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 Tin chính: 

 Lào tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào ngày 9/8, Lào đã thực hiện tổng cộng 31.103 lần xét nghiệm 

Covid-19, phát hiện tổng cộng 20 trường hợp dương tính và hiện đã điều trị 

khỏi cho 19 ca. 

Hiện nay, mỗi ngày các cửa khẩu biên giới của Lào với các quốc gia láng giềng tiếp 

nhận trung bình gần 2.000 người nhập cảnh, trong đó chủ yếu là tài xế xe tải hàng hóa 

quay về ngay và còn lại là lao động Lào trở về từ nước ngoài, chủ yếu là Thái Lan, lao 

động nước ngoài nhập cảnh vào Lào để làm việc. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều 

được cơ quan y tế kiểm soát chặt chẽ, thực hiện kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm và 

yêu cầu cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày. 

Ngoài ra, hôm 7/8, văn phòng Thủ tướng Lào cũng ban hành thêm một thông báo bổ 

sung, quy định thêm một số biện pháp phòng chống dịch bệnh chặt chẽ. 

Theo đó, Chính phủ Lào yêu cầu tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt người xuất-nhập 

cảnh, trường hợp phát hiện người nhập cảnh trái phép cần đưa đi xét nghiệm và cách 

ly tại trung tâm do nhà nước quy định, đồng thời tiến hành biện pháp theo quy định 

Pháp luật. Bên cạnh đó, tiến hành công khai rộng rãi danh tính người nhập cảnh trái 

phép. 

Ngoài ra, các ban ngành chức năng được chỉ đạo theo dõi và kiểm tra các tụ điểm giải 

trí và quán karaoke được Chính phủ yêu cầu tạm thời đóng cửa, nếu phát hiện vi phạm 

và không thực hiện theo Chỉ thị của Chính phủ cần tiến hành nhắc nhở và xử phạt. Nếu 

tiếp tục tái phạm cần tiếp hành xóa bỏ giấy phép kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp 

theo quy định 

Chính phủ Lào giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban đặc trách và thành phần liên 

quan tiếp tục chuẩn bị triển khai “làn xanh” (thủ tục nhanh) đối với Việt Nam và Trung 

Quốc, mô tả đây là hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân có nhu cầu xuất-

nhập cảnh, đặc biệt là nhân viên ngoại giao, thương nhân, chuyên gia, lao động phục 

vụ dự án, ưu tiên đối với hai quốc gia láng giềng nói trên, mà trong đó người nhập 

cảnh không cần phải thực hiện chế độ cách ly kiểm dịch trong vòng 14 ngày. 
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Chính phủ Lào thúc đẩy tăng hiệu quả thu ngân sách 

heo báo chí Lào, Bộ Tài chính Lào đang nỗ lực thúc đẩy việc thu ngân sách 

để đạt được mục tiêu đặt ra trong tháng 6 vừa qua. 

Trong động thái mới nhất, Bộ Tài chính Lào vừa ban hành thông báo hối 

thúc các cơ quan hữu quan áp dụng các biện pháp phù hợp để tăng hiệu quả 

thu ngân sách trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, theo truyền thông Lào. 

Nội dung thông báo do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Somdy Duangdy ký cũng đề cập 

đến tầm quan trọng của việc hiện đại hóa hệ thống khai báo thuế điện tử nhằm tăng 

cường tính minh bạch của ngành tài chính công tại Lào. 

Theo đó, Bộ Tài chính cũng cho biết có nhiều doanh nghiệp, được ghi nhận có doanh 

thu hàng năm hơn 400 triệu Kip, thuộc diện cần khai báo thuế GTGT nhưng chưa có 

hành động nào để thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Các cơ quan chức năng được yêu 

cầu hối thúc các doanh nghiệp này sớm chấp hành theo quy định, nhằm đảm bảo nguồn 

thu cho ngân sách nhà nước. 

Động thái mới nhất của Bộ Tài chính Lào được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-

19 và căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ khiến nền kinh tế Lào bị ảnh 

hưởng tiêu cực. 

Trong kỳ họp Quốc hội hồi tháng 6, Lào cũng đã chính thức điều chỉnh giảm mục tiêu 

thu ngân sách, từ 28.99 nghìn tỷ Kip xuống còn 22.72 tỷ Kip, sau khi được chính phủ 

đề xuất. 

Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách của Lào trong năm 2020, được dự báo sẽ tăng từ 

3.77% lên 5.87% tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP do khu vực doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng nặng từ sự kéo dài của dịch bệnh Covid-19. 

Để khắc phục tình trạng giảm thu ngân sách, chính phủ Lào, kể từ năm ngoái đã bắt 

đầu thúc đẩy việc áp dụng hệ thống khai báo thuế điện tử (TAXRIS) tại các địa phương 

lớn và hướng đến áp dụng trên phạm vi rộng hơn vào thời gian tới. Theo báo cáo, 

TAXRIS đã cải thiện khả năng thu ngân sách của ngành thuế lên 20% trong nửa đầu 

năm 2019, so với cùng kỳ một năm trước đó. 

Ở một diễn biến khác, Chính phủ Lào cũng cho biết sẽ xem xét lại cơ chế ưu đãi thuế 

quan cho các dự án đầu tư quy mô lớn, đặc biệt là nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng, 

hiện được cho là tồn tại các kẽ hở khi tình trạng nhập khẩu vượt quá mức cần thiết để 

bán ra ngoài thị trường được ghi nhận bởi một số nhà đầu tư. 

Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp tại Lào cũng đang được khuyến khích nộp thuế 

đất và phí đường bộ cùng các khoản nghĩa vụ khác qua hệ thống điện tử nhằm tăng 

tính thuận lợi và minh bạch, theo Bộ Tài chính Lào. 

T 
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 Trong những năm qua, ngoài việc tăng cường các nỗ lực kiểm soát buôn lậu để trốn 

thuế, Chính phủ Lào chủ trương đẩy mạnh triển khai hệ thống thu thuế qua hệ thống 

điện tử, xem đây là công cụ quan trọng hàng đầu để đạt được các mục tiêu thu ngân 

sách nhà nước mà quốc hội đề ra. 

Hải quan Lào đẩy nhanh triển khai kế hoạch AEO 

heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cạnh tranh và 

thương mại (LTC) tại Lào, tuần qua, Cục Hải quan, Bộ Tài chính Lào đã tổ 

chức một hội thảo phổ biến kế hoạch áp dụng chương trình doanh nghiệp ưu 

tiên đặc biệt (AEO) tại các cửa khẩu quốc tế. 

Theo thông tin từ hội nghị, ngành hải quan Lào cho biết sẽ triển khai sâu rộng hơn về 

việc áp dung AEO trong năm 2020 này để quán triệt nhận thức về các tiêu chuẩn hải 

quan quốc tế cho cả các cơ quan thuộc khu vực công và các doanh nghiệp tư nhân 

trong nước.  

Trong đó, AEO được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tạo thuận 

lợi thương mại thông qua hợp tác giữa khu vực công và doanh nghiệp tư nhân nhằm 

đảm bảo việc thực thi quy định, an toàn hàng hóa theo các quy tắc của Tổ chức Hải 

quan Thế giới (WCO). 

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Hải quan Lào, ông Phoukhaokham Vannavongxay, 

nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức sâu rộng về tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo 

thuận lợi thương mại đối với cả khu vực công và tư nhận trong nước. Đồng thời khẳng 

định cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo khuôn khổ nguyên tắc thương 

mại tự do, Lào có nghĩa vụ thực hiện và đạt được các tiêu chuẩn mà WTO cũng như 

các tổ chức quốc tế khác quy định. 

Tại Lào, nước này được WB và IFC hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để triển khai chương 

trình AEO và sẽ tập trung vào các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu hoạt động tốt và chấp 

hành đúng các quy định pháp luật để đưa vào danh sách ưu tiên đặc biệt, trước khi xem 

xét các doanh nghiệp ở trong lĩnh vực khác. 

Các ưu đãi cho DN AEO đã được triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế có thể được áp 

dụng bao gồm:  Miễn kiểm tra hồ sơ, hàng hoá 100%; được hoàn thuế trước, kiểm tra 

hồ sơ sau; được ưu tiên giải quyết nhanh các vướng mắc, đề nghị; không bị KTSTQ 

tại trụ sở DN trong thời hạn theo quy định… Đồng thời, doanh nghiệp AEO có thể 

giảm đáng kể chi phí so với trước đây. 
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Chính phủ Lào mục tiêu xuất khẩu nông sản 1,2 tỷ USD 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa lĩnh vực 

nông-lâm nghiệp của nước này sẽ đạt 1.2 tỷ USD, trong bối cảnh dự báo 

ngành nông lâm sẽ sẽ tăng trưởng từ 2.3-2.5%, tương đương với 15-17% 

GDP, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. 

