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• Bộ trưởng Công Thương Lào gặp tham tán thương mại Trung Quốc
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• Lào tham dự hội nghị thường niên khung hợp tác FEALAC

• Triển khai chương trình phòng chống dịch bệnh Covid–19 tại nông thôn

• Ngân hàng Pháp cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước Lào phát triển 
lĩnh vực năng lượng

• Hàn Quốc viện trợ phát triển điện mặt trời dân sinh tại Lào

• Doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác phát triển dự án Dansavanh Namngum 
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• Hội đua thuyền ở Lào năm 2020 tổ chức quy mô nhỏ

• Thủ đô Vientiane tiến hành nâng cấp đèn chiếu sáng công cộng

• Hàng trăm người Lào xin chứng nhận để được ở lại Thái Lan

• Giá vàng tại Lào vẫn đang ở mức cao

• Giá trị xuất khẩu của Lào tăng trở lại
• Kinh tế tỉnh Attapeu tăng trưởng 7,5%/năm
• Tỉnh Bolykhamxay tăng trưởng kinh tế 6.5%/năm

• Vải lụa tỉnh Luang Prabang được chứng nhận xuất xứ

• Liên doanh Lào-Thái Lan đầu tư vào dự án sản xuất viên nén gỗ tại 
Lào

• Phụ huynh Lào đầu tư nhiều hơn vào giáo dục cho con 

• Hàng nghìn sinh viên Lào tốt nghiệp đại học Việt Nam theo diện học 
bổng

• Tả lợn châu Phi lan rộng, gây thiệt hại tại tỉnh Xayaboury

Điểm tin báo chí trong nước:

• Việt Nam, Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

• Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão số 5 gây ra

• Lào đẩy mạnh các biện pháp an toàn đập thủy điện

• Trao quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào
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Tin chính: 

 Lào không có thêm ca nhiễm Covid-19 

heo Bộ Y tế Lào, tính đến ngày 25/9, số bệnh nhân Covid-19 ở nước này là 

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

Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm 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 24/9, ngành Y tế Lào thực hiện thêm 343 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 49.625 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. 

Tính đến ngày 24/9, Lào cũng ghi nhận tổng cộng 6.636 ca nhiễm sốt xuất huyết, trong 

đó đã có 12 ca tử vong, phát sinh thêm một ca mới trong tuần tại tỉnh Phongsaly. 

Trong đó, thủ đô Vientiane vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, với 1.549 

trường hợp và 4 người tử vong, tỉnh Bolikhamxay có 734 ca nhiễm, 2 người tử vong,  

Vì vậy, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của Lào kêu gọi người dân tăng 

cường 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. 
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Lào tập trung hoạt động sản xuất điện 

heo báo chí Lào, ngày 22/9, tại trụ sở chính Điện lực Nhà nước Lào (EDL) 

ở thủ đô Vientiane, lãnh đạo các bộ ngành và đại diện các cơ quan truyền 

thông trong nước đã tham dự buổi làm việc nâng cao nhận thức về hoạt động 

của EDL. 

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào 

Savankhone Razmountry, Tổng giám đốc EDL Chanthaboun Souk-Aloun, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị EDL Siththisone Thepphasy. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EDL Chanthaboun Souk-Aloun, cho biết 

hiện Lào có 78 công trình thủy điện với công suất 9.972 MW, có thể sản xuất được 

52,211 tỷ kWh mỗi năm và xuất khẩu được 6.620 MW. Ngoài ra, Lào còn có một dự 

án điện than, bốn dự án điện sinh khối, sáu dự án điện mặt trời, bốn dự án điện gió. 

Ngoài ra, có 95% hộ gia đình trên cả nước đã tiếp cận được với điện lưới quốc gia. 

Trong đó, có 100% địa phương là tỉnh lỵ, thành phố, thủ đô và 93% tổng số bản được 

kết nối và sử dụng năng lượng điện lưới. 

Tuy nhiên, Tổng giám đốc EDL thừa nhận năng lực sản xuất điện trong mùa mưa của 

Lào chưa đạt như kỳ vọng. Cho biết khoảng 1.500MW điện tiềm năng bị lãng phí từ 

các dự án sản xuất điện trong nước, trong khi Lào vẫn thiếu điện vào mùa khô, đồng 

thời cho biết công ty đang tập trung tìm cách tăng hiệu quả sản xuất điện vào mùa mưa 

và xuất khẩu nhiều hơn ra các thị trường. 

Việc thiếu điện khiến Lào phải nhập khẩu nhiều hơn trong mùa khô, chủ yếu là từ Thái 

Lan, việc này gây ra khó khăn về tài chính cho EDL, theo ông Chanthaboun. 

Hiện tại, Điện lực Lào và Công ty điện lực Thái Lan (EGAT) có các thỏa thuận trao 

đổi điện của đường dây truyền tải chung. Khi Lào thiếu điện cho nhu cầu dân sinh 

hoặc kinh tế, nước này sẽ lấy điện từ các đường dây này. 

Mỗi năm EDL xuất khẩu từ 1-2 tỷ kWh điện cho Thái Lan và cũng nhập khẩu số lượng 

tương đường. Tuy nhiên, điện mà Lào bán cho Thái Lan ở mức 5 cent/kWh, trong khi 

nước này mua vào với giá lên đến 11 cent/kWh, đây là một trong các nguyên nhân gia 

tăng gánh nặng nợ cho EDL. Vì vậy, Lào đang xem xét phát triển thêm các nguồn năng 

lượng thay thế để giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu, đồng thời giải quyết khó khăn tài 

chính cho EDL. 

Để giải quyết tình trạng thiếu điện mùa khô, Tổng giám đốc EDL cho biết Lào cần đa 

dạng hóa các nguồn cung năng lượng, đặc biệt là điện mặt trời, điện gió... xây dựng 

các đường tải điện cao thế, tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu để tận dụng hết tiềm 

năng thủy điện. "Một điều quan trọng khác là Lào cần tìm cách trữ nước trong mùa 

mưa để tăng cường khả năng sản xuất điện". 
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Trong vài năm trở lại đây, lượng điện sản xuất tại Lào tăng nhanh trong bối cảnh mức 

tiêu thụ trong nước tương đối ổn định. Năm 2016, EGAT thỏa thuận tăng lượng điện 

nhập khẩu với EDL từ 7.000MW lên 9.000MW. Ở chiều ngược lại, lượng điện mà Lào 

nhập khẩu từ Thái Lan cũng sử dụng chung đường dây truyền tải. 

Tính đến tháng 1/2020, Lào sản xuất gần 5.000MW để xuất khẩu. Nước này có các 

thỏa thuận bán điện với Thái Lan, Việt Nam và Campuchia trong khi đang tiếp tục 

đàm phán bán điện với một số quốc gia khác trong khu vực. 

 Nhu cầu điện tại Lào tăng mạnh 

heo báo chí Lào, lượng tiêu thụ điện năng tại Lào tăng liên tục theo từng 

năm, phản ánh mức phát triển kinh tế-xã hội cùng nhu cầu xuất khẩu ngày 

càng cao. 

Năm 2019, mức tiêu thụ điện tại Lào đạt 6.595 tỷ kWh và dự kiến tăng lên tới 9.401 

tỷ kWh trong năm nay, theo Vụ Chính sách và Kế hoạch năng lượng, Bộ Năng lượng 

và Mỏ Lào. Nhu cầu điện năng tăng 2.806 tỷ kWh trong năm nay xuất phát từ việc 

triển khai dự án Wrap Data, với mức tiêu thụ điện khoảng 2 tỷ kWh mỗi năm. 

Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cũng dự đoán cho đến năm 2025, nhu cầu tiêu thụ điện của 

Lào sẽ tăng lên 13.621 tỷ kWh, với mức tăng bình quân 7.7%/năm. 

Hiện, ngành công nghiệp chiếm 47% tổng lượng điện tiêu thụ, dự kiến sẽ tăng lên 52% 

vào năm 2025. 

