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TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
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• Lào tiếp tục kiểm soát tốt Covid-19

• Bộ Y tế Lào thông tin về việc xin giấy chứng nhận không nhiễm Covid-19

• Lào tổ chức thảo luận về công tác thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

• Lào thúc đẩy phát triển ngành thủy sản 

• Lào thành lập Quỹ phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ

• Chính phủ Lào nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai

•   Lào siết chặt quản lý hoạt động quy đổi ngoại tệ

• Lào tập trung cải thiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp

• Lào tiếp tục thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
nước

• Lào hạn chế nhập khẩu gia súc để thúc đẩy chăn nuôi trong nước

• Nhật Bản viện trợ cho Lào phát triển nguồn nhân lực

• Trung Quốc sẽ hoàn thành đường cao tốc quốc tế kết nối Mãnh Lạp, Vân Nam 
với Lào ngay trong năm nay

• Đường sắt nối Trung Quốc - Lào hoàn tất lắp dầm hai cầu lớn

• Lào và Campuchia xem xét mở thêm cửa khẩu biên giới mới

• Hàng không Lào lên kế hoạch nối lại đường bay với Việt Nam

• Tỉnh Xaysomboun cho phép phát triển nhiều dự án nông nghiệp và du lịch

• Dự án nâng cấp thành phố Pakse sẽ hoàn thành trong năm nay

• Khai trương khu du lịch tự nhiên Nam Pien Yorla Pa tại thủ đô Vientiane 
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• Khả năng Lào không đạt mục tiêu thu phí đường bộ và thuế đất trong năm
2020

• Thủ đô Vientiane khó đạt mục tiêu tăng trưởng do ảnh hưởng bởi Covid-19
• Lũ quét gây thiệt hại nặng tại miền Bắc Lào
• Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu
• Lào ra thông báo về việc giảm giá điện tiêu dùng
• Trẻ em Lào vẫn đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng
• Lào công bố khu bảo tồn nai cà tông quốc gia tại Savannakhet
• Luang Prabang lọt top các thành phố du lịch hàng đầu châu Á
• Lào khánh thành khu di tích tù chính trị Phonkheng, thủ đô Vientiane
• Hàng không nội địa Lào tập trung phục hồi sau dịch Covid-19

Điểm tin báo chí trong nước:

• Bộ Y tế Việt Nam tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu trang y tế

• Tìm hướng phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

• Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào

• 12 sinh viên Lào được trường Đại học của Việt Nam trao bằng Thạc sĩ

Tin vắn:
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 Tin chính: 

 Lào tiếp tục kiểm soát tốt Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 19/7, nước ngày có 98 ngày 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 22.981 lần xét nghiệm, ghi 

nhận 19 trường hợp và đều đã điều trị khỏi. Ngoài ra, Lào cũng đang có hơn 

3.000 trường hợp đang cách ly bắt buộc tại 90 trung tâm trên cả nước. 

Trong ngày 18/7, Lào ghi nhận 2.500 lượt nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới, chủ 

yếu là tài xế xe tải trở về ngay, lao động quay về nước và lao động nước ngoài, tất cả 

đều được kiểm tra sức khỏe, thực hiện xét nghiệm và đưa đến trung tâm cách ly bắt 

buộc trong vòng 14 ngày. 

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Lào tỏ ra quan ngại trước tình hình diễn biến phức 

tạp của đại dịch trên thế giới cũng như khu vực Châu Á khi số ca nhiễm tiếp tục tăng 

cao. Vì vậy, Bộ Y tế Lào 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. 

Bộ Y tế Lào cũng cho biết lượng lớn người dân trên phạm vi cả nước gần như không 

còn thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh do Ủy ban 

đặc trách quốc gia ban hành, đặc biệt là việc chấp hành nguyên tắc vệ sinh dịch tễ, vệ 

sinh khử trùng tại các khu vực dịch vụ công cộng, không sử dụng khẩu trang ở nơi 

đông người, không thực hiện việc giãn cách. Bộ Y tế Lào nhận định, nếu người dân 

không thay đổi lối sinh hoạt, Lào hoàn toàn có thể xảy ra làn sóng dịch Covid-19 thứ 

2. 

Hiện Lào cũng đang tập trung ứng phó và ngăn chặn mức độ lây lan của dịch sốt xuất 

huyết khi mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca mắc mới, hiện có tổng cộng trên 3.000 bênh 

nhân ở tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó đã có 8 trường hợp tử vong. Thủ 

đô Vientiane hiện đang là địa phương ghi nhận số ca nhiễm sốt xuất huyết cao nhất.  
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 Bộ Y tế Lào thông tin về việc xin giấy chứng nhận 

không nhiễm Covid-19 

heo báo chí Lào, Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống Covid-19 cho 

biết Bộ Y tế được giao vai trò thực hiện xét nghiệm và cấp chứng nhận y tế 

cho người muốn rời khỏi Lào trong giai đoạn này. 

Theo một quan chức cấp cao của Ủy ban, mới đây cho biết chỉ có chuyên gia, kỹ thuật 

viên, nhà ngoại giao, du học sinh mới được phép đi ra nước ngoài nhưng phải có giấy 

phép hành trình theo quy định, do Bộ Ngoại giao xác nhận. Đồng thời, những trường 

hợp nói trên cần tuân thủ các quy tắc khác liên quan đến việc phòng ngừa dịch Covid-

19 do cơ quan chúc năng ban hành. 

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm và dịch tễ học quốc gia thuộc Bộ Y tế Lào, ông 

Phonepadith Xangsayarath cho biết việc lấy chứng nhận y tế trước khi rời khỏi nước 

này nhằm đảm bảo không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Những người muốn rời khỏi Lào cần xin phép đại sứ quán quốc gia đó, đồng thời báo 

cáo chi tiết lộ trình di chuyển cho Ủy ban đặc trách, đồng thời, nếu không có giấy 

chứng nhận y tế, người đó sẽ bị từ chối cho nhập cảnh do nhiều nước thiết lập các điểm 

kiểm tra y tế, yêu cầu giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19 từ quốc gia khởi hành, ông 

Phonepadith cho biết. 

Cụ thể, chứng nhận y tế do Lào cấp sẽ bao gồm kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-

19 và xác nhận không có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19, đây là biện pháp giảm 

thiểu nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan virus. Tuy nhiên, những người có triệu chứng 

ho, đau họng, có vấn đề về hô hấp hoặc có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân ở nhóm nguy 

cơ cao sẽ không được cấp chứng nhận y tế. 

Ngoài ra, những người cần điều trị y tế tại nước ngoài sẽ được phép xuất cảnh nhưng 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp của quốc gia sở tại. 

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. 

Hiện tại, Lào vẫn đang đóng cửa biên giới với khách du lịch phổ thông để ngăn chặn 

sự lây lan làn sóng mới của Covid-19. Nước này hiện ghi nhận 93 ngày liên tiếp không 

có ca nhiễm mới. 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 87 

  

Lào tổ chức thảo luận về công tác thực hiện mục tiêu 

phát triển bền vững 

heo báo chí Lào, tuần qua tại thủ đô Vientiane, Ban chỉ đạo quốc gia về việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) giai đoạn  2017-2020 đã 

diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, cùng 

sự tham dự của các bộ trưởng và lãnh đạo các ban ngành có liên quan. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã kêu gọi các Bộ ngành Chính phủ tiếp 

tục nỗ lực để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) theo khẩu hiệu ‘không 

để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm sớm đưa Lào thoát khỏi danh sách các nước kém phát 

triển nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Thủ tướng Thongloun cũng nhấn mạnh tầm quan 

trọng của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và công tác phối hợp 

với cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu hiện nay.  

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã tổ chức xem xét và thảo luận về tiến trình 

và các vấn đề trong việc thực hiện SDG trong giai đoạn 2017-2020, đặc biệt là tác 

động tiêu cực của đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm nay đến sự phát triển của nền kinh 

tế. Bên cạnh đó, Thủ tướng Lào cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng việc phối hợp và 

trao đổi kinh nghiệm liên bộ, ngành về việc nhận thức khó khăn cũng như thiết lập 

cách thức và biện pháp để đạt được mục tiêu SDGs. 

