Lào, bà Zena Van Bemmel-
Faulkner.  

Tại buổi lễ, các bên liên quan đã thông tin về tình hình tác động của đại dịch Covid-
19 đối với nhóm người di cư và cộng đồng bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết các biện 
phá mà Chính phủ sẽ hỗ trợ cho những đối tượng này. 

Theo IOM, dự án nói trên có tổng giá trị 163.000 USD, trong đó bao gồm 153.000 
USD được cung cấp cho việc triển khai các hoạt động và 10.000 USD để mua các vật 
tư, thiết bị hỗ trợ cần thiết. Dự án được bắt đầu từ 18/6-30/9 tại các địa phương mục 
tiêu gồm tỉnh Khammuan, Savannakhet, Champasak, Salavan, Xayaboury và 
Luangprabang. 

IOM sẽ sử dụng khoản viện trợ của Nhật Bản để phối hợp với Lào nghiên cứu, xác 
định nhu cầu của nhóm người di cư bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở các đia phương, 
trong đó bao gồm cả khách du lịch, đồng thời thực hiện chiến dịch tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cộng đồng về đại dịch, từ đó giảm thiểu các thách thức, hạn chế thành 
kiến về người di cư. 

Theo Ủy ban đặc trách Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 tại Lào, trong giai 
đoạn dịch Covid-19 bùng phát, đã có hơn 200.000 nhập cảnh nước này, trong đó chủ 
yếu là công dân trở về từ nơi làm việc ở nước ngoài do lệnh cách ly xã hội, đóng cửa 
khu vực kinh doanh, sản xuất mà Chính phủ các nước ban hành để ngăn chặn nguy cơ 
lây lan dịch bệnh. 

Hiện Lào đang quản lý rất tốt dòng người nhập cảnh khi thực hiện chế độ giám sát sức 
khỏe sát sao, bắt buộc xét nghiệm và cách ly 14 ngày. Cho đến nay, nước này ghi nhận 
hơn 2 tháng không lây lan dịch trong cộng đồng và chưa có trường hợp nào từ nước 
ngoài đến được xác nhận nhiễm Covid-19. 
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Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN-Nga về ứng phó Covid-19 

heo báo chí Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith hôm 17/6 đã 
cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự 
Hội nghị trực tuyến Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về Covid-
19. 

Trao đổi về tình hình dịch bệnh, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Nga chia sẻ 
quan ngại trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19; 
đồng thời thông tin về kinh nghiệm ứng phó của các nước và khu vực. Các Bộ trưởng 
nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời và minh bạch, 
trao đổi các thông tin dịch tễ, các mô hình dự báo, hướng dẫn kỹ thuật và các giải pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát, điều trị và ứng phó với Covid-19. Các Bộ trưởng 
hoan nghênh việc thành lập Quỹ ASEAN ứng phó dịch Covid-19 và kho dự trữ vật tư 
y tế khu vực, mong muốn Nga hỗ trợ góp phần đạt được mục tiêu chung thông qua 
huy động và sử dụng nguồn lực từ Quỹ Tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga. 

Đặc biệt, các Bộ trưởng hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác để sớm sản xuất 
thành công vaccine và thuốc điều trị, bảo đảm các nước được tiếp cận bình đẳng với 
vaccine. Các Bộ trưởng nhất trí hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân của nhau được hồi 
hương nếu có nhu cầu, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân và sinh viên 
đang sinh sống, lao động và học tập ở các bên. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với 
dịch Covid-19. Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga nhấn mạnh vai trò của Liên hợp 
quốc và các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc trong phối hợp hành động chung 
ứng phó đại dịch. Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với ASEAN và phối hợp sớm tìm 
ra vaccine và thuốc điều trị, đồng thời hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực y tế cũng như 
mạng lưới chuyên gia y tế giữa hai bên để trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. 

Chia sẻ về tình hình dịch bệnh tại Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith, 
cho biết ngày 10/6 vừa qua, Chính phủ Lào đã tuyên bố giành chiến thằng bước đầu 
trước đại dịch Covid-19, xuất phát từ các hành động sớm và chỉ đạo quyết liệt của 
Đảng và Nhà nước cũng như tinh thần trách nhiệm cao của ngành Y, các ban ngành 
liên quan và sự ủng hộ, chung tay thực hiện các biện pháp phòng ngừa của mọi thành 
phần xã hội. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng đề nghị một số định hướng hợp tác Asean-Nga như 
tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19, 
cung cấp các viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật-chuyên môn, tập trung nghiên cứu sớm tìm ra 
vaccine và thuốc điều trị. 
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Đức tiếp tục hỗ trợ Lào phát triển lâm nghiệp và chống 
biến đổi khí hậu 

heo báo chí Lào, mới đây, Chính phủ Lào và Đức vừa đạt được thỏa thuận triển 
khai dự án “Bảo vệ khí hậu thông quả giảm thiểu phá hoại rừng trong giai đoạn 
mới và Đề án xây dựng tính vững mạnh ngành Lâm nghiệp, bảo tồn cảnh quan 
rừng và phát triển đời sống người dân” (I-GFLL) tại Lào bằng nguồn vốn viện 

trợ của Chính phủ Đức trị giá 6.5 triệu Euro, tương đương 66 tỷ LAK và nguồn vốn 
đóng góp từ Quỹ khí hậu xanh quốc tế thông qua Tổ chức hợp tác Lào-Đức (GIZ) trị 
giá 16.14 triệu Euro, tương đương 163.8 tỷ LAK. Tham gia lễ ký kết có mặt lãnh đạo 
Bộ Nông Lâm Lào, đại diện GIZ tại Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Đại sứ Đức tại 
Lào và một số thành phần có liên quan. 

Theo đó, dự án bao gồm các kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính tại Lào thông qua 
việc củng cố hiệu quả trong công tác quản lý cảnh quan rừng bền vững. 

Ngoài ra, dự án cũng tập trung triển khai việc củng cố cơ sở để tạo tiền đề cho chương 
trình REDD+ thông qua 3 phương pháp chính bao gồm: tăng cường khả năng sẵn sàng 
cung ứng vốn cho việc cải thiện cơ chế, quy định quan trọng để quản lý ngành lâm 
nghiệp, xây dựng thêm các bộ quy tác mới, tăng cường kết nối người nông dân vào 
chuỗi giá trị, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và đóng góp của khu vực tư nhân trong 
hoạt động kinh tế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến ngành lâm nghiệp, hỗ trợ 
triển khai công tác bảo vệ cảnh quan bền vững (SFM) và phục hội cảnh quan rừng 
(FLR) trên diện tích hơn 1.5 triệu ha đất suy thoái tại các tỉnh trọng điểm bao gồm 
Xayaboury, Luang Prabang và Huaphanh. 

