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Tin chính: 

 Lào ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào ngày 13/8, nước này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương 

tính với SARS-Cov-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 22 ca. Trong 

đó, 2 ca mới nhất đều là công dân Lào.  

Cụ thể, hai trường hợp mới nhất nhiễm Covid-19 của Lào gồm 1 người đàn ông 30 

tuổi và một nữ du học sinh 25 tuổi đi cùng trên chuyến bay quá cảnh tại Incheon, Hàn 

Quốc để về Vientiane hôm 12/8. Mặc dù đã được xét nghiệm không nhiễm bệnh trong 

vòng 48 tiếng trước khi đến Lào, những người này đều cho kết quả dương tính khi 

đang thực hiện chế độ cách ly bắt buộc tại các khách sạn trên địa bàn thủ đô của Lào. 

Bộ Y tế Lào cũng cho biết 37 trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân nói trên hiện 

đã được xác minh. 

Hiện tại, Lào có tổng cộng 22 ca nhiễm Covid-19, đang điều trị cho 3 người, trong đó 

có 1 người Hàn Quốc, được phát hiện dương tính hôm 23/7. 

Ngoài ra, liên quan đến ngành y tế, sau 8 tháng đầu năm, Lào ghi nhận gần 5.000 ca 

nhiễm sốt xuất huyết trên cả nước, với tổng cộng 9 ca từ vong, trong đó thủ đô 

Vientiane, Bolikhamxay và Khammuan là các địa phương có nhiều ca nhiễm nhất cả 

nước 

Ngành Y tế Lào đang khuyến khích người dân chủ động loại bỏ các nguồn sinh sôi 

của muỗi vằn, bao gồm xử lý các dụng cụ chứa nước tù đọng, phát quang bụi rậm, 

khuyến nghị các trường học, bệnh viện, nhà máy, khách sạn, nhà hàng, các điểm dịch 

vụ công cộng tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh để giảm nguy cơ lây nhiễm sốt xuất 

huyết, đồng thời thúc đẩy việc cải thiện năng lực chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyệt 

tại các bệnh viện và trạm y tế để ngăn ngừa nguy cơ tử vong. 
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Lào chú trọng giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

heo báo chí Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết sẽ lồng ghép công tác 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia lần 

thứ 9 (2021-2025) nhằm giảm thiểu các tác động, tăng cường việc giám sát 

và cảnh báo nguy cơ thiên tai. 

Hội nghị tham vấn về lồng ghép công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội được tổ chức hôm 12/8 tại thủ đô Vientiane, thông qua hỗ trợ từ 

dự án quản lý rủi ro thiên tai Đông Nam Á-Lào của Ngân hàng thế giới (WB), dưới sự 

chủ trì của Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, bà Phonevanh 

Outhavong. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Phonevanh cho biết thiên tai, bao gồm lũ lụt, hạn hán, động 

đất đang tác động đến sự phát triển và sinh kế của người dân. Vì vậy, các hành động 

giảm nhẹ thiên tai cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển quốc gia. 

Lào đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai trong 2-3 năm trở lại đây, đặc biệt là sự cố vỡ 

đập phụ D của dự án thủy điện Xepian-Xenamnoy hồi tháng 7/2018, các đợt lũ lụt tại 

cả 3 miền, dịch bệnh trong chăn nuôi, sâu bệnh trong nông nghiệp, và cả đại dịch 

Covid-19. 

Tại hội nghị, đại biểu từ các ban ngành chức năng của Lào cũng đã xem xét và thảo 

luận về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới, trong đó tập trung vào 6 ưu tiên, 

bao gồm tăng trưởng kinh tế bền vững, cân bằng và chất lượng; nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy năng 

suất và sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng; nâng cao mức sống người dân; cân bằng 

giữa bảo vệ môi trường và rủi ro thiên tai; thúc đẩy hợp tác trong nước, khu vực và 

quốc tế; nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công bằng nhà nước pháp quyền và 

thống nhất. 

Thông tin tham vấn từ hội nghị sẽ được Bộ Kế hoạch Đầu tư sử dụng làm cơ sở củng 

cố nội dung dự thảo phát triển kinh tế-xã hội quốc gia lần thứ 9, với mục tiêu hàng đầu 

là đưa Lào rời khỏi nhóm các nước kém phát triển, tăng trưởng cân bằng và chất lượng, 

đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững (SDGs). 

Cũng trong hội nghị, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cũng đã công bố Luật kiểm soát 

thiên tai và chiến lược quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Lào. 
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Lào chú trọng an toàn đập thủy điện trong mùa mưa 

heo báo chí Lào, ngày 7/8, tại trụ sở của Điện lực Lào (EDL) ở thành phố 

Vientiane, Cục quản lý năng lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đã tổ chức 

hội nghị rút kinh nghiệm về công tác điều tiết hồ chứa, hoạt động sản xuất 

và dự phòng kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong mùa mưa của các đập thủy 

điện trên cả nước. Chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Khammany Inthirath cùng sự tham dự 

của đại diện các ban ngành có liên quan. 

Theo đó, mục đích của hội nghị nhằm trao đổi bài học, kinh nghiệm, thảo luận về cách 

thức giải quyết và tránh tác động đến xã hội cũng như kế hoạch ứng phó khẩn cấp của 

các đập thủy điện trên cả nước trong bối cảnh Lào đang bước vào mùa mưa. Từ đó 

giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường, từng bước đưa ngành năng 

lượng Lào phát triển bền vững, sạch, xanh và đảm bảo an toàn. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Khammany Inthirath nhấn mạnh vai trò của các cơ 

quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật liên quan đến việc quản lý và phối hợp với 

các nhà phát triển dự án thủy điện về điều tiết nước cũng như hoạt động sản xuất nhằm 

đảm bảo các công trình đập có tính an toàn tối đa, tránh các rủi ro tác động đến môi 

trường, xã hội và kinh tế. 

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ cũng nhận định, công tác quản lý và điều tiết nước hồ 

chứa vẫn đang mang tính độc lập, thiếu các cơ chế cần thiết, chưa có trung tâm điều 

tiết nước cấp quốc gia, là nguyên nhân đến khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực 

này trong vài năm trở lại đây. 

Việc thiếu sự phối hợp và lên kế hoạch đồng bộ giữa khu vực công và nhà phát triển 

cũng như giữa các nhà phát triển thủy điện với nhau cùng hạn chế về năng lực quản 

lý, trao đổi thông tin chưa rõ ràng, khác biệt về mục tiêu vận hành và cung ứng điện, 

thiếu các kế hoạch dài hạn, tác động của biến đổi khí hậu... là các nguyên nhân cản trở 

việc quản lý và điều tiết nước các đập thủy điện trên toàn quốc, tạo ra thách thức về an 

toàn, khả năng phòng ngừa lũ lụt, hạn hán. 

Hiện nay, cả nước Lào có 78 dự án điện lực, tổng công suất lắp đặt 9.972 MW, cho 

khả năng sản xuất 52.211 tỷ kWh/năm. Lào cũng có 1 dự án nhiệt điện than đá, 4 dự 

án điện sinh khối, 6 dự án điện mặt trời và đang trong quá trình nâng cấp và phát triển 

đường dây truyền tải và lưới điện quốc gia, với tổng cộng 65.563 km và 74 trạm biến 

áp. 
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Lào dự báo không đạt mục tiêu thu ngân sách trong 

năm 2020 

heo báo chí Lào, khả năng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Lào đạt 

9.436 tỷ Kip, tương đương 41.52% kế hoạch năm (đã điều chỉnh), trong khi 

đó chi ngân sách ở mức 10.529 tỷ Kip, tương đương 31.87% kế hoạch năm 

(đã điều chỉnh). 

Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính Lào, ông Phouvong Kittavong đã 

chủ trì hội nghị liên Bộ cấp Trung ương Lào mới đây về việc tổng kết công tác ngân 

sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020, phổ biến việc xây 

dựng kế hoạch ngân sách năm 2021. 

Theo đó, tại hội nghị, báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 cho biết khả năng thu ngân sách 

nội địa đạt 8.505 tỷ Kip, tương đương 42.23% kế hoạch đã điều chỉnh, giảm 9.35% so 

với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 651 tỷ Kip.  

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm của Lào cũng ở mức 10.529 tỷ kip, tương đương 

31.87% kế hoạch điều chỉnh, 29% kế hoạch ban đầu, trong đó chi ở Trung ương ở mức 

7.047 tỷ Kip, tương đương 29.74% kế hoạch điều chỉnh. 

Bộ Tài chính Lào cũng công bố dự kiến khả năng thu ngân sách cho đến cuối năm 

2020 sẽ không đạt chỉ tiêu đề ra là 6.322 tỷ Kip, đồng thời mục tiêu chi ngân sách cũng 

sẽ không đạt theo kế hoạch do các chính sách giảm chi các khoản không cần thiết mà 

chính phủ mới đề ra, dự kiến sẽ giải ngân thêm khoảng 2.650 tỷ Kip. 

