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Tin chính: 

TẠP CHÍ LÀO VIỆT  
 SỐ 89- THÁNG 08 NĂM 2020

• Lào bước vào đợt nới lỏng phòng dịch thứ 5

• Thủ tướng Lào thị sát các dự án lớn tại Vientiane

• Lào tăng cường hành động chống rửa tiền

• Chính phủ Lào yêu cầu tăng cường giám sát an toàn đập thủy điện

•   Lào giới hạn lượng tiền mặt được mang ra nước ngoài

• Lào xem xét tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế

• Tỷ lệ nghèo tại Lào tiếp tục giảm

• Lào tổ chức đánh giá dự án cạnh tranh và thương mại quốc gia

• Lào chú trọng cải thiện khả năng xuất khẩu nông sản

• Lào thúc đẩy khả năng xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ

• Thúc đẩy dự án nhà ga đường sắt Lào-Trung ở Luang Namtha

• Tỉnh Luang Prabang giảm mục tiêu tăng trưởng do Covid-19

• Thủy điện Xekaman 1 nộp nghĩa vụ ngân sách gần 200 tỷ Kip

• Thủy điện Nam Ou 1 đạt 90% tiến độ

• Quốc tế tài trợ Lào phát triển giáo dục

• Nhật Bản viện trợ Lào phát triển nguồn nhân lực

• Lào liên tục phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 

• Phụ nữ Lào có nhiều vấn đề về mắt hơn nam giới

• Lào áp dụng công nghệ vào trồng lúa nhằm tiết kiệm sức lao động 
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• Lào chuẩn bị đề xuất khu bảo tồn quốc gia Nam Poui là di sản thiên nhiên 
Asean

• Kỳ họp chính quyền thành phố Vientiane lần thứ 33
• Hơn 60.000 học sinh Lào thi tốt nghiệp trung học phổ thông
• Mạng internet di động của Unitel nhanh nhất tại Lào
• Covid-19 tác động tiêu cực đến thu nhập của doanh nghiệp tại Lào
• Huyện Sepon, tỉnh Savannakhet mở chợ tạm sau vụ cháy chợ biên giới 

Lào-Việt
• Unitel và doanh nghiệp Lào ký hợp tác về giải pháp thành phố thông minh
• Hạn hán tại tỉnh Attapeu
• Thủy điện Sekong ủng hộ chính quyền tỉnh Attapeu 100 triệu Kip
• Triển lãm tranh ảnh hợp tác Lào-Trung Quốc
• Lào bắt giữ đối tượng Trung Quốc vận chuyển 72kg ma túy đá và 2 bánh 

heroin
• Tỉnh Salavan thu ngân sách không đạt chỉ tiêu
• Tỉnh Oudomxay tăng trưởng hàng năm trên 7% 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào giảm do ảnh hưởng của Covid-19

• Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du bế giảng năm học 2019-2020

• Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại bắc Lào

• Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù địch 

Tin vắn:
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 Tin chính: 

 Lào bước vào đợt nới lỏng phòng dịch thứ 5 

heo Bộ Y tế Lào ngày 30/7, Bộ trưởng Y tế, Phó trưởng ban đặc trách quốc 

gia về phòng chống dịch Covid-19, ông Bounkong Syhavong chủ trì họp báo 

thông tin về việc Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng, biện pháp 

phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 trong tháng 

8 tới.. 

Cụ thể, Lào sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 theo nội dung 

thông báo số 597/VpTTg, ban hành ngày 29/5/2020 và thông báo số 697/VpTTg, ban 

hành ngày 30/6/2020, đồng thời, duy trì thực hiện một số biện pháp theo nội dung Chỉ 

thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 29/3/2020, bao gồm: 

1. Tiếp tục đóng cửa các tụ điểm giải trí, quán karaoke và quán game. 

2. Tiếp tục đóng các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống đối với mục đích 

xuất nhập cảnh phổ thông và vận tải hàng hóa, ngoại trừ một số cửa khẩu được chính 

phủ cho phép thực hiện hoạt động vận tải hàng hóa. Đối với các cửa khẩu quốc tế, Lào 

sẽ tiếp tục không cho phép hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông, ngoại trừ công dân 

Lào và người nước ngoài đã được Ủy ban đặc trách cho phép. Ngoài ra, việc vận tải 

hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục được hoạt động bình thường. 

3. Lào tiếp tục ngừng cấp thị thực (visa) loại du lịch và thăm viễng đối với người di 

chuyển từ hoặc quá cảnh quốc gia đang có dịch Covid-19. Trường hợp nhà ngoại giao, 

nhân viên tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên viên và lao 

động nước ngoài có nhu cầu cấp thiết thì có thể tiến hành làm việc tại Đại sứ quán, các 

dự án, hoạt động nhưng phải thông qua xem xét chấp thuận của Ủy ban đặc trách. Đối 

với quy trình cụ thể, Ủy ban đặc trách sẽ ban hành văn bản hướng dẫn sau. 

4. Lào sẽ tạm ngừng cho phép hoạt động các chuyến bay bán chuyến (charter) đi quốc 

tế, Ủy ban đặc trách sẽ phối hợp với Hàng không quốc gia Lào ban hành biện pháp chi 

tiết để chính phủ xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện. Đồng thời, chính phủ cũng 

giao Hàng không Lào đàm phán lại với các đối tác quốc tế về vấn đề đã được làm việc 

trước đó. 

Tính đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 20 ca nhiễm Covid-19, ca mới nhất có nguồn 

gốc từ người nước ngoài nhập cảnh, là chuyên viên thủy điện người Hàn Quốc, được 

xác nhận mắc SARS-Cov-2 vào hôm 23/7, đây cũng là bệnh nhân duy nhất đang được 

điều trị tại Lào. 
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Thủ tướng Lào thị sát các dự án lớn tại Vientiane 

heo báo chí Lào, ngày 30/7, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu 

đoàn công tác chính phủ đến thị sát một số dự án lớn tại thủ đô Vientiane, 

bao gồm khu phát triển cảng cạn Thabok-Thanaleng và khu Logistics 

Vientiane; dự án đường sắt Lào-Trung Quốc tại bản Xay, quận Xaythany và 

đi thăm bảo tàng Nghệ thuật thời đại Vientiane tại bản Xangkhou, quận Xaythany. 

Mục đích chuyến làm việc của Thủ tướng Lào nhằm nằm bắt tiến độ, tình hình thi 

công và chỉ đạo thúc đẩy các dự án triển khai đúng quy định pháp luật và kịp hoàn 

thành theo kế hoạch đã đề ra ban đầu. 

Báo cáo Thủ tướng trong buổi làm việc, Giám đốc Vientiane Logistics Park, ông 

Chanhthone Sitthixay cho biết mục tiêu của dự án phát triển cảng cạn Thabok-

Thanaleng và khu Logistics Vientiane nhằm xây dựng một khu vực hậu cần trở thành 

đô thị xanh, hiện đại, nhấn mạnh tính tự nhiên, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đóng 

vai trò chính trong việc giải quyết vấn đề vướng mắc và rào cản của lĩnh vực vận tải 

hàng hóa xuyên biên giới. 

Dự án cũng bao gồm một bãi bốc dỡ và trung chuyển hàng hóa có kết nối với tuyến 

đường sắt Lào-Trung Quốc, hiện đang trong quá trình thiết kế, dự kiến khởi công trong 

tháng 8 này và bắt đầu cung cấp dịch vụ vận tải vào tháng 3/2021, trong khi kế hoạch 

cung cấp các dịch vụ đô thị dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 10/2021. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lào nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án cảng cạn 

Thabok-Thanaleng cũng như sự kết nối với tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc sẽ kiến 

tạo nên một trung tâm Logistics lớn nhất cả nước. Ông Thongloun chỉ đạo nhà phát 

triển dự án cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc triển khai 

đúng theo kế hoạch đã đề ra. 

Tiếp đó, báo cáo trước Thủ tướng Lào trong buổi làm việc, Tổng giám đốc Công ty 

đường sắt Lào-Trung Quốc Xiao Qianwen cho biết dự án đã thông thành công 71/75 

hầm chui, hoàn thành 88% số lượng cầu vượt và 100% đường, tiến độ lắp đặt đường 

ray đạt 21.4%, dự kiến sẽ hoàn thành tới địa phận tỉnh Luang Prabang vào cuối năm 

nay. Trong khi đó, 57.4% trụ điện cao thế cũng đã được lắp đặt, phần còn lại của dự 

án chưa hoàn thiện do gặp khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chưa đạt 

được thống nhất trong việc đàm phán đền bù cho người dân ở một số vị trí. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã bày tỏ đánh giá cao trước tiến độ tốt của dự án 

đường sắt Lào-Trung Quốc, đồng thời chỉ đạo các bên liên quan nhanh chóng thực 

hiện công tác đền bù thỏa đáng và kịp thời cho người dân. Ngoài ra, Thủ tướng cũng 

đề nghị nhà phát triển xem xét tiếp nhận đơn vị, thành phần có mong muốn tham gia 

đóng góp hoặc đầu tư phát triển các lĩnh vực khác dọc hành lang tuyến đường sắt nhằm 

tối đa hóa lợi ích của dự án. 

T 
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 Cũng trong cùng ngày, Thủ tướng Lào cùng đoàn đã đi thăm bảo tàng Nghệ thuật thời 

đại Vientiane tại bản Xangkhou, quận Xaythany. 

Báo cáo với Thủ tướng, Giám đốc Bảo tàng, ông Phisith Xayathit cho biết, việc xây 

dựng Bảo tàng ngoài việc là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa đất nước, đây còn là điểm đến 

tham quan cho đông đảo du khách nước ngoài, góp phần quảng bá vẻ đẹp đất nước 

Lào đến với bạn bè quốc tế. 

Các hiện vật được trưng bày trong bảo tàng gồm có sản phẩm tranh gỗ,tượng điêu khắc 

gỗ, tượng phật bằng gốm… Thể hiện bức tranh đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và 

tín ngưỡng đậm bản sắc dân tộc Lào. 

