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• Khởi động chiến dịch "người Lào du lịch Lào"
• Thủ tướng Lào thăm công ty thép tại Vientiane
• WFP tặng Lào kho lưu động để phục vụ công tác cứu trợ thiên tai
• Phó Chủ tịch nước Lào tiếp Đại sứ Thái Lan nhân dịp kết thúc 

nhiệm kỳ
• Mỹ tặng sách thúc đẩy việc đọc tại Lào
• Đoàn công tác hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đi thăm Đặc khu 

Tam giác Vàng
• Vientiane điều chỉnh trần giá bán lẻ thịt lợn
• Vientiane đầu tư xây đập thủy điện tại quận ngoại thành
• Lãnh đạo Lào thăm dự án cao tốc Vientiane-Vang Vieng
• Lào tiếp tục điều chỉnh giá xăng
• Lào tạm ngừng nâng cấp sân bay tỉnh Bokeo
• Hội đàm trực tuyến Lào-Trung Quốc
• Doanh nghiệp đầu tư khai thác đá hoa cương tại Lào 

Điểm tin báo chí trong nước:

• Triển khai dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Lào: Vướng ở quy 
hoạch

• Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương trao 1 tỷ đồng hỗ trợ TP. Pakse, 
tỉnh Champasak (Lào) chỉnh trang đô thị

• Mỹ dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực 
Mekong

• Phá đường dây đưa người trái phép sang Lào giá 1 triệu đồng/người 

Tin vắn:
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Tin chính: 

 Lào chỉ còn 1 bệnh nhân Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào ngày 16/9, số bệnh nhân Covid-19 ở nước này vẫn là 23 

người, trong đó 22 người đã được điều trị khỏi và xuất viện. 

Cục phó Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, ông Rattanaxay Phetsouvanh 

cho biết tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế 

giới, nhiều quốc gia, trong đó có nước láng giềng với Lào đã xuất hiện các ca lây nhiễm 

trong cộng đồng. Vì vậy, Bộ Y tế Lào khuyến nghị người dân trong nước cần tiếp tục 

cảnh giác và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa mà nhà chức trách ban hành để 

ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm hoặc làn sóng dịch thứ 2. 

Trong ngày 15/9, ngành Y tế Lào thực hiện thêm 261 mẫu xét nghiệm, bao gồm lao 

động Lào trở về từ Thái Lan, lao động Việt Nam, lao động Thái Lan nhập cảnh, các 

trường hợp nghi nhiễm và người xét nghiệm tự do, tất cả đều cho kết quả âm tính với 

SARS-Cov-2, nâng tổng số lần xét nghiệm của Lào kể từ đầu dịch lên 45.612 trường 

hợp, ghi nhận 23 ca dương tính. 

Hiện tại, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Lào đều phải trải qua kiểm tra y tế, chứng 

minh không mắc virus, xét nghiệm thêm trong thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày. 

Ngày 17/9, Lào cũng ghi nhận tổng cộng 6.369 ca nhiễm sốt xuất huyết, trong đó đã 

có 11 ca tử vong. 

Trong đó, thủ đô Vientiane vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, với 1.506 

trường hợp và 4 người tử vong, tỉnh Bolikhamxay có 725 ca nhiễm, 2 người tử vong, 

tỉnh Vientiane có 638 ca, Bokeo có 637 ca, Savannakhet có 621 ca... 

Một số khu vực dân cư tại Lào đang gặp hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin về 

bệnh sốt xuất huyết, đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca 

nhiễm trong thời gian qua. 

Vì vậy, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của Lào vẫn đang đóng vai trò 

quyết định trong việc thực hiện biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, đặc biệt là việc 

thúc đẩy người dân giữ gìn môi trường sạch sẽ, tập trung tiêu hủy các nguồn gây bệnh, 

nơi sinh sôi của ấu trùng muỗi vằn. 

 

 

 

 

 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 96 

 

 

 

Lào kiểm soát Covid-19 ở cửa khẩu biên giới 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) vừa cùng 

triển khai dự án "Ứng phó với rủi ro Covid-19 tại các điểm nhập cảnh của 

Lào", một trong các động thái ngăn ngừa nguy cơ làn sóng thứ 2 của đại 

dịch. 

Lễ ký kết thực hiện dự án đã diễn ra hôm 17/9 vừa qua tại thủ đô Vientiane, giữa Cục 

trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Lào, Đại tá Saysaming Sivilay, và 

Trưởng đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Lào, bà Zena Van Bemmel, cùng 

sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Kongthong Phongvichith và 

đại diện các ban ngành chức năng có liên quan. 

Theo đó, dự án có thời gian triển khai 6 tháng sẽ hỗ trợ thiết lập quy trình vận hành 

tiêu chuẩn, đào tạo năng lực cho cán bộ Lào nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng 

phó với nguy cơ Covid-19 tại 10 điểm xuất nhập cảnh quan trọng nhất của Lào, trong 

đó bao gồm cửa ngõ đường bộ cũng như cảng hàng không quốc tế. 

Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc cung cấp tài liệu về nhận thức rủi ro Covid-19 bằng 

nhiều ngôn ngữ, tạo điều kiện tiếp cận vật tư y tế cần thiết cho người xuất nhập cảnh 

tại cửa khẩu của Lào. 

Chính phủ và IOM cũng khẳng định sẽ phối hợp để theo dõi chặt chẽ lượng người qua 

lại ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo phản ứng hiệu quả và kịp thời những rủi ro y tế 

phát sinh, đồng thời cải thiện việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với sự lây lan của 

dịch bệnh tại các điểm thủ tục xuất nhập cảnh. 

Dự án sẽ được thực hiện tại 10 cửa ngõ quốc tế của Lào, bao gồm Sân bay quốc tế 

Wattay ở Vientiane, Sân bay Luang Prabang, Sân bay Champasak, Sân bay 

Savannakhet, Cầu Hữu nghị Lào-Thái 1 ở Vientiane, Cầu Hữu nghị Lào-Thái 2 ở 

Savannakhet, Cầu Hữu nghị Lào-Thái Cầu 3 ở tỉnh Khammuan, Cầu Hữu nghị Lào-

Thái 4 ở Bokeo, cửa khẩu quốc tế Vangtao-Chongmek ở tỉnh Champasak, và cửa khẩu 

Boten-Mohan Lào-Trung Quốc ở tỉnh Luang Namtha. 

Trên cơ sở nguồn tài trợ từ chính phủ Australia và Quỹ ủy thác đa đối tác của Liên hợp 

quốc, IOM cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban đặc trách phòng chống Covid-

19 Quốc gia, WHO, UNODC và các bộ ngành liên quan ở tuyến đầu để thiết lập cơ 

chế tiếp nhận người xuất nhập cảnh phù hợp và an toàn, từ đó hỗ trợ chính phủ Lào tốt 

hơn trong việc quản lý các luồng xuất nhập cảnh xuyên biên giới, tạo điền kiện thuận 

lợi nhóm người di cư dễ bị tổn thương. 

Tại buổi lễ ký kết, IOM cũng cung cấp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an 

Lào một lượng vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho cán bộ 

tuyến đầu tại các cửa ngõ biên giới. 

 

T 
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Họp thường kỳ Chính phủ Lào tháng 9 

heo báo chí Lào, ngày 17-18/9 tại thủ đô Vientiane, phiên họp thường kỳ 

tháng 9 của Chính phủ Lào diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thongloun 

Sisoulith, đã xem xét và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng của đất nước. 

Trong đó, chính phủ Lào đã thông qua báo cáo thúc đẩy công tác thu và kế hoạch phân 

bổ ngân sách giai đoạn cuối năm 2020; thông qua báo cáo tổng kết triển khai kế hoạch 

kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm, dự kiến 9 tháng và cả năm, công tác trọng điểm 3 

tháng cuối năm và dự thảo phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2021; thông qua về 

nguyên tắc Đề án Quy hoạch Kinh tế số quốc gia 5 năm (2021-2025); báo tổ chức công 

tác quản lý công chức thường niên 2020 và dự kiến nhu cầu hạn ngạch công chức mới 

năm 2021. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành giáo dục và y tế, chính phủ Lào giao 

các ban ngành chức năng nghiên cứu thành lập Quỹ thúc đẩy giáo viên tình nguyện và 

nhân viên y tế tập sự chưa có hợp đồng được biên chế thành công chức. 

Chính phủ Lào cũng thông qua chiến lược quốc gia về khuyến khích tạo việc làm ở 

vùng nông thôn, đặc biệt là hỗ trợ đối tượng thất nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền 

vững,nâng cao năng suất, thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người lao động. 

Về hoạt động tháng 10/2020, chính phủ Lào đặt mục tiêu triển khai 17 công tác trọng 

tâm, bao gồm: 

Thúc đẩy giữ ổn định chính trị, trật tự trị an xã hội, tăng cường quản lý mạng truyền 

thông, tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực 

biên giới để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Chính phủ Lào cũng yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ công tác thu ngân sách kịp thời, 

đầy đủ theo quy định, đặc biệt là các khoản thuế đất đai, phí tô nhượng dự án, nghĩa 

vụ doanh nghiệp, truy thu phí tô nhượng thăm dò, khai thác khoáng sản, dư nợ của 

ngành điện lực... đồng thời tiếp tục tập trung cải tổ các doanh nghiệp nhà nước, chuyển 

đổi một số cơ quan nhà nước có nguồn thu sang hình thức tự quản lý tài chính. 

Các cơ quan chức năng được chỉ đạo tăng cường vận động và thu hút đầu tư trong 

nước trên nhiều lĩnh vực, chú trọng tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nâng 

cao hiệu quả cơ chế một cửa, tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy kinh tế để tăng 

khả năng thu ngân sách. 

Ngoài ra, chính phủ Lào sẽ tập trung quản lý và đảm bảo ổn định lĩnh vực tiền tệ, đảm 

bảo biên độ biến động trong mức cho phép, tiếp tục quản lý hoạt động của ngân hàng 

thương mại, tổ chức tài chính, nghiên cứu mức lãi suất tín dụng khả thi để thúc đẩy 

sản xuất, đầu tư nhằm kích thích nền kinh tế tăng trưởng. 

T 
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Khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông sản để đáp ứng nhu cầu trong nước 

và xuất khẩu, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung thịt lớn, trâu, bò, rau củ cho thị trường, 

tập trung xuất khẩu bò sang Trung Quốc theo thỏa thuận giữa hai bên, đồng thời tập 

trung thúc đẩy sản xuất vụ mùa khô, chú trọng nghiên cứu tính khả thi mở rộng lên 3 

vụ canh tác mỗi năm trên cơ sở tiềm năng sẵn có nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực 

của người dân. 

Phân bổ nguồn học sinh tốt nghiệp phổ thông vào các cơ sở đào tạo nghề, cao đẳng, 

đại học theo chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nghiên 

cứu đề xuất biện pháp nới lỏng phù hợp để triển khai trong tháng 10, đồng thời các 

ngành có liên quan cần chú trọng ngăn chặn phạm vi lây lan của dịch sốt xuất huyết 

trong cộng đồng. 

Tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhân sự quản lý đường sắt để đáp 

ứng nguồn nhân lực khi dự án hoàn thành và đi vào khai thác vào cuối năm 2021, đồng 

thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Trung Quốc nhập cảnh để làm việc 

tại dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. 

Giao Bộ Năng lượng và Mỏ phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch tập trung 

giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm xoay quanh hoạt động của công ty Điện lực 

Nhà nước (EDL), đồng thời xúc tiến các dự án đầu tư thủy điện, xây dựng lưới điện 

và khai khoáng triển khai diễn ra đúng kế hoạch, kịp thời xuất khẩu sang các nước láng 

giềng theo hợp đồng đã ký kết. 