Cụ thể, Lào sẽ cắt giảm 30% chi ngân sách cho công tác quản lý hành chính công và 

một số khoản chi của cơ quan Trung ương, không bao gồm hai lực lượng vũ trang, 

tương đương khoảng 350 tỷ Kip. Ngoài ra, chi ngân sách cho địa phương cũng sẽ được 

điều chỉnh giảm 10%, không bao gồm việc tổ chức Đại hội đảng, tương đương khoảng 

27 tỷ Kip, đồng thời, giãn giải ngân cho các dự án đầu tư trong nước ít nhất 50% và 

giảm thêm một số khoản chi khác của chính phủ. 

Theo các tính toán điều chỉnh, Bộ Tài chính dự báo thâm hụt ngân sách của Lào trong 

năm 2020 ở mức 3.622 tỷ Kip, từ 6.696 tỷ Kip lên 10.318 tỷ Kip (3.77% GDP-5.87% 

GDP). 

Chính phủ Lào cũng cho biết sẽ huy động các nguồn tài chính trong nước để cân đối 

ngân sách và không vay thêm nước ngoài trong bối cảnh gánh nặng nơ công đang lớn. 
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Lào thu giữ hàng chục tấn ma túy các loại 

heo báo chí Lào, ma túy vẫn là vấn nạn nhức nhối tại Lào, các đối tượng tội 

phạm ngày càng có hoạt động tinh vi, nhiều biến tướng và xuất hiện ở hầu 

khắp các địa phương trên cả nước. 

Trong vài năm trở lại đây, Lào được xem là quốc gia trung chuyển của nhiều đường 

dây buôn lậu ma túy lớn trong khu vực, dựa vào đặc thù địa hình phức tạp, hiểm trở, 

tội phạm ma túy, bao gồm cả người Lào và người nước ngoài luôn tìm cách vận chuyển 

qua Lào để đến các nước khác tiêu thụ. 

Thiếu tướng Khamking Phouilamanyvong, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ 

An ninh Lào mới đây cho biết trong 5 năm qua (2015-2019), cơ quan chức năng phòng 

chống ma túy đã triệt phá tổng cộng 13.735 vụ án, bắt giữ 20.221 đối tượng, trong đó 

bao gồm 2.714 phụ nữ, 403 người nước ngoài, thu giữ 943.94 kg heroin, 10.65 tấn cần 

sa, 6.86 tấn ma túy tổng hợp, 8.7 tấn ma túy đá, 577.2 kg thuốc phiện, 21.64 tấn hợp 

chất sản xuất ma túy cùng các hóa chất có liên quan. 

Bất chấp các nỗ lực ngăn chặn và triệt phá của nhà chức trách, vấn nạn ma túy tại Lào 

vẫn không có xu hướng giảm xuống, Thiếu tướng Khamking cho biết. 

Trước tình hình và diễn biến phức tạp nói trên, Bộ An ninh Lào cũng đã xây dựng 

chiến lược kiểm soát, ngăn chặn và phòng chognos ma túy giai đoạn 2020-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 với các hành động nỗ lực đảm bảo ổn định an ninh quốc gia, từng 

bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội. 

Hầu hết các hoạt động ma túy diễn ra ở khu vực Tam giác vàng, miền Bắc, tập trung 

tại các tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay và kết nối với các nước có chung 

đường biên giới với Lào. Nước này được xem như là một điểm trung chuyển với khối 

lượng ma túy và tần suất ngày càng tăng cao. 

Đường biên giới phía Bắc Lào được xem là cửa ngõ đi vào của ma túy trong khi biên 

giới phía Nam là đầu ra của dòng chảy này. Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia Lào 

cho biết mức độ lạm dụng ma túy tổng hợp của nước này đang tăng cao trong khi mức 

độ sử dụng thuốc phiện không có nhiều biến động. Ma túy cũng đang là vấn đề mang 

tính quốc gia, gây ra trở ngại cho sự phát triển kinh tế, giáo dục của Lào. 

Trong những năm qua, vấn đề ma túy vẫn đang là tệ nạn tầm quốc gia của Lào, xuất 

hiện và lan rộng ở cả khu vực nông thôn và thành phố. Người trẻ nghiện ma túy đã gây 

ra nhiều hành vi phạm tội, bao gồm cả cướp giật, thậm chí giết người, đồng thời, tạo 

điều kiện cho các bệnh xã hội lây lan. 

Hiện nay, Lào vẫn đang tham gia tích cực vào các khuôn khổ hợp tác song phương và 

đa phương về phòng chống buôn bán ma túy, các chất gây nghiện và tiền chất ma túy, 

đặc biệt là với rung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Nga và Mỹ, cũng như Văn phòng Liên Hợp 

Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). 
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Lào đẩy mạnh bảo vệ quyền trẻ em 

heo báo chí Lào, diễn ra hôm 12/8 tại tỉnh Luang Prabang, Ủy ban Quốc gia 

vì sự tiến bộ của phụ nữ Lào, Bà mẹ và Trẻ em Lào đã tổ chức hội nghị thảo 

luận về quá trình triển khai thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em, trong 

đó chú trọng việc cải thiện 46 chỉ số trong việc thực hiện Công ước về Quyền 

trẻ em từ nay đến năm 2025. 

Tham dự đồng chủ trì hội nghị có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, lãnh đạo tỉnh 

Luang Prabang và Đại diện Unicef tại Lào. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét kết quả phân tích các yếu tố thiếu thốn của trẻ 

em trên toàn quốc để xác định các mục tiêu cần tập trung giải quyết song song với 

công tác hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia vì bà mẹ và trẻ em giai đoạn 2021-

2025. 

Theo báo cáo năm 2018, nhiều trẻ em từ 0 đến 17 tuổi ở Lào phải đối mặt với tình 

trạng thiếu thốn chồng chất ngày càng sâu sắc, trong đó chỉ có 12% trẻ em được tiếp 

cận đầy  đủ các yếu tố cần thiết, khoảng 70% thiếu ít nhất hai khía cạnh đối với điều 

kiện sống hàng ngày và 50% thiếu ba yếu tố cơ bản trở lên cần thiết cho điều kiện sống 

lành mạnh. 

Trước tình trạng này, Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, bà mẹ và trẻ em cấp Trung 

ương và địa phương của Lào đã tuyên bố các hành động để nỗ lực cải thiện các chỉ số 

nhằm đảm đảo quyền và lợi ích của các nhóm cộng đồng dân cư trên cả nước, đặc biệt 

là khu vực nghèo đói, vùng sâu vùng xa. 

Theo kế hoạch 5 năm tới, Lào sẽ tập trung vào giải quyết và cải thiện khả năng tiếp 

cận của trẻ em đối với các vấn đề phát triển cơ bản, bao gồm chế độ bảo trợ xã hội, 

giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh, dinh dưỡng, thông tin, bảo vệ trẻ em và nơi ở.  

Theo một báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ, bà mẹ 

và trẻ em Lào trong hội nghị, 55,4% trẻ em từ 0 đến 4 tuổi, 47% trẻ em từ 5 đến 10 

tuổi và 45% trẻ em từ 11 đến 17 tuổi phải đối mặt với các vấn đề về dinh dưỡng. Ủy 

ban kỳ vọng rằng tình trạng suy dinh dưỡng sẽ giảm 30% trong vòng 5 năm tới và 

giảm xuống còn 31%, từ 45,6% trẻ em từ 4 tuổi trở xuống gặp phải các vấn đề về sức 

khỏe. 
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Lào tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ người tiêu dùng 

heo báo chí Lào, Bộ Công Thương Lào vừa ban hành thêm một văn bản pháp 

lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động của hiệp hội bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, được đăng tải công khai trên công báo nhà nước. 

Theo đó, quyết định do Bộ trưởng Khammany Pholsena ký ban hành hôm 30/7 trong 

bối cảnh dư luận Lào đang bày tỏ lo ngại trước tình trạng người tiêu dùng trong nước 

phải chịu thiệt thòi do thương nhân, doanh nghiệp thường vi phạm quy định về Luật 

bảo vệ người tiêu dùng (2010). 

Theo nội dung quyết định, hiệp hội là tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cho người tiêu 

dùng và có vai trò cung cấp các hỗ trợ cần thiết để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu 

dùng trong nước. 

Cụ thể, nhóm có 3 công dân Lào đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện để đề xuất thành lập 

hiệp hội bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các tranh chấp phát sinh với nhà 

cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng có quyền hoạt động phục vụ lợi ích người tiêu dùng 

phù hợp theo quy định Pháp luật và phải cung cấp cho nhà chức trách nội dung cam 

kết trách nhiệm của tổ chức mình. 

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện cần có ít nhất 10 thành viên, cấp tỉnh có từ 

15-20 thành viên, theo quy định. Ngoài ra, hiệp hội cũng có trách nhiệm tự quản lý và 

chi trả các chi phí hoạt động, có quyền kêu gọi và huy động đóng góp cả trong và ngoài 

nước, có quyền tuyển dụng tình nguyện viên nước ngoài. 

Hiệp hội có vai trò cung cấp hỗ trợ cho người tiêu dùng phản ánh bất đồng với doanh 

nghiệp, đại diện cho người tiêu dùng trong việc hòa giải và làm việc với cơ quan thẩm 

quyền. 

Hiệp hội cũng có quyền phản ánh với cơ quan chức năng trong việc cải thiện quy định 

và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trước các sai phạm của doanh nghiệp. 
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Công ty fintech xây dựng cơ sở dữ liệu cho Bộ 

TTVHDL 

heo báo chí Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào vừa đạt được thỏa 

thuận hợp tác với Laopay Vientiane - một doanh nghiệp fintech trong nước 

để thực hiện dự án phát triển cơ sở dữ liệu cho bộ này. 

