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• Tỉnh Vientiane có 755 hộ gia đình nghèo
• Tình hình tội phạm gia tăng ở Vientiane
• Lào hoàn thành quốc lộ 5A tại tỉnh Xaysomboun
• Tỷ lệ tiếp cận điện lưới của Lào đạt 95%
• Hơn 64.000 học sinh cấp 3 tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tại Lào
• Cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 3 thu ngân sách vượt chỉ tiêu
• Công dân Lào được hỗ trợ từ Malaysia về nước
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• Lào ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

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

• Thúc đẩy hợp tác với các tỉnh Bắc Lào

Tin vắn:





 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 88 

 Tin chính: 

 Lào có thêm ca nhiễm Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào ngày 24/7, Lào thông báo ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 

20 của nước này sau 102 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, theo đó, 

bệnh nhân là người đàn ông 32 quốc tịch Hàn Quốc, di chuyển từ Nhật Bản 

và quá cảnh Hàn Quốc trước khi sang Lào, người này có chứng nhận không 

nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh nhưng được phát hiện dương tính sau đó, khi đang thực 

hiện cách ly tại một khách sạn ở thủ đô Vientiane. Bộ Y tế cho biết đã đưa bệnh nhân 

đi điều trị cách ly tại bệnh viện Mittaphab và xác minh được ít nhất 17 người tiếp xúc 

gần với ca nhiễm mới này. 

Phát biểu tại họp báo mới đây, Thứ trưởng Y tế Phouthone Meuangpak cho biết ủy 

ban đặc trách quốc gia đã phản ứng nhanh và kịp thời, tổ chức cách ly điều trị cho bệnh 

nhân số 20 ngay khi biết kết quả dương tính với SARS-Cov-2 và thực hiện khử trùng 

khách sạn cùng toàn bộ tàu bay đưa người này từ Hàn Quốc đến Lào. 

Tất cả 109 hành khách cùng phi hành đoàn đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết 

quả âm tính với virus, đồng thời phải thực hiện cách ly 14 ngày, ông Phouthone cho 

biết. Những người thực hiện cách ly tại khách sạn sẽ tự thực hiện các thao tác sinh hoạt 

cá nhân và được cung cấp thực phẩm tận nơi. 

Thứ trưởng Phouthone Meuangpak kêu gọi người dân không nên quá lo ngại về tình 

hình dịch do ca nhiễm mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có khả năng 

lây nhiễm trong cộng đồng. 

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết Lào đang trong giai đoạn thực hiện các biện pháp nới 

lỏng công tác phòng dịch để từng bước khôi phục nền kinh tế và đời sống người dân, 

điều này dẫn đến các nguy cơ cao hơn về sự lây lan, vì vậy, toàn xã hội vẫn cần chú 

trọng thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc vệ sinh dịch tễ, tiến tới thói quen sống 

mới, nhằm không để xảy ra làn sóng thứ 2 của dịch bệnh. 

Bộ Y tế Lào cũng tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa 

Covid-19 ở khu vực biên giới, hạn chế xuất nhập cảnh đối với trường hợp cần thiết và 

sàng lọc y tế đối với người nhập cảnh, yêu cầu thực hiện cách ly bắt buộc để ngăn chặn 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Tính đến 25/7, Lào có 104 ngày liên tục không ghi nhận ca nhiễm Covid-91 mới trong 

cộng đồng. 
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Họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 7/2020 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 23-24/7 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Thủ 

tướng Thongloun Sisoulith đã chủ trì Hội nghị thường kỳ Chính phủ Lào 

tháng 7, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan ban ngành nỗ lực hơn trong 

việc cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút thêm đầu tư trong và ngoài 

nước. 

Động thái hối thúc của chính phủ lần này là một phần trong nỗ lực phấn đấu để đạt 

được các mục tiêu phát triển sửa đổi đã được Quốc hội phê duyệt mới đây, bao gồm 

cả mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 của Lào đã được điều chỉnh xuống 

khoảng 3,3-3,6%, thấp hơn so với kế hoạch ban đầu là 6,5% do ảnh hưởng tiêu cực 

của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế. Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 7 đã 

đưa ra chỉ đạo các bộ liên quan thúc đẩy việc thực hiện các dự án lớn đảm bảo diễn ra 

đúng tiến độ, nhằm góp phần vào việc phát triển chung của nền kinh tế, đặc biệt là dự 

án đường sắt Lào-Trung, hiện đang trong quá trình xây dựng và dự kiến hoàn thành 

vào năm 2021; dự án đường cao tốc Vientiane-Vangvieng; cùng nhiều dự án khai 

khoáng và thủy điện khác. 

Chính phủ Lào cũng hối thúc thực hiện quá trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước, 

phục hồi và thúc đẩy dịch vụ và du lịch, là các lĩnh vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng 

từ sự bùng phát của Covid-19. 

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được Chính phủ yêu cầu thực hiện các biện pháp 

tài chính và tiền tệ đã được Quốc hội phê chuẩn, bao gồm việc tăng cường quản lý tỷ 

giá hối đoái và mức độ lạm phát theo hướng có lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. 

Chính phủ Lào chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách nhằm cải thiện 

khả năng tiếp cận tài chính, đồng thời tiến hành chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho 

nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Bộ Công Thương cũng được yêu cầu 

phối hợp với Bộ Nông Lâm nghiệp tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất 

khẩu nông sản trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. 

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành liên quan được yêu cầu nghiên cứu cấu trúc giá xăng dầu, 

sau đó trình Chính phủ xem xét, đóng góp ý kiến bổ sung trước khi được thông qua. 

Ngoài ra, các thành viên Chính phủ cũng đã thảo luận về thỏa thuận đạt được giữa Lào 

với Việt Nam và Trung Quốc trong việc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 

để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp của Bộ Chính trị, dự kiến diễn ra vào đầu 

tháng tới. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Ủy ban đặc trách quốc gia về phòng chống và 

kiểm soát Covid-19 tiến hành nghiên cứu và xác định các biện pháp phòng ngừa dịch 

sau ngày 31/7/2020, đồng thời, cần tiếp tục lên kế hoạch triển khai hiệu quả công tác 

phòng ngừa dịch sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác. 
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Lào sử dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý 

đất nông nghiệp 

heo báo chí Lào, mới đây, Cục Quản lý đất nông nghiệp, Bộ Nông Lâm Lào 

vừa tiến hành chương trình đào tạo cho các cán bộ ngành trong việc sử dụng 

thiết bị bay không người lái và các công nghệ liên quan để thực hiện khảo 

sát và hỗ trợ triển khai các kế hoạch phát triển nông nghiệp.  

Theo đó, diễn ra tại thủ đô Vientiane hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, các khóa đào tạo 

nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức về việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), 

phần mềm QGIS và sử dụng thiết bị bay không người lái, được kỳ vọng sẽ đóng vai 

trò quan trọng trong quản lý và phát triển đất nông nghiệp.  

Liên quan đến vấn đề này, hồi đầu năm 2020 vừa qua, Bộ Nông Lâm đã hợp tác với 

Cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình 

đào tạo kiến thức về hệ thống phát triển nông nghiệp GIS, liên quan đến lĩnh vực thiết 

lập bản đồ và phân vùng khí hậu. Theo đó, chương trình bao gồm việc phân tích không 

gian, dữ liệu địa lý, phân tích mạng lưới, phân tích 3D và mô hình khí hậu, từ đó hỗ 

trợ cho việc phân vùng sinh thái nông nghiệp ở cấp quốc gia và Bộ Nông Lâm Lào 

đang tiến hành. Hệ thống GIS được kỳ vọng sẽ giúp người nông dân cải thiện năng 

suất và giảm chi phí sản xuất thông qua khả năng quản lý tốt các nguồn tài nguyên đất. 

Việc áp dụng công nghệ mới phù hợp với chính sách của chính phủ Lào trong việc 

hiện đại hóa các phương thức sản xuất theo chiến lược phát triển nông nghiệp quốc 

gia, từ đó thúc đẩy sản xuất thương mại, an ninh lương thực và giảm nghèo ở khu vực 

nông thôn.  

Theo một báo cáo gần đây của Bộ Nông Lâm, chính phủ Lào sẽ tiếp tục nỗ lực để duy 

trì tăng trưởng ngành nông nghiệp ở mức 2,3-2,5%, tương đương 15-17% tổng sản 

phẩm quốc nội GDP. Các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp cũng đnag tập trung 

hỗ trợ nông dân tăng cường năng suất và sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực và 

cung cấp cho thị trường trong nước. 
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Chính phủ Lào tăng cường phòng chống tham nhũng 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đang tiếp tục chú trọng cải thiện năng lực 

phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan ban ngành các cấp, từ trung 

ương đến địa phương. 

Diễn ra tại thủ đô Vientiane trong các ngày 21-22/7. Vụ Thanh tra, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Lào đã tổ chức hội thảo về công tác phòng chống tham nhũng trong 

ngành kế hoạch và đầu tư, bao gồm các thành tựu đạt được cũng như các nỗ lực phòng 

chống tham nhũng trong tương lai. 

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác đã đạt được thỏa thuận chung giữa 

chính phủ Lào và Đại sứ quán Luxembourg tại Lào trong việc cải thiện năng lực của 

quan chức và cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư của nước này. 