Cụ thể, theo báo cáo mới đây của Bộ Nông-Lâm nghiệp Lào, nước này đặt mục tiêu 

sản lượng lúa là 3,5 triệu tấn, trong đó bao gồm việc canh tác lúa mùa khô trên 90.000 

ha và lúa mùa trên 750.000 ha trong năm nay. Bên cạnh đó, sản lượng rau củ cũng 

được dự báo đạt 1,8 triệu tấn rau. 

Ngoài ra, Bộ Nông Lâm nghiệp cũng đặt mục tiêu khuyến khích người nông dân sản 

xuất khoảng 1,3 triệu tấn hoa quản, 300.000 tấn khoai tây, 160.000 tấn cà phê, 1 triệu 

tấn ngô ngọt và 1,5 triệu tấn đường. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Lào cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống chăn nuôi trên 

cả nước thêm 6% và tăng quy mô nuôi trồng thủy sản lên 10% để đáp ứng nhu cầu thị 

trường. Bên cạnh đó, mục tiêu tổng sản lượng thịt, trứng và cá ở mức 465.000 tấn, bao 

gồm 222.000 tấn thịt, 43.000 tấn trứng và 200.000 tấn cá các loại. 

Năm 2019, Lào ghi nhận tổng kim ngạch 560 triệu USD từ việc xuất khẩu các sản 

phẩm nông nghiệp và điểm đến chính là thị trường Trung Quốc. Vì vậy, để tăng cường 

khả năng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, Lào đã thực hiện đàm phán mở cửa thị 

trường cho các sản phẩm cây trồng, trái cây và gia súc với Trung Quốc, Việt Nam, 

Thái Lan và EU, trong đó chiếm đến 80% là xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Theo Bộ Nông Lâm Lào, nước này đã đàm phán thành công để xuất khẩu 12 mặt hàng 

nông sản sang Thái Lan và 13 mặt hàng sang Việt Nam. Trong khi đó, EU bật đèn 

xanh cho tất cả các sản phẩm nông nghiệp từ Lào, nếu đạt được các tiêu chuẩn kiểm 

dịch. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Lào với hạn ngạch 50.000 

tấn gạo và 500.000 con gia súc mỗi năm. 

Ngoài ra, Lào và Trung Quốc cũng vừa đàm phán thành công về điều kiện kiểm dịch 

các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm gạo, ngô, sắn, chuối, dưa 

hấu và khoai lang cùng 24 loại cây trồng khác trong khuôn khổ dự án cây trồng thay 

thế thuốc phiện. Ngoài ra, hai bên cũng đang đàm phán thêm về việc xuất khẩu thuốc 

lá khô, chanh dây, cam, sầu riêng, nhãn, thanh long, mít và ý dĩ. 

Hiện Lào xuất khẩu 16 mặt hàng nông sản sang Trung Quốc sau khi đạt các tiêu chuẩn 

kiểm dịch theo quy định của nước này. 
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Nợ công của Lào gia tăng do đại dịch Covid-19 

heo báo chí Lào, Nợ công của Lào được dự báo tăng lên khoảng 65-68% GDP 

vào năm 2020 trong bối cảnh thu ngân sách yếu và sự gia tăng các khoản vay. 

Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tác 

động của đại dịch Covid-19 sẽ gia tăng nợ công các quốc gia đang phát triển lên 0.8-

1.1% tổng sản phẩm quốc nội, Lào cũng được dự báo nợ công trong năm 2020 sẽ tiếp 

tục ở mức cao. 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính mới đây, thu ngân sách của Lào sẽ giảm khoảng 6.322 

tỷ Kip. 

Trong khi đó, khả năng xuất khẩu 6 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 2.6 tỷ USD, giảm 

5.1% so với cùng kỳ, theo Bộ Công Thương Lào. Các thị trường chính nhập khẩu hàng 

hóa của Lào là Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam ghi nhận sự giảm cầu khiến nhiều 

mặt hàng chủ lực như may mặc, sắn, chuối, cà phê, bột gỗ, giấy, thiết bị điện tử bị ảnh 

hưởng. 

Đại dịch Covid-19 cũng tác động đến ngành công nghiệp chế biến và sản xuất vật liệu 

xây dựng, đặc biệt là xi măng, vàng, đồng. 

Đáng chú ý, tổng giá trị đầu tư tô nhượng phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2020 của 

Lào chỉ ở mức 151 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.383 

tỷ USD. 

Ngoài ra, lĩnh vực du lịch cũng sẽ chịu ảnh hưởng dài hạn, nửa đầu năm 2020, Lào chỉ 

đón 887.447 lượt khách, giảm 60% so với cùng kỳ và hầu như không có khách trong 

quý II vừa qua. 

Theo WB, triển vọng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19 

và hiệu quả của các biện pháp khắc phục trong nước. 

Mặc dù chưa thể dự báo trước, nhưng khả năng tăng trưởng kinh tế của Lào sẽ phục 

hồi lại mức 4.5% trong 2 năm tới, đây là kịch bản lạc quan. Tuy nhiên, trong kịch bản 

xấu, mức tăng trưởng dự kiến sẽ chỉ đạt 2.5%. 

Nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát trong khu vực và trên thế giới trong dài hạn, kết hợp 

với tốc độ phục hồi chậm của các đối tác thương mại chính với Lào, gánh nặng nợ 

nước ngoài đáo hạn, thời tiết bất ổn và thiệt hại của khu vực tư nhân gây ra thanh khoản 

yếu, thậm chí vỡ nợ sẽ làm nghiêm trọng hơn tình hình tài chính vốn đã dễ bị tổn 

thương của nước này. 
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  Kinh tế Lào dần phục hồi sau các biện pháp nới lỏng 

phòng dịch Covid-19 của Chính phủ 

heo báo chí Lào, kể từ khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt, kinh tế Lào ghi nhận tín hiệu phục hồi khi 

chỉ số thuê lao động bắt đầu cải thiện, lưu thông hàng hóa tốt hơn tạo điều 

kiện thúc đẩy xuất khẩu, mức đầu tư kinh doanh ghi nhận tăng trưởng 7.1% 

và khẳ năng sản xuất điện tăng 5.2%. 

Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào (NIER) mới đây vừa công bố bản đánh giá tình 

hình kinh tế vĩ mô của CHDCND Lào 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn bùng phát 

của dịch bệnh Covid-19, cho biết mặc dù diễn biến dịch bệnh trong khu vực cũng như 

thế giới vẫn đang phức tạp, việc Chính phủ ban hành 10 chính sách và 9 biện pháp 

giảm thiểu tác động đến nền kinh tế đã cho thấy các tín hiệu tích cực. 

Hồi tháng 6, IMF đưa ra cập nhật dự báo về mức độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong 

năm 2020 với mức -4.9%, trong khi đó Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 1%, Thái 

Lan khả năng ở mức -7.7%, theo NIER. 

IMF trong tháng 4 vừa qua cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Lào trong năm 

2020 ở mức 0.7%, nhưng với những tín hiệu khởi sắc, có khả năng cao Quỹ Tiền tệ 

thế giới sẽ cập nhật lại bằng đánh giá tích cục hơn, NIER nhân định. 

Mặc dù chưa đạt bằng ngưỡng của cùng kỳ mọi năm, các biện pháp kinh tế của Chính 

phủ Lào ban hành đã thúc đẩy tỷ lệ thuê lao động trong nước tăng cao so với mức thấp 

kỷ lục vào tháng 4, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 5 và tháng 6 cũng được 

cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu năm, theo NIER. 

Dòng hàng hóa biên giới được thông suốt hơn, không khí du lịch nội địa được cải thiện 

mặc dù chưa thể thay thế được như khách quốc tế nhưng đang bắt đầu tạo ra doanh thu 

cho các ngành. Báo cáo của NIER cũng cho biết giá trị đầu tư phê duyệt trong 6 tháng 

đầu năm 2020 ghi nhận mức tăng 7.1% so với cùng kỳ, trong khi khả năng sản xuất 

điện cũng tăng 5.25%. 

Bên cạnh đó, viễn thông, tài chính-ngân hàng, y tế, dịch vụ công cũng đang đóng góp 

vào sự tăng trưởng kinh tế bởi không chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. 

Trong 5 tháng đầu năm, mức tăng trưởng tín dụng của khu vực ngân hàng thương mại 

đạt 7.5% so với cùng kỳ. Trong khi đó Lào cũng nhận được viện trợ quốc tế 110.6 

triệu USD, tương đương 0.61% GDP năm 2019 trong giai đoạn này. Nông nghiệp vẫn 

duy trì khả năng tăng trưởng, nhưng ở mức chậm, được dự báo đạt khoảng 0.9-1.7% 

trong năm nay, thấp hơn mức bình thường là 2.8-3% hàng năm. 