Theo đó, lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) đã diễn ra hôm 12/8 vừa qua tại thủ đô 

Vientiane, giữa Vụ trưởng Vụ truyền thông đại chúng, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du 

lịch Lào, ông Somsavath Phongsa và Giám đốc công ty Laopay Vientiane, ông 

Phousaysana Saysombath. Lễ kết kết có sự chứng kiến của Thứ trưởng Savankhone 

Razmountry cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Nội dung thỏa thuận cho biết hợp tác có hiệu lực từ 12/8/2020-12/8/2021, trong đó 

doanh nghiệp sẽ được cấp ngân sách để thực hiện khảo sát và nghiên cứu khả thi về 

việc phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào 

phù hợp với tình hình thực tế. 

Laopay Vientiane là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ internet 

wifi và trạm sạc tại 4 sân bay quốc tế lớn tại Lào là Wattay tại Vientiane, Luang 

Prabang, Savannakhet và Pakse và 10 sân bay nội địa khác. 

Laopay mới đây cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ Lào và Ngân hàng CHDCND 

Lào phê duyệt kế hoạch phát triển ứng dụng ví điện tử và thanh toán trực tuyến trên 

thiết bị di dộng có cùng tên gọi, thông qua hợp tác với Ngân hàng liên kết phát triển 

Lào (JDB). 

Doanh nghiệp này cũng cho biết đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh 

thanh toán điện tử, tài chính vi mô và thương mại điện tử bằng việc cung ứng phần 

cứng và phần mềm trong phát triển công nghệ viễn thông 5G. 

Kế hoạch nói trên sẽ được triển khai thông qua hợp tác với Lao Telecom (LTC), doanh 

nghiệp viễn thông của chính phủ Lào, nhắm đến đối tượng khách hàng là 7 triệu dân 

số Lào, khách du lịch quốc tế cũng như tham vọng thâm nhập mạng lưới thị trường 

Asean. 
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Nga hỗ trợ Lào thúc đẩy doanh nghiệp trẻ tại nông thôn 

heo báo chí Lào, thông qua khoản tài trợ 1.5 triệu USD từ chính phủ Nga, 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa công bố triển khai dự án 

“Tăng cường cơ hội kinh tế và xã hội cho thanh niên ở CHDCND Lào” để thúc đẩy 

năng lực kinh doanh của thanh niên tại các huyện nghèo của tỉnh Huaphan và 

Khammuan, có thời gian triển khai trong vòng 2 năm. 

Trong buổi lễ ra mắt mới đây, Đại diện thường trú UNDP, bà Ricarda Rieger đã phát 

biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ người trẻ ở Lào trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 đang tác động tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế xã hội.  

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện giữa UNDP với các cơ quan liên quan của Lào bao 

gồm Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Đoàn Thanh niên Lào và Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Lào nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho thanh niên Lào phát triển năng lực 

và cải thiện vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội.  

Được triển khai tại hai tỉnh Khammuan và Huaphan, dự án bao gồm thành lập Trung 

tâm đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) cho thanh niên tại Khammuan, trong đó tập 

trung vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng cường năng lực đảm bảo đời sống và cải 

thiện thu nhập cho thanh niên ở các địa phương nghèo.  

Dự án cũng bao gồm việc cải thiện khả năng kinh doanh vừa và nhỏ đối với doanh 

nhân nữ trẻ. Một nền tảng xã hội hòa nhập sẽ được thành lập ở hai tỉnh để tăng cường 

sự tham gia của thanh niên, tập trung vào dân số nông thôn và dân tộc, trong các quá 

trình ra quyết định thông qua Đài phát thanh cộng đồng do thanh niên lãnh đạo và Thử 

thách đổi mới thanh niên sử dụng Phòng thí nghiệm tăng tốc của UNDP. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nga tại Lào Vladimir Kalinin đánh giá cao việc triển khai 

dự án của UNDP, khẳng định những người trẻ tại Lào có tiềm năng to lớn để thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là thông qua lợi ích từ dự án lần này, ngoài ra, 

dự án cũng sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế và quan hệ hợp tác giữa Nga và Lào. 

Đại sứ Nga cũng đề xuất kế hoạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ tại hai tỉnh nói 

trên trải nghiệm sự phát triển kinh tế và xã hội của Nga.  
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Đức hợp tác với chính phủ Lào triển khai dự án thúc 

đẩy SMEs 

heo báo chí Lào, Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công Thương Lào 

vừa thông báo kế hoạch hợp tác với tổ chức GIZ của Đức để triển khai dự án 

ASEAN-Đức, thuộc khuôn khổ dự án thúc đẩy phát triển doanh nghiệp SMEs trong 

khu vực ASEAN cho đến năm 2025. 

Tuần qua, tại thủ đô Vientiane, hội nghị về triển khai dự án đã diễn ra với sự tham dự 

của đại diện các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Quốc gia Lào, Bộ Bưu chính Viễn thông và khu vực tư nhân để công bố 

tóm tắt các nội dung quan trọng cũng như ưu tiên triển khai tại Lào trong giai đoạn hai 

năm tới. Cụ thể, các hoạt động của dự án sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho đối thoại và hợp 

tác công và tư để giải quyết các vấn đề và thách thức, đặc biệt là việc thiếu thông tin 

về hội nhập thị trường khu vực và quốc tế. 

Theo đó, hạn chế thông tin là thách thức hàng đầu mà SMEs trong khu vực ASEAN 

phải đối mặt, gây ra khó khăn trong việc liên kết với các chuỗi giá trị trong và ngoài 

khu vực, gây ra cản trở sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu chính của 

dự án là cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao năng lực được kỳ vọng sẽ 

đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của SMEs. 

Nhận thức được tầm quan trọng của SMEs đối với hầu hết các nền kinh tế trong 

ASEAN, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)-2025 và Chiến lược 

phát triển SMEs (SAPSMED)-2025 của ASEAN đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy sự 

phát triển của khu vực doanh nghiệp này, đặc biệt là nâng cao khả năng cạnh tranh, 

phục hồi và tăng cường doanh thu. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Bountheung Douangnsavanh, Cục trưởng Xúc tiến SMEs 

cho biết đang tập trung hỗ trợ tối đa cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, 

đặc biệt là cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về thị trường, tài chính và đổi mới 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, Lào vẫn cần cải thiện khả năng hợp tác công tư để đạt được 

hiệu quả thiết thực. 

Tương tự như Lào, nhiều quốc gia trong ASEAN đã và đang nỗ lực để tăng khả năng 

cạnh tranh và thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của SMEs trong nước, coi SMEs là một 

trong các trụ cột của nền kinh tế. Việc phát triển SMEs cũng được kỳ vọng sẽ củng cố 

khả năng tạo việc làm và xuất khẩu hàng hóa. 

Thông qua Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), dự án ASEAN 

SME do GIZ triển khai sẽ tập trung vào các quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Việt 

Nam (CLMV) và Indonesia với trọng tâm kép là cải thiện khả năng tiếp cận thị trường 

và quốc tế hóa, cũng như tăng cường chính sách và môi trường pháp lý đối với SMEs 

tại ASEAN. 
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USAID, Unicef tiếp tục hỗ trợ sức khỏe và dinh dưỡng 

cho bà mẹ và trẻ em tại Lào 

heo truyền thông Lào, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và 

UNICEF vừa thông báo kế hoạch hỗ trợ chính phủ Lào trong việc cải thiện sức 

khỏe và dinh dưỡng cho hơn 112.000 bà mẹ và trẻ em ở khu vực vùng sâu 

vùng xa.  

Theo đó, USAID sẽ cung cấp khoản tài trợ trị giá 2,8 triệu USD cho UNICEF triển 

khai  dự án kéo dài trong 5 năm, dự kiến sẽ được bắt đầu từ tháng 9 năm nay.  

Liên quan đến lĩnh vực này, trong nhiều thập kỷ qua, Lào đã đạt được những tiến lớn 

trong việc bảo vệ và cải thiện chất lượng sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em trong nước, 

với tỷ lệ tử vong sản phụ từ 905 trên 100.000 trẻ sơ sinh năm 1990 xuống còn khoảng 

197 vào năm 2015.  

Ngoài ra, tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh đã giảm xuống còn khoảng 

một nửa so với năm 1990, ước tính có khoảng 40 ca tử vong trên 1.000 ca trẻ được 

sinh ra.  

Mặc dù có nhiều tiến bộ trong việc cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em và 

phụ nữ, Lào vẫn ghi nhận trường hợp trẻ dưới 5 tuổi tử vong các bệnh có thể phòng 

ngừa hoặc điều trị được, bao gồm viêm phổi, tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Bên cạnh 

đó, tiến bộ trong công tác chống suy dinh dưỡng ở trẻ em cũng đang còn chậm, tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi trên toàn quốc ở mức 33%, trong đó có hơn 40% thuộc 

các nhóm dễ bị tổn thương (không phải dân tộc Lao-Tai, khu vực chưa có đường giao 

thông, khu vực nghèo đói và không được tiếp cận giáo dục). 