Dự án có mục tiêu đạt được hiệu quả cao trong công tác phát triển và quản lý lâm 
nghiệp bền vững của Lào trong giai đoạn 4 năm thực hiện. 
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Australia tăng cường viện trợ cho Lào để khắc phục 
hậu quả Covid-19 

heo KPL, mới đây, Chính phủ Australia thông báo việc đã cung cấp thêm 
khoản tiền 4,8 triệu AUD, tức là tăng thêm 25% vào tổng ngân sách viện trợ 
phát triển cho CHDCND Lào để giảm thiểu các tác động đến kinh tế-xã hội và 
y tế của nước này do tác động của sự lây lan dịch Covid-19. 

Ông Jean-Bernard Carrasco, Đại sứ Australia tại Lào cho biết cả Australia và Lào đều 
đang gặp thách thức do tác động của dịch Covid-19 và cần nhiều thời gian để phục hồi 
những thiệt hại do đại dịch gây ra. Trong bối cảnh này, Chính phủ Australia cam kết 
sẽ vẫn tiếp tục giúp đỡ CHDCND Lào sớm đạt được sự ổn định, phát triển trở lại trong 
thời gian nhanh nhất có thể.\ 

Theo đó, khoản viện trợ mới của Chính phủ Australia sẽ giúp Lào củng cố hệ thống y 
tế, xây dựng nền tảng cho sự phục hồi nền kinh tế và đảm bảo an toàn cho nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương nhất do sự cố khẩn cấp. 

Trong tổng số ngân sách mới 4,8 triệu AUD bao gồm cả 1 triệu AUD mà Australia đã 
tài trợ cho Bộ Công Thương để cải cách môi trường kinh doanh và phát triển khu vực 
tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nữ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Chính 
phủ Lào trong việc phục hồi lại nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

Ngoài ra, Australia cũng sẽ giúp Lào tăng cường hệ thống y tế và cơ quan ứng phó 
khẩn cấp với Covid-19 ở cấp Trung ương và địa phương, cải thiện hệ thống bảo vệ trẻ 
em, giảm thiểu vấn đề bạo lực giới, hỗ trợ các sáng kiến về sức khỏe, dinh dưỡng và 
giáo dục cộng đồng. 

Lào và Australia có 68 năm ngoại giao và đạt được nhiều thành tựu trong quan hệ hợp 
tác song phương. Australia đã cung cấp cho Lào hơn 40 triệu AUD vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) mỗi năm và tiếp tục sẽ là một trong các đối tác quan trọng nhất 
của Lào trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19. 
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Lào thảo luận quốc tế về ứng phó với Covid-19 
heo KPL, Ngày 18/6, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cùng 
đoàn làm việc cấp cao nước này tham gia Hội nghị cấp cao về hợp tác quốc tế 
theo chính sách Vành đai và Con đường trong việc phòng chống và ứng phó 
với đại dịch Covid-19 do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì. Tham 

dự hội nghị có tổng cộng 26 quốc gia, đại diện Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO). 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngoại giao các quốc gia tham dự đã thông tin và trao đổi về 
tình hình dịch bệnh và công tác phòng ngừa của mỗi nước. Đồng thời thảo luận và 
đóng góp ý kiến về kinh nghiệm trong việc ngăn chăn sự lây lan của Covid-19 cũng 
như quá trình phục hồi nền kinh tế hậu đại dịch.  

Các bên cũng thống nhất quan điểm về tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế- thương mại-
đầu tư, kết nối khu vực, ủng hộ dự án thuộc khuôn khổ chính sách vành đai và con 
đường mà Trung Quốc đã đề ra nhằm đảm bảo tốc độ phục hồi nền kinh tế ở mức 
nhanh nhất có thể. 

Nói về tình hình dịch bệnh trong nước, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay 
Kommasith cho biết nước này mặc dù đã đạt được thành công bước đầu trong việc 
ngăn chặn và đẩy lùi Covid-19 nhưng vẫn đang rất thận trọng và tiếp tục thực hiện các 
biện pháp chặt chẽ và sát sao. Đồng thời kêu gọi các quốc gia nâng cao hợp tác, trao 
đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, các kinh nghiệm và bài học cũng như cung cấp 
hỗ trợ qua lại, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị, vắc xin phòng ngừa 
Covid-19. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao các nguồn viện trợ của 
Trung Quốc, đối tác quốc tế cho nước này để củng cố năng lực ngành y trong việc 
kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19. 
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 Nhật Bản hỗ trợ Lào nâng cấp sân bay quốc tế Wattay 

heo truyền thông Lào, tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục hàng 
không dân dụng, Bộ Công chính và Vận tải Lào vừa đạt được thỏa thuận hợp 
tác nâng cấp sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientiane. 

Theo đó, hợp tác được xác lập thông qua lễ ký kết biên bản thảo luận (RD), cho biết 
JICA sẽ hỗ trợ kỹ thuật để Lào nâng cấp sân bay Wattay theo từng giai đoạn. 

Cụ thể, dự án bao gồm hạng mục cải thiện khu vực nội vi ga hành khách, mở rộng 
đường băng và một số tiện ích khác. 

Theo JICA, thông qua biên bản thảo luận hợp tác, hai bên sẽ tổ chức đánh giá và đưa 
ra dự báo nhu cầu dịch vụ hàng không tại sân bay quốc tế Wattay trong vòng 20-30 
năm tới để xây dựng kế hoạch cải tạo và mở rộng trong trung hạn và dài hạn. 

Hiện các bên chưa công bố khung thời gian bắt đầu triển khai thi công và các hạng 
mục có liên quan đến dự án do chưa hoàn tất giai đoạn khảo sát nhưng dự kiến có thể 
thực hiện ngay trong cuối năm 2020 này. 

Trong vài năm trở lại đây, Lào ghi nhận lượng hành khách sử dụng dịch vụ hàng không 
tăng và vừa bị chững lại trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mới đây. Sân bay 
quốc tế Wattay là cảng hàng không lớn nhất của Lào, phục vụ 1.8 triệu lượt hành khách 
mỗi năm, cao hơn dự đoán của nhà chức trách khi trước đây cho rằng con số chỉ đạt 
khoảng 1.5 triệu khách. 