Thông tin từ hội thảo vừa qua cho biết chính phủ Lào hết sức coi trọng công tác thanh 

tra, kiểm tra và giám sát hoạt động chi tiêu ngân sách công như là một phần quan trọng 

trong hoạt động phòng chống tham nhũng và các tiêu cực. Hội thảo lần này được tổ 

chức nhằm cải thiện kinh nghiệm năng lực và kinh nghiệm của cán bộ thanh tra ngành 

kế hoạch và đầu tư trong phát hiện và xử lý các trường hợp tham nhũng. 

Tham nhũng tại Lào là một trong các vấn nạn lớn, gây thiệt hại cho tài sản của nhà 

nước, đồng thời cản trở và trì hoãn sự phát triển kinh tế xã hội. Các hành động tham 

nhũng tại Lào được mô tả là hành động của một quan chức, cán bộ lợi dụng chức vụ 

và quyền hạn để tham ô, lừa đảo hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào. 

Trong vài năm qua, chính phủ Lào đang nỗ lực củng cố cơ sở pháp lý và cải thiện 

nguồn nhân lực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đặc biệt là cải thiện quy định của 

bộ Luật phòng chống tham nhũng, thành lập cơ quan thanh tra nhà nước ở tất cả các 

cấp và ngành, ban hành Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Luật chống dẫn độ, 

Luật Hình sự sửa đổi.  

Trong khuôn khổ quốc tế, Lào đã ký Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

vào năm 2003 và được phê chuẩn thành viên vào năm 2009. 
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 Lào khuyến khích người dân du lịch trong nước 

heo báo chí Lào, khách du lịch quốc tế đến Lào trong 6 tháng đầu năm 2020 

giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái do các cửa khẩu biên giới phải đóng cửa 

như là một phần của công tác phòng dịch Covid-19 mà chính phủ áp dụng. 

Theo số liệu mới được Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào công bố, năm 2019, có 

2.228.459 lượt khách đến nước này trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên, ở cùng kỳ năm 

2020, Lào chỉ đón 886.447 lượt khách do du lịch quốc tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Trong đó, khách từ các nước Asean giảm từ 1.462.985 xuống còn 555.475 lượt, đặc 

biệt là Thái Lan, thị trường du lịch lớn nhất của Lào, giảm từ 942.470 xuống 350.098 

lượt. 

Bên cạnh đó, khách Việt Nam, cũng ghi nhận mức giảm từ 468.632 trong nửa đầu năm 

2019 xuống chỉ còn 186.174 lượt trong cùng kỳ năm 2020. 

Khách du lịch từ Trung Quốc giảm từ 261.199 xuống 138.457, khách Hàn Quốc giảm 

từ 46.967 xuống 40.207 và Nhật Bản giảm từ 44.559 xuống còn 11.081, theo Bộ Thông 

tin, Văn hóa và Du lịch Lào. 

Theo một quan chức giấu tên của Bộ, lượng khách du lịch giảm xuống do việc đóng 

cửa biên giới, khiến ngành dịch vụ, bao gồm lưu trú, nhà hàng, lữ hành cùng các dịch 

vụ phụ trợ bị ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng quyết định hủy bỏ 

nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch lớn trong năm. 

Tình trạng này dẫn đến việc Lào khó đạt mục tiêu thu hút 4.7 triệu lượt khách và đem 

về 900 triệu USD doanh thu trong năm 2020 như đã đề ra ban đầu. 

Trong 2 tháng đầu năm, ngành du lịch và lưu trú tại Lào mất đi doanh thu 450.000 

USD, thời điểm dịch Covid-19 chưa xuất hiện trong nước nhưng đã lan rộng trên thế 

giới. Trong đó, các thị trường du lịch hàng đầu của Lào và Trung Quốc và Thái Lan 

cũng giảm lần lượt 16% và 5% lượng khách trong cùng giai đoạn. 

Hiện tại, chính phủ Lào, thông qua các kênh truyền thông đại chúng, đang tích cực 

khuyến khích người Lào du lịch trong nước, theo chiến dịch "Lào du lịch Lào". 

Bên cạnh đó, chính phủ cũng khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch trong nước, với 

nhiều điểm du lịch tiềm năng nhưng chưa được khai thác, với số lượng trên 1.000 

điểm, đang chờ đợi được nâng cấp về hạ tầng và cơ sở vật chất để đón nhiều du khách 

hơn. 
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 Giá vàng tại Lào tiếp tục tăng cao trong mùa dịch 

Covid-19 

heo báo chí Lào, Lào ghi nhân số lượng người mua vào các sản phẩm vàng 

trong nước tiếp tục giảm trong bối cánh giá cả hàng hóa toàn cầu đang trên 

đà tăng cao do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. 

Mới đây, báo Vientiane Times dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vàng và đá quý 

Lào, ông Phouvong Phamisith hôm 22/7, cho biết đà tăng của giá vàng khiến nhiều 

người Lào bán ra để kiếm lợi nhuận. 

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh giá vàng tại Lào tiếp tục đạt các ngưỡng kỷ lục 

kể từ vài tháng qua, hiện ở mức gần 8.8 triệu Kip/bath (15gr) và 2.2 triệu Kip/saleung 

(3.75gr). Ở thời điểm cuối tháng 6, giá vàng ở Lào ở mức 8.2 triệu Kip/bath, 2 triệu 

Kip/saleung. 

Mỹ đã in thêm tiền USD như là một cách để chống lại tác động tiêu cực của đại dịch 

Covid-19 và hỗ trợ nền kinh tế, ông Phouvong, chủ thương hiệu vàng hàng đầu của 

Lào cho biết, điều này khiến nhu cầu dự trữ vàng trên thế giới tăng cao, như là một 

công cụ an toàn và bền vững hơn tiền mặt. Đây cũng là lý do chính khiến giá vàng tại 

Lào liên tục tăng cao. 

Ông Phouvong Phamisith cho biết rất khó để có thể đánh giá và đoán trước được giá 

vàng trong tương lai bởi thị trường vàng trong nước phụ thuộc nhiều vào biến động 

trên thế giới, khi hầu hết vàng tại Lào đều có nguồn gốc nhập khẩu. 

Đây là thời điểm giá vàng cao nhất trong lịch sử, và có thể còn tiếp tục tăng cao trong 

tương lai, ông Phouvong nhận định. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất các 

mặt hàng vàng cho Lào và có ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá vàng tại Lào, cùng 

với biến động của đồng USD và Bath Thái Lan. 

Theo quy luật, giá vàng tại Lào bắt đầu tăng khi mùa chay hàng năm kết thúc (Bun 

Ook Phansa) và giảm khi bắt đầu vào mùa chay tiếp theo (Bun Khau Phansa). 
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   Doanh nghiệp Lào phát triển  

dự án cảng cạn tại miền Nam 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đặt kỳ vọng vào việc thành lập liên doanh 

công-tư sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của đặc khu kinh tế Vangtao-Phonthong 

tại tỉnh Champasak theo hướng trở thành trung tâm thương mại, đầu tư và 

vận tải. 

Doanh nghiệp Logistics nhà nước Lào hôm 17/7 vừa qua đã thay mặt chính phủ ký 

thỏa thuận thành lập liên doanh với Công ty xây dựng cầu đường Duangdy để thành 

lập Công ty TNHH cảng cạn Vangtao, buổi lễ diễn ra tại thủ đô Vientiane. 

Theo nội dung thỏa thuận, vốn điều lệ ban đầu của liên doanh nói trên là 155 tỷ Kip 

(khoảng 15.5 triệu USD) và triển khai dự án cảng cạn trên diện tích 25ha. 

Cảng khô Vangtao sẽ được xây dựng để trở thành trung tâm vận tải đa phương thức, 

có tiêu chuẩn quốc tế, thông tin từ buổi lễ cho biết. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Doanh nghiệp Logistics nhà nước Lào, ông Souliya 

Manivong, cho biết hệ thống cảng cạn nội địa đang trong giai đoạn phát triển bước đầu 

và cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống quản lý chưa được chuẩn hóa. Dự án phát triển 

cảng cạn Vangtao được kỳ vọng trở thanh trung tâm thương mại, đầu tư, dịch vụ xuất-

nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động kinh doanh... 

Theo thỏa thuận tham gia liên doanh, Doanh nghiệp Logistics nhà nước Lào sẽ nắm 

giữ 30% cổ phần và Công ty xây dựng cầu đường Duangdy sẽ nắm giữ 70% cổ phần 

còn lại. 

Hiện tại, dưới sự giám sát của chính phủ, liên doanh này đã được Bộ Công chính và 

Vận tải phê duyệt bản khảo sát và luận chứng kinh tế-kỹ thuật cho dự án cảng cạn 

Vangtao. 

Theo thông tin từ liên doanh nói trên, dự án hiện đạt 50% tổng khối lượng công việc, 

dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào khai thác từ năm tới. 

Dự án cảng cạn đầu tiên của Lào nằm tại Savan Park Zone 3, thuộc đặc khu kinh tế 

Savan-Seno, đi vào hoạt động năm 2017. Đây là dự án nhằm kết nối Lào với hành lang 

kinh tế Đông-Tây (EWEC), cùng Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, nằm giữa cảng 

biển Đà Nẵng và các cảng biển ở Bangkok, Laem Chabang của Thái Lan. 