Tuy nhiên, NIER nhận định kinh tế Lào vẫn đang trong trạng thái dễ tổn thương và 

không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng do khả năng đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục còn 
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 diễn biến phức tạp cho ít nhất đến quý cuối cùng của năm nay, tạo ra thách thức lớn 

trong việc khai thông lại giao thương với nước ngoài, một trong những động lực chính 

để phục hồi nền kinh tế. 

Báo cáo của NIER cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến Lào trong quý II năm 

2020 gần như là không có, dẫn đến việc sau nửa đầu năm, nước này chỉ ghi nhận 

886.447 lượt khách, giảm 60% so với cùng kỳ. 

Đại dịch Covid-19 cũng khiến ngành công nghiệp của Lào bị ảnh hưởng nặng nề, lĩnh 

vực sản xuất xi măng giảm 25%, sản xuất bia giảm 10%, sản xuất nước ngọt giảm 

2.3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý I, sản xuất vàng và đồng đỏ giảm lần 

lượt 41% và 2%, theo báo cáo của NIER. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 của Lào đạt 2.6 tỷ USD, giảm 5.1% 

so với cùng kỳ năm 2019 (khoảng 2.8 tỷ USD). 

Các thị trường nhập khẩu hàng hóa chính của Lào cũng ghi nhận mức nhu cầu thấp, 

như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến các mặt hàng chủ lực 

như may mặc, sắn, chuối, cà phê, xenlulo, giấy và linh kiện điện tử. 

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị đầu tư diện tô nhượng được phê duyệt 

trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 151 triệu USD, con số rất thấp so với cùng kỳ năm 

ngoái là 2.38 tỷ USD. 

 Lạm phát ở Lào tiếp tục ở mức cao 

heo báo chí Lào, bất chấp nỗ lực áp đặt các biện pháp ổn định giá cả thị trường 

của chính phủ Lào, mức độ lạm phát ở nước này vẫn đang gia tăng. 

Mới đây, theo thông báo của Ngân hàng CHDCND Lào, mức độ lạm phát 

bình quân 6 tháng đầu năm 2020 của nước này ở mức 5.98%, tăng gần 4% so với cùng 

kỳ năm ngoái. 

Trong tháng đầu tiên của năm 2020, lạm phát của Lào được ghi nhận ở mức 6,94%, 

sau đó giảm xuống 6,24% trong tháng 2, đạt 6,14% trong tháng 3, 5,84% trong tháng 

4, 5,46% trong tháng 5 và còn 5,28% trong tháng 6, theo BOL. 

Mức độ lạm phát mặc dù giảm nhẹ trong vài tháng qua, nhưng vẫn ở mức cao phản 

ánh ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Lào, đặc biệt là tác động 

trực tiếp đến du lịch, đầu tư, xuất khẩu - các lĩnh vực chính để tạo ra dòng ngoại tệ cho 

Lào. 

Mới đây, Chính phủ Lào cũng thừa nhận nước này sẽ chịu tổn thất lớn do Covid-19 

trong năm 2020 bằng việc điều chỉnh dự báo tăng trưởng, xuống mức 3.3-3.6%. 

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến sự ổn định của chuỗi cung ứng hàng hóa, 

làm giảm năng suất và buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự để duy trì hoạt 
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 động. Hiện tại, chính phủ Lào đang nỗ lực ổn định tỷ giá hối đoái như là hành động 

nhằm kiềm chế lạm phát, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm và vật tư y tế. 

Trong thời gian qua, người dân tại thành phố Vientiane liên tục phàn nàn về sự leo 

thang của giá cả, đặc biệt là thực phẩm tại chợ địa phương, trong đó bao gồm thịt lợn, 

một trọng các mặt hàng tiêu dùng chính. 

Liên quan đến tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng (BCEL) hôm 

3/8 niêm yết tỷ giá mua vào và bán ra giữa USD và Kip lần lượt là 9.059 và 9.079 

Kip/USD. Trong khi đó, tỷ giá giữa đồng tiền Lào với tiền Thái Lan lần lượt là 316.4 

Kip/bath khi mua vào và 318.8 Kip/bath khi bán ra. 

Dự trữ ngoại tệ thấp sẽ tạo thêm áp lực cho Lào trong nỗ lực duy trì tỷ giá hối đoái và 

kiềm chế lạm phát, khi nước này có nền kinh tế nhỏ, năng lực sản xuất hạn chế, thị 

trường phân tán và thiếu công nghệ tiên tiến cần thiết. 

Hiện nay, Lào vẫn cần nhập khẩu nhiều trang thiết bị máy móc, vật tư các loại cho đến 

thức ăn chăn nuôi, phân bón... làm tăng chi phí đầu vào sản xuất. 

Lào cơ cấu bộ máy nhà nước để giảm chi ngân sách 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào phải thực hiện biện pháp cơ cấu bộ máy hành 

chính để tiết kiệm chi tiêu công trong bối cảnh đối mặt với căng thẳng ngân 

sách kinh niên. 

Việc tái cơ cấu của chính phủ Lào thực hiện vài năm qua càng trở nên cần thiết để 

giảm thiểu chi ngân sách khi nền kinh tế đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, khiến khả năng thu ngân sách giảm. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammoune Viphongxay hôm 7/8 cho biết chi tiêu cho 

hoạt động hành chính công của Lào đang cao docác cơ quan nhà nước có cơ cấu lớn 

và sử dụng quá nhiều công chức. Vì vậy, theo chính sách, các cơ quan có vai trò tương 

tự nhau sẽ được hợp nhất. 

Ông Khammoune cũng cho biết trong vài năm trở lại đây, các Bộ, ngành đã và đang 

xem xét sáp nhập và tinh gọn bộ máy nhằm phù hợp với chính sách nhà nước. Hành 

động này sẽ làm giảm số lượng cán bộ công chức, từ đó giảm quỹ ngân sách chi cho 

hoạt động mua sắm và chi trả tiền lương. 

Một trong các thách thức của chính sách tái cơ cấu bộ máy của Lào là các Bộ ngành 

thường đề xuất mở văn phòng tại địa phương để tăng cường phối hợp trong việc triển 

khai dự án. Bên cạnh đó, một số huyện cũng thành lập các phòng ban chức năng không 

cần thiết với cấp độ địa phương này, trong khi một số Bộ cũng tự thành lập các cơ 

quan trực thuộc mới, tăng số lượng sử dụng nhân sự nhưng không thực sự cần thiết, 

theo đánh giá của Chính phủ. 

Theo Chỉ thị 03 về cơ cấu bộ máy hành chính của Thủ tướng Lào ban hành năm 2018, 

quy định chính quyền các huyện không được có cơ cấu bộ máy giống Trung ương 
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 nhằm làm giảm chi tiêu ngân sách. Các cấp đảng ủy cũng được yêu cầu xem xét và 

quy hoạch lại cơ cấu cũng như nhu cầu chi tiêu phù hợp theo vai trò và nghĩa vụ của 

mình. 

Trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, Chính phủ Lào gặp khó khăn về tài chính do khả 

năng thu ngân sách hạn chế và ảnh hưởng từ sự suy thoái của kinh tế thế giới. 

Thống kê năm 2018 cho thấy Lào có khoảng 184.000 công chức, chiếm 2.8% tổng dân 

số, xếp thứ 9/10 trong khu vực Asean tính theo bình quân đầu người. 

Vì vậy, trong vài năm trở lại đây, Chính phủ Lào thường cắt giảm hạn ngạch cán bộ 

mới nhằm giảm số lượng công chức, từ 3.000 chỉ tiêu trong năm 2018 xuống còn 1.500 

vào năm 2019 và khoảng 2.000 chỉ tiêu vào năm 2020. 

 Lào tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh 

heo báo chí Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào vừa phát hành sách "Cải cách kinh 

doanh tại Lào" nhằm tạo cơ sở cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu 

về việc đăng ký và hoạt động kinh doanh tại Lào. 

Động thái phát hành cẩm nang nói trên nằm trong nỗ lực cải thiện xếp hạng của Lào 

về mức độ thuận lợi kinh doanh theo cách phân loại của Ngân hàng thế giới trong bối 

cảnh nước này đang đứng ở vị trí 154 trên 190 nền kinh tế vào năm 2019, vị trí này là 

không được cải thiện so với năm 2018. 

Diễn ra mới đây hôm 5/8 tại thủ đô Vientiane, hội thảo về hành đồng cải thiện môi 

trường kinh doanh trong nước giai đoạn 2020-2022 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Lào tổ chức, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sonexay Siphandone chủ trì và có sự tham 

dự của đại diện các đối tác quốc tế cùng ban ngành chức năng có liên quan. 

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Sonexay nhấn mạnh các hành động của chính phủ 

Lào để cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó bao gồm việc ban hành Chỉ thị 

02/TTg vào năm 2018, liên quan đến công tác cải thiện quy định và cơ chế điều phối 

tạo thuận lợi kinh doanh tại Lào. 