Chính phủ giao Văn phòng Thủ tướng phối hợp với chính quyền thành phố Vientiane 

lên kế hoạch tổ chức Hội Mãn chay (Bun Ok Phansa) và Hội Bun That Luang ở quy 

mô thích hợp nhằm đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài ra, các ban ngành chức năng cũng được chỉ đạo chuẩn bị nội dung các báo cáo 

trình cuộc họp Bộ Chính trị sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, cũng như các văn kiện báo 

cáo có liên quan trình Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TƯ Đảng NDCM khóa 10, 

sẽ diễn ra trong các ngày 12-16/2020 tới. 

Chính phủ Lào thông qua Đề án phát triển kinh tế số 

quốc gia 

heo báo chí Lào, thuộc khuôn khổ phiên họp thường kỳ tháng 9, chính phủ 

Lào đã chấp thuận về nguyên tắc và thống nhất thông qua Đề án quy hoạch 

tổng thể Kinh tế số quốc gia giai đoạn 5 năm (2021-2025). 

Cụ thể, chính phủ Lào sẽ coi nền kinh tế kỹ thuật số - một hình thái kinh tế 

mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin là công cụ trong việc điều hướng phát triển 

mọi lĩnh vực nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của cả khu vực công cũng như tư 

nhân một cách nhanh chóng, minh bạch và an toàn, từ đó tạo thêm giá trị gia tăng cho 
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ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ... và mở rộng cơ hội kinh doanh, thúc đẩy nâng 

cao đời sống người dân. 

Chính phủ Lào nhìn nhận nền kinh tế số là xu hướng tất yếu và khách quan, cần phải 

thích ứng theo thời đại để nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. 

Theo đó, sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số của Lào sẽ dựa trên cơ sở hai thành 

tố chính, bao gồm tăng cường sức mạnh công nghiệp ICT của Lào nhằm gia tăng đóng 

góp vào cơ cấu kinh tế của đất nước. Đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế khác như 

nông nghiệp, thương mại, du lịch và các ngành công nghiệp… ứng dụng CNTT để 

tăng tính hiệu quả, sức cạnh tranh và thúc đẩy các giá trị gia tăng. 

Xác định phương hướng phát triển kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ kỹ thuật số 

nhằm hỗ trợ tăng trưởng và kích thích các bước nhảy vọt của CHDCND Lào. 

Xác định các nguyên tắc cơ bản và trụ cột, các nhu cầu cốt lõi của Lào để vận động số 

hóa nền kinh tế, đồng thời xác định ranh giới, tiềm năng mà Lào có thể khai thác và 

tranh thủ cơ hội nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, thúc đẩy hội nhập và 

đón đầu các xu hướng mới trong khu vực và trên thế giới. 

Sau khi thông qua, chính phủ Lào giao Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông là 

cơ quan trung tâm trong việc phối hợp, tham vấn ý kiến đóng góp của các bên nhằm 

củng cố cơ cấu, kiện toàn nội dung Đề án 5 năm, xây dựng chiến lược 10 năm và tầm 

nhìn 20 năm về phát triển kinh tế số quốc gia. Đồng thời, thực hiện kiểm tra các cơ sở 

pháp lý sẵn có, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp cũng như xây dựng các bộ quy tắc, quy 

định mới nhằm tạo cơ sở thực thi hiệu quả đề án nói trên. 

Lào sắp thành lập trung tâm thông tin quản lý dân cư 

heo báo chí Lào, ngày 11/9, tại trụ sở Công ty viễn thông Star Telecom 

(Unitel) tại thủ đô Vientiane, Bộ Công an Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao 

và Thương Mại Hungary tổ chức lễ công bố kế hoạch lắp đặt trung tâm thông 

tin phục vụ dự án quản lý dân cư (Hệ thống cấp thẻ căn cước công dân giai 

đoạn 1). 

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Kongthong Phongvichith, Thứ trưởng Bộ Công an 

Lào, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter SZIJJÁRTÓ, Tổng giám 

đốc Unitel, ông Lưu Mạnh Hà, Giám đốc Công ty PONT System, ông Trần Anh Đức, 

cùng đại diện các ban ngành có liên quan. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Péter SZIJJÁRTÓ đã nêu bật các hợp tác song phương 

giữa Lào và Hungary trong thời gian qua, bày tỏ tự hào khi các doanh nghiệp nước 

này đã góp phần vào sự phát triển của Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý 

nước và số hóa. 

Ông Péter cũng cho biết trong khuôn khổ hợp tác song phương, hiện Chính phủ 

Hungary đang triển khai 9 dự án tại Lào với tổng giá trị đầu tư gần 200 triệu USD, 

trong đó, nổi bật là dự án hiện đại hóa hệ thống CNTT về quản lý dân cư của Lào, bao 
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gồm trung tâm thông tin phục vụ việc quản lý, cấp căn cước công dân và sổ hộ khẩu 

giai đoạn 1, do Công ty PONT System thực hiện. 

Trong đó, Star Telecom (Unitel) có vai trò sử dụng trung tâm dữ liệu (Data Center) 

của mình làm cơ sở triển khai hệ thống. Đây được xem là hệ thống hiện đại nhất tại 

Lào, đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3. 

Sau khi hoàn thành lắp đặt phần cứng và phần mềm, cơ sở dữ liệu của hệ thống nói 

trên sẽ được cập nhật trên Cloud Server của Unitel, cũng đang là hệ thống hiện đại 

nhất tại Lào, với mức độ bảo mật và an toàn rất cao. 

Dự án lần này được thực hiện theo hình thức hợp tác công-tư, giữa Cục Quản lý hộ 

tịch và Xây dựng cơ sở thuộc Bộ Công an Lào và Unitel, nhằm thúc đẩy và khuyến 

khích công tác quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ hành chính công, đáp ứng nhu 

cầu số hóa bằng hệ thống CNTT hiện đại. 

Ngoài ra, bằng kinh nghiệm và thế mạnh trong việc triển khai các giải pháp công nghệ 

thông tin, Unitel còn là doanh nghiệp được Bộ Công an Lào tin tưởng trở thành đối tác 

triển khai hệ thống máy chủ Rack Server vào công tác quản lý công dân. 

   Lào thúc đẩy cải cách quy định về thuế 

heo báo chí Lào, Bộ Tài chính Lào vừa phối hợp với các ban ngành có liên 

quan tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về việc triển khai và thực thi Luật thuế 

thu nhập tại thủ đô Vientiane ngày 11/9 vừa qua dưới sự chủ trì của Thứ 

trưởng Bounleua Sinxayvoravong. 

Tại hội thảo, Thứ trưởng Tài chính Lào cho biết nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 

Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ 10 và chiến lược xóa đói giảm nghèo, đạt mục tiêu 

thoát khỏi tình trạng quốc gia chậm phát triển vào năm 2020, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ 

Tài chính tiến hành cải cách hệ thống quản lý và hiện đại hóa ngành thuế. Để tạo hiệu 

quả cho công tác này, đòi hỏi việc cải thiện cơ sở pháp lý theo hướng phù hợp, thuận 

lợi trong triển khai. 

Kể từ khi triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia lần thứ 8 (2016-

2020), Bộ Tài chính Lào đã chú ý đến việc hiện đại hóa công tác quản lý, đặc biệt chú 

trọng tăng hiệu quả thu ngân sách, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp thực hiện 

đúng các nghĩa vụ theo quy định của nhà nước. Đồng thời củng cố các quy định pháp 

lý đối với khu vực kinh doanh, điều chỉnh mức thuế các loại xuống ngang bằng với 

các nước trong khu vực. 

Trong 4 năm trở lại đây, Bộ Tài chính đã sửa đổi nội dung 9 bộ luật, mà trong đó hầu 

hết đều liên quan đến lĩnh vực thuế, Thứ trưởng Bounleua Sinxayvoravong cho biết. 

Năm 2017, Bộ Tài chính lấy ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước để sửa đổi Luật 

Thuế, ban hành thêm Luật Thuế thu nhập để thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, 

đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2019. 
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Theo đó, Luật Thuế thu nhập mới đã điều chỉnh giảm mức áp thuế suất thu nhập cho 

hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, đồng thời giảm chu kỳ báo cáo tài chính thường niên 

xuống còn 2 lần mỗi năm, thay vì 4 lần như trước đó. Ngoài ra, biên độ lũy tiến và cơ 

sở khấu trừ thuế được cũng được cải thiện đối với loại thuế thu nhập cá nhân. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất và được thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Quản lý thuế , Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, tạo cơ sở quy định, biện pháp và kiểm 

tra tốt hơn hoạt động thuế trong nước, từ đó thúc đẩy hiệu quả thu ngân sách quốc gia. 

Bộ Tài chính Lào cũng cho biết đang xây dựng thêm Luật Thuế đất đai, Thuế xây dựng 

và môi trường, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua vào giữa năm 2021 và 

2022. 

Khi được thông qua, Lào được xem là có khung cơ sở pháp lý về thuế hoàn chỉnh ở 

mọi lĩnh vực. 

Chính phủ Lào hợp tác với doanh nghiệp để hiện đại 

hóa việc quản lý đất đai 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào và một doanh nghiệp tư nhân đạt được thỏa 

thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện đại thông 

qua sử dụng công nghệ kỹ thuật số, từ đó tạo điều kiện và nâng cao hiệu quả 

quản lý đất đai của nhà nước. 

Ngày 11/9, Cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào và Công ty Space Eye Lao 

(Spel) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về "Ứng dụng công nghệ mới 

trong khảo sát và phát triển bản đồ địa chính, quy hoạch sử dụng và hệ thống định giá 

đất đai". 

Thông tin tại buổi lễ cho biết, thông qua khuôn khổ hợp tác lần này, các hệ thống kỹ 

thuật hiện đại sẽ được sử dụng để điều tra và lập bản đồ địa chính nhằm tạo điều kiện 

hợp lý hóa quá trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai. 

Hai bên sẽ tập trung phát triển việc giám sát và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo 

hướng xanh và bền vững bằng cách ứng dụng hệ thống định giá đất hiện đại, đồng thời 

nghiên cứu đưa ra các đề xuất dự án theo khuôn khổ hỗ trợ và hợp tác với Trung Quốc. 

Hai bên cũng sẽ tiến hành đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực 

này, đồng thời tổ chức thí điểm công nghệ giám sát, lập bản đồ, quy hoạch và định giá 

đất đai mới tại 3 bản thuộc quận Hadxaiphong, thủ đô Vientiane. 

Phát biểu tại buổi ký kết MOU, Cục trưởng Cục Đất đai, ông Anongsone 

Phommachanh, cho biết giai đoạn hợp tác sắp tới với Spel sẽ tập trung vào việc chuyển 

giao công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, từ đó tạo điều kiện mở rộng thêm 

hợp tác những lĩnh vực khác trong tương lai. 

Trong vài năm qua, Spel là đối tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào trong giám 

sát, đo đạc và bảo trì hệ thống quản lý đất đai trong nước. 
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Hiện tại, Chính phủ Lào có kế hoạch hoàn thành khảo sát 1.7 triệu lô đất và cấp chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho đến năm 2025. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc của Spel, ông Cheng Xiaoyang kết quả thí điểm dự án 

sẽ được xem xét để đưa ra phương pháp làm việc phù hợp nhất từ 1 trong 3 hệ thống 

gồm máy bay không người lái, phân tích động học thời gian thực hoặc khảo sát qua vệ 

tinh. 

Theo chuyên gia của Spel, phương pháp đo đạc bằng thiết bị bay không người lái được 

cho là có tính hiệu quả và chi tiết tính bằng cm, trong khi sử dụng vệ tinh cho kết quả 

bằng mét, với độ chính xác thấp hơn. 

