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• Lào kiểm soát tốt Covid-19, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

• Trước khi xuất cảnh khỏi Lào cần xin giấy chứng nhận không nhiễm Covid-19

• Ngành công nghiệp sản xuất của Lào gặp khó khăn do Covid-19

• Ngành điện Lào phát triển ổn định trong nửa đầu năm 2020

• Chính quyền Lào thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trong nước

• Giá trị đền bù và phục hồi thảm họa vỡ đập thủy điện ở Attapeu hơn 800 tỷ Kip

• Lào tập trung tăng giá trị xuất khẩu nông sản

• Covid-19 tác động đến nông nghiệp và an ninh lương thực của Lào

• Lào tập trung nghiên cứu lúa chống chịu khí hậu

• Chính phủ Lào tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển hợp tác xã

• Lào phát triển lao động lành nghề để đáp ứng nhu cầu thị trường

• Xuất khẩu chăn nuôi của Lào giảm sút do Covid-19

• Lào nhận thêm viện trợ quốc tế cho ngành y tế

• Lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch thị sát dự án đài phát thanh và
truyền hình tỉnh Xaysomboun

• Quốc tế hỗ trợ Lào cải thiện đời sống trẻ em gái

• Lào thảo luận xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại biên giới Thái Lan

• Đại sứ Trung Quốc đề nghị Lào tăng cường bảo vệ an toàn cho công dân và cơ
quan Trung Quốc tại Lào

• Công ty viễn thông ETL chuẩn bị lên sàn chứng khoán

• SSC, Sacombank và LDB ký hợp tác thúc đẩy doanh nghiệp vi mô
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• Bộ Y tế Lào đặt mục tiêu độc lập tài chính
• Lào hoàn thành trung tâm điều tiết thiết bị bay không người lái
• Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Lào hết nhiệm kỳ
• Tỉnh Luang Prabang thúc đẩy du lịch nội địa
• Trung Quốc thành lập trường quốc tế tại Vientiane
• Trung Quốc hỗ trợ xây dựng đường giao thông tại miền Bắc Lào
• Vientiane xét xử tội phạm ma túy người Nhật Bản
• Lào đặt mục tiêu thả 55 triệu cá ra tự nhiên
• Doanh nghiệp Lào đầu tư dự án nông nghiệp 95 triệu USD tại miền Bắc
• Khởi công dự án cảng cạn và khu logistics 727 triệu USD tại thủ đô Vientiane
• Savannakhet khánh thành một số dự án hạ tầng
• Có thêm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Lào yêu cầu về nước
• Tỉnh Bokeo xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người chết, 1 người bị thương
• Tuyến đường Kasy-Meuang Nan không thể lưu thông sau vụ sạt lở đất

Điểm tin báo chí trong nước:

• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun
Sisoulith

• Lào chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội Việt
Nam

• Việt Nam viện trợ Lào xây dựng trung tâm y tế phòng, chống sốt rét

• Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho dự án thủy lợi của Lào

Tin vắn:
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 Tin chính: 

Lào kiểm soát tốt Covid-19, sốt xuất huyết diễn biến 

phức tạp 

heo Bộ Y tế Lào, cho biết tính đến chiều ngày 12/7, Lào trải qua ngày thứ 

91 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 20.226 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. 

Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào hôm 10/7 cho biết, chỉ trong một 

ngày duy nhất 9/7, Lào ghi nhận tới 75 ca nhiễm sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca 

nhiễm trên cả nước lên 2.736 trường hợp, trong đó bao gồm 8 người tử vong, nhiều 

nhất ở thủ đô Vientiane, với 3 ca, tiếp đến là tỉnh Bolikhamxay, có 2 ca, tỉnh Xieng 

Khuang có 1 ca, Xayaboury có 1 ca và Khammuan có 1 ca. 

Thủ đô Vientiane là địa phương có nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết nhất với 625 trường 

hợp, nhiều gần gấp đôi so với tỉnh Vientiane, với 335 ca, tiếp đến là 339 ca tại 

Bolikhamxay, 238 ca tại Attapeu... 

Bộ Y tế Lào cũng khuyến cáo trong tình hình hiện nay, toàn dân Lào phải thực hiện 

theo phương châm “không có ấu trùng muỗi vằn thì không có muỗi vằn và không có 

sốt xuất huyết”, do muỗi vằn là nguyên nhân lan truyền dịch sốt xuất huyết, đồng thời 

thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp nhằm tiêu diệt mầm mống của muỗi 

vằn. Nếu phát hiện sốt phải khẩn trương đến trung tâm y tế để khám, kiểm tra và điều 

trị kịp thời, không tự ý mua, sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. 

T 
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Trước khi xuất cảnh khỏi Lào cần xin giấy chứng nhận 

không nhiễm Covid-19 

heo báo chí Lào, Các cá nhân xuất cảnh khỏi Lào cần xuất trình giấy chứng 

nhận y tế cho chính quyền quốc gia đích đến như là một phần của việc ngăn 

ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Dẫn thông tin từ Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống Covid-19, truyền thông 

Lào mới đây cho biết công dân Lào và khách quốc tế muốn xuất cảnh và đến quốc gia 

khác cần phải có giấy chứng nhận y tế nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị từ chối 

cho nhập cảnh từ nhà chức trách. 

Theo Phó giám đốc bệnh viện Mittaphab tại thủ đô Vientiane Vangnakhone 

Dittaphong, giấy chứng nhận y tế có vai trò quan trọng đối với khách du lịch muốn 

vượt qua các điểm kiểm tra y tế của các quốc gia, giấy chứng nhận y tế nói trên cần 

được cấp bởi nhà chức trách quốc gia khởi hành. 

Theo ông Vangnakhone, để nhận được giấy chứng nhận y tế trước khi xuất cảnh, các 

cá nhân cần phải trả một khoản phí. Những nơi có thẩm quyền cấp chứng nhận y tế là 

các bệnh viện trong nước, ngoại trừ các cá nhân đang biểu hiện triệu chứng như ho, 

sốt, đau họng hoặc có vấn đề về hô hấp hoặc đã có tiền sử tiếp xúc với người có nguy 

cơ nhiễm bệnh cao. 

Ở thủ đô Vientiane, bệnh viện Mittaphab, bệnh viện Mahosot, Viện Pasteur là các cơ 

sở y tế có thẩm quyền cấp chứng nhận y tế liên quan đến Covid-19. 

Theo đó, giấy chứng nhận bao gồm kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và ghi 

rõ cá nhân này không có biểu hiện nào giống triệu chứng của Covid-19. 

Liên quan đến vấn đề di chuyển trong mùa dịch Covid-19, theo truyền thông Thái Lan, 

những người nhiễm SARS-Cov-2 sẽ không được nhập cảnh vào nước này. 

Trong khi đó, Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cũng cho biết công 

dân Thái Lan đang mắc kẹt ở nước ngoài muốn hồi hương phải xuất trình được 2 loại 

giấy phép bao gồm chứng nhận y tế phù hợp để được du lịch và giấy xác nhận từ cơ 

quan ngoại giao Thái Lan ở quốc gia sở tại trong vòng 72h trước khi hành trình. 

Nếu không thể cung cấp 2 loại giấy tờ này, các hãng hàng không có quyền từ chối 

hành khách. 

T 
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Ngành công nghiệp sản xuất của Lào gặp khó khăn do 

Covid-19 

heo báo chí Lào, lĩnh vực công nghiệp sản xuất tại Lào đối mặt với các thách 

thức to lớn kể cả khi Chính phủ Lào đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt 

để phòng chống dịch Covid-19, cho phép hầu hết các lĩnh vực xã hội được 

mở cửa trở lại. 

Các thách thức bao gồm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cả trong và ngoài nước giảm sút, 

khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu thô và thiếu hụt nguồn lao động kể từ thời 

điểm lệnh phòng chống dịch số 06/TTg do Thủ tướng Lào ban hành. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, hầu hết các nhà máy trong lĩnh vực công nghiệp 

sản xuất, chế biến đều hoạt động ngành may mặc và lắp ráp. Trong đó, giá trị xuất 

khẩu của ngành may mặc trong 4 tháng đầu năm 2020 giảm 8.5% so với cùng kỳ năm 

ngoái và tiếp tục giảm đến 60% trong tháng 5. 

Ngoài ra, lĩnh vực khai thác và xuất khẩu khoáng sản, được thông báo là đã giảm 32% 

giá trị trong 4 tháng đầu năm nay. 

Trong lĩnh vực xuất khẩu, chỉ có mặt hàng nông sản vẫn giữ được sự ổn định, bao gồm 

các mặt hàng gạo, sắn, ngô ngọt...Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Theo số liệu thống kê, lĩnh vực công nghiệp sản xuất và chế biến của Lào đóng góp 

vào 9% GDP với 28.000 nhà máy, trong đó bao gồm 7.152 nhà máy quy mô nhỏ, 947 

quy mô trung bình và 760 nhà máy có quy mô lớn, còn lại là xưởng sản xuất hộ gia 

đình. 

Tất cả các nhà máy, đã phải đóng cửa theo lệnh giãn cách xã hội mà Chính phủ Lào 

ban hành, đặc biệt là giai đoạn đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 vừa qua, điều này đã ảnh 

hưởng đến doanh nghiệp cả trong ngắn hạn và dài hạn. 

Sau khi được lệnh nới lỏng, các nhà máy khi hoạt động trở lại cũng phải chấp hành 

các biện pháp phòng ngừa dịch chặt chẽ do Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống 

Covid-19 và cơ quan chức năng liên quan ban hành. 

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, ngành điện lực và các dự án quy mô lớn 

vẫn sẽ là trụ cột chính cho sự phát triển kinh tế-xã hội của nước này khi hầu hết trong 

số này đều đang hoạt động ở công suất tối đa. 

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào (NIER), kinh tế nước này sẽ 

đạt mức tăng trưởng 3.3-3.6% trong năm nay do tác động tiêu cực của Covid-19. Trong 

khi đó, IMF chỉ dự báo mức tăng trưởng của Lào ở mức 0.7%. 

T 
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Ngành điện Lào phát triển ổn định trong nửa đầu năm 

2020 

heo báo chí Lào, Công ty điện lực nhà nước Lào (EDL) đã mua điện từ các 

hợp đồng mua bán cũng như kết hợp sản lượng điện từ các nhà máy của mình 

sau nửa đầu năm 2020 là 5.638 tỷ kWh, có tổng giá trị 2.956 tỷ Kip. 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương 

hướng 6 tháng cuối năm do Điện lực Lào tổ chức tại trụ sở ở thủ đô Vientiane, do Tổng 

giám đốc Chanthaboun Soukaloune chủ trì. Theo nội dung báo cáo tại Hội nghị, EDL 

đã đạt được hiệu quả trong triển khai các hợp đồng mua bán và sản xuất điện, quản lý, 

phân phối và truyền tải điện, phát triển các dự án thủy điện, mở rộng và nâng cấp các 

đường truyền tải mới. 