Khả năng tiếp nhận hành khách của sân bay quốc tế Wattay dự kiến cũng sẽ được mở 
rộng lên 3 triệu lượt/năm khi nhà ga số 2 được mở rộng thêm trong thời gian tới. 

Theo một lãnh đạo ngành hàng không của Lào, Vientiane phải xây dựng thêm cảng 
hàng không có quy mô lớn hơn sau năm 2040 vì theo dự tính, sân bay Wattay nếu được 
phát triển hết công suất sẽ có thể đáp ứng nhu cầu bay thêm 20 năm nữa. 

Theo thống kê, năm 2014, sân bay quốc tế Wattay đã phục vụ 690.000 khách nước 
ngoài và 300.000 khách nội địa. Đến năm 2023, con số này dự kiến lần lượt là 1.51 
triệu khách quốc tế và 460.000 khách nội địa. 

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu hỗ trợ Lào nâng cấp sân bay quốc tế Wattay kể từ năm 
12/2015, bao gồm mở rộng diện tích sử dụng nhà ga quốc tế lên 13.500m2, cải tạo lại 
trên hơn 3.300m2, xây dựng nhà ga nội địa 7.200m2 và một số tiện ích tạm thời trên 
1.000m2. Dự án này được hoàn thành sau 32 tháng, vào cuối năm 2018. 
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  Mỹ hỗ trợ Lào phát triển dự án y tế tổng hợp  

heo truyền thông Lào, mới đây, Bộ Y tế Lào và Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save 
the children) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai giai đoạn thứ 2 của 
Dự án dinh dưỡng, nước sạch và an toàn vệ sinh (WASH) do cơ quan Phát triển 

quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ, hay còn được gọi với tên chính thức là USAID Nurture. 
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó giám đốc USAID tại Lào Patrick Bowers 
và một số đại diện các ban ngành liên quan. 

Dự án nói trên nhằm mục đích giảm thiểu tỷ lệ suy dinh dưỡng mạn tính ở trẻ em, 
giảm tình trạng thấp còi, cải thiện vấn đề dinh dưỡng hộ gia đình, nguồn nước và thực 
hành an toàn vệ sinh. 

Thông qua hỗ trợ của USAID, dự án đã hỗ trợ các ban ngành có liên quan của Lào 
trong việc giải quyết các nguyên nhân chính gây ra tình trạng còi cọc thông qua cải 
thiện chế độ dĩnh dưỡng của cả bà mẹ, sản phụ và trẻ em, đồng thời tổ chức giao dục 
các hộ gia định về biện pháp an toàn vệ sinh đúng cách. Dự án y tế tổng hợp nói trên 
đã góp phần hỗ trợ Chính phủ Lào thực hiện chiến lược dinh dưỡng quốc gia đến năm 
2025 và Kế hoạch hành động quốc gia 2016-2020. 

Theo số liệu khảo sát chỉ số xã hội Lào mới nhất năm 2017, tỷ lệ trẻ thấp còi của nước 
này đã giảm từ 35.6% xuống 33%. Mặc dù là một tiến bộ đáng chú ý, tuy nhiên Lào 
vẫn còn nhiều mục tiêu phải đạt được trong tương lai để tiếp tục cải thiện vấn đề này, 
đặc biệt là tại các tỉnh Savannakhet và Khammuan, nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ 
em ở mức cao. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc USAID tại Lào Patrick Bowers cho biết tổ chức 
này nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề dinh dưỡng tại CHDCND Lào, vì vậy 
sau khi nhận được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, MOU về giai đoạn thứ 2 của dự 
án WASH đã được triển khai với mục tiêu giảm tỷ lệ thấp còi ở các khu vực mục tiêu. 

Thỏa thuận lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Lào theo 
hiệp định đối tác toàn diện mà hai bên đã ký kết, với mục đích cải thiện đời sống của 
người dân Lào thông qua thúc đẩy vấn đề dinh dưỡng, bảo vệ sức, cải thiện giáo dục, 
phát triển thương mại và củng cố nền tảng tư pháp. 
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  Thủ tướng Lào-Ấn Độ điện đàm trao đổi về hợp tác 
song phương  

heo truyền thông Lào, hôm 12/5, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith 
và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Damodardas Modi đã có cuộc điện đàm trao 
đổi về công tác phòng dịch Covid-19 ở mỗi nước cũng như tình hình hợp tác 

song phương giữa hai bên. 

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Lào về kết quả cuộc điện đàm, cho 
biết hai Thủ tướng đã cùng đánh giá cao các biện pháp hiệu quả, kịp thời và hợp lý mà 
Chính phủ mỗi bên đã áp dụng để ứng phó với sự lây lan của đại dịch Covid-19, từ đó 
kiểm soát dịch ở phạm vi hẹp. 

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Lào cũng đánh giá mối quan hệ hợp tác truyền thống 
và hữu nghị giữa Lào và Ấn Độ, đồng thời hai bên cũng đã thảo luận về kế hoạch tổ 
chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021 tới. 

Trong nhiều năm qua, Lào và Ấn Độ có nhiều hợp tác đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực, 
theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào, tổng giá trị thương mại song phương giữa hai nước 
đạt trên 193 triệu USD trong năm 2017-2018. 

Ngoài ra, Ấn Độ cũng mở rộng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào khi cung cấp 
gần 120 suất học bổng hàng năm cho người Lào theo các chương trình giáo dục khác 
nhau. 

Bên cạnh đó, Trung tâm phát triển doanh nghiệp Lào-Ấn Độ cũng được thành lập năm 
2004 ở thành phố Vientiane nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Lào. Ngoài 
ra, hai bên còn thành lập trung tâm Anh ngữ Lào-Ấn thuộc Đại học Quốc gia Lào vào 
năm 2007. 

Năm 2007, Ấn Độ cũng đã hợp tác với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào để triên 
khai dự án tu bổ di sản văn hóa thế giới UNESCO tại quần thể chùa đá Vat Phou ở 
tình Champasak, một kiến trúc cổ thờ thần Shiva theo văn hóa Ấn Độ giáo. Tổng giá 
trị đầu tư dự án khoảng 4.1 triệu USD, bắt đầu thực hiện từ năm 2009. 

Ngoài ra, hai thủ tướng cũng đánh giá cao các hợp tác giữa hai nước theo khuôn khổ 
hợp tác Asean-Ấn Độ đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, thúc đẩy hòa bình, ổn định 
và thịnh vượng cho khu vực cũng như thế giới. Lào cũng đánh giá cao vai trò của Ấn 
Độ trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để 
góp phần vào việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển. 
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   Lào thực hiện dự án phát triển du lịch di sản văn hóa 

heo báo chí Lào, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) vừa thông báo kế hoạch viện 
trợ cho Lào để triển khai dự án hợp tác bảo tồn và tu bổ các di sản văn hóa quốc 
gia tại các tỉnh Champasak và Savannakhet ở miền Trung và Nam Lào. 