Các mục tiêu SDGs được Chính phủ Lào tích hợp vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội quốc gia năm năm lần thứ 8 và sẽ tiếp tục nằm trong Kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội quốc gia Lào năm năm lần thứ 9 (2021-2025). Hiện tại, Lào đang tập trung thực 

hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt là SDGs số 18 về giải quyết vấn đề 

bom mìn chưa nổ.  

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và lãnh đạo các Bộ ngành 

cũng đã tổ chức lễ ra mắt Ứng dụng di động SDGs mới, tạo điều kiện trong việc truy 

cập thông tin và thu thập dữ liệu từ các thành phần có trách nhiệm thực hiện SDGs tại 

Lào. 
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Lào thúc đẩy phát triển ngành thủy sản  

heo báo chí Lào, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đang đẩy mạnh việc khuyến 

khích nông dân và doanh nghiệp trong nước phát triển ngành thủy sản đặc 

thù với các giống cá bản địa theo hướng thương mại hóa, góp phần vào mục 

tiêu thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững và thúc đẩy chiến lược bảo tồn 

thủy sản mà Chính phủ đề ra. 

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp thủ đô Vientiane, nhân dịp ngày Ngày Bảo 

tồn Động vật Hoang dã và Động vật Thủy sản quốc gia (13/7), cho biết có 18 giống cá 

bản địa có thể được nuôi trồng theo hướng thương mại hóa nhằm phục vụ nhu cầu tiêu 

thụ trong nước.  

Theo thông tin từ Trung tâm nghiên cứu nguồn lợi thủy sinh Lào, nước này có 480 

giống cá bản địa, với 18 loài cho thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển theo hướng 

bảo tồn giống và cải thiện thu nhập người dân.  

Ủy hội Mekong (MRC) và Bộ Nông Lâm nghiệp cũng đưa ra ước tính Lào có thể đạt 

sản lượng 167.922 tấn cá giống bản địa cùng 40.581 tấn thủy sản khác mỗi năm, với 

giá trị ước đạt 150 triệu USD. Bên cạnh đó, việc phát triển thủy sản truyền thống có 

thể sẽ giúp 75% người dân tại khu vực nông thôn cải thiện nguồn cung cấp dinh dưỡng. 

Để phát triển nguồn cung và khả bảo tồn cá trong nước, Bộ Nông Lâm nghiệp đặt mục 

tiêu thả ra tự nhiên 55 triệu cá để kỷ niệm Ngày thả cá quốc gia, trong đó 30% là các 

loài cá bản địa. Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng đặt mục tiêu thả 320 triệu con cá 

trên toàn quốc trong năm nay, thuộc khuôn khổ kế hoạch bảo tồn động vật thủy sản và 

đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.  

Theo báo cáo năm 2018, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào cho biết nước này có hơn 481 

giống cá bản địa, trong đó bao gồm nhiều loài đặc thù, không có ở khu vực khác trên 

thế giới và có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, trong vài năm qua chính phủ Lào đã ban 

hành nhiều chính sách và luật về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn động vật 

thủy sinh.  

Lào hiện có 32 trung tâm phát triển nghề cá trực thuộc nhà nước và hơn 50 trung tâm 

thuộc quản lý của khu vực tư nhân. 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 87 

  

Lào thành lập Quỹ phát triển nghiên cứu khoa học và 

công nghệ 

heo báo chí Lào, Công báo nhà nước Lào hôm 9/7 vừa đăng tải Nghị định của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển quỹ khoa học và công nghệ, tạo ra cơ 

sở pháp lý cho việc thành lập và vận hành quỹ phát triển và nghiên cứu khoa 

học, công nghệ và đổi mới nhằm giúp đất nước đạt được các tiến bộ kỹ thuật 

để tăng cường năng lực sản xuất.  

Nghị định phát triển quỹ khoa học và công nghệ được Thủ tướng Thongloun Sisoulith 

ký ngày 13/5/2020 vừa qua, theo đó, quỹ khoa học và công nghệ được thành lập và 

quản lý bởi Chính phủ, có mục đích huy động sự hỗ trợ tài chính cho sự phát triển và 

nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới. Các thành tựu nghiên cứu sẽ được sử 

dụng làm cơ sở tham vấn cho chính phủ trong việc cải thiện năng suất hàng hóa và 

dịch vụ phù hợp với nội dung hiến pháp, luật pháp và kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội quốc gia của Lào. 

Cụ thể, Ủy ban quản lý Quỹ khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Thứ trưởng Bộ Tài chính đứng đầu, và có thành viên là đại diện của các 

tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước. Ủy ban quản lý quỹ có quyền và nghĩa vụ 

xây dựng và thông qua kế hoạch hoạt động cho quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm chính 

trong việc huy động nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các đối tác phát triển cũng như 

các cá nhân muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học, công nghệ và đổi 

mới của Lào. 

Theo nội dung Nghị định, quỹ khoa học và công nghệ có vai trò thúc đẩy việc áp dụng 

kiến thức và kinh nghiệp thực tiễn trong nước cũng như quốc tế về lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới nhằm nâng cao năng suất hàng hóa và dịch vụ. Quỹ cũng sẽ hỗ 

trợ tài chính cho các công trình nghiên cứu và thực nghiệm về việc phát triển khoa học 

và công nghệ trong nước.  

Trong vài năm trở lại đây, chính phủ Lào quan tâm nhiều đến việc thúc đẩy các nghiên 

cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, phát triển nông nghiệp và sản xuất hàng 

hóa và dịch vụ nhằm phát triển kinh tế đất nước. 

 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 87 

  

Chính phủ Lào nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai 

heo báo chí Lào, Tuần qua, tại thủ đô Vientiane, Ủy ban phòng chống thiên 

tai quốc gia Lào đã tổ chức hội nghị về quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai 

cùng các đối tác phát triển của nước này. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của 

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng Xaysompheng. 

Thông tin từ hội nghị cho biết thiên tai là một mối đe dọa trực tiếp đến sự phát triển, 

công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai có vai trò quan trong việc đảm bảo an toàn con 

người và tránh khỏi các thiệt hại về mặt kinh tế.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc xây dựng và bảo trì các cơ sở 

hạ tầng quan trọng để đảm bảo khả năng chống chịu và phục hồi khi gặp thiên tai; kinh 

nghiệm trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai; việc ứng phó và phục hồi sau thiên tai. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng 

Saysompheng đánh giá cao các đối tác phát triển và thành phần liên quan trong việc 

hỗ trợ chính quyền địa phương của Lào thực hiện đánh giá tác động và xây dựng kế 

hoạch phục hồi thiên tai hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu 

giảm thiểu thiệt hại thiên tai đối với cơ sở hạ tầng công cộng tại Lào. 

Theo đó, Ủy ban phòng chống thiên tai quốc gia Lào chỉ đạo chính quyền địa phương 

các cấp chủ động tổ chức đào tạo nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, tăng cường 

kiến thưc về thiên tai và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong cộng đồng, đặc biệt là cần chú 

trong phố biến Luật kiểm soát thiên tai hiện hành. 

Giai đoạn tháng 7-9/2018, Lào đã hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng một thập 

kỷ khi có hơn 600.000 người ở tất cả 17 tỉnh và thủ đô bị ảnh hưởng. Bão nhiệt đới 

Sơn Tinh và sự cố vỡ đập phụ D dự án thủy điện XePian Xe-Namnoy ở tỉnh Attapeu 

đã dẫn đến một trận lũ quét chưa từng thấy ở hạ lưu sông Mekong. Tiếp đó, vào tháng 

8 cùng năm, bão nhiệt đới Bebinca cũng tiếp tục gây ra lũ lụt, gây ra thiệt hại tại các 

địa phương phía bắc của nước này. 
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  Lào siết chặt quản lý hoạt động quy đổi ngoại tệ 

heo báo chí Lào, Ngân hàng CHDCND Lào hôm 2/7 vừa công bố quyết định 

mới, quy định về hoạt động lĩnh vực dịch vụ quy đổi ngoại tệ.  