EDL đạt 91.11% mục tiêu về sản lượng và 96.46% mục tiêu tài chính, giá mua điện 

trung bình 524.37 Kip/kWh, đồng thời đã chú trọng việc cung cấp điện thông qua cải 

thiện và tăng cường dịch vụ, giải quyết tình trạng mất điện, thu hồi nợ và dần triển 

khai hệ thống công tơ điện tử. 

EDL cũng cho biết đã phân phối được tổng cộng 5.201 tỷ kWh điện, trị giá 3.321 tỷ 

Kip, đạt 90.23% mục tiêu sản lượng và 89.32% mục tiêu tài chính, giá bán điện bình 

quân ở mức 638.65 Kip/kWh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước này 

cũng cho biết đã thực hiện bảo trì thường xuyên hệ thống truyền tải và điều tiết điện 

năng, đảm bảo tiến độ các hợp đồng mua bán điện, giám sát quá trình triển khai giai 

đoạn 2 của dự án lưới điện quốc gia. 

Hiện có 68 trạm và 9.340 km đường truyền tải điện cao thế, 33.750 km đường tải điện 

trung thế 22kV, 33.757 km đường tải điện hạ thế 0.4 kV và 20.158 km đường tải điện 

hạ thế 0.4kV cùng 15.198 bộ đếm tiêu thụ hiện đang nằm trong diện quản lý của Điện 

lực Lào. 

EDL cũng đang triển khai 3 dự án điện lực theo mô hình xây dựng-chuyển giao (BT) 

gồm thủy điện Nam Hinboun, mở rộng dự án Nam Ngum 1, Nam Ngum 4 với tổng 

công suất 310MW và hợp tác với dự án Nam Ngum 3. Ngoài ra, còn có tổng cộng 19 

dự án đường dây và trạm truyền tải điện đang trong quá trình triển khai, bao gồm 8 dự 

án cao thế 500 kV, 6 dự án 230 kV, 5 dự án 115 kV. 

Ngoài ra, EDL cũng đang thực hiện dự án cấp điện cho dự án đường sắt Lào-Trung 

Quốc theo cổ phần trong liên doanh Công ty đầu tư điện lực Lào-Trung Quốc, EDL 

cũng đang chuẩn bị cho việc bán 695 MW điện cho Campuchia theo thỏa thuận trong 

năm 2023, đồng thời tập trung tăng cường khả năng cung cấp và tiêu thụ điện trong 

nước, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu 

của EDL đạt 4.006 tỷ Kip, tương đương 98.58% mục tiêu, trong khi mức chi tiêu là 

3.679 tỷ Kip, tương đương 90.49% mục tiêu. 

T 
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Chính quyền Lào thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp 

trong nước 

heo KPL, hôm 9/7, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã có chuyến thăm

và làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trong nước trên địa bàn

thủ đô, tháp tùng người đứng đầu chính phủ Lào có Đô trưởng Vientiane,

lãnh đạo các Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Công Thương và Phòng Công nghiệp 

và Thương mại Lào. 

Theo đó, Thủ tướng Lào cùng đoàn đã đến thăm hoạt động sản xuất nông nghiệp và 

hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ tại bản Thongmang, quận Xaythany, thủ đô Vientiane, 

đây là một trong các trung tâm sản xuất và cung cấp hàng nông sản cho thị trường cả 

trong và ngoài nước, tạo bàn đạp cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã lắng nghe các thành tựu cũng 

như khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Hợp tác xã nông nghiệp 

sạch Thongmang được thành lập từ năm 2015, đến nay đã có trên 40 hộ gia đình thành 

viên, thực hiện sản xuất hoa màu và cây ăn quả trên diện tích 31.5ha, trong đó bao 

gồm hệ thống nhà kính hiện đại, đêm lại thu nhập bình quân 5-6 triệu Kip/người/tháng. 

Hiện sản phẩm hữu cơ của hợp tác xã đang được cung cấp cho các chuỗi siêu thị tiện 

lợi ở thành phố Vientiane và phần còn lại cung cho thị trường tiêu dùng phổ thông. 

Tiếp đó, Thủ tướng Lào cùng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo nhà 

máy đóng chai Coca Cola Lao, thăm nhà máy thức ăn chăn nuôi CP, công ty sản xuất 

ống nước Toyo. 

Tại mỗi cuộc làm việc, Thủ tướng Thongloun đều bày tỏ hoan nghênh thành tựu mà 

các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất hàng nội địa đã đạt được trong thời gian qua, đồng 

thời chỉ đạo các doanh nghiệp cần tiếp tục chú trọng vào việc tăng hiệu quả, chất lượng 

và năng suất sản xuất hàng hóa để đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Thủ tướng cũng 

chỉ đạo các cơ quan ban ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương chú trọng 

tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để các đơn vị, doanh nghiệp được thuận lợi trong hoạt động 

của mình. 
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Tổng giá trị đền bù và phục hồi thảm họa vỡ đập thủy 

điện ở Attapeu hơn 800 tỷ Kip 

heo báo chí Lào, dự kiến, tổng mức bồi thường và chi phí phục hồi các thiệt 

hại sau thảm họa vỡ đập phụ D của dự án thủy điện Xepian-Xenamnoy hồi 

tháng 7/2018 tại tỉnh Attapeu, miền Nam Lào là 828 tỷ Kip. 

Phát biểu mới đây trước Quốc hội Lào, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 

Lào Sonexay Siphandone cho biết chính quyền tỉnh Attapeu vừa ký kết thỏa thuận về 

đền bù và phục hồi thiệt hại với nhà phát triển dự án thủy điện Xepian-Xenamnoy vào 

ngày 10/4 vừa qua. 

Thảm họa vỡ đập bất ngờ đã tàn phá hầu hết các bản tại huyện Sanamxay, cướp đi 

nhiều sinh mạng và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa, Phó thủ tướng Sonexay cho 

biết, 475 tỷ Kip sẽ được sử dụng vào việc đến bù cho gia đình thân nhân các nạn nhân, 

tài sản thiệt hại của người dân cũng như doanh nghiệp. Hơn 353 tỷ Kip còn lại sẽ được 

sử dụng cho công tác phục hồi, bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, đặc 

biệt là đường giao thông. 

Ngoài ra, Phó thủ tướng Sonexay Siphandone cũng cho biết thêm các nhà phát triển 

dự án đã thực hiện đền bù hơn 8 tỷ Kip cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng bởi thảm 

họa. Trong khi đó, các hộ sản xuất gia đình cũng được bồi thường hơn 48 tỷ Kip, hơn 

94 tỷ Kip bồi thường cho doanh nghiệp và hơn 3 tỷ Kip phục vụ cho việc phục hồi cơ 

sở hạ tầng. 

Tuy nhiên, việc bồi thường vẫn chưa thể hoàn thành do các bên liên quan chưa hoàn 

thành việc đánh giá chi tiết về thiệt hại và nhà phát triển dự án sẽ thực hiện chi trả sớm 

trong thời gian tới. 

Trong số các hạng mục phục hồi, 70% tổng tiến độ xây dựng 66 căn nhà cho người 

dân tái định cư theo nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản đã được 

hoàn thành, theo báo cáo. Ngoài ra, khoản viện trợ 21.6 tỷ Kip do Chính phủ Thái Lan 

cung cấp để xây dựng 45 ngôi nhà và 5 cây cầu cũng đang sắp hoàn thành, hiện đạt 

tiến độ 36 căn. 

Có tổng số 700 căn nhà cho người dân tái định cư tại Sanamxay sẽ được xây dựng từ 

khoản bồi thường của Công ty Năng lượng Xepian-Xenamnoy và SK Engineering and 

Construction của Hàn Quốc, hiện đạt tổng tiến độ khoảng 8% do chưa có đủ mặt bằng. 
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Lào tập trung tăng giá trị xuất khẩu nông sản 

heo báo chí Lào, Lào đã xuất khẩu 1.9 triệu tấn nông sản trong năm 2019, trị 

giá 560 triệu USD với các sản phẩm chủ lực là chuối, mía đường, sắn, cao su 

và ngô ngọt. Tuần qua, tại Khách sạn Crowne Plaza ở thủ đô Vientiane đã 

diễn ra Hội thảo về triển khai dự án hỗ trợ chuỗi sản xuất nông nghiệp bền 

vững ASEAN tại Lào với sự chủ trì của ông Siliphon Phithacksun, Cục phó Cục Trồng 

trọt, Bộ Nông Lâm Lào và điều phối viên Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) Frank 

Tibitanzl cùng đại diện các ban ngành chính phủ và tư nhân tại Lào. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Siliphon Phithacksun cho biết vấn đề an toàn thực phẩm, 

đặc biệt là cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng là yếu tố quan trọng trong việc quy 

định điều kiện để tham gia quá trình thương mại. Trong thời gian qua, các nước 

ASEAN đã cùng nhau hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu sản phẩm 

cây trồng đảm bảo đạt tiêu chuẩn của ASEAN và thế giới, đặc biệt là tiêu chuẩn sản 

xuất nông nghiệp tốt và nông nghiệp hữa cơ. 

Thời gian qua, GIZ là một trong các đối tác quốc tế đã tích cực hỗ trợ Lào trong lĩnh 

vực nói trên và đã đạt được những kết quả đáng chú ý, bao gồm hoàn thành xây dựng 

kế hoạch chiến lược Nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chiến lược trồng trọt bền vững 

2025 và tầm nhìn năm 2030, đặc biệt là thông qua chứng nhận các tiêu chuẩn thực 

hành sản xuất tốt và sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Lào. 

Ông Siliphon Phithacksun cũng cho biết thêm, năm 2019 vừa qua sản lượng xuất khẩu 

nông sản của Lào đạt 1.9 triệu tấn với tổng giá trị khoảng 560 triệu USD, bao gồm 

những mặt hàng đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn GAP và OA, trong đó, các sản phẩm 

chủ lực bao gồm chuối, mía, sắn, cao su và ngô. Theo đó, Trung Quốc, Thái Lan và 

Việt Nam là những thị trường tiêu thụ chính các mặt hàng nông sản của Lào, theo 

thống kê. 

Cũng trong năm 2019, Lào đã nhập khẩu 754.627 tấn nông sản và các sản phẩm từ 

nông sản với tổng giá trị 91 triệu USD, các mặt hàng nông sản phần lớn là đậu nành 

và các hạt giống, chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. 