Theo Giám đốc Văn phòng USAID Lào Patrick Bowers cho biết, dự án sẽ tiếp cận gần 

80.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và hơn 32.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại 12 huyện của 

4 tỉnh - Attapeu, Khammuan, Saravan và Savannakhet. Đây cũng là một trong các dự 

án nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai chính phủ Lào-Đức, đặc biệt 

là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 gây ra các tác động tiêu cực cho kinh tế và xã hội, 

gây ra nguy cơ nới rộng khoảng cách giai cấp. 

Đại diện UNICEF tại Lào cũng cho biết thông qua việc tăng cường mối liên kết giữa 

các cơ sở y tế và cộng đồng, việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tại Lào được kỳ 

vọng sẽ tăng lên ít nhất 50% vào năm 2025.  
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Mỹ và Canada quan tâm đến đặc khu Savan-Seno 

heo truyền thông Lào, tuần qua, đại diện các cơ quan ngoại giao của Mỹ và 

Canada tại Lào đã có chuyến thăm và làm việc để tìm hiểu tình hình đầu tư tại 

Đặc khu kinh tế Savan-Seno, khu kinh tế Savan Park và cảng cạn Savannakhet. 

Đặc khu kinh tế Savan-Seno được thành lập năm 2003, cùng thời điểm đưa 

vào sử dụng cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Lào-Thái Lan số 3, nối Savannakhet với tỉnh 

Mukdahan, trực tiếp tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển mạnh của khu vực này. 

Hiện đang là điểm đến đầu tư thu hút doanh nghiệp nước ngoài bởi các chính sách ưu 

đãi tốt, kết hợp với tình hình xã hộ, chính trị ổn định và ít chịu thiên tai của Lào. 

Ngoài ra, chi phí lao động thấp, nhiều ưu đãi thuế quan, đặc biệt là các mặt hàng "Made 

in Lao" cũng là yếu tố thu hút nhà đầu tư. Theo số liệu của đơn vị quản lý đặc khu, 

tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa tại đây trong năm 2019 đạt 278 triệu USD, trong khi 

giá trị xuất khẩu ở mức 296 triệu USD. 

Hiện tại, có tổng cộng 70 công ty từ nhiều quốc gia trên thế giới đã đăng ký đầu tư vào 

Savan Park, chủ yếu là lĩnh vực công nghiệp ô tô, tự động hóa và điện tử. Ngoài ra, 

Savan Park cũng có chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao về 

hàng không, tự động hóa, điện tử... và nông nghiệp, với điều kiện hạ tầng phù hợp cho 

việc chế biến, phân loại, đóng gói, bảo quản và cung ứng nông sản. 

Đặc khu kinh tế Savan-Seno - Savan Park có vị trí chiến lược khi nằm trên hành lang 

kinh tế Đông-Tây (EWEC), và là cầu nối của khu vực Asean. Các nhà đầu tư vào đặc 

khu này trong lĩnh vực sản xuất bao gồm thiết bị viễn thông, công nghệ, phụ tùng máy 

bay, mỹ phẩm, đồ chơi, sản phẩm điện tử, linh kiện máy ảnh…vốn trước đây là diện 

tích rừng, hiện tại đã trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics rộng 

234ha. 

Ngoài ra, tổng giá trị hàng hóa lưu thông qua cảng cạn Savannakhet trong năm ngoái 

cũng đạt 4.4 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ USD trong năm nay, bất chấp các khó 

khăn từ đại dịch Covid-19, tình hình vận tải hàng hóa đường bộ tại đây vẫn duy trì 

mức phát triển ổn định, trong bối cảnh vận tải đường thủy bị gián đoạn. Trong đó, hàng 

hóa từ Trung Quốc đến Singapore chỉ mất khoảng 7 ngày di chuyển, nếu sử dụng cảng 

cạn Savannakhet làm trung tâm trung chuyển, đồng thời toàn bộ hàng hóa đều được 

định vị GPS theo thời gian thực để đảm bảo các yếu tố an toàn. Đáng chú ý, ban quản 

lý đặc khu cho biết đại dịch Covid-19 làm gián đoạn vận tải đường thủy, thúc đẩy tăng 

trưởng lĩnh vực logistics đường bộ lên gấp 3 lần. 

Các nhà đầu tư vào đặc khu kinh tế Savan-Seno được bảo vệ bởi Chỉ thị 177/PM của 

Thủ tướng Chính phủ, được đảm bảo môi trường hoạt động không “băng đỏ” và quan 

liêu, tham nhũng, 

Một trong các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư vào đặc khu Savan-Seno - Savan Park 

là được miễn thuế từ 2-10 năm, thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8-10%, thuế thu nhập 
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cá nhân 5%, trong khi không áp dụng thuế hải quan và GTGT. Ngoài ra, được sự hỗ 

trợ của chính phủ, giấy phép đầu tư vào đặc khu cũng được xem xét  phê duyệt trong 

thời gian ngắn, chỉ khoảng 5 ngày làm việc. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cho phép ban quản lý đặc khu quyền cấp chứng nhận 

xuất sứ hàng hóa (C/O) cho nhà đầu tư, với cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan 0% khi 

nhập khẩu hàng hóa "Made in Lao". Ngoài ra, cảng cạn Savannakhet cũng nằm trong 

hệ thống các cảng cạn khu vực đã được chứng nhận. 

Về nguồn nhân lực, ban quản lý đặc khu Savan-Seno - Savan Park cho biết mỗi tháng 

tỉnh Savannakhet có hơn 7.000 người trẻ tốt nghiệp các bậc giáo dục, tạo ra nguồn lao 

động dồi dào và có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, điều này từng 

bước khiến lượng lao động nước ngoài tại đây giảm xuống. 

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng khiến hơn 30 nghìn lao động trở về từ nước ngoài 

và có xu hướng tìm việc làm tại địa phương thay vì tiếp tục làm việc ở các nước. 

Mỹ hỗ trợ vật tư y tế phòng dịch cho Lào 

heo báo chí Lào, tuần qua, tại thủ đô Vientiane, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ 

(USAID) đã trao tặng số vật tư y tế trị giá hơn 170.000 USD cho Bộ Y tế Lào 

để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tham dự buổi lễ, phía văn phòng USAID tại Lào có giám đốc Patrick Bowers, thay 

mặt Bộ Y tế Lào tiếp nhận số vật tư y tế là Thứ trưởng Phouthone Meuangpak. Ngoài 

ra, buỗi lễ còn có sự chứng kiến của trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

Howard Sobel cùng đại diện các ban, ngành liên quan. Theo đó, số vật tư y tế trong 

đợt tài trợ lần này cho Lào thuộc khuôn khổ tài trợ phòng chống Covid-19 của WHO. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phouthone Meuangpak đã gửi lời cảm ơn tổ chức 

USAID về số vật tư y tế trong đợt trao tặng lần này để góp phần vào nỗ lực của Lào 

trong việc ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Thứ trưởng Y tế Lào cũng nhấn mạnh Mỹ là đối tác lâu dài của Lào, đã hỗ trợ nước 

này trong công tác chuẩn bị và phòng chống, giảm thiểu sự lây lan của các dịch bệnh 

truyền nhiễm và đe dọa đại dịch như Covid-19 ở hiện tại, và trước đây là dịch cúm gia 

cầm. Đồng thời, ông Phouthone bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục phối hợp để chống 

lại đại dịch và củng cố quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc USAID tại Lào Patrick Bowers cho biết đợt trao tặng 

lần này tiếp tục nằm trong các hỗ trợ liên tục của Mỹ cho Lào trong nỗ lực phòng 

chống, ngăn chặn và kiểm soát đại dịch Covid-19. 

Lào vừa phát hiện ca Covid-19 thứ 20 của nước này hôm 24/7, là công dân nước ngoài 

nhập cảnh, điều này như là tín hiệu cho ngành Y nước này cần tiếp tục tập trung kiểm 

soát và phát hiện sớm các trường hợp bệnh nhân SARS-Cov-2 cũng như hành động 

truy vết kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm. 
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Số vật tư y tế lần này do USAID trao tặng sẽ giúp các bệnh viên Trung ương của Lào 

tăng cường năng lực điều trị cách ly, điều này mang lại lợi ích đối với cả công tác điều 

trị bệnh nhân sốt xuất huyết, do hiện dịch bệnh này đang bùng phát tại Lào. 

Hợp tác Lào – Hàn Quốc phát triển ổn định 

heo báo chí Lào, Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Song Soon cho biết hợp tác 

song phương giữa Lào và Hàn Quốc đang có bước phát triển tốt đẹp về nhiều 

mặt, lần đầu tiên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2019 vừa qua ghi 

nhận cột mốc trên 200.000 lượt du khách từ Hàn Quốc đến Lào, đưa nước này 

lên vị trí thứ 4 về các thị trường khách du lịch lớn nhất của Lào, sau Thái Lan, Trung 

Quốc và Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc đứng đầu về số lượng du khách hành trình 

bằng máy bay để khám phá đất nước Triệu Voi. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), Hàn Quốc 

cũng là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) nhiều thứ 2 cho Lào, chỉ 

xếp sau Nhật Bản. Kể từ năm 2015, Hàn Quốc đã cung cấp các khoản vay lãi suất thấp 

cho Lào trị giá 640 triệu USD và viện trợ không hoàn lại 235 triệu USD, đặc biệt là 

cung cấp nguồn tài chính cho các dự án rà phá bom mìn chưa nổ, các dự án phát triển 

cộng đồng và gần nhất, là viện trợ vật tư y tế phòng chống đại dịch Covid-19. 

Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Shin Song Soon cũng cho biết hợp tác đầu tư và thương mại 

song phương Lào-Hàn Quốc cũng đang phát triển theo từng năm, nước này xếp thứ 5 

trong nhóm các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Lào, với tổng giá trị 751 triệu USD, 

trong 293 dự án. 

Hàn Quốc và Lào cũng có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nông-lâm nghiệp, 

văn hóa-xã hội, cũng như việc qua lại trao đổi giữa người dân hai nước cũng ngày càng 

nhiều hơn. 
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Lào nhận viện trợ để giảm tác động Covid-19 đối với 

ngành giáo dục 

heo báo chí Lào, ngày 13/8, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ở thủ đô 

Vientiane đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn 

lại trị giá 7 triệu USD để sử dụng vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19 cho ngành giáo dục Lào. 

Theo đó, khoản viện trợ nói trên được cung cấp bởi tổ chức Hợp tác Toàn cầu về Giáo 

dục (Global Partnership for Education - GPE), thông qua Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc 

UNICEF với mục đích hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục, phụ huynh ở 

các cộng đồng tại Lào phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, 

theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Thể thao. 

Tham dự lễ ký kết thỏa thuận có Thứ trưởng Giáo dục Lào Phout Simmalavong, trưởng 

đại diện UNICEF tại Lào Pia Britto, đại diện Đại sứ quán Australia, EU, Tổ chức hỗ 

trợ trẻ em quốc tế tại Lào cùng đại diện các ban ngành chức năng có liên quan. 

Theo nội dung ký kết, khoản tài trợ lần này sẽ góp phần đảm bảo duy trì việc học tập 

thông qua các hình thức khác nhau nhằm thúc đẩy việc trở lại học tập an toàn, cải thiện 

chất lượng dạy và học, cũng như cải thiện đời sống của học sinh, giáo viên, phụ huynh 

và cộng đồng dựa trên tinh thần bình đẳng và tập trung. 

Chương trình tài trợ cũng nhằm đảm bảo khả năng phòng chống đại dịch thông qua 

tăng cường khả năng phối hợp giữa chính phủ Lào cùng đối tác phát triển, giữa ngành 

giáo dục với các ban, ngành có liên quan. 

Lào chuẩn bị hoàn thành đường dây tải điện tại 

Xayaboury 

heo báo chí Lào, khởi công từ tháng 12/2018, dự án đường dây tải điện 115kV 

nối trạm biến áp huyện Hongsa đến trạm biến áp Xienghom, tỉnh Xayaboury 

có tổng chiều dài 60km, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020 này. 

Dự án nói trên nằm trong tổng số 5 dự án mà Quốc hội phê duyệt cho Công ty điện lực 

Lào (EDL) thực hiện, với tổng cộng 154 trụ điện, đường dây 115kv xoay chiều được 

xây dựng với mục đích tăng cường khả năng cấp điện tiêu dùng do cộng đồng dân cư 

trên địa bàn huyện Hongsa và Xienghon, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh 

tế, xã hội địa phương. 

Được biết, tổng giá trị đầu tư dự án là 129 triệu USD, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân 

hàng xuất-nhập khẩu Trung Quốc, do Công ty Hebei Installation Engineering làm chủ 

thầu. 
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Hôm 12/8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Xayaboury đã tổ chức hội nghị tham vấn 

về tác động môi trường, xã hội của dự án đường dây tải điện 115 kV Hongsa-Xienghon 

để thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất phương hướng triển khai, vận hành dự án 

để đảm bảo giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. 

Hiện tại các địa phương ở Lào khó tiếp cận lưới điện quốc gia nhất vẫn là các tỉnh phía 

Bắc, chỉ có 66% hộ gia đình tại Phongsaly được sử dụng điện lưới, con số tại tỉnh 

Huaphan là 77%, ngoài ra, tỉnh nghèo Sekong cũng chỉ đạt tỷ lệ 72% hộ gia đình tiếp 

cận được với điện năng thường xuyên. 

Chính phủ Lào cũng đã đầu tư thêm hàng triệu USD để đạt mục tiêu 95% hộ gia đình 

được sử dụng điện lưới. Ngoài ra, Trung Quốc và Lào ccunxg đã hợp tác xây dựng các 

đường dây 500kV và 230kV tại bản Dongphosy, quận Hatxaiphong, thủ đô Viêng 

Chăn để tăng cường lượng điện cung cấp cho khu vực cũng như đảm bảo khả năng 

truyền tải điện từ các nhà máy phía Bắc đến Viêng Chăn hoặc bán cho nước ngoài. Dự 

án thuộc phạm vi quản lý của 4 quận Pakngeum, Xaythany, Xaysettha và Hatxaiphong. 

Đến nay, có tổng cộng 62 trạm biến áp lớn thuộc sự quản lý của Công ty điện lực Lào 

EDL bao gồm 11 đường dây 230/115kV, 50 đường dây 22kV và 1 đường dây 230kV. 

Hiện mạng lưới điện quốc gia Lào có 629 Km đường dây tải 500 kV, 3.557 Km đường 

dây 230kV, 6.859,47 Km đường dây 115kV, 32.088 Km đường dây 22kV và 19.856 

Km đường dây 0.4kV. 

Vientiane tăng cường hệ thống camera giám sát 

heo truyền thông Lào, Bộ An ninh Lào vừa cho biết kế hoạch tăng cường mạng 

lưới camera mạch kín (CCTV) tại thành phố Vientiane để cải thiện khả năng 

giám sát giao thông cũng như diễn biến các tệ nạn xã hội. 

Mới đây, thỏa thuận thực hiện dự án tăng cường hệ thống camera giám sát tại thủ đô 

Vientiane đã được xác lập giữa Cục Hậu cần, Bộ An ninh Lào, Công ty Hytera của 

Trung Quốc và Công ty Khamphay Sana của Lào. Tham dự, chứng kiến lễ ký kết hợp 

tác có Thứ trưởng, Thiếu tướng Somvang Thammasith. 

Theo nội dung hợp tác, dự án sẽ tăng cường hệ thống cấp điện UPS, phát triển phần 

mềm và hệ thống camera mạch kín CCTV tại 19 trung tâm điều hành phụ và 2 trụ sở 

điều hành chính tại thủ đô Vientiane. 

Trung tá Phonkeo Khamphilavong, thuộc Bộ An ninh Lào mới đây cho biết dự án sẽ 

cải thiện hệ thống camera công cộng tại thủ đô Vientiane, vốn đã được lắp đặt số lượng 

tương đối lớn tại các tuyến giao thông chính và khu vực quan trọng trong nội đô. 

Trong thời gian qua, hệ thống camera CCTV đã hỗ trợ đắc lực cho nhà chức trách 

trong việc giám sát và theo dõi tệ nạn, tội phạm và các vụ tai nạn giao thông thông qua 

dữ liệu ghi lại được, ông Phonkeo nói thêm. 

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề quản lý xã hội, nhà chức trách Vientiane cũng đã tiến 

hành lắp đặt gần 100 cột điện thoại khẩn cấp dọc theo các tuyến đường giao thông để 
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người dân có thể liên hệ nhanh với cảnh sát nếu xảy ra các sự cố hoạc tai nạn giao 

thông. 

Vài năm trở lại đây, Bộ An ninh Lào chú trọng vào việc quản lý trật tự xã hội thông 

qua việc thành lập cơ quan cảnh sát và đường dây nóng 1191 để tiếp nhận phản ánh về 

tệ nạn và sự cố của người dân. 

Giá vàng tại Lào giảm trở lại 

heo truyền thông Lào, theo đà giảm của giá vàng trên thế giới, giá vàng trang 

sức tại Lào trong tuần này giảm gần một triệu Kip so với tuần trước. 

Theo đó, giá trang sức vàng thấp nhất trong tuần này ở mức 8,71 triệu kip/baht 

(15 gam) và 2,8 triệu kip một saleung (3,75 gam) vào hôm 12/8. 

Giá vàng trang sức tại Lào đạt đỉnh, cao nhất trong lịch sử hôm 7/8, ở khoảng 9,67 

triệu kip/baht và 2,42 triệu kip/saleung, được niêm yết bởi Phouvong Jewellery ở 

Vientiane, một trong những doanh nghiệp vàng hàng đầu tại Lào. 

Trong vài tháng trở lại đây, giá vàng trang sức tại Lào tăng theo đà của thị trường thế 

giới, bắt nguồn từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đạt ngưỡng kỷ lục trên 9 triệu 

kip/bath kể từ tháng 7. 

Đầu năm 2019, giá vàng trang sức tại Lào chỉ ở khoảng 5,6 triệu kip/baht và 1,4 triệu 

kip/saleung và tăng lên 6,8 triệu kip/bath vào cuối năm, trước khi liên tục đạt các 

ngưỡng lịch sử trong năm nay. 

Giá vàng ở Lào, đặc biệt là đồ trang sức, đạt đỉnh 7 triệu kip/baht vào năm 2012, và 

chạm đáy 4,55 triệu kip vào giữa năm 2015. Giá vàng ở Lào phụ thuộc vào biến động 

thị trường toàn cầu do hầu hết các mặt hàng vàng đều được nhập khẩu từ bên ngoài, 

nhiều nhất là Trung Quốc. Tình trạng vàng tăng giá trong năm 2020 xuất phát từ ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, khiến kinh tế biến động và đồng tiền kip mất giá. 

