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 Tin chính: 

 Lào nới lỏng thêm quy định phòng dịch trong tháng 7 

heo Bộ Y tế Lào, cho biết tính đến chiều ngày 4/7, Lào trải qua ngày thứ 84 

liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng cũng như từ nước 

ngoài nhập cảnh vào. Bộ Y tế cũng đã thực hiện tổng cộng 17.374 lần xét 

nghiệm, ghi nhận 19 trường hợp và đều đã điều trị khỏi. Ngoài ra, Lào cũng 

còn gần 3.000 trường hợp đang cách ly bắt buộc tại 89 trung tâm trên cả nước. 

Bộ Y tế Lào cũng kêu gọi người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện chặt chẽ các 

biện pháp phòng ngừa cần thiết như đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, hạn 

chế đến những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh và từng bước thay đổi sang thói quen 

sinh hoạt mới. 

Trong tháng 7, theo tinh thần Thông báo số 697 của Văn phòng Thủ tướng Lào, Chính 

phủ Lào cho phép hoạt động thi đấu thể thao có khán giả vào xem với điều kiện phải 

thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và giữ giãn cách tối thiểu 1m trở 

lên; Cho phép mở lại các casino, các hoạt động hội họp, lễ tiệc, lễ hội truyền thống, 

hôn lễ với điều kiện phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và giữ giãn 

cách tối thiểu 1m trở lên. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào tiếp tục sẽ cấm các hoạt động của tụ điểm giải trí, quán 

karaoke và internet game; Tiếp tục đóng các cửa khẩu truyền thống, cửa khẩu địa 

phương đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông và vận chuyển hàng hóa, ngoại 

trừ một số cửa khẩu được Chính phủ cho phép; Các cửa khẩu quốc tế vẫn sẽ tiếp tục 

đóng với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông, ngoại trừ công dân Lào, người nước 

ngoài có nhu cầu cấp thiết nhập cảnh và cần xin phép Ủy ban đặc trách cấp quốc gia. 

Lào cũng tiếp tục ngừng cấp thị thực du lịch, thăm viếng cho cá nhân di chuyển từ 

hoặc quá cảnh quốc gia có dịch bệnh Covid-19, ngoại trừ nhân viên ngoại giao, nhà 

đầu tư, doanh nhân, chuyên viên và lao động cho các dự án quan trong tại Lào. 

Bên cạnh đó, Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào cũng cho biết tính 

đến hôm 1/7, cả nước ghi nhận 2.345 ca nhiễm sốt xuất huyết và đã có 7 người chết 

do căn bệnh này. Hiện tại, thủ đô Vientiane vẫn đang là địa phương ghi nhận nhiều ca 

tử vong do sốt xuất huyết nhất, với 3 ca, tỉnh Bolikhamxay có 2 ca, Xayaboury và 

Khammuan mỗi tỉnh có 1 ca. 
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Lào thông qua Luật thuế Hải quan sửa đổi 

heo KPL, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Lào khóa 8, Quốc hội 

nước đã tổ chức biểu quyết và ghi nhận số đông chấp thuận, từ đó quyết định 

thông qua Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi do Bộ Tài chính đề xuất. Dự thảo 

Luật Hải quan Lào sửa đổi bao gồm 17 chương, 28 khoản, 180 điều, dự kiến 

sẽ được thay thế cho Luật Hải quan hiện hành (2014). 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy cho biết lĩnh vực thuế quan của 

Lào trong năm 2019 chiếm 29.1% tổng thu ngân sách, chiếm 4.4% GDP, trong đó, 

thuế nhập khẩu chiếm 16%, VAT nhập khẩu chiếm 31%, thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm 

45%. 

Bộ Tài chính Lào cho biết bộ Luật Hải quan hiện hành có nhiều bất cập so với điều 

kiện thực tế cũng như quy định của các cơ chế hợp tác khu vực mà Lào đang là thành 

viên, đặc biệt là quy định về việc hồi phí, thuế quan, quy định về quản lý hàng hóa tạp 

nhập tái xuất, cơ chế miễn trừ Hải quan, cơ chế hiện đại hóa Hải quan... khiến công 

tác quản lý gặp khó khăn và tạo ra nhiều lỗ hổng bị lợi dụng, gây ra thất thoát nguồn 

thu ngân sách. 

Theo Cục Hải quan, khả năng công tác thu ngân sách toàn ngành trong năm 2020 sẽ 

không đạt chỉ tiêu đã đề ra 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… 

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. 
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Quốc hội Lào thông qua Luật định về tổ chức nhân sự 

heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Lào, các đại biểu 

đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Dự thảo Luật Quốc hội sửa đổi, 

Dự thảo Luật Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Dự thảo Luật bầu cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Theo nội dung Luật Quốc hội hiện hành, đây là cơ quan có quyền lực cao nhất trong 

việc bầu và bãi nhiễm các chức vụ lãnh đạo nhà nước bao gồm Chủ tịch, phó chủ tịch 

nước, Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành Chính phủ. Ngoài ra, việc xem xét và phê 

chuẩn cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước, Chính phủ hoặc tổ chức bỏ phiếu tín 

nhiệm, ra quyết định bãi nhiệm cán bộ cũng thuộc quyền hạn của Quốc hội Lào. Các 

quyền hạn tương tự ở cấp tỉnh cũng thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Nội dung sửa đổi tại Dự thảo Luật Quốc hội bao gồm việc quy định quyền của Ủy ban 

thường vụ trong việc xem xét và phê chuẩn việc bổ nhiệm, điều chuyển và miễn nhiệm 

các vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy Chính phủ trong trường hợp đặc biệt và báo 

cáo Quốc hội trong kỳ họp thường kỳ tiếp theo. Ban thường vụ Quốc hội cũng đánh 

giá việc trao quyền cho Quốc hội trong việc điều chỉnh nhân sự cấp cao thuộc bộ máy 

Nhà nước trong trường hợp khẩn cấp là cần thiết thay vì phải đưa ra thảo luận tại Kỳ 

họp Quốc hội 6 tháng một lần. 

Trên thực tế, một số trường hợp điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao cũng được 

thực hiện trước khi báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội trong trường hợp 

cấp thiết. Gần nhất là việc nguyên Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Tài chính và Kế hoạch 

Quốc hội Vilayvong Bouddakham được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng Champasak, thay 

thế cho người tiền nhiệm nhận quyết định nghỉ hưu. 

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm, bãi nhiệm chức vụ cao nhất của nhà nước, bao gồm Chủ 

tịch nước, phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vẫn thuộc quyền hạn của 

Quốc hội Lào, theo nội dung dự Luật mới. 

Trước đó, Đại biểu Quốc hội tỉnh Champasak cũng đã đề xuất việc bổ sung thêm các 

chức vụ Chánh án tối cao, Viện trưởng Kiểm sát tối cao vào nhóm các nhân sự cấp cao 

dưới quyền hạn của Quốc hội Lào. Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung quy định ngừng 

tư cách đại biểu Quốc hội của cá nhân không đảm bảo tình trạng sức khỏe hoặc được 

xác nhận là trong điều kiện không phù hợp hoặc là người đang làm việc ở nước ngoài, 

học tập trong nước hoặc nước ngoài có thời gian từ 3 năm trở lên. 
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Lào thông qua Luật về tài nguyên và môi trường 

heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Lào khóa 8, Quốc 

hội đã thông qua Dự thảo Luật điều chỉnh một số điều khoản của Luật về 

nước và tài nguyên nước và Luật bảo vệ môi trường. 

Trước đó, trong phần báo cáo, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào cho 

biết việc điều chỉnh các quy định trong bộ Luật về nước và môi trường hiện hành (bản 

năm 2017) là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước và 

môi trường phù hợp với Luật đất đai sửa đổi mới được Quốc hội thông qua vào năm 

2019 vừa qua. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Sommad Pholsena cũng cho biết các sửa đổi trong hai bộ Luật 

nói trên cũng nhằm phù hợp với chiến lược quản lý đất đai mà Chính phủ Lào hoạch 

định từ nay đến năm 2030, trong đó chú trọng đến nỗ lực đạt được độ bao phủ rừng 

70% trên cả nước. 

Theo nội dung chiến lược quản lý tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ 

quan nòng cốt thực hiện các công tác trọng tâm, bao gồm cả khu vực đất phụ cận nguồn 

nước, theo Bộ trưởng Pholsena. 

Theo đó, các điều khoản thứ 34 và 35 của Luật về nước và tài nguyên nước, điều 18 

của Luật bảo vệ môi trường nằm trong diện được sửa đổi. 
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Lào thu hồi nhiều giấy phép đầu tư dự án sai phạm 

heo KPL, Chính phủ Lào cho biết hàng chục dự án ở nước này đã bị thu hồi 

giấy phép do nhà đầu tư vi phạm các thỏa thuận đã ký kết. 

Trong phiên trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thuộc khuôn khổ Kỳ họp 

thứ 9, Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra những ngày qua, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế 

hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone cho biết nhiều chủ dự án đã không có hành 

động phát triển nào hoặc đạt tiến độ rất chậm so với nội dung thỏa thuận ban đầu, bị 

phát hiện sau các đợt thanh tra của Chính phủ kể từ năm 2016. 

Báo cáo thanh tra của Chính phủ Lào cho thấy nhiều nhà đầu tư đã được cấp phép hợp 

lệ nhưng không có hành động nào triển khai thực tế và có xu hướng bán lại các dự án 

của mình cho bên thứ 3 hoặc các hành động phát triển dự án quá chậm so với yêu cầu. 

Liên quan đến vấn đề này, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đặt ra câu hỏi về hiện tượng 

nhiều dự án đầu tư ở Lào trên giấy tờ do người Lào đứng tên nhưng trên thực tế được 

triển khai bởi người nước ngoài. Đồng thời yêu cầu Chính phủ cho biết các hành động 

và phương hướng giải quyết cụ thể. 