Công ty Space Eye Lao được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại Vientiane, 

hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp toàn diện về hệ thống vệ tinh dẫn 

đường toàn cầu. 

Covid-19: Kinh tế Lào sẽ dần phục hồi vào năm 2021 

heo báo chí Lào, kinh tế Lào năm 2020 được dự báo có mức tăng trưởng thấp 

nhất kể từ thập niên 80 do các tác động của đại dịch Covid-19. 

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày 

15/9 cho biết kinh tế Lào dự kiến sẽ dần phục hồi trở lại vào năm tới, sau khi chịu các 

ảnh hưởng từ sự lây lan của Covid-19. 

Theo đó, Cập nhật Triển vọng phát triển Châu Á (ADO) 2020 của ADB dự báo tổng 

giá trị GDP của Lào sẽ giảm 2.5% trong năm nay, đánh dấu lần đầu tiên nước này ghi 

nhận mức tăng trưởng âm kể từ giai đoạn 1986-1987, con số được dự báo trong bản 

cập nhật ADO hồi tháng 6 là mức giảm 0.5%. 

Ngoài ra, ADB cũng nhận định kinh tế Lào sẽ phục hồi chậm vào năm tới, khả năng 

ghi nhận mức tăng trưởng 4.5%. 

Ngoài việc cản trở đà tăng trưởng kinh tế, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 cũng 

gây khó khăn cho khả năng thu ngân sách của Chính phủ Lào trong năm nay, điều này 

góp phần tạo thêm áp lực vào tình hình tài khóa và vấn đề nợ công. 

Giám đốc ADB tại Lào Yasushi Negishi mới đây cũng nhận định chính phủ Lào cần 

cải thiện khuôn khổ tài khóa vĩ mô và nhanh chóng cải cách hệ thống tài chính công 

để tăng dư địa ứng phó với các cú sốc. 

Lĩnh vực nông nghiệp của Lào, được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 1.9%, so với con 

số được đưa ra hồi tháng 4 là 2.5% do lượng mưa thấp. 

Khu vực công nghiệp có thể tăng trưởng 1.4% và dịch vụ đối mặt với mức giảm 5.5% 

do Lào ghi nhận mức sụt giảm khách du lịch lên đến 60% sau nửa đầu năm 2020, và 

dự kiến sẽ còn tiếp tục xuống thấp hơn, trực tiếp làm thu hẹp đà phát triển của lĩnh vực 

thương mại, bán buôn-bán lẻ, vận tải và dịch vụ lưu trú. 
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Bên cạnh đó, dòng vốn FDI bị gián đoạn cũng sẽ làm giảm tổng giá trị đầu tư vào Lào 

khoảnh 17.5% trong năm nay. 

Giá lương thực tăng và đồng Kip yếu sẽ là nguyên nhân đẩy mức lạm phát ở Lào lên 

mức 5.5% trong năm nay. 

Theo ADB, sau 6 tháng đầu năm 2020, đồng Kip mất giá 1.6% so với USD ở thị trường 

chính thức và 5.7% ở thị trường ngoài, mức chênh lệch lớn phản ánh tình trạng thiếu 

hụt ngoại tệ của Lào. 

Tuy nhiên, lạm phát trong năm 2021 được dự báo sẽ giảm xuống 4.5% do sản lượng 

tốt sẽ làm giảm giá cả lương thực. 

Giá dầu và nhu cầu nhập khẩu giảm kết hợp với việc duy trì xuất khẩu điện sẽ thu hẹp 

thâm hụt cán cân vãng lai của Lào trong năm 2020, nhưng khoảng cách này sẽ tăng 

trở lại vào năm 2021. 

Các rủi ro đến triển vọng kinh tế Lào vẫn là mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế còn 

cao trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ thấp, áp lực nợ công, ảnh hưởng của đại dịch và 

nguy cơ thiên tai. 

Lào đặt điều kiện cho các nhà đầu tư khai thác khoáng 

sản trong nước 

heo báo chí Lào, nhà đầu tư bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn về điều kiện 

kỹ thuật và tài chính mới có thể đề xuất thực hiện dự án khai thác khoảng sản, 

nhằm tối đa hóa lợi ích cho chính phủ Lào. 

Công báo nhà nước Lào vừa đăng tải Thông tư của Bộ Năng lượng và Mỏ về tiêu 

chuẩn đầu tư lĩnh vực thăm dò và khảo sát khai thác khoáng sản trong nước. 

Đây là cơ sở quy định được đặt ra trước thềm chính phủ Lào cho phép mở lại việc tiếp 

nhận đề xuất đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng vào đầu năm tới, sau lệnh tạm ngừng 

hoạt động này kể từ đầu tháng 9. 

Theo nội dung quy định mới, nhà đầu tư đề xuất tham gia vào việc thăm dò kim loại 

quý, gồm vàng, bạc, bạch kim cần chứng minh khả năng tài chính tối thiểu 10 triệu 

USD. 

Các loại quặng có giá trị thấp hơn, mức vốn đầu tư tối thiểu sẽ ít hơn, chi tiết có trong 

bảng biểu đính kèm thông tư, được công khai trên công báo nhà nước Lào. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn đề xuất thực hiện khảo sát, nhà đầu tư cần tăng gấp đôi 

đăng ký vốn, đồng thời phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản từ 5 

năm trở lên. 

Nếu chưa đủ điều kiện này, nhà đầu tư cần thuê các doanh nghiệp hoặc chuyên gia có 

kinh nghiệm để thực hiện dự án. 
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Các tiêu chuẩn kỹ thuật và tài chính mới nhằm đảm bảo nhà đầu tư có đủ khả năng để 

thực hiện dự án, nhằm tối đa hóa nguồn lợi khoáng sản của Lào. 

Quy định về tiêu chuẩn được đưa ra sau khi nhiều báo cáo giám sát cho thấy các doanh 

nghiệp do chính phủ tô nhượng không đủ vốn hoặc năng lực để triển khai dự án hiệu 

quả. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư bị phát hiện chỉ hoàn thành thủ tục cấp phép để sang 

nhượng dự án lại cho đơn vị khác. 

Những vấn đề trên dẫn đến hiệu quả thực hiện dự án thấp, thậm chí gây ảnh hưởng 

môi trường dân cư khu vực lân cận. Bên cạnh đó, còn có những dự án không được 

triển khai hoặc có tiến độ rất chậm so với thỏa thuận tô nhượng ban đầu. 

Hồi tháng 6 vừa qua, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ Lào cho biết đã có 82 dự án 

trong diện tô nhượng đã bị thu hồi giấy phép do nhà đầu tư vi phạm thỏa thuận đã ký. 

Trong số các dự án bị thu hồi, có 70 dự án khai khoáng, 9 dự án thủy điện và 3 dự án 

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Các vi phạm bị phát hiện hầu hết là chậm tiến độ triển khai dự án so với thỏa thuận 

hoặc nhà đầu tư bán lại dự án cho bên khác mà không thông qua chấp thuận của chính 

phủ. 

Bộ Năng lượng và Mỏ kỳ vọng quy định mới với các tiêu chuẩn đã đặt ra sẽ hạn chế 

việc xin dự án để bán lại hoặc chuyển nhượng không thông qua nhà chức trách. 

Trong vài năm qua, chính phủ Lào đã đình chỉ việc xem xét các đề xuất đầu tư khai 

thác mới sau khi được báo cáo về các sai phạm. Tuy nhiên, các dự án khai thác khoáng 

sản thiết yếu cho tiêu dùng trong nước vẫn được phép tiến hành thăm dò và khai thác.  

Doanh nghiệp kêu gọi chính phủ cắt giảm phí vận tải 

heo báo chí Lào, chi phí vận tải cao là một trong các trở ngại của hầu hết các lĩnh 

vực kinh doanh tại Lào, là yếu tố quan trọng đối với đầu tư nước ngoài, tác động 

trực tiếp đến giá cả hàng hóa và chi phí sản xuất. 

Ngày 17/9, tại thủ đô Vientiane, hội nghị đối thoại công-tư giữa một số ban ngành 

chức năng với đại diện khu vực doanh nghiệp được tổ chức, trong đó tập trung thảo 

luận xoay quanh ý kiến khuyến nghị chính phủ xem xét cắt giảm các chi phí liên quan 

đến lĩnh vực vận tải và lưu thông hàng hóa. 

Nhìn chung, các yếu tố thúc đẩy chi phí vận tải ở Lào đắt hơn nhiều so với các quốc 

gia láng giềng xuất phát từ sự mất cân đối thương mại và phí thủ tục chứng từ cao. 

Sau các khuyến nghị trước đó về lĩnh vực vận tải hàng hóa thuộc khuôn khổ Diễn đàn 

doanh nghiệp Lào lần thứ 10 và 11, Bộ Tài chính Lào đã tiến hành cải thiện việc thu 

thuế, phí có liên quan bằng cách tích hợp vào hệ thống Smart Tax ở các cửa khẩu biên 

giới. Trong đó, phí dịch vụ kê khai hàng hóa hiện tại là 350.000 Kip. Việc hiện đại hóa 

hệ thống thu phí nói trên đã nhận được đánh giá cao từ khu vực doanh nghiệp. 
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Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, vẫn còn rất nhiều khoản phí liên quan đến lĩnh vực 

vận tải vẫn được thu theo hình thức thủ công và cần sớm được đưa vào hệ thống tự 

động hóa, bao gồm phí qua cầu (xe 10 bánh trở lên) 135.000 Kip/xe, phí xuất nhập 

cảnh (đầu kéo 18 bánh) 120.000 Kip/xe và phí kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa 

quá cảnh (Cầu Hữu nghị Lào-Thái 3 ) là 150.000 Kip mỗi xe. 

Mặt khác, ở một số trạm kiểm soát biên giới, nhiều loại thuế phí được thu nhưng không 

nằm trong khuôn khổ Sắc lệnh về thu phí của Chủ tịch nước, hoặc không được cấp 

biên lai. 

Các loại phí mà doanh nghiệp cần đóng khi thông quan tại khu vực biên giới bao gồm 

(Mẫu 53) là 20.000 Kip/xe, đóng dấu thông tin tài xế là 5.000-20.000 Kip/xe, phí kiểm 

tra hồ sơ không chính thức (ASYCUDA) là 20.000- 100.000 Kip, phí cán bộ kiểm tra 

20.000-100.000 Kip/xe, chi phí dỡ bỏ rào chắn xuất nhập cảnh là 20.000-50.000 

Kip/xe, riêng tại cửa khẩu quốc tế Dan Savanh còn có phí bảo trì đường bộ là 500.000 

Kip/xe. 

Đoanh nghiệp cũng cần nộp phí ngoài giờ (sau 4 giờ chiều hoặc cuối tuần và ngày lễ) 

khoảng 50.000-200.000 Kip cho mỗi xe, cùng các phí dịch vụ liên quan... thay đổi theo 

từng trạm kiểm soát và chi phí cho các điểm kiểm soát giao thông trên các tuyến đường 

khác nhau. 

Trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, việc bốc dỡ hàng hóa (container lưu động) 

tại cửa khẩu Hữu nghị số 1 Vientiane-Nongkhai cũng phải được thực hiện theo quy 

định tại bãi bốc dỡ do nhà chức trách chỉ định với phí 60 USD/container, là mức tương 

đối cao so với mặt bằng chung các doanh nghiệp. 

Ngoài việc đề xuất giảm nhẹ các chi phí, doanh nghiệp Lào cũng kêu gọi chính phủ 

sớm tích hợp tất các loại thuế, phí có liên quan đến lĩnh vực vận tải vào hệ thống điện 

tử để cải thiện tốc độ và tính minh bạch. 

Tìm cách tháo gỡ rào cản thương mại cho doanh nghiệp 

heo truyền thông Lào, bất chấp các nỗ lực cải cách quy định của chính phủ để 

tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, thương mại, các doanh nghiệp trong 

nước vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. 