Theo đó, sẽ có 2.64 triệu Euro được cung cấp cho dự án có tên gọi Quản lý di sản văn 
hóa, bảo tồn và thu hút khu vực (CHAMPA) thông qua lễ ký kết chính thức diễn ra 
mới đây tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào giữa Thứ trưởng Kikeo Chanthaboury và 
Giám đốc AFD tại Lào Matthieu Bommier, buổi lễ còn có sự chứng kiến của Đại sứ 
Pháp tại Lào, bà Florence Jeanblanc-Risler cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh 
Champasak, Sanvannakhet và các bên có liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Kikeo Chanthaboury cho biết AFD là một trong các 
đối tác lâu năm của Lào, đã cung cấp tổng cộng hơn 150 triệu Euro vào các dự án ở 
nước này từ năm 1994. CHAMPA được xem là một trong các dự án quan trọng, góp 
phần củng cố vai trò của AFD và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào, 
đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển văn hóa, di sản quốc gia. 

Theo mô tả dự án, Champasak có di sản văn hóa thế giới là quần thể chùa đá Vat Phou 
từ năm 2001, là nơi sở hữu kiến trúc có giá trị khảo cổ và nghệ thuật cao, bao gồm giá 
trị phi vật thể lẫn tự nhiên, tuy nhiên nơi này lại chưa được biết đến nhiều bởi du khách, 
vì vậy chưa đem lại được các lợi ích xứng tầm. 

Tương tự, Savannakhet, tỉnh đông dân nhất cả nước Lào cũng chưa được biết đến như 
là điểm đến du lịch nổi tiếng mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng lớn, bao gồm các thắng 
cảnh, di tích có giá trị, đặc biệt là dấu ấn của thời kỳ Sikhottabong (từ thế kỷ thứ 7 đến 
thế kỷ thứ 10), một đế chế hùng mạnh tại khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ. 

Vì vậy, dự án CHAMPA, có tổng giá trị đầu tư 6 triệu Euro được AFD và Bộ Thông 
tin, Văn hóa và Du lịch Lào thống nhất hợp tác thực hiện với sự tham gia của nhiều 
bên. 

Theo đó, các kế hoạch phát triển du lịch sẽ được xây dựng nhằm khuyến khích du 
khách dành nhiều thời gian lưu trú và khám phá hơn tại các địa phương này, từ đó tạo 
điều kiện phát triển lợi ích kinh tế cho người dân bản địa. 

Bên cạnh đó, dự án cũng tổ chức cải tạo bảo tàng tỉnh Savannakhet để trưng bày các 
hiện vật mang giá trị lịch sử cao, xây dựng không gian phát triển du lịch cho người 
dân địa phương và kêu gọi đầu tư từ các khu vực tư nhân, liên doanh. 

Những năm gần đây, ngành du lịch tại Savannakhet đang có đà phát triển tốt với lợi 
thế khả năng phục vụ du khách hầu hết mọi thời điểm trong năm, mỗi năm tỉnh đón 
hàng trăm ngàn lượt du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Thái Lan do sự thuận tiện 
di chuyển bởi cầu Hữu nghị số 2 nối với tỉnh Mukdahan.  
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   Unitel hợp tác Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thực 
hiện nghiên cứu nhiều dự án chuyển đổi số tại Lào 

heo báo chí Lào, Ngày 18/6, tại trụ sở Công ty Star Telecom, thủ đô Vientiane, 
đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu các dự án chuyển đổi số tại Lào 
giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Lào và công ty Star Telecom (Unitel). 

Thỏa thuận vừa được ký kết nhằm triển khai hợp tác song phương giữa doanh nghiệp 
nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ  Lào thực hiện việc nghiên cứu, phát triển và 
cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin và chuyển dịch số trong thời đại 
công nghiệp 4.0 tại Lào, cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý 
hành chính và dân sự, đáp ứng đòi hỏi phát triển “Quốc gia số” theo chính sách và kế 
hoạch của Chính phủ, cũng như phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển 
trong tương lai của hai bên. 

Mục đích và mục tiêu của sự hợp tác với Công ty Star Telecom là để tạo điều kiện cho 
hai bên cùng nhau nghiên cứu và phát triển dịch vụ về chuyên gia kỹ thuật, hệ thống 
công nghệ số như:  Phát triển phần mềm, ứng dụng và nền tảng kỹ thuật số ( digital 
Platform) để thúc đẩy sự phát triển trong việc quản lý, hành chính công và dịch vụ cho 
chính phủ - xã hội bằng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại theo chính sách chuyển 
đổi công nghệ số của Nhà nước. Hai bên sẽ tập trung vào việc nghiên cứu tính khả thi 
dự án hợp tác trong từng dự án cụ thể như: Nghiên cứu phát triển  Digital Platform để 
quản lý, dịch vụ và dịch vụ của nhà nước hay còn gọi là “Digital Government 
Platform” để nâng cao chất lượng các công việc của nhà nước; Nghiên cứu và phát 
triển ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho xã hội thông qua sử dụng trung tâm dữ liệu số 
“Data Center” của Bộ Khoa học và Công nghệ và trung tâm dữ liệu của công ty Star 
Telecom; Nghiên cứu và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu của chính phủ; Hệ thống 
cầu truyền hình; hệ thống quản lý văn bản số; hệ thống quản lý hành trình giao thông 
hiện đại; Hệ thống quản lý thông tin và chăm sóc sức khỏe người dân hiện đại. 

Ông Lưu Mạnh Hà – Tổng giám đốc công ty Star Telecom chia sẻ tại buổi lễ “Trong 
thời đại của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, chúng tôi tự xác định rằng Unitel cần phải 
chính thức bước sang giai đoạn mới và sẽ trở thành công ty công nghệ, tiên phong 
trong cuộc cách mạng chuyển đổi số đất nước, mang cuộc sống số đến gần hơn với 
mỗi người dân. Đồng thời chúng tôi cũng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ cho các bộ ban 
ngành và chính phủ trong cuộc cách mạng số, chính phủ điện tử để phục vụ tốt hơn 
nữa cho xã hội và người dân, bắt kịp xu thế của thế giới.” 
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Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ mở trường đào tạo nghề 
về cao su tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 16/6 vừa qua Đại học Dân tộc Vân Nam và 
Tập đoàn Nông Khẩn Vân Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thành lập tại 
Lào một cơ sở đào tạo nghề trong khuôn khổ hợp tác Lan Thương – Mê Công. 