Hiện tại, sức mua vàng trang sức ở Lào đang giảm sau khi giá vàng tăng đột biến, thúc 

đẩy nhu cầu bán ra để kiếm lời. Hiệp hội vàng và đá quý Lào nhận định tình trạng này 

sẽ không làm ảnh hưởng đến thị trường nhưng có thể gây ra bất lợi cho doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực này. 

Người Lào hiện đang mong đợi giá vàng giảm xuống trong tháng tới - thời điểm kết 

thúc Mùa chay Phật giáo - thời điểm đẹp nhất trong năm để tổ chức hôn lễ, mà vàng 

là lựa chọn hàng đầu cho của hồi môn và các nghi thức có liên quan. 

Thông thường, nhu cầu mua vàng và trang sức vàng tăng cao vào thời điểm cuối mùa 

Chay Phật giáo và giảm trở lại vào đầu Mùa Chay năm tiếp theo. 
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Tỉnh Xekong xuất khẩu hàng hóa hàng trăm tỷ kip 

heo báo chí Lào, Tỉnh Xekong đã xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, Trung 

Quốc và Thái Lan đạt tổng trị giá hơn 960 tỷ kip trong giai đoạn 5 năm qua.  

Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ Xekong bao gồm điện, nông sản, 

sản phẩm gỗ chế biến và lâm sản.  

Phó Tỉnh trưởng Xekong, ông Leklay Sivilay, cho biết đến nay tỉnh đã thực hiện được 

71,12% kế hoạch 5 năm về xuất khẩu hàng hóa, chủ yếu là sang Việt Nam, Trung 

Quốc và Thái Lan. Trong đó xuất khẩu điện chiếm 60,75%, nông sản 18,49%, gỗ chế 

biến 6,07% và còn lại là lâm sản. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cho biết các mặt hàng nhập khẩu chính của Xekong bao 

gồm vật liệu xây dựng, chiếm 65,44%, sản phẩm canh tác chiếm 15,11%, máy móc 

nông nghiệp chiếm 14,95%, phân bón hóa học và hạt giống chiếm 1,06%.  

Tính đến hiện tại, Xekong có 463 nhà máy với tổng vốn đầu tư hơn 230 tỷ kip, trong 

đó sử dụng tổng cộng 1.567 lao động.  

Ngành nông nghiệp tỉnh Xekong tập trung vào việc trồng lúa, cà phê, ngô, sắn, rau quả 

và chăn nuôi. Năm 2020, Xekong đặt mục tiêu sản lượng 42.479 tấn gạo bình quân 

đầu người từ 350 kg đến 400 kg gạo. 

Trong 5 năm qua, kinh tế tỉnh đã mở rộng với tốc độ 7,7%, ngành nông nghiệp và lâm 

nghiệp là 6,77%, công nghiệp 8,38% và dịch vụ 8,24%. Ông nói thêm, thu nhập bình 

quân đầu người hàng năm của dân làng Xekong là hơn 15 triệu kip. 

Savannakhet tìm cách hỗ trợ người lao động trở về từ 

nước ngoài 

heo báo chí Lào, tỉnh Savannakhet đang tập trung triển khai hỗ trợ hàng nghìn 

lao động nội địa trở về từ Thái Lan và các nước láng giềng khác trong giai đoạn 

Covid-19 khiến các doanh nghiệp phải cắt giảm lượng lớn nhân sự.  

Một lãnh đạo Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Savannakhet mới đây cho biết có 

khoảng 200.000 lao động Lào đã trở về từ các nước láng giềng vì không có việc làm, 

khiến ảnh hưởng đến thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình.  

Hiện các ban ngành liên quan địa phương cho biết đang tập trung phối hợp để giải 

quyết tình trạng nhu cầu việc làm cho người lao động gặp khó khăn. 

Savannakhet cũng là một trong các tỉnh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 

khi khả năng xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp giảm sút mạnh do nhu cầu đơn 

hàng từ đối tác nước ngoài thấp. 
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Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Savannakhet đang có kế hoạch tổ chức các chương 

trình hỗ trợ bao gồm đào tạo ngắn hạn cho những lao động có nhu cầu việc làm trong 

nước, song song với việc tạo điều kiện phục hồi cho doanh nghiệp địa phương. 

Chương trình đào tạo sẽ hỗ trợ cải thiện năng lực, tay nghề hoặc cung cấp kiến thức tự 

phát triển kinh doanh trong nước, hoặc tạo điều kiện cho lao động muốn quay lại làm 

việc ở nước ngoài khi tình hình dịch bệnh lắng xuống.  

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh cũng thừa nhận không lường trước được mức độ tác động 

tiêu cực của đại dịch và cho biết đang thiếu nguồn ngân sách để giải ngân cho kế hoạch 

đào tạo nghề số lượng lớn.  

Liên quan đến vấn đề này, theo Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội thủ đô 

Vientiane, bà Lamphoy Si Akkhachanh, cho biết những người lao động Lào trở về từ 

Thái Lan do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ 

trong việc tìm việc làm.  

Trước đó, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã yêu cầu các Sở Lao động và Phúc 

lợi xã hội ở mỗi tỉnh và Vientiane xác minh số lượng lao động và nhu cầu việc làm cụ 

thể để có thể cân đối và cung cấp các hỗ trợ cần thiết 
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Tin vắn: 

Lào hợp nhất hai viện nghiên cứu kinh tế và khoa học-

xã hội quốc gia 

heo báo chí Lào, Thủ tướng chính phủ Lào hôm 12/8 vừa ký ban hành nghị 

định số 477/TTg về việc hợp nhất Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia và Viện 

Khoa học xã hội quốc gia thành Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội quốc gia trên 

cơ sở Luật Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng NDCM Lào khóa X và phương hướng 

chỉ đạo tại cuộc họp Bộ Chính trị TƯ Đảng ngày 29/5/2020, cũng như đề xuất của Bộ 

Nội vụ và hai cơ quan liên quan nói trên. 

Việc hợp nhất hai viện bao gồm hợp nhất bộ máy tổ chức, nhân sự, ngân sách, trụ sở 

và phương tiện di chuyển trên tinh thần đoàn kết và tổ chức nội bộ, theo nội dung Nghị 

định. 

Chính phủ cũng giao Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội quốc gia Lào phối hợp với Bộ 

Nội vụ nghiên cứu xây dựng dự thảo nghi định về tổ chức bộ máy và hoạt động để 

xem xét phê duyệt và thông qua. 

Lũ lụt gây ra thiệt hại tại tỉnh Luang Prabang 

heo báo chí Lào, Chín bản ở huyện Nan, phía bắc tỉnh Luang Prabang đã bị 

ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sau các đợt mưa lớn tuần qua, khiến mực nước 

sông Nan dâng cao làm ngập lụt cộng đồng địa phương, gây ra thiệt hại về tài 

sản cho người dân. 

Theo đó, các bản bị ảnh hưởng bao gồm Nafai, Nalao, Paphai, Phon Heen, Simoung 

Khoun, That, Phon và Nakhern. Hiện tại, nhà chức trách địa phương đang cố gắng 

cung cấp thực phẩm và nước uống cho các gia đình bị ảnh hưởng cũng như tiến hành 

việc đánh giá thiệt hại.  

Kể từ đầu tháng 8, các bản thuộc nhiều huyện của tỉnh Xayaboury cũng bị ngập lụt sau 

hai ngày mưa lớn trên diện rộng trên khắp khu vực Tây Bắc của Lào. 

Theo đó, các huyện nằm ở vùng trũng bao gồm Xayaboury, Botaen, Kaenthao Khop 

và Ngeun phải chịu tình trạng ngập lụt. Theo chính quyền địa phương, hơn 200 ngôi 

nhà và hơn 1.000 người bị ảnh hưởng tại các ngôi làng của huyện Xayaboury. Trong 

dó, Tổng thiệt hại ước tính lên đến trên 25 tỷ Kip. 

     Lào nằm trong nhóm ít rủi ro Covid-19 của USCDC 

heo báo chí Lào, Lào nhằm trong nhóm các quốc gia được khuyến nghị có thể 

đi đến mà ít rủi ro về Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch 

bệnh Mỹ (CDC) công bố mới đây. 

Hồi tháng 3, US CDC khuyến cáo người dân Mỹ không nên hành trình đến các quốc 

gia khác do lo ngại dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, tháng trước, cơ quan này đã điều 
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chỉnh lại bằng một danh sách đánh giá theo mức độ rủi ro, trong đó bao gồm 20 nước 

có nguy cơ "thấp" và "rất thấp". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bỏ khuyến nghị không đi 

du lịch và thay thế bằng danh sách nói trên. 

Trong đó, Lào nằm trong nhóm 13 điểm đến có "rủi ro Covid-19 rất thấp", cùng Quần 

đảo Virgin thuộc Anh, Brunei, Quần đảo Cayman, Dominica, Quần đảo Falkland, 

Polynesia thuộc Pháp, Greenland, Ma Cao, Mauritius, New Caledonia, Đài Loan và 

Đông Timor. 