Cảng cạn Savan Park hiện đang là trung tâm vận chuyển hàng hóa giữa Asean và Trung 

Quốc, thông qua các mối liên đã được thiết lập trước đó. 
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  Lào ra mắt ứng dụng thanh toán điện tử M-money 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào vừa công bố việc phê duyệt thành lập Công 

ty TNHH Lao Mobile Money với muc đích xây dựng nền tảng thanh toán số, 

thúc đẩy xã hội không dùng tiền mặt, tạo kênh thanh toán di động cho các 

dịch vụ công cộng, bao gồm cả phí điện và nước sinh hoat. 

Bộ Bưu chính và Viễn thông cũng cho biết dịch vụ thanh toán di động là một phần 

trong nỗ lực thúc đẩy xu hướng sử dụng các kênh thanh toán trực tuyến tại Lào. 

Giám đốc Lao Mobile Money, ông Thansamay Xamounty hôm 17/7 phát biểu tại buổi 

lễ ra mắt ứng dụng di động M-money, cho biết công ty có kế hoạch trở thành nền tảng 

thanh toán di động hàng đầu của Lào. 

Lao Mobile Money đặt mục tiêu hướng tới xã hội không dùng tiền mặt, gia tăng số 

khách hàng thanh toán qua nền tảng di động, hỗ trợ chính phủ thực hiện chiến lược 

phát triển hệ thống thanh toán. 

Giám đốc Thansamay Xamounty cho biết hiện M-money khả dụng với khách hàng tại 

thủ đô Vientiane và sẽ dần triển khai ra các địa phương khác trong năm nay. 

Theo đó, Lao Mobile Money có kế hoạch phát triển dịch vụ của mình trong 3 giai 

đoạn, giai đoạn đầu tiên là việc khai trương M-money cho người dùng tại Vientiane 

trong tháng 7, và dự kiến mở rộng ra 9 tỉnh cùng các đối tác kinh doanh mới vào cuối 

tháng 8, trước khi bao phủ toàn quốc vào cuối năm 2020 này. 

M-money hiện có thể được tại từ kho ứng dụng của cả iOs và Google Play, người dùng 

đăng ký sử dụng bằng số điện thoại di động và chứng minh nhân dân. 

Trong buổi lễ ra mắt, M-money đã ký kết hợp tác với 10 đơn vị, là các doanh nghiệp 

viễn thông và ngân hàng, bao gồm Ngân hàng BCEL, ngân hàng ICBC, ngân hàng 

LDB, ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng JDB, ngân hàng Lào-Việt, ngân hàng 

Indochina, ngân hàng Maruhan Japan, ngân hàng ACLEDA, công ty viễn thông Lào 

LTC, ETL, T Plus, NCC, HAL logistic, Goteddy Trading và công ty xổ số nhà nước 

Lào. 
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 Lào-Trung Quốc thảo luận hợp tác song phương 

heo báo chí Lào, ngày 21/7 vừa qua, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ 

tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm trực tuyến để thảo luận 

về việc tăng cường hợp tác song phương trên cơ sở đối tác chiến lược toàn diện giữa 

hai nước. 

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đánh giá lại các thành quả hợp tác song phương trong 

thời gian qua, đặc biệt là hợp tác ứng phó với đại dịch Covid-19 và công tác triển khai 

thỏa thuận chung đã đạt được trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 1 của Thủ tướng 

Lào. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã đánh giá cao thành công của Trung Quốc trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cho biết Lào coi đây là thắng lợi 

to lớn của Trung Quốc và là bài học cho cộng đồng thế giới. Ngoài ra, Thủ tướng Lào 

cũng gửi lời cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ nước này trong việc ngăn chặn và kiểm soát 

Covid-19 trong thời gian qua, đồng thời thông báo việc Lào đã không ghi nhận ca 

nhiễm SARS-Cov-2 mới trong hơn 3 tháng. 

Cũng trong cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước đã trao đổi các quan điểm về hợp tác 

song phương, bao gồm việc triển khai kế hoạch tổng thể về quan hệ đối tác chung vận 

mệnh Lào-Trung Quốc theo thỏa thuận đã đạt được giữa Chủ tịch hai nước vào tháng 

4 năm ngoái. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, 

thương mại, đầu tư và việc thiết lập kênh di chuyển để tạo thuận lợi cho việc qua lại 

giữa hai quốc gia. 

Hai bên cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mekong-Lan 

Thương lần thứ 3 sắp diễn ra, kế hoạch về các chuyến thăm của lãnh đạo Lào đến 

Trung Quốc trong cuối năm nay và việc Lào chuẩn bị tham dự hội chợ triển lãm Asean-

Trung Quốc vào tháng 11 này. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về kế hoạch tổ chức 

kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Trung Quốc. 

Ngoài ra, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng thay mặt cho Chính phủ và nhân 

dân lào gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi đang phải đối 

mặt với đợt lũ lụt ở các tỉnh phía Nam, đã gây ra thiệt hại to lớn về người và tài sản. 
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   Lào hợp tác phát triển dự án nhiên liệu sinh học với 

công ty Trung Quốc 

heo báo chí Lào, ngày 22/7 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp 

tác chuyên môn (MOC) giữa Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo, Bộ Năng 

lượng và Mỏ Lào với Công ty PetroChemiscal Lao về việc tiến hành nghiên cứu chiến 

lược phát triển dự án nhiên liệu sinh học tại CHDCND Lào. Lễ ký kết diễn ra giữa 

Giám đốc Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo Chantho Milathtanapheng và Phó 

giám đốc  PetroChemiscal Lao, ông He Zun, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Năng 

lượng và Mỏ, bà Sinava Souphanouvong cùng đại diện các ban ngành liên quan. 

Theo đó, mục đích của việc ký kết hợp tác lần này là tiến hành nghiên cứu, hoạch định 

chính sách liên quan đến việc phát triển lĩnh vực nhiên liệu sinh học, bao gồm việc 

phát triển chuỗi mắt xích cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học; nghiên 

cứu, thúc đẩy hoạt động phân tích và xây dựng mô hình thí điểm về sản xuất, cung ứng 

và tiêu thụ nhiên liệu sinh học tại CHDCND Lào; xây dựng năng lực và trao đổi kiến 

thức chuyên ngành về phát triển nhiên liệu sinh học trong nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, giám đốc PetroChemiscal Lao, ông Chen Hao cho biết nhiên liệu 

sinh học là nguồn năng lượng tái tạo sạch, hiện đang được nhiều quốc gia trên thế giới 

khuyến khích phát triển. Dự án lần này còn gắn liền với chiến lược phát triển năng 

lượng tái tạo quốc gia của Lào thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu phong phú 

và sẵn có trong nước, đặc biệt là sắn và cọ dầu để xây dựng nhà máy xăng ethanol, dầu 

diesel sinh học, đồng thời thúc đẩy xây dựng trung tâm tổng hợp, chế biến và cung 

ứng nhiên liệu sinh học hoàn chỉnh, thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học và phát triển 

năng lượng tái tạo, từ đó củng cố nguồn dự trữ nhiên liệu trong nước theo hướng bền 

vững, đảm bảo khả năng cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng và góp phần vào việc phát 

triển kinh tế-xã hội của CHDCND Lào. 
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  Học viện Khổng Tử Trung Quốc thành lập cơ sở thứ ba 

tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc, ngày 21/7 vừa qua tại tỉnh Viêng Chăn đã diễn 

ra lễ ra mắt gắn biển hiệu Cơ sở đào tạo Học viện Khổng Tử đối với Trường 

Phổ thông dân tộc nội trú huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn. 

Học viện Khổng Tử Trường Phổ thông dân tộc nội trú Văng Viêng là cơ sở đào tạo 

thứ 3 của Học viện Khổng Tử tại Lào sau Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào, 

Học viện Khổng Tử Đại học Souphanouvong Luong Prabang. Cơ sở thứ ba này thực 

chất được xem như trực thuộc và chịu sự quản lý của Học viện Khổng Tử Đại học 

Quốc gia Lào. Học viện Khổng Tử được thành lập tại Lào từ tháng 3/2010 đến nay đã 

trở thành tổ chức quan trọng trong việc đào tạo nhân lực tiếng Hán cho Lào với hơn 

20.000 học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo tiếng Hán khác nhau, ngoài ra 

cũng là đầu mối quan trọng để tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giữa Lào – Trung 

Quốc. Từ năm 2014, Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào đã triển khai giáo viên 

để mở môn học tiếng Hán tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Văng Viêng. Từ tháng 

2/2019, trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tổng bộ Học viện Khổng 

Tử đã phê duyệt để Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào triển khai hoạt động tại 

4 trường phổ thông của Lào, phát triển trở thành cơ sở trực thuộc. Trong đó trường 

Phổ thông dân tộc nội trú Văng Viêng với tính chất quan trọng của mình đã trở thành 

cơ sở đầu tiên được lựa chọn để ra mắt chính thức. Cơ sở này sẽ có 6 giáo viên do Học 

viện Khổng Tử cử tới, trong đó 5 người là giáo viên tình nguyện. 