Mặc dù Lào cơ bản đã thực hiện được việc xuất khẩu nông sản theo hướng sạch một 

cách khá thuận lợi, tuy nhiên, Bộ Nông Lâm thừa nhận nước này chưa thể xây dựng 

được chiến lược tổng thể về nông nghiệp sạch trong dài hạn khi các yếu tố sản xuất 

vẫn có chi phí cao, kiến thức nông nghiệp sạch và các tiêu chuẩn khác còn nhiều hạn 

chế, đặc biệt là kỹ năng bảo quản, kiểm dịch... để tạo điều kiện cho nông sản Lào có 

cơ hội tiếp cận thị trường khu vực và thế giới. 

Dự án phát triển chuỗi nông nghiệp bền vững giữa ASEAN và Đức nhằm phát triển 

công cụ vĩ mô, củng cố chất lượng và tính bền vững của chuỗi sản xuất nông nghiệp 

ASEAN. Đồng thời tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, 

hỗ trợ thực hiện tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia. 
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Covid-19 tác động đến nông nghiệp và an ninh lương 

thực của Lào 
heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ nông dân 

phục hồi sản xuất nông nghiệp và tăng cường an ninh lương thực sau khi 

nhiều địa phương ghi nhận bị ảnh hưởng từtác động tiêu cực của đại dịch 

Covid-19. 

Theo báo cáo khảo sát của Bộ Nông Lâm, tình hình sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng 

đáng kể ở các tỉnh Attapeu, Bokeo, Borikhamxay, Savannakhet, Xaysomboun và 

Luang Namtha. Trong đó, tỉnh Luang Namtha bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là lĩnh 

vực canh tác hoa màu, thảo quả, cao su, chè và cà phê. 

Ngoài ra, lệnh hạn chế di chuyển do Chính phủ áp dụng đã khiến doanh nghiệp, người 

trung gian và nông dân gặp khó khăn, khiến khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm 

giảm và giá cả hàng hóa tại nhiều địa phương biến động, ảnh hưởng tiêu cực đến thu 

nhập của người trồng tại các tỉnh, đặc biệt là Luang Namtha và Bokeo. 

Chỉ riêng tại tỉnh Luangprabang, đã có 80% của tổng số 756 bản địa phương thông báo 

tình trạng thiếu gạo trong tháng 4, trong bối cảnh vụ mùa mưa phải cần ít nhất 7 tháng 

nữa mới cho thu hoạch. Ngoài ảnh hưởng từ Covid-19, tình trạng thiếu gạo tại địa 

phương xuất phát từ tác động tích tụ của tình trạng hạn hán ở miền Bắc Lào trong 2 

năm trở lại đây. Tác động tiêu cực khiến nhiều hộ gia đình nông thôn sụt giảm nguồn 

thu nhập, không đủ để mua lương thực, từ đó làm tăng mức độ thiếu ăn, dẫn đến tình 

trạng suy dinh dưỡng. 

Theo đó, hính phủ Lào đang được đề nghị có chính sách hỗ trợ việc di chuyển và vận 

tải cho doanh nghiệp, thương lái để giảm bớt ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường và giá 

cả các mặt hàng nông sản và thực phẩm, từ đó giảm gánh nặng tài chính cho người 

nông dân và tăng khả năng tiếp cận thực phẩm của người dân.  

Đồng thời, có thể áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật hoặc tiền mặt cho 

các hộ gia đình gặp khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa nông sản, thực phẩm khi thị 

trường thiếu nguồn cung do ảnh hưởng của Covid-19. 

Báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị về hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất nông 

sản, chăn nuôi ở quy mô nhỏ; Hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu tác động của Covid-19 

đến chuỗi giá trị nông nghiệp tổng thể, đề nghị khuyến khích mô hình hợp tác giữa 

doanh nghiệp và cụm sản xuất, cung cấp đầu ra sản phẩm và hỗ trợ việc chế biến thành 

phẩm, bảo quản hàng hóa. 

Covid-19 xuất hiện từ trung tuần tháng 3 và các lo ngại trước đó kể từ đầu năm 2020 

đã ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Lào, gây khó khăn cho việc xuất 

khẩu và cung cấp sản phẩm cho thị trường do toàn xã hội phải thực hiện biện pháp 

phòng ngừa mà Chính phủ ban hành. 
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Lào tập trung nghiên cứu lúa chống chịu khí hậu 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào cho biết sẽ hợp tác với các trung tâm và doanh 

nghiệp sản xuất lúa gạo trên cả nước trong việc nghiên cứu các giống lúa có độ 

chống chịu cao để ứng phó với khí hậu khắc nghiệt có xu hướng diễn biến phức tạp 

trong vài năm trở lại đây, do các giống lúa có khả năng chống chịu cao sẽ góp phần 

giúp giảm bớt thiệt hại về sản lượng cho người nông dân.  

Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lien Thikeo trong một báo cáo gần đây trước Quốc 

hội Lào, cho biết chính phủ sẽ tập trung vào phát triển các giống lúa chống chịu hạn 

hán, lũ lụt và sâu bệnh.  

Trước đó, Lào đã phát triển thành công các giống gạo nếp Xebangfai 1 và Xebangfai 

2 và gạo thơm Thadokkham 8 có sức chống chịu tốt. Bộ Nông Lâm cũng đang tập 

trung cải tiến kỹ thuật canh tác để củng cố sức chống chịu cho cây lúa, cũng như hỗ 

trợ người nông dân giảm chi phí đầu vào và nhân công trong các vụ canh tác. 

Kế hoạch cải thiện kỹ năng canh tác nông nghiệp được Chính phủ Lào thực hiện từ 

năm 2000 tại thủ đô Vientiane và các tỉnh Vientiane, Borikhamxay, Khammuan, 

Savannakhet và Champasak, trong đó, Bộ Nông Lâm đã cung cấp kỹ thuật gieo trồng 

và sản xuất theo hướng cơ giới hóa và ít sử dụng nước tưới, đồng thời, hỗ trợ nông dân 

cải thiện các công đoạn sản xuất để đạt được mục tiêu an ninh lương thực và các tiêu 

chuẩn xuất khẩu. 

Hiện tại, các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp lúa gạo tại Lào có năng lực lưu trữ 

1.200 tấn hạt giống các loại.  

Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu lúa gạo Lào, tình trạng biến đối khí hậu trong 

năm 2019, bao gồm cả lũ lụt và hạn hán đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất lúa 

gạo trên toàn thế giới, bao gồm cả Lào và khiến sản lượng mùa vụ trong nước giảm từ 

20-30%.

Năm 2020, do gặp hàng loạt thách thức từ biến đổi khí hậu và dịch bệnh, chính phủ 

Lào dự kiến khả năng tăng trưởng của ngành nông nghiệp sẽ giảm xuống mức 2,5%, 

tương đương 15-17% tổng GDP. 

Chính phủ Lào tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển 

hợp tác xã 

heo báo chí Lào, Công báo quốc gia Lào vừa đăng tải nội dung dự thảo Nghị 

định Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

và thương mại trong nước để các tiếp nhận ý kiến đóng góp của các bên liên quan. 

Theo nội dụng dự thảo Nghị định về hợp tác xã, đây là văn bản cung cấp các quy tắc 

và điều kiện về việc thành lập và hoạt động của các hợp tác xã.  
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 Chính phủ mô tả hợp tác xã là tổ chức đóng vai trò là kênh hợp tác giữa cho nông dân, 

thương nhân và các chuyên gia trong việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực 

để củng cố năng lực sản xuất.  

Bên cạnh đó, các hợp tác xã sẽ giúp nông dân tiếp cận các nguồn tài chính để mở rộng 

kinh doanh, đồng thời là một công cụ để đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích của các 

thành viên trong nhóm. 

Công dân Lào trên 18 tuổi có thể nộp đơn đề nghị thành lập hợp tác xã lên các cơ quan 

hữu quan ở cấp huyện và cấp tỉnh, theo nội dung dự thảo, trong đó quá trình xem xét 

không quá 7 ngày và việc phê duyệt chính thức không quá 5 ngày. 

Giấy phép thành lập hợp tác xã có hiệu lực 5 năm, mỗi hợp tác xã cần có tối thiểu 3 

người quản lý và 5 hộ gia đình thành viên. 

Để thành lập một hợp tác xã có trên 10 thành viên, hợp tác xã đó phải có trụ sở làm 

việc cụ thể được xác nhận bởi chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo dự thảo nghị 

định, các hợp tác xã có thể cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho phép các thành viên 

gửi tiền hoặc vay vốn để mở rộng phát triển kinh doanh.  

Theo nội dung Nghị định, Chính phủ khuyến khích nhưng không bắt buộc người nông 

dân phải thành lập hợp tác xã và việc tham gia hợp tác xã bất kỳ của các thành viên 

dựa trên tinh thần tự nguyện hoàn toàn.  

Nền kinh tế kế hoạch tập trung của Lào trong quá khứ, mô hình sản xuất nông nghiệp 

hợp tác xã là chủ đạo và sản xuất hàng hóa theo kế hoạch của nhà nước. Tuy nhiên, 

chính sách phân chia lợi ích bình đẳng cho thành viên hợp tác xã đã khiến năng suất 

sụt giảm và dẫn đến việc nhà nước phải hủy bỏ mô hình này do không mang lại hiệu 

quả. 
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Lào phát triển lao động lành nghề để đáp ứng nhu cầu 

thị trường 

heo báo chí Lào, Vụ phát triển tay nghề và việc làm thuộc Bộ Giáo dục và Thể 

thao Lào đang có kế hoạch tăng cường đào tạo nghề để tạo thêm nguồn nhân 

công chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước. 

Trong một phát biểu mới đây, Vụ trưởng Vụ phát triển tay nghề và việc làm 

Nouphanh Outsa cho biết nhiều tình trạng thất nghiệp của công dân Lào sau khi tốt 

nghiệp trung học vẫn ở mức cao trong bối cảnh nhiều nhà máy công nghiệp lại không 

có đủ nguồn lao động cần thiết. 

Điều này được giải thích thông qua thực trạng xu hướng ưa chuộng các chương trình 

giáo dục về ngành dịch vụ, kinh doanh thương mại của sinh viên trong các trường đại 

học hoặc cao đẳng, thay vì tham gia các khóa đào tạo nghề hoặc kỹ thuật, dẫn đến việc 

thiếu hụt nguồn nhân lực lành nghề trong công nghiệp sản xuất tại Lào. 

Để duy trì mức độ cân bằng của nguồn nhân lực, giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục 

và Thể thao Lào đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo tại các trường dạy nghề phù 

hợp với nhu cầu về lực lượng lao động của thị trường.  Đồng thời, tổ chức nâng cấp 

cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cần thiết cho việc dạy nghề.  

Hiện tại, các vị trí thợ mộc, thợ điện, kỹ thuật viên điện tử, cơ khí, quản lý trang trại 

là các vị trí được doanh nghiệp trong nước có nhu cầu tuyển dụng rất cao. Vì vậy, tỷ 

lệ tìm việc trong các lĩnh vực này sẽ dễ dàng hơn, theo ông Nouphanh. 