Ngày 16/9, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Quốc gia Lào (LNCCI) tổ chức chương trình đối thoại công-tư với đại diện các doanh 

nghiệp trong nước để thảo luận về các giải pháp liên quan đến thuận lợi hóa thương 

mại, hải quan và thuế. Tham dự chủ trì cuộc họp là Bộ trưởng Khammani Pholsena, 

đồng thời là Phó Trưởng Ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia, và Chủ tịch LNCCI, 

ông Oudet Souvannavong. 

Nội dung cuộc họp, nhằm tạo cơ hội để các bên tham dự nêu ra các vấn đề cùng quan 

tâm và trao đổi, tìm ra giải pháp tháo gỡ các vướng mắc đang còn tồn tại liên quan đến 

thương mại và thuế quan. 
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Trong đó, các bên đã được phổ biến về kế hoạch nhập khẩu hàng năm (Danh mục tổng 

thể) đối với hàng hóa và nguyên liệu được miễn thuế hải quan và thuế theo luật xúc 

tiến đầu tư, việc sử dụng Hệ thống một cửa quốc gia của Lào và nhập khẩu hàng hóa 

ngoài cơ chế thuế quan, thủ tục phê duyệt chứng từ thuế quan tại khu bốc dỡ hàng hóa 

Thanaleng ở Vientiane, hỗ trợ lĩnh vực logistic và vận chuyển hàng hóa trong nước, lệ 

phí liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp và hoàn 

thuế Giá trị gia tăng (VAT) cho nhà xuất khẩu. 

Các bên cũng đưa ra thảo luận vấn đề thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trung gian lớn, 

gây ra khó khăn cho doanh nghiệp, thuế VAT đối với việc vận tải hàng hóa quá cảnh, 

các yêu cầu về thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh và chi phí vận chuyển, vẫn ở mức 

cao. 

Các kết quả tham vấn công-tư sẽ là cơ sở cho các báo cáo đề xuất tại diễn đàn Doanh 

nghiệp thương niên để chính phủ xem xét hỗ trợ thông qua cải cách, nhằm thúc đẩy 

lĩnh vực kinh doanh, từ đó tăng khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế, tăng cường 

thêm đầu tư trong nước. 

Liên quan đến vấn đề này, chính phủ Lào cũng đang tập trung hỗ trợ tạo thuận lợi 

thương mại trong nước bằng cách thúc đẩy các ngành sử dụng hệ thống điện tử hiện 

đại để rút ngắn thời gian và đảm bảo minh bạch trong thủ tục, chứng từ hành chính. 

 Đức hỗ trợ thiết bị giám sát đập thủy điện trên sông 

Mekong tại Lào 

heo truyền thông Lào, ngày 15/9 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Đức tại Lào Jens 

Lütkenherm đã bàn giao thiết bị hỗ trợ giám sát tác động đập thủy điện trên 

dòng chính Mekong cho Ủy hội Mekong (MRC). Buổi lễ bàn giao còn có mặt 

đại diện Ban thư ký MRC, Tổng thư ký Ủy ban Mekong quốc gia Lào cùng 

đại diện các ban ngành có liên quan. 

Theo đó, số thiết bị trị giá khoảng 600 nghìn USD là một phần hỗ trợ của Đức cho 

MRC để triển khai chương trình thí điểm về giám sát môi trường của các dự án thủy 

điện trên dòng chính Mekong (JEM), diễn ra trong giai đoạn 2020-2021. Bao gồm 

công cụ giám sát trầm tích và xả thải, thiết bị đo chất lượng nước, cùng các trang bị 

nghiên cứu có liên quan... sẽ được sử dụng để giám sát các đập Xayaboury và Don 

Sahong tại Lào, nhằm đánh giá các tác động xuyên biên giới về môi trường của những 

công trình này. 

Đập Xayaboury và Don Sahong là hai dự án thủy điện đầu tiên được xây dựng trên 

dòng chính Mekong chảy qua Lào. Trong quá trình tham vấn trước sáu tháng theo quy 

trình của MRC và trong suốt quá trình xây dựng, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và 

các bên liên quan khác đã kêu gọi thực hiện chương trình đánh giá chi tiết các tác động 

từ các dự án sau khi đi vào hoạt động, đây là lý do để MRC triển khai chương trình 

JEM. 

T 



 

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

TẠP CHÍ LÀO – VIỆT                   TUẦN BÁO SỐ 96 

 

 

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại sứ Đức tại Lào Jens Lütkenherm cho biết việc phát triển 

thủy điện sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao, tuy nhiên cũng đặt ra các 

thách thức từ tác động xuyên biên giới liên quan đến môi trường và sinh kế người dân 

trên lưu vực. 

Các thiết bị giám sát và cập nhật dữ liệu môi trường sẽ được lắp đặt tại ít nhất ba vị trí 

tại mỗi đập để thu thập thông tin thủy văn và thủy lực, trầm tích, chất lượng nước, hệ 

sinh thái thủy sinh và thủy sản. 

Các dữ liệu thu thập được sẽ giúp MRC điều chỉnh và hoàn thiện phương pháp giám 

sát sẽ được đề xuất áp dụng trên toàn lưu vực, giúp theo dõi hiệu quả của các biện pháp 

giảm tác động của đập thủy điện trên dòng chính Mekong. 

Giám đốc điều hành MRC, ông An Pich Hatda, cho biết các thiết bị do Đức cung cấp 

sẽ hỗ trợ việc thu thập dữ liệu liên quan đến hiệu quả cũng như tác động của các đập 

nhằm tìm ra phương án giải quyết các tác động tiềm tàng. 

Đức là một trong những đối tác tài trợ quan trọng của MRC, khi đã cung cấp hỗ trợ cả 

về kỹ thuật và tài chính trị giá gần 50 triệu EUR để thực hiện các hoạt động cải cách 

thể chế, phát triển thủy điện bền vững, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giảm nhẹ lũ 

lụt và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đức hỗ trợ cho công nhân ngành may mặc tại Lào 

heo báo chí Lào, Chính phủ Đức sẽ cung cấp 14.5 triệu EUR để hỗ trợ 2 triệu 

công nhân trong ngành may mặc bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở 7 quốc 

gia, trong đó có Lào. 

Theo Ecotextile News, khoản hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp thông qua một dự án 

của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm giảm thiểu tác động đại dịch cho người 

lao động ở các nước Bangladesh, Ethiopia, Campuchia, Madagascar, Indonesia, Việt 

Nam và Lào. Đây là một phần của chương trình viện trợ khẩn cấp Covid-19 nhằm hỗ 

trợ tài chính, vật tư y tế và tuyên truyền nâng cao nhận thức mà ILO đang triển khai. 

Theo Hiệp hội Công nghiệp May mặc Lào (ALGI), đã có hơn 26.000 công nhân tại 

các nhà máy dệt may tại lào bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đang lây lan trên 

phạm vi toàn cầu. 

Chủ tịch ALGI Xaybandith Rasphone mới đây cũng cho biết đại dịch đang tạp ra tác 

động lớn đến ngành công nghiệp may mặc của Lào khi khả năng xuất khẩu giảm 40-

50% trong năm nay, buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm hoặc tạm ngừng hoạt động. 

Do đó, nhiều công nhân phải giảm giờ làm hoặc thâm chí nghỉ việc, trong đó lượng 

lớn là phụ nữ. Việc mất đi thu nhập trong bối cảnh giá cả tiêu dùng tăng cao đã gây ra 

khó khăn và gánh nặng cho kinh tế gia đình. 
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"90% công nhân may mặc tại Lào là phụ nữ, những đối tượng bà mẹ, trẻ em hoặc đối 

tượng lao động có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh nghèo đói sẽ được hỗ trợ một lần, thông 

qua chương trình do chính phủ Đức tài trợ, 

Trong tổng số 14.5 triệu EUR, Lào sẽ nhận được khoảng 1.7 triệu EUR để hỗ trợ các 

công nhân may mặc, thông qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, theo ông Xaybandith. 

Hầu hết các nhà máy may mặc ở Lào bị ảnh hưởng do nhu cầu và đơn hàng giảm sút, 

đặc biệt là các khách hàng chính ở EU, Nhật Bản, Mỹ và Canada. 

Năm 2016, giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Lào đạt 174,23 triệu USD, giảm 7,25% 

so với năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2018, giá trị năy đã tăng lên 185 triệu USD, theo 

số liệu thống kê. Báo cáo về số liệu thương mại ngành trong năm 2019 chưa được hoàn 

thành, ông Xaybandith cho biết. 

Liên quan đến khoản tài trợ nói trên, tờ Ecotextile News dẫn lời Phó Tổng giám đốc 

ILO phụ trách thực địa và quan hệ đối tác, ông Moussa Oumarou cho biết bài học quan 

trọng từ Covid-19 là cần có hỗ trợ lập tức để doanh nghiệp có thể tồn tại và người lao 

động được duy trì thu nhập, điều này sẽ hỗ trợ khả năng phục hồi tốt hơn. 

Chiến lược chính của ILO thông qua dự án lần này nhằm giúp doanh nghiệp tư nhân 

và người lao động duy trì hoạt động, giảm thiểu gián đoạn trong chuỗi cung ứng, hỗ 

trợ trực tiếp cho người lao động công nghiệp may mặc tại 7 quốc gia mục tiêu. 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng hai nước Lào-

Trung Quốc gặp gỡ tại Côn Minh, Vân Nam 

heo Tân Hoa Xã, ngày 16/9 tại thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam, Trung 

Quốc, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương đảng Nhân dân cách mạng 

Lào do bà Sounthon Xayachak làm trưởng đoàn đã có cuộc gặp gỡ, hội đàm 

với Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung 

Quốc do ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc làm trưởng đoàn. 

Đây là lần đầu hai đảng cầm quyền của Lào và Trung Quốc có hoạt động gặp gỡ trực 

tiếp kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu sắc về các vấn đề như khắc phục ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, tăng cường kết nối giao lưu giữa hai Đảng, thúc đẩy hợp 

tác song phương trên các lĩnh vực. 

Ông Tống Đào bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào tới thăm Trung Quốc lần này, ông cho biết năm ngoái Tổng bí thư Tập 

Cận Bình và Tổng bí thứ Bounhang Volachit đã ký kết thỏa thuận “Kế hoạch hành 

động xây dựng cộng đồng vận mệnh chung Trung Lào”, chỉ rõ phương hướng phát 

triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ song phương đi vào giai đoạn tốt đẹp 

chưa từng có trong lịch sử. Từ khi xảy ra dịch Covid 19, Tổng bí thư Tập Cận Bình và 
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Tổng bí thư Bounhang Vorachith đã duy trì liên lạc mật thiết, chỉ đạo hai bên Trung-

Lào triển khai hiệu quả hợp tác phòng chống dịch. Dịch bệnh không những không thể 

làm gián đoạn quan hệ hữu nghị Trung Lào, mà còn minh chứng hơn nữa tình cảm anh 

em tương trợ, giữ gìn lẫn nhau giữa hai bên. Hiện tại, hai bên đang tích cực triển khai 

những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính phủ đã 

thống nhất, thúc đẩy đạt được những thành tựu dồi dào trên những lĩnh vực hợp tác 

như chính trị, kinh tế, an ninh, con người, môi trường vv… 

Ông Tống Đào cho biết, trong bối cảnh cục diện thế giới chuyển biến nhanh chóng, sự 

liên kết chiến lược sâu sắc và tin tưởng chính trị lẫn nhau giữa hai nước Trung Lào là 

vô cùng quan trọng. Trung Quốc và Lào kiên định vài trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, 

kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy xây dựng cộng đồng nhân loại 

cùng chung vận mệnh. Trung Quốc nguyện cùng lào không ngừng làm sâu sắc giao 

lưu trao đổi kinh nghiệm điều hành đất nước, giữ gìn quan hệ hai nước tiến bước theo 

phương hướng đúng đắn, thúc đẩy thực hiện các dự án như đường sắt, hành lang kinh 

tế Trung Lào, chung tay thiết lập cộng đồng sức khỏe y tế Trung Lào, đem lại càng 

nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trung Quốc biểu dương Lào đã chú 

trọng quan hệ Trung Lào và đại cục phát triển hòa bình thế giới, giữ vững lập trường 

đúng đắn, dành sự ủng hộ kiên định cho Trung Quốc trên những vấn đề lợi ích cốt lõi 

của Trung Quốc. Trung Quốc nguyện cùng đoàn kết phối hợp với Lào, cùng duy trì sự 

ổn định chế độ xã hội chủ nghĩa của hai nước, cùng duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy 

phát triển và phồn vinh chung của khu vực và quốc tế. Ông Tống Đào cũng giới thiệu 

nội dung cơ bản của ấn phẩm “Tập Cận Bình bàn về trị quốc” tập thứ 3 cũng như 

những thành quả quan trọng mà Trung Quốc đạt được trong cuộc chiến xóa đói giảm 

nghèo. Ông đồng thời chúc cho Đại hội toàn quốc Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần 

thứ XI khai mạc vào đầu năm sau sẽ đạt được thành công. 