Báo cáo doanh thu của điện lực Nhà nước Lào cho thấy năm 2019, lĩnh vực công 

nghiệp mang lại 1.994 tỷ Kip, khu vực dân sinh đem lại 1.296 tỷ Kip và 991 tỷ Kip từ 

các doanh nghiệp. 

Tỷ lệ tiêu thụ điện từ năm 2000 đến năm 2017 tăng bình quân 13,5-14% một năm, 

trong kể từ năm 2013 trở đi, ngành công nghiệp luôn dẫn đầu về nhu cầu điện năng. 

Năm 2019, lượng điện tiêu thụ tại Lào cũng ghi nhận mức tăng mạnh 21.7% so với 

cùng kỳ. 

Theo Bộ, 93,54% số hộ gia đình trên cả nước được sử dụng điện lưới và 91,88% tổng 

số thôn bản tiếp cận được điện năng. 

Năm 2020, EDL đặt mục tiêu xuất khẩu 3.357 tỷ kWh và tăng lên 6.017 tỷ kWh vào 

năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10.9%/năm. 

Năm 2019, Lào cũng xuất khẩu được 1.43 tỷ kWh điện trị giá 647 tỷ Kip cho Thái 

Lan, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Giá trị điện xuất khẩu của Lào cũng tăng 

23% trong năm ngoái, so với mức tăng 15% trong năm 2011. Hiện, 78 dự án thủy điện, 

với tổng công suất lắp đặt 9.972MW, có khả năng tạo ra 52.211 triệu KWh tại Lào hầu 

hết là do các nhà phát triển độc lập quản lý. 

Giai đoạn 2011-2019, tổng giá trị điện xuất khẩu của Lào đạt khoảng 7.3 tỷ USD. 
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Chính phủ Lào tiếp tục giảm hạn ngạch công chức 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào đã chấp thuận về nguyên tắc chỉ tiêu công 

chức mới trong năm 2021 của Bộ Nội vụ là 1.600 suất. 

Theo Thứ trưởng Nội vụ Lào Khammoune Viphongxay, cho biết hạn ngạch 

công chức năm 2021 sẽ thấp hơn so với năm nay là 2.000 chỉ tiêu do "số 

lượng công chức hiện tại đang quá nhiều". 

Bên cạnh đó, nguyên nhân khiến chính phủ Lào tinh giản cơ cấu bộ máy hành chính 

là khả năng thu ngân sách không đạt như kỳ vọng và khó khăn do đại dịch Covid-19 

gây ra đối với nền kinh tế. 

Theo đó, tại kỳ họp thường kỳ mới đây, Bộ Nội vụ được chỉ đạo làm việc với các 

ngành liên quan để xác định nhu cầu nhân lực dựa trên cơ cấu bộ máy mới theo hướng 

tinh gọn. 

Các bộ, ngành cần cung cấp báo cáo, mô tả chi tiết nhu cầu và kế hoạch tổ chức bộ 

máy để nhận được hạn ngạch công chức mới từ chính phủ, theo ông Khammoune. 

Theo như các năm trước, ngành giáo dục và y tế thường được ưu tiên cấp nhiều hạn 

ngạch công chức do nhu cầu nhân lực cao, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Nội vụ chưa khẳng 

định điều này sẽ xảy ra trong năm 2021 vì chưa nhận được báo cáo chính thức. 

Theo Thứ trưởng Nội vụ, "giáo viên ở trung tâm các địa phương đang có số lượng lớn 

và ít hơn ở vùng nông thôn", việc này khiến "khó có thể nhận định được nhu cầu nguồn 

nhân lực giáo dục có còn cao như trước hay không". 

Liên quan đến việc này, chính phủ Lào tại phiên họp thường kỳ mới đây cũng yêu cầu 

thành lập quỹ hỗ trợ giáo viên tình nguyện và nhân viên y tế tập sự ở các khu vực khó 

khăn, việc cấp biên chế có được đề cập đến nhưng không chắc chắn. 

Theo Bộ Nội vụ Lào, nước này hiện có hơn 170.000 công chức, nhiều hơn mức cần 

thiết. 

Điều này còn phản ánh tỷ lệ công chức trên toàn dân số của nước 7 triệu dân như Lào 

đứng hàng đầu khu vực Asean, một tỷ lệ được xem là quá cao. 

Chính phủ Lào đang tập trung thực thi chính sách tinh giản bộ máy hành chính thông 

qua việc sáp nhập nhiều ban ngành có cùng chức năng và thúc đẩy công chức chịu 

trách nhiệm nhiều việc hơn để giảm chi tiêu ngân sách. 

Năm 2017, 5.000 công chức mới được tuyển dụng tại Lào, con số này giảm xuống 

3.000 vào năm 2018 và tiếp tục còn 1.500 vào năm 2019. 
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Lào hiện đại hóa hệ thống quản lý lao động 

heo báo chí Lào, Chính phủ Lào sẽ sử dụng công nghệ dữ liệu lớn (big data) 

để nâng cao năng lực quản lý lao động cả trong và ngoài nước thông qua việc 

khai thác khả năng phân tích, trích xuất thông tin một cách có hệ thống và 

nhanh chóng. 

Ngày 23/9 vừa qua tại thủ đô Vientiane, Viện Điện tử-Công nghệ máy tính (TCEI) 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Lào và Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn 

Quốc (KOTRA) đã tổ chức Hội thảo có chủ đề  "Nghiên cứu tính khả thi về công nghệ 

Dữ liệu lớn và Hệ thống quản lý lao động của Lào". 

Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, Bộ Khoa 

học và Công nghệ và các ban ngành chức năng liên quan. 

Phát biểu tại hội thảo, Viện trưởng Viện Điện tử-Công nghệ máy tính, ông Vilasack 

Inthapatha cho biết dữ liệu lớn ngoài hỗ trợ nâng cao năng lực hệ thống quản lý mà 

còn thúc đẩy kỹ năng tay nghề của lao động Lào trong và ngoài nước, cũng như lao 

động nước ngoài tại Lào. 

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, TCEI và Posco International và Pantagate -công ty 

có trụ sở tại Hàn Quốc chuyên về các giải pháp CNTT đã ký kết một biên bản ghi nhớ 

về thỏa thuận về ứng dụng big data trong việc quản lý lao động tại Lào. 

Hai tổ chức đến từ Hàn Quốc sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý số lượng lao động 

nước ngoài tại Lào cũng như lao động Lào tại nước ngoài trong mọi ngành nghề, thông 

tin tại dự án cho biết. Động thái này là sự đón đầu của Lào trước khả năng dòng lao 

động di cư lớn, chủ yếu là từ Trung Quốc và Việt Nam sẽ đến Lào sau khi các dự án 

đường sắt cao tốc hoàn thành. 

Quá trình nghiên cứu khả thi dự kiến kéo dài trong vòng 5 tháng đã khẳng định big 

data là lựa chọn tối ưu và sẽ đem lại lợi ích cho hệ thống quản lý lao động cho Lào. 

Tại hội thảo, các bên đã đưa ra thảo luận một số điểm đáng chú ý về thực trạng lao 

động tại Lào hiện nay, cũng như các chính sách và quy định của chính phủ về quản lý 

nguồn nhân lực, mục tiêu của Lào trong việc xây dựng hệ thống quản lý lao động tối 

ưu nhằm thích ứng với điều kiện thực tế mỗi địa phương, góp phần củng cố nguồn thu 

cho quốc gia và đáp ứng nhu cầu của thị trường tuyển dụng... cho đến kinh nghiệm 

quản lý hơn 230.000 lao động nước ngoài của chính phủ Hàn Quốc, khi lực lượng này 

tạo ra giá trị 20 triệu USD mỗi năm. Theo đó, Hàn Quốc hiện đang quản lý thu nhập 

của người lao động nước ngoài một cách chính xác thông qua hệ thống điện tử đăng 

ký thông tin, đào tạo, thị thực và nghĩa vụ thuế. 