Ngoài ra, trong một vài năm trở lại đây, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ đào tạo nghề 

và hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục ở Lào. Trong đó đáng chú ý là chương trình Giáo 

dục nghề nghiệp được hỗ trợ bởi Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), dự án LAO/029 

về đào tạo nhân lực ngành du lịch cũng đang được triển khai thông qua hợp tác giữa 

Lào và Luxembourg, dự án Dịch vụ hỗ trợ đào tạo và dạy nghề của Chính phủ Thụy 

Sĩ nhằm hỗ trợ khả năng tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và nhóm đối 

tượng cơ hội thấp tại Lào. 

Bên cạnh đó, một số tổ chức hoặc trường dạy nghề đã hợp tác với doanh nghiệp trong 

nước tổ chức các buổi thực hành và tích lũy kinh nghiệm với trang thiết bị và máy móc 

thực tế. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn 

cho lực lượng giáo viên thất nghiệp trong nước để thuận tiện trong việc chuyển đổi 

việc làm mới. 

T 
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Xuất khẩu chăn nuôi của Lào giảm sút do Covid-19 

heo báo chí Lào, bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, lĩnh vực xuất 

khẩu của Lào gặp nhiều khó khăn và giảm sút về giá trị. 

Bộ Nông Lâm Lào mới đây cho biết nước này mới chỉ xuất khẩu được 1.680 

gia súc trong mục tiêu tổng thể 100.000 con của năm 2020. 

Lĩnh vực giao thương của Lào với các quốc gia láng giềng kể từ đầu năm bị gián đoạn 

đáng kể bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến Chính phủ Lào áp dụng các biện 

pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, bao gồm hạn chế di chuyển và đóng các cửa khẩu biên 

giới. 

Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Công Thương Lào, lĩnh vực chăn nuôi ghi nhận giá trị 

xuất khẩu 70 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2020 và dự kiến sẽ còn khởi sắc 

khi nhu cầu nhập khẩu của các nước láng giềng như Việt Nam và Trung Quốc, đang 

tăng lên trong vài năm trở lại đây. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng khuyến khích đầu tư cả trong và ngoài nước vào 

chăn nuôi thông qua các chính sách ưu đãi đặc biệt. Đồng thời, triển khai các dự án 

thúc đẩy người nông dân chăn nuôi theo hướng thương mại hóa nhằm đảm bảo tăng 

trưởng bền vững và cung cấp đủ cho nhu cầu nội địa, sau đó hướng đến xuất khẩu. 

Năm 2019, chăn nuôi đóng góp nhiều nhất vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và phát triển 

nông thôn của Lào, ghi nhận tổng giá trị 227,7 triệu USD. 

Số liệu xuất nhập khẩu năm 2019 của Lào cũng cho biết chăn nuôi là một trong hai 

mặt hàng đứng đầu trong xuất khẩu sang Việt Nam, đạt kim ngạch gần 220 triệu USD. 

Ngoài ra, chăn nuôi cũng là một trong số 20 mặt hàng hàng đầu của Lào được xuất 

khẩu sang Trung Quốc, đạt giá trị 7,5 triệu USD. 

Thị trường ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Vân Nam có nhu cầu 500.000 gia súc 

từ Lào hàng năm. Chính phủ Lào đang tập trung nghiên cứu phương hướng để có thể 

đáp ứng được nhu cầu này. Trong đó bao gồm việc đạt được thỏa thuận về tiêu chuẩn 

gia súc gần đây. 

Theo Bộ Nông Lâm Lào, Việt Nam có nhu cầu 300.000 đến 400.000 gia súc từ nước 

ngoài nhưng Lào chưa thể tìm cách đáp ứng được. 

Lĩnh vực chăn nuôi của Lào trong năm 2020 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khoảng 6%. 
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Lào nhận thêm viện trợ quốc tế cho ngành y tế 

heo báo chí Lào, dẫn thông tin từ Trung tâm thông tin y học Lào hôm 10/7 vừa 

cho biết Ngân hàng thế giới (WB) đã phê duyệt cung cấp khoản viện trợ 1 triệu

USD cho nước này, từ nguồn ngân sách khẩn cấp phục vụ công tác phòng

chống đại dịch Covid-19. Thông tin trên được đưa ra tại họp báo do Bộ Y tế 

Lào tổ chức, chủ trì là Bộ trưởng Bounkong Syhavong, cùng sự tham dự của đại diện 

của WB và các đối tác quốc tế với Lào. 

Theo đó, khoản tiền này có nguồn gốc từ đóng góp của Chính phủ các nước Nhật Bản, 

Australia và Đức, sẽ được thực hiện bởi UNICEF và WHO, bao gồm việc mua vaccine 

và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa và điều trị Covid-19 cho ngành y 

tế Lào. 

Hôm 9/7, trong khuôn khổ Hội nghị từ xa giữa các lãnh đạo ngoại giao thuộc khuôn 

khổ hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 13 do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm 

Bình Minh và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đồng chủ trì, Chính phủ 

Nhật Bản đã tuyên bố dành cho Lào khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1 triệu USD 

để thực hiện Dự án an toàn sức khỏe cơ bản tại các nước hạ nguồn Mekong, bao gồm 

Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. 

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận và cùng đánh giá cao về hiệu quả của các hợp tác 

chung trong giai đoạn vừa qua giữa các nước hạ nguồn Mekong và Nhật Bản, trong đó 

bao gồm việc triển khai chiến lược Tokyo 2018. Đồng thời, các bên cũng đưa ra nhận 

định về tình hình và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến kinh tế-xã hội thế giới và 

khu vực, cũng như đối với khuôn khổ hợp tác nói trên. 

Các quốc gia cũng bày tỏ sự đánh giá cao trước các viện trợ của Chính phủ Nhật Bản 

về kỹ thuật, trang thiết bị, chuyên môn trong việc ngăn chặn Covid-19. Đồng thời thảo 

luận thêm về phương hướng triển khai các hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là công 

tác phục hồi nền kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch. 
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Lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch thị sát dự 

án đài phát thanh và truyền hình tỉnh Xaysomboun 

heo KPL, ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào 

Savankhone Razmountry cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và thị sát tiến

độ xây dựng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Xaysomboun. Tiếp đón đoàn

có Phó Tỉnh trưởng Deang Pathoumphone và đại diện các ban ngành có liên 

quan cùng đại diện nhà thầu dự án. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Savankhone 

Razmountry cho biết mục đích chuyến công tác lần này nhằm đảm bảo dự án đạt đúng 

tiến độ và chất lượng kỹ thuật đã đề ra ban đầu, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án sẽ 

đáp ứng nhu cầu truyền thông, thông tin đại chúng ở tỉnh Xaysomboun trong thời kỳ 

mới. 

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện nhà thầu chính là Công ty hợp tác kinh tế COECCO 

cho biết, dự án Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Xaysomboun bao gồm các hạng 

mục tòa nhà làm việc, phòng truyền tín hiệu, khu nghỉ cho cán bộ kỹ thuật, các khu 

nhà phụ trợ, hệ thống PCCC, hệ thống điện và tháp tín hiệu cao 75m.  

Dự án nói trên có tổng giá trị đầu tư 118.9 tỷ đồng, sử dụng nguồn viện trợ của Chính 

phủ Việt Nam, trong đó bao gồm vốn đối ứng của Chính phủ Lào trị giá 1.8 tỷ Kip, dự 

kiến hoàn thành trong vòng 23 tháng, hiện đạt tổng tiến độ 50%. Sau khi hoàn thành, 

đài phát thanh và truyền hình tỉnh Xaysomboun  sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

tiếp cận tin tức, quy định, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước Lào của người 

dân tỉnh Xaysomboun, đồng thời, đây cũng là công trình góp phần củng cố thêm mối 

quan hệ hợp tác đặc biệt và toàn diện giữa hai nhà nước Lào-Việt Nam. 

Nhân chuyến làm việc, Thứ trưởng Savankhone Razmountry đã trao tặng cho Sở Bộ 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Xaysomboun một số trang thiết bị phục vụ công 

tác nghiệp vụ.  

Ngoài việc xuống thị sát trực tiếp công trường dự án Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh Xaysomboun, Thứ trưởng Savankhone cùng đoàn cũng đã đến thăm và làm việc 

với Bí thư, Tỉnh trưởng, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone để trao đổi về công 

tác thông tin đại chúng và truyền thông tại địa phương. 
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Quốc tế hỗ trợ Lào cải thiện đời sống trẻ em gái 

heo báo chí Lào, theo thống kê dân số LSIS năm 2017 của Lào, tỷ lệ tảo hôn 

và mang thai ở tuổi vị thành niên tại CHDCND Lào chiếm 42% tổng số trẻ nữ.

Theo số liệu năm 2015, Lào cũng có hơn 1 nửa dân số có độ tuổi dưới 25 tuổi,

chiếm 53%, mà trong đó cứ 1 trong 4 trẻ gái có độ tuổi 15-19 là đã kết hôn, và 

chủ yếu kết hôn trước 18 tuổi. 

Trẻ vị thành niên từ 15-19 tuổi mang thai và sinh con có tỷ lệ 83/1000, trong khi đó, 

tỷ lệ trẻ nữ từ 15-17 tuổi bỏ học lên đến 41.8%. 

Mới đây, trong buổi lễ trao tặng xe lưu động để triển khai chương trình đồng hành với 

thiếu niên và nhi đồng, thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho độ 

tuổi này tại Lào, đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết nếu cung cấp 

được sự bảo trợ phù hợp cho nhóm trẻ em gái có nguy cơ cao ở Lào, nước này có thể 

sớm đạt được những mục tiêu phát triển bền vững. 

Đại diện của tổ chức trực thuộc liên hợp quốc cho biết trẻ em gái tại Lào rất cần nhận 

được tiếp cận và đáp ứng các nhu cầu cần thiết. Trong đó, vào năm 2017, UNFPA đã 

hỗ trợ cho Bộ Y tế Lào tích hợp dịch vụ đồng hành với thiếu niên và nhi đồng vào các 

điểm dịch vụ công cộng trên phạm vi toàn quốc. 

Hiện, tại các khu vực nhà máy công nghiệp của Lào, chiếm đa số là lực lượng lao động 

vị thành niên, có trình độ học vấn thấp, kỹ năng sống hạn chế và hầu như không có 

khả năng đàm phán để nhận được chế độ chăm sóc sức khỏe giới phù hợp, trong đó 

bao gồm các biện pháp ngừa thai. Theo UNFPA, các dịch vụ lưu động, đồng hành 

cùng nhóm thiếu niên, nhi đồng là kiểu mẫu và xu hướng mới của dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe công cộng, có khả năng góp phần giảm thiểu khác biệt trong lĩnh vực y tế 

giữa các nhóm trẻ có nguy cơ cao thông qua việc tiếp cận trực tiếp với các cộng đồng 

dân cư. Chương trình này cũng sẽ góp phần giúp Lào đạt được mục tiêu xây dựng, kế 

hoạch hóa gia đình 2030. 
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Lào thảo luận xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại biên 

giới Thái Lan 

heo báo chí Lào, ngày 7/7 tại văn phòng chính quyền huyện Ngeun, tỉnh 

Xayaboury đã diễn ra hội nghị tham vấn về tính khả thi của việc xây dựng khu 

kinh tế đặc biệt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Ngeun. 