Ngoài ra, ông Phisith Xayathit cũng báo cáo Thủ tướng về kế hoạch phát triển một bảo 

tàng khác tại bản Nongsueam, quận Xaythany, có diện tích 22ha, với khả năng tiếp 

đón 5.000 lượt khách mỗi ngày, đặc biệt là nhắm vào du khách Trung Quốc, dự kiến 

sẽ đến Lào nhiều hơn khi dự án đường sắt Lào-Trung Quốc hoàn thành. 

Lào tăng cường hành động chống rửa tiền 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 28/7 vừa qua tại thủ đô Vientianem, dưới sự 

chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch ủy ban quốc gia về 

phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, ông Somdy Duangdy và Thống 

đốc Ngân hàng CHDCND Lào, phó chủ tịch Ủy ban, ông Sonexay 

Sithphaxay, cùng sự tham dự của các thành viên Ủy ban quốc gia AML/CTF của Lào. 

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã xem xét kế hoạch công tác chuẩn bị, bao gồm 

các công tác trọng điểm và ưu tiên, nhằm sẵn sàng cho đợt kiểm tra trong năm 2020-

201. 

Theo đó, hội nghị thống nhất sẽ triển khai thêm hội thảo chuyên đề về công tác kiểm 

tra, thanh tra hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố và việc tăng cường hợp tác ở khuôn 

khổ quốc tế trước thềm cuộc đánh giá toàn diện của FATF, sẽ bắt đầu vào năm 2021 

tới. Cụ thể, các hoạt động chính của Ủy ban bao gồm việc đánh giá bước đầu về rủi ro 

quốc gia liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, tổ chức nâng cao năng 

lực của các cơ quan thanh tra và cải thiện khả năng phối hợp liên ngành trước nghi vấn 

rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Lào hiện là thành viên của nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền 

và nước này có nghĩa vụ thực hiện các điều khoản và khuyến nghị liên quan để đạt 

được tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và hoạt động tài trợ khủng bố. Hội nghị 

cũng đã xem xét và đánh giá cao các tiến bộ trong công tác phòng chống rửa tiền và 

tài trợ khủng bố, tuy nhiên cũng xác định cần thêm các nỗ lực để đảm bảo nền kinh tế 

và hệ thống tài chính của Lào trong điều kiện lành mạnh, đảm bảo tính ổn định và tăng 

cường hội nhập khu vực. Ủy ban quốc gia AML/CTF của Lào cũng nhấn mạnh cam 

kết duy trì hợp tác với các ngành liên quan cùng đối tác quốc tế để ngăn chặn các hành 

vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong thời gian tới. 
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 Chính phủ Lào yêu cầu tăng cường giám sát an toàn 

đập thủy điện 

heo báo chí Lào, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Đảng-Chính phủ 

Lào, ông Bounthong Chithmany hôm 27/7 vừa có chuyến thăm và làm việc 

tại tỉnh Attapeu để chỉ đạo công tác quản lý và giám sát các dự án thủy điện. 

Chuyến làm việc nằm trong khuôn khổ đợt công tác các tỉnh miền Nam của 

Phó thủ tướng Lào cùng đoàn. 

Theo đó, Phó thủ tướng Bounthong Chithmany phát biểu trong cuộc họp với chính 

quyền địa phương, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các hành động quản lý dự án phát 

triển thủy điện nhằm hạn chế các công trình đập kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất 

an toàn mà đỉnh điểm là sự cố vỡ đập gây thiệt hại nghiêm trọng tại Sanamxay hồi 

năm 2018. 

Phó thủ tướng Lào cũng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh các 

quy định hiện hành, đồng thời xây dựng quy định mới trong việc quản lý năng lượng 

và tác động môi trường. 

Cụ thể, Bộ Năng lượng và Mỏ được yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát 

các dự án thủy điện đang được xây dựng hoặc đã hoàn thành trên phạm vi cả nước, 

đảm bảo các dự án đúng theo thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ thỏa 

thuận tô nhượng đã ký kết với chính phủ, nhằm đảm bảo tính an toàn và không gây ra 

tác động xấu đến môi trường. Nếu phát hiện vấn đề trong quá trình kiểm tra, nhà chức 

trách cần phối hợp với đơn vị phát triển để giải quyết ngay lập tức. 

Cũng trong chuyến làm việc, Phó thủ tướng Lào cùng đoàn đã đến thị sát công tác 

phục hồi sau sự cố vỡ đập phụ D, thủy điện Xepian-Xenamnoy tại huyện Sanamxay, 

tỉnh Attapeu vào tháng 7/2018, khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng nghìn người 

mất nhà cửa. 

Kết quả điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố của chính phủ Lào công bố gần đây cũng 

cho biết không phải do bất khả kháng, mà xuất phát từ yếu tố kỹ thuật khi thi công. 

Ủy ban kiểm tra chính phủ cũng nhận định khả năng phối hợp thiếu đồng bộ giữa các 

bên liên quan, bao gồm chính quyền, nhà phát triển dự án cần được cải thiện bởi đây 

cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên. 

Phó thủ tướng Bounthong Chithmany cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo 

các dự án thủy điện sử dụng hệ thống cảnh báo hiện đại và dự phòng kế hoạch ứng 

phó để người dân khu vực hạ lưu được an toàn trước tình huống khẩn cấp. 

Người đứng đầu cơ quan thanh tra nhà nước cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng 

cường trách nhiệm xem xét và phê duyệt đề xuất đầu tư thủy điện theo quy định, tránh 

việc xem xét qua các thông tin một chiều do nhà phát triển cung cấp. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 89 

 Cũng tại đợt công tác, Phó thủ tướng Bounthong Chithmany đã chỉ đạo tỉnh Attapeu 

phối hợp với nhà phát triển dự án Xepian-Xenamnoy xúc tiến việc đền bù,  xây dựng 

khu tái định cư cho nạn nhân của sự cố vỡ đập năm 2018 theo đúng tiến độ, nhằm từng 

bước phục hồi lại đời sống bình thường. 

  Lào giới hạn lượng tiền mặt được mang ra nước ngoài 

heo báo chí Lào, Ngân hàng CHDCND Lào (BOL) vừa ban hành quy định 

mới về quy định số lượng tiền mặt tối đa được phép mang ra khỏi lãnh thổ 

Lào. 

Theo đó, số tiền mặt tối đa được phép mang ra khỏi Lào có giá trị quy đổi tương đương 

là 100 triệu Kip, nếu muốn mang theo số lượng nhiều hơn cần phải xin phép Vụ chính 

sách tiền tệ của Ngân hàng CHDCND Lào hoặc chi nhánh các ngân hàng thương mại 

trong nước. 

Cụ thể, quy định mới của Ngân hàng CHDCND Lào về quản lý lưu thông tiền tệ bao 

gồm 8 trang, là bộ quy tắc về quản lý, kiểm tra, bảo vệ, sử dụng, chuyển nhượng và 

trao đổi tiền mặt do BOL phát hành, trong đó nêu rõ các trường hợp mang số tiền mặt 

vượt mức quy định ra khỏi Lào sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm ngặt, 

lần đầu bị cảnh cáo, lần thứ 2 vi phạm sẽ bị phạt 50% số tiền vượt quá mức quy định 

và tăng thêm 50% đối với lần thứ 3 vi phạm. 

Quyết định mới cũng cấm các cá nhân, pháp nhân và tổ chức giao dịch, trao đổi tiền 

mặt dưới hình thức đầu cơ để kiếm lợi nhuận. BOL cũng cấm các tổ chức tài chính 

trực thuộc, bao gồm các ngân hàng thương mại không được cung cấp hoặc tạo điều 

kiện cung cấp tiền mặt mới cho cá nhân, pháp nhân, tổ chức để bán hoặc trao đổi nhằm 

thu lợi nhuận. Các trường hợp vi phạm sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý nghiêm 

ngặt. 

Theo đó, những người bán hoặc cung cấp dịch vụ trao đổi tiền mới, tiền đang còn hình 

thức đẹp để kiếm lợi nhuận sẽ bị cảnh cáo lần đầu và phạt từ 1-3 triệu Kip cho lần tái 

phạm tiếp theo. BOL cũng cấm các hình thức sử dụng làm giảm chất lượng vật lý của 

đồng tiền như vẽ, viết, gói, vặn do người Lào có thói quen này khi dùng tiền giấy trong 

các nghi lễ. 

Ngoài ra, BOL cũng đưa ra quy định về cách thức sử dụng tiền giấy cho mục đích 

quảng cáo hoặc thông qua phương tiện truyền thông, với các hình phạt theo từng cấp 

độ vi phạm. 
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 Lào xem xét tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế 

heo báo chí Lào, tuần qua, ngày 24/7, tại thủ đô Vientiane, Thứ trưởng Bộ 

Công Thương Lào Somchith Inthamith đã chỉ trì hội thảo về tác động của đại 

dịch Covid-19 đến nền kinh tế, tham dự hội thảo có đại diện các đối tác phát 

triển của Lào, bao gồm Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Lào Leo Faber, đại 

biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Lào Paul Stephens, cùng hơn 80 đại biểu từ 

các ban ngành chính quyền có liên quan và đại diện khu vực tư nhân trong nước. 

Tại hội nghị, các bên tham dự cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường 

hợp tác giữa khu vực công, tư nhân và đối tác quốc tế trong việc ứng phó và phục hồi 

nền kinh tế Lào sau khi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Hội thảo diễn ra vào thời điểm đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo 

các làn sóng lây nhiễm mới, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và đời sống 

con người. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Somchith Inthamith cho biết kinh tế Lào đang đối mặt 

với sự chững lại cùng khó khăn về tài chính từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu, việc gián 

đoạn chuỗi cung ứng, nguồn thu từ du lịch quốc tế và lượng kiều hối giảm sút. 

Giống như nhiều quốc gia khác, Chính phủ Lào đã áp đặt các biện pháp phòng ngừa 

nghiêm ngặt để ngăn ngừa nguy cơ lây lan của đại dịch, đồng thời cung cấp hỗ trợ cần 

thiết để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, khiến tăng 

trưởng kinh tế chững lại. 