Được biết, Trường Dân tộc nội trú huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn, là trường dân 

tộc nội trú hàng đầu của Lào, có vai trò rất lớn trong đào tạo cán bộ là người dân tộc 

cho Lào. Trường nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Viêng Chăn gần 100 km. Toàn trường 

hiện có 21 lớp học, 60 giáo viên và hơn 800 học sinh, phần lớn đến từ hai tỉnh là 

Xaysomboun và Viêng Chăn, 50% số học sinh là người Lào sủng. Trong những năm 

qua, nhà trường luôn được tỉnh Viêng Chăn quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất trường 

lớp, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn 

cho học sinh. Trường từng nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ phía Chính phủ Việt 

Nam đặc biệt là thông quan mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Viêng Chăn với tỉnh Yên 

Bái của Việt Nam, năm 2015 tỉnh Yên Bái hỗ trợ đầu tư cùng với tỉnh Viêng Chăn xây 

dựng một phòng khám và nhà điều trị ban đầu cho nhà trường trị giá gần 3 tỷ đồng. 

Trong đó, phía tỉnh Yên Bái hỗ trợ 1 tỷ đồng và toàn bộ hệ thống trang thiết bị y tế và 

cơ số thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, tỉnh Yên Bái sau đó cam kết tiếp tục 

hỗ trợ 2 tỷ đồng, đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm Sinh hóa – Vật lý cho trường. 

Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh thế giới đang nổi lên làn sóng tẩy chay các Học 

viện Khổng Tử của Trung Quốc, điển hình theo Hiệp hội học giả quốc gia (NAS) - 

một tổ chức giáo dục của Mỹ gần đây cho biết, tính đến tháng 5/2020, có 38 trường 

đại học ở Mỹ đã và đang đóng cửa Viện Khổng Tử tại trường của họ. Trường Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) - đại học nghiên cứu nổi tiếng tại Brussels, Bỉ - cuối năm 

2019 cho biết sẽ đóng cửa Viện Khổng Tử bên trong khuôn viên đại học này kể từ năm 

2020. 
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Lào, Trung Quốc hợp tác thực hiện dự án giảm phát 

khí thải 

heo truyền thông Lào ngày 16/7, thông qua Hội nghị từ xa, lễ ký kết biên bản 

ghi nhớ hợp tác (MOU) về dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua mô 

hình thí điểm giảm phát thải CO2 tại khu kinh tế phức hợp Xaysettha, thủ đô 

Vientiane đã diễn ra giữa Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào Sommad 

Pholsena và Bộ trưởng Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu. 

Theo đó, tại hội nghị được tổ chức trực tuyến, lãnh đạo ngành môi trường hai nước đã 

thảo luận và chia sẻ quan điểm về hành động giảm thiểu biến đổi khí hậu ở mỗi bên. 

Dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua mô hình thí điểm giảm phát thải CO2 tại 

khu kinh tế phức hợp Xaysettha (SDZ) là một trong 10 dự án mô hình giảm phát thải 

mà Trung Quốc đang hợp tác và triển khai tại các quốc gia đang phát triển. 

Dự án sẽ do ban quản lý SDZ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, trong đó đáng chú 

ý là kế hoạch áp dụng phương thức di chuyển bằng xe điện, tổ chức tuyên truyền cho 

dự án nhằm tăng cường nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Lào, từ đó hỗ trợ cho 

các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Lào đang thực hiện. 

Thông cáo báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào cho biết Bộ Sinh thái và Môi 

trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ cung cấp vật liệu xây dựng, tổ chức đào tạo năng lực về 

quản lý phát thải CO2. Dự án nằm trong mục tiêu tăng cường hợp tác, xây dựng cộng 

đồng chung vận mệnh Lào-Trung vì lợi ích của người dân hai nước. 

Năm 2018, Lào và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác về sinh thái và môi trường, 

bao gồm các lĩnh vực pháp lý, chính sách, quy hoạch, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh 

học, quản lý môi trường nước đô thị, phòng chống ô nhiễm không khí, quản lý chất 

thải rắn, công nghệ sinh học bỏa vệ môi trường... 

Trong khi đó, khu kinh tế phức hợp Xaysettha là một trong các đặc khu lớn nhất của 

Lào. 

Tổng cộng 13 SEZs của Lào có sự tham gia của gần 600 doanh nghiệp, trong đó bao 

gồm 89 doanh nghiệp trong nước và 29 liên doanh. Đem lại nguồn thu trên 13 triệu 

USD vào ngân sách của Lào trong năm 2019, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. 
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 Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp đưa nhà máy từ Trung 

Quốc sang Lào 

heo báo chí Lào, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố 87 dự án đầu tư nằm trong 

danh mục đủ điều kiện nhận trợ cấp rời dây chuyền sản xuất của mình khỏi 

Trung Quốc theo kế hoạch "China exit". 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vừa công bố danh sách các công 

ty của nước này sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ để đưa các nhà máy sản xuất rời 

khỏi Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á hoặc trở về quê nhà. 

Theo đó, 70 tỷ Yên, tương đương 653 triệu USD sẽ được cung cấp để 87 công ty 

chuyển quốc gia đặt dây chuyền sản xuất, nhằm cải thiện chuỗi cung ứng và giảm bớt 

phụ thuộc của Nhật Bản vào Trung Quốc. 

Trong số các công ty nói trên, có 30 công ty sẽ chuyển tới Đông Nam Á, bao gồm tập 

đoàn HOYA, chuyên sản xuất các thiết bị ổ cứng mấy tính, với mục tiêu là xây dựng 

các nhà máy tại Việt Nam và Lào. Các công ty còn lại sẽ chuyển dây chuyền của mình 

trở về Nhật Bản. 

Kể từ khi mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc rơi vào tình trạng căng thẳng dẫn đến bùng 

nổ cuộc chiến thương mại, nhiều quốc gia trên thế giới có xu hướng “thoát ly” đầu tư 

khỏi Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản, quốc gia đã ban hành chính sách cụ thể nói 

trên. 

Liên quan đến vấn đề này, trong vài năm trở lại đây, Nhật Bản đang là một trong các 

quốc gia quan tâm đến việc thúc đẩy doanh nghiệp của mình đầu tư vào Lào như là 

một điểm đến giàu tiềm năng. 

Gần nhất, Đại sứ Nhật Bản tại Lào Takewaka Keizo cùng với Trưởng đại diện Văn 

phòng Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Lào hôm 27/5 vừa qua đã dẫn đầu 

đoàn khảo sát Nhật Bản tới làm việc tại Khu công nghiệp phức hợp Xaysettha tại thủ 

đô Vientiane để tìm hiểu thông tin đầu tư, dịch vụ đăng ký vào khu công nghiệp, nhằm 

lên kế hoạch thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào khu công nghiệp này. 

Khu công nghiệp phức hợp Xaysettha cũng là nơi Tập đoàn HOYA mới xây dựng nhà 

máy sản xuất của mình, nơi dự kiến sẽ thu hút, tạo việc làm cho 4.000 lao động trong 

năm 2021. Hiện HOYA Lào cũng là nhà máy có quy mô lớn nhất của Nhật Bản tại đặc 

khu kinh tế này. 

Mặc dù chưa ghi nhận mức đầu tư lớn như các quốc gia trong cùng khu vực Asean, 

Lào vẫn đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực từ việc các doanh nghiệp Nhật Bản 

tham gia đầu tư vào nước này. 
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KOICA, FAO hợp tác hỗ trợ Lào phát triển nông 

nghiệp ở Attapeu 

heo báo chí Lào, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức 

Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa thông báo việc sẽ hỗ trợ Lào thực hiện 

“Chương trình tăng cường khả năng chống chịu khí hậu tại tỉnh Attapeu: Xây 

dựng hệ thống nông nghiệp và đời sống thân thiện với môi trường và khí hậu 

(Climate REAL). Trong đó, KOICA sẽ viện trợ tổng cộng 1,8 triệu USD và FAO sẽ 

cung cấp các trang thiết bị có tổng trị giá khoảng 200.000 USD. 

Theo đó, thỏa thuận triển khai dự án đã được ký kết hôm 24/7 vừa qua tại thủ đô 

Vientiane giữa đại diện FAO, văn phòng KOICA tại Lào và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, 

trong giai đoạn từ tháng 8/2020 đến 12/2023. 

Dự án lần này được triển khai nhằm mục đích giải quyết các lỗ hổng và điểm yếu trong 

hệ thống nông nghiệp hiện tại ở tỉnh Attapeu thông qua việc tập trung đạt được 3 mục 

tiêu chính, bao gồm sản xuất nông nghiệp thân thiện với khí hậu và môi trường, cải 

thiện lĩnh vực thương mại hóa nông nghiệp; cải thiện năng lực quản lý nước, tăng 

cường khả năng phục hồi thảm họa ở cấp cộng đồng cũng như hộ gia đình; tăng cường 

khả năng chống chịu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp. 

Thông qua việc tăng cường năng lực của cán bộ địa phương, dự án được kỳ vọng sẽ 

giải quyết các lỗ hổng kiến thức chính trong lĩnh vực nông nghiệp chống chịu khí hậu 

và phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Theo đó, sẽ có khoảng 2.500 hộ 

gia đình và 150 cán bộ chính quyền tại Attapeu sẽ nhận được lợi ích trực tiếp từ dự án 

thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tổ chức quốc tế với Bộ Nông Lâm nghiệp và 

cơ quan chính quyền các cấp.  

Tại buổi lễ, đại diện KOICA cho biết dự án lần này hỗ trợ trong trung và dài hạn, nhằm 

mục đích xây dựng khả năng phục hồi và phát triển bền vững các lĩnh vực liên quan 

đến đời sống người dân tại tỉnh Attapeu, đặc biệt là cải thiện lĩnh vực nông nghiệp 

chống chịu khí hậu, thông qua qua việc tăng cường kiến thức kỹ thuật cải tiến canh 

tác. 