Bà Sounthon Xayachak phát biểu cảm ơn Trung Quốc đã dành những sự giúp đỡ quan 

trọng cho Lào trong phòng chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế xã hội. Bày tỏ 

Lào rất coi trọng và dốc sức thức đẩy công tác triển khai kế hoạch hành động xây dựng 

cộng đồng vận mệnh chung Trung Lào, hy vọng đẩy nhanh hợp tác các dự án lớn như 

đường sắt Lào Trung. Lào nhất trí cao độ với Trung Quốc trên các vấn đề quốc tế quan 

trọng, sẵn sàng duy trì công bằng, chính nghĩa quốc tế. 

Trung Quốc thúc đẩy dịch vụ định vị từ hệ thống vệ 

tinh Bắc Đẩu tại Lào 

heo truyền thông Trung Quốc, chia sẻ thông tin về những đánh giá tích cực 

của Đại sứ Lào tại Trung Quốc đối với thành tựu công nghệ của Trung Quốc, 

cũng như tiềm năng triển vọng phát triển hệ thống định vị Bắc Đẩu mà Trung 

Quốc mới hoàn thành gần đây đối với Lào. 

People's Daily trong bài viết tiêu đề “Đại sứ Lào tại Trung Quốc: Cảm ơn Trung Quốc 

giúp Lào chống dịch, tiếng Triều Châu có trong ngôn ngữ Lào” đã dẫn lời của bà 

Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Trung Quốc khen ngợi những thành tựu phát 

triển của Trung Quốc, cho rằng: Bà đã cùng đông đảo người dân Trung Quốc đã theo 
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dõi sự kiện Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu - 3GEO3 vệ tinh cuối cùng 

trong hệ thống định vị Bắc Đẩu ngày 23.6 vừa qua, bà rất vui mừng chứng kiến bước 

tiến mang tính lịch sử hướng tới việc trở thành cường quốc vũ trụ của Trung Quốc. Bà 

cho rằng Hệ thống Bắc Đẩu là cột mốc quan trọng thể hiện việc Trung Quốc đạt tới 

đỉnh cao khoa học, là một thành tựu lớn trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng nhằm 

cung cấp dịch vụ công cộng toàn cầu. 

Hai nước trước đó đã xây dựng được nền tảng hợp tác tốt đẹp trên lĩnh vực vệ tinh, 

năm 2015 Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Laosat 1, đây cũng là lần đầu tiên 

Trung Quốc xuất khẩu vệ tinh thương mại cho một nước Đông Nam Á. Năm 2016, với 

việc trạm mặt định vị và giám sát mặt đất LBS đầu tiên được xây dựng đưa vào vận 

hành tại Thủ đô Viêng Chăn, dịch vụ định vị của vệ tinh Bắc Đẩu đã chính thức được 

triển khai tại Lào. Qua một số năm phát triển, hệ thống Bắc Đẩu đã được ứng dụng 

trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của Lào. 

Bà Khamphao Ernthavanh bày tỏ tin tưởng, với sự kiện Trung Quốc phóng thành công 

vệ tinh Bắc Đẩu - 3GEO3 để hoàn chỉnh hệ thống Bắc Đẩu, không gian hợp tác phát 

triển vệ tinh giữa Lào và Trung Quốc sẽ càng rộng lớn hơn trong tương lai. 

Trước đó, ngày 23.6 ngay sau khi Trung Quốc thực hiện thành công việc phóng vệ 

tinh Bắc Đẩu - 3GEO3, trang tin Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc – CRI Online đã 

đăng bài viết tiêu đề “Hệ thống định vị hướng dẫn hành trinh vệ tinh toàn cầu Bắc Đẩu 

hỗ trợ phát triển kinh tế Lào, đem lại hạnh phúc cho nhân dân Lào”. 

Bài viết theo đó cho biết, một công ty do tư nhân Trung Quốc thành lập hiện đang đảm 

nhận việc thiết lập, vận hành và kinh doanh mạng lưới CORS tại Lào nhằm cung cấp 

dịch vụ dẫn đường, định vị, báo giờ vệ tinh ứng dụng cho các lĩnh vực giám sát hướng 

dẫn hành trình, đo đạc lập bản đồ, xây dựng công trình, dự báo thời tiết và ứng phó 

thiên tai. 

Hiện tại, công ty này đã thiết lập được hệ thống 9 trạm lấy thủ đô Viêng Chăn là trung 

tâm, phạm vi bao phủ là 5 tỉnh Trung Lào, đã khai thác vệ tinh Bắc Đẩu để nâng cao 

hiệu quả trong việc đo đạt thi công công trình, kiểm soát an toàn, phân định cắm mốc 

địa giới…Được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng lớn tại Lào như dự án 

đường sắt Lào – Trung, cao tốc Viêng Chăn – Văng Viêng. 

Bên cạnh đó, tiềm năng để đưa công nghệ vệ tinh Bắc Đẩu ứng dụng vào đảm bảo an 

toàn cho các công trình đường xá, đường hầm, cầu đường, các đập thủy điện tại Lào 

là rất lớn. Nếu triển khai công nghệ này việc thay đổi hình dạng các công trình xây 

dựng dù chỉ ở phạm vi 1 – 2 cm cũng sẽ được phát hiện, cảnh báo để xử lý kịp thời, 

do đó sẽ tránh được các thảm họa. 

Bài báo trên cũng cho rằng, nỗ lực chuyển mình từ một nước “không có biển” trở thành 

“quốc gia kết nối đất liền” của Lào không thể thiếu được việc xây dựng hoàn chỉnh hệ 

thống hạ tầng mặt đất, trong đó có hệ thống định vị Bắc Đẩu. Tin tưởng rằng, sau khi 

hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu được hình thành, công trình đường sắt Lào Trung đi 

vào hoạt động, lưu lượng chuyển dịch hàng hóa con người giữa Lào và Trung Quốc 

gia tăng, lúc đó ứng dụng của Bắc Đẩu sẽ đi vào giai đoạn phát triển cao độ, thúc đẩy 
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làm thay đổi mô thức kinh doanh, sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ khoa học của 

Lào phát triển hơn nữa. 

Mạng lưới định vị vệ tinh Bắc Đẩu, được Trung Quốc đưa vào sử dụng thương mại từ 

năm 2012 ban đầu chỉ giới hạn ở phạm vi châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2018, 

đã bao phủ phạm vi hoạt toàn cầu. Dư luận thế giới đánh giá, Trung Quốc đang nỗ lực 

gia tăng ảnh hưởng công nghệ đối với nước ngoài. Hiện một số nước như Pakistan và 

Thái Lan đang kết nối với mạng Bắc Đẩu để theo dõi lưu lượng tàu ra vào cảng, dẫn 

đường cho các chiến dịch giải cứu trong trường hợp thiên tai và những dịch vụ khác. 

Trung Quốc cũng đang dựa vào dự án “Vành đai, Con đường” để thuyết phục các đối 

tác khác sử dụng công nghệ định vị của mình để cạnh tranh thị phần cung cấp dịch vụ 

định vị toàn cầu hiện chủ yếu dựa vào các hệ thống GPS (Mỹ), GLONASS (Nga) và 

Galileo (EU). 

 Lào, Hungary thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế 

heo báo chí Lào, Hungary đã và đang đầu tư vào các dự án tại Lào với tổng 

giá trị gần 200 triệu USD. 

Thuộc khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào trong các ngày 10-11/9, Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó đã có cuộc hội 

đàm với người đồng cấp Lào, ông Saleumxay Kommasith về các nội dung hợp tác 

song phương giữa hai nước. 

Theo đó, hai Bộ trưởng đã nhất trí khởi động các kế hoạch thúc đẩy doanh nghiệp 

Hungary đầu tư khoảng 100 triệu USD theo hình thức viện trợ có điều kiện để tăng 

cường khả năng tiếp cận thị trường Lào. 

Ngoài ra, ông Péter Szijjártó cũng cho biết các khoản đầu tư từ Hungary trị giá 160 

triệu USD đang được các doanh nghiệp nước này hoạt động và đóng vai trò quan trọng 

trong các dự án tại Lào, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, quản lý nước và số hóa dịch 

vụ hành chính công. 

Các doanh nghiệp Hungary đang xây dựng trang trại chăn nuôi với tổng vốn 35 triệu 

USD, tiến hành dự án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thoát nước của thành phố Vientiane 

trị giá 100 triệu USD và 25 triệu USD cho công tác hiện đại hóa hệ thống quản lý dân 

cư. 

Ngoài ra, các khoản đầu tư từ Hungary cũng bao gồm xây dựng bệnh viện, phát triển 

hệ thống thống kê quốc gia của Lào và số hóa các dịch vụ bưu chính. Bên cạnh đó, 

Chính phủ Hungary cũng cung cấp 100 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên Lào sang 

nước này học tập. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary cũng cho biết Eximbank đang tài 

trợ cho các khoản đầu tư của doanh nghiệp nước này tại Lào, với tổng cộng 9 dự án 

thuộc khuôn khổ chương trình viện trợ có ràng buộc trị giá 200 triệu USD. 
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Theo tờ Hungary Today, dẫn lời ông Péter Szijjártó, cho biết Hungary đang rất quan 

tâm đến việc tăng cường hợp tác với khu vực năng động như ASEAN trên nhiều lĩnh 

vực, trong đó có quốc gia ghi nhận nhịp độ tăng trưởng cao như Lào. 

Lào và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962 và nâng tầm quan hệ đối 

tác chiến lược vào năm 2019. Hợp tác giữa hai bên được mô tả là trên cơ sở tôn trọng 

lẫn nhau và cùng có lợi. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter 

SZIJJÁRTÓ cũng đã đến chào xã giao Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng 

Công Thương Khammany Pholsena, và một số lãnh đạo Bộ, ngành khác của Lào để 

trao đổi về các kế hoạch mở rộng hợp tác song phương. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Péter SZIJJÁRTÓ cũng đã tham dự lễ khánh thành Trung tâm 

phân tích và sản xuất vaccine thú y Lào tại bản Nongteng, quận Sikhottabong, đây là 

dự án sử dụng nguồn vốn vay không lãi suất có điều kiện giai đoạn 2 từ Chính phủ 

Hungary. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đã tham dự lễ bàn giao máy thở do chính 

phủ nước này trao tặng chính phủ Lào để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; Tham dự lễ khánh thành văn phòng đại diện Đại diện Đại sứ quán Hungary 

tại Bangkok ở thủ đô Vientiane. 