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác để thành lập một trường dạy nghề liên kết với Viện nghiên 
cứu cao su Quốc gia Lào, từ đó triển khai đào tạo kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp cho 
lao động người Lào, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp – nhà trường trong ứng 
dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. 

Những năm lại đây, trường đại học Dân tộc Vân Nam luôn được xác định là một trong 
những cơ sở giáo dục dẫn đầu Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác giao lưu giáo dục 
giữa các nước tiểu vùng sông Mê Công. Từ năm 2018 đến nay, trường đã chiêu sinh 
đào tạo tổng cộng 109 lưu học sinh các nước tiểu vùng Mê Công, trong đó có 27 học 
sinh Lào. Tập đoàn Nông Khẩn có quá trình 14 năm đầu tư lĩnh vực cao su tại Lào, 
Viện nghiên cứu Cao su quốc gia Lào do tập đoàn này đầu tư xây dựng cho Lào dự 
kiến sẽ được khánh thành đưa vào hoạt động cuối năm nay. 

Tại buổi lễ ký kết, đại diện hai bên cho biết, sẽ tăng cường hợp tác sâu sắc toàn diện 
đa tầng mang tính tương hỗ giữa hai bên, cùng xây dựng mô hình mới về hợp tác doanh 
nghiệp – nhà trường trong khuôn khổ chiến lược “Đi ra bên ngoài” mang tính quốc gia 
của Trung Quốc, nhằm đóng góp phát triển năng lực giáo dục, đào tạo nghề của Lào. 
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Doanh nghiệp Trung Quốc ký kết hợp đồng triển khai 
hệ thống X-Ray Scanner tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 16/6 vừa Qua tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Lào đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng triển khai, vận hành, bảo dưỡng hệ thống 
kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải bằng hệ thống X-Ray Scanner và xây 

dựng hệ thống quản lý công nghệ thông tin liên quan giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào 
với công ty NUCTECH LAO CO.,LTD. 

Thông tin từ buổi lễ cho biết, từ năm 2006 tập đoàn NUCTECH của Trung Quốc đã 
bắt đầu hoạt động cung cấp cho hải quan Lào các loại thiết bị kiểm tra container kích 
cỡ lớn để lắp đặt tại các cửa khẩu đường bộ chủ yếu của Lào. Năm 2019, với lý do 
hưởng ứng sáng kiến hợp tác “Vành đai, Con đường”, NUCTECH đã hợp tác với Bộ 
Tài chính Lào thành lập công ty liên doanh hoạt động tại Lào lấy tên là Công ty TNHH 
NUTECH LAO. Hợp đồng vừa được ký kết đánh dấu việc NUTECH LAO sẽ tiếp tục 
đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp, vận hành các thiết bị tiên tiến áp dụng trong 
lĩnh vực kiểm soát hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu của Lào, 
tham gia tích cực vào quá trình thuận lợi hóa các hoạt động thương mại quốc tế, tăng 
nguồn thu ngân sách cho chính phủ Lào. 

NUCTECH là một doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, được thành lập vào năm 1997 
như là một nhánh của Đại học Thanh Hoa, đại học hàng đầu của Trung Quốc, chuyên 
về cung cấp thiết bị và giải pháp kiểm tra an toàn kỹ thuật cao do công ty giữ tự phát 
triển nắm giữ bản quyền, phục vụ khách hàng kinh doanh vận tải hàng hóa và kho bãi. 
Sản phẩm và công nghệ của NUCTECH đã có mặt tại 170 quốc gia và khu vực. 
NUCTECH từng được lãnh đạo bởi ông Hu Haifeng, con trai của nguyên Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từ khi thành lập cho đến năm 2008. 
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Chủ tịch nước gặp mặt lãnh đạo lực lượng vũ trang Lào 
heo báo chí Lào, sáng 19/6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Vientiane, 
Chủ tịch nước, Tổng bí thư Bounnhang Vorachith đã có buổi làm việc và nói 
chuyện với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Lào. Tiếp đón Chủ tịch 

nước có Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Bộ trưởng An 
ninh, Trung tướng Vilay Lakhamphong cùng các lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân 
Lào. 

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng trước thành quả 
và thắng lợi của lực lượng Quốc phòng-An ninh đã đạt được những năm vừa qua trong 
công tác bảo vệ, giữ gìn và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện 
của Đảng và Nhà nước Lào. Theo Chủ tịch nước Lào, lực lượng Quốc phòng và An 
ninh Lào đã từng bước củng cố tính vững mạnh, phát huy truyền thống và tuyệt đối 
trung thành, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giao 
phó. 

Chủ tịch Bounnhang cũng chỉ đạo hai lực lượng vũ trang củng cố, phát huy các thành 
quả đạt được, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và phát triển đất 
nước. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, góp 
phần vào sự phát triển liên tục kinh tế và đời sống nhân dân Lào các dân tộc. Cuối buổi 
nói chuyện và làm việc, Chủ tịch nước Lào cũng cùng với các lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng, Bộ An ninh xuống thăm dự án xây dựng khu di tích nhà tù các lãnh đạo Đảng 
và Mặt trận Lào yêu nước tại doanh trại quân đội ở bản Phonkheng, thủ đô Vientiane. 

Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng 
CHDCND Lào 

heo KTTM, ngày 18/6, tại trụ sở Ngân hàng CHDCND Lào ở thủ đô Vientiane 
đã diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận chức vụ giữa Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài 
chính, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng CHDCND Lào cho ông 

Sonexay Sithphaxay, Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào. Tham dự buổi lễ có mặt 
các thành viên lãnh đạo BOL và đại diện các ban ngành có liên quan. 

Theo đó, Thống đốc Sonexay Sithphaxay sẽ kiêm luôn chức vụ người đứng đầu hội 
đồng quản trị của ngân hàng của Nhà nước Lào, trực tiếp có quyền lực cao nhất trong 
việc quyết định các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị của BOL như xây dựng 
kế hoạch tài khóa quốc gia; báo cáo hoạt động thường niên và phương hướng hoạt 
động của BOL; báo cáo kế hoạch thu chi ngân sách trình Chính phủ và Quốc hội. Ông 
Sonexay cũng sẽ trực tiếp quyết định thông qua các chính sách và quy tắc hoạt động 
quan trọng của BOL trong tương lai. 
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Lào triển khai dự án khuyến khích phát triển thương 
mại bền vững 

heo VTM, kể từ tháng 7/2019, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm thương mại quốc 
tế ITC, Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào đã thực hiện dự án khuyến 
khích phát triển thương mại bền vững (T4SD) Hub Laos với hình thức là các 

đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực này cho các doanh nghiêp trong 
nước. Cụ thể, dự án T4SD Hub Laos bao gồm 2 chương trình đào tạo gồm “Quy định 
về tiêu chuẩn chất lượng quốc tế bền vững (VSS)” và “Quy định về hàng hóa và các 
kênh tiếp thị quốc tế (PPIM). 