Đại diện FAO cũng cho biết dự án sẽ đóng vai trò quan trong trong việc phát triển 

nông nghiệp tại tỉnh Attapeu, trở thành địa phương kiểu mẫu trước khi nhân rộng mô 

hình ra các tỉnh khác của Lào. 
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Lào coi trọng hợp tác với Liên minh châu Âu 

heo báo chí Lào, ngày 21/7 vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thủ đô Vientiane, 

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đã tiếp đón Đại sứ Liên minh Châu Âu Leo 

Faber, nhân dịp ông này kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Lào. 

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định Chính phủ nước này đánh 

giá cao quan hệ hợp tác EU trong vòng 45 năm qua, kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ 

ngoại giao.  

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith cũng đã gửi lời cảm ơn Đại sứ EU 

vì sự đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Lào 

và EU ngày càng được cải thiện tích cực. 

Bộ trưởng Saleumxay cũng đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong hợp tác song 

phương trong những năm gần đây giữa Lào và EU, đặc biệt đặc biệt là đánh giá cao 

nguồn ODA dành cho Lào trong giai đoạn 2016-2020, với tổng trị giá 500 triệu Euro, 

tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên bao gồm giáo dục cơ bản, dinh dưỡng , an ninh 

lương thực, hành chính công, nhân quyền, quản lý nhà nước, rà phá bom mìn chưa nổ, 

phát triển khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự. Ngoài ra, EU cũng đã hỗ trợ 

Lào trong các khuôn khổ đa phương thông qua các tổ chức quốc tế khác nhau. 

Hiện tại, EU đang có kế hoạch chuẩn bị hỗ trợ Lào phục hồi và phát triển kinh tế xã 

hội hậu đại dịch Covid-19.  
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Lào, Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác lĩnh vực rà phá bom mìn và 

phòng chống thiên tai 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được hợp tác trong 

việc thực hiện dự án “Tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và tích hợp giáo dục 

rủi ro bom mìn chưa nổ (UXO) tại Lào.  

Theo đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê duyệt việc cung cấp viện trợ khoảng 

100.000 USD cho dự án nói trên, thuộc khuôn khổ Chương trình Đối tác phát triển 

Thổ Nhĩ Kỳ- Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 

Mới đây, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Lào Ahmet Idem Akay cùng đại diện thường trú của 

UNDP tại Lào, bà Ricarda Rieger đã có chuyến thăm Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc 

lợi xã hội Lào Padeumphone Sonthany để thảo luận về tiến trình triển khai dự án hợp 

tác nói trên, thông qua viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và UNDP. 

Theo thông cáo báo chí của UNDP, dẫn lời Đại sứ Ahmet Idem Akay cho biết, Thổ 

Nhĩ Kỳ rất coi trọng hợp tác phát triển quốc tế ở cả cấp độ song phương và đa phương 

đối với các quốc gia chậm phát triển, trong đó có Lào. 

Theo đó, dự án nói trên bắt đầu được triển khai vào đầu năm nay, đã tiến hành cung 

cấp trang thiết bị giải quyết vấn đề (UXO) và công tác phòng chống, khắc phục rủi ro 

thiên tai tại các tỉnh mục tiêu là Borikhamxay và Saravan, những địa phương bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong năm vừa qua và nằm trong nhóm nguy cơ cao về dư 

lượng bom mìn chiến tranh chưa nổ. 

Dự án nhằm củng cố hệ thống cảnh báo sớm thiên tai và tăng cường kiến thức cho 

công đồng địa phương về rủi ro và cách phòng tránh UXO.  

Đại diện UNDP, bà Ricarda Rieger nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần phòng 

ngừa trong việc giảm thiểu các rủi ro thiên tai, UXO cho đến đại dịch Covid-19. Theo 

đó, hệ hệ thống cảnh báo sớm sẽ được triển khai qua cả tin nhắn di động, thông việc 

qua việc hình thành quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông trong nước như 

ETL, Lao Telecom, Tplus và Unitel. 
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     Lào, Đông Timor duy trì quan hệ hợp tác ổn định  

heo truyền thông Lào, ngày 21/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Bộ trưởng 

Saleumxay Kommasith đã tiếp bà Maria Renata Caldas de Jesus, tân Đại sứ 

Đông Timor tại Lào. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith chúc mừng bà Maria 

Renata Caldas de Jesus được Chính phủ Đông Timor bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh 

toàn quyền Đông Timor tại Lào. Bộ trưởng Saleumxay Kommasith bày tỏ tin tưởng 

Đại sứ Maria Renata Caldas de Jesus sẽ thành công trên cương vị mới. 

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Lào-Đông 

Timor kể từ thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/2002. Cho 

biết hai bên đã được hưởng lợi ích từ mối quan hệ tốt đẹp, hỗ trợ lẫn nhau ở các cấp 

độ song phương và đa phương. Đồng thời khẳng định CHDCND Lào sẽ tiếp tục ủng 

hộ Đông Timor trở thành thành viên của Asean. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng nhấn mạnh vai trò của các chuyến thăm lẫn nhau giữa 

lãnh đạo hai bên đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa nhà nước cũng như nhân dân 

Lào và Đông Timor. 

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith gửi lời cảm ơn chính phủ và nhân dân Đông Timor 

đã hỗ trợ cho Lào, đặc biệt là viện trợ trị giá 750.000 USD cho việc cứu trợ thảm họa 

lũ lụt tại tỉnh Attapeu hồi năm 2018. 

Tại buổi tiếp, tân Đại sứ Đông Timor Maria Renata Caldas de Jesus chia sẻ vinh dự 

khi nhận nhiệm vụ công tác là Đại sứ Đông Timor tại Lào, khẳng định sẽ nỗ lực góp 

phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong suốt nhiệm kỳ công tác. 

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng đã chúc Đại sứ Maria Renata Caldas de Jesus 

thành công trong nhiệm kỳ của mình, trở thành cầu nối và mắt xích trong việc tăng 

cường mối quan hệ giữa Lào và Đông Timor. 
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Lào: chưa có nguy cơ lũ lụt sông Mekong 

heo truyền thông Lào, cơ quan Khí tượng và Thủy văn Lào cho biết không cần 

thiết phải đặt mức báo động về nguy cơ lũ lụt trên sông Mekong trong bối cảnh 

các nước láng giềng đang báo cáo về tình trạng lũ lụt, đặc biệt là Trung Quốc. 

Một quan chức giấu tên của Cục Khí tượng và Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Lào mới đây cho biết lũ lụt ở Trung Quốc sẽ chảy ra miền Đông và không có 

nguy cơ ảnh hưởng nào đến nước này. 

Theo số liệu của Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến 

đời sống của hơn 40 triệu dân Trung Quốc, thiệt hại kinh tế có thể lên đến 12 tỷ USD. 

Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc là ba trong số các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được cho là khá bất thường khi tần suất các trận 

mưa lớn cao hơn so với trung bình hàng năm. Kể từ tháng 6, mực nước tại hơn 400 

con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo, thậm chí vượt mức kỷ lục trong trận lụt 

lịch sử năm 1998. Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn ở nhiều khu vực của Trung Quốc 

đến cuối tháng này. 

Tuy nhiên, quan chức cơ quan Khí tượng và Thủy văn Lào cho biết hiện tại mực nước 

sông Mekong tại Lào đang ở mức thấp và còn cách xa so với nguy cơ lũ lụt. Nếu có 

sự gia tăng mực nước và nguy cơ đổ bộ của bão, cơ quan này sẽ thông báo để người 

dân chuẩn bị ứng phó. 

Tại Lào, lũ lụt thường xảy ra vào thời điểm hoạt động mạnh của gió mùa, trong khoảng 

tháng 8 đến cuối tháng 9 hàng năm, tuy nhiên vẫn có khả năng xảy ra lũ vào giai đoạn 

tháng 6 và tháng 7. 

Các cộng đồng địa phương nằm dọc sông Mekong tại Lào có nguy cơ ngập lụt cao do 

chưa được trang bị hệ thống bờ kè như ở thành phố Vientiane. 

Lũ lụt là một trong các thiên tai ảnh hưởng lớn nhất đến Lào và có diễn biến khó lường. 

Lũ lụt hàng năm trên sông Mekong và các phụ lưu thường gây ra sạt lở đất, khiến diện 

tích nông nghiệp, chăn nuôi, hạ tầng giao thông, trường học, nhà ở và hệ thống thủy 

lợi chịu thiệt hại, tác động đáng kể đến người dân và nền kinh tế, là trở ngại cho quá 

trình phát triển bền vững. 
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Thủ đô Vientiane lên kế hoạch lắp đặt thí điểm đường 

dây điện ngầm 

heo báo chí Lào, có 3 doanh nghiệp được chính quyền thành phố Vientiane bật 

đèn xanh để thực hiện dự án thí điểm chuyển đường dây điện trên cao xuống 

dưới lòng đất, thuộc khuôn khổ kế hoạch cải thiện mỹ quan đô thị dài hạn cho 

thủ đô của Lào. 