Tại hội thảo, các bên đều nhận định Lào cũng có thể cải thiện nguồn thu quốc gia thông 

việc hiện đại hóa hệ thống quản lý lao động như Hàn Quốc đang áp dụng, trên nền 

tảng dữ liệu lớn. 
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 Thủ tướng Lào: tăng cường hợp tác công-tư 

heo báo chí Lào, ngày 25/9 tại trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô 

Vientiane, Phòng Công nghiệp và Thương mại quốc gia Lào (LNCCI) đã tổ 

chức Đại hội lần thứ VIII dưới sự chủ trì của Chủ tịch Oudeth Souvannavong 

và có mặt Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisulith cùng lãnh đạo các Bộ 

ngành Trung ương, chính quyền địa phương và khu vực doanh nghiệp trong nước. 

Tại Đại hội, Chủ tịch Oudeth Souvannavong đã báo cáo nêu bật các thành tựu của 

Phòng Công nghiệp và Thương mại quốc gia trong giai đoạn 3 năm vừa qua, đồng thời 

cũng trình bày Kế hoạch chiến lược phát triển doanh nghiệp Lào giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, kể từ năm 2017 đến nay, LNCCI đã tập trung xây dựng chiến lược dài hạn 

về phát triển doanh nghiệp trong nước theo mục tiêu xanh và bền vững trên cơ sở 4 trụ 

cột chính gồm: xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; khuyến khích phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích sản xuất hàng nội địa (Made in Laos) và xây 

dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, LNCCI cũng tập trung thực hiện 6 mục tiêu chính trên cơ sở thông tin từ 

Diễn đàn doanh nghiệp và Diễn đàn đối thoại công-tư thường niên để thúc đẩy phát 

triển khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua việc thành 

lập Trung tâm dịch vụ SMEs, mở rộng cơ sở sản xuất kinh tế hợp pháp, phát triển sản 

xuất hàng hóa nhãn hiệu Lào phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, 

thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế. 

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đã nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa khu vực công và tư nhân trong 

nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra tác động tiêu cực, nhằm đảm bảo 

để không ai bị bỏ lại phía sau. 

Người đứng đầu chính phủ Lào cho biết đại dịch đã đe dọa cuộc sống của hàng triệu 

người cũng như nền kinh tế toàn cầu, với số lượng ca nhiễm vẫn đang tăng từng ngày. 

Thủ tướng Lào mô tả Covid-19 là "kẻ giết người thầm lặng", là "kẻ thù vô hình", đồng 

thời kêu gọi các thành phần xã hội cần chuẩn bị các phương án ứng phó với thử thách 

này. Trong đó nhấn mạnh doanh nghiệp cần khẩn trương thích ứng với trạng thái "bình 

thường mới" để giải quyết các khó khăn. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith cho biết tầm nhìn kinh doanh mới là điều cần thiết 

trong bối cảnh "bình thường mới", trong đó nhấn mạnh vào việc tư duy sáng tạo và 

chuyên nghiệp hóa thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kinh doanh. 

Thủ tướng Thongloun cũng kêu gọi tăng cường hợp tác công tư, khẳng định tin tưởng 

vào nỗ lực phục hồi nền kinh tế của chính phủ, trong bối cảnh Lào vẫn đang còn nhiều 

dư địa phát triển trong tương lai. 
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Việc đầu tư kinh doanh cần có kế hoạch để đảm bảo tính hiệu quả, "Covid-19 đã đem 

đến bài học về việc tránh chi tiêu hoang phí và cách tiết kiệm thời gian, tài chính", thủ 

tướng Lào nói thêm. "Chính phủ và doanh nghiệp đang đi chung một con thuyền và 

cần sự hợp tác chèo lái để vượt qua các khó khăn". 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Đại hội, các đơn vị doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 

nhà nước tiêu biểu đã được trao tặng bằng khen, huân chương lao động, huy chương 

danh dự vì đã đạt thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh. 

Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Lào được cải thiện 

đáng kể 

heo báo chí Lào, tuần qua, Cục Xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 

tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 

02/TTg về tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh tại Lào. 

Cuộc họp do Cục trưởng Phonesay Vilaysack chủ trì, cùng sự có mặt của đại diện các 

ban ngành chức năng liên quan. 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phonesay cho biết Lào vừa gửi “Bản cập nhật cải cách” 

cho Ngân hàng Thế giới (WB) hồi tháng 5, trong đó đề cấp đến những tiến bộ trong 

cải cách môi trường kinh doanh, bao gồm 18 cải cách mới và 6 lĩnh vực cần điều chỉnh 

nội dung dữ liệu cũ. 

Những cải cách này dự kiến sẽ được WB xem xét cho việc đánh giá xếp hạng Mức độ 

thuận lợi trong Kinh doanh (EDB) cho Lào vào năm 2021. 

Theo đó, một trong những cải cách quan trọng nhất là giảm thời gian và thủ tục đăng 

ký kinh doanh, từ 173 xuống 17 ngày và từ 9 bước xuống còn 3 bước. 

Các cải cách khác bao gồm giảm thời gian và thủ tục xin giấy phép xây dựng và xây 

dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến, cho phép tải xuống các mẫu đơn và tài liệu có liên quan 

đến thủ tục đăng ký kinh doanh. 

Bên cạnh đó, thời gian cấp nước đã giảm từ 45 xuống còn 15 ngày và các yêu cầu cấp 

điện hiện không cần phải có giấy phép do chính quyền bản xác nhận. 

Đối với việc đăng ký tài sản và quyền sở hữu đất đai, một số quy trình cũng đã được 

thực hiện và cập nhật trên cơ sở dữ liệu điện tử. 

Ngoài ra, các quy định về bảo vệ nhà đầu tư thiểu số đã bắt đầu cụ thể hơn cùng ba 

luật thuế mới đã được ban hành vào đầu năm 2020. 

Lào cũng đã cải thiện các chỉ số về tiếp cận tín dụng, thực thi hợp đồng và giải quyết 

tình trạng vỡ nợ trong giai đoạn chuẩn bị cho đánh giá xếp hạng EDB. 

Hôm 27/8, WB cũng đưa ra thông báo về việc tạm hoãn tiến hành xếp hạng EDB để 

tiến hành kiểm tra nội bộ về quy trình thu thập và đánh giá dữ liệu. 
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Cục trưởng Cục Xúc tiến đầu tư Phonesay Vilaysack cũng đã đánh giá cao các cơ quan 

hữu quan về tiến bộ đã đạt được cho đến nay và kêu gọi thực hiện tốt kế hoạch đã đề 

ra trong quý cuối cùng của năm 2020 về việc cải cách thủ tục liên quan đến môi trường 

kinh doanh. 

Ngoài ra, Cục Xúc tiến đầu tư cũng kêu gọi tăng cường phối hợp liên cấp, liên ngành 

để đảm bảo thực hiện hiệu quả và nhất quán các cải cách lớn, bao gồm các quy định 

mới được ban hành và các thay đổi lĩnh vực hành chính cấp địa phương. 

Theo tinh thần Chỉ thị 02/TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ 

các ban ngành loại bỏ các rào cản để cải thiện môi trường pháp lý, giảm chi phí thương 

mại và nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.  

Lào cho phép người nước ngoài sở hữu căn hộ chung cư 

heo báo chí Lào, Luật đất đai sửa đổi của Lào khi chính thức có hiệu lực sẽ 

cho phép người nước ngoài sở hữu căn hộ chung cư tại nước này. 

Luật đất đai sửa đổi, chính thức được Quốc hội Lào thông qua hồi tháng 

6/2019, vừa được đăng tải chính thức trên Công báo Nhà nước Lào, cho phép người 

nước ngoài sở hữu căn hộ chung cư, theo nội dung điều 132. Theo quy định mới, công 

dân nước ngoài cũng có thể sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua thỏa 

thuận cho thuê hoặc tô nhượng với công dân hoặc Chính phủ Lào trong thời hạn tương 

ứng là 30 và 50 năm. Đáng chú ý, điều 117 và 120 của Luật đất đai sửa đổi cho phép 

gia hạn thời gian thuê, tô nhượng đất nếu được Quốc hội, Chính phủ hoặc Hội đồng 

Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Việc chính thức cho phép người nước ngoài sở hữu căn 

hộ chung cư là động lực lớn cho thị trường bất động sản tại Lào, theo các nhận định 

của chuyên gia. Trước bộ Luật nói trên, không có cơ sở pháp lý nào tại Lào cho phép 

người nước ngoài đứng tên bất động sản, đây được xem là một rào cản đáng kể làm 

thị trường ít năng động hơn. Theo đó, người nước ngoài, chỉ có thể sở hữu bất động 

sản tại Lào thông qua sự ủy quyền của một công dân Lào. 