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, đã có 82 dự án đã bị thu hồi giấy phép, trong 

đó bao gồm 5 dự án đã nộp phí bảo đảm, có tổng trị giá 160.000 USD, Chính phủ sẽ 

tịch thu các khoản này do nhà đầu tư vi phạm thỏa thuận đã ký. 

Trong số các dự án bị thu hồi, có 70 dự án khai khoáng, 9 dự án thủy điện và 3 dự án 

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời cho biết sau các nỗ lực thanh tra nhiều 

năm, Bộ trưởng Sonexay cho biết hiện tượng tương tự vẫn đang tồn tại và Chính phủ 

cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát, kiểm 

tra chặt chẽ ở cả cấp Trung ương và địa phương. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định sẽ cải thiện khả năng phối hợp giữa các cấp 

để giải quyết và thu hẹp các kẽ hở, đặc biệt là vấn đề sang tay dự án của nhà đầu tư. 
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Chính phủ Lào phát hiện nhiều dự án đầu tư công bị 

định giá cao 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào tiết kiệm được 1.213 tỷ Kip từ các dự án đầu 

tư công được định giá quá cao nhưng đem lại hiệu quả thấp. 

Thông tin trên được Thủ tướng Thongloun Sisoulith báo cáo tại kỳ họp thứ 

9, Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra tuần qua, ông cho biết đó là kết quả làm việc của Ủy 

ban đặc trách về công tác thanh tra các dự án đầu tư công lãng phí ngân sách trên phạm 

vi cả nước. 

Theo Thủ tướng Lào, có 4.601 dự án công nằm trong diện thanh tra, với tổng giá trị 

đầu tư ngân sách 103.187 tỷ Kip. Đến nay, Ủy ban đặc trách đã thanh tra được 672 dự 

án, với tổng giá trị đầu tư 43.539 tỷ Kip, giúp Nhà nước tiết kiệm được 1.213 tỷ Kip 

và truy thu thêm 89.35 tỷ Kip thuế, khoản tiền thu hồi được do các hoạt động của dự 

án được cắt giảm khiến chi phí thực hiện giảm theo. 

Cũng theo Thủ tướng Thongloun, có nhiều dự án sau khi thanh tra, được phát hiện có 

mức đầu tư được định giá cao hơn 20% so với đơn giá do Chính phủ quy định, tương 

đương khoản ngân sách 2.583 tỷ Kip. 

Khoản định giá vượt mức nói trên được báo cáo là do công tác giải ngân ngân sách 

chậm, nhà thầu phải chịu thêm mức lãi suất ngân hàng khi các khoản vay không được 

thanh toán đúng vào thời điểm đáo hạn. Chính phủ Lào cho biết sẽ đàm phán để thu 

hồi lại khoản vượt mức này, trong giới hạn phù hợp, khi đã bỏ qua các chi phí phát 

sinh thực tế, Thứ trưởng Kikeo cho biết trong một phỏng vấn báo chí. 

Cũng theo nội dung các báo cáo thanh tra trước đây, nhiều dự án đầu tư công của Lào, 

bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng đã bị định giá cao một cách bất thường và Chính phủ 

phải tiến hành đàm phán, ký lại hợp đồng với chi phí thấp hơn. Thủ tướng Lào cho 

biết các dự án như vậy đã được phát hiện từ năm 2007 và hầu hết không được Quốc 

hội và Chính phủ phê duyệt. 

Các dự án bị định giá cao được triển khai theo hình thức nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng 

và sẽ được một cơ quan nhà nước có liên quan thanh toán sau. 

Tuy nhiên, các dự án này đã không được trải qua quá trình đấu thầu, nhà đầu tư cũng 

tự thực hiện khảo sát, lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật, thuê đơn vị tư vấn và thi công 

khiến chi phí bị đẩy cao một cách vô lý. 
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 Lào tập trung hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng từ 

đại dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, thông qua nhiều biện pháp, người lao động bị ảnh hưởng 

việc làm là thành viên của quỹ bảo hiểm xã hội quốc gia Lào đã được hỗ trợ 

trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Chính phủ Lào đã thể hiện nỗ lực đảm bảo quyền và lợi ích của toàn bộ lao động bị 

ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng thừa nhận gặp khó khăn trong việc xác minh thông tin 

rõ ràng về từng nhóm lao động khác nhau. 

Báo cáo mới đây trước Quốc hội, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng 

Xaysompheng cho biết Nhà nước đã thành công trong việc đảm bảo những lao động 

Lào, cả từ nước ngoài trở về, hoặc lao động trong nước phải nghỉ việc vẫn được người 

sử dụng lao động hỗ trợ. 

Tuy nhiên, tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế 

Lào và những lao động nằm ngoài hệ thống Bảo hiểm xã hội không thể xin trợ cấp thất 

nghiệp hoặc mất việc làm tạm thời, ông Khampheng nói. 

Các chính sách, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Lào để phục hồi nền 

kinh tế cũng bao gồm việc hỗ trợ người lao động trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là 

việc tập trung vào giảm nghèo, cải thiện thu nhập của người lao động và gia đình thông 

qua các kênh hỗ trợ khác nhau. 

Tuy nhiên, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội thừa nhận không thể chủ động trong việc 

hỗ trợ việc làm cho một số nhóm lao động nhất định, bởi không đủ các tiêu chí cần 

thiết để hưởng chính sách. Việc này đã đẩy mức thất nghiệp trong nước từ bình quân 

9.25% vào năm 2017 lên 25% ở hiện tại. 

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội hiện đang áp dụng các chính sách hỗ trợ tìm việc làm 

hoặc tạo điều kiện kinh doanh, tìm việc ở nước ngoài cho người lao động sau khi tình 

hình dịch bệnh được kiểm soát. 

Bộ trưởng Khampheng cho biết các ban ngành địa phương đang thực hiện thu thập 

thông tin chi tiết về số lượng lao động cần được hỗ trợ, đồng thời Bộ cũng đang hợp 

tác với các bên liên quan để trao đổi thông tin và thúc đẩy các sáng kiến cho lĩnh vực 

lao động. 

Liên quan đến vấn đề phúc lợi xã hội, Bộ trưởng Khampheng Xaysompheng cũng cho 

biết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy chất lượng sống, đảm bảo khả năng công bằng trong 

tiếp cận các cơ hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em, người già và người 

khuyết tật. 
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 Lào có nhu cầu cao về ngoại tệ 

heo báo chí Lào, Lào đang gặp thách thức khi dự trữ ngoại tệ tiếp tục xuống 

thấp trong khi nhu cầu nhập khẩu vẫn cao và nhiều khoản nợ chuẩn bị đáo 

hạn. 

Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào Sonexay Sithphaxay cho biết Lào có nhu cầu 

tối thiểu 4 tỷ USD ngoại tệ mỗi năm để nhập khẩu hàng hóa, thanh toán nợ nước ngoài 

và ổn định thị trường, tuy nhiên mức dự trữ thấp của Chính phủ đang tạo ra nhiều thách 

thức. Ngân hàng Trung ương và hệ thống ngân hàng thương mại đã đạt mức mua vào 

chưa tới 2 tỷ USD trong năm 2018, giảm đến 53% so với 3 năm trước đó. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự trữ ngoại tệ thấp của Lào bao gồm cả yếu tố nội 

tại và nước ngoài, điều này trực tiếp làm suy yếu giá trị đồng Kip Lào, khiến Chính 

phủ nỗ lực ban hành các biện pháp để ổn định thị trường kể từ năm 2018, khi các khó 

khăn tiếp tục lớn bởi giá trị hai loại ngoại tệ chính là bath Thái Lan và USD tăng mạnh. 

Ngoài ra, nguồn viện trợ quốc tế và FDI của Lào trong vài năm qua cũng giảm theo đà 

suy thoái của kinh tế thế giới nhưng nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và 

nợ nước ngoài lớn, theo BOL. 

Ngoài ra, sự cạnh tranh cao độ giữa các nước đang phát triển để giành được tài trợ 

quốc tế cũng dẫn đến việc Lào nhận được ít hơn nguồn ngoại tệ từ lĩnh vực này. Cụ 

thể, năm 2019, Lào ghi nhận 755 triệu USD viện trợ nước ngoài, giảm 44% so với năm 

2018 (1.3 tỷ USD) và 55% so với năm 2017. Điều này ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ, 

là một trong các động lực chính để thúc đẩy nền kinh tế của Lào. 

Nửa đầu năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền 

kinh tế toàn cầu và tạo ra thêm thách thức cho Lào trong việc duy trì sự ổn định dự trữ 

ngoại tệ. Đồng thời, sự không chắc chắn của kinh tế thế giới đã gây ra sự biến động về 

lĩnh vực tài chính, đầu tư, giá nhiên liệu, vàng. Tại Lào, giá cả các mặt hàng thiết yếu 

cũng biến động mạnh, kể từ đầu tháng 5, Bộ Công Thương đã có 2 lần điều chỉnh tăng 

giá xăng. Đồng thời, giá vàng trong nước cũng tăng vọt lên hơn 8 triệu kíp/bath, một 

mức cao lịch sử. 

Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào cũng cho biết tình hình đầu tư trên toàn cầu 

cũng giảm mạnh khi các quốc gia tập trung vào ngành y tế và phục hồi nền kinh tế sau 

khi chịu thiệt hại bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp, sản xuất. 

Điều này dẫn đến việc tăng cường tích trữ các loại ngoại tệ có giá trị ổn định, bao gồm 

USD và Bath Thái Lan, khiến các đồng bạc này tăng giá Lào hiện vẫn đang phụ thuộc 

nhiều vào nhập khẩu hàng hóa, số liệu thương mại tháng 5 của nước này cho thấy mức 

nhập siêu khoảng 60 triệu USD. 