Công ty đường sắt Lào-Trung tuyển dụng học viên 

heo báo chí Lào, Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc đang tổ chức đợt phỏng 

vấn tuyển dụng học viên người Lào tại thủ đô Vientiane và Luang Prabang 

theo khuôn khổ đợt đào tạo nhân sự thứ 2 và thứ 3 nhằm phục vụ cho việc 

quản lý và vận hành dự án, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 tới đây. 

Theo đó, đợt phỏng vấn lần này sẽ diễn ra tại học viện Khổng Tử, trường Đại học Quốc 

gia Lào ở thủ đô Vientiane vào các ngày 10-12/8, với tổng cộng 1.100 ứng viên đăng 

ký. 

Ngoài ra 350 ứng viên khác cũng sẽ tham gia vòng phỏng vấn tại tỉnh Luang Prabang, 

vào các ngày 15-16/8 tới đây. 

Sau khi phỏng vấn, 550 người sẽ được chọn để trở thành thực tập sinh về nghiệp vụ 

quản lý đường sắt, bao gồm lĩnh vực vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa, bảo 

trì-sửa chữa, nhân viên nhà ga và cứu hộ. 

Côn Minh hỗ trợ vật tư y tế cho Lào 

heo báo chí Lào, Sáng 7/8, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Nam 

Trung Quốc đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch bệnh Covid-

19 cho hai địa phương của Lào là thủ đô Vientiane và tỉnh Luang Prabang. 

Theo đó, lượng vật tư và trang bị phục vụ công tác y tế mà thành phố Côn Minh trao 

tặng với tinh thần "địa phương kết nghĩa chung sức phòng chống dịch bệnh" bao gồm 

2 xe cấp cứu, 4 máy trợ thở, 200 thiết bị đo thân nhiệt hồng ngoại, có tổng trị giá gần 

1 triêu NDT, sẽ được phân phối cho thủ đô Vientiane và tỉnh Luang Prabang để củng 

cố hoạt động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Dự kiến, số vật tư nói trên sẽ 

được đưa bằng đường bộ đến hai địa phương ngay trong tháng này. 

Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, là một cầu nối hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc 

và Lào trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục, 

khoa học kỹ thuật. 
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Sở thú Lào chuẩn bị mở cửa trở lại 

heo báo chí Lào, Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã Lào vừa cho biết kế hoạch 

nâng cấp vườn thú Lào tại bản Keun, tỉnh Vientiane từ mục tiêu tham quan 

đơn thuần thành địa điểm bảo tồn và hỗ trợ công tác giáo dục. 

Theo báo chí Lào, vườn thú Lào đang trong quá trình cải tạo trước khi mở cửa trở lại 

để đón tiếp du khách, bao gồm các hạng mục nâng cấp nơi nuôi nhốt đông vật, xây 

dựng bảo tàng khoa học tự nhiên và thành lập các chương trình giáo dục về động vật 

hoang dã, đặc biệt là việc mở các chuyến tham quan đặc biệt. 

Sở thú Lào ở bản Keun, tỉnh Vientiane được thành lập đầu tiên vào năm 1994 bởi một 

gia đình Lào gốc Thái Lan có mong muốn cải thiện cơ sở vật chất và đóng góp vào 

việc bảo vệ các loại động thực vật đặc hữu tại Lào, và đã nhận được nhiều hỗ trợ từ 

các tổ chức phi chính phủ về động vật hoang dã trong khu vực Đông Nam Á vào năm 

2015 để thành lập trung tâm cứu hộ và bảo tồn đa loài đầu tiên tại Lào. 

Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã Lào cũng được thành lập với tư cách là trung tâm 

cứu hộ, bảo tồn và giáo dục về động vật và hoạt động phi lợi nhuận. 

 Lào chuẩn bị thực hiện dự án sinh thái, thiên văn 

heo báo chí Lào, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào vừa tổ chức lễ ký kết biên 

bản chuyên môn (MOA) với Công ty Atlantic International về việc thành lập 

công viên khoa học sinh thái, thiên văn học và du lịch tự nhiên. 

Theo đó, tham dự lễ ký kết có Chánh văn phòng hội đồng khoa học quốc gia, Bộ Khoa 

học và Công nghệ Lào, bà Keophayvan Duangsavanh và Giám đốc Atlantic 

International, ông Phouvong Souiyavong. Chứng kiến lễ ký kết có Bộ trưởng 

Boviengkham Vongdara cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Theo đó, phát biểu tại buổi lễ, bà Keophayvan Duangsavanh cho biết dự án sẽ được 

xây dựng trên địa bàn bản Huaykhong, huyện Keo Oudom, tỉnh Vientiane, triển khai 

theo hình thức tô nhượng trong vòng 25 năm. 

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, hai bên cam kết phối hợp triển khai tích cực và nhanh 

chóng hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận, trong đó bao gồm các hạng mục Trung 

tâm thiên văn học (phòng quan sát viễn vọng và mô phỏng không gian), xây dựng 

vườn sinh thái và trung tâm nghiên cứu sinh thái học ( hoa và các loài dược liệu cổ 

truyền), xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ và đổi mới. 
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Dịch tả lợn ảnh hưởng chăn nuôi tỉnh Luang Namtha 

heo báo chí Lào, sự bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Luang Namtha hồi 

tháng trước gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi địa phương nhưng 

được khoanh vùng và khống chế kịp thời. 

Thông tin từ nhà chức trách tỉnh Luang Namtha cho biết dịch tả lợn đã làm chết 3.000-

4.000 con lợn tại 3 bản thuộc huyện Luang Namtha, đồng thời hơn 1.000 con lợn khác 

cũng bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Sau sự việc này, chính quyền tỉnh Bokeo hôm 4/8 đã 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. 

Lào dự báo lượng mưa thấp trong năm 2020 

heo KPL, dự báo thời tiết mới của Cục Khí tượng và Thủy văn Lào cho biết 

nước này sẽ ghi nhận lượng mưa giảm so với mức bình quân hàng năm trong 

năm 2020 này, đồng thời Lào cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ 2 cơn bão nhiệt đới 

vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới đây. 

Theo, đó Cục Khí tượng và Thủy văn Lào cảnh báo nguy cơ cao xảy ra giông lốc, lũ 

quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều địa phương miền Trung và Nam Lào, khi nước 

này đối mặt với ảnh hưởng của bão trong tháng tới. 

Cũng theo nội dung dự báo thời tiết tháng 8, trong các ngày 27-28 này, Cục Khí tượng 

và Thủy văn Lào cho biết khả năng sẽ xảy ra mưa lớn tại miền Bắc và Trung Lào. Tuy 

nhiên, tổng lượng mưa của quý III năm 2020 được dự báo sẽ giảm so với mức trung 

bình, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc, Trung và Nam Lào. 

Savannakhet tăng cường phòng chống Covid-19 

heo báo chí Lào, làm việc với cơ quan quản lý cửa khẩu Dan Savanh, tỉnh 

trưởng Savannakhet Santiphab Phomvihan cho biết Lào và Việt Nam có 

đường biên giới chung kéo dài từ Bắc đến Nam, vì vậy các thành phần chức 

năng rất cần tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Trung 

ương và chính quyền tỉnh ban hành. Chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Savannakhet 

diễn ra trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ 2 đang xảy ra tại nước láng giềng Việt 

Nam. 

Tuy nhiên, nhận định công tác quản lý còn đang gặp nhiều khó khăn do lực lượng cán 

bộ chức năng mỏng, chưa thể thực hiện kiểm soát, tuần tra toàn diện, vì vậy vẫn còn 

xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép dọc tuyến biên giới, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch 

bệnh, Tỉnh trưởng Savannakhet kêu gọi chính quyền các huyện giáp biên tổ chức kiểm 

tra, xác minh tình hợp pháp của người nước ngoài nhập cảnh, sinh sống và làm việc 
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tại địa phương để thuận tiện cho công tác quản lý. Nếu phát hiện trường hợp nhập cảnh 

trái phép, cần tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam để tiến hành 

trao trả theo quy định. 

Quận Pakngeum ở Vientiane phát triển ổn định 

heo báo chí Lào, Khả năng phát triển kinh tế của quận Pakngeum, thủ đô 

Vientiane đang duy trì ở nhịp độ ổn định, bình quân đạt 7.21%/năm, tổng giá 

trị sản phẩm địa phương khoảng 1.252 tỷ Kip, thu nhập bình quân đầu người 

đạt trên 22 triệu Kip/năm. 

Ngoài ra, cơ cấu kinh tế địa phương cũng đang chuyển dịch theo định hướng mà chính 

quyền quận Pakngeum chủ trường, trong đó nông-lâm nghiệp chiếm 36%, tăng 3.8%, 

công nghiệp-thủ công nghiệp chiếm 51%, tăng 9.7%, dịch vụ chiếm 13%, tăng 7.8%. 

Quận Pakngeum được định hướng trở thành địa phương phát triển toàn diện, đáng 

sống, giai đoạn 2020-2025 phấn đấu đô thị hóa 4 bản trung tâm và phát triển các bản 

ngoại vi thành khu vực nông thôn mới theo hướng bền vững, tăng cường khả năng ứng 

phó và thích nghi với thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo tăng trưởng đồng bộ ngành 

công-nông nghiệp gắn với dịch vụ-du lịch theo thế mạnh sẵn có, tiến tới phát triển và 

ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện phát triển sinh kế và đời sống người dân. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

       Thủ tướng Việt Nam và Lào hội đàm 

heo TTXVN, Sáng 14/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước 

do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith 

dẫn đầu sang dự Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.  

Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả 

Phiêu không chỉ là tổn thất to lớn, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào cũng mất đi 

một người đồng chí cùng chung chiến hào, một người bạn vô cùng gần gũi, thân thiết; 

đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ mãi mãi giữ gìn và vun đắp 

cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. 

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành 

cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Lào anh em về những tình cảm và nghĩa cử quý báu dành 

cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về tình hình KTXH của mỗi nước; rà soát triển khai 

thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, kết quả của Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên 

Chính phủ Việt Nam - Lào; thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm quan trọng như Nhà 

Quốc hội mới của Lào, các bệnh viện hữu nghị ở tỉnh Hủa Phăn và Xiêng khoảng, 

cảng Vũng Áng 1,2,3; thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào thời 

gian tới và những định hướng chiến lược của giai đoạn 2021 - 2025 và đến 2030. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao các thành tựu phát triển KTXH của Việt 

Nam và cảm ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ, hợp tác với Lào trong phòng chống dịch 

Covid-19. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo các bộ, 

ngành, địa phương trên cả nước tập trung cao độ, huy động tổng lực và đang dần kiểm 

soát được dịch bệnh, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm 

an sinh xã hội. 

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch 

bệnh, nhất là ở khu vực biên giới; đồng thời nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan 

xây dựng phương án phù hợp nối lại chuyến bay và mở cửa khẩu giữa hai nước, tạo 

điều kiện tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và 

Lào trên tinh thần vừa hợp tác phát triển, vừa không chủ quan trong phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại 

hội Đảng toàn quốc tại cả hai nước trong năm 2021 và chú trọng tăng cường hợp tác 

trong các lĩnh vực then chốt như chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, 

đầu tư, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. 
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Việt Nam chúc mừng ngày thành lập Mặt trận Lào xây 

dựng đất nước 

heo VOV Vientiane, hôm 12/8, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã 

đến chúc mừng ông Saysomphone Phomvihan – Ủy viên Bộ Chính trị Đảng 

Nhân dân Cách mạng Lào- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng 

đất nước, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận (13/8/1950- 13/8/2020). 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã tặng Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước 

Saysomphone Phomvihan lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng những thành tựu to lớn 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Lào. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng 

khẳng định, trong thành công đó, có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Lào xây dựng 

đất nước; lịch sử 70 năm phát triển của Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng là lịch 

sử 70 năm đoàn kết gắn bó mật thiết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình 

hoạt động, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng ở hai đất nước 

Việt Nam và Lào. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định luôn sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ giữa 2 

Mặt trận để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa hai tổ chức Mặt trận ở 

hai nước, giữ gìn tình đoàn kết gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc. 

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihan chân thành cảm 

ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chúc mừng và dành cho Mặt trận Lào xây dựng đất 

nước những lời đánh giá rất tốt đẹp nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận. Đồng 

thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình xây dựng Mặt trận Lào xây dựng đất nước thực sự 

là nơi tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng vì mục tiêu xây dựng đất nước Lào ngày càng 

vững mạnh; gìn giữ và vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc, 

hai đất nước Việt Nam -  Lào. 
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Vinamilk tăng vốn đầu tư vào công ty con tại Lào 

heo Zingnews, Vinamilk tăng vốn đầu tư tại Công ty Lao-Jargo thêm 41 triệu 

USD. Đây là liên doanh phát triển trang trại chăn nuôi, trồng trọt các sản phẩm 

hữu cơ tại Lào của Vinamilk. 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thông báo ngày 12/8 đã nhận được giấy 

đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tăng vốn đầu tư 

tại liên doanh Lao-Jagro từ 25,4 lên 66,4 triệu USD. 

Vinamilk tăng vốn thêm 41 triệu USD (950 tỷ đồng) tại Lao-Jargo để hoàn thiện một 

số hạng mục bổ sung của trang trại nuôi 4.000 con bò được đầu tư từ năm 2019 và làm 

thêm trang trại bò sữa công nghệ cao quy mô 4.000 con cao sản thứ hai. 

Lao-Jargo được thành lập vào năm 2015 với sự tham gia của các nhà đầu tư Lào và 

Nhật Bản. Đến tháng 7/2018, Vinamilk tham gia nắm giữ 51% cổ phần của Lao-Jagro. 

Mục tiêu chính của liên doanh này là phát triển trang trại chăn nuôi và trồng trọt các 

sản phẩm hữu cơ tại Lào có nguồn gốc Nhật Bản. 

Tại Lao-Jargo, Vinamilk là nhà đầu tư chính với nguồn lực tài chính, kinh nghiệm xây 

dựng ngành chăn nuôi bò sữa tại vùng khí hậu nhiệt đới, cùng với thị trường tiêu thụ 

và thương hiệu. 

Đại diện Nhật Bản đóng vai trò cung cấp nguồn gen, thiết bị, công nghệ, các bí quyết 

trong ngành chăn nuôi gia súc và quản trị chất lượng. 

Năm 2019, công ty con của Vinamilk tại Lào khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án 

trang trại 5.000 ha tại tỉnh Xiangkhouang với quy mô dự kiến 24.000 con bò, vốn đầu 

tư 120 triệu USD. Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư để nâng quy mô đàn bò dự kiến lên đến 

100.000 con, trên diện tích từ 15.000 đến 20.000 ha. Tổng mức đầu tư cho cả hai giai 

đoạn dự kiến đạt 500 triệu USD. 
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Điều tra đường dây đưa người vượt biên sang Lào giữa 

mùa dịch Covid 

heo bienphong, Giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người 

vẫn tìm cách lén lút vượt biên từ Lào về Việt Nam và ngược lại. Nhưng hành 

trình này đều sớm bị lực lượng chức năng của hai nước phát hiện, xử lý. 

Ngày 14-8-2020, Cơ quan An ninh điều tra CA Quảng Trị cho hay đang khẩn trương 

điều tra vụ án Cao Xuân Trường (47 tuổi, trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức cho 

người khác trốn đi nước ngoài. Hành vi của Trường đã bị lực lượng CA Quảng Trị lật 

tẩy, bắt quả tang vào gần cuối tháng 7-2020, chỉ sau một thời gian ngắn nhận được 

thông tin từ CA bạn Lào về phát hiện, bắt giữ một nhóm công dân Việt Nam vượt biên 

sang Sa Muội, tỉnh Salavan bằng đường rừng. Và đến ngày 30-7-2020, VKSND Quảng 

Trị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Xuân Trường 

về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 349 BLHS. 

Cụ thể, vào sáng 5-7-2020, CA Lào phát hiện 4 trường hợp công dân Việt Nam nhập 

cảnh trái phép sang Lào để kiếm việc làm, gồm: N.B.T, N.B.T, N.Đ.N, V.T.D (đều 

quê Nghệ An). Ngày 13-7-2020, Đồn CA 71 - Lào bàn giao 4 người này cho Đồn BP 

Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) và đưa đi cách ly để chống dịch Covid-19 tại H. 

Hướng Hóa. Nhận thấy vụ việc có nhiều nghi vấn nên các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh 

Quảng Trị vào cuộc điều tra. Bước đầu làm rõ được nhóm người này chi tiền để được 

vượt biên trái phép. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CA Quảng Trị xác định được “điểm hẹn” 

mà nhóm 4 người Nghệ An đến tại Khe Sanh trước khi vượt biên sang Lào là nhà của 

Cao Xuân Trường (47 tuổi), nhiều dấu hiệu liên quan móc nối, tổ chức đưa người trốn 

sang Lào. Lúc này, sau thời gian nỗ lực phòng chống dịch, Việt Nam chưa ghi nhận 

thêm ca dương tính virus SARS-CoV2 nên nhiều lao động đã bắt đầu chủ quan, muốn 

trở lại Lào tìm việc. Do đó, các trinh sát nhận định sẽ có người tìm đến Trường để 

được trốn sang Lào nên kiên trì theo dõi. 

Đến ngày 27-7-2020, tại nhà Trường xuất hiện nhiều vị khách lạ. Khi tổ công tác CA 

tỉnh phối hợp với CAH Hướng Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện ngoài Trường còn có 

Hồ T. và Hồ D. (cùng sinh năm 1995, hộ khẩu tại Sa Muội, Salavan) và N.Q.S. (36 

tuổi, trú Hà Tĩnh). Khai thác nóng, S. cho hay qua lời giới thiệu nên tìm Trường và 

chuẩn bị được T. và D. đưa vượt biên sang Lào. S. đã giao cho Trường 1 triệu đồng và 

200 ngàn kíp chi phí. Trường cũng đã chi lại cho T. tiền để chở S. sang biên giới. 

Sau khi khởi tố, tạm giam phục vụ điều tra đối với Trường, hiện Cơ quan An ninh điều 

tra tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan khác. Trong thời điểm cả 2 nước Việt – Lào 

căng mình chống dịch bệnh Covid-19 thì việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường 

hợp xuất, nhập cảnh trái phép đóng một vai trò rất quan trọng, góp phần cùng với cả 

nước phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cũng như đảm bảo tốt tình hình ANTT tại 

khu vực biên giới. 
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