"Cơ sở pháp lý mới sẽ gia tăng niềm tin cho người nước ngoài tại Lào", CEO của sàn 

BĐS Rentbuys, ông Houmphanh Salyalath cho biết hôm 21/9. 

Trong nhiều năm qua, những người làm BĐS tại Lào luôn nhận được sự quan tâm của 

người nước ngoài hoặc Lào kiều về khả năng sở hữu nhà hoặc căn hộ. Việc quy định 

mới đi vào hiệu lực được rất nhiều hoan nghênh và mang đến kỳ vọng tăng trưởng cho 

thị trường. "Đầu tư BĐS từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ nhiều hơn trong vài năm tới, 

khi tuyến đường sắt hoàn thành và cơ sở pháp lý thuận lợi", ông Houmphanh nói. 

Lào không phải là quốc gia đầu tiên cho phép người nước ngoài sở hữu căn hộ chung 

cư. Tuy nhiên với lợi thế là đất nước hòa bình, nằm ở trung tâm tiểu vùng Mekong, 

BĐS có thể đóng góp như là một trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Lào trong 

tương lai. Lào cũng đang nỗ lực thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông lớn để chuyển 

mình từ vị thế không có biển sang trung tâm đất liền khu vực, trở thành điểm đến đầu 

tư mới và hấp dẫn đối với nước ngoài. 
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 Doanh nghiệp hối thúc chính phủ hoàn thiện hệ thống 

hải quan điện tử 

heo báo chí Lào, Hệ thống hải quan một cửa (LNSW) mặc dù đã được triển khai 

chính thức hồi tháng 6 năm 2019 tại Cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái số 1 nhưng 

vẫn đang tồn tại nhiều hạn chế và thiếu sót để vận hành một cách hoàn chỉnh. 

Tháng 2/2020, Bộ Tài chính Lào ban hành quyết định sử dụng hệ thống hải quan một 

cửa (LNSW) đối với mặt hàng phương tiện và yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký khai 

báo thông qua hệ thống này. 

Cục Hải quan Lào cũng cho biết các quy trình kê khai hải quan đều được đồng bộ qua 

LNSW, tuy nhiên hệ thống đã bị tạm dừng chỉ sau khi vận hành được một thời gian 

ngắn, tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. 

Cụ thể, LNSW đã không, hoặc chưa thể liên kết với cơ sở dữ liệu của Bộ Công chính 

và Vận tải Lào đối với mặt hàng phương tiện nhập khẩu, đặc biệt là ô tô. Đây là vấn 

đề nghiêm trọng bởi khách hàng đã trả trước cho đại lý các khoản phí có liên quan, 

bao gồm cả thuế thông qua Hệ thống hải quan một cửa điện tử. 

Doanh nghiệp cho biết niềm tin của khách hàng đã suy giảm bởi không thể lấy ra dữ 

liệu từ LNSW để thực hiện đăng kiểm và làm biển số chính thức với cơ quan chức 

năng. 

Ngoài ra, kể từ khi vận hành hệ thống LNSW, xe ô tô nhập khẩu phải kê khai từng đơn 

vị một, trong khi việc kê khai và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng, được cho là 

thiếu sự ổn định cần thiết, đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp muốn hoàn thành thủ 

tục cho lô hàng trong ngày. Việc này khiến chi phí vận tải tăng cao khi xe chở phương 

tiện từ Thái Lan phải ở lại Lào thêm ít nhất 1 ngày. 

Các doanh nghiệp đều nhận định việc chưa hoàn thiện hệ thống LNSW có thể dẫn đến 

các ảnh hưởng tiêu cực trong tương lai. Nhà chức trách cũng thừa nhận LNSW chưa 

khả dụng cho mọi lĩnh vực có liên quan và sẽ cố gắng cải thiện tình hình trong tương 

lai gần. 

Là một hợp tác với Bureau Veritas từ năm 2013, Cục Hải quan Lào đã thực hiện dự án 

phát triển Hệ thống hải quan một cửa (LNSW), thuộc khuôn khổ chiến lược hiện đại 

hóa ngành Hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư trong nước. Hệ thống hải 

quan một cửa (LNSW) nhằm giảm tải các quy trình không cần thiết và giảm bớt thủ 

tục giấy tờ, đồng thời tiết kiệm thời gian và các chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa. Được 

kỳ vọng sẽ hỗ trợ cải thiện công tác quản lý hàng hóa nhập khẩu, thu ngân sách và thu 

phí các loại thông qua hệ thống ngân hàng. 
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Du lịch Lào ảnh hưởng từ tình hình chung trên thế giới 

heo báo chí Lào, lượng khách du lịch đến Lào được dự đoán sẽ giảm, trong 

khoảng 60-80%, đây cũng là tình trạng chung trên toàn cầu trong năm nay, do 

các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế 

trong nửa đầu năm 2020 đã giảm 65%, tương đương 440 triệu lượt. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào cũng cho biết 6 tháng đầu năm, Lào chứng kiến 

lượng sụt giảm du khách quốc tế 60% so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ ghi nhận 

886.447 lượt. 

UNWTO cũng cho biết nguồn thu du lịch toàn cầu đã giảm 460 tỷ USD trong 6 tháng 

đầu năm. Trong đó Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực đầu tiên ghi nhận ảnh hưởng 

và đồng thời cũng chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi ghi nhận lượng khách giảm 72% 

trong cùng giai đoạn. Lượng khách du lịch đến châu Âu cũng giảm 66% trong 6 tháng 

đầu năm nay, trong khi châu Mỹ giảm 55%, châu Phi và Trung Đông giảm 57%. 

Theo Tổng thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili, thế giới đang đối mặt với khủng 

hoảng kinh tế và y tế chưa từng có, trong đó du lịch phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 

là một trong các ngành sử dụng nhiều lao động nhất, gây ra nguy cơ làm hàng triệu 

người thất nghiệp. 

Đối với Lào, sự sụt giảm du khách không chỉ khiến khu vực doanh nghiệp gặp ảnh 

hưởng mà còn tác động rất lớn đến nguồn thu quốc gia và thu nhập của người dân. 

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, ông Ounthuang Khaophanh, nếu 

biên giới tiếp tục bị đóng cửa như hiện tại, khả năng khách quốc tế đến Lào sẽ xuống 

dưới 1 triệu lượt, khi trước đó nước này đặt mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách trong 

năm 2020. "Việc theo đuổi chiến dịch hay bất cứ hoạt động du lịch nào cũng là một 

thách thức, khi các biện pháp phòng ngừa Covid-19 vẫn phải được thực hiện nghiêm 

ngặt", theo ông Ounthuang. 

Nếu chính phủ tiếp tục nới lỏng quy định khi dịch bệnh được kiểm soát, mọi người có 

thể nghĩ đến việc sử dụng nhiều thời gian đi du lịch và nghỉ dưỡng hơn, Thứ trưởng 

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch lạc quan cho biết. 

Các chuyên gia cũng kỳ vọng du lịch sẽ phục hồi vào quý cuối cùng của năm 2020, 

nhưng khả năng là đầu năm 2021. Bài học rút ra từ các tình huống tương tự cho thấy 

du lịch có khả năng phục hồi nhanh chóng bởi nhu cầu đi lại, thăm viếng và làm việc. 

Du lịch là một trong các lĩnh vực đóng góp quan trọng vào nền kinh tế Lào và được 

xem là động lực tăng trưởng chính, khi tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy thu nhập 

người dân. 
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Một nửa tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc là hầm chui 

heo truyền thông Lào, nhà chức trách Lào và Trung Quốc cho biết sẽ sớm tổ 

chức sự kiện đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ 75 hầm chui thuộc dự án đường 

sắt 5.9 tỷ USD nối Vientiane đến Côn Minh, Vân Nam. 