BOL cũng cho biết sẽ thúc đẩy mạnh các giao dịch trực tiếp Kip và NDT của Trung 

Quốc với các ngân hàng đối tác để củng cố thanh khoản và giảm lệ thuộc vào bath, 

USD. 
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Nhiều dự án khai khoáng tại Lào vi phạm quy định 

heo báo chí Lào, Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào 

Bounpon Sisoulath đã báo cáo kết quả giám sát, thanh tra công tác thực thi Luật 

quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tập trung vào việc thăm dò, khai thác và 

chế biến khoáng sản, đá khối, cát, sỏi...  

Theo nội dung báo cáo, hiện Chính phủ và chính quyền địa phương cả nước đã cấp 

phép cho 885 hoạt động khai thác khoáng sản. 

Trong đó bao gồm 320 dự án do Trung ương cấp phép, trong đó bao gồm 113 dự án 

đang trong giai đoạn thăm dò, 65 dự án đang thực hiện luận chứng kinh tế-kỹ thuật và 

142 dự án đang trong quá trình khai thác. Chính quyền các địa phương đã cấp phép 

cho tổng cộng 565 hoạt động khai thác khoáng sản. 

Cũng đã có 402 công ty được cấp phép khai thác cát và sỏi dọc theo dòng sông 

Mekong, trong đó chủ yếu các do chính quyền địa phương cấp tỉnh và huyện quản lý,. 

Báo cáo cũng cho biết lĩnh vực khoáng sản vẫn đang đóng vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, đem lại 3.149 tỷ Kip, tương đương 370.55 triệu 

USD cho ngân sách trong giai đoạn 2016-2019, trong đó bao gồm 872.05 tỷ Kip tiền 

thuế, 2.060 tỷ Kip phí sử dụng tài nguyên, 216.72 tỷ Kip phí tô nhượng. Dự báo, ngành 

khoáng sản sẽ đóng góp vào ngân sách 2020 của Lào ước đạt 150 triệu USD. 

Cũng theo nội dung báo cáo, khai khoáng cũng là một trong các lĩnh vực có nhiều tiêu 

cực và vi phạm. Một số dự án được nhà nước cấp phép tô nhượng cho người Lào nhưng 

trên thực tế lại do người nước ngoài thực hiện như dự án khai thác đá khối tại thủ đô 

Vientiane, dự án khai thác fluorite tại Xayaboury. Trong khi đó, có nhiều dự án không 

có bất kỳ hoạt động phát triển nào như dự án thăm dò, khai thác quặng sắt và vàng tại 

Luangprabang và Attapeu; dự án tìm kiếm, khai thác và chế biến đá, sỏi công nghiệp 

tại Xaysomboun; dự án khai thác và chế biến đá tại Sekong; dự án khai thác, chế biến 

sắt và chì tại Khammuan; dự án được cấp phép khai thác cát, sỏi nhưng lại tự ý chuyển 

sang khai thác vàng tại tỉnh Vientiane. 

Nguồn thu của Lào trong việc bán khoáng sản bị ảnh hưởng tương đối do giá cả thị 

trường thế giới giảm đáng kể trong năm 2016-2017 khiến tăng trưởng ngành này giảm 

4.3% trong năm 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với điện lực, khoáng sản đang 

là một trong hai trụ cột của Kinh tế Lào. Trước khi tăng trưởng âm vào năm 2017, 

ngành khoáng sản Lào đã có thời gian phát triển 14 năm liên tục, kể từ năm 2003, đem 

lại trung bình 150 triệu USD cho ngân sách nước này mỗi năm. Năm 2012, ngành 

khoáng sản chiếm 7% GDP, 12% thu ngân sách và 10% GNI. Trong đó có 80% đầu 

tư đến từ nước ngoài. 
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 Chính phủ Lào tăng cường trấn áp tệ nạn ma túy 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào khẳng định quyết tâm tăng cường nỗ lực trong 

cuộc chiến chống lại tệ nạn ma túy đang tiếp tục lan rộng trên cả nước. 

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Lào khóa 8, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho 

biết kể từ năm 2016, thời điểm Chính phủ tăng cường các hoạt động trấn áp ma túy 

quyết liệt, Bộ An ninh đã triệt phá và xử lý nhiều vụ án lớn, tuy nhiên, tình hình buôn 

bán và lạm dụng ma túy trong nước hiện vẫn đang có diễn biến phức tạp. 

Cũng theo báo cáo của Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia Lào năm 2019, việc buôn 

bán và sử dụng ma túy đang gia tăng tại Lào, đặc biệt là ma túy đá, ma túy tổng hợp 

và heroin. 

Hầu hết các hoạt động ma túy diễn ra ở khu vực Tam giác vàng, miền Bắc, tập trung 

tại các tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay và kết nối với các nước có chung 

đường biên giới với Lào. Nước này được xem như là một điểm trung chuyển với khối 

lượng ma túy và tần suất ngày càng tăng cao. 

Đường biên giới phía Bắc Lào được xem là cửa ngõ đi vào của ma túy trong khi biên 

giới phía Nam là đầu ra của dòng chảy này. Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia Lào 

cho biết mức độ lạm dụng ma túy tổng hợp của nước này đang tăng cao trong khi mức 

độ sử dụng thuốc phiện không có nhiều biến động. Ma túy cũng đang là vấn đề mang 

tính quốc gia, gây ra trở ngại cho sự phát triển kinh tế, giáo dục của Lào. 

Trong những năm qua, vấn đề ma túy vẫn đang là tệ nạn tầm quốc gia của Lào, xuất 

hiện và lan rộng ở cả khu vực nông thôn và thành phố. Người trẻ nghiện ma túy đã gây 

ra nhiều hành vi phạm tội, bao gồm cả cướp giật, thậm chí giết người, đồng thời, tạo 

điều kiện cho các bệnh xã hội lây lan. 

Hiện nay, Lào vẫn đang tham gia tích cực vào các khuôn khổ hợp tác song phương và 

đa phương về phòng chống buôn bán ma túy, các chất gây nghiện và tiền chất ma túy, 

đặc biệt là với rung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Nga và Mỹ, cũng như Văn phòng Liên Hợp 

Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). 

Chỉ riêng tại thủ đô Vientiane, cơ quan chức năng phòng chống ma túy cho biết hơn 

700 kg ma túy các loại đã bị thu giữ trong năm 2019 và được đưa ra tiêu hủy, bao gồm 

385.94kg ma túy tổng hợp, 37kg ma túy đá, 8 kg cần sa khô, 67 kg tiền chất. Bên cạnh 

đó, công an cũng đã bắt giữ trên một nghìn đối tượng, trong đó bao gồm cả người nước 

ngoài, tham gia vào các đường dây tàng trữ và buôn ma túy trái phép. 
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ADB và Chính phủ Lào thực hiện dự án dinh dưỡng và 

nông nghiệp tại miền Bắc 

heo báo chí Lào, ngày 3/7, Bộ Nông Lâm Lào, Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) vừa thông báo triển 

khai các sáng kiến mới, chuẩn bị được triển khai tại bốn tỉnh phía bắc Huaphan, 

Xieng Khuang, Luang Prabang và Xayaboury. 

Theo đó, sáng kiến mới là dự án liên quan đến phát triển thủy lợi và thương mại hóa 

nông nghiệp quy mô nhỏ (PICSA) và Dự án quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững 

(SRIWSM) nhằm thúc đẩy nông nghiệp và dinh dưỡng ở khu vực nông thôn.  

Các dự án được triển khai tác khu vực trọng điểm có mục đích phát triển giá trị từ các 

loại cây trồng nông nghiệp, tìm thị trường đầu ra, củng cố vấn đề dinh dưỡng và thu 

nhập cho người nông dân. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông Lâm Thongphat Vongmany cho biết các dự 

án nói trên sẽ giúp người nông dân địa phương cung cấp nhiều loại cây trồng cho thị 

trường, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, còn góp phần đảm bảo an ninh 

lương thực của người dân địa phương cũng như cải thiện dinh dưỡng và vệ sinh ở khu 

vực nông thôn, phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp của Chính phủ Lào giai 

đoạn 2025 và tầm nhìn 2030.  

Bên cạnh đó, hai dự án nói trên cũng tạo nền tảng củng cố công tác quản lý vấn đề 

thủy lợi, theo trưởng đại diện ADB tại Lào Yasushi Negishi, cho biết các dự án sẽ góp 

phần cải thiện môi trường nước và đất nói chung, điều tiết phù hợp lượng nước tưới 

cho mùa vụ và cải thiện trữ lượng cá. Hỗ trợ tạo thêm thu nhập từ hoạt động sản xuất 

đáp ứng nhu cầu thị trường trong cả mùa khô và mùa mưa.  

Đại diện ADB cho biết để dự án đạt được hiệu quả, đòi hỏi nguồn tài chính và nhân 

lực đáng kể cùng nỗ lực của Lào trong việc thu hút thêm tài trợ từ các đối tác quốc tế 

như IFAD, EU và GIZ, những tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 
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Đại sứ Mỹ tại Lào nói về hợp tác giữa hai nước 

heo báo chí Lào, mới đây, trong một phỏng vấn báo chí, Đại sứ Mỹ tại Lào 

Peter M. Haymond đã tuyên bố sẽ nỗ lực để để củng cố hợp tác kinh tế giữa 

Mỹ và Lào trong suốt nhiệm kỳ của mình. 

Ông Peter M. Haymond cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu trong vai 

trò Đại sứ của mình là thúc đẩy Mỹ tiếp tục giúp Lào tiếp cận thị trường quốc tế và 

thu hút thêm nhiều đầu tư nước ngoài. Đồng thời, cam kết duy trì các viện trợ và hợp 

tác song phương mà hai nước đã đạt được thỏa thuận chung.  

Đại sứ Mỹ cho biết khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và các nguồn đầu tư nước 

ngoài dồi dào hơn sẽ cho phép Lào duy trì khả năng tăng trưởng kinh tế. Đồng thời 

cho biết Mỹ và Lào đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng, 

một trong các trụ cột kinh tế của Lào trong những năm qua.  