Tháng 10/2019, Thủ tướng Lào đã ban hành Chỉ thị số 12 về cải thiện hoạt động lưu 

thông hàng hóa qua biên giới, cải thiện vận tải hàng tạm nhập và lĩnh vực thương mại. 

Hồi đầu năm 2020. Thủ tướng Lào cũng ban hành thêm Chỉ thị 03/TTg vào tháng 1 về 

cải thiện dịch vụ hành chính đối với hoạt động đầu tư và cấp phép kinh doanh. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để cải thiện môi trường kinh doanh trong nước, chính 

phủ Lào đã chỉ đạo phối hợp liên ngành để cải thiện quy định nhằm đạt được 10 tiêu 

chí EDB về mức độ dễ dàng kinh doanh. 

Sách "Cải cách kinh doanh tại Lào" cũng đề cập đến kế hoạch cải cách môi trường 

kinh doanh trong giai đoạn 2020-2022 nhằm phổ biến cho các cơ quan nhà nước cũng 

như khu vực tư nhân. 
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 Đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), tổ chức hỗ trợ Lào xuất bản cuốn sách 

nói trên cũng đã phát biểu tại hội nghị, cho biết đánh giá cao hiệu quả các biện pháp 

phòng ngừa đại dịch Covid-19 của Lào, tuy nhiên vẫn để lại các tác động tiêu cực lên 

nền kinh tế. Trong báo cáo tháng 4, IMF đánh giá khả năng tăng trưởng của Lào không 

thể vượt quá 1% trong năm 2020 này, trong tháng 5, WB cũng dự báo thâm hụt ngân 

sách của Lào sẽ lên 8% và mức nợ công tăng từ 65-68% GDP. 

Trong vài năm qua, Lào luôn coi trong việc cải cách để tạo thuận lợi cho môi trường 

kinh doanh, xem đó là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững trước 

khủng hoảng, đồng thời góp phần vào đa dạng hóa và dần chuyển đổi cơ cấu nền kinh 

tế đất nước, từ phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên sang các lĩnh vực sử dụng nhiều 

nhân công hơn. 

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu dự án khu Logistic tại 

Vientiane 

heo báo chí Lào, mới đây, Công ty Vientiane Logistic Park (VLP) đã phối hợp 

với Văn phòng Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) tại Lào tổ chức 

hội thảo giới thiệu dự án khu Logistics Vientiane cho doanh nghiệp Nhật Bản, tại trụ 

sở của công ty Petro Trade ở thủ đô Vientiane. Buổi hội thảo có sự tham dự của Đại 

sứ Nhật Bản tại Lào Takewaka Keizo và Trưởng đại diện JETRO tại Lào Katsuichi 

Iwakami, cùng đại diện các thành phần có liên quan. 

Theo thông tin từ hội thảo, Khu Logistic Vientiane là dự án quy mô lớn hàng đầu của 

Lào, vừa chính thức được khởi công hôm 3/7 vừa qua với tổng giá trị đầu tư trên 700 

triệu USD, dự án hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cả trong 

và ngoài nước bởi các tiềm năng to lớn của "Trung tâm vận tải hàng hóa lớn nhất tại 

Lào", như lời Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith mới đây. 

Dự án Logistic Vientiane - được phát triển thành trung tâm vận tải đa phương thức - 

nằm trong kế hoạch phát triển ngành Logistics của chính phủ Lào trong giai đoạn 2016-

2020, với mục tiêu đưa Lào từ quốc gia không có biển trở thành trung tâm kết nối khu 

vực và quốc tế, thông qua việc tập trung phát triển hệ thống vận tải hàng hóa thuận lợi. 

Khu Logistic Vientiane cùng cảng biển Vũng Áng, dự án nhiệt điện than đá 

Khammuan gần biên giới Việt Nam - Lào, dự án đường sắt Thakhek - Vũng Áng và 

khu Logistics Thakhek, tỉnh Khammuan nằm trong chiến lược tập kết các tuyến vận 

tải đường bộ mà Lào đề ra, đơn vị được Chính phủ ủy quyền tiến hành nghiên cứu tính 

khả thi dự án là tên tuổi quen thuộc Petro Trade, 

Thuộc phạm vi dự án nói trên, cảng cạn Thabok-Thanaleng Vientiane cũng đã được 

UNESCAP công nhận tiêu chuẩn quốc tế hồi năm 2013, khu vực này sẽ được phát 

triển thành tổ hợp dịch vụ, thương mại, vận tải, kho bãi, bảo quản, cấp đông hàng hóa, 

với dự kiến công suất ban đầu 200 TEU cùng khả năng tiếp nhận 500 xe tải mỗi ngày. 

Cảng cạn Thabok-Thanaleng Vientiane cũng sẽ là điểm kết nối với các tuyến đường 

sắt (Lào-Trung Quốc; Lào-Thái Lan) và tuyến vận tải đường bộ trong khu vực tiểu 
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 vùng Mekong (GMS) với cảng hàng không Souvannaphoum (Thái Lan) và cảng hàng 

không Nội Bài (Việt Nam). 

Thông tin từ hội thảo cũng cho biết khu Logistics Vientiane sẽ cung cấp các dịch vụ 

hoàn chỉnh trong chuỗi mắt xích hàng hóa, bao gồm cả đóng gói xuất khẩu, ngoài ra, 

sự thu hút đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước nằm ở việc áp dụng hệ thống dịch 

vụ một cửa. 

AFD, EU hỗ trợ Lào bảo tồn đa dạng sinh học 

heo truyền thông Lào, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức phát triển quốc tế 

Pháp (AFD) tại Lào cửa thông báo sẽ cung cấp cho Lào khoản tài trợ trị giá 

6,5 triệu euro để triển khai dự án bảo tồn đa dạng sinh học và củng cố năng lực 

quản lý toàn diện các khu vực giàu tính đa dạng sinh học ở Lào.  

Theo đó, dự án nói trên được thực hiện bởi Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã NGO 

(WCS), với khoản tài trợ 5 triệu euro từ EU và 1.5 triệu euro từ AFD. 

Dự án sẽ được triển khai tại ba khu vực có tính đa dạng sinh học hàng đầu của Lào bao 

gồm Vườn quốc gia Nam Et Phou Louey, tỉnh Huaphan và Bolikhamxay; khu bảo tồn 

đầm lầy Xe Champhone Ramsar tại tỉnh Savannakhet.  

Thỏa thuận cung cấp khoản viện trợ nói trên được diễn ra thông qua buổi lễ tại thủ đô 

Vientiane giữa Đại sứ EU tại Lào Leo Faber, Giám đốc AFD tại Lào Matthieu 

Bommier với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, và có sự chứng kiến của Đại sứ Pháp tại Lào, 

bà Florence JeanblancRisler.  

Trước đó, theo đại diện AFD tại Lào, tổ chức này cũng đang tài trợ cho dự án bảo vệ 

đa dạng sinh học taị Khu bảo tồn quốc gia Nam Kading kể từ cuối năm 2018.  

Cụ thể, các mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực của cả khu vực công, 

cộng đồng dân cư và có sự hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để bảo tồn đa dạng sinh 

học tại các khu vực sinh thái, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động xã hội và môi 

trường từ các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án đầu tư. 

Theo EU, Lào sở hữu các khu vực rừng nhiệt đới có đa dang sinh học quy mô lớn và 

mang tính đặc hữu cao với nhiều loài động thực vật đang đối mặt với nguy cơ đe dọa 

bởi nhiều yếu tố. Các khu vực đặc hữu cũng giúp Lào được đưa vào nhóm có tầm quan 

trọng về đa dạng sinh học hàng đầu trên thế giới. 

Mạng lưới các khu bảo tồn tự nhiên quốc gia của Lào được bắt đầu xây dựng từ năm 

1990, hiện bao phủ khoảng 15% tổng diện tích đất của cả nước và đứng trước nhiều 

thách thức từ sự phát triển và hoạt động của con người. 
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Hàn Quốc cấp học bổng Thạc sĩ cho Lào 

heo truyền thông Lào, tuần qua, tại thủ đô Vientiane, Văn phòng Cơ quan Hợp 

tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Lào Quỹ chăm sóc sức khỏe quốc tế Hàn 

Quốc (KOFIH) cùng đại sứ quán nước này đã phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Thể thao Lào tổ chức lễ trao tặng các suất học bổng do Chính phủ Hàn Quốc 

tài trợ, có tổng trị giá 5 triệu USD, dành cho chương trình Thạc sĩ toàn phần cho đối 

tượng là sinh viên Lào. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, bà 

Sengdeuane Lachanthaboun, Đại sứ Hàn Quốc tại Lào, ông Shin Sung-Soon và đại 

diện các ban ngành có liên quan. 