Xinhua hôm 22/9 đưa tin một nhà thầu phụ Trung Quốc đã thông thành công 

hầm chui Ban Phoukeua, huyện Nga, tỉnh Oudomxay, cách thủ đô Vientiane khoảng 

400km về phía bắc. 

Theo đó, đường hầm Ban Phoukeua là hầm chui thứ 72/75, nằm trong nhóm các hầm 

chui lớn cuối cùng được khoan thành công, dài gần 9.000m. Việc này đánh dấu thêm 

một bước tiến quan trọng của dự án đường sắt xuyên biên giới giữa hai nước. 

Cụ thể, với chiều dài chính xác 8.936m, đường hầm Ban Phoukeua là 1 trong 10 hầm 

chui dài hơn 5km của dự án. 

Trưởng ban quản lý dự án, ông Chantoula Phanalasy mới đây cho biết việc hoàn thành 

75 hầm chui đường sắt sẽ sớm được công bố thông qua một buổi lễ chào mừng. Hiện, 

ban quản lý đang chờ đợi xác nhận từ các nhà thầu Trung Quốc. 

Hầm chui là một phần chính của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, chiếm 198km trong 

tổng chiều dài hơn 413km của toàn tuyến. Việc hoàn thành toàn bộ hạng mục hầm 

chui được xem là dấu mốc lớn. 

Hồi tháng 3/2019, Công ty Kỹ thuật đường sắt số 5 Trung Quốc CREC-5 thông thành 

công hầm chui đầu tiên Boten, với chiều dài 6.453,5m. 

Mới đây, Hầm chui Hữu nghị dài 9,59 km xuyên biên giới Lào-Trung Quốc ở tỉnh 

Luang Namtha cũng vừa được hoàn thành, với đoạn dài 7,17 km ở tỉnh Vân Nam và 

đoạn dài 2,42 km ở phía Lào. 

Bất chấp các tác động của đại dịch Covid-19, nhà phát triển dự án tuyên bố tiến độ vẫn 

đi theo đúng kế hoạch đề ra, tính đến 31/8, toàn tuyến đã hoàn thành hơn 91% khối 

lượng công việc, dự kiến đưa vào hoạt động, khai thác chính thức trong cuối năm 2021 

tới. 

Đường sắt Lào Trung dài hơn 413km, thuộc khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường 

mà Trung Quốc đề xướng, được kỳ vọng sẽ giảm 30-40% chi phí vận tải so với phương 

thức đường bộ. 

Đường sắt sử dụng tàu điện cao tốc, cho phép chở khách tối đa ở 160km/h. 
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Bộ trưởng Công Thương Lào gặp tham tán thương mại 

Trung Quốc 

heo truyền thông Lào, ngày 23/9 vừa qua tại trụ sở Công Thương ở thủ đô 

Vientiane, Bộ trưởng Khemmani Pholsena kiêm chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào 

-Trung Quốc đã có buổi tiếp và trao đổi với tham tán Kinh tế-Thương mại Đại 

sứ quán Trung Quốc tại Lào Wang Qi Hui nhân dịp ông này kết thúc nhiệm 

kỳ công tác. 

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Khemmani Phonsena đã đánh giá cao những hoạt động, đóng 

góp của ông Wang Qi Hui trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại 

cũng như các hợp tác kỹ thuật, viện trợ của Trung Quốc đối với Lào. 

Nhấn mạnh trong 5 năm vừa qua, hợp tác thương mại-đầu tư và sự hỗ trợ của Trung 

Quốc đối với Lào là vô cùng to lớn, Bộ trưởng Công Thương Lào cảm ơn và đánh giá 

cao những thành tựu, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác Lào-Trung Quốc 

cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội Lào của tham tán Kinh tế-Thương mại Đại sứ 

quán Trung Quốc tại Lào Wang Qi Hui. 

Nhân dịp này, thay mặt chính phủ Lào, Bộ trưởng Khammani Pholsena cũng đã trao 

tặng bằng khen của bộ Công Thương và Ủy ban hợp tác Lào -Trung Quốc cho ông 

Wang Qi Hui vì các thành tựu và đóng góp trong suốt nhiệm kỳ đã qua 

Bên cạnh đó, bà Khemmani Pholsena cũng đã gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 71 

năm ngày Quốc khánh Trung Quốc (01/10/2020) đến ông Wang Qi Hui cùng đoàn. 

Phát biểu tại buổi gặp, ông Wang Qi Hui cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng 

Công Thương Lào vì sự đón tiếp thân mật và trao tăng bằng khen lần này. 

Trong giai đoạn 34 năm từ 1986 – 2019, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc sang Lào 

tăng từ 30.000 USD lên 1,76 tỷ USD, nhập khẩu Trung Quốc từ Lào tăng từ 9,77 triệu 

USD lên thành 2,16 tỷ USD, tổng giá trị xuất nhập khẩu hai nước Trung Lào tăng từ 

9,8 triệu USD lên thành 3,92 tỷ USD, theo thứ tự lần lượt tăng 58.667 lần, 221 lần và 

400 lần. Trong giai đoạn cùng kỳ, giá trị xuất khẩu – nhập khẩu – tổng xuất nhập khẩu 

giữa Trung Quốc với ASEAN lần lượt là 188 lần, 182 lần và 186 lần. Có thể thấy, tốc 

độ tăng trưởng thương mại xuất nhập khẩu Trung – Lào nhanh hơn so với thương mại 

giữa Trung Quốc – ASEAN, trong đó tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đối với 

Lào tăng nhanh hơn so với nhập khẩu của Trung Quốc từ Lào. 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Lào và là quốc gia đầu tư nhiều 

nhất vào Lào. 
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 Lào tham dự Hội nghị lãnh đạo Ngoại giao các nước 

chậm phát triển 

heo báo chí Lào, ngày 17/9, Đoàn đại biểu Lào do Thứ trưởng Ngoại giao 

Thongphan Savanphet dẫn đầu đã tham dự Hội nghị trực tuyến lãnh đạo Ngoại 

giao các nước chậm phát triển thường niên 2020. 

Hội nghị được tổ chức thường niên thuộc khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng 

Liên hợp quốc nhằm tạo diễn đàn cho lãnh đạo Ngoại giao 47 quốc gia đang nằm trong 

nhóm chậm phát triển (LDCs) cùng đại diện đối tác phát triển, tổ chức mạng lưới LHQ 

và tổ chức quốc tế có liên quan để thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề nối bật cũng 

như hợp tác xây dựng đường lối triển khai Chương trình hành động Istanbul (IPoA) 

dành cho các quốc gia kém phát triển của LHQ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Thongphan Savanphet khẳng định sự 

tích cực của CHDCND Lào trong quá trình thực thi Chương trình hành động Istanbul, 

đồng thời nhấn mạnh các thành tựu và thách thức phải đối mặt trong giai đoạn đã qua. 

Thứ trưởng Ngoại giao Lào cho biết đại dịch Covid-19 đã tác động đến sự phát triển 

kinh tế-xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, đầu tư và thương mại, gây ra thiệt hại to 

lớn nguồn thu ngân sách đất nước và ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế người dân. Trong 

bối cảnh đó, Lào kêu gọi các đối tác phát triển tiếp tục duy trì sự ủng hộ các quốc gia 

LDCs, đặc biệt là nguồn viện trợ ODA, một trong các yếu tố quan trọng đóng góp vào 

việc hoạch định chính sách ngắn-trung và dài hạn để đảm bảo người dân, hộ gia đình 

và khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhận được các 

hỗ trợ cần thiết. 

Cũng trong hội nghị, đoàn đại biểu Lào cũng đã thông tin về tiến độ thực hiện quá 

trình rời khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển, đặc biệt là việc chuẩn bị cho vòng 

đánh giá thứ 2 của LHQ vào đầu năm 2021 tới. 