Quyết định mới được Ngân hàng Trung ương Lào đưa ra trong bối cảnh đồng 

tiền nội tệ tiếp tục trượt giá sâu so với hai ngoại tệ chính là USD và Bath Thái Lan, 

đồng thời khoảng cách tỷ giá hối đoái giữa trong và ngoài hệ thống ngày càng bị nới 

rộng. 

Theo đó, quyết định số 393, là bộ quy tắc 12 trang do Thống đốc Sonexay Sithphaxay 

ký nhấn mạnh việc một cá nhân, pháp nhân muốn hoạt động trong lĩnh vực quy đổi 

ngoại tệ cần phải xin giấy phép từ Ngân hàng Trung ương. 

Ngoài ra, chỉ những pháp nhân đang hoạt động kinh doanh lĩnh vực khách sạn và du 

lịch đáp ứng được các yêu cầu của BOL thì mới đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quy 

đổi ngoại tệ. 

Sau khi được BOL cấp phép hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ quy đổi ngoại tệ cần 

phải chấp hành nhiều biện pháp nghiêm ngặt nếu không muốn đối mặt với việc xử phạt 

nặng, thậm chí bị thu hồi giấy phép kinh doanh. 

Cũng theo nội dung chương 7, các đơn vị hoạt động quy đổi ngoại tệ bất chấp các quy 

định mà BOL đề ra sẽ bị cảnh cáo lần đầu, bị phạt tiền cho các lần tái phạm, thậm chí 

bị yêu cầu đóng cửa. 

Ngoài ra, hoạt động quy đổi tiền tệ không được phép giao dịch ngoài địa điểm đăng 

ký kinh doanh, nếu vi phạm, chủ doanh nghiệp sẽ bị phạt 3 triệu Kip/lần. Đồng thời, 

các đơn vị dịch vụ quy đổi ngoại tệ cũng bị cấm giao dịch trao đổi trực tiếp với ngân 

hàng thương mại nếu không muốn đối mặt với mức phạt 5 triệu Kip/lần. 

Đơn vị dịch vụ quy đổi ngoại tệ cũng sẽ phải áp dụng tỷ giá hối đoái theo quy định và 

tỷ giá do BOL ban hành, nếu không sẽ bị phạt 5 triệu Kip/lần. Tỷ giá cũng phải được 

niêm yết cụ thể để thuận tiện cho việc kiểm tra của cán bộ chức năng, theo quy định. 

Ngoài ra, các đơn vị dịch vụ quy đổi ngoại tệ này cũng phải thông báo tỷ giá trao đổi 

hàng ngày với BOL, nếu không sẽ bị phạt 100.000 Kip/ngày. 

Mới đây, Thống đốc BOL Sonexay Sithphaxay cũng cam kết mạnh mẽ trước Quốc hội 

Lào về việc sẽ nỗ lực hết sức để duy trì tỷ giá hối đoái của đồng Kip Lào với các loại 

ngoại tệ chính trong biên độ không vượt quá 5%. 

Liên quan đến việc ổn định giá trị đồng Kip, BOL cũng cho biết sẽ khuyến khích việc 

giảm phụ thuộc vào USD và Bath, trong đó bao gồm việc thúc đẩy các giao dịch trực 

tiếp bằng đồng Nhân dân tệ như là một kênh khác để củng cố dự trữ ngoại tệ. 
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 Lào tập trung cải thiện các thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp 

heo báo chí Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào tuyên bố thời gian trung bình 

để thực hiện các thủ tục hồ sơ và cấp đăng ký doanh nghiệp tại Lào hiện đã 

được rút ngắn xuống chỉ còn 3 ngày. 

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone, trên cơ 

sở Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 2/2018, các thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp tại Lào được điều chỉnh giảm đáng kể, hiện xuống còn trung bình 3 ngày. 

Trong phần trả lời chất vấn đại biểu quốc hội gần đây, Bộ trưởng Sonexay đã trả lời 

về các nỗ lực đẩy nhanh thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp của các ban ngành chức 

năng Lào, cho biết các thủ tục và thời gian được điều chỉnh lại phù hợp. Đồng thời, 

Lào cũng có riêng một kênh cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhà đầu tư trong việc đăng ký, tra cứu thông tin doanh nghiệp, các quy định pháp lý 

có liên quan. 

Vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước là một trong các chủ đề 

đáng chú ý, được thảo luận sôi nổi nhất tại nghị trường quốc hội Lào, thuộc khuôn khổ 

kỳ họp thứ 9, diễn ra hồi cuối tháng 6 vừa qua. 

Mặc dù Chính phủ Lào đã tăng cường các biện pháp nhằm giảm bớt thủ tục đăng ký 

và phê duyệt đề nghị đầu tư, kinh doanh nhưng trên thực tế lĩnh vực này vẫn đang còn 

gây ra nhiều khó khăn khi quy trình còn phức tạp, tốn kém về thời gian, chi phí. 

Khi được đề nghị về việc cần cải thiện hoạt động của dịch vụ một cửa trong bối cảnh 

hiện nay, nhà đầu tư tại Lào vẫn phải làm rất nhiều thủ tục không phải chỉ ở một nơi 

duy nhất, chưa phù hợp với tinh thần một cửa. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 

Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone cho biết các lĩnh vực đầu tư khác nhau 

hiện vẫn do các ban ngành riêng biệt chịu trách nhiệm xem xét và cấp phép. 
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 Lào tiếp tục thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong nước 

heo báo chí Lào, Quỹ xúc tiến doanh nghiệp vừa nhỏ (SME PF) vừa phê duyệt 

giai đoạn thứ hai, triển khai khoản vốn 100 tỷ Kip để củng cố khả năng tiếp cận 

vốn cho SMEs trong nước dưới hình thức cho vay lãi suất thấp trong dài hạn. 

Theo đó, khoản vốn vay nói trên sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp SMEs tại 

Lào thông qua 4 ngân hàng thương mại trong nước, bao gồm Sacombank Lao, Ngân 

hàng Lào-Việt, ngân hàng Phát triển Lào (LDB), ngân hàng Maruhan Japan Bank. 

Giai đoạn thứ 2, trị giá 100 tỷ Kip, thuộc khuôn khổ kế hoạch cung cấp rổ vốn 200 tỷ 

của Chính phủ Lào nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của SMEs Lào, thông qua 

các khoản vay được triển khai bởi SME PF và các ngân hàng thương mại trong nước, 

thông tin từ hội nghị cho biết. 

Các khoản vay sẽ được ưu tiên cho 4 lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp chế biến 

nông sản, thủ công mỹ nghệ, trồng trọt-chăn nuôi và du lịch. Trước đó, giai đoạn đầu 

của dự án được ký kết và triển khai vào tháng 3 vừa qua. 

Trong giai đoạn đầu tiên, LDB nhận 27 tỷ Kip, Sacombank Lao nhận 30 tỷ Kip, ngân 

hàng Lào-Việt nhận 30 tỷ Kip và 13 tỷ Kip cho ngân hàng Maruhan để cung cấp các 

khoản vay tối đa 1.5 tỷ Kip cho doanh nghiệp siêu nhỏ (MSMEs), 3 tỷ Kip cho doanh 

nghiệp nhỏ và 4 tỷ Kip cho doanh nghiệp vừa, với mức lãi suất là 3%. 

Tiêu chuẩn để cấp vốn vay cho doanh nghiệp SMEs Lào được quy định trong Nghị 

định số 25 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành hồi tháng 1/2017, trong đó có các điều 

kiện SMEs phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, có kiến thức về vận hành doanh 

nghiệp được cơ quan thẩm quyền chứng nhận, đồng thời phải đáp ứng quy định về 

nghiệp vụ theo Luật Kế toán và đang không có nợ xấu tại ngân hàng thương mại hoặc 

tổ chức tài chính. Nhận thức được vai trò của SMEs đối với nền kinh tế khi nhóm 

doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm gần 99% tổng số doanh nghiệp trong nước, Chính phủ 

Lào đã điều chỉnh một số quy định và tăng mức giải ngân cho SME PF lên 200 tỷ Kip 

mỗi năm nhằm tạo điều kiện tiếp cận vốn vay cho các SMEs. 