Liên quan đến các hợp tác trong lĩnh vực giải quyết bom mìn chưa nổ, Đại sứ Haymond 

cho biết dưới thời chính quyền Obama, chính phủ Mỹ đã cam kết phân bổ 30 triệu 

USD hàng năm trong ba năm cho Chính phủ Lào để thực hiện giải phóng UXO.  

Dưới thời chính quyền Trump, viện trợ của chính phủ Mỹ cho công tác xử lý UXO đã 

tăng lên 35 triệu USD mỗi năm nhưng nước này chưa đưa ra cam kết viện trợ dài hạn, 

ông Haymond cho biết.  

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoản viện trợ 90 triệu USD để thực hiện xử lý 

UXO ở Lào được thực hiện thông qua UXOLaos và các tổ chức phi chính phủ liên 

quan đến lĩnh vực này (INGOs).  

Trong tổng số tiền viện trợ này, khoảng 22 triệu USD, tương đương 24,5% đã được 

cung cấp cho Ủy ban UXO Lào, 58,1 triệu USD, tương đương 64,6% được cung cấp 

và triển khai thông qua ba tổ chức phi chính phủ khác nhau, phần còn lại sẽ được bổ 

sung vào quỹ UXO của Lào 

Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ tại Lào cũng cho biết nước này cũng đang viện trợ và hợp tác 

với Lào trong công tác ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như Covid-19, 

HIV / AIDS và sốt xuất huyết, đổng thời củng cố năng lực ngành Y tế Lào trong công 

tác chẩn đoán bệnh.  

Các dự án hợp tác và viện trợ khác của Mỹ tại Lào cũng bao gồm việc tăng cường 

công tác tư pháp, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ người khuyết tật. 
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Lào đánh giá hỗ trợ của EU về giáo dục và dinh dưỡng 

heo báo chí Lào, tuần qua, Chính phủ Lào và đại diện của EU tại Lào đã tổ 

chức họp bàn về tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ của EU trong lĩnh vực giáo 

dục và dinh dưỡng tại nước này, tập trung vào lĩnh vực nâng cao năng lực giáo 

viên, giảm bất bình đẳng giữa khu vực thành phố và nông thôn trong khả năng 

tiếp cận giáo dục và các dịch vụ công cộng. 

Phát biểu tại cuộc họp, với tư cách là đồng chủ trì, Bộ trưởng Giáo dục vả Thể thao 

Lào Sengdeuan Lachanhthaboun nhấn mạnh lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực là một 

trong các vấn đề cấp bách của nước này, mặc dù gặp phải các hạn chế về ngân sách, 

Chính phủ Lào rất coi trong và ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển ngành giáo dục 

và dinh dưỡng. 

Mặc dù đã ghi nhận những tiến bộ trong những năm gần đây, bao gồm thành công 

trong việc giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em dưới năm tuổi từ 44 xuống còn 33%, Lào đánh 

giá cần phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết sự bất bình đẳng giữa nông thôn và thành 

thị. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu bảo vệ nhóm người dễ bị tổn 

thương nhất có tính cấp bách hơn bao giờ hết. 

Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Syhavong cũng cho biết các hợp tác của Lào và đối tác 

quốc tế đã đạt được những thành tựu khả quan, tuy nhiên, một phần ba trẻ em Lào vẫn 

bị còi cọc, đặc biệt là các nhóm dân tộc ở vùng sâu vùng xa và khu vực biệt lập về địa 

lý. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Bounkong kêu gọi các ban ngành liên quan tăng cường hợp tác 

để đạt được các mục tiêu trong việc giảm suy dinh dưỡng, giảm còi cọc để góp phần 

đạt được mục tiêu đưa Lào thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển vào năm 2024. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ EU tại Lào đã đánh giá cao thành quả đã đạt được trong 

việc hỗ trợ Chính phủ Lào nhằm cải thiện ngành giáo dục và giúp tăng cường nỗ lực 

thực hiện Kế hoạch phát triển ngành giáo dục và thể thao, đồng thời hoan nghênh 

những nỗ lực của chính phủ để giảm thiểu tỷ lệ suy dinh dưỡng của nước này trong 

thời gian qua. 

Đại sứ EU cũng cho biết kỳ vọng tăng cường khoản tài trợ cho Lào trong lĩnh vực này 

trong năm 2020 sẽ được tăng lên 42.9 triêu Euro so với kế hoạch ban đầu là 24.9 triệu 

Euro. Đưa tổng số viện trợ của EU lên 112 triệu Euro. Các khoản viện trợ này được 

điều chỉnh phụ thuộc vào khả năng thực thi thực tế của Lào. 
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Lào chú trọng vào phát triển hợp tác với Trung Quốc 

heo KPL, hôm 3/7, Bộ Ngoại giao Lào phát đi thông cáo, bày tỏ hoan nghênh 

và ủng hộ việc dự Luật Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính 

Hong Kong vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua, cho biết CHDCND 

Lào nhận thấy việc triển khai bộ Luật nói trên sẽ đảm bảo tình hình an ninh và 

sự phát triển của đặc khu hành chính Hong Kong trong dài hạn. Chính phủ Lào luôn 

kiên định và ủng hộ chính sách một Trung Quốc và nhìn nhận Hong Kong là đặc khu 

hành chính của Trung Quốc theo hình thức "Một quốc gia, hai chế độ". 

Liên quan đến hợp tác Lào-Trung Quốc trong thời gian qua, mới đây, thuộc khuôn khổ 

Hội nghị trực tuyến cấp cao về hợp tác quốc tế theo khuôn khổ "Vành đai và con 

đường", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến hợp tác song phương với 

Lào theo khuôn khổ chính sách mà nước này đề xướng. Cụ thể, quá trình hợp tác phát 

triển "Vành đai và con đường" giữa Trung Quốc và Lào được Chủ tịch Trung Quốc 

mô tả là trong không khí hữu nghị và đang tiếp tục tiến lên phía trước. 

Kết hợp với kế hoạch xây dựng đối tác "chung vận mệnh" đã được lãnh đạo cấp cao 

Lào và Trung Quốc ký kết, sáng kiến "Vành đai và con đường" phù hợp với chính sách 

biến Lào từ quốc gia không có biển thành trung tâm kết nối đất liền khu vực thông qua 

dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Ngoài 

ra, Trung Quốc cũng đang duy trì là đối tác thương mại lớn thứ 2, đồng thời là nhà đầu 

tư lớn nhất của Lào ở thời điểm hiện tại. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith tại Hội nghị trực tuyến của nhóm 

quốc gia "Vành đai và con đường", phát biểu cho biết Lào khuyến khích các hợp tác 

hữu nghị, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và khẳng định nhất quán trong việc tham gia 

vào kế hoạch hợp tác "Vành đai và con đường". 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, công tác bảo vệ sức khỏe 

và an toàn cho người dân cũng khiến hợp tác "Vành đai và con đường" giữa Lào và 

Trung Quốc càng ngày hoàn thiện hơn. Cũng trong lĩnh vực này, dự án cải tạo bệnh 

viện Mahosot ở thủ đô Vientiane, sử dụng nguồn viện trợ của Trung Quốc khi hoàn 

thành sẽ trở thành cơ sở y tế lớn nhất với nhiều khoa khám, chữa bệnh nhất của Lào. 

Ngoài ra, hai nước cũng đã thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình dịch bệnh ở mỗi 

bên, chủ động cung cấp các viện trợ cần thiết để phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

trong đó, Trung Quốc ngoài cung cấp vật tư còn cử chuyên gia sang giúp Lào củng cố, 

nâng cao năng lực ngành y nước này, đóng góp vào việc điều trị khỏi cho các bệnh 

nhân Covid-19 trong nước, khẳng định vai trò quan trọng của chiến lược "con đường 

tơ lụa y tế" mà Trung Quốc đang triển khai. 

Trong việc hợp tác khắc phục khó khăn bởi đại dịch Covid-19, các dự án quan trọng 

của Lào và Trung Quốc bao gồm tuyến đường sắt, cao tốc Vientiane-Vang Vieng, tổ 

hợp thủy điện Nam Ou, khu công nghiệp Xaysettha cũng đều duy trì được tiến độ tốt. 
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 Nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa Covid-19, Lào và Trung Quốc cũng đã thảo luận 

về kế hoạch triển khai "tuyến đường xanh" đối với việc di chuyển cấp thiết giữa hai 

nước và các vấn đề tạo thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa tại khu vực biên giới. 

Trung Quốc mô tả hợp tác "Vành đai và con đường" giữa hai bên sẽ còn nhiều cơ hội 

rộng mở, nhất là khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

và tuyến đường sắt "chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đông Nam Á" sắp hoàn thành, đóng 

vai trò quan trọng, cùng khu công nghiệp Xaysettha, khu hợp tác Boten-Bohan tạo tiền 

đề cho hành lang kinh tế Lào-Trung Quốc, giúp khai phá, thúc đẩy các hợp tác tiềm 

năng trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, du lịch, năng lượng, vận tải hàng hóa, chế 

biến, sản xuất... 

Bộ Khoa học và Công nghệ Lào chuẩn bị thành lập 

Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm quốc gia 

heo báo chí Lào, ngày 30/6 vừa qua tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ Lào 

đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác thành lập trung tâm kiểm định chất lượng 

thực phẩm và đồ uống Lào. 

Lễ ký diễn ra giữa Trung tâm kiểm định và chứng nhận chất lượng quốc gia Lào, thuộc 

Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào và Công ty Kỹ thuật 

thực phẩm Lào, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, 

ông Boviengkham Vongdara. 