Thông tin trên được xác nhận bởi Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông và Truyền 

thông thủ đô Vientiane Sikhone Onsiphansa, trong một phỏng vấn với báo chí mới 

đây. Theo đó, 3 doanh nghiệp sẽ được phép triển khai đường điện ngầm tại 3 tuyến 

đường chính trong thành phố, bao gồm đường 23 tháng 8 (23 Singha), từ Patuxay đến 

Bộ Tài chính; đường Kaysone Phomvihan, từ Patuxay đến ngã tư Phonesaath và tuyến 

đường từ phủ Chủ tịch nước đến ngã tư bệnh viện Mahosot. 

Trong đó, các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm thực hiện dự án, khi hoàn thành sẽ 

được cơ quan chức năng tiến hành thẩm định chất lượng trước khi phê duyệt kế hoạch 

lắp đặt trên các tuyến đường khác ở thành phố Vientiane. 

Ông Sikhone cho biết việc lắp đặt đường dây điện ngầm nằm trong mục tiêu phát triển 

dài hạn của thủ đô Vientiane, dự kiến sẽ đòi hỏi nguồn vốn đáng kể để chuyển các 

đường dây điện hiện tại khỏi tầm nhìn, tức là đưa xuống các đường ngầm dưới lòng 

đất. 

Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền của Vientiane chưa đưa ra thời điểm cụ thể triển khai 

dự án thí điểm nói trên, nhưng nhận định các lợi ích của việc sử dụng hệ thống dây 

điện ngầm, bao gồm giảm độ hao phí truyền tải, giảm chi phí bảo trì và tránh nguy cơ 

thiệt hại do thời tiết. 

Kế hoạch đưa đường dây điện xuống lòng đất là sáng kiến mới nhất trong kế hoạch cải 

thiện mỹ quan đô thị dài hạn của thành phố Vientiane, trước đó là dự án cải tạo đại lộ 

Lane Xang, được chính quyền phê duyệt triển khai vào năm 2014. 

Theo đó, dự án bao gồm việc xây mới các biểu tượng lịch sử, thay đổi màu sắc cột 

điện, trồng cây, sơn lại vỉa hè, công trình...để phù hợp với mục tiêu "Vientiane xanh". 

Theo chính quyền thành phố Vientiane, việc cải tạo đại lộ Lane Xang nhằm cải thiện 

mỹ quan, an toàn theo hướng hiện đại hóa, giảm tắc nghẽn giao thông và đưa Vientiane 

trở thành đô thị đáng sống và du lịch. 
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 Tin vắn: 

 Giá trị xuất khẩu của Lào tăng trong tháng 6 

heo báo chí Lào, kim ngạch xuất khẩu của Lào trong tháng 6 khởi sắc hơn so 

với các tháng trước đó, sau khi các quy định chặt chẽ về phòng ngừa Covid-

19 được chính phủ nới lỏng. 

Trong tháng 4 và tháng 5, khu vực doanh nghiệp và công nghiệp sản xuất bị đình trệ 

do lệnh cách ly xã hội mà chính phủ ban hành, khiến giá trị xuất khẩu hàng hóa của 

Lào không cao, lần lượt ở mức 209 triệu USD trong tháng 4, 264 triêu USD trong 

tháng 5. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương Lào mới đây, kim ngạch xuất khẩu của nước này 

trong tháng 6 đã tăng mạnh lên 336 triệu USD. Tuy nhiên, trong tổng kim ngạch 

thương mại, Lào bị thâm hụt khoảng 82 triệu USD, khi nhu cầu nhập khẩu vẫn đang 

cao. 

Trước đó, trong quý đầu tiên của năm 2020, Lào lần lượt ghi nhận giá trị xuất khẩu ổn 

định, đạt 410 triệu USD trong tháng 1, 391 triệu USD trong tháng 2 và 343 triệu USD 

trong tháng 3. 

Vientiane ban hành quy định về dán nhãn tiếng Lào lên 

hàng hóa nhập khẩu 

heo báo chí Lào, căn cứ vào nội dung Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Thông 

tư của Bộ Công Thương về quy cách dán nhãn tiếng Lào cho hàng hóa nhập 

khẩu, Sở Công Thương Vientiane yêu cầu các nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu 

khai báo toàn bộ danh mục nhãn dán tiếng Lào của tất cả hàng hóa cho phòng chức 

năng bảo vệ người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm được cung cấp ra thị trường hoặc chuyển phát cho 

khách hàng bắt buộc phải dán nhãn bằng tiếng Lào, ngoại trừ 4 loại mặt hàng gồm: 

hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm nhập triển lãm, hàng hóa quá cảnh và sản phẩm theo 

diện quà tặng; hàng hóa là thực phẩm tươi sống, sản phẩm đã qua chế biến nhưng 

không đóng gói và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; sản phẩm là nguyên liệu sống, 

không được đóng gói, nhập khẩu với mục đích cung cấp cho nhà máy hoặc ngành xây 

dựng. 

Cấm nhà bán buôn, đại lý phân phối nhận hàng hóa mà chưa được dán nhãn tiếng Lào 

từ nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp nhập khẩu để phân phối, bán buôn, bán lẻ ngoài thị 

trường. 

Chỉ cho phép các nhà bán lẻ bày bán các sản phẩm đã được dán nhãn tiếng Lào và 

không được phép bày bán các sản phẩm chưa được dán nhãn. 
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    Truyền hình Lào sắp có kênh chuyên về Giáo dục – 

Thể thao 

heo báo chí Lào, theo truyền thông Trung Quốc, ngày 21/7/2020 vừa qua tại 

thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký kết “Biên bản hợp tác xây dựng và phát 

triển kênh truyền hinh giáo dục thể thao Lào”, lễ ký diễn ra giữa đại diện Bộ 

Giáo dục và Thể thao Lào và Công ty Vệ tinh Châu Á Thái Bình Dương Lào – 

LAOSAT. Theo đó hai bên sẽ triển khai các hoạt động hợp tác về sản xuất chương 

trình truyền hình về giáo dục, xây dựng diễn chương trình giáo dục từ xa để từ đó có 

thể phát sóng kênh truyền hình chuyên về giáo dục thể thao của Lào gọi tắt là Lao 

ESTV, dự kiến lên sóng chính thức ngày 31/8 tới đây. 

Đây sẽ là kênh truyền hình đầu tiên chuyên về lĩnh vực học tập giáo dục của Lào được 

đưa tới công chúng, đồng thời thông qua truyền hình vệ tinh DTH của công ty 

LAOSAT đưa chương trình trên ra khu vực, giúp kết nối truyền hình truyền thông về 

văn hóa giáo dục của Lào với các nước xung quanh. 

Lào nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán người 

heo báo chí Lào hôm 23/7 dẫn thông tin từ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch 

nước này cho biết buôn bán người vẫn đang là tệ nạn nhức nhối, ảnh hưởng 

đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào nói riêng và nhiều quốc gia trên thế 

giới nói chung. 

Nguyên nhân chính khiến người Lào bị lừa thành nạn nhân của các đường dây buôn 

người vẫn là yếu tố nghèo đói, sự khác biệt về kinh tế và cơ hội tiếp cận việc làm của 

Lào với các quốc gia phát triển khác. 

Phát biểu tại hội thảo về vai trò của truyền thông trong công tác ngăn chặn và chống 

buôn người diễn ra tại Vientiane mới đây, Cục phó Cục Truyền thông, Bộ Thông tin, 

Văn hóa và Du lịch Lào, ông Inpon Nakhonesy cho biết yếu tố khiến tệ nạn buôn người 

ngày càng nghiệm trọng nằm ở sự thiếu nhận thức về rủi ro, mức độ nguy hiểm và các 

biến tướng trong hành vi lừa đảo của đối tượng buôn người. Bên cạnh đó, lực lượng 

lao động di cư trở về nước kết hợp với lượng lao động không có việc làm trong nước 

và thiếu cơ hội tiếp cận nguồn thông tin chính xác là những nhóm phải đối mặt với 

nguy cơ cao trở thành nạn nhân buôn người. 

Trung tâm tay nghề Lào-Hàn Quốc tập trung tăng 

cường đào tạo nhân lực 

heo báo chí Lào, Viện Phát triển tay nghề lao động Lào-Hàn Quốc, Bộ Lao 

động và Phúc lợi xã hội đang tiếp tục tập trung triển khai các chương trình 

đào tạo của mình để củng cố chất lượng tay nghề của người lao động trong 
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 nước nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của thị trường việc làm lành nghề địa 

phương.  

Theo một thông báo mới đây, Viện Phát triển tay nghề lao động Lào-Hàn Quốc đang 

triển khai các chương trình đào tạo và cấp chứng nhận kỹ thuật viên cài đặt và sửa 

chữa máy tính; lắp đặt điện; nghề mộc, chế tác thủ công mỹ nghệ.  

Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, nhu cầu lao động lành nghề trong nước 

đang ngày càng tăng cao nhưng thị trường lao động trong nước không thể đáp ứng 

được nhu cầu này.  

Hiện tại, chính phủ Lào đặt mục tiêu đào tạo 658.000 lao động lành nghề vào năm 

2020 để đáp ứng nhu cầu thị trường.  

Lào đang nỗ lực cải thiện các kỹ năng của lực lượng lao động có trình độ và năng suất 

thua kém nhiều quốc gia khác trong khu vực. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới 

(WB) tại Lào năm 2018, năng suất lao động trung bình (giá trị gia tăng trên mỗi lao 

động) ở Lào là 4.600 USD, thấp hơn 10% so với Campuchia và chưa bằng một nửa so 

với Việt Nam. 