Theo đó, các suất Học bổng Thạc sĩ Hàn Quốc cho Lào trong năm 2020 thuộc khuôn 

khổ 3 chương trình Học bổng của Chính phủ Hàn Quốc, Học bổng quốc tế Hàn Quốc 

(GKS) và Chương trình Học bổng của KOICA và KOFIH với tổng cộng 35 suất cho 

các sinh viên Lào, các đối tượng thuộc cả khu vực tư nhân và nhà nước trong lĩnh vực 

giáo dục, chính sách công, nông nghiệp, hàng không và một số lĩnh vực khác, có vai 

trò quan trọng đối với nguồn nhân lực theo chính sách phát triển bền vững của Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc, ông Shin Sung - Soon nhấn mạnh việc phát 

triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng nhất ở Lào, mang tính then 

chốt của sự phát triển kinh tế. Đồng thời nhấn mạnh sự phát triển quốc gia phụ thuộc 

nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực hơn là chất lượng của nền kinh tế vật chất.  

Và đó là nơi mà giáo dục có được tầm quan trọng của nó ”. Ngoài ra, bà Sengdeuane 

Lachanthaboun bày tỏ lòng biết ơn đối với Hàn Quốc là một trong những đối tác phát 

triển xuất sắc của Lào, người đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực 

để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Lào.  

Theo thông tin từ buổi lễ, số lượng các suất Học bổng của Hàn Quốc cho Lào đang 

tăng dần theo từng năm. Trong đó, kể từ năm 1991, đã có hơn 2.500 sinh viên Lào tốt 

nghiệp từ chương trình Học bổng của KOICA.  

Ngoài ra, cũng đã có 107 người Lào hoàn thành chương trình học bổng thạc sĩ của 

KOICA, trong đó, năm 2020, sẽ có thêm 14 suất theo diện này mà phía Hàn Quốc tiếp 

tục cung cấp cho Lào.  

Cho đến nay, KOFIH cũng đã đã cung cấp học bổng cho 177 cán bộ ngành y của Lào 

theo học để nâng cao trình độ tại Hàn Quốc. Số lượng học bổng tương tự được cung 

cấp trong năm 2020 là 10 suất. 
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Kinh tế tỉnh Champasak tăng trưởng chậm lại 

heo báo chí Lào, đầu tàu kinh tế phía nam của Lào, tỉnh Champasak mới đây 

vừa đặt dự báo tăng trưởng  Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) chỉ tăng 4,5% 

trong năm nay, tương đương khoảng 20 nghìn tỷ kip, tuy nhiên, tỉnh này cũng 

cho biết công tác phát triển xã hội tiếp tục cho thấy những kết quả tích cực.  

 

Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak, ông Vilayvong Bouddakham trong báo cáo tại Kỳ 

họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh tuần qua cho biết rằng mức độ tăng trưởng kinh tế 

trong sáu tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 4,1%, so với mục tiêu 8,6% đã đề ra. 

Tuy nhiên, bất chấp sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Champasak đến nay chưa 

ghi nhận ca nhiễm nào, đồng thời ngành nông nghiệp địa phương tiếp tục ghi nhận 

mức tăng trưởng ổn định, đạt giá trị 2,7 nghìn tỷ kip 

Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp và thương mại chứng kiến việc tăng trưởng chậm lại, 

giảm tới 27,42% và ngành công nghiệp chế biến, ngành dịch vụ cũng gặp khó khăn 

trước các tác động tiêu cực của dịch bệnh.  

Sau nửa đầu năm 2020, giá trị hàng hóa xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Champasak đạt 

147 triệu USD, trong khi nhập khẩu ở mức 112 triệu USD. Ngoài ra, đã có 102 dự án 

đầu tư công được triển khai so với tổng dự kiến 239 dự án cho cả năm 2020, tức tương 

đương 43,7% mục tiêu. 

Tuy nhiên, tỉnh Champasak lại ghi nhận các thành tựu nổi bật trong công tác phát triển 

xã hội khi tỷ lệ nhập học tiểu học đạt 76,1%, tỷ lệ biết chữ là 99,5% đối công dân từ 

15 tuổi trở lên và tỷ lệ biết chữ là 99,4% đối với những người trong độ tuổi 15-24.  

Trong vài năm trở lại đây, lĩnh vực sức khỏe cộng đồng của tỉnh cũng được cải thiện 

rõ rệt với 100% người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và có 90% địa phương xây 

dựng thành công mô hình y tế cộng đồng cấp bản.  

Hiện toàn tỉnh Champasak cũng có có 451.000 lao động với 62% làm việc trong lĩnh 

vực nông nghiệp, 28,5% trong lĩnh vực dịch vụ, còn lại là công nghiệp và xây dựng. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của địa phương là 1,2% nhưng được dự báo sẽ tăng lên 

10% trong năm nay nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian 

dài.  

Sáu tháng đầu năm 2020, tỉnh Champasak cũng ghi nhận hơn 100.000 lượt khách du 

lịch và đang tiếp tục cho thấy dấu hiệu phục hồi sau đại dịch khi số khách nội địa đang 

trên đà tăng cao. 
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Chính phủ Lào cho doanh nghiệp tô nhượng đất trồng 

cây công nghiệp tại tỉnh Vientiane 

heo báo chí Lào, diễn ra tuần qua, lễ ký kết hợp đồng tô nhượng đất cho mục 

đích phát triển cây công nghiệp đã diễn ra giữa Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, bà Khamchanh Vongsenboun và Giám đốc điều hành của Công ty 

TNHH Nông lâm nghiệp Burapha, ông Håkan Eriksén. Tham dự chứng kiến 

buổi lễ còn có mặt Thứ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp, ông Thongphath Vongmany, 

cùng đại diện chính quyền tỉnh Vientiane và các thành phần có liên quan. 

Theo nội dung thỏa thuận, Chính phủ Lào đồng ý giao 2.000 ha đất chưa sử dụng cho 

công ty Burapha, một doanh nghiệp tư nhân, để thực hiện dự án trồng cây công nghiệp 

trong khu vực bảo tồn cấp quốc gia tại tỉnh Vientiane trong thời hạn 50 năm. Cụ thể, 

2.000 ha đất thuộc địa bàn ba huyện Xanakham, Meuangfeuang và Hinheup. 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công ty Burapha, bà Souphayvanh 

Thiengchanhxay cho biết mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp là mở rộng diện tích 

trồng cây công nghiệp ở tỉnh Vientiane và xây dựng một nhà máy sản xuất ván ép tại 

huyện Hinheup. Theo đó, doanh nghiệp này cho biết sẽ hoàn thành việc trồng cây trên 

diện tích mới được phê duyệt ngay trong năm 2020 này. 

Hiện tại, doanh nghiệp này cho biết đã triển khai trồng cây công nghiệp được trên hơn 

5.000 ha, chủ yếu là bạch đàn và keo tại hơn 30 bản ở các huyện Xaythany và 

Sangthong ở thủ đô Vientiane, tại huyện Paklai của tỉnh Xayaboury và ở các huyện 

Phonhong, Hinheup, Keo-oudom, Xanakham và Meun của tỉnh Vientiane. 

Các sản phẩm gỗ, ván ép của công ty Burapha hiện cũng đang có thị phần tốt tại Lào 

và xuất khẩu đi một số thị trường nước ngoài. 
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Sự kiện triển lãm quan trọng của Lào Lào bị hoãn do 

Covid-19 

heo báo chí Lào, mới đây, đơn vị tổ chức 3 sự kiện thường niên lớn hàng đầu 

tại Lào, bao gồm LaoBuild 2020, Lao Food & Hotel 2020 và LaoCafe 2020 

vừa thông báo hoãn kế hoạch tổ chức trong năm nay do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 và sẽ dời lại, dự kiến vào ngày 17-19/6/2021 tới. 

Theo thông báo, địa điểm tổ chức các sự kiện sẽ không thay đổi là tại trung tâm Hội 

nghị Quốc gia (NCC) Km 6, thủ đô Vientiane. 

Theo thông báo của ban tổ chức, quyết định được đưa ra sau khi thực hiện tham vấn 

và thảo luận với chính quyền và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào, 

Hiệp hội Kiến trúc sư và Kỹ sư Xây dựng Lào, Hiệp hội Nhà hàng & Khách sạn Lào, 

và Hiệp hội Cà phê Lào, đây là các bên tham gia chính vào các sự kiện nói trên. 

Theo AMB Tarsus Events Group, nhà tổ chức chính của sự kiện thường niên nói trên, 

kể cả sau khi Covid-19 lắng xuống, phong cách sống mới cùng sự hạn chế của dòng 

du khách quốc tế sẽ khiến hiệu quả quảng bá giảm xuống. 

Trước đó, sự kiện được lên kế hoạch diễn ra vào các ngày 11-13/6 nhưng do tình hình 

phức tạp của đại dịch Covid-19, ban tổ chức tuyên bố dời lịch vào ngày 15-17/10, và 

tiếp tục phải thông báo thay đổi thời gian tổ chức sang giữa năm 2021 để đảm bảo sự 

kiện sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn dòng khách du lịch quốc tế. 