Lào lạc quan nước này sẽ vượt qua vòng đánh giá khi sẽ ít nhất đạt được 2 trong 3 tiêu 

chí, thậm chí có thể hoàn thành 3 tiêu chí để rời khỏi LDC và tiến vào giai đoạn chuyển 

tiếp trong thời gian tới. Tuy nhiên, với các thách thức mới từ đại dịch Covid-19, phía 

Lào cho biết sẽ tiến hành xem xét lại quá trình thực hiện mục tiêu của mình để đảm 

bảo rời khỏi nhóm các nước chậm phát triển một cách suôn sẻ và có tính bền vững. 

Bất chấp nhiều thách thức phía trước, Chính phủ Lào vẫn kiên định với mục tiêu rời 

khỏi nhóm các quốc gia chậm phát triển (LDC) của Liên hợp quốc vào năm 2024. Việc 

thoát khỏi LDC là một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng và Chính phủ Lào 

trong nhiều năm qua thông qua hàng loạt chính sách được lồng ghép và kế hoạch phát 

triển kinh tế 5 năm lần thứ 8 (2016-2020). Tuy nhiên, Lào sẽ đối mặt với việc mất 

đáng kể giá trị thương mại khi không còn hưởng đặc quyền, và bao gồm cả dòng viện 

trợ quốc tế trong vị thế quốc gia chậm phát triển. 
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Lào tham dự hội nghị thường niên khung hợp tác 

FEALAC 

heo báo chí Lào, tuần vừa qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Vientiane, 

ông Kingphokeo Phommahaxay, quyền Cục trưởng Cục kinh tế, Bộ Ngoại 

giao, đã tham dự Hội nghị thường niên của Ủy ban điều phối Diễn đàn Hợp 

tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) với tư cách là Trưởng FEALAC của Lào. 

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến. 

Hội nghị lần này diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Lào và Cộng hòa Dominica với 

cương vị là quốc gia điều phối, cùng các nước đồng chủ tịch của 4 Nhóm công tác 

(WG) gồm: i- Chính trị - Xã hội và Phát triển bền vững; ii- Thương mại - Đầu tư - Du 

lịch - Doanh nghiệp vừa và nhỏ; iii) Khoa học-Công nghệ - Đổi mới - Giáo dục; (iv) 

Văn hóa - Thanh niên - Giới và Thể thao và đại diện ban điều phối quỹ tín thác 

FEALAC. 

Tại hội nghị các thành viên sẽ tập trung vào thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc 

hop bộ trưởng ba bên (FEALAC Troika, đây là cuộc họp thường niên và thời gian qua 

tổ chức song song với cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc 

Hội nghị cũng tiến hành tham vấn về tính khả thi trong việc tổ chức cuộc họp cấp cao 

đặc biệt giữa các nước FEALAC trong giai đoạn dịch bệnh Covid–19, thảo luận về 

quy định và quy trình về việc thúc đẩy việc đăng kí tham gia vai trò điều phối mới cho 

cả 2 khu vực, xem xét lại các chương trình, dự án sử dụng quỹ tín thác FEALAC. 

Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) thành lập năm 1999, là một diễn 

đàn khu vực gồm 36 quốc gia cấu thành khu vực Đông, Đông Nam Á và Mỹ Latinh 

hợp tác với nhau để tạo thành một kênh đối thoại chính thức và thường xuyên giữa hai 

khu vực. Đến nay, FEALAC có 36 nước thành viên, trong khu vực Đông Á có 16 nước 

và Mỹ Latinh có 20 nước. 

Hoạt động của FEALAC nhằm mục đích tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai khu 

vực; thúc đẩy hợp tác tiềm năng và đa dạng giữa hai khu vực trong các lĩnh vực kinh 

tế, thương mại, tài chính, khoa học kỹ thuật, môi trường, đầu tư, văn hóa, thể thao, du 

lịch cũng như giao lưu giữa nhân dân các nước thành viên ở hai khu vực. Hoạt động 

trên nguyên tắc đồng thuận, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp, bình đẳng 

và cùng có lợi. 
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Triển khai chương trình phòng chống dịch bệnh Covid 

– 19 tại vùng nông thôn 

heo truyền thông Lào, Quỹ xóa đói giảm nghèo quốc gia Lào vừa nhận được 

khoản viện trợ không hoàn lại từ Cơ quan phát triển và hợp tác Thụy sĩ (SDC) 

trị giá 500.000 USD, tương đương hơn 4 tỷ Kip để phục vụ công tác phòng 

chống dịch bênh Covid – 19 tại ở khu dân cư thuộc vùng nông thôn, nơi có 

nhiều nguy cơ. 

Theo đó, lễ khởi động dự án diễn ra ngày 21/09/2020 ở thủ đô Vientiane, tại trụ sở của 

Cục Phát triển nông thôn và Hợp tác xã, Bộ Nông Lâm Lào, với sự tham dự của ông 

Khambounnat Thứ trưởng Bộ Nông lâm, ông Chit Thavysai Giám đốc Quỹ giảm 

nghèo quốc gia, ông Jean Francios Cuenod, Giám đốc Văn phòng hợp tác lưu vực sông 

Mekong của Thụy sĩ. 

Tại buổi lễ, ông Chit Thavysai tuyên bố các mục tiêu của dự án trong việc hỗ trợ cộng 

đồng thực hiện các biện pháp của Chính phủ nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch 

bệnh Covid – 19 tại khu vực nông thôn ở Lào, đồng thời, các hoạt động cũng hướng 

đến mục tiêu của Quỹ giảm nghèo đã và đang được triển khai trong giai đoạn vừa qua. 

Dự án lần này cũng được thực hiện thông qua hợp tác với Bộ Y tế. 

Bước đầu, dự án sẽ hỗ trợ sản xuất các công cụ tuyên truyền thông tin, nâng cao sự 

hiểu biết về việc phòng chống bước đầu về dịch bênh Covid-19 cho người dân, học 

sinh, sinh viên các trường học và trường dạy nghề, gồm cả hướng dẫn cách sử dụng 

khẩu trang đúng cách, thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương 

mà người dân có thể tự mua. 

Dự kiến, người dân ở khu vực nông thôn thuộc nhóm đối tượng giảm nghèo ở 35 

huyện, 900 bản tại 10 tỉnh của Lào sẽ được hưởng lợi từ dự án này, bao gồm Phongsaly, 

Luangnamtha, Udomxay, Luangphabang, Huaphan, Xiengkhoang, Savannakhet, 

Salavan, và tỉnh Attapeu. 
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Ngân hàng Pháp cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhà 

nước Lào phát triển lĩnh vực năng lượng 

heo báo chí Lào, Banque Franco Lao (BFL) vừa đồng ý cung cấp khoản vay 

cho Doanh hiệp cổ phần Nhà nước Lào (LHSE) trị giá 10 triệu USD để bổ 

sung nguồn vốn cho các phát triển chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tại 

Lào. 

Thỏa thuận cung cấp vốn đã diễn ra hôm 23/9 tại thủ đô Vientiane giữa Giám đốc điều 

hành của BFL, ông Arnaud Caulier và Tổng giám đốc LHSE, ông Manasinh Vongsay 

và có chứng kiến bởi lãnh đạo các ban ngành chức năng liên quan. 

Doanh hiệp cổ phần Nhà nước Lào (LHSE) là đơn vị thuộc sở hữu của chính phủ, đầu 

tư chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng điện. LHSE có cổ phần trong các dự án phát triển 

điện độc lập (IPP), trong đó có thủy điện Nam Theun 2, dự án lớn nhất từng được phát 

triển tại Lào. 

Trong khi đó, BFL hoạt động tại Lào hơn 10 năm, là một trong các ngân hàng cung 

cấp các dịch vụ và giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc BFL Arnaud Caulier cho biết, ngân hàng đã tham gia 

vào các dự án lớn tài trợ tại Lào trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, bất 

động sản và khách sạn. 

Ông Arnaud nhấn mạnh BFL sẽ tiếp tục cung cấp giải pháp tài chính bền vững để hỗ 

trợ các doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào trong thời gian tới. 

"Thỏa thuận với LHSE đáp ứng hoàn toàn tham vọng của BFL bởi năng lượng là lĩnh 

vực nhiều hứa hẹn tại Lào, không chỉ là thủy điện, mà còn là các loại năng lượng tái 

tạo khác", ông Arnaud cho biết. 