Thông tin từ buổi lễ cho biết, việc thành lập trung tâm kiểm định chất lượng thực phẩm 

và đồ uống Lào nhằm thực hiện chính sách của Chính phủ Lào về việc xây dựng hạ 

tầng trên lĩnh vực quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, cung cấp dịch vụ kiểm 

nghiệm chất lượng thực phẩm và đồ uống cho xã hội, đảm bảo an toàn trong hoạt động 

ăn uống cho người dân vầ thực hiện hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn sản xuất. Dự án 

hợp tác nói trên cũng giúp ích cho Lào trong việc đào tạo nhân lực về kiểm định thực 

phẩm, liên kết với khu vực và quốc tế trên lĩnh vực kiểm định, chứng nhận chất lượng 

sản phẩm thực phẩm và đồ uống. 

Trung tâm nói trên sau khi được thành lập sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Cục Tiêu 

chuẩn và Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, chịu trách nhiệm kiểm định, 

chứng nhận với toàn bộ các sản phẩm thực phẩm, đồ uống được nhập khẩu, phân phối 

cũng như được sản xuất tại Lào. Ngoài ra, cũng tiến hành hợp tác hỗ trợ triển khai xây 

dựng các luật và quy định, đào tạo nhân lực, cung cấp công nghệ - thiết bị và nhân 

viên kỹ thuật liên quan đến hoạt động kiểm định thực phẩm cho Lào. 

Công ty Kỹ thuật thực phẩm Lào là công ty liên doanh Lào Trung, hiện do doanh nhân 

người Hoa, ông Xieyu giữ vị trí giám đốc. 
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  Nông sản của Lào hầu hết xuất khẩu sang Trung Quốc 

heo báo chí Lào, Bộ Nông Lâm Lào vừa thông báo đã hoàn thành đàm phán 

về mở cửa thị trường và thỏa thuận điều kiện kiểm dịch thực vật đối với hàng 

hóa nông sản Lào xuất khẩu sang Trung Quốc đối với 6 sản phẩm bao gồm 

gạo, ngô, sắn, chuối, dưa hấu và khoai lang.  

Động thái này đánh dấu việc 80% hàng nông sản xuất khẩu của Lào sẽ được đưa sang 

Trung Quốc, đưa nước này thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Lào trong bối cảnh 

hai bên đang tiếp tục đàm phán để bổ sung thêm 24 mặt hàng hoa màu khác vào danh 

mục nói trên. 

Hiện tại, Trung Quốc đang nhập khẩu 16 mặt hàng nông nghiệp của Lào như ý dĩ, đậu 

que, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, ớt tươi, hạt điều, lạc, sắn, cây làm thuốc... 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đặt hạn ngạch nhập khẩu 50.000 tấn gạo và 500.000 gia 

súc mỗi năm từ Lào. 

Lào cũng hoàn thành việc đàm phán xuất khẩu 12 loại nông sản với Thái Lan, 13 loại 

nông sản với Việt Nam. 

Mặc dù không có hạn chế về chủng loại nông sản nhập khẩu từ Lào nhưng nước này 

đang gặp khó khăn trong việc đạt được các tiêu chuẩn kiểm dịch khắt khe để tham gia 

vào thị trường EU. 

Bộ Nông Lâm Lào cho biết nước này mới chỉ có 2 doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn 

về rau củ tươi của EU. 
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    Công ty Canada đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị y tế 

tại Lào  

heo truyền thông Lào, Công ty chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị y tế Canada 

PRI · MED vừa thông báo kế hoạch triển khai nhà máy sản xuất mới tại thủ đô 

Vientiane, Lào. 

PRI · MED Medical Products (PRI · MED) có trụ sở tại thành phố Edmonton, là doanh 

nghiệp sản xuất thiết bị y tế cá nhân như khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay... vừa 

công bố việc xây dựng cơ sở sản xuất của mình tại Lào hồi cuối tuần qua. 

Theo PRI · MED, nhà máy được khởi công từ tháng 2 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động 

trong năm 2021. Nhà máy này hoàn toàn do vốn đầu tư của hãng và có diện tích 

8.000m2, dự kiến có nhu cầu sử dụng hơn 300 nhân công. 

Trong một thông báo của Đại sứ quán Canada tại Vientiane, Đại sứ Sarah Taylor cũng 

cho biết Chính phủ nước này đánh giá cao dự án đầu tư mang tính dài hạn của một 

doanh nghiệp có uy tín và hoạt động tốt tại Canada vào Lào. 

PRI · MED là doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn một cơ sở sản xuất ở Trung Quốc kể từ 

năm 2007 để cung cấp sản phẩm y tế chất lượng cao với dây chuyền 900 nhân công. 

Cũng theo CEO của PRI · MED, ông David Welsh, là một phần của cộng đồng Kinh 

tế Asean, trong vài năm qua, Lào đang nổi lên là một trong những địa điểm đầu tư hấp 

dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt 

là thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị điện. 

PRI · MED là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1995, nằm trong nhóm đầu về sản 

xuất thiết bị y tế tại Canada và sản phẩm của hãng có mặt tại các bệnh viện, trung tâm 

chăm sóc sức khỏe ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Nam Mỹ, Australia và New Zealand. 
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    Dự án cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 5 chuẩn bị tìm 

nhà thầu  

heo truyền thông Lào, Thái Lan đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu hạng mục 

xây dựng cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 5 dự kiến diễn ra vào tháng 7 và đơn 

vị trúng thầu sẽ được công bố 1 tháng sau đó. 

Hôm 27/6, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, bà Narumon 

Pinyosinwat tiết lộ trên trang cá nhân cho biết Thủ tướng Prayut Chan-ocha và Bộ 

trưởng Quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ tiến độ một số dự án giao thông quan trọng 

kết nối với các nước láng giềng, đặc biệt là Cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 5 và dự án 

đường sắt cao tốc Bangkok-Nongkhai, qua đó đánh giá cao vai trò của các dự án nói 

trên trong khả năng đóng góp vào nền kinh tế, công nghiệp và du lịch của nước này. 

Cụ thể, dự án Cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan trên sông Mekong nằm trong kế hoạch ngân 

sách của Chính phủ Thái Lan trong năm 2020 và đang được đẩy nhanh để sớm kết nối 

tỉnh Beungkan và Bolikhamxay ở miền Trung Lào. 

Theo đó, Chính phủ Thái Lan đã tìm được nhà thầu cho các hạng mục xây dựng đường 

đến cửa khẩu Hữu nghị số 5 và hạng mục tòa nhà hải quan, dự kiến thực hiện ký kết 

hợp đồng chính thức vào tháng 7 tới. 

Hạng mục xây dựng cầu, dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 40 triệu USD, trong đó 

bao gồm 25.7 triệu USD do Thái Lan chịu trách nhiệm sẽ tiến hành đấu thầu vào tháng 

tới và dự kiến ký hợp đồng ngay trong tháng 8. 

Bắt đầu triển khai khảo sát từ năm 2011, Cầu hữu nghị Lào – Thái số 5 (Cửa khẩu Hữu 

nghị Lào – Thái số 5) nối Quốc lộ 13 Nam Lào tại vị trí bản Koay, huyện Paksan, tỉnh 

Bolikhamxay với Đại lộ 212, thuộc địa phận xã Donnhom, huyện Khaisy, thành phố 

Beungkan, tỉnh Beungkan là dự án kết nối giao thông vận tải qua dòng Mekong giữa 

hai quốc gia, phù hợp với chính sách xây dựng đường vành đai phía Đông tránh qua 

huyện lị Paksan mà Chính phủ Lào đề ra. Đồng thời, cầu Hữu nghị Lào – Thái số 5 sẽ 

khai thông hành lang Kinh tế từ Thái Lan qua Paksan theo Quốc lộ số 8 và đến Việt 

Nam thông qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao – Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. 

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới trong việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng 

như tạo thuận lợi cho ngành vận tải, giao thương và du lịch giữa hai nước Lào – Thái 

Lan. 

Dự án cửa khẩu Hữu nghị 5 Paksan – BeungKan dự kiến được xây dựng trên diện tích 

78 Ha (bao gồm cầu đường và các công trình trong khu vực hải quan hai bên), ngoài 

ra cũng quy hoạch thêm 109 ha để phát triển các dự án tư nhân đi kèm. 

Hiện Lào và Thái Lan có 4 cầu Hữu nghị qua sông Mekong, trong đó bao gồm các cặp 

địa phương Vientiane-Nongkhai, Huayxai-ChiangRai, Thakhek-Moukdahan và 

Savannakhet-Moukdahan. 
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Unitel hợp tác lĩnh vực thanh toán điện tử với Ngân 

hàng JDB Lào  

heo Unitel, chiều ngày 29/6/2020, tại trụ sở chính của Star Telecom đã diễn ra 

buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nối hệ thống thanh toán giữa Ngân 

hàng Liên kết Phát triển (JDB) và Công ty Star Fintech.  

Mục đích ký kết biên bản ghi nhớ là nhằm nghiên cứu hợp tác mở rộng kết nối dịch 

vụ thanh toán giúp người dân ở mọi miền đất nước Lào có thể tiếp cận các dịch vụ tài 

chính, ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn thông qua kết 

nối giữa dịch vụ Umoney và JDB 

Trong thời gian qua thì Star Fintech (u-money) cũng đã ký hợp đồng hợp tác với các 

ngân hàng như : ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Lào (MB Bank) , 

ngân hàng BCEL về kết nối E- commerce, ngân hàng liên doanh Lào Việt, ngân hàng 

Maruhan Bank về kết nối hệ thống thanh toán. 

Công ty Star Fintech với thương hiệu u-money là công ty trực thuộc công ty Star 

Telecom được cấp phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử từ Ngân hàng Nhà nước Lào. Là 

một công ty duy nhất tại Lào được phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử, khách hàng có 

thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền – rút tiền mặt thông qua điện thoại di động tạo 

điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng di động toàn quốc và đặc biệt hơn 3 triệu 

khách hàng Unitel có thể sử dụng dịch vụ u-money thanh toán cước viễn thông để nhận 

được khuyến mại chiết khấu. Dịch vụ u-money sẽ tạo cơ hội cho người dân Lào tiếp 

cận dich vụ tài chính ,ngân hàng số một cách dễ ràng hơn đặc biệt người dân sinh sống 

ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. 