Gần nhất, hôm 17/6 vừa qua tại trụ sở của mình tại thủ đô Vientiane, LNCCI đã trao 
bằng chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo VSS cho đại diện của 15 doanh nghiệp trong 
nước ở các lĩnh vực trà, cà phê và lúa gạo. Chương trình đào tạo nói trên có mục đích 
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực tiếp cận xu hướng và các quy trình cần thiết 
để đạt được tiêu chuẩn quốc tế về điều kiện cung cấp hàng hóa như tiêu chuẩn sản 
phẩm sạch (Organic); tiêu chuẩn công bằng thương mại (Fairtrade)… 

Cũng trong cùng ngày, LNCCI chính thức thông báo triển khai chương trình đào tạo 
thứ 2 (PPIM) và mở cửa đăng ký cho các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu phát 
triển nguồn nhân lực. 

Doanh nghiệp nhà nước Lào ký hợp tác phát triển công 
ty dược phẩm 

heo báo chí Lào, ngày 18/6 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Công ty dược phẩm 
nhà nước số 2 và Kolao (LVMC) vừa thực hiện lễ ký kết hợp tác về việc nâng 
cấp và phát triển nhà máy sản xuất dược số 2. Tham gia buổi lễ có đại diện 

hai doanh nghiệp và sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế Lào cùng các ban ngành có 
liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc Kolao, ông Khamkhan Naphavong, biên bản 
ghi nhớ hợp tác lần này là bước tiến đầu tiên trong quá trình đàm phán phát triển theo 
hướng hiện đại hóa nhà máy dược số 2 nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu 
thuốc điều trị y tế chất lượng cao của xã hội. Sau biên bản ghi nhớ, hai công ty sẽ tiến 
hành nghiên cứu lập luận chứng kinh tế trình Chính phủ xem xét trước khi hiện thực 
hóa dự án. 

Theo định hướng chung, hợp tác liên doanh sẽ đầu tư để mở rộng và đa dạng hóa chủng 
loại thuốc y tế được sản xuất tại nhà máy dược số 2, hướng đến việc đủ cung cấp cho 
thị trường trong nước và có thể xuất khẩu trong tương lai.  
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Bàn giao sân bay XiengKhuang cho  
Bộ Quốc phòng Lào 

heo KTXH, diễn ra mới đây, Bộ Công chính và Vận tải cùng Bộ Quốc phòng 
Lào đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định chuyển giao quyền quản lý sân bay 
Xieng Khuang, hay còn được gọi là sân bay Thong Hayhin (Cánh Đồng 

chum) kể từ ngày 12/6/2020 trở đi cho Bộ Quốc phòng Lào. Buổi lễ diễn ra dưới sự 
chứng kiến của Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Aesamai Leuangvanhxay và 
Thứ trưởng Công chính Vận tải Santisouk Simmalavong cùng lãnh đạo tỉnh 
XiengKhuang và đại diện các ban ngành khác có liên quan. 

Sân bay XiengKhuang hiện nay tiền thân là sân bay quân sự, có tuổi đời 22 năm, được 
thành lập vì mục đích quốc phòng-an ninh của Lào, sau đó được chuyển sang phục vụ 
các chuyến bay dân sự với khả năng tiếp nhận các tàu bay 70 chỗ. Việc chuyển giao 
lại sân bay trực tiếp cho Bộ Quốc phòng Lào ngoài việc duy trì hoạt động khai thác 
dịch vụ hàng không thương mại còn nằm trong chiến lược phát triển kỹ thuật quân sự 
mà Chính phủ Lào đề ra. 

Tỉnh Huaphanh lên kế hoạch phát triển du lịch mới 

heo Vientiane Times, Tat Phavang nằm tại huyện Sam Tai, tỉnh Huaphanh, là 
một địa điểm du lịch tự nhiên nhiều tiềm năng bởi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hấp 
dẫn. 

Do đó, chính quyền địa phương và doanh nghiệp tại tỉnh Huaphanh đã lên kế hoạch 
phát triển Tat Phavang trở thành điểm du lịch mới, thực hiện chiến dịch quảng bá để 
thu hút thêm nhiều khách du lịch trong tương lai. Cụ thể, kế hoạch thu hút khách du 
lịch được vạch ra bao gồm việc tạo các điều kiện thuận lợi phát triển cần thiết, khuyến 
khích người dân giữ gìn nền văn hóa, phong tục, truyền thống của địa phương mình. 

Ngoài ra, hiện nay tỉnh Huaphanh có tất cả 133 điểm du lịch, gồm có 43 điểm du lịch 
tự nhiên, 28 điểm du lịch văn hóa và 62 điểm du lịch lịch sử 

Lào hoàn thành học viện thể dục thể thao mới 
heo báo chí Lào, ngày 15/6, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức lễ khánh 
thành Học viện thể dục-thể thao tại bản Sikeud, quận Naxaithong, thủ đô 
Vientiane với sự chủ trì của Thứ trưởng Bualan Silypanya. 

Học viện thể dục-thể thao mới được Lào thành lập là tổ hợp bao gồm trung tâm huấn 
luyện thể thao quốc gia và các phòng, ban quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng thể 
dục thể thao nhằm đáp ứng chính sách phát triển lĩnh vực này mà Chính phủ Lào định 
hướng. 
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 Theo đó, Học viện thể dục-thể thao có vai trò tương đương với cơ sở giáo dục Đại học 
khi có thể tổ chức huấn luyện, chương trình đào tạo cấp cử nhân, đại học liên thông 
hoặc hệ liên kết với các chương trình đạo tạo ngắn hạn và dài hạn khác. 

Đặc khu kinh tế Tam giác vàng dự định xây dựng sân 
bay quốc tế trị giá 150 triệu USD 

heo Vientiane Times, dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quản lý Đặc khu kinh tế Tam 
giác vàng tỉnh Bokeo mới đây cho biết đã đệ trình Chính phủ Lào xem xét 
phê duyệt dự án sân bay quốc tế trị giá đầu tư 150 triệu USD nằm trong phạm 
vi Đặc khu kinh tế tại biên giới phía Bắc Lào này. 