Giải pháp tài chính mà LHSE nhận được từ BFL được đánh giá cao về tầm quan trọng 

và ý nghĩa đối với cả hai bên, khi sẽ góp phần nâng cao vị thế năng lượng của Lào 

trong khu vực. 

BFL là liên doanh của BRED Banque Populaire thuộc tập đoàn BPCE, được xếp hạng 

là tập đoàn ngân hàng thứ 17 trên toàn thế giới về tài sản và Ngân hàng Ngoại thương 

Lào đại chúng BCEL- ngân hàng thương mại lớn nhất tại Lào. 

LHSE là doanh nghiệp của chính phủ Lào, trực thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính, tập 

trung đầu tư vào lĩnh vực năng lượng điện như Thủy điện Nam Theun 2, Nhà máy 

nhiệt điện Hongsa, Thủy điện Xepian-Xenamnoy, Thủy điện Nam Ngiep 1. 

LHSE cũng đầu tư vào hoạt động kinh doanh tro bay và thạch cao ở huyện Hongsa, 

tỉnh Xayaboury. 
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 Hàn Quốc viện trợ phát triển điện mặt trời dân sinh tại 

Lào 

heo truyền thông Lào, người dân tại các bản Nahao và Navang ở huyện Nakai, 

tỉnh Khammuan ở miền trung Lào đang chờ đợi hưởng lợi từ dự án lặp đặt hệ 

thống điện mặt trời sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. 

Theo đó, dự án "Thị trấn Năng lượng Thân thiện với Môi trường", được ký kết giữa 

Viện Xúc tiến Năng lượng Tái tạo, thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ Lào và Bộ Công 

Thương Hàn Quốc, bắt đầu triển khai vào tháng 4/2019 sử dụng nguồn việc trợ không 

hoàn lại từ chính phủ Hàn Quốc trị giá 3,2 triệu USD để tiến hành lắp đặt hệ thống 

năng lượng mặt trời 260 kW cho 30 bản địa phương ở tỉnh Khammuan, dự kiến đem 

lại lợi ích cho 5.000 cư dân thuộc 1.500 hộ gia đình. 

Dự án nói trên được thực hiện bởi Công ty PP Electric của Hàn Quốc, trong đó sử 

dụng cả chuyên gia Hàn Quốc và Lào. 

Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 85% tiến độ, trong đó hoàn thành ở 2 bản sau 

khi tiến hành lắp đặt 237 cột thu và 9.500m cáp được lắp đặt ở bản Nahao, và 98 cột 

và 5.200m cáp được lắp đặt ở bản Navang. Trong đó, khoảng 305 hộ gia đình đã được 

kết nối với mạng điện cục bộ với hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời và trạm biến 

áp. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Công ty TNHH Korea Western Power, ông Kim Byung Sook 

ngày 17/9 đã trao tặng số trang thiết bị điện dân dụng trị giá 35 triệu Kip cho một số 

trường học tại các bản trọng điểm của dự án. 

Dự án được xem có vai trò quan trọng trong việc cải thiện mức sống và tính bền vững 

của người dân địa phương hẻo lánh ở các địa phương thuộc khu vực hồ chứa Nam 

Theun 2. 

Các bản Nahao và Navang cách huyện Thakhek của tỉnh Khammuan 130 km và cách 

thị trấn huyện Nakai 45 km và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. 

Chính phủ Lào đang đặt mục tiêu 95% dân số được sử dụng điện và tăng lên 98% vào 

năm 2025. 
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Doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác phát triển dự án 

Dansavanh Namngum Resort giai đoạn 2 

heo trang chủ SinoHydro Bureau 10, ngày 22/9 vừa qua Công ty Cục công trình 

số 10 Tập đoàn Thủy điện thủy lợi Trung Quốc – Power China đã ký hợp đồng 

với Công ty TNHH Dansavanh Namngum Resort về việc nhận thầu thi công dự 

án Khu phố thương mại Dansavanh Namngum Resort. 

Theo đó, Phó tổng giám đốc Công ty Cục công trình số 10 Trung Quốc kiêm Tổng 

giám đốc Công ty công trình số 10 tại Lào ông Dư Minh Xuyên, Tổng giám sát tài 

chính Công ty TNHH Dansavanh Namngum Resort ông Trương Uyên đã đại diện hai 

bên ký kết hợp đồng nói trên. 

Ông Dư Minh Xuyên phát biểu tại sự kiện cho biết, Công ty Cục công trình số 10 sẽ 

phát huy thế mạnh hơn 12 năm khai thác thị trường Lào, chuẩn bị chu đáo, nỗ lực xây 

dựng đưa dự án nói trên trở thành công trình điển hình của hợp tác giữa doanh nghiệp 

quốc doanh với doanh nghiệp tư nhân đều của Trung Quốc tại thị trường Lào. Đại diện 

Công ty TNHH Dansavanh Namngum Resort cũng phát biểu cho biết, hy vọng hai bên 

sẽ lấy dự án này làm khởi điểm, hợp tác trân thành, dưới sự dẫn dắt của chiến lược 

“Vành đai, Con đường” triển khai hợp tác sâu sắc hơn tại thị trường Lào. 

Dự án Khu phố thương mại Dansavanh Namngum Resort nằm ở vị trí trung tâm của 

khu nghỉ dưỡng Dansavanh Namngum Resort - một trong những dự án du lịch lớn nhất 

mà doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đầu tư thực hiện tại Lào. Khu nghỉ dưỡng 

Dansavanh Namngum Resort có vị trí địa lý rất đắc địa, nằm chủ yếu dọc theo ven hồ 

thủy điện Nặm Ngừm, cách Thủ đô Viêng Chăn 60 km. Tổng thể dự án được quy 

hoạch thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 đã đưa vào sử dụng, hợp đồng mới được ký kết 

nhằm thực hiện giai đoạn 2 dự án, tổng thời gian thi công là 8 tháng với các công trình 

kiến trúc mang phong cách Đông Nam Á gồm 7 ngôi biệt thự, 7 tòa nhà thương mại, 

1 cổng chào, 1 khu Karaoke, được xây dựng chủ yếu là nhà 3 tầng, tổng diện tích xây 

dựng là 23.256 m2. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điểm nhấn cho bức tranh du 

lịch thủ đô Viêng Chăn, thu hút nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là khách du lịch 

Trung Quốc, khách có nhu cầu dịch vụ casino từ các nước xung quanh Lào. 
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Tin vắn: 

 Hội đua thuyền ở Lào năm 2020 tổ chức quy mô nhỏ 

heo báo chí Lào, ngày 22/9, hoạt động chợ đêm ở khu vực bờ sông Mekong 

sẽ tạm nghỉ trong các ngày 27/9-3/10 (7 ngày) để tổ chức Hội Mãn chay 

thường niên 2020 (Bun Ook Phansa) và cuộc thi đua thuyền truyền thống. 

Theo đó, không gian chợ đêm sẽ tạm nhường mặt bằng cho các kiot cho thuê 

cho việc tổ chức hội chợ phục vụ người dân và du khách tham gia hội đua thuyền. 

Sau khi thông báo được đưa ra, dư luận Lào đã nảy sinh một lượng không nhỏ ý kiến 

quan ngại về tính an toàn của việc tổ chức lễ hội đua thuyền trong bối cảnh hầu hết các 

địa phương trên cả nước, đều thông báo không tổ chức sự kiện tương tự nhằm phòng 

ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Nhiều ý kiến khác, cho rằng không nên tổ 

chức hội đua thuyền truyền thống trong năm nay bởi "nguy cơ vi phạm các biện pháp 

phòng ngừa dịch bệnh" khi có nhiều người tham dự sự kiện. 

Quận trưởng Chanthabouly, kiêm trưởng ban tổ chức lễ hội, ông Bounna 

Phathoummavong hôm 22/9 cho biết cuộc thi đua thuyền sẽ diễn ra trong 3 ngày 1-

3/10 để "phát huy truyền thống văn hóa" và hội chợ thương mại nhằm "thúc đẩy quảng 

bá hàng hóa địa phương và du lịch". 