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm tập trung vào 3 vấn đề chính, bao gồm tác động 

của Covid-19 đến kinh tế Lào, các phản ứng của Chính phủ Lào và khuyến nghị về 

cách thức khắc phục và phục hồi nền kinh tế. 

Cũng trong hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe về quan điểm của đại diện ngành y của 

Lào về việc cân bằng giữa yếu tố đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế, 

báo cáo về tiến trình cải cách môi trường kinh doanh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, thông tin về cơ chế đầu tư và giải quyết tranh chấp tại Lào. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Somchith Inthamith cũng thông tin về quá trình thực hiện nghiên 

cứu về năng lực hội nhập thương mại của Bộ Công Thương thông qua các báo cáo và 

khảo sát thực tế từ các bên liên quan, bao gồm khu vực công, tư nhân và xã hội dân 

sự, trong đó đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp thương mại, công nghiệp sản 

xuất và du lịch. 

Phát biểu tại hội thảo, Đại biện lâm thời Australia, ông Paul Stephens nhấn mạnh tầm 

quan trong của sự hợp tác giữa khu vực công, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân 

trong và ngoài nước trong các hành động khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 

và duy trì sự phục hồi nền kinh tế trong dài hạn. 
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 Tuy nhiên, ông Paul Stephens cho rằng tác động của Covid-19 đến nền kinh tế Lào 

không thực sự rõ ràng, tuy nhiên phải thừa nhận những ảnh hưởng nghiêm trọng mà 

đại dịch đã gây ra cho nền kinh tế và khả năng tăng trưởng của nền kinh tế Lào. Vì 

vậy, các đối tác phát triển cần hợp tác chặt chẽ với chính phủ Lào để đảm bảo các 

nguồn lực được ưu tiên sử dụng vào việc phục hồi, đảm bảo sự ổn định và hỗ trợ tăng 

cường cải cách các lĩnh vực quan trọng. 

Đại sứ Liên minh Châu Âu Leo Faber cũng phát biểu nhấn mạnh đến việc ưu tiên tạo 

điều kiện trong việc cải thiện thị trường trong nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề có 

liên quan đến kinh tế, đặc biệt là dịch vụ, du lịch, chuỗi cung ứng hàng hóa và lượng 

kiều hối trong bối cảnh Lào có thể được xem như đã tránh khỏi các tác động đến lĩnh 

vực sức khỏe con người do Covid-19 gây ra. 

 

Tỷ lệ nghèo tại Lào tiếp tục giảm 

heo báo chí Lào, Tỷ lệ nghèo đói ở Lào tiếp tục giảm sau các thành công của 

chính phủ trong việc cải thiện điều kiện sống của người dân, đặc biệt là lĩnh 

vực cơ sở hạ tầng, điện lưới, đường giao thông, nước sạch, vệ sinh. 

Theo nội dung báo cáo Khảo sát tiêu dùng và chi tiêu hộ gia đình của Lào năm 2018-

2019, các chỉ số nghèo đói, bao gồm khoảng cách nghèo và mức độ nghèo đã được cải 

thiện đáng kể theo chiều hướng tích cực, đồng thời mức độ chi tiêu cũng tăng, nhiều 

hơn cả là vào lĩnh vực tiêu dùng thực phẩm. 

Theo đó, tỷ lệ nghèo của Lào giảm từ 46% trong giai đoạn 1992-1993 xuống 39% vào 

năm 1997-1998, xuống 33.5% vào năm 2002-2003, còn 27.6% vào năm 2007-2008, 

23.36% trong năm 2012-2013 và 18.3% trong năm 2018-2019. 

Theo khảo sát, tỷ lệ nghèo đói ở Lào trong năm 2018-2019 là 18.3%, trong khi mức 

tiêu thụ bình quân mỗi hộ gia đình tăng 28.7% so với giai đoạn 2012-2013, từ 2 triệu 

Kip lên 2.6 triệu Kip. 

Theo đó, mức chi tiêu hộ gia đình tại Lào đã tăng đáng kể, song song với việc giảm 

tiêu thụ sản phẩm tự cung tự cấp, chuyển sang mua thực phẩm ngoài thị trường nhiều 

hơn để đa dạng nguồn dinh dưỡng. 

Lượng tiêu thụ gạo chiếm khoảng 31% số thực phẩm mà một gia đình tiêu thụ, tiếp 

sau là thịt, cá, rau và các sản phẩm tiêu dùng phổ biến khác. 

Về tiêu chí tiếp cận cơ sở hạ tầng, hiện có 93.8% các bản trên cả nước có đường đi lại 

vào mùa khô, tăng đáng kể so với lần khảo sát trước (76.4%) và 89.5% các cộng đồng 

dân cư được sử dụng điện lưới, tăng hơn so với năm 2012-2013 (76.5%). 

Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng nước sạch là 90.7% tổng số bản và chỉ còn 19.6% dân số 

không có nhà vệ sinh. Ngoài ra, có 97.5% dân số Lào tiếp cận được với chương trình 
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 tiêm chủng, 39.3% có khả năng tiếp thuốc y tế cấp bản và có 36.4% tổng số bản trên 

cả nước được chứng nhận có nhà thuốc tiêu chuẩn. 

Theo Trung tâm thống kê Lào, quá trình khảo sát được thực hiện mỗi 5 năm, kể từ năm 

1992-1993, trong đợt khảo sát lần này, dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), 

thông tin được lấy trên 636 bản và 10.176 hộ gia đình đã diễn ra từ tháng 6/2018-

6/2019. Mục tiêu của khảo sát là thu thập và báo cáo thông tin tiêu dùng và mức chi 

tiêu hộ gia đình, khả năng tiếp cận dịch vụ công cộng. Đây là một trong các cơ sở dữ 

liệu quan trọng cho Lào trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc 

gia và kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Theo số liệu thống kê, cả nước Lào có 1.27 triệu hộ gia đình, bình quân 4.7 người/hộ, 

giảm từ 5.2 người trong giai đoạn 2012-2013. Có 34.8% hộ gia đình sống tại khu vực 

đô thị, 58.8% sống tại khu vực nông thôn có đường giao thông và 6.6% còn lại chưa 

có đường giao thông tại địa phương. 

Lào tổ chức đánh giá dự án cạnh tranh và thương mại 

quốc gia 

heo báo chí Lào, Vụ Kế hoạch và Hợp tác (DPC) thuộc Bộ Công Thương vừa 

tổ chức hội nghị sơ kết tiến độ thực hiện dự án Cạnh tranh và Thương mại 

Lào trong nửa đầu năm 2020 và công tác trọng tâm trong nửa cuối năm tại 

thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Phouvieng Phongsa cùng sự 

tham gia của đại diện các tổ chức tài trợ, các cơ quan quốc tế và ban ngành liên quan.  

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã thảo luận về những thành tựu, thách thức và 

ưu tiên chính trong quá trình triển khai dự án cạnh tranh và thương mại Lào, đồng thời 

tham gia các bài tham luận về vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc 

thuận lợi hóa việc khởi đầu kinh doanh, hợp lý hóa việc cấp giấy phép kinh doanh. 

Ngoài ra, các bên cũng trao đổi về hỗ trợ cải cách thương mại biên giới, tạo thuận lợi 

cho thương mại và kết nối thị trường. 

Cho biết tại Hội nghị, ông Phouvieng đề cập đến tác động nghiêm trọng của đại dịch 

Covid -19 đối với nền kinh tế thế giới cũng như Lào, nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án để giảm thiểu tác động kinh tế.  

Mặc dù Lào đã không ghi nhận số lượng lớn các ca nhiễm Covid-19 nhưng nước này 

đang đối mặt với sự chững lại của nền kinh tế, đặc biệt là tình trạng gián đoạn chuỗi 

cung ứng,suy giảm doanh thu từ ngành du lịch và nguồn kiều hối. Tuy nhiên, ông 

Phouvieng nhân định, khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 vẫn mở ra cơ hội cho sự thay 

đổi tích cực, đẩy nhanh những cải cách cần thiết để hỗ trợ sự phục hồi. 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 89 

  

Lào chú trọng cải thiện khả năng xuất khẩu nông sản 

heo báo chí Lào, tuần qua, Bộ Nông Lâm Lào, Sở Nông Lâm Luang Namtha 

cùng đại diện các ban ngành có liên quan đã tổ chức cuộc họp thảo luận về kế 

hoạch cải thiện quản lý an toàn sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang 

thị trường quốc tế, đặc biệt là EU trong bối cảnh doanh nghiệp Lào đang gặp nhiều 

thách thức để đạt được tiêu chí xuất khẩu rau quả tươi vào Liên minh Châu Âu. Cuộc 

họp diễn ra với sự tham gia hỗ trợ của đại diện Trung tâm thương mại quốc tế ICT. 

Theo Bộ Nông Lâm Lào, EU đã từng cấm việc nhập khẩu các mặt hàng rau củ của Lào 

do vi pham tiêu chuẩn về an toàn, đặc biệt là việc phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật gây hại vượt mức cho phép.  

Liên quan đến các vấn đề này, hồi năm 2016, Bộ Nông Lâm Lào đã ban hành quy định 

tăng cường sử dụng các biện pháp đảm bảo kiểm dịch cây trồng sau khi bị EU cảnh 

cáo và ra lệnh đình chỉ 10 công ty doanh nghiệp xuất khẩu của Lào. Theo đó, Bộ Nông 

Lâm cũng đã thiết lập hệ thống giám sát tiêu chuẩn và kiểm soát dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật cũng như dịch bệnh của sản phẩm cây trồng xuất khẩu. 

Cho đến nay, chỉ có một công ty duy nhất là Living Fresh ở tỉnh Champasak thông báo 

đến các đối tác EU về việc doanh nghiệp này đảm bảo khả năng xuất khẩu rau củ đảm 

bảo các tiêu chuẩn đã đề ra.  