Kể từ khi được tổ chức, sự kiện triển lãm về lĩnh vực xây dựng, công nghệ, thực phẩm 

và du lịch có quy mô hàng đầu của Lào đều thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng 

nghìn lượt khách. 

Năm 2019, hơn 150 công ty và thương hiệu trong nước Lào và 12 quốc gia khác, bao 

gồm Trung Quốc, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan, đã 

tham gia hội chợ và trưng bày các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của mình. Đây là 

một trong các sự kiện được tổ chức nhằm tạo cơ hội mở ra hợp tác kinh doanh giữa 

các doanh nghiệp Lào và đối tác quốc tế giàu tiềm năng. 
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Unitel tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực CNTT tại 

Lào 

heo báo chí Lào, mới đây, Hiệp hội Công nghệ thông tin Lào (LICA) vừa cùng 

Star Telecom đạt được thỏa thuận về hợp tác phát triển các sản phẩm CNTT 

và số hóa thông qua buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), diễn ra 

tại thành phố Vientiane giữa Chủ tịch LICA, ông Thanongsinh Kanlagna và 

Phó Tổng giám đốc Unitel Bounmy Malavong. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Bounmy Malavong cho biết trong suốt quá 

trình 12 năm hình thành và phát triển, Unitel đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tần viễn 

thông quy mô nhất tại Lào với các công nghệ tiên tiến, góp phần đáng kể vào việc cung 

cấp các dịch vụ viễn thông cho người dân Lào, đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng 

xa trên cả nước. 

Với mạng lưới rộng nhất, Unitel đang tập trung phát triển để mang lại nhiều lợi ích và 

sự thuận tiện hơn cho người dân Lào, ông Bounmy nhấn mạnh. Trong kỷ nguyên cách 

mạng công nghiệp 4.0, Unitel nhận thức được việc đang tiến vào giai đoạn phát triển 

mới để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số, mang lại lợi ích 

cho khách hàng. 

Tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệp phát triển lĩnh vực CNTT của doanh nghiệp, 

LICA đã lựa chọn Star Telecom làm đối tác để triển khai kế hoạch phát triển và cung 

cấp các sản phẩm số hóa nhằm tạo thuân lợi cho người dùng, doanh nghiệp và mục 

tiêu xây dựng chính phủ điện tử của Lào. 

  

LVI triển khai kênh bán hàng mới qua Mobile Money, 

Internet Banking và phát hành giấy chứng nhận bảo 

hiểm điện tử 

heo LVI, ngày 05/08/2020, Ngân hàng ngoại thương Lào đại chúng (BCEL) và 

Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI) đã ký thỏa thuận hợp tác và ra 

mắt dịch vụ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và thanh toán dịch vụ bảo 

hiểm qua 02 ứng dụng BCEL One và BCEL i-bank. 

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo BCEL, LVI và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước 

gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cục Cảnh sát giao thông bộ an ninh Lào, Sở 

Cảnh sát giao thông thủ đô Viêng Chăn cùng tâp thể phòng ban, cán bộ hai đơn vị 

BCEL, LVI. 
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 Theo thỏa thuận, với tiêu chí đem lại sự trải nghiệm tiện lợi, khách hàng có thể mua 

mới, tái tục và thanh toán các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm chăm sóc sức 

khỏe của LVI thông qua ứng dụng BCEL One, BCEL i-bank. 

LVI là công ty bảo hiểm đầu tiên được Bộ tài chính Lào cấp phép triển khai cấp giấy 

chứng nhận bảo hiểm điện tử cho khách hàng thông qua các ứng dụng của ngân hàng 

và công ty ty viễn thông. Thông qua hình thức này, khách hàng mua bảo hiểm của LVI 

thông qua các ứng dụng ngân hàng sẽ nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên điện 

thoại di động thay thế cho bản giấy thông thường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Viết Hải, Tổng Giám đốc LVI đã đề xuất các cơ 

quan nhà nước tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh của LVI nói riêng và thị trường 

bảo hiểm nói chung. Đặc biệt, đã đề xuất với Cục Cảnh sát giao thông bộ An ninh Lào 

phổ biến rộng rãi hình thức sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử xe cơ giới đến 

các sở ở tỉnh, phòng ở huyện trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

tham gia giao thông. 

BCEL có bề dày hơn 30 năm và cũng là ngân hàng lớn nhất tại Lào về mọi phương 

diện. LVI là công ty liên doanh bảo hiểm được thành lập và hoạt động từ tháng 6/2008 

giữa BCEL và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Sau hơn 12 năm hoạt động, LVI 

hiện đang giữ vị trí thứ 2 về thị phần tại thị trường Lào. 

Trước đó, LVI cũng đã triển khai dịch vụ này qua ứng dụng thanh toán di động U-

Money của UNITEL (công ty thành viên của Viettel Global tại thị trường Lào). Như 

vậy, ngoài kênh bán hàng truyền thống (bán trực tiếp, qua đại lý, môi giới, 

bancassurance), LVI là công ty bảo hiểm đầu tiên tại Lào triển khai kênh bán hàng mới 

qua dịch vụ Mobile Money, Internet Banking và phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm 

điện tử. Trong tương lai, LVI sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác viễn thông và ngân 

hàng khác để phổ cập hình thức cấp bảo hiểm này nhằm đem lại sự tiện lợi cho khách 

hàng và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. 
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 Tin vắn: 

Lào cảnh báo mực nước Nam Ngum tăng cao 

heo báo chí Lào, mới đây hôm 6/8, chính quyền huyện Thulakhom, tỉnh 

Vientiane ban hành thông báo khẩn, kêu gọi người dân các địa phương sống 

dọc lưu vực sông Nam Ngum và thủy điện Nam Mang 3 tăng cường cảnh giác 

trước nguy cơ lũ lụt, chuẩn bị nơi cất giữ tài sản, vật nuôi, đồng thời chuẩn bị các biện 

pháp ngăn nước lũ cơ bản trên diện tích sản xuất nông nghiệp để tránh thiệt hại có thể 

xảy ra. 

Thông báo được chính quyền huyện Thulakhom đưa ra trong bối cảnh mực nước sông 

ở các địa phương phía Bắc của Lào đang dâng cao, có nơi bắt đầu chạm hoặc vượt 

ngưỡng báo động, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt cao. 

Trước đó, kể từ đầu tháng 8, thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và gió 

mùa đã khiến hầu hết tỉnh Xayaboury bị ngập lụt, gây thiệt hại hàng chục tỷ Kip đối 

với tài sản và diện tích canh tác nông nghiệp của người dân địa phương. 

 

Kinh doanh vàng tại Lào bị ảnh hưởng do biến động giá 

heo báo chí Lào, mới đây, trong một phát biểu trước truyền thông, Chủ tịch 

Hiệp hội vàng và đá quý Lào, đồng thời là chủ sở hữu một trong các thương 

hiệu vàng hàng đầu, ông Phouvong Phammisith cho biết việc giá vàng quốc 

tế và trong nước tăng mạnh sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế mà chỉ 

gây ra tác động xấu đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, khi ghi nhận doanh số 

giảm mạnh. 

Nói về giá vàng trong nước, ông Phouvong cho biết mức tăng hiện nay đã đưa giá vàng 

lên ngưỡng lịch sử, đạt trên 9 triệu Kip mỗi bath (15gr). Việc giá vàng phụ thuộc vào 

biến động của thị trường thế giới, với xu hướng tăng là chính, đang tác động mạnh đến 

cán cân mua vào và bán ra của thị trường trong nước, khi hiện nay hầu hết khách hàng 

đều có xu hướng bán ra để kiếm lời. 

Ông Phouvong nhận định giá vàng tại Lào sẽ sớm hạ nhiệt nhưng không thể về mức 

giá trên 5 triệu mỗi bath như trước đây mà sẽ duy trì ở mức 6-7 triệu. Đồng thời cho 

biết giá vàng tăng do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn và 

tác động của đại dịch Covid-19, khiến tiền mặt không còn là sự lựa chọn tích trữ đáng 

tin cậy, làm thúc đẩy nhu cầu mua vàng tăng cao. 
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Tỉnh Luang Namtha tiêu hủy hơn 5 tấn nội tạng nhập 

lậu từ Trung Quốc 

heo báo chí Lào, vào cuối tháng 7 vừa qua, đơn vị kiểm dịch thuộc cơ quan 

quản lý cửa khẩu quốc tế Boten, tỉnh Luang Namtha vừa tổ chức lễ tiêu hủy 

hơn 5 tấn hàng hóa, bao gồm 195 thùng hàng, chứa 4.8 tấn thịt lợn đông đá 

và hơn 200 thùng chứa nội tạng lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có 

chứng từ hợp lệ đang trên được nhập lậu để tiêu thụ tại thị trường Lào. 

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh Bộ Nông-Lâm nghiệp Lào tăng cường 

chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra và xử lý tình trạng nhập lậu hàng hóa từ các nước láng 

giềng vào nước này. 

