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• Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới, bệnh nhân số 20 ra viện

• Họp thường kỳ chính phủ Lào tháng 8

• Lào điểm lại thành tựu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

• Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh tế Lào hơn khủng hoảng tài chính thế giới 
2008

• Kiều hối về Lào giảm mạnh do Covid-19

• Kinh tế Lào có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực

• Lào tiềm ẩn nguy cơ về các dòng tài chính bất hợp pháp

• Lào thúc đẩy vai trò của BOL đối với ngành sản xuất 

• Lào nhập khẩu hơn 4 tỷ lít nhiên liệu trong 5 năm qua

• Chính phủ Lào trước áp lực thâm hụt ngân sách

• Lào đẩy mạnh đề xuất vườn quốc gia Hin Namno trở thành di sản thế giới

• Lào tổ chức tham vấn trước vòng đàm phán thứ 4 về thương mại gỗ với EU

• EU tài trợ cho Lào giảm nhẹ tác động của Covid-19

• Ngoại trưởng Nhật Bản đánh giá cao hợp tác với Lào

• Các bộ trưởng ASEAN thảo luận về phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo

• Doanh nghiệp châu Âu tìm hiểu hoạt động đầu tư tại cảng cạn ở đặc khu Savan-
Seno

• Trung Quốc tặng sách “Tập Cận Bình bàn về trị quốc” tập 3 cho Lào

• Lào thúc đẩy khả năng xuất khẩu sang Trung Quốc

• Thiếu nhân lực quản lý di sản văn hóa thế giới cánh đồng Chum Xiêng Khoảng

• 6 tháng đầu năm Hiệp hội cà phê lào xuất khẩu đạt giá trị gần 40 triệu USD 
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• Lào chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mekong-Lan 
Thương

• Địa phương tại Luang Prabang tập trung giảm nghèo
• Savannakhet xuất khẩu hàng hóa hơn 5.200 tỷ kip
• Nga bàn giao xưởng sửa chữa máy bay cho không quân Lào
• Đà Nẵng tặng vật tư phòng dịch Covid-19 cho 4 tỉnh Nam Lào
• Vientiane tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày cách mạng giành lại chính 

quyền
• Chủ tịch Quốc hội Lào và Đô trưởng Vientiane thăm dự án "Trung 

tâm cuộc sống Vientiane"
• Lào đầu tư xây mới nhà máy chế biến gỗ quy mô lớn tại miền Trung
• Rau củ tại Vientiane khan hàng, tăng giá mạnh
• Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu
• Thái Lan bắt giữ 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Đại sứ Lào đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho các sáng kiến 
ASEAN

• Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam tại 
Lào

• Lào đặt mục tiêu làm sạch bom mìn trên 7.000 hecta đất trong năm nay

• Mối quan hệ giữa Hà Nội và các địa phương của Lào: Không ngừng 
vun đắp, phát triển 

Tin vắn:
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Tin chính: 

 Lào không có ca nhiễm Covid-19 mới, bệnh nhân số 20 

chuẩn bị ra viện 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 24/8, nước này ghi nhận tổng số 22 ca nhiễm 

Covid-19.  

Bộ Y tế Lào hôm 21/8 cũng cho biết bệnh nhân số 20, đã có 2 lần xét nghiệm 

âm tính liên tiếp, sẽ được cho phép đến cách ly tại một khách sạn trong 14 ngày trước 

khi trở lại cuộc sống bình thường. Trong khi 2 bệnh nhân mới nhất vẫn đang được điều 

trị tại viện. 

Mỗi ngày, Lào cũng ghi nhận hàng nghìn người nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới 

đường bộ và hàng không, trong đó chủ yếu là tài xế xe vận tải, còn lại là lao động Lào 

trở về nước, lao động Việt Nam, Trung Quốc sang làm việc tại các dự án và một số 

trường hợp nước ngoài nhập cảnh. 

Đến nay, ngành Y tế Lào đã thực hiện trên 35.000 lần xét nghiệm Covid-19 kể từ đầu 

dịch, trong khi đang còn hơn 3.000 người đang thực hiện chế độ cách ly bắt buộc tại 

các trung tâm trên phạm vi cả nước. 

Ngoài ra, Bộ Y tế Lào cũng cho biết sau 8 tháng đầu năm, số ca nhiễm sốt xuất huyết 

trong cộng đồng đã vượt mức 5.000 ca trong tuần qua, 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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Họp thường kỳ chính phủ Lào tháng 8 

heo báo chí Lào, Trong các ngày 20-21/8 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Thủ 

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

tháng 8, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Lào chỉ đạo ban ngành chức năng liên quan cần tiếp tục tăng 

cường cảnh giác trước các âm mưu chống phá của thế lực thù địch, tập trung giải quyết 

tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, thực hiện tiết kiệm chi tiêu và chuẩn bị tốt trước thềm 

Lào chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Mekong-Lan Thương lần thứ 3, sẽ diễn 

ra vào ngày 24/8.Liên quan đến vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng 

Lào yêu cầu chú trọng theo dõi chặt chẽ, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp nhằm 

đảm bảo không để dịch bệnh lây lan, gây ra thiệt hại cho sức khỏe và đời sống của 

nhân dân trong nước. Bên cạnh đó, các ban ngành chức năng cũng được chỉ đạo tăng 

cường giải quyết kịp thời tình trạng lây lan của dịch sốt xuất huyết, đang có diễn biến 

phức tạp. Thủ tướng cũng chỉ đạo các thành phần liên quan tập trung theo dõi sát và 

phân tích kỹ tình hình quốc tế, trong khu vực và trên thế giới có khả năng tác động đến 

Lào. 

Cũng trong Hội nghị thường kỳ tháng 8, Chính phủ Lào đã chấp thuận về nguyên tắc 

đối với 3 văn kiện dự luật mới gồm Dự thảo Luật Phương tiện đường bộ, mới được 

xây dựng nhằm cải thiện cơ sở pháp lý trong quản lý và phát triển lĩnh vực phương 

tiện đường bộ trong nướ; Dự thảo Luật Giáo dục bậc cao, được nâng cấp từ Nghị định 

về Giáo dục bậc cao nhằm hỗ trợ phát triển tài nguyên nhân lực của Lào; Dự thảo Luật 

Tương trợ hình sự quốc tế, đây cũng là bộ luật được xây dựng mới, nhằm tạo cơ sở 

pháp lý cho hoạt động hợp tác hình sự với nước ngoài phù hợp theo quy định pháp luật 

cũng như các khuôn khổ hiệp ước quốc tế mà Lào là thành viên. Hội nghị thống nhất 

cao và chỉ đạo các thành phần liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để cải thiện 

và kiện toàn nội dung để trình tại Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10, sẽ 

diễn ra vào cuối năm nay. 

Về các công tác trọng tâm trong tháng 9, Hội nghị chính phủ thống nhất sẽ tiếp tục chú 

trọng giữ ổn định tình hình chính trị, tập trung thực hiện việc thu ngân sách theo chỉ 

tiêu đặt ra, tăng cường theo dõi và quản lý lĩnh vực quy đổi ngoại tệ, kiềm chế lạm 

phát, giải quyết vấn đề nợ và tác động của việc xếp hạng tín nhiệm tài chính của Lào 

do IMF thực hiện mới đây. Ngoài ra, chính phủ Lào sẽ tập trung cải thiện chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), điều chỉnh lãi suất cho vay, điều kiện 

và thủ tục tiếp cận quỹ vốn SMEs, kiểm tra và bảo trì hệ thống đường giao thông quốc 

gia trong mùa mưa. Bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng chỉ đạo ngành giáo dục quản lý, 

kiểm tra công tác tuyển sinh năm học mới, nghiên cứu nâng cấp việc dạy và học, đảm 

bảo hiệu quả song song với thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng ngừa dịch bệnh 

Covid-19. Chính phủ Lào cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng bởi Covid-19, thúc đẩy du lịch nội địa, tập trung cải thiện tay nghề lao động 

và tạo công ăn việc làm. 

T 
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Lào điểm lại thành tựu phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

heo báo chí Lào, ngày 19/8 vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương Lào ở thủ đô 

Vientiane, Cục khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tổ chức lễ kỷ niệm 

15 năm ngày thành lập cơ quan (17/8/2005-17/8/2020) dưới sự chủ trì của 

Cục trưởng Bountheung Duangsavanh và Bộ trưởng Công Thương Lào 

Khammany Pholsena. 

Tại buổi lễ, Cục trưởng Bountheung đã nêu bật các thành tựu mà Cục khuyến khích 

doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đạt được trong suốt 15 năm thành lập và phát triển. Trong 

đó đặc biệt là xây dựng thành công nhiều cơ sở pháp lý có giá trị quan trọng, hỗ trợ 

thúc đẩy SMEs trong nước phát triển. Kể từ năm 2012 đến nay, quỹ SMEs đã được 

thành lập với nhiều nguồn tài chính từ ngân sách và các khoản viện trợ, có tổng trị giá 

trên 100 tỷ Kip để tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp 

trong nước. Trong đó, quỹ đã cung cấp nguồn vốn vay cho tổng cộng 255 hợp đồng 

tín dụng của 151 đơn vị doanh nghiệp, với tổng giá trị 78.26 tỷ Kip. 

Đối với nguồn vốn vay và viện trợ không hoàn lại từ Ngân hàng Thế giới WB, tổng số 

111.68 tỷ Kip đã được cung cấp thông qua 4 ngân hàng thương mại trong nước bao 

gồm Ngân hàng Lào-Trung, Ngân hàng ST, Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Lào-

Việt. Qua 6 tháng đầu năm, 15 hợp đồng tín dụng cho 15 đơn vị doanh nghiệp đã được 

ký kết, với tổng giá trị 7.62 tỷ Kip, nâng tổng giá trị tín dụng đã phê duyệt kể từ năm 

2016 đến nay lên 121.62 tỷ Kip, cho 117 doanh nghiệp. Đối với rổ vốn từ ngân sách 

nhà nước trị giá 200 tỷ Kip, trong năm 2020 đã giải ngân được 100 tỷ Kip cho 4 ngân 

hàng, bao gồm LDB, Sacombank, Lào Việt Bank, Maruhan Bank, tính đến hết tháng 

7 đã phê duyệt 14 hợp đồng tín dụng cho 13 doanh nghiệp, với tổng giá trị 20 tỷ Kip 

và dự kiến cung cấp hết 100 tỷ Kip vào tháng 9 tới đây. Đối với rổ vốn 100 tỷ Kip 

trong đợt 2, trong đó bao gồm 82 tỷ Kip tín dụng dự kiến sẽ hoàn thành việc cung cấp 

cho doanh nghiệp ngay trong năm 2020. 

Theo kế hoạch, Cục khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công Thương Lào sẽ 

tiếp tục nghiên cứu tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp 

siêu nhỏ (MSMEs) thông qua các tổ chức tài chính vi mô, đồng thời phối hợp với WB 

để chuẩn bị thực hiện dự án thành lập quỹ vốn từ khoản vay 40 triệu USD nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp phục hồi ảnh hưởng đại dịch Covid-19. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmany Pholsena đã biểu dương thành 

tích mà Cục Khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh 

các mục tiêu trọng điểm trong năm 2020 cần tiếp tục được gấp rút triển khai và hoàn 

thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị Cục nghiên cứu quy hoạch ngân 

sách quỹ SME và các dự án và tăng cường kết nối giữa các ban ngành địa phương 

trong việc hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển. 
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Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh tế Lào hơn khủng 

hoảng tài chính thế giới 2008 

heo báo chí Lào, các nhà kinh tế và doanh nghiệp đánh giá Covid-19 đã tác 

động tiêu cực đến nền kinh tế của Lào hơn cả những gì khủng hoảng tài chính 

toàn cầu năm 2008 đã gây ra. 