Tại cuộc họp, cơ quan chức năng liên quan đã bàn về việc xây dựng kế hoạch về 

phương hướng quản lý hàng hóa nông nghiệp để tăng cường khả năng xuất khẩu sang 

thị trường EU. 

Trước đó, năm 2016, EU đã cấm nhập khẩu bốn loại rau được trồng ở Lào bất chấp 

việc đã nhận được giấy chứng nhận từ cơ quan chức năng trong nước, lệnh cấm nhập 

khẩu vào khu vực này sẽ chỉ được dỡ bỏ khi sản phẩm của Lào được xác nhận đạt các 

tiêu chuẩn cần thiết. 

Ngoài ra, Bộ Nông Lâm cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương đảm bảo giấy chứng 

nhận đảm bảo chất lượng không được cấp cho rau củ được trồng ở nước ngoài nhưng 

được cho là có nguồn gốc từ Lào nhằm hưởng hạn ngạch xuất khẩu.  
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Lào thúc đẩy khả năng xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ 

heo báo chí Lào, tuần qua, tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Bộ Công thương 

Khemmani Pholsena đã tham dự và chỉ đạo tại Đại hội Hiệp hội Thủ công mỹ 

nghệ Lào lần thứ 9 để bầu ra ban chấp hành khóa mới. 

Theo đó, tại đại hội, Bộ trưởng Công Thương Lào yêu cầu ban lãnh đạo mới của Hiệp 

hội Thủ công mỹ nghệ Lào cùng các thành viên trên cả nước cần nỗ lực hơn trong việc 

tạo ra các mạng lưới thị trường bền vững để phân phối các sản phẩm địa phương cho 

khách hàng.  

Hiện tại, thách thức lớn đối với các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ địa phương của 

Lào là thiếu mạng lưới phân phối, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn 

định cho hoạt động sản xuất, tăng cường doanh thu.  

Theo Bộ trưởng Khammani Pholsena, việc củng cố mạng lưới thị trường đồ gỗ mỹ 

nghệ sẽ đóng vai trò là bàn đạp để mở rộng chất lượng và số lượng sản xuất nhằm cung 

cấp sản phẩm Lào cho thị trường Asean và các thị trường xuất khẩu xa hơn.  

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào, ông Hansana Sisane nhấn 

mạnh vai trò của chính quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển 

ngành thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là việc mở rộng thị trường, cải thiện kỹ năng tiếp 

thị và kỹ thuật sản xuất các sảm phẩm từ nhiều loại chất liệu như lụa, bông, tre, mây, 

bạc, gốm… và kỹ năng tiếp cận, thu hút thị hiếu khách hàng và khách du lịch. 

Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào được thành lập vào năm 1998, hiện có hơn 120 thành 

viên là các doanh nghiệp trên cả nước. Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào bao gồm 6 

lĩnh vực dệt may, đồ trang sức, lâm sản không phải gỗ, sản phẩm gỗ tái chế, gốm và 

các sản phẩm truyền thống. 
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Thúc đẩy dự án nhà ga đường sắt Lào-Trung ở Luang 

Namtha 

heo truyền thông Lào, mới đây dẫn thông tin từ Ủy ban chuyên trách về đánh 

giá tác động và đền bù dự án đường sắt Lào-Trung Quốc đoạn qua tỉnh Luang 

Namtha, miền Bắc Lào, cho biết hạng mục các nhà ga trên địa bàn đang được 

đẩy nhanh. 

 

Theo đó, có hai nhà ga đường sắt tại tỉnh Luang Namtha, một là nhà ga Boten nằm tại 

biên giới Lào-Trung Quốc và nhà ga tại Nateuy, bao gồm khu đón hành khách và bãi 

bốc dỡ hàng hóa. 

Hiện tại, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tái định cư cho 37 hộ gia 

đình bị giải tỏa để thực hiện việc xây dụng ga Boten.  

Ga Boten nằm gần Đường hầm Hữu nghị ở biên giới giữa Lào và Trung Quốc, đây là 

hạng mục dài nhất trên toàn tuyến với với 7.000 mét ở lãnh thổ Trung Quốc và 2.000 

mét ở phía Lào. Sau khi đi qua Đường hầm Hữu nghị, các đoàn tàu sẽ đến ga tại Boten, 

cách cửa khẩu quốc tế Boten khoảng 1 km. 

Theo thông tin dự án, khoảng 16,9 km đường sắt Lào-Trung Quốc sẽ đi qua tỉnh Luang 

Namtha, bao gồm cầu, hầm chui và hai nhà ga. 

Các chuyến tàu điện chở khách dự kiến đạt tốc độ tối đa 160km/h, xuất phát từ 

Vientiane đến biên giới Boten-Mohan giữa Lào và Trung Quốc, qua bốn tỉnh 

Vientiane, Luang Prabang, Oudomxay và Luang Namtha.  

Đường sắt Lào-Trung Quốc có tổng chiều dài 414,3 km, bao gồm 198 km hầm chui 

và 62 km cầu. Khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ thủ đô Vientiane đến cửa 

khẩu quốc tế Boten sẽ giảm từ hai ngày theo đường bộ hiện tại xuống còn chưa đến ba 

giờ. 

Đường sắt Lào-Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021, là một phần của 

hệ thống đường sắt kết nối Trung Quốc với các nước Asean. 
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Tỉnh Luang Prabang giảm mục tiêu tăng trưởng do 

Covid-19 

heo truyền thông Lào, Chính quyền tỉnh Luang Prabang vừa điều chỉnh mục 

tiêu tăng trưởng sản phẩm quốc nội GRDP xuống còn 4.3%, từ kế hoạch 7.9% 

đặt ra hồi đầu năm do phải chịu các ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19. 

Theo đó, tỉnh Luang Prabang cũng điều chỉnh lại mục tiêu thu ngân sách trong 

năm, giảm từ 409,7 tỷ kip xuống thành 335,4 tỷ kip. 

Số liệu báo cáo mới đây cho biết sau sáu tháng đầu năm 2020, tỉnh Luang Prabang thu 

ngân sách đạt 152,1 tỷ kip, tương đương 37,14% kế hoạch được phê duyệt là 409,7 tỷ 

kip giảm 10,66% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngoài ra, tỉnh Luang Prabang cũng đối mặt với thâm hụt thương mại 61,6 tỷ kip khi 

ghi nhận khả năng xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm chỉ ở mức 27,7 tỷ kip, tương 

đương 13,24% kế hoạch năm. Trong đó mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh bao gồm 

các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ không phải gỗ, với các thị trường 

chính là Trung Quốc và Thái Lan. 

Ngành du lịch của tỉnh Luang Prabang cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-

19 khi sau 6 tháng đầu năm ghi nhận 201.347 lượt du khách, tương đương 23,2% mục 

tiêu cả năm là 961.749 lượt, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó bao gồm 

48.606 lượt khách nội địa và 152.741 khách nước ngoài, đem lại thu nhập 111,5 triệu 

USD, tương đương 40,3% kế hoạch năm là 276,9 triệu USD. 

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và biện pháp phòng ngừa chặt chẽ của Chính phủ 

đã khiến Luang Prabang, dựa nhiều vào ngành du lịch để phát triển kinh tế gặp khó 

khăn do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này hầu hết phải tạm ngưng hoạt 

động. 
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Thủy điện Xekaman 1 nộp nghĩa vụ ngân sách gần 200 

tỷ Kip 

heo báo chí Lào, Dự án thủy điện Xekaman 1, một trong các dự án ưu tiên của 

Chính phủ Lào nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương hiện đạt 

99% tổng tiến độ, bao gồm các hạng mục nhà máy Xekaman 1, nhà máy 

Xekaman Sanxay, hệ thống truyền tải và 2 khu tái định cư, với tổng giá trị đầu 

tư 539 triệu USD, tương đương 4.800 tỷ Kíp. Dự án thủy điện Xekaman 1 có thời hạn 

tô nhượng 25 năm, bắt đầu triển khai phát điện từ năm 2016. 

Giám đốc dự án thủy điện Xekaman 1, ông Phạm Hoàng Việt cho biết đây là một trong 

các dự án trong khuôn khổ hợp tác điện lực Lào-Việt Nam, mỗi năm dự án nộp ngân 

sách cho nhà nước Lào khoảng 9 triệu USD, tương đương 12.77% tổng sản lượng điện 

sản xuất được, tức khoảng 1.2 tỷ kWh. Kể từ năm 2016, tổng sản lượng điện của dự 

án Xekaman 1 đạt 4.4 tỷ kWh, thực hiện nghĩa vụ ngân sách 22 triệu USD, tương 

đương 198 tỷ Kip. Trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành, dự án đã được 

chính quyền tạo điều kiện nhằm tạo hiệu quả kinh tế tối đa cũng như đảm bảo nguồn 

cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương. Ngoài ra, kể từ giai 

đoạn xây dựng, chính phủ Lào đã cử chuyên gia nước ngoài thực hiện thẩm định chất 

lượng, đồng thời tổ chức đánh giá công tác điều tiết lũ hàng năm. 

Ngoài ra, mặc dù nằm tại hạ nguồn, thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ lụt nhưng 

dự án thủy điện Xekaman 1 đã thực hiện tốt việc điều tiết nước nhằm đảm bảo khả 

năng sản xuất nông nghiệp cho người dân, kết hợp với việc hoàn thành xây dựng khu 

tái định cư, dự án đã góp phần vào việc phát triển kinh tế và đời sống tại địa phương 

ngày càng tốt hơn. 

Ông Phạm Hoàng Việt cũng cho biết thêm trong thời gian tới đơn vị sẽ tập trung tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền để củng cố niềm tin của người dân và dư luận, 

đặc biệt là về hoạt động của hệ thống cảnh báo thiên tai. 
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Thủy điện Nam Ou 1 đạt 90% tiến độ 

heo báo chí Lào, mằm trong tổ hợp 7 dự án thủy điện Nam Ou do Sino Hydro 

của Trung Quốc phát triển theo dạng tô nhượng trong vòng 29 năm, thủy điện 

Nam Ou 1, tại huyện Pak Ou, tỉnh Luang Prabang đang chuẩn bị hoàn thành 

vào cuối năm nay khi hiện đã đạt 90% tổng tiến độ. 