Kể từ tháng 6/2019, Lào ra lệnh cấm nhập khẩu mọi mặt hàng thịt lợn từ Trung Quốc 

và Việt Nam do các nước này xảy ra dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng. 

Lào yêu cầu nâng cao chất lượng nhân sự kiểm toán công 

heo báo chí Lào, Diễn ra hôm 7/8, Kiểm toán Nhà nước Lào (SAO) vừa tổ 

chức lễ kỷ niệm 22 năm ngày thành lập ngành kiểm toán (5/8/1998-5/8/2020) 

tại thủ đô Vientiane, tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Lào Pany 

Yathoutou cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou chúc mừng các thành tựu mà ngành 

kiểm toán đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trong của việc 

đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ về cả chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư tưởng 

chính trị, đạo đức và tính trung thực. 

Về dài hạn, Chủ tịch Quốc hội Lào chỉ đạo các lãnh đạo ngành cần chú trọng việc phát 

triển chất lượng cán bộ theo quy định đã được đề ra nhằm kiện toàn bộ máy và hoàn 

thiện hơn nữa công tác chuyên môn, nhất là trong thời điểm nền kinh tế đất nước còn 

đang gặp nhiều khó khăn, cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm toán để kịp thời 

phát hiện và xử lý các trường hợp xảy ra sai phạm. 

 Kiều hối về Lào giảm do Covid-19 

heo báo chí Lào, hàng nghìn lao động trở về nước trong giai đoạn đại dịch 

Covid-19 khiến lượng kiều hối về Lào dự kiến giảm hàng triệu USD. 

Năm 2019, lượng kiều hối về Lào, chủ yếu là từ Thái Lan, ở mức 42 triệu 

USD, tương đương 0.22% GDP, theo nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế vĩ 

mô 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công Thương được công bố mới đây. 

Đại dịch Covid-19 cũng dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, dự kiến ít nhất ở mức 

20% trong năm 2020 so với 9.4% trong năm 2017, trong đó bao gồm lao động Lào trở 

T 
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 về từ Thái Lan, ước tính lên đến 130.000 người, vì vậy, lượng kiều hối trong năm 2020 

được dự báo sẽ giảm mạnh. 

Lao động Lào chuẩn bị quay lại làm việc tại Thái Lan 

heo báo chí Lào, nằm trong nhóm 4 đối tượng có thể sớm được nhập cảnh 

trong giai đoạn dịch Covid-19, lao động Lào, Campuchia và Myanmar sắp có 

thể được trở lại làm việc tại Thái Lan. 

Theo báo chí Thái Lan, nằm trong giai đoạn nói lỏng việc phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 thứ 7, chính quyền nước này đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận các lao động 

từ 3 nước láng giềng, với điều kiện phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát và 

phòng ngừa nghiêm ngặt. 

Hôm 23/7, chính phủ Thái Lan tuyên bố 4 nhóm đối tượng được phép sớm nhập cảnh 

bao gồm thương nhân, người làm hoạt động điện ảnh quốc tế, người nhập cảnh để điều 

trị y tế và lao động từ 3 nước Lào, Myanmar, Campuchia. 

  Lào buộc 38 người Trung Quốc về nước do nhập cảnh 

trái phép 

heo báo chí Lào, Công an tỉnh Bokeo mới đây vừa tổ chức bàn giao 38 công 

dân Trung Quốc cho cơ quan chức năng nước này với lý do nhập cảnh bất 

hợp pháp. 

Theo đó, 38 người Trung Quốc, bao gồm 3 phụ nữ không bị buộc tội nhưng được giao 

cho công an Cảnh Hồng, thuộc Bộ Công an Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Boten-

Bohan ở tỉnh Luang Namtha. 

Đây là lần thứ 4 trong vài tháng qua, lực lượng chức năng Lào phát hiện người Trung 

Quốc nhập cảnh vào nước này trái phép. Gần nhất, 34 người Trung Quốc khác cũng 

cố gắng vào Lào với lý do du lịch và bị buộc về nước, công an tỉnh Phongsaly cho biết 

hôm 20/7. 

Các trường hợp nói trên phần lớn do người dân phát hiện và báo cáo chính quyền do 

lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài, bởi những người nhập cảnh trái 

phép vào Lào đều nhằm tránh phải trải qua kiểm tra y tế và cách ly bắt buộc. 

Các lo ngại về sự lây nhiễm Covid-19 từ các trường hợp nhập cảnh được chính quyền 

Lào xác nhận gần đây, sau khi ghi nhận bệnh nhân thứ 2, là người Hàn Quốc nhập 

cảnh vào nước này để làm việc tại một dự án điện lực. 
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Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Xayaboury 

heo báo chí Lào, Chính quyền tỉnh Xayaboury tiếp tục cập nhật tình hình thiệt 

hại do lũ lụt đã gây ra trên hầu hết tỉnh này sau các đợt mưa lớn từ đầu tháng 

8 lên, ước tính lên đến trên 25 tỷ Kip. 

Theo cơ quan chức năng địa phương, mưa lũ trên diện rộng đã gây ra thiệt hại đối với 

công trình nhà cửa và tài sản của người dân, cũng như diện tích lớn hoa màu cùng cơ 

sở hạ tầng giao thông. Hiện chỉ có duy nhất huyện Paklay của tỉnh Xayaboury là chưa 

ghi nhận thiệt hại nào từ đợt lũ lần này. 

Hơn 2.000 lao động tại Oudomxay thất nghiệp 

heo báo chí Lào, mặc dù không ghi nhân ca nhiễm Covid-19 nào, Oudomxay 

vẫn đối mặt với các tác động tiêu cực trên nhiều mặt. Theo ông Oudom, có 

32% lao động di cư trở lại quê nhà từ các nước có dịch bùng phát, dấy lên lo 

ngại nguy cơ lây nhiễm cao. 

Thông qua khảo sát trên 283 bản địa bàn, tỉnh Oudomxay ghi nhận có 2.500 lao động 

bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong số này phần lớn là lao động di cư 

làm việc ở nước ngoài hoặc ở các tỉnh, địa phương khác. 

Trong một báo cáo mới đây, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cũng xác nhận Covid-

19 khiến nước này có 25% lao động thất nghiệp, tăng từ 2% so với bình thường. Hiện 

nhà chức trách đang nỗ lực tìm các biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho lao 

động bị ảnh hưởng nhưng gặp khó khăn do phần lớn là lao động tự do. 

 Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu 

heo PVOIL Lao, hôm 4/8, Bộ Công Thương Lào ban hành thông báo điều 

chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trên cả nước, sẽ có hiệu lực từ 6h sáng 5/8. 

Cụ thể, giá xăng cao cấp 95 tăng nhẹ thêm 20 Kip/lit, xăng thường 91 tăng 80 Kip/lit 

và dầu diesel tăng thêm 100 Kip/lit. 

Tỉnh Bokeo ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn 

heo báo chí Lào, Chính quyền tỉnh Bokeo hôm 4/8 ra thông báo về việc tạm 

ngừng nhập khẩu thịt lợn, lợn giống, lợn con và mọi sản phẩm thịt lợn từ tỉnh 

Luang Namtha và Thái Lan. 

Cụ thể, theo thông báo số 713, chính quyền tỉnh Bokeo tuyên bố ngừng nhập khẩu thịt 

lợn từ các tỉnh trong nước, cùng thịt lợn từ Việt Nam và Trung Quốc quá cảnh tỉnh 

Luang Namtha và Thái Lan do "Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan tại Trung 

Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và tỉnh Luang Namtha". 
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 Chính quyền tỉnh Bokeo cũng cho biết nhằm tránh thiệt hại cho kinh tế địa phương và 

tác động trực tiếp đến người tiêu dùng và nguồn cung thịt lợn, cơ quan Nông-Lâm 

nghiệp và hải quan của tỉnh được yêu cầu tăng cường giám sát và ngăn chặn hành vi 

nhập lậu thịt lợn vào địa bàn từ các tỉnh và quốc gia lân cận. 
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 Điểm tin báo chí trong nước: 

        Giao lưu thể thao đoàn kết Việt Nam – Lào 

heo TTXVN, Chiều 8/8 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ bế mạc giao lưu thể 

thao hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 

75 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao Việt Nam và 75 năm ngày truyền 

thống lực lượng CAND Việt Nam. 

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam 

phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại 

Lào.  