Hiện tại, các khoản tín dụng mà ngân hàng thương mại cung cấp cho doanh nghiệp có 

lãi suất cao và thường là vay ngắn hạn, không quá 1-3 năm, theo SME PF, bởi tiền 

được huy động từ các nguồn tài chính ngắn hạn. Điều này được giải thích bởi các ngân 

hàng lo ngại rủi ro nợ xấu khi doanh nghiệp trong nước thường không cung cấp được 

kế hoạch kinh doanh hiệu quả hoặc có cơ cấu quản lý yếu. 

Đợt cung cấp vốn vay thứ 2 được SME PF kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 

nguồn tài chính để phục hồi các tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra kể từ 

đầu năm nay. 
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  Lào hạn chế nhập khẩu gia súc để thúc đẩy chăn nuôi 

trong nước 

heo báo chí Lào, về cơ bản, Chính phủ Lào hiện vẫn đang cấm nhập khẩu các 

mặt hàng chăn nuôi vào nước này, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất, bảo vệ lợi 

ích cho người nông dân trong nước. 

Theo thông tin mới đây từ Bộ Nông Lâm Lào, Chính phủ cấm nhập khẩu chăn nuôi 

nằm trong các nỗ lực sản xuất mặt hàng này ở mỗi địa phương, đảm bảo đủ cung cấp 

đủ cho nhu cầu thị trường. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước vẫn có thể xin phép một hạn ngạch nhập khẩu 

vật nuôi từ cơ quan chức năng khi xảy ra tình trạng thiếu sản phẩm trên thị trường, báo 

chí Lào dẫn lợi Cục trưởng Chăn nuôi và Thủy sản Vilayphone Vorraphim cho biết 

hôm 15/7. 

Lợi dụng vấn đề này, một số quan chức địa phương đã tiếp tay cho doanh nghiệp nhập 

khẩu bất hợp pháp, thu lợi bất chính, vị này cho biết thêm. 

Để thúc đẩy lĩnh vực chăn nuôi trong nước, Chính phủ Lào khuyến khích và bật đèn 

xanh cho doanh nghiệp đầu tư, nhập khẩu gia súc để chăn nuôi với điều kiện phải tuân 

thủ các tiêu chuẩn về kiểm dịch. 

Bà Vilayphone cho biết khả năng sản xuất trong nước hiện đủ cho nhu cầu tiêu dùng 

của thị trường địa phương, trong đó, thành phố Vientiane còn có thể cung cấp cho một 

số tỉnh khác. 

Hiện nay, tại Lào có nhiều dự án chăn nuôi theo hướng thương mại, một phần của 

chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp mà chính phủ đề ra. Với mục đích 

tăng cường khả năng cung ứng cho các thị trường láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc 

và Việt Nam, nơi nhu cầu về mặt hàng chăn nuôi đang tăng trong vài năm trở lại đây. 

Năm 2019, chăn nuôi đứng đầu về đóng góp trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp xuất 

khẩu, đạt giá trị 227.7 triệu USD, theo số liệu của Bộ Công Thương Lào. 

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. 
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 Nhật Bản viện trợ cho Lào phát triển nguồn nhân lực 

heo báo chí Lào, Chính phủ Nhật Bản vừa phê duyệt khoản viện trợ 3 triệu 

USD, tương đương 317 triệu Yên để hỗ trợ Chính phủ Lào phát triển nguồn 

nhân lực trong nước. 

Lễ ký kết thỏa thuận viện trợ diễn ra giữa Đại sứ Nhật Bản tại Lào Keizo Takewaka 

và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane hôm 16/7 tại thủ đô 

Vientiane, buổi lễ còn có sự chứng kiến của các đại diện bộ, ngành liên quan của Lào 

và Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào. 

Theo nội dung thỏa thuận, khoản viện trợ sẽ hỗ trợ Chính phủ Lào thực hiện chương 

trình Quỹ học bổng phát triển nguồn nhân lực, bao gồm việc cung cấp 22 suất học 

bổng cho cán bộ trẻ của Lào theo học hoặc trở thành nghiên cứu sinh tại các trường 

đại học của Nhật Bản. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản cho biết có hơn 370 cán bộ Lào đã hoàn thành 

chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản kể từ năm 1999, thời điểm bắt đầu chương 

trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Lào. 

Ngoài ra, giáo dục cũng là lĩnh vực được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội quốc gia của Lào. 

Năm 2020, Lào và Nhật Bản đánh dấu mốc kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan 

hệ ngoại giao và kỷ niệm 5 năm là đối tác chiến lược song phương. Nhật Bản luôn ủng 

hộ các nỗ lực của Chính phủ Lào vì sự phát triển bền vũng trên nhiều lĩnh vực, đặc 

biệt là phát triển nguồn nhân lực, Đại sứ Keizo Takewaka phát biểu. 

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, viện trợ của Chính 

phủ Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, cũng như 

phát triển kinh tế-xã hội của Lào. 

Trong giai đoạn 2000-2019, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp tổng cộng 414 suất học 

bổng cho cán bộ Lào học tập theo các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản. 
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Trung Quốc sẽ hoàn thành đường cao tốc quốc tế kết 

nối Mãnh Lạp, Vân Nam với Lào ngay trong năm nay 

heo trang tin tức Yunnan.cn của Trung Quốc mới đây cho biết, dự án đường 

cao tốc quốc tế Mãnh Lạp - Bò Hản thuộc địa phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 

kết nối với Lào qua cửa khẩu tại tỉnh Luong Namtha đang được tăng tốc để 

hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trong năm 2020. Đây sẽ là tuyến đường cao 

tốc thứ hai kết nối các địa phương của Vân Nam với Lào, tuyến trước đó là Cảnh Hồng 

– Bò Hản (cửa khẩu tương ứng phía Lào là Bò Ten). 

Dự án đường cao tốc quốc tế Mãnh Lạp - Bò Hản là dự án làm đường đầu tiên được 

chính quyền Vân Nam triển khai theo hình thức PPP nhà nước và xã hội cùng đầu tư, 

hợp tác xây dựng, vận hành. Tổng đầu tư 5,6 tỷ NDT tương đương hơn 800 triệu USD, 

hiện đã thực hiện đạt 4,8 tỷ NDT tức gần 700 triệu USD để hoàn thành được 85,4% 

tiến độ công trình. Dự án do Tập đoàn đầu tư xây dựng giao thông Vân Nam YCIC 

vừa là đối tác đầu tư vừa là nhà thầu trực tiếp thi công công trình. Dự án có chiều dài 

tổng cộng 49,99 km được xây dựng theo tiêu chuẩn đường quốc lộ cấp I của Trung 

Quốc, và xây dựng thêm 11,49 km đường dẫn. 

Sau khi hoàn thành dự án đường cao tốc Mãnh Lạp - Bò Hản sẽ kết nối vào tuyến cao 

tốc Côn Minh – Băng Cốc, đồng thời liên kết với đường 17 của Lào từ điểm cửa khẩu 

Bò Hản – Bò Tèn, tỉnh Luong Namtha. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối Trung 

Quốc với Lào và Thái Lan, là bộ phận cấu thành quan trọng của chương trình “Vành 

đai, Con đường”. Trung Quốc đang tăng tốc kết nối hạ tầng giao thông với Lào, việc 

này được thực hiện không chỉ có dự án đường sắt Trung Lào mà cả hệ thống đường 

bộ cao tốc, trong đó trọng tâm trước mắt là tuyến đường cao tốc BOT từ cửa khẩu Bò 

Tèn đến Thủ đô Viêng Chăn, trong đó giai đoạn 1 đoạn thủ đô Viêng Chăn – Văng 

Viêng đã được phía Trung Quốc khẳng định sẽ hoàn thành ngay trong năm 2020. 