Tỉnh Vientiane có 755 hộ gia đình nghèo 

heo báo chí Lào, Tỉnh Vientiane hiện đang còn tổng cộng 755 hộ gia đình 

nghèo tại bốn ngôi bản nghèo đói, hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực 

để triển khai công tác giảm nghèo và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 

tại những địa phương này. 

Tỉnh trưởng Vientiane, ông Khamphanh Sitthidampha, mới đây cho biết toàn tỉnh 

Vientiane có 418 bản, bao gồm 74.185 hộ gia đình với dân số 461.000 người. Đặc biệt 

trong đó đang còn 4 bản nghèo đói, thuộc địa bàn huyện Maed là Namhan, 

Samakhixay, Parkphaen và Parkyan. Với hệ thống hạ tầng giao thông chất lượng thấp, 

khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt là mùa mưa 

Tỉnh trưởng Vientiane cho biết trọng tâm trong công tác giảm nghèo ở các địa phương 

này là cải thiện chất lượng đường xá để làm cho việc đi lại quanh năm được thuận tiện, 

hỗ trợ việc di chuyển hàng hóa, từ đó cải thiện nguồn thu nhập của người dân. 

 

Tình hình tội phạm gia tăng ở Vientiane 

heo báo chí Lào, theo thông tin từ cơ quan an ninh thành phố Vientiane, thời 

gian gần đây, diễn biến các tệ tạn xã hội và tình hình tội phạm trên địa bàn 

đang có chiều hướng gia tăng và phúc tạp về mức độ lần quy mô, đặc biệt là 

tệ nạn trộm cướp. 

Chỉ tính riêng trong tháng 6 vừa qua, đã có tổng cộng 94 vụ trộm cướp tài sản đã được 

báo cáo lên cơ quan chức năng. Công an Vientiane cho biết trong số này đa phần là 

trộm cắp và đặc biệt nghiêm trọng là có hai vụ cướp bóc, cùng một vụ nổ súng làm 

thiệt mạng 1 người.  
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 Những vụ án nói trên đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ kip, trong đó các tài sản bị mất trộm 

bao gồm vàng, hai xe ô tô, 59 xe máy, điện thoại di động, đồng hồ và máy tính xách 

tay. Trong đó, sau các đợt truy quét, lực lượng an ninh thành phố Vientiane đã bắt giữ 

227 đối tượng gây án và thu giữ số tiền bị đánh cắp  trị giá 20.332.000 kip, 1.654.000 

baht, một số ma túy đá và ma túy tổng hợp, súng quân dụng và đạn cùng một số tài 

sản là tang vật của các vụ án. 

Lào hoàn thành quốc lộ 5A tại tỉnh Xaysomboun 

heo bào chí Lào, Dự án quốc lộ 5A giai đoạn I, nối cầu Nam Yon, đến huyện 

lỵ Longcheng, tỉnh Xaysomboun vừa được công công bố hoàn thành 100% 

tiến độ, sau khi được khởi công từ năm 201, với tổng chiều dài 40km, bề rộng 

mặt đường 6m trải nhựa 2 lớp. 

Giám đốc dự án quốc lộ 5A giai đoạn I, ông Xaysomphone Souksyvongxay mới đây 

cho biết đây là một trong 3 dự án trọng điểm của chính phủ tại tỉnh Xaysomboun, do 

doanh nghiệp nhà nước về kỹ thuật công trình giao thông làm đơn vị tư vấn, công ty 

xây dựng hạ tầng cầu đường và thủy lợi Panyathilath làm chủ thầu, với tổng vốn đầu 

tư trên 304 tỷ Kip.  

Lễ khánh thành và thông quyến quốc lộ 5A đoạn tỉnh Xaysomboun diễn ra hôm 22/7 

vừa qua, với sự có mặt của chính quyền tỉnh cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Tỷ lệ tiếp cận điện lưới của Lào đạt 95% 

heo báo chí Lào, mới đây, theo một báo cáo của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, 

cho biết có 95% hộ gia đình trên cả nước được sử dụng điện lưới quốc gia, 

trong đó bao gồm 90% tổng số bản và 100% tổng số tỉnh lỵ, thủ đô, huyện lỵ, 

thành phố. 

Lào hiện cũng có tổng cộng 78 nhà máy thủy điện, với tổng công suất lắp đặt 

9.972MW, cho năng lực sản xuất 52.211 triệu kWh mỗi năm, ngoài ra, nước này cũng 

đang có 1 nhà máy nhiệt điện, 4 dự án điện sinh hóa, 5 dự án điện mặt trời và 4 dự án 

điện gió, theo báo cáo. 

Ngoài ra, Lào cũng ghi nhận các thỏa thuận để xuất khẩu 6.457 MW điện với Việt 

Nam, Thái Lan và Campuchia. Lào cũng là quốc gia đầu tiên trong khối Asean thiết 

lập các hợp đồng mua bán điện thông qua đường dây trung gian (Lào-Thái Lan-

Malaysia) và đang đám phán việc cung cấp điện cho Singapore trong tương lai. 
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Hơn 64.000 học sinh cấp 3 tham dự kỳ thi tốt nghiệp 

phổ thông tại Lào 

heo Vientiane Times, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào mới đây vừa thông tin 

cho biết sẽ có khoảng hơn 64.000 học sinh lớp 7 trung học (tương đương lớp 

12 THPT), trong đó bao gồm 30.035 nữ, sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm học 

2019-2020 trên 778 trường học cả công lập và dân lập trên cả nước, dự kiến vào ngày 

29-31/7 tới đây. 

Theo Bộ giáo dục và Thể thao, Ủy ban tổ chức chương trình tốt nghiệp trung học quốc 

gia Lào đã chỉ định thành lập tổng cộng 294 hội đồng giám sát thi trên cả nước, bao 

gồm 3.222 phòng thi với tổng cộng 4 môn được lựa chọn là Ngôn ngữ và Văn học 

Lào, Toán, Địa ly và Sinh học. 

Ngoài ra, hôm 22-24/7 vừa qua, đã có tổng cộng 87.783 học sinh trung học năm 4 (lớp 

9 THCS), bao gồm 42.839 nữ, đã tham dự kỳ thi vượt cấp năm 2019-2020 tại 1.715 

trường cả công lập và dân lập trên cả nước, tại 588 hội đồng và 4.400 phòng thi với 6 

môn học bao gồm Ngôn ngữ và Văn học Lào, Toán, Khoa học xã hội, Lào học và 

Tiếng Anh. 

Dự kiến, kết quả các kỳ thi tốt nghiệp trung học và bế giảng niên khóa 2019-2020 tại 

Lào sẽ được hoàn thành vào trung tuần tháng 8 tới. 

Cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 3 thu ngân sách 

vượt chỉ tiêu 

heo Vientiane Times, người đứng đầu bộ phận Hải quan cửa khẩu Quốc tế 

Hữu nghị Lào-Thái Lan số 3 Khammuan-Nakhone Phanom, ông Somvang 

Somchinda hôm 22/7 vừa qua cho biết báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 

ghi nhận 148 tỷ Kip thu ngân sách, tương đương 51.3% kế hoạch năm, tăng 8.8% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

Dự kiến, kế hoạch thu ngân sách 6 tháng cuối năm của cửa khẩu Lào-Thái Lan số 3 

đạt 131.2 tỷ Kip, tổng thu cả năm 2020 đạt 283 tỷ Kip, tương đương 95.65% kế hoạch 

năm. 

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi cả nước, Chính phủ Lào đã ra 

lệnh đóng cửa các cửa ngõ biên giới với các nước láng giềng để ngăn chặn nguy cơ 

lây nhiễm nhưng vẫn cho phép duy trì hoạt động xuất nhập khẩu để đảm bảo nhu cầu 

hàng hóa của thị trường. 
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Công dân Lào được hỗ trợ từ Malaysia về nước 

heo báo chí Lào, sáng 23/7, Đại sứ quán Lào tại Malaysia đã hỗ trợ đưa các 

công dân Lào mắc kẹt ở nước ngoài về nước theo chuyến may bán chuyến 

của hãng Air Asia từ Kuala Lumpur, trong số nay có 10 người Lào tại 

Indonesia, 24 người tại Australia, 4 người ở New Zealand, 4 người ở UAE và 10 người 

nước này sẽ nhập cảnh Lào tại cảng hàng không Wattay, thủ đô Vientiane. 

 

Tỉnh Oudomxay tăng trưởng hàng năm trên 7% 

heo Vientiane Times, dẫn nội dung báo cáo về tình hình kinh tế tại Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Oudomxay diễn ra hôm 24/7 vừa qua cho biết mức độ tăng 

trưởng trong 5 năm qua đạt 7.35%, giá trị sản phẩm GDP địa phương đạt 

3.635 tỷ Kip trong năm 2020, bình quân đầu người 1.210 USD. 

Ngoài ra, trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Oudomxay đã đạt được khá nhiều thành tựu 

trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, giảm nghèo, phát triển cơ 

sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

      Lào đề cao những đóng góp và vai trò của Việt Nam 

cho ASEAN 

heo TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng Việt Nam đã giữ cương vị Chủ 

tịch ASEAN 3 lần và đã có nhiều đóng góp quan trọng trên cương vị làm chủ 

tịch cũng như trên cương vị là thành viên của ASEAN. 