Giám đốc dự án Huanan Chang mới đây cho biết nhà máy Nam Ou 1 có tổng công 

suất lắp đặt 180MW với 4 tổ máy, hiện đã hoàn thành lắp đặt 3 tổ máy có cùng công 

suất 45MW và dự kiến sẽ hoàn thành lắp đặt tổ máy cuối cùng trong tháng 9 này trước 

khi đi vào hoạt động chính thức trong cuối năm. 

Hiện dự án đang triển khai giai đoạn 3, sau khi hoàn thành 2 giai đoạn đầu tiên, bao 

gồm việc xây dựng 6 cửa xả, hệ thống đập và khu vực điều hành hệ thống. 

Thủy điện Nam Ou 1 nằm trong giai đoạn sau của tổ hợp thủy điện Nam Ou, cùng các 

đập số 3-4-7, nằm cách tỉnh lỵ Luang Prabang 45km, cách dòng chính Mekong 15km 

và ở sát cạnh quốc lộ 13 phía Bắc, được khởi công từ năm 2016, thực hiện nắn dòng 

vào tháng 10/2017 và chạy 3 tổ máy đầu tiên vào tháng 6 vừa qua. Điện sản xuất từ dự 

án Nam Ou 1 sẽ truyền đến trạm điện lực Pak Mong, huyện Nam Bak và trạm điện 

huyện Xieng Nguen. Dự án thủy điện Nam Ou 1 cũng bao gồm quá trình nâng cấp 5 

km quốc lộ 13 Bắc và sử dụng khoảng 60% nhân công là lao động Lào. 
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Quốc tế tài trợ Lào phát triển giáo dục 

heo báo chí Lào, Tổ chức ChildFund tại Lào vừa thực hiện ký kết biên bản ghi 

nhớ với chính quyền tỉnh Huaphanh, miền Bắc Lào về thực hiện dự án quyền 

và nghĩa vụ giáo dục (PAER) tại bản Huameuang, huyện Xamneua trong thời 

hạn 3 năm, từ 2020-2023, do ChildFund thực hiện với khoản viện trợ trị giá 

540.000 USD, bao gồm nguồn tài chính từ Liên minh Châu Âu. 

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là đối tượng phụ nữ, trẻ em, 

người dân tộc thiểu số, giáo viên và người khuyết tật tại 60 bản mục tiêu, nhằm củng 

cố quyền trẻ em và khả năng tiếp cận giáo dục. 

Cho biết tại buổi lễ ký kết, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Huaphanh, ông 

Vilaphong Phommasy nhấn mạnh tầm quan trong của dự án đối với việc phát triển 

giáo dục của địa phương, đặc biệt là tại huyện Xamneua, nhằm củng cố mạng lưới và 

chất lượng giáo dục, của cả giáo viên và học sinh. 

Giám đốc ChildFund tại Lào, ông Biju Abraham cho biết dự án sẽ góp phần tăng cường 

sự tham gia của cộng đồng để phát triển lĩnh vực giáo dục toàn diện. 

Tại Lào, ChildFund cho biết sẽ hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận như Hiệp hội hỗ 

trợ trẻ em khuyết tật và Hiệp hội phát triển kỹ năng sống để tăng cường nhận thức 

cộng đồng về quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tiếp cận giáo dục và quyền không bị 

phân biệt đối xử. 

 Nhật Bản viện trợ Lào phát triển nguồn nhân lực 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 28/7, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA) Yoshiharu Yoneyama đã cùng Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc 

tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, bà Sisomboun Ounavong ký kết thỏa thuận 

cung cấp viện trợ 2.9 triệu USD bởi Chính phủ Nhật Bản cho Chính phủ Lào, 

để thực hiện dự án Quỹ học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) tại Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sisomboun Ounavong cho biết mục đích của dự án nhằm nâng 

cáo trình độ của cán bộ nhà nước Lào, cụ thể là 20 suất học bổng hàng năm, bao gồm 

diện thạc sĩ và tiến sĩ tại các tổ chức giáo dục và trường đại học ở Nhật Bản. Theo đó, 

dự án sẽ được triển khai thông qua sự phối hợp giữa JICA và Bộ Giáo dục và Thể thao 

Lào, kể từ tháng 7/2020-4/2024. 

Quỹ học bổng phát triển nguồn nhân lực là môt trong các hình thức viện trợ dài hạn 

của Nhật Bản dành cho Lào, bắt đầu hoạt động từ năm 1999 và đã cung cấp tổng cộng 

420 suất học bổng cho cán bộ nhà nước Lào, chủ yếu ờ các cơ quan chính phủ. Những 

cán bộ nói trên được kỳ vọng sẽ là thế hệ lãnh đạo tương lai, lực lượng trực tiếp hoạch 

định các kế hoạch phát triển kinh tế của Lào. 
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 Để có thể dự tuyển học bổng JDS, ứng viên cần viết và nói tốt tiếng Anh với số điểm 

TOEFL từ 500 trở lên, đồng thời có bằng cử nhân từ các trường đại học trong hoặc 

ngoài nước, đồng thời có thể trạng sức khỏe và tinh thần tốt. 

Trước đó, hôm 27/7, JICA cũng đã ký biên bản ROD với Cục Đường bộ, Bộ Công 

chính và Vận tải Lào để thực hiện dự án phát triển năng lực quản lý và bảo trì cầu 

đường, dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay. 

Dự án nói trên nhằm nâng cao năng lực của các cán bộ Bộ Công chính và Vận tải cũng 

như chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, thẩm định và lên kế 

hoạch bảo trì cầu đường. 

Ước tính, cả nước Lào có trên 3.000 công trình cầu các loại, trong đó có nhiều công 

trình đã và đang xuống cấp, hư hỏng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là tình trạng xe tải hạng 

nặng lưu thông. 

      Lào liên tục phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh 

trái phép  

heo truyền thông Lào, kể từ đầu tháng 7, cơ quan chức năng các tỉnh phía bắc 

của Lào đã phát hiện và buộc nhiều trường hợp công dân Trung Quốc nhập cảnh 

trái phép vào nước này phải về nước. 

Trong các ngày 1/7 và 7/7, công an tỉnh Bokeo đã tổ chức bàn giao tổng cộng 28 công 

dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho nhà chức trách thành phố Cảnh Hồng, khu tự 

trị Tây Song Bản Nạp của Trung Quốc để thực hiện biện pháp giáo dục. 

Ngày 20/7, công an tỉnh Phongsaly đã bàn giao 34 công dân Trung Quốc, bao gồm 7 

phụ nữ cho công an thành phố Pu’er, tỉnh Vân Nam, cũng với cáo buộc nhập cảnh trái 

phép. 

Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp nhập cảnh trái phép mà người Trung Quốc thực 

hiện khi bị phát hiện đều lấy lý do là "đi du lịch" nhưng không muốn trải qua quá trình 

sàng lọc và cách ly y tế mà chính quyền Lào quy định. 

Mặc dù lý do lý giải việc nhập cảnh trái phép của 34 người nói trên là vì mục đích du 

lịch, tuy nhiên liên hệ với tình hình dịch bệnh, thiên tai đang hoành hành dữ dội, kéo 

theo là nạn thất nghiệp đang không ngừng gia tăng tại Trung Quốc, cũng như những 

vụ việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam diễn ra liên tiếp gần đây, 

có thể nhận thấy rất khó để những người Trung Quốc có thể có tâm trạng “đi du lịch” 

vào lúc này, lý do thực sự của hành vi này chỉ có thể là để tìm kiếm việc làm. 

Minh chứng cho quan điểm nói trên, theo kênh tiếng Trung Sound Of Hope, dẫn lời 

chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại BNP Paribas, ước tính vào tháng 6/2020 rằng số 

người thất nghiệp ở Trung Quốc trong dịch bệnh có thể lên tới 132 triệu người, chiếm 

khoảng 30% dân số làm việc tại các thành phố của Trung Quốc. 
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 Bình luận về việc nhiều người Trung Quốc đang cố gắng vượt biên để tìm kiếm cơ hội 

tại một số nước như Việt Nam, Lào, cư dân mạng Trung Quốc có ý kiến cho rằng trước 

nay chỉ nghe nói tới việc người Trung Quốc vượt biên đi kiếm việc làm ở Mỹ và các 

nước châu Âu, hay như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tình thế xoay chuyển quá nhanh ngoài 

sức tưởng tượng, việc này đang làm mất đi hình ảnh quốc gia hùng cường của Trung 

Quốc. 

Xu thế cho thấy thời gian tới Lào sẽ vẫn phải chịu nhiều sức ép từ vấn nạn người Trung 

Quốc nhập cảnh trái phép, điều này không chỉ gây ra những khó khăn trong quản lý 

trật tự, mà còn khiến Lào đối diện với những nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm Covid 19 

tương tự như Việt Nam đang mắc phải hiện nay. 

Phụ nữ Lào có nhiều vấn đề về mắt hơn nam giới 

heo truyền thông Lào, Trung tâm Nhãn khoa Quốc gia Lào mới đây cho biết 

theo một cuộc khảo sát về các bệnh thị lực vào năm 2017 (ở người có độ tuổi từ 

50 trở lên) thì tỷ lệ mù lòa tại nước này cao tới 1,7% .Trong số 15.800 người mù 

trong đợt khảo sát (ở nhóm tuổi 50 trở lên), bao gồm 76% là nữ và 24% nam.  

Cũng theo số liệu năm 2019, Lào ghi nhận tổng cộng 3.592 phụ nữ và 3.520 nam giới 

đã trải qua phẫu thuật đục thủy tinh thể. Số phụ nữ đã trải qua phẫu thuật đục thủy tinh 

thể vẫn còn thấp hơn so với số người mù, điều này phản ánh số lượng phụ nữ Lào tiếp 

cận được với dịch vụ y tế về nhãn khoa, đặc biệt là phẫu thuật thủy tinh thế đang rất 

thấp. 