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 7 vừa qua, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh 

Vân Nam đã thông qua văn bản “Nhiệm vụ và phương án triển khai công tác tỉnh Vân 

Nam tham gia xây dựng hành lang kinh tế Lào – Trung giai đoạn 2020 – 2025”, trong 

đó xác định trong 5 năm tới tỉnh Vân Nam sẽ thông qua việc kết nối đường sắt, đường 

bộ và đường thủy để lôi kéo hình thành vành đai kinh tế Trung Quốc -Lào. Vân Nam 

sẽ hợp tác với Lào cùng thúc đẩy xây dựng các khu công nghiệp quan trọng và các khu 

vực hợp tác điển hình về du lịch, cùng xây dựng các cơ sở lưu trữ và logistic hàng hóa, 

hướng tới mục tiêu đưa Lào trở thành trung tâm logisic của khu vực trong đó có sự dự 

phần, đóng vai trò chính yếu của các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam. 
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Đường sắt nối Trung Quốc - Lào hoàn tất lắp dầm hai 

cầu lớn 

heo Zingnews, dơn vị xây dựng tuyến đường sắt cho biết hệ thống dầm cầu 

của hai cây cầu bắc qua sông Mekong đã được lắp đặt. 

Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt số 8 của Trung Quốc (CREC-8) hoàn thành việc 

lắp đặt dầm cầu chữ T cho hai cây cầu lớn bắc qua sông Mekong. Tuyến đường sắt 

Trung Quốc – Lào sẽ đi qua cầu Luang Prabang và cầu Bang Ladhan, Xinhua đưa tin. 

Trong đó, cầu Bang Ladhan có chiều dài 1.652 m với 44 trụ cầu. Quản lý dự án Zhang 

Jiahong nhận xét việc xây dựng đường tàu dọc theo chiếc cầu này là thách thức lớn 

với rủi ro cao. 

Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào là một phần của toàn bộ tuyến đường kéo dài từ 

Côn Minh (Trung Quốc) xuyên qua Lào, Malaysia và kết thúc ở phía nam Singapore. 

Nằm trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) do ông Tập Cận Bình đề xuất, 

sau khi hoàn thành tuyến đường sắt nối Côn Minh (Trung Quốc) với thủ đô Vientiane 

(Lào), các chuyến tàu có thể di chuyển với tốc độ 160 km/giờ. 

Dự án đường sắt dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 12/2021. 
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 Lào và Campuchia xem xét mở thêm cửa khẩu biên 

giới mới 

heo Khmer Times, mới đây đưa tin về cuộc họp tổng kết về thành tựu phát 

triển của tỉnh Ratanakiri được tổ chức tại hội đồng Bộ trưởng Campuchia hôm 

12/7, cho biết kế hoạch xây dựng cửa khẩu biên giới mới với Lào đã được đưa 

ra xem xét. 

Phát biểu tại cuộc họp, tỉnh trưởng Ratanakiri Thang Savon cho biết hiện địa phương 

này không có tuyến đường nào thông với Lào và nhấn mạnh lợi ích của việc mở một 

cửa khẩu song phương đối với hai quốc gia. 

Ông Thang Savon cho biết chính quyền tỉnh hai bên đang có kế hoạch đề xuất chính 

phủ mỗi nước về việc mở một cửa khẩu biên giới song phương để tăng cường thương 

mại và thu hút du lịch. 

Phía Campuchia kỳ vọng nông sản của tỉnh Ratanakiri sẽ được xuất khẩu sang Lào, 

trong bối cảnh 87.000 tấn nông sản tỉnh này đang xuất đi Trung Quốc thông qua cửa 

khẩu với Việt Nam. 

Nếu có một cửa khẩu biên giới mới, Lào có thể đóng vai trò là một tuyến đường quan 

trọng trong hành trình xuất khẩu hàng hóa của Campuchia. Người đứng đầu chính 

quyền tỉnh có 158km đường biên giới với Attapeu ở miền Nam Lào cho biết. 

Vấn đề biên giới giữa Lào và Campuchia trong vài năm trở lại đây gặp căng thẳng do 

bất đồng quan điểm về việc phân định lãnh thổ và đạt đỉnh điểm khi quân đội hai nước 

đối đầu nhau hồi năm ngoái. Tuy nhiên, tình hình được ổn định trở lại sau đó khi Thủ 

tướng hai nước có cuộc gặp mặt trực tiếp để giải quyết vấn đề trong tinh thần tôn trọng 

đôi bên. 

Hiện tại, Lào và Campuchia vẫn duy trì quan hệ thương mại và hợp tác tốt, mới đây, 

Lào cũng đạt được thỏa thuận xuất khẩu 195MW điện cho Campuchia hồi đầu năm 

nay. 

Các cửa khẩu biên giới giữa Lào và Campuchia là Trapeang Kriel-Nong Nokkhiane bị 

đóng cửa kể từ tháng 3, khi dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp. 

Cửa khẩu quốc tế Nong Nokkhiane thuộc địa phận huyện Khong, tỉnh Champasak, 

thông với cửa khẩu Trapeang Kriel ở huyện Trapeang Kriel, tỉnh Stung Treng, là cặp 

cửa khẩu quốc tế đầu tiên và duy nhất giữa Lào và Campuchia, được xây dựng và đưa 

vào sử dụng hồi cuối năm 2017, nằm trong kế hoạch phát triển tam giác kinh tế Việt 

Nam-Lào-Campuchia. 
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Hàng không Lào lên kế hoạch nối lại đường bay với 

Việt Nam 

heo báo chí Lào, Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) vừa thông báo 

kế hoạch sớm nối lại các đường bay từ thủ đô Vientiane đến thủ đô Hà Nội 

của Việt Nam với tần suất 2 chuyến mỗi tuần, vào thứ 2 và thứ 6. 

Giám đốc kinh doanh của Lao Airlines, ông Noudeng Chanthaphasouk hôm 15/7.cho 

biết hãng đã chuẩn bị để nối lại hoạt động nhưng chưa thể chỉ ra chính xác ngày khai 

thác các chuyến bay vì phải chờ các ban ngành liên quan. 

Trước đó, tại một cuộc họp với chính quyền thành phố Vientiane hôm 9/7, Thủ tướng 

Lào Thongloun Sisoulith cho biết Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên mà nước này mở 

lại các cửa khẩu quốc tế. 

Đáng chú ý, giám đốc kinh doanh của Lao Airlines cho biết khi các chuyến bay nối lại 

giữa Vientiane và Hà Nội, hành khách của hai nước có thể nhập cảnh mà không cần ở 

lại trung tâm kiểm dịch. Tuy nhiên, hành khách cần thực hiện khai báo thông tin về 

lịch sử hành trình, nơi lưu trú tại quốc gia đích đến, mục đích hành trình và các thông 

tin cần thiết khác. 

Hiện tại, Lao Airlines chỉ khai thác chuyến bay quốc tế duy nhất là Vientiane-Côn 

Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với tần suất 1 chuyến mỗi tuần và dự kiến sẽ tăng 

thêm một chuyến mới trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao và Côn Minh không 

ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong hai tháng liên tiếp. 

Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa y tế trên tuyến này dự kiến sẽ không có thay đổi, 

tức là hành khách phải thực hiện cách ly 14 ngày tại trung tâm kiểm dịch. Ngoài ra, 

phi hành đoàn và hành khách vẫn được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay và 

không có dịch vụ thực phẩm nào được cung cấp, bao gồm việc hành khách phải tự lấy 

nước uống. 

Bên cạnh đó, chặng bay Vientiane-Côn Minh chỉ phục vụ hành khách có giấy phép 

của Bộ Ngoại giao và giấy chứng nhận y tế không nhiễm Covid-19. 

Hiện, Lao Airlines cũng đang khai thác các chuyến bay thuê từ Vientiane đi Incheon 

của Hàn Quốc theo nhu cầu đặt chỗ thực tế, với tối thiểu 100 hành khách, ông Noudeng 

cho biết. Hầu hết hành khách đều là người nước ngoài, có nhu cầu về nước thông qua 

quá cảnh ở Hàn Quốc, quốc gia đã cho phép mở lại hàng không quốc tế. 
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Tỉnh Xaysomboun cho phép phát triển nhiều dự án 

nông nghiệp và du lịch 

heo báo chí Lào, tỉnh Xaysomboun vừa phê duyệt cho một doanh nghiệp địa 

phương thực hiện nghiên cứu khả thi cho sự phát triển nông nghiệp và du lịch 

tại khu vực núi đá Phakatai trên địa bàn bản Phasangobsouk, huyện Anouvong. 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) đã diễn ra mới đây, có nội dung cho phép 

doanh nghiệp thực hiện việc nghiên cứu khả thi trong vòng18 tháng dự án cải thiện 

thu nhập cho người dân địa phương trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng rau, đồng thời 

thu hút thêm khách du lịch đến Xaysomboun thông qua việc phát triển du lịch tại khu 

vực núi đá Phakatai. 