Trong thời gian tới, Công ty Star Fintech- “ Ngân hàng di động của người Lào” sẽ tiếp 

tục hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp khác để đa 

dạng hóa dịch vụ phù hợp với thời kỳ chuyển dịch số của đất nước, thúc đẩy các dịch 

vụ thanh toán không tiền mặt ở Lào, đem lại nhiều lợi ích của người dân, tạo đà cho 

sự phát triển nền kinh tế số theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước./. 
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 Tin vắn: 

 Lào áp dụng chính sách giảm giá điện hết năm 2020 

heo báo chí Lào, Công ty Điện lực Lào vừa công bố kéo dài việc áp dụng cách 

tính giá điện mới, thay vì trong 3 tháng dịch Covid-19 như trước thành đến 

hết năm 2020. 

Cụ thể, theo nội dung thông báo vừa được EDL đăng tải, việc trợ giá điện trong 3 tháng 

của quý II/2020 (tháng 4, 5, 6) mà Chính phủ Lào chấp thuận sẽ được kéo dài đến 

tháng 12 năm nay, trong đó áp dụng cách tính lũy tiến cho đối tượng tiêu thụ ở khoảng 

151-461 kWh mỗi tháng, tức là 150 kWh đầu tiên sẽ áp dụng giá ưu đãi 355 Kip/kWh 

và từ 151 kWh trở đi mới bắt đầu tính giá 710 Kip/kWh. Trong khi đó, mức tiêu thụ 

từ 462 kWh trở đi vẫn sẽ nhân với giá duy nhất là 710 Kip, không được cộng lũy tiến. 

Theo EDL, các hộ gia đình đã đóng tiền điện theo cách tính cũ, sau khi được tính toán 

lại theo cách tính mới, sẽ được khấu trừ vào hóa đơn của tháng 7, 8, 9. Theo đó, đối 

tượng tiêu dùng điện tại Lào sẽ được hưởng lợi từ 0.02%-11.9% khi tiêu thụ từ 28-150 

kWh và giảm được 11.9%-16.2% đối với mức tiêu thụ 151-461 kWh. 

Nhật Bản cung cấp thuốc điều trị Covid-19 cho Lào 

heo báo chí Lào, dẫn thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào, lượng 

thuốc đủ cung cấp cho việc chữa trị 100 người, được bàn giao cho Bộ Y tế 

tuần qua theo lời đề nghị của Chính phủ nước này. Số thuốc này sẽ được sử 

dụng trong việc nghiên cứu tính hiệu quả khi điều trị Covid-19, được kỳ vọng 

sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây lan lần thứ 2 của đại dịch này. 

Cũng trong đợt bàn giao, Chính phủ Nhật Bản cho biết đánh giá cao các hành động 

hiệu quả của Lào trong việc phòng ngừa và đẩy lùi SARS-Cov-2 trong cộng đồng khi 

nước này hiện không còn bệnh nhân nào phải điều trị và không ghi nhận ca nhiễm mới 

trong hơn 70 ngày. 

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng câm kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác cawhtj chẽ 

hơn với Lào trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao và 5 năm trở thành đối tác chiến lược toàn diện. 
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  Khách du lịch đến Lào giảm đáng kể do Covid-19 

heo báo chí Lào, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoutlith cho biết số lượng 

khách du lịch đến Lào giảm đáng kể trong gần nửa đầu năm 2020 do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19. 

Theo đó, tổng lượng khách du lịch đến Lào sau 5 tháng đầu năm chỉ đạt 886.447 lượt, 

giảm 17% so với cùng kỳ. Lĩnh vực vận tải hàng không và đường bộ trong giai đoạn 

này cũng giảm đến 90%. Bất chấp các nỗ lực của Chính phủ trong việc phát triển lĩnh 

vực du lịch, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 sẽ kéo mức tăng trưởng của ngành 

dịch vụ xuống 1.7%, thấp hơn 5.2% so với kế hoạch ban đầu, thậm chí có thể tụt xuống 

-4.5% trong điều kiện xấu. 

Theo tính toán của Viện nghiên cứu Quốc gia Lào (NIER), đại dịch Covid-19 đã ảnh 

hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực liên quan đến du lịch, đặc biệt là dịch vụ nhà hàng 

và lưu trú. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, du lịch Lào đã tổn thất 450.000 USD, trong đó, 

khách du lịch từ hai thị trường chính là Trung Quốc và Thái Lan lần lượt giảm 16% 

và 5%. 

Giá xăng tại Lào tiếp tục tăng 

heo báo chí Lào, hôm 30/6, Bộ Công thương Lào ra quyết định điều chỉnh giá 

nhiên liệu bán lẻ ở thị trường trong nước, có hiệu lực từ 6h sáng nay 1/7. 

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

chỉnh tăng 240 Kip/lit, dầu diesel tăng 220 Kip/lit. 

Bộ Công Thương Lào cũng thông báo giảm quỹ dự phòng đối với xăng cao cấp 95 

xuống 510 Kip/lit, xăng thường xuống 515 Kip/lit và giảm 230 Kip/lit đối với dầu 

diesel. 

Đây là lần điều chỉnh tăng giá xăng lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tháng qua tại Lào. 

Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Lào khó cạnh 

tranh hàng lậu 

heo báo chí Lào, Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang ở thành phố Vientiane 

cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm bởi không thể 

cạnh tranh về giá với các sản phẩm, được cho là hàng lậu và có giá rẻ hơn 

đang lưu hành trên thị trường. 

Đã có 7 doanh nghiệp được Chính phủ Lào cấp phép thành lập các nhà máy sản xuất 

khẩu trang trong nước, tập trung ở thủ đô Vientiane, nhằm cung cấp cho thị trường 

nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung và biến động giá cả từ hàng nhập 

khẩu. 
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 Tuy nhiên, sau khi bắt đầu hoạt động vào tháng 6, các đơn vị sản xuất trong nước đã 

không đạt được số lượng phân phối như kỳ vọng khi nhu cầu đặt hàng giảm xuống 

dưới mức mong đợi. Doanh nghiệp Lào đã đề xuất Nhà nước cần có thêm chế tài quản 

lý giá và ngăn chặn các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu trái phép bởi nguy cơ sản 

phẩm khẩu trang nói trên không đạt các chỉ tiêu bảo vệ sức khỏe cần thiết. Bên cạnh 

đó, khẩu trang bất hợp pháp có giá cạnh tranh hơn do không phải đóng thuế, bà 

Manisone cho biết. 

Lào khởi công nhà ga đường sắt tại Vientiane 

heo báo chí Lào, dẫn tin từ CRI cho biết lễ khởi công hạng mục nhà ga đường 

sắt Lào-Trung Quốc ở thủ đô Vientiane vừa diễn ra hôm qua 3/7. 

Theo đó, "Nhà ga thủ đô Vientiane" được xây dựng trên địa bàn bản Xay, 

quận Xaythany, phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban quản lý dự án, ông Chantoula 

Phanalasy cho biết nhà ga thủ đô Vientiane được xây dựng trên tổng diện tích 150ha, 

là một trong các nhà ga lớn thuộc khuôn khổ dự án đường sắt Lào-Trung Quốc và sẽ 

được kết nối với điểm trung chuyển hàng hóa thuộc hệ thống nhà ga Thanaleng ở phía 

Nam thủ đô Vientiane, theo thông tin, nhà ga có khả năng phục vụ 2.500 lượt hành 

khách. 

Nhà ga thủ đô Vientiane cũng được cho là sẽ có diện mạo mang dấu ấn đậm nét của 

văn hóa Lào-Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, theo ông 

Xia. 

 Lào buộc 19 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép  

về nước 

heo báo (tỉnh) Bokeo mới đây cho biết công an quản lý xuất nhập cảnh tỉnh 

này vừa tổ chức bàn giao 19 công dân Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh trái 

phép vào Lào cho cơ quan chức năng thành phố Cảnh Hồng, thuộc khu tự trị 

Tây Song Bản Nạp. 

Lễ bàn giao giữa cơ quan chức năng hai bên diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Bohan, hôm 

1/7, báo chí cho biết. Cơ quan công an phía Lào cho biết 19 công dân Trung Quốc 

được bàn giao lại cho nhà chức trách nước này để thực hiện biện pháp giáo dục về quy 

định xuất nhập cảnh hợp pháp giữa hai nước. Nếu còn tái phạm, phía Lào cho biết các 

đối tượng sẽ đối mặt với các biện pháp xử lý theo quy định Pháp Luật của nước này. 

Từ khi bùng phát dịch Covid 19 đến nay, mặc dù chính quyền hai nước Lào và Trung 

Quốc đã tuyên bố triển khai nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới, tuy nhiên 

nhiều vụ vượt biên vẫn được phát hiện, xử lý trong đó có sự tham gia của nhiều cán 

bộ chính quyền. Chẳng hạn trong đầu tháng 5 vừa qua huyện Mãnh Lạp tỉnh Vân Nam 

đã mang ra xét xử 04 vụ án cán bộ của huyện này tham gia đường dây đưa người vượt 

biên trái phép, trong đó có 03 vụ là tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 

vào Lào. 
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 Nhật Bản phát triển mạng lưới kinh doanh với Lào 

heo bào chí Lào, ngày 30/6, Đại học quốc gia Lào và Cơ quan hợp tác quốc 

tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị về công tác phối hợp chung triển khai 

dự án phát triển năng lực kinh doanh và kết nối mạng lưới kinh doanh thông 

qua Viện phát triển nhân lực Lào-Nhật Bản (LJI).  