Tham dự hội nghị có Phó tỉnh trưởng Xayaboury Phengnilun 

Khamphanpheng, Cục trưởng Cục khuyến khích và quản lý đặc khu kinh tế, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, ông Champa Khamsouksay cùng đại diện Bộ Công chính và Vận tải, 

đại diện Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ An ninh, đại diện các Bộ và ngành chức 

năng có liên quan. 

Phát biểu tại hội nghị, Huyện trưởng Thavysack Xayavong cho biết huyện Ngeun, tỉnh 

Xayaboury được thành lập năm 1992, bao gồm 22 bản, 342 đơn vị sản xuất, 3.642 hộ 

gia đình, 18.900 dân sinh sống trên diện tích 758.4 km2, huyện Ngeun là địa phương 

có 83% địa hình là núi cao, có tất cả 5 cộng đồng dân tộc sinh sống với hoạt động 

chính là canh tác nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán phụ trợ. 

Huyện Ngeun có nhiều tiềm năng khi nằm ở vị trí thuận lợi, có cửa khẩu quốc tế Nam 

Nguen với Thái Lan, là trung tâm kết nối các địa phương trong khu vực với hạ tầng 

giao thông thuận tiện, tạo điều kiện tốt cho việc vận chuyển hàng hóa qua lại, đặc biệt 

là với huyện Hongsa, với huyện Pakbeng của tỉnh Oudomxay, giữa huyện Xieng Hon 

và huyện Chaloem Phra Kiat, thuộc tỉnh Nan của Thái Lan. Vì vậy, sau thời gian khảo 

sát sơ bộ, chính phủ Lào đã cho phép xây dựng đề án về thành lập một khu kinh tế đặc 

biệt, nằm tại phía Tây trung tâm huyện, có tổng diện tích dự kiến khoảng 1.101ha, 

trong đó bao gồm 880.3ha đất công. 

Tại hội nghị, các ban ngành Chính phủ Lào đã tập trung thảo luận về tính khả thi phát 

triển khu kinh tế đặc biệt nói trên tại khu vực huyện Ngeun, qua đó thúc đẩy hoàn 

thành nội dung, thông tin về vị trí, các tiềm năng đặc thù, điểm giao kết, quy trình triển 

khai thực tế bao gồm dự kiến việc ký biên bản ghi nhớ, ký kết phát triển dự án. Theo 

đó, khu kinh tế đặc biệt huyện Ngeun được định hướng trở thành trung tâm logistics, 

vận tải và quá cảnh hàng hóa trong tương lai. 
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Đại sứ Trung Quốc đề nghị Lào tăng cường bảo vệ an 

toàn cho công dân và cơ quan Trung Quốc tại Lào 

heo trang tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào, ngày 9/7, Đại sứ Trung Quốc tại

Lào ông Khương Tái Đông vừa có cuộc hội kiến với Thứ trưởng Bộ An ninh

Lào Kongthong Phongvichit, đồng thời có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Bộ 

Ngoại giao Lào Bounleua Phandanouvong, nội dung nhằm trao đổi ý kiến và đề nghị 

phía Lào làm tốt công tác bảo vệ an toàn cho công dân và các cơ quan Trung Quốc tại 

Lào trong thời gian tới đây. 

Ông Khương Tái Đông phát biểu rằng, cùng với quá trình không ngừng mở rộng và đi 

vào chiều sâu của hợp tác Trung Lào, sự qua lại giữa công dân và hàng hóa thương 

mại hai bên ngày càng tấp nập, đặc biệt là số lượng công dân, cơ quan Trung Quốc tại 

Lào sẽ tiếp tăng lên, kèm theo đó là lượng lớn người Hoa, Hoa kiều làm việc, sinh 

sống dài hạn tại Lào. Những người này tới Lào, bất luận là vì việc công hay tư, cũng 

không kể là làm ăn buôn bán hay học tập đều là những người đang đóng góp tích cực 

cho sự phát triển đất nước Lào, cũng như là người đang thúc đẩy hợp tác hữu nghị 

Trung Lào, đều khao khát và xứng đáng được hưởng môi trường lập nghiệp, phát triển 

ổn định, an toàn. Chính phủ Lào, đặc biệt là các cơ quan chức năng đã nỗ lực, đạt được 

nhiều kết quả tích cực trong việc bảo vệ an toàn, lợi ích của công dân, cơ quan Trung 

Quốc tại Lào, chúng tôi hết sức ghi nhận và ủng hộ. 

Ông Khương Tái Đông cho rằng, từ khi Lào xảy ra dịch Covid-19, tình hình kinh tế - 

xã hội xuất hiện những yếu tố phức tạp, số lượng vụ án tội phạm trật tự xã hội có xu 

hướng gia tăng, trong đó có những vụ liên quan đến công dân Trung Quốc, có những 

vụ gây ra thiệt hại tính mạng và tài sản của công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung 

Quốc vì thế cảm thấy hết sức đáng tiếc, từ đó rất quan tâm, hy vọng tin tưởng Chính 

phủ Lào sẽ xuất phát từ đại cục xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh để đẩy nhanh 

việc xử lý các vụ án liên quan đến công dân Trung Quốc, tăng cường công tác bảo vệ 

công dân và cơ quan Trung Quốc, giữ gìn tốt an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp 

của công dân Trung Quốc và người Hoa, Hoa kiều. Trong quá trình trên, phía Trung 

Quốc sẽ tôn trọng quyền xử lý theo luật pháp của Lào. 

Động thái trên của Đại sứ Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm đến nay 

đã xảy ra một số vụ cướp giật, đột nhập nơi ở, cửa hàng trộm cắp tài sản nhắm tới 

những chủ kinh doanh là người Hoa, Hoa kiều hoặc xảy ra ở khu vực tập trung đông 

các hoạt động kinh doanh của người Trung Quốc như đường T2, chợ Sanjiang ở thành 

phố Vientiane. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc sử dụng súng cướp tài sản khiến 5 

người Trung Quốc thiệt mạng và bị thương xảy ra ngày 7/7 vừa qua. 

Năm 2018, cộng đồng người Trung Quốc tại Lào cũng bị rúng động bởi vụ án đột nhập 

nhà riêng bắn chết và cướp tài sản xảy ra với Chủ tịch hội doanh nghiệp Hồ Nam tại 

Lào ông Lý Triều Bằng, hai hung thủ người Trung Quốc đã bị dẫn độ và phải chịu án 

tử hình tại Trung Quốc vào đầu năm 2020. Đây đều là những vụ án cướp tài sản manh 

động chưa từng xảy ra tại Lào. 
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Công ty viễn thông ETL chuẩn bị lên sàn chứng khoán 

heo truyền thông Lào, ngày 9/7 tại trụ sở Công ty viễn thông Lào (ETL) Thủ đô

Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký kết MOU giữa ELT và Công ty chứng khoán Lào –

Trung (LCS) về hợp tác chuẩn bị cho việc lên sàn chứng khoán của ETL. Giám 

đốc ETL ông Huang Shuyun và Giám đốc LCS ông Li Lin đại diện hai bên ký kết thỏa 

thuận nói trên, theo đó Công ty LCS sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án 

phát hành cổ phiếu, huy động tài chính cho ETL. 

ETL được thành lập năm 2001, thời điểm thành lâp đây là công ty 100% vốn nhà nước 

Lào. ETL từng giữ vị trí đứng đầu trong lĩnh vực mạng viễn thông tại Lào. Tuy nhiên 

do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là việc hạ tầng không đáp ứng được sự thay đổi tiến 

bộ công nghệ khiến ETL ngày càng mất đi thị phần. Năm 2013, ETL tụt xuống đứng 

vị trí thứ 3 thị trường viễn thông Lào, buộc Chính phủ Lào phải đưa ETL vào danh 

sách những doanh nghiệp phải cải cách để nước ngoài tham gia giữ cổ phần. 

Tháng 8/2016, Tập đoàn hệ thống viễn thông Comba, Trung Quốc thông qua công ty 

con có trụ sở tại Hồng Công để tiến hành mua lại 51% cổ phần của ETL với giá 91,8 

triệu USD, và đổi tên trở thành Công ty viễn thông đại chúng ETL, trở thành công ty 

liên doanh Lào – Trung đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực viễn thông. Nhờ sự đầu tư của 

Comba, ETL đã đầu tư hạ tầng để cung cấp dịch vụ 4.5G tại Lào. Năm 2018, ETL đạt 

thỏa thuận với một doanh nghiệp Trung Quốc khác trong gói thầu lắp đặt hạ tầng 

FTTH, chuyển từ 2G lên 4G trị giá 110 triệu USD. Cuối năm 2019 vừa qua, trong sự 

kiện ra mắt nhận diện thương hiệu mới, ETL cho biết đã triển khai tổng cộng 1.336 

điểm cung cấp hạ tầng dịch vụ 4.5G. 

Công ty chứng khoán Lào Trung (LCS) là công ty liên doanh giữa Ngân hàng khuyến 

nông Lào, Công ty chứng khoán Thái Bình Dương Trung Quốc và Công ty công nghệ 

thông tin Lào, được thành lập tháng 11/2013. Đây là công ty chứng khoán liên doanh 

Trung Quốc với nước ngoài đầu tiên được Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung 

Quốc (China Securities Regulatory Commission – CSRC) phê chuẩn thành lập ngoài 

lãnh thổ Trung Quốc, cho thấy LCS có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường vốn Trung 

Quốc, cũng như hoạt động của LCS không nằm ngoài sự kiểm soát, can dự của các cơ 

quan chức năng Trung Quốc. 

LCS hoạt động nổi bật trên thị trường chứng khoán Lào, đóng vai trò lớn trong việc 

cổ phần hóa thông qua hình thức lên sàn chứng khoán của hàng loạt doanh nghiệp 

quốc doanh Lào như ngân hàng BCEL, Công ty điện lực Lào EDL. Đặc biệt là việc 

đưa các doanh nghiệp Lào vốn không đủ mức độ minh bạch để niêm yết trên các sàn 

quốc tế vẫn có thể được niêm yết trên các sàn Trung Quốc, LCS cũng tham gia kế 

hoạch phát hành trái phiếu chính phủ Lào tại thị trường Trung Quốc. 