Dự kiến, sân bay nói trên được thiết kế với đường băng dài 2.500 m, có thể cất hạ cánh 
các loại máy bay cỡ trung bình như Airbus A320 và Boeing 737, sân bay nói trên sẽ 
được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế để trở thành một trong những sân bay lớn nhất 
tại Lào. 

Dự án dự kiến được đầu tư với tổng số vốn 150 triệu USD đang trong quá trình chờ 
Chính phủ xem xét phê duyệt, nếu được thông qua dự án dự kiến sẽ được hoàn thành 
trong vòng 18 tháng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người 
dân, thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch của địa phương cũng như khu vực Bắc 
Lào. 

Dự án sân bay quốc tế nằm trong kế hoạch phát triển đặc khu Tam giác vàng 2020-
2025. 

Doanh nghiệp Lào phát triển dự án sản xuất chè tại 
miền Bắc Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, Công ty Somneuk Laothang, một đơn vị trồng và 
chế biến sản phẩm chè tư nhân tại Lào vừa ký hợp đồng với chính quyền tỉnh 
Phongsaly, miền Bắc Lào để thúc đẩy dự án sản xuất chè tại địa phương này. 

Theo hợp đồng được ký kết mới đây với Sở Công thương tỉnh Phongsaly, Công ty 
Somneuk Laothang sẽ thúc đẩy trồng và thu mua sản phẩm chè làm nguyên liệu cho 
nhà máy tại bản Chaphou ở huyện Phongsaly theo hình thức hợp tác canh tác 2+3, 
trong đó công ty sẽ cung cấp vốn, kỹ thuật và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm chè tươi, 
người nông dân địa phương sẽ cung cấp diện tích đất canh tác và sức lao động. 

Công ty cũng cam kết sẽ thu mua chè tại bản Chaphou và một số địa phương lân cận 
theo định hướng phát triển ngành sản xuất chè của tỉnh Phongsaly. Nhà máy chế biến 
chè của công ty được thành lập từ năm 2015 với số vốn đăng ký hơn 3 tỷ LAK,. 

Sau một thời gian dài gặp vướng mắc về thủ tục hành chính và bàn giao diện tích đất, 
đến nay Sở Công thương tỉnh Phongsaly mới thực hiện được việc ký kết hợp đồng với 
công ty. 
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    Tuyến đường Donnokkhoum-Đại lộ 450 sẽ hoàn thành 
trong năm 2020 

heo truyền thông Lào, tuyến đường kết nối địa bàn 2 quận Sisattanak và 
Xaysettha dài 11,66 km có chi phí đầu tư hơn 76 triệu USD (khoảng 600 tỷ 
kip) bằng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách của Chính phủ Lào theo thỏa thuận 

đươc ký kết giữa Sở Công chính Vận tải Vientiane và Công ty xây dựng Namtha.  

Theo giám đốc Sacksombath Taysouliya, chủ thầu dự án cho biết tiến độ hiện nay đạt 
khoảng 86% tổng khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 
2020 này. 

Trên thực tế, dự án đang bị chậm tiến độ do nhà thầu gặp khó khăn về vấn đề tài chính 
và một số hạng mục bị tạm ngừng thi công do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời 
gian qua khiến công nhân không thể duy trì làm việc. 

Tuy nhiên, dự án đang được tiếp tục trở lại với việc tập trung trải bê tông khoảng 400-
500m đường còn lại, theo ông Sacksombath. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

    Hà Nội luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị  
Việt Nam - Lào 

heo Hà Nội mới, Chiều 18-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ có buổi tiếp Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt 

Nam Sengphet Houngboungnuang tới chào xã giao. 

Chia sẻ khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô, Bí thư Thành ủy Vương Đình 
Huệ cho biết, dịch Covid-19 khiến tốc độ tăng trưởng của Hà Nội giai đoạn đầu năm 
chỉ đạt xấp xỉ 3,4%, tuy có giảm nhưng vẫn ở mức tích cực so với mặt bằng chung. 
Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm phấn đấu đạt 
cao gấp 1,3 lần mức tăng GDP của cả nước trong năm 2020, đồng thời hoàn thành chỉ 
tiêu thu ngân sách. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, vượt lên những khó 
khăn do dịch bệnh, Hà Nội từ đầu năm tới nay không ngừng tập trung tháo gỡ vướng 
mắc, khó khăn, tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư. Chia sẻ về kế hoạch tổ chức hội 
nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào ngày 27-6 tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ 
trân trọng mời Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tham dự, khẳng định hội nghị sẽ 
là cơ hội quý báu để doanh nghiệp Việt Nam và Lào nói chung, Hà Nội nói riêng tìm 
kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. 

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao sự chủ động ứng phó và những kết 
quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội. Đại sứ chia sẻ, những 
thành tựu trong ngăn chặn dịch Covid-19 của Lào sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự 
đóng góp, hỗ trợ về nhiều mặt của Việt Nam. 

Khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính 
phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô 
Viêng Chăn, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp 
tác giữa Đại sứ quán Lào với thành phố Hà Nội sẽ không ngừng được củng cố, thúc 
đẩy. 
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                  Lào lần đầu đưa vào vận hành Hệ thống quản lý 
hộ tịch điện tử 

heo Nhân dân điện tử, Lào vừa đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký thông tin và 
quản lý hộ tịch điện tử, nhằm nâng cao năng lực quản lý dữ liệu thông tin về 
người dân, giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính. 

Đây là lần đầu tiên, Lào triển khai việc quản lý hộ tịch điện tử, thay cho việc quản lý 
hộ tịch bằng sổ như trước đây. 