Khởi phát ở Mỹ, khủng hoảng tài chính lan rộng ra châu Âu và toàn thế giới bởi các 

vấn đề tín dụng và quản lý rủi ro kém của khu vực ngân hàng. Trong khi đó, đại dịch 

Covid-19 đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế và y tế, gây ra thiệt hại lớn về người và ảnh 

hưởng mạnh đến sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Theo nhà kinh tế độc lập Mana Southichak, cho biết năm 2008, khủng hoảng xuất phát 

từ khu vực ngân hàng, tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch, ngân hàng đang là một phần 

của giải pháp của nỗ lực phục hồi kinh tế. Khủng hoảng tài chính năm 2008 tại Lào đã 

khiến đầu tư nước ngoài và lĩnh vực du lịch giảm mạnh, đồng thời khiến các mặt hàng 

xuất khẩu chủ lực của Lào là quặng và cao su mất giá, ông Mana cho biết. Tuy nhiên, 

năm nay, đại dịch Covid-19 đã khiến số khách đến Lào gần như là không có trong vài 

tháng trở lại đây do lệnh đóng cửa các biên giới của chính phủ. 

Kể từ 30/3, chính phủ Lào quyết định phong tỏa biên giới và áp dụng chế độ cách ly 

toàn xã hội, không cho phép người dân ra đường với lý do không thiết yếu. Điều này 

khiến nền kinh tế bị chững lại đột ngột, nhiều nhà máy phải đóng cửa khiến doanh 

nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự, khiến việc sản xuất và xuất khẩu đình trệ, làm ảnh 

hưởng vai trò của Lào trong chuỗi cung ứng quốc tế. Ngoài ra, hàng trăm nghìn người 

lao động Lào trở về từ Thái Lan, đẩy tỷ lệ thất nghiệp từ 2% lên 25%. 

Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Lào (LNCCI) Valy Vetsaphong mới 

đây cũng nhận định tác động của Covid-19 lên kinh tế Lào là nặng nề hơn cả khủng 

hoảng tài chính toàn cầu xảy ra cách đây 12 năm. Bà Valy cho biết Covid-19 đã tác 

động tiêu cực đến lĩnh vực xuất khẩu và du lịch, làm giảm nguồn thu của Lào. 

Trong quá khứ, kinh tế Lào cũng lao đao vì khủng hoảng tài chính châu Á (1997-

1998), khi lĩnh vực đầu tư và xuất khẩu chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi hàng loạt nhà 

đầu tư rút khỏi các dự án tại nước này, kết hợp với việc đình trệ dòng xuất khẩu gỗ 

sang Thái Lan khiến đồng nội tệ thời điểm đó giảm sâu xuống gần 10.000 Kip/USD. 

Theo các chuyên gia, Ngân hàng CHDCND Lào đang sử dụng các bài học kinh nghiệm 

từ hai đợt khủng hoảng trước đây để không làm tỷ giá hối đoái biến động mạnh trong 

bối cảnh dự trữ ngoại tệ của nướ này đang ở mức thấp. Đáng nói, so với năm 1997, du 

lịch chỉ chiếm tỷ trọng 14% GDP, hiện nay ngành này đang vươn lên là một trong các 

trụ cột kinh tế chính của Lào, chỉ đứng sau điện lực và khai khoáng, và đem lại nguồn 

thu lớn. Vì vậy, Lào sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức khi đại dịch Covid-19 

có tác động dài hạn, đòi hỏi phải kết hợp giữa công tác phòng ngừa và biện pháp phục 

hồi hiệu quả nền kinh tế. 
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 Kiều hối về Lào giảm mạnh do Covid-19 

heo báo chí Lào, kiều hối về Lào được dự đoán sẽ giảm đến 50% trong năm 

2020 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. 

"Kiều hối đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế Lào và hỗ trợ các 

nỗ lực xóa đói giảm nghèo", theo Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán 

Quốc hội Lào Leeber Leebuapao. Cho biết có hơn 100.000 lao động Lào đã trở về đất 

nước sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Ông Leeber cho biết phần lớn lao động Lào ở nước ngoài làm việc tại Thái Lan, còn 

lại là Hàn Quốc và Nhật Bản, một số ít ở những quốc gia khác. Lượng kiều hối về Lào 

trong năm nay sẽ được dự báo giảm mạnh nhất trong vài thập kỷ đã qua. 

Theo báo cáo giám sát kinh tế Lào mới nhất của WB công bố trong tháng 6, Covid-19 

tác động tiêu cực đến dòng kiều hối và nguy cơ đẩy 214.000 người vào cảnh nghèo. 

Theo WB, Covid-19 bùng phát khiến nhiều lao động Lào về nước, lượng kiều hối ước 

tính giảm 125 triệu USD, tương đương 0.7% GDP trong năm 2020. Ngoài ra, kiều hối 

là một nguồn tiền quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP của các nước có cơ 

sở thu nhập lao động thấp, trong đó có Lào. 

Tại Lào, có 9% số hộ gia đình nhận kiều hối, chiếm 60% tổng thu nhập, điều này dẫn 

đến việc giảm thu nhập từ nước ngoài sẽ có thể làm tăng tỷ lệ nghèo tại lào, từ 1.4-

3.1% trong năm nay. 

Tỷ lệ nghèo của Lào sẽ trở lại mức trước đại dịch vào năm 2021 theo kịch bản tốt và 

bị kéo dài đến năm 2022, theo kịch bản xấu, WB cho biết. 

Năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu ước tính giảm 20% do đại dịch Covid-19 bùng 

phát. Theo thống kê, kiều hối về khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tăng 2.6% trong 

năm 2019 và dự kiến giảm 13% trong năm nay. 

Các gia đình Lào có thành viên là lao động di cư thường coi kiều hối là phần chính 

trong các thu nhập, tiền gửi từ nước ngoài về được sử dụng để xây nhà, trang trải tiền 

học cho trẻ em và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Kể từ tháng 4, Lào áp dụng biện pháp cách ly xã hội và phong tỏa biên giới trong thời 

gian dài để phòng ngừa Covid-19 khiến các nhà máy phải đóng cửa làm doanh nghiệp 

buộc phải cắt giảm nhân sự. Ở Thái Lan, tình trạng tương tự cũng khiến hàng chục 

nghìn lao động Lào bị mất việc và phải trở về nhà. 
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 Kinh tế Lào có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực 

heo báo chí Lào, báo cáo về tình hình kinh tế Lào trong 6 tháng đầu năm 2020 

cho thấy có nhiều điểm tích cực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang khiến 

kinh tế thế giới bất ổn và gặp suy thoái. 

Các hoạt động kinh tế tại Lào bị đình trệ kể từ ngày 30/3, thời điểm chính phủ ban 

hành biện pháp nghiêm ngặt để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Các 

doanh nghiệp, nhà máy phải đóng cửa, dẫn đến tình trạng sụt giảm doanh thu, khiến 

nhiều đơn vị phải cắt giảm lượng lớn nhân sự. Phần lớn các doanh nghiệp bắt đầu phục 

hồi hoat động trở lại vào đầu tháng 6, sau nhiều lần chính phủ Lào nới lỏng các biện 

pháp phòng dịch khi ghi nhận số ít ca nhiễm Covid-19 trong nhiều ngày. 

Báo cáo kinh tế vĩ mô của Lào 6 tháng đầu năm do Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia 

công bố mới đây cho biết tỷ lệ thuê nhân công trong nước đã tăng trong tháng 6 và 

tháng 7, khi doanh nghiệp được phép hoạt động bình thường trở lại, sau thời điểm Lào 

ghi nhận tỷ lệ việc lầm thấp kỷ lục trong tháng 4. Tuy nhiên, mặc dù có khởi sắc, tỷ lệ 

việc làm trong những tháng gần đây vẫn đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Báo cáo kinh tế cũng cho biết giá trị xuất khẩu đang có đà tăng nhẹ kể từ tháng 6, khi 

nhà chức trách nỗ lực cải thiện thuận lợi cho thương mại biên giới giữa Lào và các 

quốc gia láng giềng, song song với đảm bảo biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, du lịch là một trong các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất do tác động của 

đại dịch Covid-19, báo cáo quý II năm nay cho thấy Lào hầu như không ghi nhận lượt 

khách quốc tế nào, dẫn đến tổng lượng khách quốc tế sau nửa đầu năm 2020 giảm 60% 

so với cùng kỳ. Hiện, chính phủ Lào đang khuyến khích "người Lào du lịch Lào" nhằm 

thúc đẩy chi tiêu nội địa để bù đắp sự sụt giảm du khách quốc tế. 

Tuy nhiên, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, Lào cũng ghi nhận thêm một số tín hiệu 

tích cực khi giá trị đầu tư trong nước trong 6 tháng đầu năm được nhà chức trách phê 

duyệt tăng 7.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với lĩnh vực tài chính, chính phủ đã 

đề nghị khu vực ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước áp dụng chính sách hoãn, 

giãn trả lãi suất và vốn gốc như là một phần hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh kinh tế 

suy yếu. Số liệu 5 tháng đầu năm 2020 cho thấy giá trị cung cấp tín dụng của khu vực 

ngân hàng tăng 7.5%. 

Lào có nền kinh tế dễ tổn thương bởi tác động bên ngoài, đặc biệt là khủng hoảng 

Covid-19 và trước đó là căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn cùng tác động 

tiêu cực của thiên tai. 

Các khó khăn dẫn đến giá trị xuất khẩu và đầu tư nước ngoài giảm sút đáng kể trong 

6 tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng đến khả năng dự trữ ngoại hối và thúc đẩy tỷ lệ lạm 

phát, dự kiến sẽ ở mức 5% trong năm nay, do sự tăng giá nhòm hàng thực phẩm, dược, 

may mặc và hàng gia dụng. Một trong các thách thức khác đối với Lào là tỷ lệ thất 

nghiệp gia tăng sau khi hàng chục nghìn lao động nước này phải trở về từ Thái Lan và 
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một số quốc gia khác, dẫn đến thúc đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, từ 9.4% trong năm 

2017 lên 20% trong năm 2020, đồng thời làm suy giảm ít nhất 50% lượng kiều hối 

hàng năm mà Lào nhận được. Lao động thất nghiệp tại Lào hiện đang được xác minh 

để nhà chức trách cung cấp hỗ trợ phù hợp nhằm tìm kiếm việc làm trong nước hoặc 

quay trở lại làm việc ở nước ngoài. 

 Lào tiềm ẩn nguy cơ về các dòng tài chính bất hợp 

pháp 

heo báo chí Lào, dẫn đánh giá từ các nhà nghiên cứu, Lào có nguy cơ tồn tại 

các dòng tài chính bất hợp pháp (IFF), nhưng lại chưa thể phát hiện những 

bằng chứng rõ ràng để phục vụ cho việc điều tra các mức độ nghiêm trọng 

của vấn đề này. 

Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào (NIER) hôm 19/8 vừa công bố kết quả báo cáo 

nghiên cứu về các nguồn tài chính bất hợp pháp tại nước này, nhằm chỉ rõ một số thông 

tin liên quan đến hoạt động kinh doanh tài nguyên thiên nhiên có dấu hiệu sai phạm. 

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới có nguồn 

tài nguyên dồi dào nhưng bị thiệt hại nguồn thu lớn do các dòng tài chính bất hợp pháp, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tăng trưởng kinh tế và nỗ lực thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững (SDGs). Viện trưởng Sathabandith Insisiengmay của NIER, 

trong cuộc họp công bố nghiên cứu, đã nêu bật vấn đề tài chính bất hợp pháp tại các 

quốc gia đang phát triển, cho thấy nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên thấp hơn nhiều 

so với tiềm năng thực sự của mỗi nước. 

Theo đó, các quốc gia đang phát triển, chịu thiệt hại 160 tỷ USD mỗi năm do định giá 

và báo giá sai, trong khi các dòng tiền bất hợp pháp tại châu Phi trong giai đoạn 1980-

2018 được ước tính có giá trị lên đến 1.3 nghìn tỷ USD. 