Theo thỏa thuận trên, ETL sẽ là công ty viễn thông thứ 2 của Lào được niêm yết trên 

sàn chứng khoán Lào, trước đó là Công ty viên thông LTC, cả hai công ty đều hợp tác 

với LCS trong vai trò cố vấn. 
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SSC, Sacombank và LDB ký hợp tác thúc đẩy doanh 

nghiệp vi mô  

heo báo chí Lào, Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SSC) vừa đạt 

được thỏa thuận hợp tác với hai ngân hàng thương mại trong nước để phát triển 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Lào (MSMEs). 

Theo đó, biên bản ghi nhớ (MOA) về hợp tác nói trên được ký kết mới đây tại thủ đô 

Vientiane, giữa Giám đốc Trung tâm Dịch vụ SMEs (SSC), ông Phoutthasone 

Phomvixay; Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Lào (LDB), ông Nalinh Silavonsith, 

và Phó Giám đốc của Sacombank Lào, ông Nguyễn Hải Duy. Lễ ký kết có sự chứng 

kiến của Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào (LNCCI), bà 

Chanthachone Vongxay.  

Theo thông tin từ lễ ký kết, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong những tháng qua 

đã tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(MSMEs) của Lào. Bên cạnh đó, với việc nền kinh tế ghi nhận sự tăng trưởng thấp, 

hành vi của người tiêu dùng cũng vì thế mà thay đổi theo. 

Theo thông cáo báo chí của SSC, nhằm thực hiện các chính sách của chính phủ Lào 

trong việc khả năng tiếp cận nguồn vốn để giúp khôi phục và phát triển các doanh 

nghiệp trong nước, việc thúc đẩy hợp tác với các tổ chức tài chính trong nước đang 

được chú trọng với mục đích tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp MSMEs 

dễ dàng truy cập thông tin về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 

Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp SMEs (SSC) được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa 

Bộ Công thương Lào và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia (LNCCI), được 

mô tả là đứa con tinh thần của hai đơn vị trong việc hỗ trợ các SMEs tiếp cận thông 

tin và phát triển năng lực kinh doanh. Dự án cũng nhận được hỗ trợ từ một số tổ chức 

quốc tế, đặc biệt là ILO và GIZ.  

Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp SMEs (SSC) được chính thức thành lập vào tháng 

2/2017 với văn phòng tại thủ đô Vientiane và hiện có thêm văn phòng tại tỉnh Luang 

Prabang và Champasak, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ở các tỉnh khác.  

Vai trò chính của SSC là hỗ trợ và thúc đẩy MSMEs Lào phát triển bền vững, củng cố 

sức cạnh tranh, tiến tới tiếp cận thị trường Asean và khu vực.  
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 Tin vắn: 

Bộ Y tế Lào đặt mục tiêu độc lập tài chính 

heo báo chí Lào, Bộ Y tế vừa chính thức công bố triển khai Trung tâm kế toán 

điện tử để tăng cường hiệu quả quản lý, phấn đấu trở thành một ngành dọc có 

khả năng tự chủ về tài chính.  

Ngành y tế Lào bắt đầu thí điểm hệ thống kế toán điện tử kể từ năm 2018 tại Sở Y tế 

tỉnh Luang Prabang và Bệnh viện Mittaphab ở Thủ đô Vientiane. Sau khi ghi nhận kết 

quả tích cực từ việc sử dụng hệ thống nói trên, Bộ Y tế đã quyết định triển khai trên 

toàn ngành, từ cấp Trung ương đến địa phương. 

Hệ thống kế toán điện tử ngành Y tế Lào là cơ sở tập trung dữ liệu tài chính của các 

phòng ban huyện, tỉnh và trung ương kịp thời và minh bạch. Theo đó, dữ liệu sẽ được 

kết nối trên nền tảng trực tuyến, vì vậy các cơ quan chức năng ngành dọc có thể theo 

dõi thông tin tài chính một cách thuận tiện và nhanh chóng, bao gồm thông tin về bệnh 

nhân, báo cáo công tác hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.  

Việc áp dụng hệ thống kế toán điện tử sẽ tăng cường các nỗ lực của Bộ Y tế Lào trong 

việc thúc đẩy các cơ quan trực thuộc, bao gồm cả bệnh viện có khả năng độc lập về tài 

chính theo chính sách của Chính phủ, nhằm giảm gánh nặng chi tiêu công cho ngân 

sách nhà nước. 

Lào hoàn thành trung tâm điều tiết thiết bị bay không 

người lái 

heo báo chí Lào, diễn ra hồi đầu tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, Trung 

tướng Souvone Leuangbounmy đã tham gia chứng kiến lễ bàn giao công trình 

trung tâm điều hướng và sân bay không người lái (Drone) giữa Chương trình 

truyền thông phục vụ lãnh đạo và hành chính công (Công ty viễn thông Sky Telecom), 

thuộc Tổng cục Hậu cần quân đội nhân dân Lào và Công ty xuất nhập khẩu LC. 

Theo đó, dự án phát triển máy bay không người lái nằm trong khuôn khổ chiến lược 

phát triển và hiện đại hóa quốc phòng Lào, được triển khai nhằm tăng cường kiến thức, 

năng lực và kỹ thuật điều khiển thiết bị bay không người lái trong lĩnh vực truyền tin, 

tình báo và cứu hộ. Dự án bao gồm trung tâm điều tiết và sân bay, với tổng giá trị đầu 

tư trên 46 nghìn USD. 
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Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Lào hết nhiệm kỳ 

heo báo chí Lào, ngày 10/7, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Lào, Đại sứ EU 

Leo Faber đã có chuyến thăm và hội đàm với Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa 

và Du lịch Kikeo Khaykhamphithoun. 

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Kikeo bày tỏ đánh giá cao các thành tựu và Đại sứ Leo 

Faber đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình tại Lào, góp phẩn củng cố 

mối quan hệ hợp tác giữa Lào và Liên minh Châu Âu, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa và 

du lịch, với việc tổ chức nhiều sự kiện điện ảnh, liên hoan ẩm thực, ấn phẩm… trong 

thời gian qua. 

Số liệu năm 2019 của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho thấy nước này đã ghi 

nhận trên 182 nghìn lượt khách EU, tăng trưởng 10.05% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, EU cũng hỗ trợ Lào thông qua nhiều hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, 

thương mại-đầu tư, giáo dục, nhân quyền… 

Tỉnh Luang Prabang thúc đẩy du lịch nội địa
heo báo chí Lào, mới đây, theo thông tin từ chính quyền tỉnh Luang Prabang, 

miền Bắc Lào, tỉnh này đang tập trung thúc đẩy phục hồi sau khi chịu các ảnh 

hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trong đó bao gồm việc bảo trì, nâng cấp 

và thu hút các điểm du lịch. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi thế giới, 

Chính phủ Lào nói chung và tỉnh Luang Prabang nói riêng vẫn tiếp tục thực hiện chặt 

chẽ các biện pháp phòng ngừa, song song với quá trình phục hồi từng bước. Đặc biệt 

là tỉnh sẽ chú trọng việc phát triển hạ tầng giao thông, cải thiện dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn và hạ tầng du lịch để thu hút khách du lịch nội địa, tiến tới việc đón du khách 

quốc tế trở lại trong tương lai. 

Trung Quốc thành lập trường quốc tế tại Vientiane 

heo Vientiane Times, trường mẫu giáo quốc tế Minxin, do doanh nghiệp 

Trung Quốc phát triển, dự kiến sẽ bắt đầu khai giảng vào tháng 9 tới. 

Theo đó, trường Minxin sẽ sử dụng các ngôn ngữ Trung, Anh và Lào và giáo 

trình giảng dạy chuẩn quốc gia của nước này đối với trẻ em Trung Quốc ở nước ngoài, 

trẻ nước ngoài tại Trung Quốc và trẻ em Lào, đồng thời, trường cũng có các khóa học 

tiếng Anh tiêu chuẩn. 

Trong một cuộc họp mới đây để phổ biến thông tin cho các phụ huynh người Hoa, Hoa 

kiều cũng như người Lào, lãnh đạo ban quản lý trường mẫu giáo Minxin cho biết các 

giáo trình sẽ tập trung vào phương pháp dạy học mở, truyền cảm hứng và thúc đẩy 

tiềm năng, phát triển ý thức đạo đức của trẻ. 
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Trung Quốc hỗ trợ xây dựng đường giao thông tại miền 

Bắc Lào 

heo báo chí Lào, Chính phủ Trung Quốc đã viện trợ hơn 200 tỷ kip cho Lào 

để xây dựng một tuyến đường nhựa từ huyện Tonpheung đến huyện Meung 

ở tỉnh Bokeo và từ Bokeo đến tỉnh Luang Namtha.  

Theo đó, tuyến đường được xây dựng dọc theo sông Mekong, được kỳ vọng sẽ giúp 

người dân địa phương thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa giữa và cải thiện tình 

trạng giao thông. Tuyến đường này có tổng chiều dài hơn 22 km và rộng 6 mét, bao 

gồm 5 cây cầu, tổng chiều dài hơn 300, được trang bị hệ thống biển báo và hệ thống 

phụ trợ. Có thời gian xây dựng trong vòng 18 tháng, hiện đang đạt theo đúng tiến độ 

đã đề ra ban đầu. 

Vientiane xét xử tội phạm ma túy người Nhật Bản 

heo báo chí Lào, hồi cuối tháng 6 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố 

Vientiane vừa tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam đối với một công dân Nhật

Bản 47 tuổi với tội danh, tàng trữ và sử dụng ma túy kèm mức phạt hành chính 

20 triệu Kip. 

Tại phiên xét xử, Viện kiểm sát cho biết đối tượng nhập cảnh Lào và trú tại một khách 

sạn tại Vientiane từ tháng 3/2019, đến ngày 7/4/2019, trong quá trình hỗ trợ người này 

bị ngất xỉu, cán bộ chức năng đã phát hiện một lượng ma túy tổng hợp, ma túy đá và 

heroin cùng các thiết bị có liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận mua số 

ma túy trái phép nói trên tại Lào, qua đó phải chịu mức hình phạt theo quy định pháp 

luật. 

Lào đặt mục tiêu thả 55 triệu cá ra tự nhiên 

heo bào chí Lào, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đặt mục tiêu thả ít nhất 55 triệu 

cá ra môi trường tự nhiên để chào mừng Ngày thả cá và bảo tồn thủy sản-

động vật rừng quốc gia năm nay. 

Ngày 13/7 hàng năm, trùng với kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Souphanouvong được Lào 

chọn là ngày thả cá và bảo tồn thủy sản-động vật rừng quốc gia, là dịp để chính quyền 

các cấp tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt là giới trẻ trong 

việc bảo tồn và góp phần phát triển hệ sinh thái thủy sản, động vật rừng của nước này. 