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức để chuẩn bị cho việc triển khai hợp tác giai 

đoạn thứ 5 của dự án nói trên, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, thông qua JICA và Viện 

phát triển nguồn nhân lực Lào-Nhật Bản nhằm thúc đẩy mạng lưới kinh doanh giữa 

các doanh nghiệp giữa hai bên. Theo thông tin từ hội nghị, dự án có thời gian 3 năm, 

bắt đầu được triển khai từ tháng 9/2019 và hoàn thành vào năm 2022. 

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng NUOL Somsy Gnophanxay cho biết mặc dù bị ảnh 

hưởng tiến độ do dịch Covid-19 bùng phát, tuy nhiên LJI đã đạt được tiến bộ đáng kể 

trong việc xây dựng phương hướng hoạt động và phạm vi triển khai dự án, trong đó 

bao gồm việc triển khai không gian đào tạo từ xa, triển lãm doanh nghiệp nhằm phát 

triển lĩnh vực trao đổi văn hóa, năng lực quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nghiệp 

Lào thông qua hỗ trợ từ các chuyên gia Nhật Bản. 

Thái Lan phát hiện người Lào nhập cảnh trái phép 

heo báo chí Lào, dẫn tin báo chí Thái Lan hôm 1/7, cho biết cơ quan chức 

năng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Ubonratchathany đã phát hiện 21 người Lào, 

bao gồm 15 người lớn và 6 trẻ nhỏ định nhập cảnh trái phép vào nước này 

bằng đường thủy, khi đi thuyền vượt qua sông Mekong ở biên giới Lào-Thái Lan. 

Bị phát hiện khi đang trên địa phận huyện Khemmarath, tỉnh Ubonratchathany, 21 

người nói trên đều được cho là vượt biên từ huyện Xanasomboun, tỉnh Champasak, 

miền Nam Lào. Nếu trót lọt, tất cả đều sẽ đến làm việc tại thủ đô Bangkok, cơ quan 

chức năng cho hay. 

Những lao động Lào này cho biết mất 5.400 bath mỗi người, tức khoảng gần 200 USD 

cho người môi giới để được đưa sang Thái Lan làm việc. Ngoài ra, tất cả cho biết đều 

làm nông nghiệp ở quê, nhưng gặp thời tiết hạn hán khiến sản xuất khó khăn, những 

người này được đối tượng môi giới là người Thái Lan đưa sang nước này làm lao động 

trái phép mà không biết. 

Châu chấu phá hoại nhiều diện tích cây trồng tại Lào 

heo Vientiane Times, thông tin từ Sở Nông Lâm tỉnh Phongsaly mới đây cho 

biết châu chấu tre lưng vàng đã được phát hiện tại 34 điểm với các đàn số 

lượng cực lớn tại huyện Phongsaly và huyện May. 
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 "Các đàn châu chấu đã phá hoại ít nhất 5 ha lúa mùa khô và một số diện tích cây trồng 

khác", Phó Giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Phongsaly, ông Visan Vongnakhone cho biết. 

"Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 24.885.000 Kip". 

Hôm qua, văn phòng Nông Lâm huyện Xamneua, tỉnh Hua Phan, miền Bắc Lào cũng 

cho biết có hàng chục ha diện tích lúa mùa khô của nông dân các bản Huaykhang, 

Haotai trên địa bàn bị châu chấu gây ra thiệt hại. Hiện chính quyền địa phương đang 

tập trung cung cấp và hỗ trợ người dân phun thuốc diệt châu chấu cũng như sử dụng 

các biện pháp truyền thống thể loại bỏ các khu vực tồn tại ấu trùng châu chấu. 

Mới đây, 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. 

UNICEF hỗ trợ việc học trực tuyến tại Lào 

heo truyền thông Lào, tuần qua, tổ chức UNICEF đã thực hiện bàn giao một 

số trang thiết bị cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào để phát triển nền tảng dạy 

và học trực tuyến trong nước, hỗ trợ cho các khu vực vùng sâu vùng xa. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UNICEF David Duncan khẳng định cam kết nhất quán 

của tổ chức này trong việc cải thiện khả năng tiếp cận việc học của trẻ em tại Lào, đặc 

biệt là trẻ em nông thôn có hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện tại, trên cơ sở hỗ trợ của UNICEF và liên minh Châu Âu EU, đã có 549 trường 

trung học cơ sở và 76 trường tiểu học của Lào đã được lắp đặt hệ thống dạy và học từ 

xa, hỗ trợ tích cực cho nước này trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, khiến toàn 

bộ trường học trên cả nước phải đóng cửa. 

Tỉnh Xayaboury phát hiện hơn 1.000 m3 gỗ lậu  

heo truyền thông Lào, báo cáo công tác kiểm lâm trong giai đoạn 2016-

2020của Sở Nông Lâm tỉnh Xayaboury mới đây cho biết trên địa bàn tỉnh 

này, các hoạt động khai thác lâm sản, động vật hoang dã đang được kiểm soát 

đáng kể. 

Cụ thể, trong vài năm qua, tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy không đúng quy 

định pháp luật ở Xayaboury còn diễn ra trên hơn 300ha đất. Bên cạnh đó, kiểm lâm 

địa phương cũng phát hiện, thu giữ tổng cộng 1.032 cây gỗ tròn với tổng khối lượng 

1.249 m3, 3.44 tấn gỗ trong diện cấm khai thác cùng 0.673 m3 gỗ xẻ và đưa ra đấu giá 

công khai theo quy định. 

Trên tinh thần Chỉ thị 15/TTg về quản lý ngành lâm nghiệp do Thủ tướng Lào ban 

hành, cơ quan chức năng tỉnh Xayaboury cũng thực hiện kiểm tra 111 nhà máy gỗ, rút 

giấy phép các cơ sở không đạt tiêu chuẩn và hiện chỉ còn 26 nhà máy trên toàn địa 

bàn. 
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Trường quốc tế ở Vientiane chuẩn bị sử dụng giáo trình 

của Đại học hàng đầu Anh quốc 

heo truyền thông Lào, mới đây lần đầu tiên tại Lào, một trường học được áp 

dụng giáo trình giảng dạy quốc tế của Đại học Oxford, cơ sở giáo dục hàng 

đầu Vương quốc Anh. 

Hearth Field International, có trụ sở tại thủ đô Vientiane vừa được Oxford Education 

lựa chọn để sử dụng chương trình giảng dạy quốc tế của Đại học này kể từ niên khóa 

2020-2021 tới đây. 

Lễ trao chứng nhận nói trên được diễn ra giữa đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh 

tại Lào Jeft Matthewman và Chủ tịch hiệp hội doanh nhân Vương quốc Anh tại Lào 

John Cockcroft. 

Việc áp dụng giáo trình lần đầu tiên tại Lào được kỳ vọng sẽ giúp các khóa sinh viên 

được phát triển toàn diện và có trình độ chuyên môn cao cũng như kỹ năng sống rõ 

ràng. 

Có nhiều chợ nông sản hữu cơ tại thủ đô Vientiane 

heo báo chí Lào, hôm 2/7 vừa qua, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Vientiane 

khai trương chợ hữu cơ thứ 6 trên địa bàn thành phố tại bản Nonghay, quận 

Hadxaiphong, ngay phía sau trụ sở Sở Nông Lâm Vientiane (đường tránh đi 

bản Dongkhamsang). 

Theo đó, chợ nông sản hữu cơ Nonghay sẽ mở cửa 2 ngày mỗi tuần, vào thứ 2 và thứ 

5, từ 6h sáng đến 5h chiều. 

Theo đại diện hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Vientiane, khu chợ nông sản sẽ tiếp tục 

được mở rộng thành chợ dân sinh, ngoài cung cấp rau, củ, quả còn có thêm các mặt 

hàng thực phẩm thiết yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng tại địa phương. 

Chợ Nonghay là chợ hữu cơ thứ 6 tại thành phố Vientiane. Trước đây, sản phẩm hữu 

cơ được người nông dân tại Vientiane bắt đầu bày bán tại khu vực lân cận quảng trường 

Thatluang từ năm 2006 và chuyển dần sang công viên Chao Phanguem hay chợ 

Huayhong tại quận Chanthabouly mới tần suất 2 lần/tuần. Hiện người tiêu dùng có thể 

mua sản phẩm rau hữu cơ tại trung tâm thương mại Lao-Itecc vào thứ 4 và thứ 7 hàng 

tuần. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

    Đẩy mạnh giảng dạy tiếng Việt nâng cao tại Lào 

heo Nhân dân điện tử, chiều 2-7, tại Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại 

Lào phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an 

Lào tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Việt chương trình nâng cao Khóa 

II, cho cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, Đảng, 

Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và vun đắp mối quan 

hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân 

dân Lào. Quan hệ giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, đi vào 

chiều sâu, hiệu quả, thiết thức, phục vụ đắc lực cho hợp tác về an ninh, an toàn, trật tự 

xã hội của hai nước. 

Việc cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào đạt thành tích cao trong học tập, sử dụng thành 

thạo ngôn ngữ tiếng Việt qua các khóa học nâng cao chính là sự đóng góp thiết thực 

của các học viên; hy vọng cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào sẽ sử dụng kiến thức cũng 

như ngôn ngữ tiếng Việt lĩnh hội được, phục vụ công tác chuyên môn mà lãnh đạo Bộ 

Công an Lào giao cho. 

Thiếu tướng Suvanni Sisuphapmisay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ 

Công an Lào khẳng định, việc Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Cơ quan đại diện Bộ 

Công an Việt Nam tại Lào mở các khóa học tiếng Việt nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ 

Bộ Công an Lào là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ cho công tác, hoạt 

động nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là phục vụ cho sự hợp tác ngày càng phát triển 

giữa hai Bộ Công an hai nước, cũng như mối quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam. 

Thiếu tướng Suvanni Sisuphapmisay đề nghị các khóa học sau này không chỉ mở đối 

với học viên Tổng cục An ninh và Tổng cục Chính trị mà có thể tuyển chọn thêm 

những cán bộ, chiến sĩ có thành tích công tác tốt của các tổng cục khác trong Bộ Công 

an Lào. 