Thông tin trên được ra tại hội nghị với chủ đề về bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe 

mắt đã được tổ chức bởi Fred Hollows Foundation tại Lào, Hiệp hội Phát triển Giới và 

Trung tâm Nhãn khoa Quốc gia.  

Mục tiêu của hội nghị là trao đổi thông tin về tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình 

đẳng giới và khả năng tiếp với các dịch vụ chăm sóc mắt của phụ nữ Lào. Đồng thời, 

thảo luận về kinh nghiệm của những phụ nữ Lào trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế 

liên quan đến nhãn khoa. 

Trong vài năm trở lại đây, Fred Hollows Foundation là một trong các tổ chức tích cực 

thực hiện việc cải thiện thị lực của phụ nữ ở các tỉnh mục tiêu của Lào, đặc biệt là cải 

thiện khả năng tiếp dịch vụ y tế đang còn hạn chế, phản ánh tỷ lệ bệnh lý nhãn khoa 

của phụ nữ cao hơn nhiều so với đàn ông. 

Fred Hollows Foundation cũng thường xuyên tổ chức trao tặng thiết bị y tế để điều trị 

các vấn đề về mắt ở Lào và hỗ trợ tăng cường hệ thống y tế ở cấp trung ương cũng như 

địa phương nhằm nỗ lực đảm bảo rằng tất cả người dân Lào đều có điều kiện được 

điều trị đục thủy tinh thể và phòng ngừa tật khúc xạ, đặc biệt là nhóm tuổi trên 50. 
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Lào áp dụng công nghệ vào trồng lúa nhằm tiết kiệm 

sức lao động 

heo báo chí Lào, ngày 25/8/2020 tại bản Thasommo, quận Xaythani thủ đô 

Vientiane, Trung tâm khuyến nông Thonghap-Tha ngon thuộc Sở Nông Lâm 

Vientiane đã phối hợp với công ty Muang Lao Food tổ chức thí điểm trồng lúa 

áp dụng công nghệ nhằm tiết kiệm sức lao động với sự tham gia của ông Lasai 

nuanthasong Giám đốc sở Nông Lâm thủ đô Viêng Chăn, ông Nuki Sihalath phó chủ 

tịch quận Xaythani, cùng đại diện các ban nghành, chuyên gia và nông dân cùng tham 

dự. 

Tại buổi lễ, ông Chantho Channgakham Phó giám đốc Thonghap-Tha ngon cho biết 

việc đẩy mạnh công tác trồng lúa theo hướng công nghiệp và áp dụng công nghệ hiện 

đại nhằm giảm thiểu phụ thuộc vào sức lao động trong sản xuất lúa gạo.Từ năm 1972 

đến nay trung tâm đã nhận được viện trợ 2 lần từ chính phủ Nhật Bản, lần gần đây nhất 

là đầu năm 2019 và hoàn thành vào tháng 03/2020 bao gồm dự án cung cấp trang thiết 

bị vật tư và cải thiện hệ thống thủy lợi vào sản xuất lúa vụ mùa năm 2020. Khu vực 

trung tâm khuyến nông Thonghap- Tha Ngon bao gồm 5 bản: Bản Phu 

Kham,Kengkhay, Thasommo,latkhoai và bản Udomphon với tổng diện tích 658 Héc 

ta, có đường đê dài 9km bao quanh khu Thonghap với hệ thống tưới tiêu đầy đủ, vùng 

Thonghap có diện tích rộng  lớn, phù hợp với việc áp dụng máy móc vào sản xuất theo 

hướng công nghiệp và hiện đại.  

Theo đó, trong giai đoạn 3 năm vừa qua, hệ thống bơm thủy lợi tại trạm Kengkhay bị 

hư hỏng nên không thể cấp nước dẫn đến tình trạng khô hạn không thể sản xuất, đến 

vụ mùa năm 2020, trung tâm khuyến nông Thonghap-Tha ngon đã vận động nông dân 

vùng Thonghap sản xuất lúa trên diện tích 500 Hecta, hiện nay việc gieo cấy đã đạt 

95%,  phần lớn là lúa gieo sạ với các giống chủ yếu như, lúa Thadokkham 8+11, Lúa 

Hommani, lúa 450 năm.... 

diện tích đất  ruộng của trung tâm là 33 hec ta trong đó 14 hec ta là trồng giống lúa ລຸ
ເນ3 , 8 hecta là trồng giống lúa Thadokkham, còn lại là sản xuất. Dự tính sản lượng 

đạt 3 tấn /hecta. Riêng vùng nông nghiệpThonghap đặt mục tiêu áp dụng máy móc vào 

sản xuất vụ mùa năm 2020 tỷ lệ 85%, tương đương 425hecta.  
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 Tin vắn: 

  Lào chuẩn bị đề xuất khu bảo tồn quốc gia Nam Poui là 

di sản thiên nhiên Asean 

heo báo chí Lào, nước này đang có kế hoạch đề xuất Asean công nhận khu 

bảo tồn thiên nhiên quốc gia Nam Poui, tỉnh Xayaboury, miền Bắc Lào là di 

sản thiên nhiên cấp Đông Nam Á. 

Hiện nay, ngoài khu bảo tồn tự nhiên quốc gia Nam Poui, tỉnh Xayaboury, Lào cũng 

đang đề xuất Asean chứng nhận khu bảo tồn Phou Xiengthong ở tỉnh Champasak và 

Salavan là di sản cấp khu vực. Hai khu vực nói trên cũng được lựa chọn để triển khai 

dự án bảo tồn quần thể động thực vật dưới sự hỗ trợ về ngân sách và kỹ thuật từ Asean. 

Khu bảo tồn quốc gia Nam Poui, tỉnh Xayaboury được công nhận vào năm 1993, với 

tổng diện tích 191.200ha, thuộc địa phận 3 huyện gồm MeuangPhieng, Paklay và 

Thongmixay. 

Khu bảo tồn quốc gia Nam Poui, tỉnh Xayaboury là một trong các khu vực tự nhiên có 

hệ sinh thái đa dạng, là nơi bảo tồn các loài động vật như voi, bò rừng, hổ, sơn dương, 

gấu, vượn. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất ở Lào còn ghi nhận sự tồn tại của loại vượn 

tay trắng quý hiếm. Ngoài các động vật đặc hữu, khu bảo tồn quốc gia Nam Poui còn 

có nhiều loài chim, động vật có vú, hàng trăm loài bò sát và có nhiều loại cây gỗ quý 

hiếm.  

 Kỳ họp chính quyền thành phố Vientiane lần thứ 33 

heo báo chí Lào, tại trụ sở hành chính thủ đô Vientiane trong các ngày 28-

29/7, kỳ họp lần thứ 33 của chính quyền thành phố diễn ra dưới sự chủ trì của 

Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoun, cùng sự tham dự của toàn thể lãnh đạo 

các cơ quan, ban ngành chức năng. 

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn 

đề liên quan đến công tác phát triển thủ đô Vientiane; các vấn đề nổi bật ở địa phương 

trong tháng 7 và công tác trọng tâm trong tháng 8; kế hoạch chuẩn bị phòng chống hạn 

hán, lũ lụt thường niên 2020; kế hoạch quy hoạch trật tự và mỹ quan đô thị Vientiane 

để chuẩn bị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ Thành phố 

Vientiane lần thứ VII; báo cáo về công tác quản lý cán bộ năm 2020 và đề xuất phương 

hướng quản lý cán bộ năm 2021; báo cáo về tình hình khai thác khoáng sản, tiến độ 

các dự án đầu tư lớn, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào-Trung 

Quốc. 

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Vientiane cũng đã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đề xuất 

thực hiện dự án cải tạo đài phun nước Patuxay và kế hoạch nâng cấp đèn tín hiệu giao 

thông tại 7 tuyến đường chính trong nội thành trên cơ sở sử dụng nguồn viện trợ không 

hoàn lại của chính phủ Trung Quốc. 
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     Hơn 60.000 học sinh Lào thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông 

heo báo chí Lào, sáng 29/7, 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, trong 

các ngày 29-31/7. 

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 6 môn được lựa chọn là Ngôn ngữ và Văn học 

Lào, Giáo dục công dân, Toán, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh. 

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. 

Mạng internet di động của Unitel nhanh nhất tại Lào 

heo báo chí Lào, Unitel tiếp tục là doanh nghiệp viễn thông cung cấp mạng 

internet di động nhanh nhất tại Lào, theo báo cáo của Ookla, đơn vị sở hữu 

kênh thử nghiệm tốc độ internet phổ biến nhất thế giới Speedtest.net. 

Trong báo cáo mới nhất, theo tiêu chí của Ookla, mạng internet di động của Unitel đạt 

35.75 điểm về tốc độ, tiếp tục là nhà mạng cung cấp dịch vụ internet di động nhanh 

nhất ở Lào trong cả quý I và quý II của năm 2020, với tốc độ tải xuống bình quân 

37.47 Mbps và tải lên ở mức 18.47 Mbps cùng độ trễ trung bình 36ms. 

Năm 2019, Unitel cũng là mạng internet di động nhanh nhất tại Lào trong quý II và 

quý III khi chiếm ưu thế tại các đô thị lớn như Vientiane, Pakse và Luangprabang khi 

đạt số điểm 32.62, tốc độ tải xuống trung bình đạt 33.43 Mbps và 17.3 Mbps khi tải 

lên, trong khi độ trễ bình quân ở mức 32.5 ms. 

Theo đánh giá của Ookla, Unitel là doanh nghiệp viễn thông không ngừng phát triển 

mạng lưới có chất lượng và mạnh mẽ, đứng đầu về khả năng cung cấp dịch vụ internet 

di động tốc độ cao tại Lào. 
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Covid-19 tác động tiêu cực đến thu nhập của doanh 

nghiệp tại Lào 

heo Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI), thiệt hại của các doanh 

nghiệp trong quý I/2020 vào khoảng 1.17 tỷ USD, tương đương 6% GDP của 

Lào. Đây là số liệu ước tính riêng cho khu vực tư nhân, không bao gồm thiệt 

hại của các doanh nghiệp nhà nước, các công ty năng lượng và khai khoáng. 

Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất theo khía cạnh doanh thu là nông 

nghiệp và lâm nghiệp do không thể xuất khẩu hàng hóa bởi các biện pháp phòng ngừa 

chặt chẽ của chính phủ Lào cũng như quốc gia đích đến. Ước tính, thiệt hại của ngành 

này là 292 triệu USD. 

Theo khảo sát, có 65% doanh nghiệp có nguy cơ phải ngừng hoạt động, 36% có nguy 

cơ phá sản, 14% có nguy cơ giảm 50% hoạt động và chỉ có 30% doanh nghiệp cho 

biết phải hạn chế hoạt động nhưng không đáng kể. 

Theo đó, kinh doanh khách sạn, kinh doanh thực phẩm, vận tải, thương mại là các lĩnh 

vực đối mặt với thiệt hại về doanh thu, trong khu bảo hiểm và tài chính là các lĩnh vực 

ít chịu ảnh hưởng nhất. 

Doanh nghiệp Lào gặp các khó khăn chung trong giai đoạn dịch Covid-19 xuất hiện 

trong nước, bao gồm vấn đề thanh toán tiền nhân công, chi trả các khoản lãi và vay, 

nhu cầu sử dụng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm giảm. 

Huyện Sepon, tỉnh Savannakhet mở chợ tạm sau vụ 

cháy chợ biên giới Lào-Việt 

heo báo chí Lào, Chính quyền huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, nơi vừa xảy 

ra vụ chợ biên giới Việt – Lào Karol thuộc bản Den Savanh huyện Sepon, 

tỉnhSavanakhet, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuộc huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 1,5km hôm 28/7 vừa qua cho biết đám cháy đã lan ra trên 8.098m2 của 

khu chợ, với 53 ki ốt bị ảnh hưởng, trong đó có 30 ki ốt đã thông báo tổng số thiệt hại 

khoảng 4.32 tỷ Kip. 

Do hàng hóa trong chợ chủ yếu là mỹ phẩm, gạo, vải vóc và áo quần đều là các vật 

liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 3h sáng 28/7, đám cháy mới 

được dập tắt hoàn toàn. Phần lớn hàng hóa, tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi. 

Huyện trưởng Sepon, ông Vongsavanh Viengmany cho biết hiện chính quyền đang 

quy hoạch một khu chợ tạm để các tiểu thương buôn bán rau củ, thực phẩm tươi hoạt 

động trở lại, trong khi các tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo, hàng hóa khác sẽ 

được xem xét hỗ trợ sau. Hiện nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan 

điều tra xác minh. 
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 Unitel và doanh nghiệp Lào ký hợp tác về giải pháp 

thành phố thông minh 

heo báo chí Lào, ngày 23/7 vừa qua tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết 

biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về viêc nghiên cứu và phát triển giải pháp 

thành phố thông minh thông qua sử dụng Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu 

(GNSS) và công nghệ Trạm tham chiếu hoạt động liên tục (CORS) giữa Công ty Star 

Telecom (Unitel) và Công ty UniqTek. Thực hiện lễ ký kết là Phó Tổng giám đốc 

Unitel, ông Bounmy Malavong và Giám đốc của UniqTek, ông Chandavong 

Southitham. 

Theo thông tin từ lễ ký kết, giải pháp thành phố thông minh mà hai bên hướng đến là 

khối thông tin tích hợp các công nghệ viễn thông (4G, 5G) và công nghệ dữ liệu địa lý 

(hệ thống định vị toàn cầu) để tăng cường kết nối và quản lý đô thị tốt hơn. Giám đốc 

UniqTek, ông Chandavong Southitham, hệ thống thông tin có thể ước tính các nhu cầu 

của một đô thị, bao gồm đưa ra mức tiêu thụ tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả hệ 

thống giao thông, giảm hao phí lương thực, năng lượng, cải thiện môi trường và tăng 

hiệu quả quản lý đô thị. Trong đó. các thành phần của một thành phố thông minh bao 

gồm cơ sở hạ tầng thông minh, công trình thông mình, di chuyển xanh, môi trường 

thiên nhiên, kinh tế, con người, cộng đồng và chính phủ. Mục đích cuối cùng của dự 

án là cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, doanh nghiệp và khu vực hành chính 

công. 

Hạn hán tại tỉnh Attapeu 

heo báo chí Lào, tình trạng hạn hán tại tỉnh Attapeu đang gây ảnh hưởng đến 

khả năng gieo cấy vụ lúa mùa mưa. 

Thông tin từ huyện Xaysettha, tỉnh Attapeu mới đây cho biết chỉ riêng bản 

Kengxay, người nông dân mới chỉ gieo cấy được 300ha trong tổng số 400ha lúa mùa 

mưa. Bên cạnh đó, 35 ha sắn, 10 ha ngô và một số diện tích hoa màu khác cũng bị ảnh 

hưởng bởi hạn hán. Bản Kengxay là địa phương vùng sâu vùng xa của huyện 

Xaysettha, có tổng cộng 351 hộ gia đình với tổng dân số 1.423 người. 

Thủy điện Sekong ủng hộ chính quyền tỉnh Attapeu 100 

triệu Kip 

heo báo chí Lào, sáng 31/7 vừa qua tại trụ sở hành chính tỉnh Attapeu, đại 

diện Công ty thủy điện Sekong hạ nguồn A là giám đốc Lê Hiền Chung đã 

trao tặng số tiền 100 triệu Kip cho chính quyền tỉnh Attapeu, đại diện là Bí 

thư, Tỉnh trưởng Let Xayaphone. 

Tại buổi lễ, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapeu Let Xayaphone đã trao tặng bằng khen và bày 

tỏ đánh giá cao công ty thủy điện Sekong, khẳng định số tiền nói trên sẽ góp phần vào 

công tác tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.  
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Triển lãm tranh ảnh hợp tác Lào-Trung Quốc 

heo KPL, ngày 31/7 vừa qua tại bệnh viện Trung ương Quân y 103 tại thủ đô 

Vientiane đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh ảnh về quan hệ hợp tác Lào-

Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Giải phóng quân Nhân 

dân Trung Quốc. Tham dự buổi lễ có Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào 

Chansamone Chanyalath và Đại sứ Trung Quốc tại Lào, tùy viên quân sự Trung Quốc 

tại Lào cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Lào bắt giữ đối tượng Trung Quốc vận chuyển 72kg ma 

túy đá và 2 bánh heroin 

heo báo chí Lào, hôm 25/7 vừa qua, Cục cảnh sát kinh tế ban chỉ huy quân sự 

tỉnh Viêng Chăn  phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện Văng viêng tiến 

hành kiểm tra xe prado màu vàng mang biển kiểm soát ກສ8342 biển thủ đô 

Viêng chăn  đang lưu thông trên tuyến đường 13 Bắc qua bản Nadao huyện Văng 

viêng tỉnh viêng Chăn có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua khám xét tổ kiểm tra phát hiện 

trong xe có chứa 72 túi ma túy đá tương đương 72kg, 2 bánh và 1 túi heroin, 6 điện 

thoại di động, 2 quyển hộ chiếu, 2.399.000 kíp và 18.250 nghìn tiền bath, 3 đối tượng 

bị bắt giữ bàn  giao cho bên công an tiến hành điều tra khởi tố vụ án. 

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cho biết: 3 đối tượng bị bắt giữ gồm 1  

người Lào  tên Xonlu,34 tuổi quê Phongsaly,2 người  Trung Quốc  là xenghayphong 

và Kang sieuhua. Cục cảnh sát phòng chống ma túy đang mở rộng điều tra  để tìm 

thêm các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo luật hình sự. 

 

Tỉnh Salavan thu ngân sách không đạt chỉ tiêu 

heo báo chí Lào, thực hiện kế hoạch ngân sách quốc gia ,sở tài chính tỉnh 

Salavan cho biết trong 6 tháng vừa qua gặp nhiều khó khăn và trở ngại do 

dịch bệnh Covid-19 và nền tảng kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp 

không quy mô nhỏ, phần lớn là lĩnh vực chế biến. 

Xuất phát từ nhiều lí do khác nên thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 63.5 tỉ kíp bằng 

34.33% dự toán. So với cùng kỳ năm trước giảm 23.7% và hết năm 2020 dự kiến chỉ 

đạt 84.55% của dự toán ban đầu. 

6 tháng đầu năm 2020, khả năng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Salavan chỉ đạt được 

63.5 tỉ Kip bằng 34.33% kế hoạch, giảm 23.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 

thu ngân sách trung ương đạt 18.85 tỉ Kíp bằng 28.14%  kế hoạch, thu ngân sách địa 

phương đạt 44.4 tỉ Kip bằng 37.63%  kế hoạch, giảm 13.89% so với cùng kỳ năm trước 

( Thu từ thuế là 40.14 tỉ kíp bằng 36.50%, Thu từ tài sản chính phủ 4.13 Tỉ Kíp bằng 

52.98%, thu từ quản lý doanh nghiệp 127 triệu kíp bằng 63.32%).  
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

       Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào giảm do ảnh 

hưởng của Covid-19 

heo Nhân dân, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào sáu tháng qua giảm 

mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào sáu tháng đầu năm 2020 đạt 

491,7 triệu USD, giảm 14,6% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 

từ Lào 214,85 triệu USD, giảm 6,1% so cùng kỳ năm 2019 và xuất khẩu sang Lào đạt 

276,85 triệu USD, giảm 20,2% so cùng kỳ năm 2019. Như vậy Việt Nam đã xuất siêu 

sang Lào 62 triệu USD. 

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào thời gian này giảm mạnh do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 mặc dù Bộ Công thương hai nước đã có nhiều biện pháp nhằm 

đẩy mạnh kim ngạch thương mại giữa hai nước. 