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), tham 

nhũng và các dòng tài chính bất hợp pháp là một trong các cản trở đối với sự phát triển 

của Lào, tổ chức này cho biết quốc gia không giáp biển này nằm trong nhóm 20 nước 

chậm phát triển nhưng có dòng tài chính bất hợp pháp cao nhất, ước tính lên đến 

14.42% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP). 

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nội địa của Lào chỉ chiếm khoảng 14.3% trong năm 

2018, trong khi Campuchia đạt 19.9% và Thái Lan đạt 19.5%. Các nguồn tài chính để 

giúp Lào duy trì nhịp phát triển bao gồm tài nguyên tự nhiên, xuất khẩu hàng hóa, 

dòng vốn FDI và thu ngân sách. 

Bất chấp các nỗ lực củng cố ngành thuế để cải thiện thu ngân sách, có nhiều bằng 

chứng thực tế cho thấy rủi ro tiêu cực đến lĩnh vực này bởi các dòng tài chính bất hợp 

pháp, Vì vậy, NIER cho biết nghiên cứu để nhận biết sự tồn tại của dòng tài chính bất 

hợp pháp sẽ hỗ trợ các ứng phó cần thiết. Trong khi nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực 

kinh doanh cà phê và khai thác đồng với các bằng chứng định giá sai sẽ làm rõ thêm 

các nguy cơ tài chính bất hợp pháp tại Lào. 
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Tập trung vào 3 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, dựa trên cơ sở các báo cáo thương mại 

trong giai đoạn 2012-2017 bao gồm đồng ca tốt, đồng tinh luyện hoặc quặng động và 

cà phê cho thấy Lào mất khoảng 3.1 triệu USD từ việc định giá sai cà phê xuất khẩu, 

vốn phải chịu thuế lợi nhuận. 

Theo đó, giá trên mỗi hóa đơn xuất khẩu cà phê được xác định là thấp hơn so với mặt 

bằng thị trường trong giai đoạn thực hiện nghiên cứu. Do việc định giá sai giá trị cà 

phê, chính phủ Lào đã mất đi nguồn thu ngân sách đáng kể khi doanh nghiệp báo cáo 

doanh thu thấp hơn so với thực tế từ việc xuất khẩu, nhằm tránh phải nộp thuế. 

Trong vài năm qua, Lào đang quan tâm đến việc truy dấu các dòng tài chính bất hợp 

pháp, vốn được xem là yếu tố làm giảm động lực nội địa và ảnh hưởng đến nguồn thu 

ngân sách quốc gia, nhằm phục vụ cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, giảm 

nghèo đối với nước đang phát triển như Lào. 

 Lào thúc đẩy vai trò của BOL đối với ngành sản xuất  

heo báo chí Lào, Ngân hàng CHDCND Lào (BOL) cần hoạch định chính xác 

các chiến lược phát triển ngắn và dài hạn trong lĩnh vực tín dụng để thúc đẩy 

sản xuất và tiêu dùng nội địa, cũng như tiến đến cải thiện giá trị xuất khẩu. 

Thông điệp nói trên được đưa ra bởi Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, trong buổi 

tham dự hội nghị chuyên ngành do Ngân hàng CHDCND Lào tổ chức hôm 18/8, thuộc 

lộ trình chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội Đảng bộ BOL. 

Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo Ngân hàng Trung ương, bà Pany, nguyên thống 

đốc BOL, cho biết đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều quốc gia theo hướng tiêu 

cực và thúc đẩy sự phụ thuộc vào nền sản xuất trong nước theo hướng tự cung tự cấp. 

Nằm trong nhóm các quốc gia chậm phát triển, Lào cũng đang đối mặt với thâm hụt 

ngân sách và cán cân thương mại, vì vậy chính phủ đang tập trung vào sản xuất nội 

địa, tăng cường tiêu dùng và thúc đẩy tăng giá trị xuất khẩu, bà Pany cho biết. Ngành 

ngân hàng sẽ tái cấu trúc các chiến lược để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất 

trong nước hiệu quả và năng suất hơn, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu sau khủng 

hoảng Covid-19. 

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng kêu gọi BOL hành động chặt chẽ hơn trong việc quản lý 

các tổ chức tài chính trong nước, đảm bảo tính minh bạch về pháp lý và quy định mà 

chính phủ đề ra. 

"Ngân hàng Trung ương có nghĩa vụ theo dõi, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 

hành vi bất hợp pháp của tổ chức tài chính trong nước để tránh tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế và người dân Lào. Nhà nước sẽ có vai trò hỗ trợ trong quá trình tái cấu trúc 

ngân hàng để xử lý nợ xấu, và tiến tới cải thiện các cơ chế pháp lý liên quan". 

Trong thời gian qua, chính phủ Lào tập trung thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SMEs) phát triển sản xuất trong nước thông qua các gói hỗ trợ hàng trăm tỷ Kip phân 
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bổ qua các kênh ngân hàng thương mại, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho 

doanh nghiệp. 

Liên quan đến hoạt động phân bổ ngân sách cho hoạt động tín dụng, Thống đốc BOL 

Sonexay Sithphaxay phát biểu tại hội nghị, cho biết Ngân hàng chính sách Lào đã cung 

cấp hơn 3.000 tỷ kip vốn vay trong 10 năm qua. 

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng chính sách đang ở mức cao, bất chấp 

việc đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, hiện đang ở mức 43% và có 

xu hướng còn tăng lên, đòi hỏi cần căn cứ thêm vào các cơ sở pháp lý để giải quyết 

vấn đề. 

Ngành ngân hàng tại Lào hiện có bộ khung pháp lý khá đầy đủ, nhưng vẫn cần thêm 

các quy định mới để cải thiện khả năng giám sát và quản lý hiệu quả hơn. 

Lào nhập khẩu hơn 4 tỷ lít nhiên liệu trong 5 năm qua 

heo báo chí Lào, trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, đất nước phụ thuộc hoàn toàn 

vào nguồn nhiên liệu bên ngoài như Lào đã nhập khẩu tổng cộng 4.174 triệu lít 

xăng, dầu các loại với tổng trị giá 12.672 tỷ Kip, và lĩnh vực này đóng góp cho ngân 

sách nhà nước khoảng 8.834 tỷ Kip. 

Phát biểu tại đại hội của Hiệp hội nhiên liệu và khí đốt Lào diễn ra tại Vientiane hồi 

đầu tháng này, Chủ tịch Anousin Pholsena cho biết hiệp hội là tổ chức thương mại 

dịch vụ và cung ứng hàng hóa chiến lược cho việc phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất, 

chế biến, giao thông và thúc đẩy đời sống người dân Lào. 

Bất chấp các khó khăn kể từ đầu năm 2020 do đại dịch Covid-19 bùng phát, Hiệp hội 

nhiên liệu và khí đốt Lào đã tập trung khắc phục và duy trì khả năng nhập khẩu xăng 

dầu, khí đốt, dầu nhờn để cung cấp đủ cho nhu cầu nội địa. 

Ngoài ra, Đại hội cũng là dịp để Hiệp hội công bố số liệu hoạt động của ngành nhiên 

liệu, khí đốt trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. 

Theo đó, Lào đã nhập khẩu tổng cộng 4.174 triệu lít xăng, dầu các loại với tổng trị giá 

12.672 tỷ Kip, nhập khẩu khí đốt tiêu dùng tổng cộng 57.011 tấn, trị giá 129.82 tỷ Kip. 

Trong cùng giai đoạn, thị trường Lào cũng tiêu thụ tổng cộng 4.341 triệu lít nhiên liệu 

các loại, trị giá 26.873 tỷ Kip và 24.956 tấn khí đốt PLG, trị giá 108.55 tỷ Kip. 

Ngành nhiên liệu, khí đốt đã nộp ngân sách nhà nước tổng cộng 8.834 tỷ Kip, trong 

đó, bao gồm 8.823 tỷ Kip của khu vực doanh nghiệp, bao gồm 5.840 tỷ Kip thuế quan 

các loại, 1.752 tỷ kíp quỹ đường bộ, 1.144 quỹ dự phòng và các khoản phí có liên 

quan. 

Hiện tại, Hiệp hội nhiên liệu và khí đốt Lào có tổng cộng 31 thành viên, bao gồm 26 

doanh nghiệp và 5 thành viên liên kết. Trong đó tất cả thành viên đều đã hoàn thành 
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việc cải tổ và điều chỉnh hoạt động phù hợp với quy định, tiêu chuẩn và điều kiện do 

chính phủ ban hành. 

Theo Nghị định về hoạt động kinh doanh xăng dầu số 331/TTg do Thủ tướng chính 

phủ ban hành, Lào có 11 doanh nghiệp "xuất nhập khẩu nhiên liệu", 13 doanh nghiệp 

"cung ứng nhiên liệu trong nước" cùng một số đơn vị kinh doanh khí đốt và dầu nhờn, 

hiện đang trong quá trình cải tổ hoạt động. 

 Chính phủ Lào trước áp lực thâm hụt ngân sách 

heo báo chí Lào, thâm hụt ngân sách tăng cao kéo theo nợ công sẽ gây ra áp lực 

lên khả năng trả nợ của Lào trong bối cảnh khủng hoảng đại dịch Covid-19. 

Chính phủ Lào mới đây vừa công bố dự báo thâm hụt ngân sách trong năm 2020 của 

nước này sẽ tăng lên 10.3 nghìn tỷ Kip, tương đương 5.7% GDP so với dự báo đầu 

năm là 6.69 nghìn tỷ Kip, khoảng 3.7% GDP. 

Phát biểu mới đây, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội 

Lào Leeber Leebouapao cho biết chính phủ đang tìm cách giải quyết vấn đề nợ công 

trong bối cảnh thiếu hụt các nguồn thu ngân sách. Lào đang vay nợ để phát triển các 

dự án cơ sở hạ tầng hoặc để bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước, ông Leeber cho biết. 

Chính phủ Lào có thể áp dụng một số cách để xử lý các khoản nợ, bao gồm việc chuyển 

hóa thành vốn đầu tư, đàm phán để tái cơ cấu, bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước 

hoặc tài sản thế chấp để bảo đảm các khoản vay trước đó. 

Ngoài ra, chính phủ Lào cũng có thể phát hành trái phiếu để huy động thêm vốn hoặc 

vay thêm từ các nguồn khác để thanh toán nợ và giải quyết thâm hụt ngân sách, theo 

ông Leeber. 

Tuy nhiên, cách vay thêm tiền được cho là chỉ khả thi trong ngắn hạn, nhưng về lâu 

dài, sẽ làm gia tăng căng thẳng thâm hụt và dẫn đến tình trạng nợ kinh niên, đòi hỏi 

chính phủ lào cần có chiến lược quản lý và đảm bảo tình hình tài chính trong khả năng 

kiểm soát. 

Theo báo cáo giám sát kinh tế do WB công bố mới đây cho biết nợ công nước ngoài 

của Lào có xu hướng tăng, dự kiến ở mức 65-68% GDP trong năm 2020. Gánh nặng 

nợ nước ngoài của Lào dự kiến tăng lên hơn 1.2 tỷ USD trong năm 2020, bao gồm cả 

lãi và gốc. Trong khi con số này của năm 2019 là khoảng 842 triệu USD. Trong giai 

đoạn 2020-2023, dự kiến mỗi năm Lào phải trả 1.1 tỷ USD nợ mỗi năm, tương đương 

55% khả năng thu ngân sách, theo báo cáo của WB. 

Gần đây, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho biết chính phủ Lào sẽ phát hành trái 

phiếu trong phần còn lại của năm để hỗ trợ việc thanh toán nợ. Ngoài ra, các khoản nợ 

doanh nghiệp thực hiện dự án sẽ được chuyển sang ngân hàng thương mại theo hình 

thức chuyển đổi công nợ. Bên cạnh đó, chính phủ Lào sẽ tập trung thu ngân sách và 

cắt giảm chi ngân sách cho các dự không thiết yếu và không đảm bảo hiệu quả kinh 

tế. 
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Ngoài ra, các nhà kinh tế trong nước cũng khuyến nghị chính phủ cần tăng cường hỗ 

trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy sản xuất, tăng 

khả năng xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút 

thêm đầu tư nước ngoài. 