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, tháng trước, tỉnh Xaysomboun cũng công bố kế hoạch 

phát triển các tiềm năng để thu hút thêm du khách tại khu vực núi Phou Bia, trên địa 

bàn huyện Anouvong, có trị giá khoảng 500 triệu USD, thuộc khuôn khổ dự án KPG, 

phát triển các hoạt động du lịch kết hợp bảo vệ môi trường.  

Theo đó, dự án nhằm mục đích phát triển du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế kết hợp hoạt 

động bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn, tạo ra việc làm để cải thiện thu nhập 

cho người dân địa phương. Trong giai đoạn đầu tiên của dự án (2020-2025), doanh 

nghiệp sẽ đầu tư phát triển hoạt động leo núi, cắm trại ở khu vực núi Phoubia. Giai 

đoạn thứ hai (2026-2032) bao gồm việc phát triển các hoạt động du lịch mạo hiểm, 

công viên giải trí, cáp treo và khu nghỉ dưỡng 5 sao. 

Tỉnh Xaysomboun nằm ở trung tâm của Lào, giáp với tỉnh Xieng Khuang ở phía bắc 

và phía đông, tỉnh Borikhamxay ở phía nam và tỉnh Viêng Chăn ở phía tây. Tỉnh này 

bao gồm năm huyện Anouvong, Longchaeng, Longxan, Hom và Thathom. Mặc dù 

đang là địa phương nghèo, tuy nhiên tỉnh Xaysomboun được đánh giá có nhiều tiềm 

năng phát triển về nông nghiệp và du lịch. 
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Dự án nâng cấp thành phố Pakse sẽ hoàn thành trong 

năm nay 

heo truyền thông Lào, dự án cải thiện môi trường đô thị thành phố Pakse dự kiến 

sẽ hoàn thành trong năm nay khi hiện đạt hơn 90% tổng tiến độ.  

Theo đó, các hạng mục chính của dự án bao gồm việc mở rộng khu vực bãi rác 

của thành phố, cải thiện hệ thống thoát nước, xây dựng bờ kè chống sạt lở dài 3.000 

mét dọc theo sông Xedon và hoạt động cải thiện hệ thống đường giao thông ở 59 bản 

trên địa bàn thành phố Pakxe, huyện Bachieng và Phonthong.  

Một đại diện đơn vị thực hiện dự án mới đây cho biết dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 

9 tới đây, nhanh hơn so với dự kiến ban đầu, là vào năm 2021 khi hiện đã đạt 92,5% 

tổng khối lượng công việc. Trong đó, hạng mục chính của dự án là xây dựng bờ kè 

dọc theo sông Xedon hiện đã hoàn thành 80%. Ngoài ra, việc mở rộng khu vực bãi rác 

của thành phố và cải thiện hệ thống thoát nước và đường xá đã được hoàn thành. 

Dự án cải thiện môi trường đô thị thành phố Pakse được khởi công năm 2014, với tổng 

giá trị đầu tư ước tính 31,7 triệu USD, trong đó bao gồm khoản vay 24,2 triệu USD từ 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), khoản tài trợ 3,2 triệu USD từ ADB, 3,6 triệu 

USD từ nguồn ngân sách chính phủ và 590.000 USD từ đóng góp địa phương. Theo 

đó, việc xây dựng bờ kè sông Xedon sẽ cải thiện khả năng chống lũ lụt trong bối cảnh 

Pakse đang trên đà phát triển mạnh mẽ. 

Pakse là trung tâm đô thị lớn nhất, đóng vai trò là trung tâm kinh tế cho các tỉnh ở phía 

Nam Lào. 
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Khai trương khu du lịch tự nhiên Nam Pien Yorla Pa 

tại thủ đô Vientiane 

heo báo chí Lào, ngày 16/7 vừa qua, Nam Pien Yorla Pa-khu du lịch tự nhiên 

mới ở Vientiane vừa được khai trương, hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút du khách 

cả trong và ngoài nước. 

Nam Pien Yorla Pa nằm dọc theo sông Nam Pien, thuộc khu vực khu bảo tồn tự nhiên 

Phoukhaokhuay, trên địa bàn bản Xieng Lae Tha, quận Pakngum, thành phố Vientiane, 

được quản lý bởi Công ty Du lịch Sinh thái và Bảo tồn Lâm nghiệp (FACET).  

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Nam Pien Yorla Pa trải rộng trên diện tích 140 ha, 

với tổng cộng 8 hoạt động du lịch tự nhiên chính, đặc biệt là hoạt động khám phá rừng 

tự nhiên và sông ngòi. Ngoài ra, khách du lịch cũng có thể tận hưởng các cảnh quan 

tự nhiên đặc sắc, đặc biệt là hệ thống các thác nước. 

Để tiếp cận khu du lịch Nam Pien Yorla Pa, du khách có thể di chuyển bằng đường bộ 

từ thủ đô Vientiane đến bản Xieng Lae Tha, quận Pakngum trong khoảng 1 tiếng. Nam 

Pien Yorla Pa là một trong các khu du lịch trực thuộc quản lý của FACET, doanh 

nghiệp đang quản lý và khai thác điểm du lịch nổi tiếng Nam Kat Yorla Pa, thuộc hệ 

thống khu bảo tồn lâm nghiệp Nam Kat của tỉnh Oudomxay, miền Bắc Lào, đây được 

xem là một trong các điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng ở Lào và khu vực Đông Nam 

Á.  

Với nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn trong khu vực bảo tồn tự nhiên, Nam Pien Yorla 

Pa được kỳ vọng sẽ là điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu tại địa phương. 

Lào là quốc gia có giàu tiềm năng với tổng số 2.199 địa điểm du lịch, bao gồm 314 địa 

điểm du lịch tự nhiên, 501 địa điểm văn hóa và 295 địa điểm lịch sử. 
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 Tin vắn: 

Khả năng Lào không đạt mục tiêu thu phí đường bộ và 

thuế đất trong năm 2020 

heo báo chí Lào, ngày 17/7, Cục Thuế thuộc Bộ Tài chính Lào tổ chức hội 

nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 

2020, cho biết công tác thu phí đường bộ và thuế đất khả năng sẽ không đạt 

mục tiêu đề ra ban đầu do các khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 6 tháng đầu năm, ngành thuế Lào mới chỉ thu được 

63.36 tỷ Kip phí đường bộ, tương đương 35.95% kế hoạch năm, giảm 18.04% so với 

cùng kỳ năm ngoái, tương đương 13.94 tỷ Kip. Cụ thể, mới chỉ thu phí đường bộ được 

tổng cộng 317.718 phương tiện, tương đương 22.62 số xe đã đăng ký trên cả nước 

(1.404.491 xe), giảm 15.5 so với cùng kỳ, tức 58.266 xe. 

Bên cạnh đó, công tác thu thuế đất tính từ đầu năm cho đến 15/7 đạt tổng cộng 97.45 

tỷ Kip trên 87.573 sổ đất, tương đương 42.56% kế hoạch năm, giảm 21.67% so với 

cùng kỳ, tương đương 26.96 tỷ Kip, 53.321 sổ đất. Ngành thuế cũng thực hiện thu qua 

hệ thống ngân hàng 7.05 tỷ Kip, giảm 27.59% so với cùng kỳ, tương đương 2.69 tỷ 

Kip. 

Thủ đô Vientiane khó đạt mục tiêu tăng trưởng do ảnh 

hưởng bởi Covid-19 

heo báo chí Lào, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thủ đô Vientiane đặt 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9.5% trong năm 2020, tuy nhiên, các tác động từ 

lệnh cách ly xã hội để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khiến chính quyền thành 

phố chỉ dự báo chỉ mức tăng trưởng khoảng 6.32%. 