Trao đổi phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào chiều 30-7, Tham tán Thương 

mại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Lê Thị Phương Hoa cho biết, các mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là sắt thép các loại đạt 39,7 triệu USD; các sản 

phẩm từ sắt, thép đạt 21,2 triệu USD; rau quả đạt 23,6 triệu USD; xăng dầu đạt 13,65 

triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào gồm cao su đạt 35,18 

triệu USD; gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 25 triệu USD; phân bón các loại đạt 24 triệu 

USD; quặng, khoáng sản đạt 11 triệu USD. 

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Bộ Công thương Lào cho thấy, trong sáu tháng 

đầu năm 2020, tổng giá trị thương mại xuất nhập khẩu của Lào đạt 4,461 tỷ USD và 

nước này cũng nhập siêu 552 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 1,9 tỷ USD, nhập 

khẩu đạt hơn 2,5 tỷ USD. Ba đối tác thương mại lớn nhất của Lào theo thứ tự là Thái 

Lan, Trung Quốc và Việt Nam. 

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Lào là quặng đồng đạt 211 triệu USD; xuất khẩu 

đồng đỏ và đồ làm từ đồng đỏ đạt 157 triệu USD; xuất khẩu chuối đạt 106 triệu USD. 

Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của Lào là thiết bị máy móc với tổng giá trị 210 triệu 

USD; nhập khẩu xăng dầu trị giá 200 triệu USD; nhập khẩu phương tiện đường bộ 

ngoài máy kéo, xe máy là 156 triệu USD; nhập khẩu đồ dùng, thiết bị điện với tổng 

giá trị 102 triệu USD; nhập khẩu sắt và các đồ làm bằng sắt, thép trị giá 165 triệu USD; 

nước uống, đồ uống có ga, nước tăng lực… tổng trị giá 117 triệu USD. 

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Lào nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất từ Thái Lan với 

tổng giá trị hàng hóa 1,414 tỷ USD, đứng thứ hai là Trung Quốc với tổng giá trị 550 

triệu USD, đứng thứ ba là Việt Nam với tổng giá trị 263 triệu USD. Các đối tác xuất 

khẩu chủ yếu của Lào gồm Trung Quốc với tổng giá trị xuất khẩu đạt 629 triệu USD, 

thứ hai là Thái Lan với 505 triệu USD và thứ ba là Việt Nam với 489 triệu USD. 
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 Năm 2020, kinh tế Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, mới đây phát 

biểu tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa VIII Lào, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith 

cho biết, GDP của Lào có thể tăng trưởng ở mức 3,3 - 3,6% so với mục tiêu đề ra 6,5% 

năm 2020, tuy nhiên còn tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối 

với nền kinh tế Lào. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp tại một số nước giáp biên 

với Lào và cũng là các đối tác thương mại chính của Lào cũng là một trong những 

nguyên nhân khiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào giảm. 

                      Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du bế 

giảng năm học 2019-2020 

heo TTXVN, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhà trường đã hoàn thành 

chương trình giáo dục năm học 2019-2020 theo đúng yêu cầu chất lượng và thời 

gian biểu mà Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đề ra. 

Sáng 31/7, tại thủ đô Vientiane, thầy trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du 

đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020. 

Phát biểu tại lễ bế giảng, bà Sivanheuang Phengkhammay, Quyền Hiệu trưởng Nhà 

trường, cho biết năm 2020 là một năm đặc biệt khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp 

COVID-19 hoành hành làm ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống-xã hội, trong đó có 

những lúc, nhà trường phải tạm ngừng việc giảng dạy tập trung. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của thầy và trò, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và của các 

ban ngành liên quan, đến nay, nhà trường đã hoàn thành chương trình giáo dục năm 

học 2019-2020 theo đúng yêu cầu chất lượng và thời gian biểu mà Bộ Giáo dục và Thể 

thao Lào đề ra. 

Trong năm học 2020-2021, cô Sivanheuang cho biết thầy trò nhà trường quyết tâm 

phấn đấu, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế 

tồn tại, quyết tâm đạt chỉ tiêu trường điểm, xứng đáng là ngôi trường đặc biệt của quan 

hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. 

Về phần mình, bà Vũ Tú Oanh, Tham tán phụ trách cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam 

tại Lào, đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Nguyễn Du đã đạt 

được trong năm học 2019-2020. 

Đặc biệt, trong thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thầy trò nhà 

trường vừa chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ Lào về phòng chống dịch bệnh, 

vừa vẫn đảm bảo việc dạy tốt, học tốt thông qua hình thức học trực tuyến và học bù 

sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. 

Theo bà Oanh, trong năm học vừa qua, công tác quản lý nhà trường, đổi mới, nâng cao 

chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng 

tốt. Cơ sở vật chất được cải thiện, ngày một khang trang, sạch đẹp. 
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 Để xây dựng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du trở thành trường có uy tín 

ở thủ đô Vientiane, đạt chuẩn quốc gia của Lào và Việt Nam, góp phần cung cấp nguồn 

nhân lực tương lai cho xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh theo mục tiêu đã 

đề ra, bà Oanh yêu cầu nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về 

nhận thức và đổi mới tư duy trong giáo dục, nhằm giúp học sinh có thể chủ động trong 

học tập, làm việc và chủ động trong việc tự học suốt đời của mỗi cá nhân. 

Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từng bước thực hiện 

chuẩn hóa giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm 

của các giáo viên đối với học sinh và nhà trường; tiếp tục đưa ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác quản lý và dạy học… 

Tại buổi lễ, nhà trường cũng đã trao bằng khen và quà tặng dành cho các học sinh có 

thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2019-2020. 

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du do Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane 

quản lý dưới sự chỉ đạo chung của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và sự chỉ đạo chuyên 

môn trực tiếp của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

             Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại bắc 

Lào 

heo Nhân dân, Ngày 27-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27-7-1947 - 27-7-2020), Đoàn đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang 

Prabang do đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang 

Prabang dẫn đầu đã đến Chùa Phật Tích tại thành phố Luang Prabang, phía bắc Lào 

dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Tại Chùa Phật Tích, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cùng toàn thể cán bộ, nhân 

viên Tổng Lãnh sự quán, Hội người Việt Nam tỉnh Luang Prabang, các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang 

Prabang đã dâng hương, đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc 

kháng chiến trường kỳ, chống kẻ thù chung, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của hai 

dân tộc Việt Nam và Lào. 

Trong bầu không khí thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, cùng thắp 

nét hương tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước đã ngã xuống, vì độc lập dân tộc, vì mối 

quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; 

và cùng nguyện luôn đoàn kết cùng nhau gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt 

giữa hai nước tiếp tục phát triển trường tồn, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của 

các thế hệ cha anh hai nước Lào - Việt anh em. 

Hiện nay, tại Chùa Phật Tích, thành phố Luang Prabang đang đặt bài vị của sáu liệt sĩ 

Việt Nam đã hy sinh tại Luang Prabang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước. Các bài vị này được đưa vào Chùa Phật Tích trong một hoạt động của đoàn cựu 

chiến binh Việt Nam thăm lại chiến trường xưa tại Tỉnh Luang Prabang hồi năm 2015. 
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 Với lòng biết ơn sâu sắc tới người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam, cứ đến tháng bảy hằng năm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Luang Prabang cùng cộng đồng kiều bào tại tỉnh lại tổ chức kỷ niệm ngày 27-7 để tri 

ân, đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, 

là dịp ôn lại kỷ niệm một thời gian khó, hào hùng về truyền thống yêu nước, truyền 

thống anh hùng bất khuất của cha anh theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ 

người trồng cây. 

Đây cũng là các hoạt động thường niên của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang 

Prabang nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ trong cộng đồng kiều bào tại tỉnh tiếp nối cha 

anh trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt 

Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

            Lào ứng phó với sự chống phá của các thế lực thù 

địch 

heo VOV Vientiane, Quốc gia Lào XHCN cũng vấp phải sự chống phá quyết liệt 

của các thế lực thù địch. Lào đã lập ra một ủy ban liên bộ để ứng phó với sự tấn 

công đó. 

Việc các thế lực phản động lợi dụng các chiêu bài tự do xuất bản, tự do ngôn luận để 

cho ra đời các ấn phẩm có nội dung xuyên tạc, vu cáo chế độ, bôi xấu chính quyền, hạ 

thấp uy tín các nhà lãnh đạo cách mạng không phải là điều mới. Tuy nhiên ở Lào, do 

đặc thù về trình độ phát triển, mặt bằng dân trí và văn hóa, lối sống nên mức độ biểu 

hiện của việc chống phá nói trên là có khác biệt. 

Trước đây, các loại sách, tạp chí của các lực lượng chống phá Đảng - Nhà nước xuất 

hiện ở Lào là bản in. Song hiện nay, việc kiểm soát các ấn phẩm nhập khẩu khá gắt 

gao, nên các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng intenet để phát tán thông tin và các sách 

điện tử, nhắm vào một bộ phận giới trẻ; một số nhóm người thiểu số câu kết với bên 

ngoài, thu thập thông tin, lợi dụng việc chính quyền chưa giải quyết tốt các chính sách 

về đền bù giải tỏa đất đai, xóa đói giảm nghèo, chính sách dân tộc miền núi, giá điện 

cao trong khi Lào xây dựng nhiều thủy điện… để thực hiện hành vi chống phá của 

mình. 

Có thể kể ra nhiều trang web đăng tải nội dung chống phá Lào như trang web của 

UNPO (Tổ chức các quốc gia không hiện diện), Fa-xả Lào, Liên minh vì dân chủ, Lào 

Cù-xạt, Lào Hôm-khiểu... Riêng tổ chức Liên minh vì dân chủ có chương trình hàng 

ngày phát tán trên mạng intenet để nói xấu chính quyền, kích động người dân. 

Chính phủ Lào thành lập hẳn một Ủy ban gồm 30 thành viên đại diện cho các Bộ ngành 

liên quan như Quốc phòng, Công an, Thông tin Văn hóa, Bưu chính viễn thông… để 

đấu tranh ngăn chặn sự tấn công này. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo Lào cũng đẩy 

mạnh công tác định hướng thông tin, hướng dẫn dư luận xã hội. 
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