 Lào đẩy mạnh đề xuất vườn quốc gia Hin Namno trở 

thành di sản thế giới 

heo truyền thông Lào, Chính phủ Lào đang tập trung thúc đẩy việc UNESCO 

công nhân vườn quốc gia Hin Namno tại huyện Bualapha, tỉnh Khammuan là 

di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022. 

Ngày 20/8, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác đề xuất vườn quốc gia Hin Namno thành 

di sản thế giới tổ chức cuộc họp lần thứ 9, diễn ra tại thủ đô Vientiane, do Bộ trưởng 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithoune chủ trì. 

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục di sản, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du 

lịchThongbay Phothisane cho biết các ban ngành chức năng của Lào đang phối hợp 

với Việt Nam và hoàn thành khoảng 50% việc chuẩn bị hồ sơ và đề xuất vườn quốc 

gia Hin Namno và Phong Nha-Kẻ Bàng ở Quảng Bình là di sản thiên nhiên xuyên biên 

giới. Theo đó, hồ sơ đề cử sẽ được gửi đến UNESCO vào tháng 9/2021 để xem xét và 

đề xuất cuối sẽ diễn ra trước tháng 2/2020. Nội dung đề cử của Lào sẽ là vườn quốc 

gia Hin Namno là phần mở rộng xuyên biên giới với di sản thiên nhiên thế giới, vườn 

quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. 

Việt Nam và Lào bắt đầu hợp tác hiện thực hóa và đẩy mạnh việc đề cử nói trên sau 

khi thành lập nhóm công tác chung, đồng thời đây là một trong những hoạt động thuộc 

Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào năm 2020. 

Ngoài ra, Lào cũng nhận được hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) kể từ 

năm 2011 trong các dự án bảo tồn, sử dụng bền vững và duy trì đa dạng hệ sinh thái 

tại khu bảo tồn Hin Namno, sau đổi thành vườn quốc gia Hin Namno. 

Cuộc họp cũng đã nhấn mạnh việc đề xuất di sản thiên nhiên xuyên biên giới tiếp tục 

là một minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Lào. 

Thông qua kế hoạch này, Lào chuẩn bị là quốc gia ĐNÁ đầu tiên có di sản thế giới 

xuyên biên giới với một quốc gia láng giềng, với tổng diện tích kết hợp 2 khu vực lên 

đến hơn 200.000ha. 

Lào hiện có 3 di sản thế giới bao gồm Cánh đồng Chum (7/2019), cố đô Luang Prabang 

(1995) và quần thể chùa đá Wat Phou, tỉnh Champasak (năm 2001). 

Hin Namno là một Khu bảo tồn thiên nhiên có tổng diện tích hơn 82 nghìn ha. Đây là 

nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật bao gồm 40 loài động vật có vú, hơn 200 loài 

chim, 25 loài dơi, 46 loài lưỡng cư và bò sát, hơn 100 loài cá và hơn 520 loài thực vật. 

Nổi bật trong đó là các loài quý hiếm như Chà vá chân đỏ và Voọc đen má trắng, mang 
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Vũ Quang, Dơi quạ, dơi đốm hoa, dơi io, hồng hoàng, khướu đá mun. Ngoài ra, khu 

bảo tồn Hin Namno cũng có tiềm năng lớn về du lịch tự nhiên với hệ thống hang động 

đá vôi đẹp bao gồm hang Nangen, động Vua, hang Trời, động Konglor và động 

Xebangpha. 

Phía đông vườn quốc gia Hin Namno chính là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 

thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Nếu cả hai khu bảo tồn này được kết hợp sẽ tạo 

thành một trong những vùng karster lớn nhất thế giới. 

 Lào tổ chức tham vấn trước vòng đàm phán thứ 4 về 

thương mại gỗ với EU 

heo truyền thông Lào, mới đây, tại thị xã Thalath, tỉnh Vientiane, Tổ chức xã 

hội dân sự Lào (CSOs), với tư cách là đơn vị tổ chức thực thi Luật Lâm nghiệp, 

quản lý và thương mại ngành gỗ (CSO FLEGT) đã tổ chức hội nghị chuyên 

ngành để đánh giá lại hiệu quả của hợp tác trong tiến trình quản lý và bảo vệ 

tài nguyên rừng để tham gia Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi pháp luật, 

quản trị và thương mại lâm nghiệp (FLEGT). Chủ trì hội nghị là ông Bounkeua 

Vongsasat, thuộc Ủy ban mạng lưới Lao CSO FLEGT. 

Theo đó, hội nghị được tổ chức lần này để chuẩn bị trước thềm diễn ra vòng đàm phán 

trực tiếp lần thứ ba về Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi pháp luật, quản 

trị và thương mại lâm nghiệp (FLEGT) giữa Lào và Liên minh châu Âu (EU), dự kiến 

diễn ra vào cuối tháng 8 này. 

Tại hội nghị, các đại biểu từ nhiều ban ngành đã được lắng nghe trình bày về các thành 

tựu trong tiến trình tham gia Hiệp định FLEGT VPA, đặc biệt là các công tác nghiệp 

vụ, cho đến các thách thức trong việc lấy ý kiến tham vấn vào dự thảo định nghĩa 

ngành lâm nghiệp hợp pháp TLD1-TLD8 ( rừng sản xuất, rừng chuyển đổi, rừng trồng, 

rừng địa phương khai thác, gỗ tịch thu, gỗ nhập khẩu, nhà má chế biến gỗ, mạng lưới 

cung ứng gỗ, chứng thực TLD 1-2, cấp phép và kiểm toán độc lập). 

Các đại biểu tham dự đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các định nghĩa TLD2-TLD5 

về tiêu chuẩn, nguyên tắc, tiêu chí và cơ sở xác định của EU, trong đó đều thống nhất 

cao các nội dung đã đạt được về vấn đề này trong hội nghị tham vấn của vòng đàm 

phán trước. 

Một số vấn đề mới được đưa ra trong phiên đóng góp ý kiến có liên quan đến việc 

thiếu cơ sở xác định về thủ tục và quy trình đăng ký rừng trồng quy mô lớn và đề xuất 

rừng địa phương khai thác và bán ra sẽ đưa hoàn toàn doanh thu vào ngân sách địa 

phương đó. 
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EU tài trợ cho Lào giảm nhẹ tác động của Covid-19 

heo báo chí Lào, Liên minh Châu Âu vừa cung cấp khoản tài trợ trị giá 2.5 

triệu Euro cho Lào để thực hiện dự án phòng chống và giảm nhẹ tác động của 

đại dịch Covid-19. 

Theo đó, EU đã phối hợp với Plan International cùng 2 tổ chức xã hội dân sự của Lào 

là Hiệp hội sức khỏe cộng đồng và hòa nhập (CHIAS), Hiệp hội phát triển Nông nghiệp 

và Môi trường bền vững (SAEDA) để thực hiện dự án có tên gọi "Phòng chống và 

giảm nhẹ rủi ro Covid-19 tại Lào" (CiSAC-19), được công bố hôm 19/8 vừa qua. 

Tham dự buổi lễ công bố dự án có Đại biện lâm thời EU tại Lào Bryan Fornari, và đại 

diện các tổ chức tham dự cùng các thành phần chức năng có liên quan. Theo ông Bryan, 

dự án nhằm hỗ trợ chính phủ Lào giảm thiểu các tác động về sức khỏe, xã hội và kinh 

tế do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, đồng thời tăng cường hợp tác có hiệu quả với 

các tổ chức xã hội dân sự của Lào. 

Cũng theo giám đốc của Plan International tại Lào Soumya Guha, Chính phủ Lào đã 

đạt được thành công trong việc ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch Covid-19 với sự 

đóng góp từ các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức về dịch 

bệnh và cách phòng tránh cho các cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tăng 

cường khả năng xây dựng kế hoạch và hành động ứng phó với các nguy cơ bùng phát 

dịch trong tương lai. 

Theo nội dung dự án, các cộng đồng dễ bị tổn thương và ít khả năng tiếp cận dich vụ 

chăm sóc sức khỏe và kinh tế kém phát triển, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu 

vùng xa. 

Dự án cũng được xem là minh chứng sinh động cho các hỗ trợ liên tục mà Liên minh 

Châu Âu dành cho Lào trong thời gian vừa qua. 

Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được hưởng lợi ích 

từ dự án lần này, đồng thời khoảng 20 tổ chức dân sự khác tại Lào cũng sẽ được hỗ trợ 

nâng cao nhận thức phòng chống và phục hồi sau dịch bệnh có đóng góp cộng đồng. 

EU cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong việc phòng chống đại dịch Covid-19 và 

xem xét điều chỉnh các chương trình phát triển, hỗ trợ phù hợp nhằm giảm thiểu tác 

động trong trung và dài hạn. 

Khoản tài trợ 2.5 triệu Euro sẽ được cung cấp trong vòng 3 năm, kể từ tháng 9/2020, 

để thực hiện dự án tại 9 tỉnh và thủ đô Vientiane. 

Phát biểu tại buổi lễ, phó trưởng ban điều phối tổ chức xã hội dân sự Lào (CSO Lao), 

bà Chansy Phimphachanh đã gửi lời cảm ơn đến EU vì hỗ trợ lần này nhằm góp phần 

ngăn chặn và giảm thiểu tác động của Covid-19, đồng thời hỗ trợ Lào thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). 
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Ngoại trưởng Nhật Bản đánh giá cao hợp tác với Lào 

heo báo chí Lào, trước thềm chuyến thăm chính thức đến Lào trong các ngày 

22-24/8/2020, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu vừa có thông điệp 

nêu bật các điểm nổi bật trong quan hệ song phương Lào-Nhật Bản. 

Theo đó, đây là lần đầu tiên ông Motegi đến thăm chính thức Lào trên cương 

vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao, sau chuyến thăm hồi năm 2014, thời điểm ông này 

là Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. 

Ông Motegi bày tỏ vui mừng trước việc được trở lại Lào, đất nước có nền văn hóa đa 

dạng, con người thân thiện, thiên nhiên phong phú bởi dòng sông Mekong. 

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhắc đến việc hai nước vừa đánh dấu kỷ niệm 65 năm 

ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm nâng tầm lên thành đối tác chiến lược, tiếp 

tục củng cố và vun đắp hợp tác hữu nghị và lâu dài giữa đôi bên cũng như trong các 

khuôn khổ đa phương. Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã cung cấp nhiều hỗ trợ phát 

triển cho Lào, bao gồm tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác nông 

nghiệp, giáo dục, y tế, rà phá bom mìn chưa nổ, xây dựng một số quy định pháp luật 

và phát triển nguồn nhân lực. 

Các dự án hỗ trợ, hợp tác đáng chú ý của Nhật Bản tại Lào có thể kể đến như cải tạo 

sân bay quốc tế Wattay ở Vientiane, dự án bảo trì quốc lộ 9, hỗ trợ xây dựng và áp 

dụng bộ Luật dân sự đầu tiên của Lào. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đặt văn phòng đại diện 

của Tổ chức xúc tiến mậu dịch JETRO tại Lào, hiện có 160 thành viên là doanh nghiệp 

Nhật Bản đầu tư tại Lào. 

Ngoại trưởng Nhật Bản kỳ vọng Lào sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển 

hạ tầng logistics để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, tạo điều kiện phát 

triển hợp tác kinh tế giữa hai nước. 