 Lào-Thái Lan thảo luận tăng cường hợp tác lĩnh vực 

văn hóa 

heo truyền thông Lào, ngày 16/9, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch 

Lào, ông Kikeo Khaykhamphithoun cùng Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan 

Itthiphone Khunpeum đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến để thảo luận và đánh giá 

hiệu quả hợp tác trong thời gian qua, xây dựng phương hướng hợp tác trong thời gian 

tới. Đây là một phần hoạt động trước thềm hai nước tổ chức sự kiện chào mừng 70 

năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Thái Lan (1950-2020). 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kikeo Khaykhamphithoun đã thông tin một số tình hình nổi 

bật của Lào trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng chống Covid-19 

đã đạt hiệu quả cao và Lào đã giành chiến thắng bước đầu trong việc đẩy lùi dịch bệnh. 

Bộ trưởng Kikeo cũng cho biết, với vị thế là quốc gia láng giềng, có chung đường biên 

giới, rừng núi, sông ngòi tiếp giáp nhau, Lào và Thái Lan còn có văn hóa và tập quán 

tương đồng, nhân dân hai nước có truyền thống giao lưu trao đổi qua lại liên tục. Đặc 

biệt, năm 2020 này là thời điểm hai bên có kế hoạch tổ chức chào mừng 70 năm ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động xoay quanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động đã không thể diễn ra như dự định. 

Nhìn chung, năm vừa qua, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Lào và Thái 

Lan trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương rất sôi nổi, phong phú và đa 

dạng, đặc biệt là hoạt động công chiếu phim "Pha Lak-Pha Lam", chương trình trao 
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đổi biểu diễn nghệ thuật, hội thảo chuyên ngành, triển lãm tranh ảnh, hội thảo tăng 

cường hợp tác... đã góp phần đưa hợp tác lĩnh vực văn hóa song phương tiếp tục đạt 

được bước tiến mới, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước về quan hệ 

hợp tác hữu nghị, truyền thống lâu đời Lào-Thái Lan-Lào. 

Ngoài ra, hai nước cũng có các hợp tác trong khuôn khổ đa phương, ủng hộ nhau cao 

độ trên trường quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn khu vực như tiểu vùng Mekong, 

ASEAN... 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, ông Kikeo 

Khaykhamphithoun cũng bày tỏ thống nhất cao và gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Văn 

hóa Thái Lan về sáng kiến tổ chức biểu diễn nhạc cụ và nghệ thuật dân tộc với chủ đề: 

"Mekong không ngăn cách, Covid-19 không đến gần, thân ái sẻ chia và bền vững 70 

năm", dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tới đây tại Nhà hát Quốc gia Thái Lan ở thủ đô 

Bangkok. Sự kiện sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào việc kỷ niệm 70 năm 

hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó, đoàn nghệ thuật Lào sẽ tham gia với 

nhiều chương trình biểu diễn đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống. 

Về phương hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục 

triển khai nhằm đạt được hiệu quả thiết thực các công tác chung đã thỏa thuận trước 

đó, đồng thời chú trọng hạn chế và giải quyết các khó khăn do Covid-19 đang ảnh 

hưởng đến lĩnh vực dịch vụ, du lịch, qua đó đẩy mạnh hợp tác triển khai kế hoạch phục 

hồi hậu đại dịch nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân cũng như 

nền kinh tế của hai nước. 

Đường sắt Lào-Trung Quốc đi đúng tiến độ bất chấp 

đại dịch Covid-19 

heo truyền thông Lào, bất chấp các trở ngại do dịch bệnh Covid-19 gây ra, dự 

án đường sắt Lào-Trung Quốc đang đạt tiến độ đúng theo kế hoạch đã đề ra. 

Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban quản lý dự án, tính đến ngày 31/8, tổng tiến 

độ tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đạt 91.11%, tăng 0.34% so với tháng 7. 

Theo đó, 72 hầm chui đã được thông thành công trong tổng số 75 hầm chui dài 

266.636m thuộc khuôn khổ dự án, đánh dấu bước tiến đáng kể của tuyến đường sắt 

5.9 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong cuối năm 2021. 

Tờ China Daily mới đây cũng đưa tin hầm chui Hữu nghị ở khu vực biên giới Trung 

Quốc, Lào cũng vừa được hoàn thành hôm 13/9, với 7.17km thuộc lãnh thổ tỉnh Vân 

Nam và 2.42km thuộc lãnh thổ Lào. 

"Hơn 1.200 công nhân đã làm việc theo kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ hạng mục 

một cách an toàn, bất chấp các khó khăn về địa chất", Giám đốc Công ty đường sắt số 

2 Trung Quốc Luo Hengfu cho biết. 
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Ngoài ra, đã có gần 2.000 trụ của 165 cây cầu vượt đường sắt cũng đã được lắp đặt 

thành công, tương đương 98.8% thiết kế dự án. 

Tính đến ngày 31/8, đã có 109km đường ray trong tổng số 414.3km chiều dài tuyến 

đường đã được lắp đặt thành công. 

Dự án trọng điểm nhất của Lào hiện vẫn đang đi đúng tiến độ khi được chính phủ thúc 

đẩy mạnh mẽ, trong đó có việc duy trì chặng bay cố định Vientiane-Côn Minh để tạo 

điều kiện nhập cảnh lao động trở lại làm việc, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. 

Trang Xinhua mới đây cũng cho biết đường hầm nối Ngọc Khê (Vân Nam) đến cửa 

khẩu Mohan hiện cũng đã hoàn thành 97.5% và tiến độ xây dựng nhà ga và lắp đặt 

đường ray sẽ diễn ra đúng kế hoạch. 

Đường sắt Lào-Trung Quốc, xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật và vật tư của Trung 

Quốc có tổng chiều dài hơn 1.000km, nối Côn Minh-thủ phủ Vân Nam đến thủ đô 

Vientiane của Lào. 

Tuyến đường sắt thuộc lãnh thổ Lào có tổng chiều dài 414km, nối cửa khẩu quốc tế 

Boten ở tỉnh Luang Namtha, miền Bắc Lào đến thành phố Vientiane. Dự án bao gồm 

198km hầm chui, 62km cầu vượt, cho phép tốc độ tối đa khi vận chuyển hành khách 

là 160km/h. Tuyến đường sắt chính thức được khởi công vào tháng 12/2016 và dự kiến 

hoàn thành, đi vào hoạt động vào tháng 12/2021. 

Thủ tướng Lào gửi điện mừng tân Thủ tướng Nhật Bản 

heo báo chí Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith ngày 16/9 vừa 

gửi điện mừng đến ông Yoshihide Suga, người vừa được bầu làm tân thủ tướng 

của Nhật Bản. 

Nội dung bức điện mừng của Thủ tướng Lào có đoạn: "Nhân dịp ngài được bầu vào 

chức vụ Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản; với tư cách Chính phủ và Nhân dân 

CHDCND Lào và trong cương vị cá nhân, tôi vô cùng trân trọng gửi lời chúc mừng 

nồng hậu và vinh quang đến ngài". 

"Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt bằng kinh nghiệm to lớn của ngài, Nhật 

Bản sẽ phát triển lớn mạnh và ngày càng thịnh vượng. Tôi cũng rất vui mừng khi sẽ 

được làm việc với ngài nhằm tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị tốt đẹp lâu đời và quan 

hệ đối tác chiến lược giữa Lào và Nhật Bản ngày càng phát triển rực rỡ, đem lại nhiều 

thành quả và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần củng cố hòa 

bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trường quốc tế." 

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/9 của Hạ viện Nhật Bản, chủ tịch Đảng Dân chủ tự do 

(LDP), ông Yoshihide Suga, nguyên Chánh Văn phòng nội các đã được bầu làm thủ 

tướng thay thế cho ông Shinzo Abe, người vừa từ chức sau 8 năm cầm quyền vì lý do 

sức khỏe, hôm 28/8 vừa qua. 
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Ông Suga sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Akita, phía bắc Nhật Bản. 

Ông đã từng kinh qua một số chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Nội vụ và truyền 

thông dưới thời chính quyền của Thủ tướng Koizumi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và truyền 

thông và Quốc vụ khanh phụ trách cải cách phi tập trung dưới thời chính quyền đầu 

tiên của Thủ tướng Abe Shinzo. 

Sau khi Thủ tướng Abe trở lại nắm quyền vào tháng 12-2012, ông Suga được bổ nhiệm 

vào vị trí Chánh Văn phòng nội các và giữ vị trí này cho đến nay. Ngoài ra, ông Suga 

từng giữ chức quyền Tổng thư ký điều hành LDP. 
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Tin vắn: 

Khởi động chiến dịch "người Lào du lịch Lào" 

heo báo chí Lào, Chiến dịch quảng bá du lịch "Người Lào du lịch Lào" là dự 

án hợp tác công-tư, chính thức được khởi động hôm 11/9 nhằm thu hút và 

thúc đẩy du lịch nội địa, nhằm bù đắp lại các khó khăn của du lịch quốc tế 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Chiến dịch "Người Lào du lịch Lào" do liên bộ Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Thông 

tin Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Quốc gia 

(LNCCI) cùng một số đơn vị doanh nghiệp triển khai thực hiện, trên cơ sở sáng kiến 

của LNCCI, với mong muốn hỗ trợ phục hồi và kích thích hoạt động du lịch trong 

nước. 

Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ hợp tác với những người có ảnh hưởng hoặc nổi tiếng 

trên mạng xã hội để quảng bá các điểm du lịch trên cả nước, sau đó các video clip được 

quay lại sẽ đăng tải trên trang Facebook chính của sự kiện mang tên "Lao Thiew Lao". 

Đồng thời, các hoạt động quảng bá du lịch cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ qua các 

phương tiên thông tin đại chúng để thu hút nhu cầu của người dân trong nước. 

Thủ tướng Lào thăm công ty thép tại Vientiane 

heo báo chí Lào, ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith đã 

dẫn đầu đoàn công tác đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Công 

nghiệp Thép Thủ đô (VSI) tại bản Xiengkhuan, quận Hadxayphong, thủ đô 

Vientiane, tháp tùng đoàn làm việc Chính phủ có Đô trưởng, ông Sinlavong 

Khudphaythoun và lãnh đạo chính quyền quận Hadxayphong. 

Tiếp đón đoàn và tổ chức buổi làm việc, Phó chủ tịch Công ty TNHH Công nghiệp 

Thép Thủ Đô (VSI), ông Sonesavanh Soukdala cho biết công ty thành lập năm 1994 

và bắt đầu hoạt động sản xuất từ năm 1996. Đến đến năm 2010,  công ty thực hiện 

tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ Kip, trong khi tổng vốn đầu tư hiện đạt khoảng 50 triệu USD, 

tương đương 456,2 tỷ kip. Công ty có tổng số hơn 400 công nhân, năng lực sản xuất 

bình quân 300.000-350.000 tấn/năm. Tuy nhiên, công suất hiện tại chỉ đạt 20%, tương 

đương 60.000 tấn/năm do tình hình kinh tế trong và ngoài nước khó khăn, nhiều dự án 

tạm dừng xây dựng. 