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng đã trực tiếp trao học bổng đào tạo 

Thạc sĩ trị giá 400 triệu đồng cho Đại úy Sisavany Chanmany, công tác tại Tổng cục 

Chính trị Bộ Công an Lào. 

Kết quả thi có hai học viên xếp loại xuất sắc (12,5%), bốn học viên xếp loại giỏi (25%), 

năm học viên xếp loại khá (31,25%) và năm học viên xếp loại trung bình (31,25%). 

Lớp học được khai giảng từ ngày 3-3-2020, học viên là cán bộ của các đơn vị thuộc 

Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Lào. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong quá trình học có thời điểm lớp học phải 

chuyển sang hình thức học online, tuy nhiên, với tinh thần ý thức trách nhiệm cao của 

cả giáo viên và học viên, trong thời gian bốn tháng, lớp học đã đạt được những kết quả 

tốt, đạt mục tiêu đề ra. 
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                   Các nước đề nghị Lào đánh giá thêm tác động từ 

đập Luang Prabang 

heo Zingnews, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đề nghị Lào đánh giá tác động 

xuyên biên giới một cách nghiêm ngặt và tăng cường giảm thiểu tác động từ đập 

thủy điện Luang Prabang 1.460 MW. 

Ủy hội sông Mekong có cuộc họp đặc biệt ngày 30/6, kết thúc quá trình tham vấn 6 

tháng tiền dự án. 

Theo thông cáo của Ủy hội sông Mekong, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đánh 

giá cao việc Lào nộp dự án lên Ủy hội để tham vấn, và hợp tác trong chia sẻ dữ liệu, 

lắng nghe bình luận từ các nước. 

Nhưng ba nước cũng đề nghị Lào cân nhắc đầy đủ những đề xuất được nêu ra trong 

mẫu thư trả lời chính thức. 

“Tác động cộng dồn của dự án thủy điện Luang Prabang và toàn bộ dự án thủy điện 

trên dòng chính sông Mekong nên được đánh giá đầy đủ”, mẫu đơn trả lời chính thức 

của Việt Nam cho biết. 

Việt Nam đánh giá chính phủ Lào đã có cải thiện trong việc cung cấp tài liệu và thông 

tin, và cải thiện phương pháp đánh giá tác động cộng dồn cũng như xuyên biên giới. 

Trong khi đó, Thái Lan đề nghị Lào và nhà đầu tư dự án lập ra một quỹ và tìm cách 

giảm thiểu tác động về mặt kinh tế xã hội, sinh kế và môi trường. 

Campuchia đề nghị Lào có các biện pháp và chiến lược rõ ràng đối với tác động lên 

lượng phù sa. 

Trong phản hồi chính thức, Lào nhấn mạnh cam kết giảm nhẹ các tác động tiêu cực, 

giải quyết các lo ngại chính và hoan nghênh việc chia sẻ thông tin, tới thăm dự án, 

giám sát chung, cũng như các ý kiến thêm về dự án. 

Tháng 7, chính phủ Lào nộp dự án Luang Prabang lên để tham vấn, biến đây thành dự 

án thứ 5 trải qua quy trình tham vấn tiền dự án của Ủy hội sông Mekong. 

Quy trình này bắt đầu từ 8/10/2019 và theo lịch hoàn tất vào ngày 7/4 vừa qua. Dịch 

Covid-19 khiến quy trình không thể hoàn tất cho đến ngày 30/6. 
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            Bàn giao công trình Trường THPT huyện Bun Nưa 

cho tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) 

heo VOV, ngày 30/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên đã tổ chức 

Lễ bàn giao tạm thời công trình Trường THPT huyện Bun Nưa cho tỉnh Phông 

Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. 

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) có tổng mức đầu 

tư 120 tỷ đồng. Đây là dự án xây dựng trường học, sử dụng vốn viện trợ của Chính 

phủ Việt Nam có tổng mức đầu tư lớn nhất tại nước bạn Lào hiện nay. Công trình được 

xây dựng trên diện tích gần 38.500m2, gồm 14 hạng mục, theo tiêu chuẩn của trường 

học đạt chuẩn quốc gia, quy mô 40 phòng học, có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 

1.800 học sinh, cùng nhiều công trình chức năng, phụ trợ khác. 

Trong buổi lễ tiếp nhận bàn giao chìa khóa, hồ sơ công trình, Phó tỉnh trưởng tỉnh 

Phông Sa Lỳ, ông Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm cho biết, tỉnh Phông Sa Lỳ cam kết về 

trách nhiệm quản lý, vận hành hiệu quả công trình được hỗ trợ. Trường học được xây 

dựng quy mô và hiện đại này sẽ là cơ hội đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 

cho tỉnh Phông Sa Lỳ nói riêng và đất nước Lào nói chung. 

Thay mặt chính quyền 2 tỉnh, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Điện Biên và ông Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ đã ký 

kết vào biên bản bàn giao, tiếp nhận bàn giao và trao chìa khóa tượng trưng công trình. 

Vào thời điểm thích hợp, 2 bên sẽ tiến hành bàn giao chính thức. 

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình 

cảm thân thiết, chân thành, gắn bó, là một trong những biểu trưng của mối quan hệ 

hợp tác giữa tỉnh Điện Điện với các tỉnh Bắc Lào nói chung, với tỉnh Phông Sa Lỳ nói 

riêng. 

Trên cơ sở đó, sẽ vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, 

đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Chính phủ và nhân dân 2 nước 

láng giềng anh em thân thiết Việt - Lào. 
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            Lào thúc đẩy đầu tư 6 tháng cuối năm 2020 

heo Nhân dân điện tử, Tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra những tác động tiêu 

cực, làm cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 

của Lào gặp rất nhiều khó khăn.  

Trong năm tháng đầu năm 2020, xuất khẩu của Lào giảm 6,1%. Dự kiến nhiều chỉ tiêu 

kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy Lào đang tập trung thúc đẩy đầu tư từ nay 

đến cuối năm nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.  

Đề cập chính sách, biện pháp thúc đấy, khuyến khích đầu tư để bảo đảm kinh tế tiếp 

tục tăng trưởng và các công việc cần tập trung sáu tháng cuối năm 2020, Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonsay Siphandone cho biết, từ đầu năm 

2020 đến nay, Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các hoạt động thu hút và khuyến khích 

đầu tư như tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, trong đó, bốn tiêu 

chí đã được cải thiện hơn còn ba tiêu chí vẫn đang tiếp tục điều chỉnh.  

Việc thực hiện Chỉ thị 03/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là tổ chức bộ phận 

phối hợp một cửa cấp bộ và các sở địa phương, trong thẩm quyền của Ủy ban quản lý 

và khuyến khích đầu tư cấp Trung ương, thời gian qua đã cấp phép 23 dự án với tổng 

trị giá 2,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019 là 9,71 tỷ USD (tổng thu hút đầu tư năm 

2019 là 19,42 tỷ USD). Đối với các đặc khu kinh tế trên cả nước, từ đầu năm 2020 đã 

có 38 công ty đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 79 triệu USD và ước tính tổng 

giá trị đầu tư đạt 118 triệu USD.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonsay Siphandone cho biết thêm, 

để thúc đẩy việc thu hút, khuyến khích đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài có thể 

đạt được mục tiêu đề ra Lào cần tập trung vào một số công việc, trước tiên là tiếp tục 

điều chỉnh các bước và quy định trong việc thành lập và tiến hành kinh doanh theo 10 

tiêu chí của Chỉ thị 02/TTg một cách rõ ràng, cụ thể đặc biệt là các tiêu chí còn vướng 

mắc và tiếp tục điều chỉnh việc phối hợp một cửa, dịch vụ cấp phép đầu tư và cấp phép 

kinh doanh trong các lĩnh vực trên cả nước đối với Chỉ thị 03/TTg một cách nhanh 

chóng.  

Khẩn trương nghiên cứu các chính sách giảm bớt thuế của lĩnh vực khuyến khích đầu 

tư như lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đặc biệt vào việc khuyến khích sản xuất nông 

nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) đã có thị trường sẵn và có thế mạnh trong mở rộng thị 

trường; lĩnh vực dịch vụ (du lịch, vận tải, kinh doanh gắn liền với việc tạo điều kiện 

thuận lợi cho du lịch và kinh doanh gắn liền với việc tuyên truyền thu hút khách du 

lịch); lĩnh vực công nghiệp chế biến vừa và nhỏ.  

Thúc đẩy khuyến khích đầu tư trong các đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, tập trung 

khẩn trương nghiên cứu chính sách giảm thêm các loại thuế để thu hút đầu tư tư nhân 

vào các khu vực này và để bảo đảm tạo công ăn việc làm cho lao động Lào trở về từ 

nước ngoài, tập trung vào các khu kinh tế có thế mạnh như khu kinh tế tổng hợp 

Xaysettha, Savan-Xeno, cùng với đó là thúc đẩy việc phê duyệt đầu tư của các công 
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 ty theo kế hoạch đầu tư. Thúc đẩy các ngành liên quan nghiên cứu chính sách giảm 

bớt thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, sản xuất 

để xuất khẩu cho phù hợp.  

Để tạo điều kiện thúc đẩy và tiếp tục làm cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà máy, 

xí nghiệp có thể trở lại hoạt động bình thường, có hoạt động thuê nhân công đi kèm 

chính sách thuế hấp dẫn như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp doanh 

nghiệp mở rộng sản xuất hoặc tăng thêm vốn đầu tư. Trong bối cảnh nền kinh tế Lào 

chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, nhiều khả năng không đạt được mục 

tiêu tăng trưởng đề ra, dự trữ ngoại tệ thấp, đồng kíp Lào liên tục mất giá so với USD, 

các chính sách thúc đẩy, khuyến khích đầu tư là một hướng đi nhằm giúp Lào từng 

bước khôi phục nền kinh tế trong giai đoạn sáu tháng cuối năm 2020. 