Đánh giá về hệ thống này, Thứ trưởng Nội vụ Lào Thongchanh Manixay khẳng định: 
Hệ thống đăng ký thông tin và quản lý hộ tịch này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp 
phần vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng của việc đăng ký thông tin và quản lý 
tình trạng dân số. Qua đó, Bộ Nội vụ có thể thu thập thông tin chính xác, rõ ràng và 
điều hành kịp thời công việc, góp phần phát triển, xây dựng chính sách kinh tế, xã hội. 
Tại Lào, ngành Nội vụ là một trong số các ngành chịu trách nhiệm quản lý nhân khẩu, 
đặc biệt là việc khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, ly hôn, thay đổi tên, họ, thay đổi 
quốc tịch… 

Theo chính sách của Lào, đến năm 2030, quyền công dân được bảo đảm cùng với sự 
quản lý của Nhà nước theo pháp luật. Đến năm 2025, người dân Lào trong độ tuổi sẽ 
được phổ cập giáo dục từ cấp trung học, người dân Lào sẽ được nhận dịch vụ y tế có 
chất lượng một cách rộng rãi, người dân Lào có tuổi thọ trung bình khoảng trên 73 
tuổi; người dân sẽ được tham gia vào hệ thống bảo trợ xã hội một cách rộng rãi; lực 
lượng lao động sẽ được phát triển cả về số lượng và chất lượng, 

Hệ thống đăng ký thông tin và quản lý hộ tịch mà Chính phủ Lào triển khai lần này do 
Công ty Star Telecom, một liên doanh của Viettel với một công ty của Lào xây dựng 
và phát triển, trong đó bao gồm cả việc đào tạo nhân sự vận hành hệ thống dưới sự 
quản lý của Bộ Nội vụ Lào. 

Theo kế hoạch mà Chính phủ Lào đã đề ra, đến năm 2030, người dân Lào sẽ được sử 
dụng dịch vụ đăng ký và thống kê dân cư một cách rộng rãi, có hiệu lực, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, Chính phủ Lào đã xây dựng 
hệ thống quản lý dữ liệu dân cư điện tử để theo dõi, quản lý dữ liệu dân cư một cách 
có hệ thống, từ đó có các chính sách phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. 
Trong thời gian tới, Lào sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống để có thể quản lý hộ tịch trên 
phạm vi cả nước. 
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          Thông xe quốc lộ 127, tạo kết nối khu vực Bắc 
Trung bộ với nước bạn Lào 

heo báo chí Việt Nam, ngày 16/6/2020, tại Km 59+900 Quốc lộ 217, thị trấn 
Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giao thông vận tải phối hợp 
với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ thông xe công trình đầu tư xây 

dựng Dự án nâng cấp mạng lưới Giao thông (GMS) phía bắc lần 2 (Quốc lộ 217) vay 
vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).     

Dự án được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp từ vốn vay ADB và vốn đối 
ứng trong nước của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư là 1.673 tỷ đồng, trong 
đó phần vốn vay là 1.521 tỷ đồng tương đương 71,14 triệu USD, phần còn lại là nguồn 
vốn đối ứng 152,3 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại các huyện Hà Trung, huyện Cẩm 
Thủy, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

Sau 24 tháng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, sự nỗ lực 
phấn đấu của các đơn vị: Ban QLDA Thăng Long, các Tổ chức Tư vấn: Tổ chức Tư 
vấn thiết kế kỹ thuật (Liên danh tư vấn Yooshin (Hàn Quốc) - Nippon Koei (Nhật 
Bản)), Tổ chức Tư vấn Giám sát thi công (Liên danh tư vấn Kunhwa - Jinwoo (Hàn 
Quốc)) và Nhà thầu thi công (Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - Công ty cổ phần 
xây dựng và đầu tư hạ tầng dầu khí, Liên danh Công ty cổ phần Tân Thành - Công ty 
xây dựng Thống Nhất, Liên danh Tổng công ty Hoàng Long và Tổng công ty xây dựng 
công trình giao thông 1) cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa 
phương, dự án Nâng cấp mạng lưới Giao thông (GMS) phía bắc lần 2 (Quốc lộ 217) 
vay vốn ADB đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hợp đồng. Việc đưa 
công trình vào khai thác sử dụng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tỉnh Thanh Hóa. 
Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông các huyện 
phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, QL217 còn đóng vai trò kết nối thông thương 
giữa Khu kinh tế biển Nghi Sơn, trung tâm TP Thanh Hóa với Cửa khẩu Quốc tế Na 
Mèo và tỉnh Hủa Phăn (Lào).Quốc lộ 217B có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối 
với Quốc lộ 1A tại Hà Trung với cửa khẩu Na Mèo và liên kết với các tuyến Quốc lộ 
6, 6A, 6B phía Lào, tạo kết nối vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam với vùng Đông Bắc 
Lào, là điều kiện để hàng hóa từ các cảng biển Việt Nam (Nghi Sơn, Hải Phòng, Vũng 
Áng…), thông thương sang Lào, rút ngắn thời gian, chi phí đi lại với Lào cũng như 
các nước trong khu vực Tiểu vùng Mê Kông. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống giao 
thông khu vực kinh tế trọng điểm mở ra tuyến đường kết nối từ khu kinh tế biển Nghi 
Sơn đi các huyện vùng núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và 
kết nối với nước bạn Lào. Dự án còn có ý nghĩa rất lớn về an ninh quốc phòng, xóa 
đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh 
Hóa. 
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            Nhập cảnh cho hơn 1.000 du học sinh Lào vào Việt 
Nam 

heo Nhân dân điện tử, thực hiện Công văn số 4588 của Văn phòng Chính phủ về 
việc tạo điều kiện cho sinh viên hai nước Lào và Campuchia trở lại Việt Nam 
học tập, ngày 17-6, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), Bộ đội 

Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã tổ chức làm thủ tục nhập cảnh cho 100% sinh 
viên Lào vào Việt Nam, sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng để thực hiện cách 
ly theo quy định. 

Theo kế hoạch, từ 9 giờ đến 11 giờ trong hai ngày 17 và 18-6, có 1.044 sinh viên chín 
tỉnh của Lào sẽ nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Ngày 17-
6, sinh viên đến từ các tỉnh: U Đôm Xay, Luông Nặm Thà, Phoong Sa Ly, Hủa Phăn, 
Xay Sổm Bun, Xiêng Khoảng của Lào sẽ nhập cảnh trước. Ngày 18-6, toàn bộ sinh 
viên các tỉnh: Bo Kẹo, Luông Pra Băng, Say Nha Bu Ly nhập cảnh. 

Trong ngày 17-6, BĐBP tỉnh Điện Biên đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 500 sinh 
viên Lào; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng tại cửa khẩu thực hiện đúng quy trình 
kiểm tra, giám sát và tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Tất cả sinh viên khi vào khu vực cửa khẩu phía Việt Nam được BĐBP tỉnh Điện Biên 
và cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra y tế, kiểm tra thân nhiệt, kê khai 
y tế, phân loại hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh. 

Sau khi nhập cảnh, 100% sinh viên chín tỉnh của Lào phải thực hiện cách ly y tế tại 
các cơ sở cách ly tập trung theo quy định và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 
phòng, chống dịch Covid-19. 
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