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự cuộc giao lưu thắm tình đoàn kết 

Việt – Lào này có 16 đội, với trên 250 vận động viên từ nhiều bộ, ban, ngành của Lào, 

cùng các cơ quan đại diện, các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam 

đang làm ăn, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn, như Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan 

đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ Ngoại giao Lào, Bộ Công an Lào, Bộ Quốc 

phòng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Lào, Văn phòng Thủ tướng Lào, Văn phòng 

Chủ tịch nước Lào, Ngân hàng Vietinbank Lào, Ngân hàng Sacombank Lào, Hội người 

Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn… 

Trong 3 ngày thi đấu (6-8/8) ở 3 môn bóng đá, cầu lông và cờ tướng, trước sự cổ vũ 

hết sức nhiệt tình của khoảng 100 cổ động viên, với sự tập trung cao độ, không kém 

phần quyết liệt, nhưng tràn đầy tiếng cười sảng khoái và thắm tình hữu nghị, tình đồng 

chí, anh em, các vận động viên U60 và không dưới 30 tuổi đã cống hiến cho người 

xem những pha bóng và bàn thắng đẹp mắt, những nước cờ hay và những cú đập hoặc 

bỏ nhỏ cầu “thần sầu” khiến người xem vô cùng thích thú. 

Đánh giá tổng kết cuộc giao lưu thể thao, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng 

cho biết dù số đội tham gia lớn, thời gian thi đấu hạn hẹp và thi đấu nhiều môn, song 

cuộc giao lưu đã thành công tốt đẹp. Theo đề nghị của nhiều đơn vị, giao lưu thể thao 

này sẽ trở thành một sự kiện thường niên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ 

đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa các cơ quan và cộng đồng người 

Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào với các bộ, ban, ngành của Lào nói riêng 

cũng như giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng 

Bộ Ngoại giao Lào Bounleua Phandanouvong và Trung tướng Bounmy 

Sengkhamyong, Bộ An ninh Lào đều đánh giá cao ý nghĩa của cuộc giao lưu, khẳng 

định điều này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn 

kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Lào và Việt Nam, đặc biệt, giúp cho thế hệ trẻ hai 

nước hiểu hơn về tình đoàn kết Lào – Việt Nam và tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho mối 

quan hệ  đặc biệt này. 
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  Lào tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập 

ASEAN 

heo TTXVN, Hướng tới sự kiện 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2020), ngày 4/8, Lào đã long trọng tổ chức lễ thượng 

cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Viêng Chăn.  

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, phát biểu tại sự kiện ý nghĩa này, Bộ trưởng Ngoại 

giao Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh trong 53 năm qua, ASEAN đã có đóng 

góp đáng kể cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Bộ 

trưởng Saleumxay nêu bật những thành công đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN 

lần thứ 36 và các hội nghị liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự 

chủ trì của Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Saleumxay, là nước gia nhập ASEAN vào năm 1997, trong 23 năm 

qua, Lào đã tích cực tham gia vào định hướng của ASEAN, qua đó đã giúp nâng cao 

vai trò của đất nước Lào trên trường khu vực và quốc tế. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh 

tế, các khu vực tự do thương mại ASEAN và các khu vực tự do thương mại ASEAN 

với các đối tác đã đóng góp đáng kể cho việc gia tăng thương mại và đầu tư tại Lào. 

Bộ trưởng Saleumxay tái khẳng định cam kết của Lào trong việc tiếp tục tích cực tham 

gia vào định hướng ASEAN hướng tới hiện thực hóa việc xây dựng Cộng đồng 

ASEAN vào năm 2025. Ông đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác từ tất cả quốc 

gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại, điều đã giúp Lào thực hiện đầy đủ và 

hiệu quả những cam kết của nước này với tư cách là thành viên của ASEAN trong suốt 

23 năm qua./. 
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 Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông nghiêm trọng tại 

Lào 

heo VOV, Cơ quan khí tượng Lào cảnh báo, mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện ở hầu 

khắp các địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc nước này. 

Mưa lớn nhiều ngày qua làm sạt lở đất đá, gây ách tắc trên tuyến Quốc lộ 4 từ 

huyện Kasy, tỉnh Vientiane qua huyện Nan để đi Luongprabang và và các tỉnh Bắc 

Lào. 

Việc sửa chữa tuyến đường này đang được các đơn vị chức năng tiến hành khẩn trương. 

Tuyến Quốc lộ 4 từ ngã ba Kasy đi huyện Nan dài 68 km, là tuyến đường ngắn nhất 

nối liền tỉnh Vientiane và các tỉnh trung – Nam Lào với tỉnh Luongprabang và các tỉnh 

bắc Lào. Tuy nhiên, do đi qua nhiều đồi núi có địa chất phức tạp, nên mùa mưa, tuyến 

đường này thường xuyên bị ách tắc vì sạt lở núi gây ra. 

Hiện 24 km từ huyện Kasy đến huyện Nan đã bị hư hại nặng do đất đá vùi lấp, từ ngày 

3/8, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã thông báo cấm phương tiện giao 

thông qua lại. Đồng thời đặt biển hướng dẫn các phương tiện giao thông di chuyển 

theo hướng Quốc lộ 13 cũ, từ huyện Kasy đến huyện Phoukhoun, tỉnh Luongprabang 

để đi các tỉnh bắc Lào. 

Việc sửa chữa tuyến đường nhằm sớm khôi phục giao thông trên tuyến đường này 

đang được các đơn vị chức năng của tỉnh Vientiane khẩn trương tiến hành. Trong khi 

đó, Cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường Lào cảnh báo, tuần 

này, mưa lớn sẽ còn tiếp tục xuất hiện ở hầu khắp các địa phương, đặc biệt là các tỉnh 

phía Bắc, sau khi đã gây lũ lụt tại một số huyện của tỉnh Xayabouly với hàng trăm ngôi 

nhà bị ngập và nhiều tuyến đường bị hư hỏng, giao thông đi lại khó khăn, do ảnh hưởng 

của bão số 2 – Sinlaku cuối tháng 7 vừa rồi. 
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 Tạo đà triển khai tốt các kế hoạch hợp tác Việt Nam - 

Lào 

heo báo chí Việt Nam, Hội nghị trực tuyến giữa kỳ của hai Ủy ban Hợp tác Việt 

Nam - Lào và Lào - Việt Nam chiều 7/8 đã kiểm điểm tình hình thực hiện Thỏa 

thuận hợp tác Việt Nam - Lào trong nửa đầu năm 2020 và xây dựng phương 

hướng nhằm tạo đà triển khai tốt các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá, bất chấp dịch Covid-19 dẫn đến nhiều hoạt 

động đối ngoại quan trọng giữa hai nước đã bị hủy/hoãn, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn 

kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được tăng cường và phát 

triển tốt đẹp; quan hệ chính trị được thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao sự gắn bó, tin cậy. 

Gần đây, chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp của Thủ tướng Lào Thongloun 

Sisoulith vào đầu tháng 7/2020 là một minh chứng cụ thể cho điều này. 

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thực hiện tốt; tuyến biên giới Việt Nam - 

Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thường xuyên trao đổi, chia sẻ 

thông tin; phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế 

lực thù địch, phản động; phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Về hợp tác 

kinh tế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước 

gặp nhiều ảnh hưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào trong 6 tháng 

đầu năm 2020 đạt 491,7 triệu USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2019. Điểm sáng 

là Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro, tăng 

thêm 41 triệu USD nâng tổng mức đầu tư lên thành 66,4 triệu USD. Tổng vốn đầu tư 

của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khoảng 4,2 tỷ USD, đứng vị trí thứ 3 trong số 

các nhà đầu tư tại Lào, sau Trung Quốc và Thái Lan. Các cam kết trong lĩnh vực giao 

thông vận tải, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước tiếp tục được tích cực triển khai. 

Hợp tác trong các lĩnh vực khác và giữa các Ban, Bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, địa 

phương, đoàn thể và các tổ chức nhân dân tiếp tục được duy trì và thực hiện linh hoạt, 

hiệu quả và thiết thực. Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi các vấn đề hợp tác trong 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, các dự án sử dụng viện trợ mà Việt Nam dành cho 

Lào… 

Về phương hướng hợp tác trong những tháng còn lại của năm 2020, Việt Nam đề nghị, 

thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị; kiện toàn, nâng cao hiệu quả của 

các cơ chế hợp tác; triển khai thực hiện tốt nội dung tuyên bố chung và các thỏa thuận 

cấp nhà nước; tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong quan hệ hai nước trên tinh thần mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào.  

Thứ hai, hỗ trợ nhau về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tiếp 

tục thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới; tăng cường phối hợp phòng 

chống tội phạm xuyên biên giới.  

Thứ ba, phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt chú trọng về tiến độ đối với các dự 

án hợp tác then chốt.  

T 
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 Thứ tư, tiếp tục dành ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng trong hợp tác giáo 

dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  

Thứ năm, nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong hợp tác giữa các Bộ, ngành, tổ chức, 

địa phương hai nước; khuyến khích giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà hai Bên có 

thế mạnh.  

Thứ sáu, tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào; đặc biệt đối với các dự án quan trọng như 

Nhà Quốc hội Lào, các Bệnh viện hữu nghị tại Hủa-phăn, Xiêng-khoảng. 