Ngoài lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản và Lào cũng có nhiều hợp tác về quốc phòng, thanh 

niên, thể thao, giáo dục... đồng thời thường xuyên tổ chức các chuyến thăm và làm 

việc của lãnh đạo cấp cao. Kể từ năm 1965, cũng đã có hàng nghìn tình nguyện viên 

Nhật Bản đến Lào để hỗ trợ phát triển các lĩnh vực như giáo dục, thể thao, y tế, nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. Mỗi năm, chính phủ Nhật Bản cũng cung cấp cho Lào 

trung bình 50 suất học bổng du học. Sự kết nối Lào-Nhật Bản cũng thể hiện qua các 

hiệp hội hữu nghị địa phương và các tổ chức phi chính phủ, từ đó thúc đẩy hợp tác và 

độ tin cậy ngày càng bền chặt hơn. 

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng bày tỏ đánh giá cao thành công trong 

việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 của Chính phủ Lào. Đồng thời cho biết nước này đã 

cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và vật chất thông qua các tổ chức quốc tế trị giá khoảng 

4 triệu USD, cũng như cung cấp trang thiết bị y tế với tổng trị giá khoảng 13.6 triệu 

USD cho Lào để kiểm soát nguy cơ lây lan của Covid-19. 
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Ngoài việc trao đổi về việc thúc đẩy hiệu quả hợp tác theo khuôn khổ đối tác chiến 

lược giữa hai bên, mục tiêu chính trong chuyến thăm lần này của ông Motegi là đàm 

phán để tạo điều kiện thuận lợi nối lại việc xuất-nhập cảnh của người dân hai nước, 

đặc biệt là đối với doanh nhân Nhật Bản có nhu cầu làm việc tại Lào. 

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng cho biết chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác 

chặt chẽ với Lào để ứng phó và giải quyết đại dịch Covid-19. 

Các bộ trưởng ASEAN thảo luận về phát triển nông 

thôn, xóa đói giảm nghèo 

heo báo chí Lào, tuần qua, các bộ trưởng Nông nghiệp ASEAN đã tổ chức hội 

nghị trực tuyến với chủ chủ đề Phát triển Nông thôn và xóa đói giảm nghèo, 

phục hồi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Theo đó, tại hội nghị, lãnh đạo Nông nghiệp các quốc gia thành viên đã trao 

đổi và đề xuất ý tưởng cụ thể để thực hiện kế hoạch hành động ASEAN về phát triển 

nông thôn và xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hợp tác nội khối 

cũng như với đối tác bên ngoài trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn có diễn biến 

phức tạp. 

Nhằm hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo và tăng cường khả năng phục hồi toàn diện, 

công bằng và bền vững hậu đại dịch COVID-19, các quốc gia thành viên ASEAN đều 

cho biết đang tập trung bảo vệ người nghèo và các cộng đồng dễ tổn thương, trong đó 

áp dụng các biện pháp bảo trợ xã hội, cung cấp các khoản trợ cấp, tăng cường khả 

năng tiếp cận cơ hội việc làm và đa dạng hóa thu nhập cho người lao động. 

Đồng thời, các quốc gia cũng tập trung vào việc phát triển nông thôn, thúc đẩy kinh tế 

địa phương phát triển và đảm bao an ninh lương thực, tăng cường năng lực và khả 

năng tiếp cận các dịch vụ, thị trường cho người nông dân.  

Các thành viên ASEAN cũng thống nhất việc cần tăng cường đầu tư để nâng cao năng 

lực và khả năng phục hồi của cộng đồng nông thôn trong sản xuất, phát triển chuỗi 

cung ứng thực phẩm, đa dạng hóa sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng 

thời, thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển con người thông qua 

ứng dụng công nghệ và kỹ thuật, tăng cường khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, dinh 

dưỡng,vệ sinh và thu hẹp khoảng cách vùng miền. 

Các lãnh đạo Nông nghiệp ASEAN cũng thống nhất tăng cường các khuôn khổ hợp 

tác nội khối và hợp tác quốc tế để thúc đẩy tiến độ xóa đói giảm nghèo và phát triển 

nông thôn. 
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Doanh nghiệp châu Âu tìm hiểu hoạt động đầu tư tại 

cảng cạn ở đặc khu Savan-Seno 

heo báo chí Lào, tuần qua, Phòng thương mại EU tại Lào (ECCIL EuroCham 

Laos), vừa có chuyến thăm và làm việc để tìm hiểu hoạt động và đầu tư tại khu 

vực vận tải của Savan Logistics, thuộc đặc khu kinh tế Savan-Seno ở tỉnh 

Savannakhet, miền Trung Lào. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp quản lý và vận hành cảng cạn Savan 

Logistics, Chủ tịch ECCIL, ông Arnaud Caulier nhấn mạnh vai trò của cơ quan này 

trong việc tăng cường hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về môi trường 

đầu tư và kinh doanh tại Lào. 

Tiếp đón đoàn làm việc của ECCIL, Tổng Giám đốc Savan Park Tee Chee Seng đã 

cung cấp một số thông tin quan trọng về tình hình đầu tư tại đặc khu kinh tế Savan 

Seno – Savan Park, cũng như công ty Savan Logistics. 

Theo đó, Savan Logistics được thành lập năm 2016 tại Đặc khu kinh tế Savan Seno – 

Savan Park. Nằm ở vị trí chiến lược ở trung tâm hành lang kinh tế Đông – Tây của các 

quốc gia tiểu vùng Mekong (GMS), một trong các cửa ngõ tiếp cận thị trường khu vực 

và thế giới. 

Savan Logistics được thành lập nhằm đóng góp vào mục tiêu đưa Lào trở thành một 

quốc gia không có đường biên giới biển thành trung tâm kết nối đất liền khu vực, Hiện 

tại, sau thời gian hoạt động, doanh nghiệp đã cung cấp các dịch vụ kho bãi, logistics 

cho nhiều khách hàng trong khu vực, đặc biệt là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, 

Việt Nam , Campuchia, Myanmar và Trung Quốc. 

Savan Logistics là đơn vị khai thác dịch vụ cảng cạn đầu tiên tại Lào, cung cấp nhiều 

dịch vụ vận tải bao gồm thủ tục thông quan, kho bãi, vận tải trong nước, giao nhận 

hàng hóa. Đặc biệt mới đây, Savan Logistics đã trở thành một trung tâm giao nhận 

hàng hóa quốc tế, thông qua ủy quyền cho một doanh nghiệp vận tải địa phương. 

Tại cảng cạn Savannakhet, Savan Logistics là đơn vị nắm giữ giấy phép độc quyền 

kinh doanh dịch vụ logistics, đồng thời ứng dụng các hệ thống quản lý hiện đại như 

thuế điện tử Smart Tax, liên kết khu vực hải quan và hàng hải khu vực. Đây đồng thời 

là mô hình thí điểm về cảng cạn tại Lào. 

Trong năm 2019, hơn 4,4 tỷ USD hàng hóa đã được lưu thông qua cảng cạn 

Savannakhet và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 5 tỷ USD vào năm 2020. 

Theo Cơ quan quản lý đặc khu kinh tế Savan Seno (SEZA), doanh nghiệp đầu tư vào 

đặc khu cũng sẽ được hưởng hệ thống dịch vụ thuận lợi bao gồm cơ chế dịch vụ một 

cửa, hỗ trợ hoàn thành thủ tục liên quan như giấy phép đầu tư, đăng ký mã số thuế và 

các thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tham gia 

đầu tư tại Savan Park cũng được hưởng lợi từ cơ chế ưu đãi thuế VAT và thuế hải 

quan. 
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Trung Quốc tặng sách “Tập Cận Bình bàn về trị quốc” 

tập 3 cho Lào 

heo truyền thông Lào, theo tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào ngày 11/8, mới 

đây tại trụ sở Ban Đối ngoại TW Đảng NDCM Lào, Đại sứ Trung Quốc tại Lào 

ông Khương Tái Đông đã đại diện Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng tập 3 

bộ sách “Tập Cận Bình bàn về trị quốc” bản tiếng Trung và bản tiếng Lào cho Ban 

Đối ngoại TW Đảng NDCM Lào. 

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Khương Tái Đông cho biết cuốn sách “Tập Cận Bình 

bàn về trị quốc” là tuyển tập các bài báo cáo, phát biểu, nói chuyện mà Tổng bí thư 

Tập Cận Bình trình bày trong thời gian từ Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung 

Quốc lần thứ 19 cho tới tháng 1 năm nay, tổng cộng có 92 bài phân thành 19 chuyên 

đề bao quát tư tưởng quan trọng trên nhiều lĩnh vực như ổn địch cải cách phát triển, 

nội chính, ngoại giao quốc phòng, trị đảng, trị quốc, trị quân vv…Bộ sách là kiệt tác 

tập trung phản ánh thành tựu lý luận mới nhất từ Đại hội 19 tới nay về vai trò trò lãnh 

đạo điều hành đất nước của Đảng cộng sản Trung Quốc lấy hạt nhân là ông Tập Cận 

Bình. 

Bộ sách đã làm phong phú và phát triển thêm một bước tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới Tập Cận Bình, đã nghi chép lại một cách 

sinh động những tiến triển quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ Trung 

Quốc đạt được trong giai đoạn hiện nay, cung cấp căn cứ tư tưởng để dư luận quốc tế 

hiểu biết về thành tựu, động cơ, viễn cảnh sự phát triển của Trung Quốc. Các bộ ngành, 

địa phương của Trung Quốc đều đang tích cực học tập, vận dụng nội dung tập 3 bộ 

sách “Tập Cận Bình bàn về trị quốc”, qua đó sử dụng những thành quả mới nhất của 

tư lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã được Trung Quốc hóa để vũ trang đầu óc, chỉ đạo 

thực tiễn, thúc đẩy công tác. 

Ông Khương Tái Đông cho biết thêm, Trung – Lào là hai nước XHCN láng giềng, tư 

tưởng quan niệm tương thông, chế độ xã hội tương đồng, con đường phát triển tương 

cận, vận mệnh lâu dài tương quan, hiện hai bên đang tích cực quán triệt thực hiện thỏa 

thuận “Kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung – Lào” mà 

lãnh đạo cấp cao nhất hai nước đã ký kết, bắt tay phát triển sự nghiệp XHCN mang 

đặc sắc từng nước, do đó việc tiếp tục duy trì làm sâu sắc hóa trao đổi kinh nghiệm trị 

quốc, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ điều hành đất nước của mỗi bên có 

ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ nền tảng đó, Tổng bí thư Bounnhang Volachit 

đã đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy tư tưởng XHCN mang đặc sắc 

Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình làm tư tưởng chỉ đạo, nói rõ rằng việc này sẽ 

đem lại những cống hiến quan trọng cho sự phát triển lý luận XHCN trong thời đại 

mới. Vì vậy, Trung Quốc đồng thời với việc tự mình học tập, vận dụng tốt nội dung 

tập 3 bộ sách “Tập Cận Bình bàn về trị quốc”, cũng mong muốn được chia sẻ, giao lưu 

học hỏi với các đồng chí Lào, chung tay xây dựng thành công cộng đồng chung vận 

mệnh Trung – Lào, hoàn thành sự nghiệp xây dựng CHXH. 
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Những năm lại đây, bắt đầu từ 2014, Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề truyền bá 

cái được gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình” ra phạm vi toàn thế giới, nước này thực hiện 

song song việc phát hành các tập sách tập hợp các bài phát biểu của ông Tập Cận Bình 

ở trong nước, cũng như dịch thuật ra nhiều thứ tiếng để phát hành ở nước ngoài đặc 

biệt là những nước Trung Quốc xác định có vai trò quan trọng trong tham dự xây dựng 

Vành đai, Con đường. Bộ sách “Tập Cận Bình bàn về trị quốc” đến nay đã ra mắt được 

3 tập, tập 1 phát hành tháng 9/2014, tập 2 phát hành tháng 10/2017, và tập 3 mới được 

phát hành tháng 6/2020 mới đây. Lào là một trong những nước sớm nhất được tiếp cận 

bộ sách trên không chỉ bằng tiếng Trung Quốc mà bằng chính tiếng Lào. Trung Quốc 

đã và đang tiếp tục các hoạt động tặng bộ sách này cho các trung tâm nghiên cứu, cơ 

sở giáo dục lớn và quan trọng hàng đầu của Lào, sách cũng được bày bán tại nhiều 

tiệm sách tại Lào. 

Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh hình ảnh, uy tín trên trường quốc tế của Trung 

Quốc nói chung, của ông Tập Cận Bình nói riêng bị giảm sút nghiêm trọng đặc biệt là 

từ đầu năm 2020 trở lại đây khi nước này bị xem là có nhưng hành xử bị thiếu tôn 

trọng các nước khác trên hàng loạt các vấn đề như xung đột thương mại Mỹ - Trung, 

đối phó dịch Covid 19, vấn đề Biển Đông, sông Mê Kông, xung đột biên giới lãnh thổ 

Trung - Ấn, tranh chấp lãnh hải Trung Quốc – Nhật Bản, vấn đề Hồng Kông. 

Lào thúc đẩy khả năng xuất khẩu sang Trung Quốc 

heo truyền thông Lào, mới đây tại thủ đô Vientiane, Cục quản lý Xuất nhập 

khẩu, Bộ Công Thương Lào vừa tổ chức cuộc họp để thảo luận về hướng giải 

quyết vấn đề gây cản trở dòng hàng hóa Lào sang Trung Quốc, đặc biệt là mặt 

hàng nông sản. 

Trong đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung tìm cách tháo gỡ các khó khăn mang tính cấp 

bách như tình trạng ùn tắc xe tải tại cửa ngõ biên giới, chi phí vân tải cao, doanh nghiệp 

vận tải bị đối xử bất công và việc xuất khẩu khoai lang sang Trung Quốc. 

Liên quan đến tình trạng ùn tắc xe tải và chi phí vận chuyển cao ở khu vực cửa khẩu 

quốc tế Boten, tỉnh Luang Namtha, nhà chức trách Lào cho biết sẽ đàm phán với phía 

Trung Quốc để đảm bảo tính bình đẳng trong hoạt động vận tải ở khu vực biên giới 

chung và xem xét việc cho phép sử dụng hệ thống kho chứa. 

Bên cạnh đó, Bộ Công chính và Vận tải Lào cũng đang gấp rút xây dựng cấu trúc về 

giá phù hợp, khuyến khích nhiều doanh nghiệp vận tải tham gia ở khu vực này để tăng 

tính cạnh tranh, loại bỏ hiện tượng lợi dụng gây bất lợi và thiệt hại cho khách hàng. 

Dự kiến trong cuối năm nay, chính phủ Lào sẽ ban hành một quy định về việc sử dụng 

kho bãi hàng hóa và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực vận tải, bao gồm điều chỉnh các 

loại thuế quan, để cải thiện vấn đề này. 

Về vấn đề xuất khẩu khoai lang và một mặt hàng nông sản sang Trung Quốc, các doanh 

nghiệp địa phương, đặc biệt là ở tỉnh Oudomxay cho biết đang gặp rào cản về chi phí 

và thủ tục, dẫn đến không thể cạnh tranh với các đơn vị đã được cấp quyền xuất khẩu 

trước đó. 
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Đối với vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh với các cơ quan liên quan và 

doanh nghiệp về việc phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện kiểm dịch của Cục Hải 

quan Trung Quốc (GACC) mới có thể xuất khẩu khoai lang và một số mặt hàng nông 

sản sang nước này. 

Tuy nhiên, cơ quan của Bộ Công Thương khẳng định sẽ thực hiện đánh giá tiêu chuẩn 

và điều kiện kiểm dịch của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để có thể đáp ứng 

yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian tới. 

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Lào, với 80% nông sản Lào 

được đưa sang nước này, hai bên cũng đã đạt được các thỏa thuận cần thiết về tiêu 

chuẩn kiểm dịch của hàng chục mặt hàng nông sản để phù hợp với quy định của Trung 

Quốc. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đặt hạn ngạch nhập khẩu 50.000 tấn gạo và 500.000 gia 

súc mỗi năm từ Lào. 

Thiếu nhân lực quản lý di sản văn hóa thế giới cánh 

đồng Chum Xiêng Khoảng 

heo báo chí Lào, ngày 20/08/2020 vừa qua tại cung văn hóa quốc gia Thủ đô 

Viêng Chăn ,Ủy ban di sản quốc gia đã tổ chức Hội Nghị lần thứ 9.  

Phát biểu tại buổi lễ Ông Phetsamon Sulynhaseng Trưởng phòng quản lý di sản 

cánh đồng chum Xiêng khoảng cho biết : “Di tích Cánh đồng Chum trải dài trên 80 

địa điểm thuộc 5 huyện của tỉnh, với tổng số 2.133 chum đá có kích thước các loại, 

trong số 80 điểm đó có 11 điểm được tổ chức UNESCO công nhận là tổ hợp di sản 

văn hóa thế giới với 1325 chum đá, 215 nắp chum và 399 khối đá thuộc địa bàn 10 bản 

của 4 huyện gồm : Huyện Pek, Huyện Kham, Huyện Phoukoud và Huyện Phaxay. 

Trong đó có một số địa điểm không thể tiếp cận bằng phương tiện chuyên chở mà cần 

phải đi bộ. 

Ông Phetsamon Sulynhaseng cũng cho biết thêm: Trong 6 tháng vừa qua Phòng đã 

phối hợp với Cục di sản tổ chức các buổi tập huấn về quản lý thiên tai đối với di sản 

cánh đồng chum cho địa phương các cấp, đồng thời hoàn thành cômg tác lắp đặt 16 

bảng biển chỉ dẫn về lịch sử và thông tin khoa học tại các vị trí 1.2.3.21.25 và 28. Về 

kế hoạch 6 tháng cuối năm, phòng quản lý sẽ tập trung vào công tác giữ gìn vệ sinh 

môi trường tại cánh đồng Chum, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức rà 

phá bom mìn chiến tranh, tiếp tục xác định  lại vị trí  quy hoạch và vùng quản lý sử 

sụng đất, nghiên cứu việc cấp quyền sử dụng đất tại các điểm 1.2.8 và 28. Đồng thời, 

tiếp tục xây dựng kế hoạch giảm thiểu thiên tai và kế hoạch quản lý thiên tai tại khu di 

sản cánh đồng chum, nghiên cứu, đánh giá tác động của các dự án phát triển đến khu 

di sản. Theo đó, ưu tiên kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2020 là công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của di sản cánh đồng 

chum. Phòng quản lý di sản văn hóa thế giới Cánh đồng Chum Xiêng Khoảng được 

thành lập vào cuối năm 2019 sau khi di tích này được UNESCO công nhận là di sản 
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văn hóa thế giới thứ 3 của Lào. Tính đến thời điểm hiện tại phòng quản lý có tất cả 10 

nhân viên, hầu hết đều đang thiếu kiến thức nghiệp vụ và hạn chế về kinh nghiệm nên 

gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức quản lý di sản. 

6 tháng đầu năm Hiệp hội cà phê lào xuất khẩu đạt giá 

trị gần 40 triệu USD 

heo báo chí Lào, 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên trong hiệp hội cà phê lào 

đã xuất khẩu cà phê ra thị trường châu á, châu âu và mỹ với tổng sản lượng hơn 

22.280 tấn tổng giá trị gần 40 triệu đô 

Tại một buổi trả lời phỏng vấn ông Sivixay Xaynhaseng, Chủ tịch hiệp hội cà phê Lào 

cho biết: Hiệp hội cà phê Lào được thành lập vào năm 1994 với mục đích tập hợp các 

đơn vị đang kinh doanh cà phê nhằm khuyến khích sản xuất đạt hiệu quả theo tiêu 

chuẩn quốc tế để xuất khẩu, hiện nay hiệp hội có tất cả 65 thành viên là các đơn vị 

kinh doanh, có 4 nhóm sản xuất từ 4 tỉnh gồm: Nhóm sản xuất tại huyện Laungarm 

tỉnh Salavan, Nhóm sản xuất tại huyện Thateng tỉnh Xekong. Nhóm sản xuất tại huyện 

Xanxay tỉnh Attapu và nhóm sản xuất tại huyện Pacxong tỉnh Champasak, Trong đó 

có 6 hợp tác xã trực thuộc hiệp hội cà phê Lào, Mỗi năm các thành viên trong hiệp hội 

xuất khẩu cà phê ra hơn  quốc gia trên thế giới, sản lượng xuất khẩu không dưới 30 

tấn/năm. Trong giai đoạn 6 thàng đầu năm 2020 sản lượng xuất khẩu đạt hơn 22.280 

tấn với tổng giá trị gần 40 triệu đô la mỹ. 

Ông Sivixay Xaynhaseng cho biết thêm : trong thời gian vừa qua hiệp hội cà phê Lào 

đã phối hợp với các ban nghành liên quan theo dõi mua-bán cà phê quả tại các địa 

phương nhằm đảm bảo thương lái trong và ngoài nước thực hiện đúng  quy định mua 

-bán của chính phủ ban hành, phối hợp với Sở Nông Lâm 4 tỉnh thường xuyên theo 

dõi tình hình sản xuất tại các địa phương cùng với đó cũng tổ chức các buổi giao lưu 

giữa các thành viên để thảo luận  về những thuận lợi và khó khăn trong việc kinh doanh 

qua đó tìm ra hướng giải quyết và trình lên chính phủ đặc biệt là vấn đề tiếp cận nguồn 

vốn khuyến khính, xây dựng hiệp hội ngày càng lớn mạnh ,phát triển ngành cà phê 

theo hướng bền vững và các vấn đề quan trọng khác. 
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Tin vắn: 

Lào chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến 

Mekong-Lan Thương 

heo báo chí Lào, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cùng người đồng cấp 

Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Mekong-

Lan Thương vào ngày 24/8 tới đây tại thủ đô Vientiane, thông qua hệ thống 

trực tuyến. 

Với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác vì sự thịnh vượng chung", hội nghị thượng 

đỉnh lần thứ 3 của khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương sẽ có mặt lãnh đạo các 

nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar để thảo luận và 

thông qua một số văn kiện hợp tác mới giữa khu vực Mekong và Trung Quốc. 

Dự kiến, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận một số nội dung: Hợp tác y tế cộng đồng tăng 

cường khả năng phòng chống dịch bệnh, hợp tác phục hồi phát triển kinh tế sau dịch 

Covid-19, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. 

Cũng trong hội nghị, Lào sẽ thay mặt các quốc gia Mekong bàn giao lại chức vụ đồng 

chủ tịch khuôn khổ hợp tác cho Myanmar, quốc gia sẽ cùng Trung Quốc chủ trì các 

hội nghị trong vòng 2 năm tới. 

Hội nghị thượng đỉnh Mekong-Lan Thương lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố 

Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào tháng 3/2016. Tại đây, các quốc 

gia thành viên đã đặt xây dựng một cộng đồng chung vì hòa bình và thịnh vượng. 

Địa phương tại Luang Prabang tập trung giảm nghèo 

heo báo chí Lào, theo thông tin mới đây từ chính quyền huyện Phonxay, tỉnh 

Luang Prabang, địa phương này vẫn còn 304 hộ gia đình trong diện nghèo và 

cơ quan chức năng liên quan vẫn đang đặt trọng tâm vào công tác xóa đói 

giảm nghèo tại đây. 

Trong sáu tháng đầu năm nay, kinh tế huyện Phonxay tăng trưởng 4,7%, tương đương 

63,51% kế hoạch hàng năm, theo Huyện trưởng, ông Thongchan Lattanapadit. 

Theo đó, tổng giá trị sản phẩm địa phương (GDP) đạt khoảng 201 tỷ kip, bình quân 

đầu người hơn 5 triệu Kip. Trong đó, mục tiêu chính của địa phương là khuyến khích 

sản xuất nông nghiệp như là phương pháp chính để giảm nghèo.  