Mới đây, trong báo cáo nhân chuyến thăm và làm việc với chính quyền thành phố của 

Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoun cho 

biết thủ đô Vientiane đang tổ chức và tiến tới hoàn thành đại hội cơ sở đảng các cấp 

để chuẩn bị cho đảng toàn quốc, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021 tới. 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế địa phương, Đô trưởng Vientiane cho biết giai đoạn 6 

tháng đầu năm 2020, toàn thành phố thực hiện công tác phục hồi ảnh hưởng từ thiên 

tai trong năm 2019, tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch Covid-19 đã gia tăng 

thêm các gánh nặng lên lĩnh vực kinh tế và khó có thể đạt được các mục tiêu tăng 

trưởng đã đề ra. Dự kiến, tổng giá trị sản phẩm địa phương (GRDP) của thủ đô 

Vientiane sẽ ở mức 6.32% trong năm 2020 (mục tiêu ban đầu là 9.5%), tương đương 

hơn 52 nghìn tỷ Kip, giá trị bình quân đầu người đạt 6.004 USD (kế hoạch đặt ra 6.120 

USD). 
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   Lũ quét gây thiệt hại nặng tại miền Bắc Lào 

heo báo chí Lào, đã có ít nhất 255 người dân địa phương, tại bản Nam En, 

huyện Viengphoukha bị ảnh hưởng, 9 ha diện tích lúa, 1 công trình thủy lợi, 

nhiều phương tiện sản xuất, phương tiện giao thông đã bị hư hỏng do đợt lũ 

quét xảy ra vào ngày 12/7. 

Trong sáng 13/7, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng 

Xaysompheng cùng đoàn làm việc đã trực tiếp di chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng 

để chỉ đạo công tác hỗ trợ và phục hồi thiệt hại. 

Thay mặt cho Ủy ban trung ương phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Khampheng 

Xaysompheng đã trao số tiền 30 triệu Kip và một số nhu yếu phẩm cho chính quyền 

địa phương để phân phát khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng và 20 triệu Kip khác 

được cung cấp cho công tác di dời tài sản, khắc phục hạ tầng hư hỏng. 

 Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu 

heo báo chí Lào, hôm nay 16/7, Bộ Công Thương Lào ban hành thông báo 

điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên phạm vi cả nước. 

Theo đó, kể từ 6h sáng ngày 17/7, xăng cao cấp 95 tại Lào sẽ tăng thêm 90 

Kip/lit, xăng thường 91 tăng 80 Kip/lit và dâu Diesel tăng 200 Kip/lit. 

Đây là lần điều chỉnh tăng giá xăng lần thứ 4 trong vòng 2 tháng qua tại Lào. 

 Lào ra thông báo về việc giảm giá điện tiêu dùng 

heo báo chí Lào, văn phòng Thủ tướng Lào ngày 14/7 vừa ban thành thông 

báo chỉ đạo triển khai thực hiện việc giảm giá điện tiêu dùng trong giai đoạn 

dịch Covid-19 bùng phát. 

Theo đó, trên tinh thần chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chính sách giảm giá 

điện kể từ tháng 4/2020-12/2020 theo đề xuất của Bộ Năng lượng và Mỏ, giá điện tiêu 

dùng tại Lào có một số điều chỉnh nhằm hỗ trợ cho người dân trong nước, gặp khó 

khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. 

Theo đó, kể từ tháng 4/2020, Công ty điện lực Lào sẽ 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 nội dung thông báo, chỉ có nhóm tiêu dùng điện mức 151-461 kWh được áp dụng 

chính sách trợ giá điện của Chính phủ. 

T 
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 Trẻ em Lào vẫn đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt dinh 

dưỡng 

heo báo chí Lào, có số lượng không nhỏ trẻ em Lào gặp vấn đề về phát triển 

toàn diện do thiếu thốn về dinh dưỡng. 

Tuần qua, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo quốc gia về vấn 

đề dinh dưỡng do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay 

Siphandone cùng Thứ trưởng Y tế Phouthone Meuangpak chủ trì. 

Báo cáo về công tác dinh dưỡng của Lào trong 6 tháng đầu năm 2020 được đưa ra tại 

hội nghị cho biết cứ mỗi 3 trẻ em Lào thì có 1 trẻ, tương đương với gần 300.000 trẻ 

em của nước này gặp vấn đề chậm phát triển về cả thể chất và trí tuệ. 

Theo Thứ trưởng Y tế Phouthone Meuangpak, vấn đề cải thiện dinh dưỡng tại Lào 

trong vài năm trở lại đây đã đạt được những kết quả tích cực nhất định nhưng tỷ lệ trẻ 

em chậm phát triển vẫn đang ở mức cao, nguyên nhân là do thiếu nguồn thực phẩm 

đầy đủ bởi tình hình an ninh lượng thực không ổn định trong bối cảnh vài năm trở lại 

đây tình hình thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến nông nghiệp như lũ lụt, sâu bệnh, 

và gần nhất là dịch Covid-19. 

Lào công bố khu bảo tồn nai cà tông quốc gia tại 

Savannakhet 

heo báo chí Lào, hôm 13/7 vừa qua tại tỉnh Savannakhet, Tỉnh trưởng 

Xaysomphone Phomvihan, Thứ trưởng Nông Lâm Thongphat Vongmany 

cùng đại diện văn phòng Liên hợp quốc tại Lào đã chủ trì lễ công bố và mở 

cửa khu bảo tồn nai cà tông quốc gia tại huyện Xonnaboury. 

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Lâm nghiệp, ông Xuxat Xayakoumman cho biết công 

tác hoạch định khu bảo tồn nai cà tông được Bộ Nông Lâm và chính quyền tỉnh 

Savannakhet triển khai từ năm 2002 và bắt đầu nhận được vốn viện trợ từ Quỹ môi 

trường thế giới từ năm 2016. 

Theo đó, thông qua các tổ chức quốc tế và LHQ, Lào nhận được khoản viện trợ 12 

triệu USD và chính phủ cũng đóng góp một số vốn đối ứng để thực hiện chương trình 

thành lập khu bảo tồn nai cà tông quốc gia. 

Khu bảo tồn nai cà tông thuộc khuôn khổ chương trình bảo tồn sinh thái rừng thưa của 

Lào. Thông qua số vốn viện trợ, nước sẽ sẽ kết hợp để thực hiện dự án cải thiện đời 

sống người dân tại khu vực 5 huyện thuộc tỉnh Savannakhet, bao gồm Xonnaboury, 

Songkhone, Thapangthong, Phalanxay và Meuang Phin. 
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 Luang Prabang lọt top các thành phố du lịch hàng đầu 

châu Á 

heo bào chí Lào, Di sản thế giới, cố đô Luangprabang được xếp trong nhóm 

các điểm du lịch hàng đầu châu Á, do một tạp chí du lịch có trụ sở tại Mỹ 

thực hiện, thông qua hình thức lấy ý kiến bình chọn của độc giả. 

Theo đó, Kinh đô cổ của vương quốc Lào đứng vị trí thứ 5 với 88.17 điểm theo bảng 

xếp hạng của tạp chí Travel + Leisure về 15 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á, 

được công bố vào tuần trước. 

Theo bảng xếp hạng, phố cổ Hội An của Việt Nam được xếp vị trí đầu tiên, với 90.52 

điểm, tiếp đến là Chiang Mai của Thái Lan và Kyoto của Nhật Bản. 

Để thực hiện cuộc khảo sát hàng năm, tạp chí Travel + Leisure yêu cầu độc giả đánh 

giá các điểm du lịch chất lượng nhất thông qua trải nghiệm về thành phố, đảo, hành 

trình du lịch, spa, hãng hàng không... 

Lào khánh thành khu di tích tù chính trị Phonkheng, 

thủ đô Vientiane 

heo báo chí Lào, sáng 13/7, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức lễ khánh thành khu 

di tích nhà tù giam giữ 16 lãnh đạo Đảng-Mặt trận Lào yêu nước do chính 

quyền phản động thành lập tại doanh trại Phonkheng tại thủ đô Vientiane.  