Năm 2018, theo số liệu của Bộ Công Thương Lào, nước này nhập khẩu 494 triệu USD 

các mặt hàng sắt thép, tăng 9% so với năm 2017. Năm 2018, Lào có 8 nhà máy sản 

xuất thép, đáp ứng được 30-40% nhu cầu trong nước và chính phủ khuyến khích, kỳ 

vọng ngành thép có thể đáp ứng từ 50-60% nhu cầu nội địa cho đến năm 2020. 
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WFP tặng Lào kho lưu động để phục vụ công tác cứu 

trợ thiên tai 

heo báo chí Lào, Chương trình Hỗ trợ Lương thực của Liên hiệp Quốc (World 

Food Programme - WFP) tại Lào vừa trao tặng Bộ Lao động và Phúc lợi xã 

hội 4 kho lưu động trị giá 59.600 USD để chứa thực phẩm và hàng cứu trợ 

trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc sự cố khẩn cấp cho 4 tỉnh Xayaboury, 

Bokeo, Luang Namtha và Savannakhet. 

Theo đó, các nhà kho lưu động có thể nhanh chóng tháo dỡ và lắp đặt, mỗi kho có sức 

chứa chứa 500 tấn thiết bị và dụng cụ cứu trợ, tương đương với 10.000 bao gạo loại 

50 kg, có thể được sử dụng cho mục đích hậu cần hoặc ứng dụng vào các công tác thực 

địa trong trường hợp cần thiết. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lào trong những 

năm trở lại đây là đặc biệt nghiêm trọng. 

Lào thiệt hại ước tính hơn 371 triệu USD trong năm 2018 do các sự cố lũ lụt, bằng 

2,1% GDP dự kiến của nước này trong cùng kỳ, khiến hơn 600.000 người trên khắp 

đất nước bị ảnh hưởng do cơ sở hạ tầng công cộng, nhà cửa và diện tích canh tác bị hư 

hỏng. 

Phó Chủ tịch nước Lào tiếp Đại sứ Thái Lan nhân dịp 

kết thúc nhiệm kỳ 

heo báo chí Lào, ngày 15/9 tại thủ đô Vientiane, Phó Chủ tịch nước Lào 

Khamphan Viphavanh tiếp và hội đàm với Đại sứ Thái Lan Damrong 

Khaikhuan nhân dịp ông này kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Lào (30/9). 

Trong buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch nước Lào Khamphan Viphavanh đã bày tỏ chúc 

mừng và đánh giá cao Đại sứ Thái Lan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ngoại giao tại Lào. 

Mặc dù chỉ trọng thời gian không lâu, ông Damrong Khaikhuan đã có đóng góp quan 

trọng vào mỗi quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vốn có chung đường biên giới, tương 

đồng về tập quán truyền thống, văn hóa, tiếng nói và là đồng minh lâu đời. 

Giai đoạn thực hiện nhiệm vụ ngoại giao tại Lào, Đại sứ Thái Lan đã góp phần tăng 

cường quan hệ và hợp tác song phương giữa hai nước, đặc biệt là việc Chính phủ Thái 

Lan duy trì cấp 30 suất học bổng Thạc sĩ, tổ chức đào tạo, 20 chương tập huấn và thực 

tế trong nhiều chuyên ngành mỗi năm cho sinh viên và cán bộ Lào. 

Ngoài ra, Thái Lan cũng viện trợ không hoàn lại cho Lào thực hiện 16 dự án thuộc 

khuôn khổ Hợp tác chuyên môn Lào-Thái Lan lần thứ 23 (lĩnh vực giáo dục, nông-

lâm nghiệp, y tế...) trong năm 2019-2020. 
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Mỹ tặng sách thúc đẩy việc đọc tại Lào 

heo báo chí Lào, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa trao tặng 

hơn 80.000 cuốn sách cho 850 trường tiểu học của Lào ở các tỉnh Vientiane, 

Attapeu, Champasak và Xieng Khuang, thuộc khuôn khổ chương trình 

khuyến khích học-đọc nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Quốc tế biết chữ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Mỹ Peter Haymond cho biết đợt trao tặng sách lần này 

cho Lào với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả của việc đọc và củng cố chất lượng giáo 

dục cấp cơ sở cho tất cả trẻ em, hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cộng đồng tại Lào. 

Hiện tại, Mỹ đang đầu tư hơn 120 triệu USD vào việc cải thiện giáo dục cấp cơ sở ở 

Lào thông qua triển khai nhiều hoạt động, trong đó bao gồm chương trình học-đọc, tập 

trung vào việc cải thiện kỹ năng đọc của trẻ em tiểu học và trung học ở Lào, đặc biệt 

là trẻ em không nói tiếng Lào là ngôn ngữ chính và trẻ khuyết tật. 

Đoàn công tác hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đi 

thăm Đặc khu Tam giác Vàng 

heo trang tin Golden Triangle Special Economic Zone – GTSEZ, ngày 11 – 

12/9 vừa qua, đoàn công tác liên hợp tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, do ông 

Bounton Chanthaphone, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng và ông 

Vanxay Phengsoumma, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn dẫn đầu, cùng 

đại diện nhiều sở ngành địa phương như tài chính, tài nguyên và môi trường, công 

thương, kế hoạch và đầu tư, văn hóa thông tin và du lịch, ngoại vụ, quốc phòng của 

hai tỉnh đã tiến hành đi thăm và làm việc tại Đặc khu Tam giác Vàng, tỉnh Luang 

Namtha. 

Trong hai ngày, đoàn công tác lãnh đạo hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đã đi 

thăm quan, khảo sát hàng loạt hạng mục đầu tư quan trọng của GTSEZ như cảng sông 

vận tải hàng hóa quốc tế, cửa khẩu quốc tế Tam giác Vàng, khu nông nghiệp trồng 

trọt, chăn nuôi Tây Môn An, công trường xây dựng dự án sân bay quốc tế, khu phố 

Tầu, bản định cư mới vv… 

Vientiane điều chỉnh trần giá bán lẻ thịt lợn 

heo báo chí Lào, Sở Công Thương thủ đô Vientiane vừa ra thông báo tăng giá 

bán lẻ thịt lợn loại I và loại II trên địa bàn, biểu giá mới có hiệu lực tại thị 

trường 9 quận của thành phố từ ngày 15/9 trở đi. 

Theo đó, giá thịt lợn xuất chuồng được quy định không vượt quá 26.000 Kip, giá thịt 

lợn bán buôn (lợn đã giết mổ, đã qua sơ chế) tối đa ở mức 31.000 Kip. 

Trong khi đó, giá thịt lợn bán lẻ tại chợ không được vượt quá 44.000 Kip/kg đối với 

loại I và không được quá 41.000 đối với mặt hàng thịt lợn loại II.  
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Mức tăng giá thịt lợn tại thị trường Vientiane là khá đáng kể so với trần giá do chính 

Sở Công Thương quy định ở thời điểm gần nhất, vào đầu năm nay, khi cho phép bán 

hai mặt hàng thịt lợn tại chợ ở mức không quá 40.000 Kip/kg và 38.000 Kip/kg. 

Vientiane đầu tư xây đập thủy điện tại quận ngoại thành 

heo VTM, chính quyền thành phố Vientiane vừa phê duyệt chủ trương xây 

dựng đập thủy điện đa dụng cỡ nhỏ Nam Sang, có công suất 5MW đặt tại bản 

Vangma, quận Sangthong, với tổng vốn đầu tư 11 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn 

thành trong vòng 2 năm và sản xuất, cung cấp điện cho Công ty Điện lực Nhà 

nước Lào (EDL). 

Lễ ký kết triển khai dự án diễn ra hôm 10/9 vừa qua giữa Đô phó Vientiane, Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Phoukhong Bannavong, Giám đốc Sở Năng lượng và Mỏ, 

ông Xonglau Yongnou, Phó Quận trưởng Sangthong, bà Keo Phommalath và ông 

Phouvong Korasack, Giám đốc Công ty Xây dựng Cầu đường và Dịch vụ Lao Samai 

- một doanh nghiệp địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phouvong Korasack cho biết ngoài công năng sản xuất điện 

và cung cấp cho EDL theo thỏa thuận đã đạt được, hồ chứa đập thủy điện đa dụng 

Nam Sang sẽ góp phần phát triển nông nghiệp địa phương trong lĩnh vực trồng trọt, 

chăn nuôi và thủy sản. 

Lãnh đạo Lào thăm dự án cao tốc Vientiane-Vang Vieng 

heo báo chí Lào, ngày 15/9, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng 

NDCM Lào, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, ông 

Khamphan Phommathat cùng đoàn đã có chuyến thăm và thị sát tiến độ dự 

án đường cao tốc Vientiane-Vang Vieng. Tiếp đón đoàn công tác là ông Ma 

Hongwang, Ủy viên hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng và Đầu tư Vân Nam-đơn vị 

đầu tư, xây dựng dự án. 

Theo báo cáo, dự án cao tốc Vientiane-Vang Vieng khởi công ngày 30/12/2018, hiện 

đạt tổng tiến độ trên 90%, dự kiến sẽ thông xe chính thức vào ngày 2/12/2020, đúng 

dịp chào mừng Quốc khánh Lào. 

Dự án cao tốc Vientiane có tổng chiều dài 109km, bề rộng mặt đường 23m, thiết kế 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc Trung Quốc với 4 làn xe chạy hai chiều, qua 

địa phận các quận Naxaithong của thủ đô Vientiane và huyện Phonhong, Hinheup và 

Vang Vieng của tỉnh Vientiane. 

Tốc độ lưu thông của phương tiện theo thiết kế là từ 80-100km/h, với tổng cộng 7 điểm 

nhập làn, 1 hầm chui (khu vực Phou Phanang), 34 cầu vượt, trong đó bao gồm 3 cầu 

vượt Quốc lộ 13 phía Bắc, 4 cầu vượt đường sắt và 23 cầu vượt khu dân cư. 
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 Lào tiếp tục điều chính giá xăng 

heo truyền thông Lào, Bộ Công Thương Lào vừa có công văn thông báo gửi 

Hiệp hội Nhiên liệu và Khí đốt quốc gia cùng các trạm cấp xăng dầu trên cả 

nước về biểu giá bán lẻ xăng, dầu mới, sẽ có hiệu lực từ 6h sáng mai 18/9. 

Cụ thể, giá xăng cao cấp 95 và xăng thường 91 có đồng mức giảm 170 Kip/lit, trong 

khi giá dầu Diesel giảm 240 Kip/lít. Giá bán lẻ các mặt hàng nhiên liệu này ở thủ đô 

Vientiane từ ngày mai lần lượt là 8.550-8.130 và 7.370 Kip/lit. 

Lào tạm ngừng nâng cấp sân bay tỉnh Bokeo 

heo báo chí Lào, dự án nâng cấp sân bay Huay Xai ở tỉnh Bokeo, miền Bắc 

Lào đã bị tạm dừng từ tháng 8 và sẽ dự kiến sẽ hoạt động trở lại khi kết thúc 

mùa mưa năm nay. 

Ông Chom Xaysonekham, Giám đốc Sở Công chính và Vận tải tỉnh Bokeo, mới đây 

cho biết dự án xây dựng và nâng cấp sân bay Huayxai, hiện đang phục vụ các chuyến 

bay nội địa, nhằm đảm bảo an toàn hơn cho việc lưu thông tàu bay, đồng thời cải thiện 

khả năng tiếp nhận các loại máy bay 70-100 chỗ ngồi như ATR 72, MA-60 hoặc tương 

đương với tổng kinh phí đầu tư hơn 149 tỷ Kip, bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

Theo đó, dự án cải tạo sẽ mở rộng đường băng từ 19m lên 36m, và 1.450m lên 1.660 

chiều dài, đồng thời xây dựng thêm hàng rào xung quanh sân bay, sửa chữa đường di 

chuyển và hệ thống thoát nước, các tòa nhà hành khách, đường băng, bãi đỗ xe chuyên 

chở... và các công trình khác cũng trong diện được nâng cấp. 

Hội đàm trực tuyến Lào-Trung Quốc 

heo trang tin của Ủy ban hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc – 

China International Development Cooperation Agency – CIDCA cho biết, 

ngày 15/9 Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung 

Quốc ông Deng Poqing đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban 

hợp tác Lào Trung, kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Lào bà Khemmani Pholsena. 