Hiện, huyện Phonxay có 24 bản nghèo, chiếm 42% tổng số bản và 304 hộ nghèo, 

chiếm 5,21% tổng số hộ gia đình. Bên cạnh đó, huyện Phonxay cũng có 14 bản được 

công nhận danh hiệu phát triển và 2.469 gia đình phát triển.  
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Savannakhet xuất khẩu hàng hóa hơn 5.200 tỷ kip 

heo báo chí Lào, mới đây, Giám đốc Sở Công thương Savannakhet, ông 

Phosysoy Kouthilard trong một phỏng vấn báo chí cho biết kim ngạch xuất 

khẩu hàng 6 tháng đầu năm của địa phương đạt giá trị hơn 5.200 tỷ kip.  Đồng 

thời, chính quyền tỉnh cũng đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp và thúc đẩy sản 

xuất thương mại trong giai đoạn này.  

Theo đó, các lĩnh vực kinh tế chính, bao gồm ngành công nghiệp chế biến gỗ, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, hàng hóa thực phẩm và nông nghiệp cũng được hỗ trợ phát triển 

trong bối cảnh đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của 

đại dịch Covid-19. Ngoài ra, tỉnh Savannakhet cũng cho biết đã thành lập một ủy ban 

liên ngành để đảm bảo khả năng cung cấp đầy đủ nhu cầu về sản phẩm tiêu dùng, thực 

phẩm tại địa phương. 

Trong khi Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Sở Công Thương Savannakhet cho 

biết vẫn liên tục tổ chức kiểm tra, theo dõi thị trường và hoạt động của các doanh 

nghiệp không đúng quy định pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Sau nửa đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh Savannakhet đạt hơn 3.900 tỷ 

kip. Chính quyền tỉnh cũng đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu trong sáu tháng cuối năm sẽ 

đạt hơn 12.100 tỷ kip. 

Nga bàn giao xưởng sửa chữa máy bay cho không quân 

Lào 

heo báo chí Lào, ngày 20/8 vừa qua tại sân bay Thong Hayhin, huyện Peak, 

tỉnh Xieng Khuang đã diễn ra lễ bàn giao công trình xưởng sửa chữa máy bay 

quân sự giữa đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Lào. 

Tham gia bàn giao công trình lần này có trưởng cơ quan đại diện Bộ Quốc phòng Nga 

tại Lào, Đại tá Yaberlov và Đại tá Sonethong Keochanhda, trưởng đơn vị kỹ thuật Bộ 

chỉ huy không quân Lào. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự chứng kiến của Trung ướng 

Aesamai Leuangvanhxay, Thứ trưởng Quốc phòng Lào và Bí thư, Tỉnh trưởng Xieng 

Khuang Bounton Chanthaphone cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Sonethong Keochanhda cho biết việc tiếp nhận xưởng sửa 

chữa máy bay quân sự lần này sẽ đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực sửa 

chữa và bảo dưỡng máy bay của lực lượng không quân Lào. Đồng thời, củng cố sức 

mạnh, tăng cường hiệu quả công tác gìn giữ và bảo vệ không phận của CHDCND Lào. 
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Đà Nẵng tặng vật tư phòng dịch Covid-19 cho 4 tỉnh 

Nam Lào 

heo báo chí Lào, ngày 21/8 vừa qua tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng 

Trị, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế 

phòng chống dịch Covid-19 cho 4 tỉnh miền Nam Lào bao gồm Champasak, 

Salavane, Sekong và Attapeu. 

Tham dự lễ trao tặng có Phó Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, ông Souknivone 

Phommasone, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các tỉnh nói trên. 

Số vật tư y tế trong đợt trao tặng lần này là nguồn hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng cho 4 tỉnh miền Nam Lào, trong đó mỗi tỉnh nhận được 10.000 khẩu 

trang y tế và 492 chai dung dịch sát khuẩn, có trị giá khoảng 63 triệu Kip. 

Việc làm này nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 

Đảng, 2 nhà nước, nhân dân Việt Nam và Lào nói chung và thành phố Đà Nẵng với 

các tỉnh Nam Lào nói riêng để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 Vientiane tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày cách mạng 

giành lại chính quyền 

heo báo chí Lào, Thủ đô Vientiane vừa tổ chức triển lãm tranh ảnh nhân kỷ 

niệm 45 năm ngày giành được chính quyền (23/8/1975-23/8/2020). 

Hoạt động triển lãm lần này cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của Lào nói chung cũng như thành phố Vientiane nói riêng, đặc biệt là kỷ 29 năm 

ngày Hiến pháp Lào (15/8), và tiến tới chào mừng ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ thành 

phố Vientiane khóa VII. 

Chủ trì lễ khai mạc triển lãm hôm 21/8 vừa qua là Ủy viên Bộ Chính trị, Đô trưởng 

Vientiane Sinlavong Khoutphaythoun, cùng sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 

tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và đại diện các ban ngành có liên quan. 

Do ảnh hưởng của Covid-19, sự kiện kỷ niệm ngày 23/8 năm nay cũng được chính 

quyền thành phố tổ chức ở quy mô nhỏ để đảm bảo an toàn dịch bệnh 
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Chủ tịch Quốc hội Lào và Đô trưởng Vientiane thăm dự 

án "Trung tâm cuộc sống Vientiane" 

heo báo chí Lào, theo thông tin của từ Tập đoàn Krittapong, ngày 21/8 vừa 

qua Chủ tịch Quốc hội Lào bà Pany Yathotou và Đô trưởng Viêng Chăn ông 

Sinlavong Khoutphaythoune dưới sự tháp tùng của Chủ tịch Tập đoàn 

Krittapong ông Diêu Tân đã tiến hành đi thăm, khảo sát dự án Trung tâm cuộc 

sống Viêng Chăn - Vientiane Life Center (VLC). Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo cấp 

cao nói trên của Lào đến thăm Vientiane Life Center đang trong giai đoạn thi công, để 

tìm hiểu tình hình tiến độ, quy hoạch phát triển trong tương lai của dự án. 

Tại buổi lễ đón tiếp, đại diện Tập đoàn Krittapong đã giới thiệu về hàng loạt dự án 

trọng điểm mà doanh nghiệp này đang thực hiện tại Thủ đô Viêng Chăn như Vientiane 

Life Center, dự án cải tạo cảnh quan bãi bồi sông Mê Công, dự án mở rộng khu nhà ở 

ngoại giao, dự án nguồn năng lượng mới. Phía Tập đoàn Krittapong cho biết, trong 

thời gian dịch bệnh Covid 19, ưu tiên của doanh nghiệp này là đảm bảo tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh đối với các dự án mà mình đang tiến hành. 

Lào đầu tư xây mới nhà máy chế biến gỗ quy mô lớn tại 

miền Trung 

heo báo chí Lào, liên doanh của chính phủ Lào và Quỹ rừng nhiệt đới châu Á 

- công ty Mekong Timber Plantations vừa cho biết sẽ xây dựng một nhà máy 

chế biến gỗ tại bản Dansy, huyện Hinboun, tỉnh Khammuan để tăng cường 

giá trị của các hoạt động lâm nghiệp của mình. 

Mekong Timber Plantations là doanh nghiệp đang thực hiện dự án trồng rừng gỗ cứng 

nhiệt đới trên diện tích 24.000 ha tại miền Trung Lào, tập trung chủ yếu tại tỉnh 

Bolikhamxay và Khammuan. Công ty này đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp trồng 

rừng bền vững và sản xuất sản phẩm gỗ giá trị cao cho thị trường khu vực và châu Á. 

Nhà máy của Mekong Timber Plantations dự kiến hoàn thành vào năm 2021 và tiến 

hành hoạt động sản xuất vào năm 2022 tới với công suất hàng năm đạt 20.000 m3 gỗ 

xẻ, 50.000 m3 ván ép và 30.000 m3 gỗ chẻ. 

Trong đó, hầu hết sản phẩm gỗ sản xuất ra sẽ được xuất khẩu. Doanh nghiệp cũng dự 

kiến sử dụng 100 nhân công địa phương cho dây chuyền sản xuất của mình. 

 Rau củ tại Vientiane khan hàng, tăng giá mạnh 

heo KPL, Giá rau củ và trái cây tại thị trường thủ đô Vientiane đang tăng cao 

do nguồn cung khan hiếm tại các chợ, tạo ra một số lo lắng cho người tiêu 

dùng. 
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Theo quy luật, vào mùa mưa hàng năm, giá nông sản tại các thị trường địa phương của 

Lào tăng cáo do hoạt động sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, 

đặc biệt là lũ lụt. 

Ngoài ra, lượng mưa quá lớn cũng cản trở sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại 

rau củ. 

Hiện tại, giá rau thơm bạc hà, hành tây và rau mùi đã tăng từ 8.000-10.000 Kip/kg lên 

35.000-40.000 Kip/kg, bắp cải và cải thảo tăng từ 4.000-5.000 kip/kg lên 7.000-10.000 

kip/kg, một thương nhân ở Vientiane hôm 19/8 cho biết. 

Giá rau ngò tây và ớt tươi tăng từ 10.000-15.000 kip/kg lên 20.000-25.000 kip/kg, cà 

chua từ 7.000-8.000 kip lên 15.000-20.000 kip, cà tím từ 4.000-5.000 kip lên 8.000 

kip, dưa từ 3.000-4.000 kip đến 7.000-8.000 kíp, xà lách từ 8.000-10.000 kíp lên 

14.000-15.000 kíp, còn gừng hiện ở mức 20.000-40.000 kíp/kg. 

Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu 

heo báo chí Lào, Bộ Công Thương Lào hôm nay 20/8 vừa ban thành thông 

báo số 0762 gửi Hiệp hội nhiên liệu và khí đốt, các doanh nghiệp nhiên liệu 

trong nước về việc áp dụng khung giá bán lẻ xăng, dầu mới, sẽ có hiệu lực từ 

6h sáng 21/8 trở đi. 

Theo đó, giá xăng cao cấp 95 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 80 Kip/lit, (từ 8.430 Kip/lit 

lên 8.510 Kip/lit tại thị trường thành phố Vientiane), giá xăng thường 91 cũng tăng 90 

Kip/lit (lên 8.080 Kip/lit tại Vientiane). 

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm nhẹ 40 Kip/lit, xuống 7.610 Kip/lit. 

Thái Lan bắt giữ 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái 

phép từ Lào 

heo truyền thông Trung Quốc, Cục di trú Quốc gia Thái Lan diễn ra mới đây, 

cơ quan này đã phối hợp với bộ phận an ninh nội địa hải quan cửa khẩu huyện 

Chiang Saen tỉnh Chiang Rai triển khai hành động chấp pháp bắt giữ 18 người 

Trung Quốc khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan. Theo đó, 

cảnh sát Thái Lan trước đó nhận được thông tin cho biết sẽ có người dẫn một đoàn 

người nước ngoài từ khu vực Ton Pheung, tỉnh Bò Kẹo thâm nhập trái phép vào Thái 

Lan. Từ đó các đội tuần tra được lệnh tăng cường hoạt động hướng trọng tâm kiểm 

soát với mục tiêu là những thuyền bè đi lại trên sông Mê Công, đồng thời cũng bố trí 

lực lượng liên hợp tăng cường tuần tra những tuyến đường bộ dọc biên giới. Cuối cùng 

đã phát hiện 18 người Trung Quốc đang lẩn trốn phía sau một nhà hàng cạnh bờ sông 

tại bản Wiang, huyện Chiang Saen tỉnh Chiang Rai. Những người này do không thể 

xuất trình hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác nên đã bị bắt giữ chuyển cho cảnh sát 

tỉnh Chiang Rai xử lý. Qua thẩm vấn ban đầu được biết, những người này đã theo con 

đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Lào, sau đó đã thuê người Lào bản địa chở thuyền 

vượt sông Mê Kông để vào Thái Lan. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

       Đại sứ Lào đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho 

các sáng kiến ASEAN 

heo TTXVN, Đại sứ Lào tại ASEAN đánh giá với tư cách là Chủ tịch ASEAN 

2020, Việt Nam đã có “vai trò tích cực và thành công ấn tượng,” đặc biệt trong 

việc dẫn dắt thực hiện các sáng kiến và ưu tiên của ASEAN. 

Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020, Việt 

Nam đã có “vai trò tích cực và thành công ấn tượng,” đặc biệt trong việc dẫn dắt thực 

hiện các sáng kiến và ưu tiên của ASEAN trong bối cảnh các nước trong khu vực và 

trên toàn thế giới đang phải đối mặt với các thách thức của đại dịch viêm đường hô 

hấp cấp COVID-19. 

Cụ thể, Việt Nam đã tích cực đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là sáng kiến 

triệu tập hội nghị các cấp như Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị giữa ASEAN và 

các nước đối tác đối thoại qua hình thức trực tuyến…, góp phần tăng cường các nỗ lực 

và quan hệ đối tác của ASEAN nhằm chuẩn bị tốt cho việc phòng chống và giảm thiểu 

các tác động của đại dịch đối với sinh kế của người dân cũng như nền kinh tế, trong 

đó có việc thành lập Quỹ ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19, thiết lập kho dự 

trữ vật tư y tế thiết yếu. 

Đánh giá về vai trò và vị thế của Việt Nam sau 25 năm gia nhập ASEAN, nhà ngoại 

giao Lào cho rằng Việt Nam đã tích cực đóng góp và khuyến khích các nỗ lực chung 

trong quá trình thành lập Cộng đồng ASEAN thông qua tất cả các lĩnh vực hợp tác và 

trên cả 3 trụ cột, đưa ASEAN dần phát triển và chính thức thành lập Cộng đồng 

ASEAN vào cuối năm 2015. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã hoàn thành tốt các nghĩa vụ, cụ thể là đảm nhiệm thành 

công hai nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 1998 và năm 2010, và nhiệm kỳ Chủ tịch 

ASEAN lần thứ 3 trong năm nay với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” phù hợp 

với tình hình hiện tại, nhất là hợp tác ASEAN nhằm giải quyết các thách thức của đại 

dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực khuyến khích hợp tác kinh tế trong ASEAN, cũng 

như giữ vai trò chủ chốt trong việc ủng hộ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) nhằm 

thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối, trong đó chủ yếu là Campuchia, Lào, 

Myanmar và Việt Nam (CLMV), nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, thông tin và viễn 

thông, công nghệ, nguồn nhân lực và kết nối kinh tế trong khu vực, phát triển kinh tế 

ngày một đồng đều hơn và từng bước hội nhập với các quốc gia thành viên ASEAN 

khác, mang lại lợi ích cho người dân ASEAN, cũng như người dân Việt Nam và Lào. 
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 Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 

Việt Nam tại Lào 

heo Nhân dân, Tối 18-8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ 

quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 

kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020). 

Tham dự buổi Lễ có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ 

trưởng Quốc phòng Lào; Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư T.Ư Đảng 

NDCM Lào, Bộ trưởng Công an Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN 

Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng; Thiếu tướng Hoàng Quang 

Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; lãnh đạo các ban, bộ, 

ngành của Lào; lãnh đạo các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Công an Lào; đại diện kiều 

bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam 

và Lào. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng ôn lại chặng đường vẻ vang 75 

năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam. Dưới sự lãnh 

đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo 

Bộ Công an và sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND Việt 

Nam, lực lượng CAND Việt Nam đã và đang thu được nhiều thắng lợi vô cùng to lớn, 

góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

Thay mặt lực lượng CAND Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chân thành cảm ơn 

Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào và lực lượng Công an Lào đã luôn dành 

cho lực lượng CAND Việt Nam sự hợp tác, giúp đỡ vô cùng quý giá trong suốt chặng 

đường 75 năm qua. Đây là dịp tốt để ôn lại chặng đường phát triển vẻ vang của lực 

lượng CAND Việt Nam với những thành tích, chiến công đã đạt được trong suốt chặng 

đường 75 năm qua; trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, lực lượng CAND 

Việt Nam luôn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của lực lượng Công an Lào, 

luôn có những người chiến sĩ công an và nhân dân Lào kề vai, sát cánh trong sự nghiệp 

bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của 

nhân dân. 

Thượng tướng Vilay Lakhamphong bày tỏ sự vui mừng và chúc mừng 75 năm Ngày 

truyền thống CAND Việt Nam, khẳng định Lào - Việt Nam là hai nước láng giềng, đã 

từng cùng chung hoàn cảnh và đã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau “đồng cam cộng khổ, hạt 

gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” cùng chung chiến hào, có thể nói trên thế giới không có 

mối quan hệ nào thắt chặt và sống động bằng sự hợp tác đoàn kết như Lào và Việt 

Nam. 

Trước tình hình mới, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, lực lượng công an 

hai nước phải phối hợp nắm tình hình, trao đổi, thống nhất để tham mưu cho lãnh đạo 
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của mỗi bên cùng có hướng phối hợp, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống bất 

ngờ, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của hai nước, phối hợp đấu tranh có hiệu quả các 

âm mưu phá hoại tình đoàn kết giữa hai nước của các thế lực thù địch. 

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng bày tỏ sự cảm ơn 

chân thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là Bộ Công an Lào. Thiếu 

tướng Hoàng Quang Hướng nhấn mạnh, lực lượng CAND Việt Nam sẽ ra sức vun đắp 

và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 

hai Đảng, hai Nhà nước và nhân ân hai nước Việt Nam - Lào, luôn là người Bạn chiến 

đấu thủy chung với lực lượng Công an Lào, vì cuộc sống ấm no của nhân dân hai nước 

Việt Nam và Lào. 
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 Lào đặt mục tiêu làm sạch bom mìn trên 7.000 hecta 

đất trong năm nay 

heo VOV Vientiane, Lào đặt mục tiêu rà phá và tiêu hủy vật liệu chưa nổ (UXO), 

giải phóng cho hơn 7.000 hecta đất trong năm nay. 

Đó là khẳng định của Cơ quan Quản lý Quốc gia (NRA) về xử lý bom mìn của 

Lào tại cuộc họp mới đây giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Phúc lợi xã hội, đồng thời là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị NRA, ông Khampheng Saysompheng với Đại diện Chương 

trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Ricarda Rieger; Đại sứ Hoa Kỳ tại Lào Peter 

M. Haymond. 

Lào là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh. Trong 10 năm từ 1964 đến 

1973, hơn 2 triệu tấn bom mìn đã được thả xuống đất Lào, 30% trong số đó chưa nổ. 

Hơn 270 triệu quả bom và đạn chùm đã được thả từ máy bay Mỹ, ước tỉnh khoảng 80 

triệu quả chưa nổ còn nằm rải rác khắp cả nước. 

6 tháng đầu năm nay, gần 2.240 hecta trong tổng số 7.870 hecta đất được xác định là 

nguy hiểm bởi bom mìn và vật liệu chưa nổ được giải phóng, với gần 44.870 vật liệu 

nổ được phá hủy, trong đó có 33.520 quả bom và đạn chùm.  Chương trình hành động 

quốc gia về xử lý bom mìn của Lào đã tổ chức tuyền thông về tác hại của bom mìn tại 

109 làng với hơn 73.000 người tham gia. 

Từ nay đến cuối năm, Lào đặt mục tiêu phát quang hơn 7.760 hecta và tiến hành khảo 

sát kỹ thuật để xác định các khu vực nguy hiểm trên 42.100 hecta. Đồng thời, tiếp tục 

tiến hành các cuộc điều tra phi kỹ thuật ở 796 làng và truyền thông phòng tránh bom 

mìn tại 402 cộng đồng. 

Chương trình rà phá, xử lý bom mìn và vật liệu chưa nổ ở Lào được quốc tế tài trợ, 

triển khai tại 9 tỉnh bị ảnh hưởng là Houaphan, LuangPrabang, Xieng Khuang, 

Khammuan, Savanakhet, Saravan, Sekong, Champasak và Attapeu. 

Trong 5 năm, từ 2021 đến 2025, Lào đặt mục tiêu giải phóng 50.000 hecta đất, tiến 

hành điều tra phi kỹ thuật ở 2.776 làng và điều tra kỹ thuật để xác định vùng nguy 

hiểm trên 250.000 hecta, đồng thời thực hiện giáo dục phòng tránh bom mìn cho người 

dân tại 3.000 bản làng. 
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Mối quan hệ giữa Hà Nội và các địa phương của Lào: 

Không ngừng vun đắp, phát triển 

heo Hanoimoi, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước 

Việt Nam - Lào, nhiều năm qua, Thủ đô Hà Nội không ngừng vun đắp, tăng 

cường các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Thủ đô Viêng Chăn và 

nhiều địa phương khác. Những hành động cụ thể, thiết thực này đã và đang góp phần 

vào sự nghiệp gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, gắn bó lâu đời giữa hai 

Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, nhân dân Việt Nam và Lào đã luôn kề 

vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, chung sức chung lòng trong công cuộc bảo 

vệ và xây dựng đất nước. Mối quan hệ đó đã được thử thách và trở thành tài sản vô 

giá, tấm gương mẫu mực. 

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện 

giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, thành phố Hà Nội 

đã liên tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực. 

Đáng chú ý, tháng 11-2017, Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đã ký kết Biên bản ghi nhớ 

hợp tác song phương, trong đó định hướng các lĩnh vực tập trung và ưu tiên hợp tác 

gồm: Tăng cường tiếp xúc, giao lưu đối ngoại; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong 

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật cấp địa phương, công tác giám sát và kiểm tra cơ quan hành chính theo đúng 

chức năng và nhiệm vụ; tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, nông 

nghiệp, tư pháp; cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, chia sẻ kinh 

nghiệm xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội… 

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác, các đơn vị liên quan của Hà Nội đã chủ động, 

tích cực tiến hành và triển khai nhiều hoạt động cụ thể, như: Trao đổi đoàn cấp cao và 

cơ sở, đề xuất mở rộng các hình thức hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giao lưu 

chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 

Viêng Chăn, viện trợ xây dựng Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng 

Chăn, xem xét về việc cấp học bổng cho học sinh, sinh viên của Thủ đô Viêng Chăn 

sang học tập tại Hà Nội… 

Cùng với mối quan hệ cấp thành phố, hoạt động kết nghĩa cấp ngành, địa phương cũng 

được chú trọng đẩy mạnh. Năm 2017, Đoàn công tác của UBND và HĐND quận Hoàn 

Kiếm đã sang thăm và làm việc, trực tiếp hỗ trợ chính quyền quận Chanthabouly 

(Viêng Chăn). 

Trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền, hai cơ quan báo Đảng của hai Thủ đô là Hànộimới 

và Viêng Chăn May thường xuyên có các đoàn cán bộ, phóng viên sang giao lưu, trao 

đổi, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều ngành, 

đoàn thể của hai thủ đô cũng có mối quan hệ hợp tác hữu nghị gắn bó… 
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Bên cạnh Viêng Chăn, Hà Nội có nhiều hoạt động hỗ trợ với tỉnh Luang Prabang, nổi 

bật là các dự án như: Xây dựng Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Luang Prabang, 

dự án xây dựng Trường Tiểu học Hùng Vương. Tới nay, đã có hơn 105 dự án của các 

cá nhân, tổ chức của Hà Nội được cấp phép đầu tư sang Lào với tổng vốn lên tới 

khoảng 1,55 tỷ USD. 

Những kết quả hợp tác thiết thực đã củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Hà Nội 

với các địa phương của Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan 

trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mới đây đã 

khẳng định, Lào và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị vô cùng đặc biệt, trong đó, mối 

quan hệ giữa Hà Nội và Viêng Chăn, cũng như với các địa phương khác của Lào ngày 

một phát triển trên nhiều phương diện. Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội luôn 

nỗ lực hết sức nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, cũng như 

mối quan hệ giữa thủ đô hai nước. 

 