Việt Nam đã thể hiện năng lực không chỉ trong việc lãnh đạo ASEAN mà còn thể hiện 

khả năng của mình trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trên thế giới và khu 

vực. Đây là minh chứng rõ ràng về vai trò nổi bật của Việt Nam trên cương vị là Chủ 

tịch ASEAN 2020. 

Việc tham gia Asean của Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong việc mở đường 

cho Lào, Campuchia và Myanmar trở thành thành viên ASEAN, giúp cho ASEAN từ 

chỗ có 6 thành viên trở thành tổ chức có 10 thành viên. 

Đánh giá về vai trò các sáng kiến của Việt Nam trong những năm qua đối với sự phát 

triển của ASEAN cũng như nền hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của ASEAN, Bộ 

trưởng Ngoại giao Lào nhận định việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã đóng góp quan 

trọng cho lĩnh vực chính trị, kinh tế và hợp tác. Đặc biệt trong năm 2020, việc Việt 

Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN là rất quan trọng, điều này thể hiện qua chủ đề 

của ASEAN trong năm 2020 “Gắn kết và chủ động thích ứng.” 

Vai trò của Việt Nam trong năm 2020 không chỉ được thể hiện qua việc là chủ tịch 

ASEAN mà còn thể hiện qua việc Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021 

Nếu so sánh với các nước trên thế giới, đặc biệt là một số nước ngay trong ASEAN, 

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dù bị giảm nhưng vẫn tăng trưởng dương, chứ không 

bị âm và triển vọng tăng trưởng khả qua. 
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                     Lào ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 

nhà nước 

heo Nhân dân, mới đây, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào phối hợp công ty Alo 

Technology TNHH, một công ty công nghệ của Lào để đưa vào sử dụng hệ thống 

thông tin của Chính phủ Government Chatting Application (G-Chat). Đây là hệ 

thống online có thể nhận, gửi tin nhắn, hình ảnh, video, gọi điện đi kèm cả âm thanh, 

hình ảnh và có thể thiết lập cuộc họp theo nhóm không giới hạn thành viên tham gia. 

Ông Thavisak Manotham, Giám đốc Trung tâm quản lý Nhà nước bằng điện tử Bộ 

Bưu chính và Viễn thông cho biết, hệ thống được xây dựng nhằm tạo một ứng dụng 

trên mạng để cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước Lào có thể liên lạc với nhau. 

Đây là một dự án phát triển hệ thống thông tin của Chính phủ Lào nhằm kết nối thông 

tin online, sử dụng ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành IOS, Android, Windows và 

Macs OSx qua Web Browser. Hệ thống này có thể sử dụng trên cả điện thoại di động 

và máy tính xách tay và máy tính để bản. Hệ thống G-Chat có thể quản lý sắp xếp 

thông tin cá nhân, lựa chọn sử dụng tiếng Lào, tiếng Anh, có hệ thống điện toán đám 

mây (Cloud ) bảo đảm an toàn, chất lượng. 

Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào cho biết, hệ thống G-Chat của Lào được được mã 

hóa nội dung để bảo đảm an ninh, an toàn, có hệ thống lưu trữ thông tin bảo đảm bền 

vững và kiên cố; có hệ thống theo dõi, giám sát đề phòng lấy cắp thông tin từ bên 

ngoài. Người sử dụng G-Chat có thể tạo nhóm để thảo luận cho những người khác 

tham gia mà không giới hạn số thành viên, với tài khoản của mình, chủ tài khoản có 

thể đăng nhập trên máy khác mà nội dung trao đổi ở máy cũ không bị xóa. Đặc biệt, 

dịch vụ này có thể tiến hành họp theo nhóm qua Video Call và có thể thiết lập, sử dụng 

trên mọi phương tiện thông tin và máy tính ở mọi nơi. Theo công ty Alo Technology 

TNHH, mọi dữ liệu sử dụng trên hệ thống sẽ được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ dữ liệu 

quốc gia Lào. Vì vậy, bảo đảm tính bảo mật cũng như có thể truy xuất nhanh chóng để 

có thể sử dụng khi cần thiết. 

Trước mắt, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào sẽ mở rộng việc sử dụng hệ thống thông 

tin của Chính phủ G-Chat đến các bộ phận của ngành bưu chính, viễn thông từ Trung 

ương đến địa phương nhằm tạo các tài khoản sử dụng cho các bộ, ngành, văn phòng 

cơ quan nhà nước, chuẩn bị sẵn sàng trong việc mở rộng và thúc đẩy sử dụng hệ thống 

G-Chat phổ biến một cách rộng rãi thời gian tới. 

Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực Chính phủ Lào ưu tiên phát triển 

hiện nay nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), 

tạo nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng của người dân cũng như công cuộc xây dựng và hiện đại hóa 

đất nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử. 
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             Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào 

heo TTXVN, sáng 26/7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Việt 

Nam 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia 

Lào đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại khu di tích 

Ban Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane. Tham dự lễ có Công sứ Đại sứ quán 

Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh 

Đại sứ quán; Đại diện Hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại 

Lào, Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt 

Nam tại Lào; Đại diện Chính quyền tỉnh Vientiane, Hiệp hội cựu chiến binh quốc gia 

Lào, cùng đông đảo bà con Việt kiều và người dân địa phương… Công sứ Đại sứ quán 

Việt Nam tại Lào, đại diện Hiệp hội cựu chiến binh Lào, đại diện các cơ quan đoàn 

thể, các tổ chức xã hội… đã lần lượt thành kính vào đặt vòng hoa và dâng hương trước 

anh linh các liệt sỹ Lào-Việt, những người đã ngã xuống vì nền độc lập của hai dân 

tộc, vì tình nghĩa keo sơn đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam và Lào. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Công sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh buổi lễ là dịp cộng đồng 

người Việt Nam tại Lào và nhân dân Lào tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng, 

liệt sỹ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã anh dũng hy sinh 

vì nền độc lập tự do của hai đất nước Việt-Lào. Đây cũng là dịp để người dân hai nước 

ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu cùng chung chiến hào, kề vai sát cánh chống kẻ 

thù chung, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và cùng nhau xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. 

Theo Công sứ Trịnh Thị Tâm, tại khu vực này cách đây 74 năm, vào ngày 23/1/1946, 

28 người con anh hùng của hai dân tộc trong Liên quân Lào-Việt đã anh dũng hy sinh 

trong trận tấn công cứ điểm Phonehe thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom. Đây là một 

chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn của Liên quân Lào-Việt ngay từ những ngày đầu 

của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc hai nước. Công sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh 

người dân hai nước mãi mãi nhớ ơn những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc, vì tình đoàn kết chiến đấu và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại 

giữa hai nước Việt Nam-Lào; khẳng định những thế hệ đi sau của hai dân tộc nguyện 

phát huy truyền thống trung kiên, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, cùng phấn 

đấu, học tập, làm việc với hiệu quả cao nhất để xây dựng nước Việt Nam và Lào ngày 

càng phát triển vững mạnh và không ngừng góp phần gìn giữ, vun đắp cho mối quan 

hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi 

xanh tươi, đời đời bền vững./. 
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            Thúc đẩy hợp tác với các tỉnh Bắc Lào 

heo Nhân dân, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đang thực hiện 

việc thúc đẩy hợp tác giữa một số địa phương của Việt Nam với các tỉnh Bắc 

Lào, trong đó có tỉnh Phongsaly, một trong tám tỉnh phía Bắc của Lào và có 

đường biên giáp với Việt Nam nhằm nâng cao mối quan hệ giữa người dân hai bên 

cũng như tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào các tỉnh Bắc Lào. 

Phát biểu tại lễ tiếp đón, Quyền Bí thư, Tỉnh trưởng Phongsaly Khamphoui Vannasan 

đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang tiếp tục quan tâm, giúp đỡ 

việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; tăng cường các chỉ tiêu học bổng hàng năm của 

Tổng Lãnh sự quán dành cho sinh viên và cán bộ của tỉnh đi học tại Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề, nội dung cùng quan tâm như: 

tăng cường hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh kết nghĩa với 

Phongsaly nhằm giúp tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội, nhất là 

hiện nay tỉnh đang di dời các đơn vị hành chính về vị trí mới; các biện pháp thúc đẩy, 

khuyến khích các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại tỉnh. 

Là tỉnh cực Bắc của Lào, người dân tại đây phần lớn làm nghề nông, các sản phẩm 

chính để xuất khẩu là chè, cao su, sản phẩm nông nghiệp, gạo, trâu, bò. GDP năm 2019 

của tỉnh tăng trưởng 6,69% so năm 2018. Phongsaly có tới 99% diện tích là núi rừng 

nhưng là tỉnh có vị trí địa lý rất quan trọng của Lào do là tỉnh giáp cả Việt Nam và 

Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, 

giáp biên với tỉnh Phongsaly đang đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác trong nhiều 

lĩnh vực sản xuất. Tỉnh Phongsaly cũng là một tỉnh nhận được sự giúp đỡ nhiều của 

Việt Nam nhằm phát triển các cơ sở văn hóa, xã hội và giáo dục, riêng các dự án viện 

trợ không hoàn lại lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang bao gồm tám 

tỉnh phía Bắc Lào trong tổng số 18 tỉnh thành 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. 
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