Cuộc hội đàm còn có sự tham dự của Đại sứ Trung Quốc tại Lào ông Khương Tái 

Đông. 

Phát biểu tại hội đàm, ông Deng Poqing cho biết, Lào và Trung Quốc là “Đối tác tốt, 

láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt”. Lãnh đạo hai nước đã nhiều lần đạt được nhận 

thức chung quan trọng, chỉ rõ phương hướng hợp tác phát triển giữa hai nước. Dịch 

Covid 19 bùng phát cho tới nay, hai nước Trung Quốc và Lào tâm niệm sinh mệnh là 

trên hết, nhân dân là trên hết, cùng chung hoạn nạn, tương trợ lẫn nhau, dành sự ủng 

hộ về vật chất và đạo lý cho công việc chống dịch của nhau, hợp tác hai nước đã bước 

lên một tầm cao mới chưa từng có. 
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Bà Khemmani Pholsena phát biểu bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ vô tư mà Chính 

phủ Trung Quốc dành cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Lào từ trước đến 

nay, cũng như trong việc phòng chống dịch bệnh vừa qua. Lào sẵn sàng tiếp tục hợp 

tác chặt chẽ với Trung Quốc, tăng cường phối hợp, thực hiện cùng phát triển. 

Doanh nghiệp đầu tư khai thác đá hoa cương tại Lào 

heo báo chí Lào, ngày 11/9, chính quyền tỉnh Luang Prabang tổ chức lễ ký 

hợp đồng tô nhượng với một doanh nghiệp địa phương để tiến hành hoạt động 

khai thác và chế biến đá hoa cương marble. 

Tham dự buổi lễ có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Luang Prabang, bà Silyphone 

Souphanthon và Giám đốc Công ty khoáng sản IHC, ông Pisaxay Keoxayachack và 

có chứng kiến của Tỉnh trưởng Luang Prabang, ông Khamkhan Chanthavysouk. 

Theo đó, dự án khai thác và chế biến đá hoa cương marble triển khai trên diện tích 

4ha, trên địa bàn bản Dan Savang, thành phố Luangprabang, có thời hạn thực hiện 5 

năm, kể từ tháng 9/2020, với tổng vốn đầu tư 4 triệu USD. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

         Triển khai dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Lào: 

Vướng ở quy hoạch 

heo BCT, Việc nhập khẩu điện từ Lào là một trong những giải pháp phù hợp, 

đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn trước mắt và trung hạn, đặc biệt đối với 

khu vực Nghệ An, Thanh Hóa. Tuy nhiên, các dự án này còn đang gặp nhiều khó 

khăn, cần được tháo gỡ. 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực 

(BCĐQGĐL), kiểm tra, đôn đốc đối với các dự án điện phục vụ nhập khẩu điện của 

Lào khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực 

làm việc, trao đổi với Tổng công ty Điện lực Lào (EDL), chủ đầu tư các nguồn điện 

tại Lào và những đối tác liên quan.  

Qua đó, đề xuất chủ trương nhập khẩu, phương án liên kết đấu nối và đàm phán ký kết 

các hợp đồng mua điện từ dự án nguồn điện tại Lào để đảm bảo tính đồng bộ, đáp ứng 

yêu cầu nhập khẩu điện của Việt Nam. Việc triển khai đầu tư các công trình lưới điện 

phục vụ đấu nối nhập khẩu điện từ các NMNĐ tại Lào tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ 

An đang được tích cực thực hiện. Theo đó, đường dây (ĐD) 220kV Nậm Sum - Nông 

Cống (Thanh Hóa) dự kiến khởi công vào quý I/2021, hoàn thành quý 1/2022, hiện đã 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và đang chọn tư vấn lập thiết kế kỹ thuật 

(TKKT). ĐD 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (Nghệ An) dự kiến khởi công 

vào tháng 12/2021, hoàn thành tháng 12/2022, EVN đã họp thẩm định BCNCKT. 

Trạm biến áp (TBA) 220kV Tương Dương và đấu nối dự kiến khởi công tháng 9/2020, 

hoàn thành tháng 12/2021, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đang thẩm định TKCS; 

TBA 220kV Nam Cấm và ĐD đấu nối được khởi công năm 2021, hoàn thành năm 

2022, hiện đang lập BCNCKT. ĐD 220kV Tương Dương - Đô Lương và ĐD 220kV 

Đô Lương - Nam Cấm được khởi công năm 2022, hoàn thành 2024, hiện đang khảo 

sát, lập BCNCKT.  

Theo EVN, đây là những dự án rất quan trọng bổ sung lượng khá lớn công suất từ Lào 

về Việt Nam trong bối cảnh nhiều dự án nguồn điện trong nước chậm tiến độ, phụ tải 

ngày càng tăng. Tuy nhiên, hiện nay, đa số các dự án điện gặp khó khăn liên quan đến 

thỏa thuận tuyến, quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) và đánh giá 

tác động môi trường. 

Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đầu tư các dự án lưới điện phục vụ tăng cường 

nhập khẩu điện từ Lào tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, EVN đề nghị Văn phòng 

BCĐQGĐL ý kiến với các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa xem xét 

giải quyết một số vấn đề. Theo đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tiếp tục hỗ trợ EVN và các đơn vị giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan chuyển 

đổi đất rừng; sớm bổ sung quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất cho dự án; hỗ trợ, hướng 

dẫn trong công tác xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, công tác đền bù và 

GPMB; xem xét, sớm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường... 
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 Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương trao 1 tỷ đồng hỗ trợ 

TP. Pakse, tỉnh Champasak (Lào) chỉnh trang đô thị 

heo Thoidai, Vừa qua, tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum diễn ra buổi lễ 

trao tặng kinh phí hỗ trợ chính quyền TP. Pakse, tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào) nhằm chỉnh trang đô thị mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Champasak lần thứ VIII. 

Tham dự buổi lễ có ông U-Đôm-Sắc Di-Vi-Say - Bí thư, Chủ tịch TP. Pakse, đại diện 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, đại diện lãnh đạo đoàn công tác các tỉnh: 

Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương. Tại buổi lễ, ông Dương Nam Khánh - Phó Giám 

đốc Sở Ngoại vụ thay mặt UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 400 triệu đồng cho lãnh 

đạo TP. Pakse. Cũng tại buổi lễ, đại diện tỉnh Bình Dương đã trao 400 triệu đồng, đại 

diện tỉnh Đắk Lắk trao 200 triệu đồng hỗ trợ TP. Pakse. Thời gian qua, thông qua các 

hoạt động hợp tác về trao đổi đoàn, hỗ trợ giáo dục, tư pháp, mối quan hệ hữu nghị 

hợp tác giữa các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương và các địa phương của Lào 

ngày càng được củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu thiết thực của hai bên. 

Mỹ dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại 

khu vực Mekong 

heo VOV, tại Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mekong-Mỹ lần thứ nhất, Mỹ 

thông báo sẽ dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực 

Mekong. 

Ngày 11/9, Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ lần thứ nhất đã được tổ 

chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 

Phạm Bình Minh và Thứ trưởng thường trực Mỹ Stephen Biegun (thay mặt Ngoại 

trưởng Michael Pompeo) đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các 

nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam 

tháp tùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh có Thứ trưởng Bộ Công an, và 

đại diện các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường. 

Hội nghị chính thức công bố nâng cấp hợp tác lên Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ 

(MUSP) trên nền tảng những thành công của cơ chế Sáng kiến Hạ nguồn Mekong 

(LMI) được thành lập từ năm 2009, đặt nền móng cho việc phát huy tiềm năng của 

quan hệ đối tác, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của khu 

vực trong giai đoạn mới. 

Hội nghị khẳng định quan hệ hữu nghị tốt đẹp và những thành công của hợp tác giữa 

các nước Mekong và Mỹ trong các lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên nước, bảo vệ 

môi trường, ứng phó thiên tai, y tế, giáo dục, và kết nối khu vực. 

T 
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Về định hướng hợp tác giai đoạn tới, các Bộ trưởng nhận định, trước những thách thức 

và cơ hội mà tiểu vùng Mekong đang đối mặt, Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ cần 

hướng tới mục tiêu thúc đẩy hoà bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực, hỗ trợ việc 

thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 

2025. 

Về nguyên tắc hợp tác, các Bộ trưởng khẳng định Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ cần 

đề cao nguyên tắc ASEAN làm trung tâm, cởi mở, bình đẳng, đồng thuận, cùng có lợi, 

minh bạch, tôn trọng chủ quyền của các nước, không can thiệp, tôn trọng luật pháp 

quốc tế cũng như quy định và luật pháp của các nước thành viên. Hội nghị cũng nhất 

trí tăng cường bổ trợ và phối hợp với ASEAN, và các khuôn khổ hợp tác Mekong hiện 

có. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển tiểu vùng đối với 

tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hoan nghênh các nỗ lực tăng cường gắn kết 

giữa hợp tác tiểu vùng với ASEAN. 

Về lĩnh vực hợp tác, các Bộ trưởng thống nhất Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ sẽ tập 

trung vào bốn lĩnh vực là: kết nối kinh tế; quản lý bền vững nguồn nước, tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường; an ninh phi truyền thống; và phát triển nguồn nhân 

lực. 

Tại Hội nghị, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ sẽ dành gần 153,6 triệu USD cho các 

dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó có 55 triệu USD cho các dự án phòng 

chống tội phạm xuyên biên giới, 1,8 triệu USD hỗ trợ Uỷ hội sông Mekong tăng cường 

chia sẻ dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác hoạch định chính sách, và một số dự án 

về quản lý thiên tai, tổ chức đối thoại chính sách nhiều bên về phát triển khu vực 

Mekong. 

 Phá đường dây đưa người trái phép sang Lào giá 1 

triệu đồng/người 

heo VTC, Trong lúc đang tổ chức cho người vượt biên trái phép sang Lào thì 

nhóm người bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ. 

Chiều 15/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị đang củng 

cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển 

giao đối tượng, tang vật, chứng cứ cho cơ quan điều tra xử lý trước pháp luật về việc 

tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo đó, lúc 22h45 

ngày 09/9, tại khu vực đường mòn thuộc Bản Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 

(Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tổ chức mật phục và phát hiện nhóm người 

lạ mặt đang đi theo đường mòn hướng qua địa phận Lào, có dấu hiệu xuất cảnh trái 

phép. 

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng nhóm người nói trên lợi dụng địa hình hiểm 

trở bỏ chạy, tổ công tác truy bắt được 03 người gồm Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 2002); 

Nguyễn Thị Ái Nhi (SN 2002); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973) đều trú xã Lộc Bổn 

(huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Quá trình xuất cảnh, thì cả 3 người không 
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làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Một kẻ còn lại lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm 

tối và thông thuộc địa bàn, bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhóm người nói trên khai, 

khoảng 22h cùng ngày, cả 3 người ra khỏi nhà nghỉ ở thị trấn Lao Bảo thì có một người 

đàn ông lạ mặt không rõ tên tuổi, địa chỉ dắt đi bộ theo đường mòn để xuất cảnh trái 

phép sang Lào. Khi đến gần biên giới Việt Nam- Lào thì bị tổ công tác phát hiện bắt 

giữ. Lúc 07h ngày 11/9 Hồ Văn Thời (SN 1995, trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo) 

đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tự thú về việc trực tiếp đưa dẫn 03 

người nói trên xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công với số tiền 1.000.000 

đồng/01 người sau khi đưa qua đến Lào. Đây là một trong những mắt xích quan trọng 

nằm trong đường dây dẫn người qua lại biên giới trái phép. Hiện tại lực lượng Biên 

phòng đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng chuyên án. 