Bộ Nông Lâm hiện đang khuyến các đơn vị, trung tâm nhân giống cả của nhà nước và 

khu vực tư nhân tăng cường sản xuất để đáp ứng được mục tiêu thả 55 triệu cá trong 

năm nay, bà Vilayphone cho biết. Các loại cá dự kiến được thả ra môi trường tự nhiên 

bao gồm cá mè, cá trê, cá lăng, cá rô phi... Trong vài năm qua, Lào rất chú trọng việc 

bảo tồn và phát triển đa dạng môi trường sinh thái, ban hành nhiều chính sách và công 

cụ pháp lý để giảm thiểu tình trạng săn bắt lâm, thủy sản gây sụt giảm các loài sinh vật 

tự nhiên, trong đó có cả các loài nằm trong danh sách bảo tồn, thậm chí là loài đặc thù 
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 chỉ có ở Lào và một số quốc gia lân cận, được xếp vào diện nguy cơ cao như cá tra 

dầu, chình hoa, cá sửu, cá vồ cờ, cá hổ... 

Doanh nghiệp Lào đầu tư dự án nông nghiệp 95 triệu 

USD tại miền Bắc 

heo báo chí Lào, Công ty Khamphay Sana Group vừa đạt được thỏa thuận với 

chính quyền tỉnh Xaysomboun, miền Bắc Lào về việc thực hiện dự án tô 

nhượng KPG, phát triển tổ hợp nông-lâm nghiệp tại 3 huyện trên địa bàn tỉnh. 

Theo thông tin dự án vừa được ký kết mới đây, thời gian tô nhượng mà chính quyền 

phê duyệt là 50 năm, tổng mức đầu tư dự kiến 95 triệu USD, bao gồm 990 ha tại huyện 

Thathom, 102 ha tại huyện Anouvong và 100 ha tại huyện Longcheng. Dự án bao gồm 

việc khuyến khích người dân địa phương trồng rau sạch và phát triển sản phẩm chăn 

nuôi. Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng cho phép công ty nhập khẩu vật tư, trang thiết 

bị phục vụ dự án trong nước chưa thể sản xuất được mà không cần thông qua hàng rào 

thuế quan. 

Ngoài ra, trong 15 năm đầu tiên, Khamphay Sana cũng được Chính phủ miễn phí tô 

nhượng đất công và thuế thu nhập từ hoạt động dịch vụ, chế biến nông sản. Sau khi 

hết hạn ưu đãi đặc biệt, công ty sẽ đóng phí tô nhượng 5 USD/ha đất/năm và tăng thêm 

5% sau mỗi 5 năm. Bên cạnh đó, Khamphay Sana phải tín chấp 100 triệu Kip, 10.000 

USD phí quản lý và theo dõi dự án. 

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra công ăn việc làm, từ đó từng bước giúp người dân địa 

phương ở Xaysomboun thoát nghèo, cải thiện thu nhập, phát triển đời sống. Bước đầu, 

công ty đã cung cấp trên 900 bò giống Lào và giống cỏ cho người dân thuộc khu vực 

dự án thực hiện trồng và chăn nuôi. 

Khởi công dự án cảng cạn và khu logistics 727 triệu 

USD tại thủ đô Vientiane 

heo báo chí Lào, dự án phát triển Thabok-Thanaleng và khu vực Logistics thủ 

đô Vientiane chính thức khởi công hôm 3/7 vừa qua, cùng ngày diễn ra lễ ký 

hợp đồng tô nhượng (CA) giữa Chính phủ Lào và nhà phát triển dự án, Công 

ty Vientiane Logistic Park. 

Theo đó, dự án nói trên sẽ được thực hiện theo hình thức BOT, có thời hạn tô nhượng 

50 năm, tổng giá trị đầu tư 727 triệu USD trên diện tích 200 ha. Đây được xem là một 

trong các dự án có quy mô lớn hàng đầu tại Lào, đồng thời, nằm trong khuôn khổ đề 

án ưu tiên phát triển ngành Logistic quốc gia (2016-2030) do Chính phủ Lào xây dựng. 

Dự kiến, giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ hoàn thành, được đưa vào sử dụng cùng với 

thời điểm bắt đầu khai thác thương mại dự án đường sắt Lào-Trung Quốc vào cuối 

năm 2021 tới đây. Dự án được cấu thành từ 2 phần chính trên cùng một khu vực, trở 

thành khu Logistics lớn nhất thành phố Vientiane, tạo điều kiện cho việc hội nhập, kết 

nối tiểu vùng và phát triển thương mại, vận tải quốc tế để đem lại nhiều lợi ích nhất. 
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Savannakhet khánh thành một số dự án hạ tầng 

heo truyền thông Lào, diễn ra hôm 1/7, Chính quyền tỉnh Savannakhet vừa tổ 

chức khánh thành một số dự án nhỏ thuộc khuôn khổ kế hoạch xây dựng hành 

lang kinh tế Đông-Tây tiểu vùng Mekong mở rộng (GSM), bao gồm các tuyến 

đường Kaysone Phomvihan, đường Phangum và bãi thu gom rác thải bản 

Xok. 

Tham dự buổi lễ có mặt thứ trưởng Công chính và Vận tải Lào bà Vilay 

Khamphosalath, Phó tỉnh trưởng Savannakhet Thonekeo Phoutthakaynhalath cùng đại 

diện các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương có liên quan. 

Theo thông tin từ Sở Công chính và Vận tải tỉnh Savannakhet, 3 dự án nói trên thuộc 

khuôn khổ 7 công tác chính của dự án GMS tại địa phương này, sử dụng nguồn vốn 

vay và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có tổng trị giá 

47.74 triệu USD. Trong đó bao gồm 7.54 triệu USD cho dự án đường Kaysone 

Phomvihan dài 6.18km. Bên cạnh đó, còn có thêm hạng mục đường vào sân bay 

Savannakhet dài 730m, trị giá 356.974 USD, do Công ty xây dựng đường 8 làm chủ 

thầu. Dự án tuyến đường Phangum dài 2.14km, trải nhựa, có tổng giá trị đầu tư 2.28 

triệu USD. Trong khi đó, dự án bãi thu gom rác thải bản Xok có diện tích 10ha, tổng 

giá trị đầu tư 1.65 triệu USD, do Công ty xây dựng VSP làm chủ thầu.  

Có thêm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Lào 

yêu cầu về nước

heo truyền thông Lào, hôm 7/7, Chính quyền tỉnh Bokeo bàn giao thêm 9 

công dân Trung Quốc cho nhà chức trách nước này với lý do nhập cảnh trái 

phép. Buổi bàn giao diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Boten-Bohan, thông với 

thành phố Cảnh Hồng, thuộc khu tự trị Tây Song Bản Nạp. Cách đây ít ngày, 

cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bokeo cũng cho biết 19 công dân Trung Quốc 

cũng nhập cảnh trái phép vào Lào đã 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. 

Liên quan đến vấn đề này, trong vài tháng qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Lào 

cũng trở thành quốc gia quá cảnh của các đường dây tổ chức cho công dân người Trung 

Quốc đang mắc kẹt tại Campuchia đi qua Lào để về nước. Lộ trình theo đó sẽ xuất 

phát từ thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia sau đó đi đường bộ với hành trình gồm 04 

chặng từ Phnôm Pênh qua Cửa khẩu Nong Nokkhien – Trapeang Kreal (tỉnh Stung 

Treng, Campuchia) để vào tỉnh Champasack Lào, từ đó lên Viêng Chăn để đi tiếp đến 

cửa khẩu Bò Tèn trước khi vào Trung Quốc, thời gian đi đường là 02 ngày với chi phí 

200 USD, chi phí này là rẻ hơn nhiều so với giá vé bay thẳng từ Campuchia về Trung 

Quốc hiện vào khoảng hơn 1.100 USD. Từ khi bùng phát dịch Covid 19 đến nay, mặc 
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 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. 

Tỉnh Bokeo xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người chết, 1 

người bị thương 

heo truyền thông Lào, trang tin Lãnh sự quán Trung Quốc tại Luong Prabang 

cho biết, tối ngày 7/7 vừa qua tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng tỉnh Bokeo đã 

xảy ra một vụ nổ súng khiến 4 người thiệt mạng, 1 người bị thương, tất cả đều 

là công dân Trung Quốc. 

Qua điều tra, hung thủ là người Trung Quốc hiện đã bị công an Lào bắt giam, khẩu 

súng gây tai nạn cũng đã bị thu giữ, nạn nhân bị thương đã được chuyển tới điều trị tại 

bệnh viện tỉnh Bò Kẹo, thi thể các nạn nhân thiệt mạng cũng đã được bố trí để chuyển 

về cho gia đình. 

Theo thông tin từ casino King Roman, thuộc phạm vi khu kinh tế đặc biệt Tam giác 

vàng, 3 nạn nhân là công dân Trung Quốc bị bắn chết và cướp đi số tiền Nhân dân tệ 

lớn, hung thủ bỏ chạy trên xe Honda CRV biển kiểm soát Trung Quốc, tiếp tục xảy ra 

đấu súng rồi bị bắt. 

Hiện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Luong Prabang đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

chức năng, công an tỉnh Bò Kẹo để điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc. Sau sự việc 

này, Lãnh sự Trung Quốc tại Luong Prabang cũng đã phát đi thông báo, một lần nữa 

nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Lào nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ giữ gìn 

tính mạng và tài sản của mình.  

Tuyến đường Kasy-Meuang Nan không thể lưu thông 

sau vụ sạt lở đất 

heo báo chí Lào, nhà chức trách huyện Kasy, tỉnh Vientiane, miền Bắc Lào 

vừa yêu cầu các phương tiên giao thông sử dụng tuyến đường đi đến huyện 

MeuangNan ở tỉnh Luangprabang, thuộc quốc lộ 4, do chưa thể phục hồi sau 

khi xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lớn cách đây ít ngày. 

Thông tin từ chính quyền huyện Kasy mới đây cho biết đang thông báo những tài xế 

định di chuyển từ địa phương này đến huyện Nan nên tránh tuyến đường này, vốn tiết 

kiệm thời gian di chuyển nhiều hơn so với đi bằng quốc lộ 13 phía Bắc. Lệnh cấm đi 

lại trên tuyến Kasy-MeuangNan có hiệu lực trong 1 tuần. Vụ sạt lở đất xảy ra vào trưa 

hôm 7/7 vừa qua sau khi mưa lớn diễn ra trong nhiều giờ, khiến 300m đường giao 

thông cách điểm Phou Kao Lak 10km, thuộc tuyến Kasy-MeuangNan bị tê liệt hoàn 

toàn. 

T
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 Hiện lãnh đạo Bộ Công chính và Vận tải và chính quyền địa phương đang thực hiện 

khảo sát điểm sạt lở để xây dựng kế hoạch sửa chữa khẩn cấp, các phương tiên giao 

thông được đề nghị sử dụng tuyến quốc lộ 13 Bắc, đi từ Kasy lên huyện Phoukhoun ở 

Luangprabang. 