Tại buổi lễ khánh thành, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng 

Chansamone Chanyalath phát biểu, mục đích của việc xây dựng khu di tích giam giữ 

16 lãnh đạo Đảng-Mặt trận Lào yêu nước do chính quyền phản động thành lập tại 

doanh trại Phonkheng tại thủ đô Vientiane nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và khẳng định 

thành quả phi thường, ý chí kiên trung, bất khuất, không dao động, không chịu đầu 

hàng khi đối mặt với kẻ thù và thực hiện chuyến vượt ngục lịch sử của các nhà lãnh 

đạo cách mạng Lào. 

Nhà tù chính trị Phonkheng còn là chứng tích của cuộc vượt ngục lịch sử của các lãnh 

đạo Đảng-Mặt trận Lào yêu nước, góp phần giúp bạn bè các nước yêu chuộng hòa 

bình, độc lập và tiến bộ trên toàn thế giới biết đến lịch sử đấu tranh của nhân dân các 

bộ tộc Lào trong giai đoạn 1945-1975. 
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Hàng không nội địa Lào tập trung phục hồi sau dịch 

Covid-19 

heo Vientiane Times, Hãng hàng không nội địa Lào, Lao Skyway mới đây 

cho biết đang tập trung phát triển hoạt động kinh doanh sau thời gian dài bị 

đình trệ do sự bùng phát của dịch Covid-19. 

Là hãng bay nội địa, Lao Skyway cung cấp các dịch vụ bay du lịch, cho thuê chuyến 

bay, chặng bay nội địa và theo dõi hàng hóa, trong đó, có hơn 60% là dịch vụ cho thuê 

trọng gói. Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến dịch vụ bay của hãng ảm đảm, đại diện 

Lao Skyway cho biết mới đây, do các dự án khai khoáng và thủy điện bị ngừng hoạt 

động, điều này dẫn đến thiệt hại doanh thu cho hãng. Lao Skyway cũng khai thác các 

chuyến bay tại các tỉnh Huaphan, Phongsaly, Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay, 

Luang Prabang, Xieng Khuang và thành phố Pakse ở tỉnh Champasak. 

Hiện tại, hãng bay nội địa của Lào đang tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh, bao 

gồm cả du lịch, để hưởng ứng sáng kiến "Lào du lịch Lào" mà chính phủ nước này 

ủng hộ. Hãng bay này có lợi thế khi sở hữu nhiều doanh nghiệp trực thuộc liên quan 

đến dịch vụ du lịch, bao gồm khách sạn Lao Skyway tại Vientiane và Xieng Khuang 

và một doanh nghiệp lữ hành. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

     Bộ Y tế Việt Nam tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu 

trang y tế 

heo báo chí Việt Nam, nhằm hỗ trợ Bộ Y tế Lào trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, chiều 15/7/2020, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh 

Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã trao tặng Bộ Y tế Lào 200.000 

khẩu trang y tế. 

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hai nước Việt - Lào đã 

có mối quan hệ đặc biệt. Trong đại dịch COVID-19, Chính phủ hai nước có sự phối 

hợp rất chặt chẽ. Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Lào trong 

phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam và Lào đang trao đổi, thảo luận để sớm nối 

lại các hoạt động bình thường về mọi mặt. 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngoài dịch COVID-19, còn 

nhiều dịch bệnh không biên giới, vì vậy cần thiết lập hệ thống thông tin thường xuyên 

giữa hai bên, có sự hỗ trợ về kỹ thuật, trang thiết bị, hỗ trợ lưu học sinh, sinh viên Lào 

tại Việt Nam... Bộ Y tế hai nước cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian 

tới. 

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vinh dự thay mặt cho 

Chính phủ, Nhà nước Lào, Bộ Y tế Lào cảm ơn và đón nhận món quà ý nghĩa của Bộ 

Y tế Việt Nam; chúc mừng thành quả to lớn trong phòng, chống dịch của Việt Nam 

trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ngành Y tế Việt Nam. Đại sứ 

đánh giá cao và ghi nhận tình cảm của Chính phủ, nhân dân Việt Nam cũng như Bộ Y 

tế Việt Nam dành cho Chính phủ, nhân dân Lào. 

Đại sứ cho biết, mặc dù hơn 3 tháng, Lào không có ca mắc mới, nhưng Chính phủ, 

nhân dân Lào vẫn xác định phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

nghiêm túc, không chủ quan. 
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                    Tìm hướng phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam 

tại Lào 

heo Nhân dân, Ngày 12-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức buổi tọa đàm 

với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, nhằm cung cấp 

thông tin, bàn bạc một số biện pháp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục kinh 

doanh hiệu quả tại Lào, trong tình hình nền kinh tế Lào đang chịu ảnh hưởng nặng nề 

của dịch Covid-19.  

Tham dự có đại diện gần 50 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, 

đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự và chủ trì 

buổi tọa đàm. 

Tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhận định do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 cũng như mức tăng trưởng chậm của các nước đối tác kinh tế lớn của Lào, 

nền kinh tế Lào đang có xu hướng tăng trưởng chậm với việc lạm phát tăng, nợ công 

có xu hướng tăng, dự trữ ngoại hối thấp. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng, Chính phủ Lào sau khi thành công bước đầu trong 

việc khống chế dịch bệnh Covid-19 đã triển khai hàng loạt các biện pháp để thúc đẩy 

đầu tư, kinh doanh và sản xuất để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp 

Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Tuy nhiên nhìn chung, hợp tác giữa hai 

nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa với sự cố gắng của cả hai bên. 

Hiện nay, Lào đang hướng tới việc cải cách và sắp xếp lại nền kinh tế, đặc biệt là việc 

sửa đổi lại một số luật liên quan khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước, luật doanh 

nghiệp, tài chính, ngân hàng. Lào đang dần hình thành các trục kinh tế theo hành lang 

bắc-nam và đông-tây, một số dự án lớn tại Lào sắp hoàn thành như thủy điện, dự án 

đường sắt Lào - Trung Quốc, một số dự án lớn về cơ sở hạ tầng hợp tác giữa Lào với 

Việt Nam đang dần hình thành và trước mắt, giao thông đường hàng không giữa hai 

nước có thể sớm mở lại. Đây là vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu để 

có thể chủ động tìm được hướng phát triển phù hợp và thích ứng với tình hình mới. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hỗ trợ, 

đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào 

(Viet-Lao BACI). Hội cũng như các thành viên trong hội cần thay đổi tư duy quản lý 

để có thể tiếp tục theo kịp sự phát triển của xã hội và thị trường. 
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             Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào 

heo Baonghean, Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tối 18/7, Ban 

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An phối 

hợp Ban Tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng 

niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Trần 

Võ Dũng – Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến giúp nước bạn Lào chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ, lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc 

tế ở Lào đã luôn kề vai, sát cánh và cùng với bạn vừa chiến đấu chống địch càn quét, 

vừa tiến hành xây dựng và củng cố các đoàn thể, chính quyền và xây dựng đất nước 

Lào.  

Trong số hàng ngàn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự đã có nhiều người hy 

sinh trên nước bạn Lào. Trong số đó, đã có hàng ngàn liệt sĩ được quy tập phần mộ về 

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Đây cũng là nghĩa trang lớn nhất quy tập các 

liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy 

sinh tại Lào. 

Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri 

ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của 

dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và quốc tế cao cả. 

Đây cũng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh 

trường kỳ chống giặc ngoại xâm, tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất của 

lớp lớp cha anh đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam cho 

thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. 
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            12 sinh viên Lào được trường Đại học của Việt 

Nam trao bằng Thạc sĩ 

heo Giaoduc.net, Ngày 18/7, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã trao 

bằng tốt nghiệp cho 173 tân Thạc sĩ và một tân Tiến sĩ. 

Đặc biệt, trong số những tân Thạc sĩ lần này có 12 người là sinh viên đến từ đất 

nước bạn Lào đã hoàn thành xuất sắc khoá học tại nhà trường. Chúc mừng các tân 

Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 

buổi lễ tốt nghiệp hôm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi đại dịch Covid -19 

vẫn còn đang hoành hành ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tác động nghiêm trọng đến 

nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. 

Đại diện những sinh viên Lào nhận bằng lần này cũng đã gửi lời cảm ơn đến tập thể 

giảng viên tâm huyết. 
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