Tuyến đường Kasy-Meuang Nan dài 68km, thuộc quốc lộ 4, nối hai địa phương miền 

Bắc với nhau, mặc dù tiết kiệm đáng kể khoảng cách di chuyển nhưng tuyến đường 

này lại đi qua khu vực đồi núi, có nhiều khúc cua khó và thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, 

đặc biệt là mùa mưa. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng 

Lào Thongloun Sisoulith 

heo BCP, ngày 5/7, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun 

Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào bắt đầu chuyến thăm Việt 

Nam từ ngày 5-6/7. 

Chuyến thăm diễn ra sau khi cả hai nước đã bước đầu kiểm soát thành công dịch bệnh 

COVID-19, trong đó Việt Nam đã gần 3 tháng không có ca lây nhiễm mới trong cộng 

đồng và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được thế giới đánh giá cao. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam ngay sau 

khi kiểm soát tốt dịch COVID-19, cảm ơn sự đón tiếp chân tình, nồng ấm của Chính 

phủ Việt Nam dành cho Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ Lào; đánh giá cao 

những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây 

dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội”, được cộng đồng quốc tế rất hoan 

nghênh. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cảm ơn Việt Nam ngay từ rất sớm đã 

chia sẻ, hỗ trợ trang thiết bị y tế, cử chuyên gia y tế sang giúp Lào phòng, chống dịch 

và bước đầu đón nhận, tổ chức cách ly cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên Lào trở lại 

học tập tại Việt Nam và đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho số còn lại quay 

lại học tập ở Việt Nam. 

Qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thongloun Sisoulith trân trọng chuyển 

lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit và Chủ tịch Quốc 

hội Lào Pany Yathotou tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Trao đổi về phương hướng đẩy mạnh hợp tác để khôi phục và phát triển kinh tế - xã 

hội ở cả hai nước, hai Thủ tướng nhấn mạnh trước mắt cần đẩy mạnh trao đổi hàng 

hoá, dịch vụ, giao lưu nhân dân sau đại dịch; nghiên cứu mở lại đường bay trong thời 

gian sớm nhất; nối lại các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các bộ, ngành, 

địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế-

xã hội mỗi nước; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký và kết 

quả Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ (tháng 1/2020), đồng thời tiếp tục tăng 

cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; quyết tâm 

đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, không để các lĩnh 

vực then chốt này bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất 

trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực như ASEAN, các 

cơ chế Tiểu vùng và tại Liên Hợp Quốc. 
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 Thủ tướng Thongloun Sisoulith chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị 

Cấp cao ASEAN 36 cũng như phát huy vai trò Chủ tịch trong duy trì hợp tác, phối hợp 

hiệu quả các cơ chế trong ASEAN trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh; khẳng 

định Lào sẽ tiếp tục ủng hộ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch 

ASEAN năm 2020. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Lào đã phối hợp, góp phần vào nỗ lực chung 

xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, gắn kết và chủ động thích ứng. Hai bên cũng 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, 

nhất là UNCLOS 1982. 

Ngày 6/7, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sẽ thăm một số cơ sở sản xuất, dịch 

vụ để tham khảo kinh nghiệm phục hồi sản xuất, du lịch của Việt Nam sau khi kiểm 

soát tốt dịch COVID- 19./. 

Lào chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành 

Hậu cần Quân đội Việt Nam 

heo Nhân dân, ngày 11-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày 

truyền thống ngành Hậu cần Quân đội (11-7-1950 - 11-7-2020) và đón nhận

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc. 

Tham dự buổi lễ phía đầu cầu truyền hình trực tuyến tại Thủ đô Vientiane, Lào, có Đại 

tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, 

Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào và lãnh đạo một số Tổng 

cục, Học viện thuộc Bộ Quốc phòng Lào. 

Phát biểu phía đầu cầu trực tuyến tại Lào, Thiếu tướng Buasing Inthavong, Cục trưởng 

Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội Lào báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về 

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào; cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quân đội nhân 

dân (QĐND) Việt Nam đối với Quân đội nhân dân cách mạng Lào, đặc biệt là việc Bộ 

Quốc phòng Việt Nam đã cử Đoàn cán bộ Hậu cần, Quân y sang trực tiếp hướng dẫn, 

giúp đỡ Chính phủ, Quân đội Lào về kinh nghiệm, lập kế hoạch, chuyên môn, nghiệp 

vụ, các biện pháp cụ thể trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Quân 

đội Việt Nam còn hỗ trợ Quân đội Lào nhiều trang thiết bị, tài liệu phòng chống dịch 

bệnh như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, hóa chất. 

Thiếu tướng Buasing Inthavong cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần, 

QĐND Việt Nam đã giúp đỡ nhiều mặt cho Quân y Lào, qua đó, trình độ tổ chức, 

chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên các tuyến Quân y Lào có nhiều chuyển 

biến đáng kể. Đặc biệt, năm 2015, Tổng cục Hậu cần, QĐND Việt Nam đã trang bị, 

triển khai hệ thống Telemedicin kết nối Quân y hai nước, việc phối hợp, trao đổi 

chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các hoạt động đối ngoại quân y thuận lợi hơn rất 

nhiều. Nhiều ca bệnh khó, nhiều nội dung trong hoạt động ngành đã được các y bác sĩ 

quân y Việt Nam hướng dẫn, giúp đỡ từ xa kịp thời, chính xác, hiệu quả, góp phần 

quan trọng, quyết định cứu sống được nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, thông qua hệ thống 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT  TUẦN BÁO SỐ 86 

 này, các cán bộ, y bác sĩ của lực lượng Quân y Lào cũng được tham dự các cuộc hội 

thảo, hội nghị khoa học trực tuyến trong nước và quốc tế giúp tăng cường kiến thức 

phục vụ công tác chuyên môn. 

Sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ Lào 

trang bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam trị giá hơn ba tỷ đồng, ủng hộ Bộ 

Quốc phòng Lào sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời cử 

đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào thực hiện nhiệm vụ 

hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ, giúp 

đỡ kịp thời của Chính phủ cũng như Bộ quốc phòng Việt Nam, Chính phủ và nhân dân 

các dân tộc Lào đã thành công bước đầu trong việc khống chế dịch bệnh Covid-19. 

Đến nay, Lào đã không còn bệnh nhân Covid-19 và 89 ngày không phát hiện bệnh 

nhân nhiễm Covid-19 mới. 

Việt Nam viện trợ Lào xây dựng trung tâm y tế 

phòng, chống sốt rét 

heo Nhân dân điện tử, mới đây, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang 

Nguyễn Đăng Hùng và đồng chí Phetthavone Philavanh, Bí thư, Tỉnh trưởng

Luang Namtha đã chứng kiến lễ ký kết Hợp đồng dự án xây dựng trung tâm 

phòng, chống và điều trị bệnh sốt rét, bệnh viện tỉnh Luang Namtha. 

Lễ ký kết nằm trong cuộc làm việc với đồng chí Phetthavone Philavanh, Bí thư, Tỉnh 

trưởng Tỉnh Luang Namtha, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng 

Hùng đã bàn về một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh Bắc Lào với 

Việt Nam cũng như dự lễ ký kết dự án viện trợ không hoàn lại của tỉnh Phú Thọ cho 

tỉnh Luang Namtha. 

Tại cuộc gặp, hai bên đã bàn về một số biện pháp để thúc đẩy, khuyến khích các doanh 

nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Lào cũng như vào tỉnh Luang Namtha; tìm kiếm 

các biện pháp để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh và 

kiều bào Việt Nam tại Luang Namtha trong hoạt động kinh doanh và sinh sống. Nhân 

dịp này, phía Lào cũng đề nghị Việt Nam xem xét việc tăng thêm học bổng giáo dục 

tại Việt Nam cho tỉnh Luang Namtha. 

Dự án xây dựng Trung tâm phòng, chống và điều trị bệnh sốt rét, bệnh viện tỉnh Luang 

Namtha là viện trợ không hoàn lại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú 

Thọ trị giá 433.819 USD và do Công ty Xây dựng cầu đường Sompasom thi công 

trong thời gian 12 tháng. Dự án có quy mô gồm một tòa nhà hai tầng có 18 phòng làm 

việc và một hội trường cùng toàn bộ trang thiết bị nội thất. Sau khi hoàn thành, tỉnh 

Luang Namtha sẽ có thêm cơ sở vật chất y tế khang trang và hiện đại để phục vụ tốt 

công tác bảo đảm sức khỏe, y tế của người dân. 

Phú Thọ và Luang Namtha là hai tỉnh kết nghĩa, trước đây, tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ, 

hỗ trợ tỉnh Luang Namtha một số dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và giáo dục. 
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 Khu vực lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang bao gồm tám 

tỉnh Bắc Lào trong tổng số 18 tỉnh, thành phố của Lào là tỉnh Bokeo, Luang Namtha, 

Oudomxay, Xayaburi, Phongsaly, Houaphanh, Xiengkhouang và Luang Prabang. Đây 

là các tỉnh có mối quan hệ hữu nghị và kết nghĩa với nhiều tỉnh giáp biên của Việt 

Nam. 

Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho dự án thủy lợi 

của Lào 

heo VOV, Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, tỉnh 

Khammuan” thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ 

Việt Nam. 

Tỉnh Khammuan của Lào đang phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh các bước chuẩn 

bị để sớm khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok – vùng đất 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động cách mạng trong những năm bôn 

ba tìm đường cứu nước. 

Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, tỉnh Khammuan” do tinh Hà 

Tĩnh làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam 

dành cho Chính phủ Lào. 

Dự án gồm các hạng mục chính là Trạm bơm điện, hệ thống kênh mương, kết hợp kè 

đá chống xói lở đoạn bờ sông Mekong qua làng Xiềng vang, huyện Noongbok, tổng 

mức đầu tư gần 300 tỉ đồng. 

Dự án đã được Chính phủ Lào phê duyệt, Chủ đầu tư thông báo, lựa chọn nhà thầu tư 

vấn đối với 5 gói thầu bộ phận;  thực hiện các công tác tư vấn, khảo sát địa hình, địa 

chất, lập tổng dự toán;  tư vấn quản lý dự án và đào tạo, hỗ trợ, quản lý vận hành, giảm 

sát cho người dân… Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc phát triển 

kinh tế xã hội, ổn định đời sống người dân địa phương. 

Ông Detsacda Manikham, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khammuan cho rằng: 

“Dự án thủy lợi ở bản Xiềng vang do Chính phủ Việt Nam tài trợ nếu được thực hiện 

sẽ có ý nghĩa rất lớn vì nó tưới được 500ha, sẽ góp phần thúc đẩy xản xuất lương thực, 

góp phần rất lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khammuan”./. 
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