Ngoài thủ đô Vientiane, các tỉnh Luang Prabang và Savannakhet cũng thông báo sẽ tổ 

chức lễ hội đua thuyền truyền thống để chào mừng giai đoạn mãn chay nhưng trong 

quy mô phù hợp để đảm bảo "duy trì nét văn hóa truyền thống" và "đảm bảo phòng 

chống dịch bệnh". 

Thủ đô Vientiane tiến hành nâng cấp đèn chiếu sáng 

công cộng 

heo báo chí Lào, nhà chức trách Thủ đô Vientiane đang tiến hành nâng cấp 

hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên nhiều tuyến đường trong thành phố 

bằng khoản viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Trung Quốc trị giá 87.5 

triệu NDT. 

Những ngày qua, trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Vientiane, các kỹ sư và 

thợ do nhà chức trách chỉ đạo đang gấp rút lắp đặt cột đèn chiếu sáng mới, đồng thời 

tiến hành điều chỉnh hệ thống điện ngầm. 

Ngoài ra, khoản viện trợ của Trung Quốc sẽ được sử dụng vào việc cải tạo hệ thống 

điện, nước, tích hợp đèn chiếu sáng vào đài phun nước tại quảng trường Patouxay ở 

trung tâm thành phố Vientiane. 

Dự kiến, việc nâng cấp sẽ hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 45 Quốc khánh Lào (2/12) 

tới. 
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 Hàng trăm người Lào xin chứng nhận để được ở lại 

Thái Lan 

heo báo chí Lào, Hàng trăm công dân Lào xếp hàng chờ đợi trước lãnh sự 

quán Lào tại tỉnh Khonkaen, đông bắc Thái Lan để xin chứng nhận trước khi 

được gia hạn thị thực lưu trú tại nước này. Việc này diễn ra trong bối cảnh 

hiệu lực của chính sách hỗ trợ về lưu trú của chính phủ Thái Lan đối với người 

nước ngoài sẽ kết thúc vào 26/9, sau khi được áp dụng kể từ đầu tháng 7 vừa qua. 

Ngoài hàng chục nghìn người quyết định trở về nước trong vài tháng qua, nhiều công 

dân Lào vẫn ở lại Thái Lan với nhiều lý do, dẫn đến việc phải tiếp tục xin cấp thị thực 

để tiếp tục được ở lại nước này, trong đó có nhiều người lao động. 

Theo quy định, để đảm bảo lưu trú hợp pháp, công dân Lào cần xin giấy chứng nhận 

đặc biệt từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Lào trước khi xin gia hạn thị thực (visa) 

với nhà chức trách Thái Lan. Cũng theo tỉnh trưởng Khonkaen Somsak Jangtrakun, cơ 

quan quản lý người nước ngoài đang tiếp nhận hơn 300 đơn gia hạn thị thực mỗi ngày 

trong bối cảnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan vẫn đang 

được áp dụng nghiêm ngặt. 

Giá vàng tại Lào vẫn đang ở mức cao 

heo báo chí Lào, thị trường vàng tại Lào hiện bao gồm 2 nhóm khách hàng, 

một bên đang cố gắng chờ đợi vàng giảm giá để mua tích trữ, trong khi phần 

còn lại mong muốn giá kim loại quý tăng trở lại để kiếm lời. 

Trên thực tế, giá vàng tại Lào kể từ đầu tháng 9, thời điểm ghi nhận mốc cao lịch sử, 

và không có chênh lệch so với thời điểm hiện tại, 

Không có nhiều người đã được nhìn thấy mua vàng ở các cửa hàng trang sức tại thành 

phố Vientiane, tình trạng ảm đảm tiếp diễn phản ánh tâm lý chờ đợi giảm giá của người 

dân. 

Giá vàng do Phouvong Jewellery Shop, một trong các doanh nghiệp hàng đầu ở lĩnh 

vực này, niêm yết hồi đầu tháng ở mức 9.23 triệu Kip/bath 15gr, 2.31 triệu Kip/saleung 

3.75gr. 

Tính đến ngày 21/9, giá các sản phẩm vàng lần lượt là 9.24 triệu Kip và 2.31 triệu Kip. 

Trước đó, vào tháng 7, giá vàng ở Lào tiến đến mốc cao lịch sử, gần 8.8 triệu Kip/bath 

và 2.2 triệu Kip/saleung, tăng rất mạnh từ ngưỡng 8.2-2 triệu Kip ở thời điểm trước đó 

1 tháng. 
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Giá trị xuất khẩu của Lào tăng trở lại 

heo báo chí Lào, kim ngạch thương mại của Lào trong tháng 8/2020 đạt hơn 

760 triệu USD và cán cân xuất-nhập khẩu không chênh lệch nhiều. 

Theo Bộ Công thương Lào, giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước này trong 

tháng 8 vừa qua đạt 377 triệu USD, trong khi nhập khẩu ở mức 384 triệu USD, tổng 

kim ngạch đạt 762 triệu USD, nhập siêu 7 triệu USD. 

Quốc gia nhập khẩu nhiều hàng hóa của Lào vẫn là Trung Quốc (102 triệu USD), Việt 

Nam (75 triệu USD), Thái Lan (120 triệu USD), Ấn Độ (14 triệu USD), Đức (6 triệu 

USD)... 

Trong khi đó, Lào nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất từ Thái Lan (204 triệu USD), Trung 

Quốc (84 triệu USD), Việt Nam (44 triệu USD), Nhật Bản (21 triệu USD), Mỹ (10 

triệu USD)... 

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Lào bao gồm quặng đồng, đồng đỏ, chuối, bột gỗ và 

giấy loại, linh kiện máy ảnh, vàng hỗn hợp và vàng miếng, đồ may mặc, thiết bị điện, 

cà phê và cao su. 

Lào nhập khẩu nhiều phương tiện (không bao gồm xe máy và máy kéo), đồ điện, dầu 

diesel, thiết bị cơ khí, sắt thép, phụ tùng, đồ nhựa, xăng, phân bón... 

Kinh tế tỉnh Attapeu tăng trưởng 7,5%/năm 

heo báo chí Lào, ngày 17/9, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Attapue lần thứ 

XI, Phó tỉnh trưởng Attapeu, ông Ounla Xayasith cho biết mặc dù tỉnh 

Attapeu gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, không thuận lợi cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm vừa qua, nhưng dưới sự chỉ đạo – lãnh 

đạo của Đảng bộ - Chính quyền các cấp, sự nỗ lực vươn lên của các ban ngành và địa 

phương, sự đóng góp quan trọng của các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc 

đã làm cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm liên tục 

tăng trưởng ở mức trung bình 7,5%/năm, trong đó ngành nông nghiệp chiếm 23,39%, 

so với năm 2015 giảm 4,83%, ngành công nghiệp chiếm 36,87%, so với năm 2015 

tăng 0,57%, ngành dịch vụ chiếm 39,74%, so với năm 2015 tăng 4,29%. 

Trong khi đó, tổng mức đầu tư xã hội chung đạt 6.743,31 tỷ Kíp, tương đương 95% 

kkế hoạch, thu ngân sách tỉnh thực hiện được 686,24 tỷ Kíp, vượt kế hoạch 14,37%, 

giá trị xuất khẩu công nghiệp chế biến thực hiện được 393,82 triệu USD, chiếm 87%. 

Cũng tại Đại hội, Ban thường vụ tỉnh ủy Attapeu khóa mới cũng đã được bầu, bao gồm 

14 người, trong đó ông Let Xayaphone được tiếp tục bầu làm Bí thư tỉnh thêm một 

nhiệm kỳ, ông Khamvanh Chanthakhot được bầu làm trưởng ban kiểm tra. Ngoài ra, 

Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

11 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 với thành phần 16 người và 2 đại biểu dự khuyết. 
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Tỉnh Bolykhamxay tăng trưởng kinh tế 6.5%/năm 

heo báo chí Lào, ngày 24/9/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bolykhamxay lần thứ 

VII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương, Bí thư, Tỉnh trưởng 

Kongkeo Xaysongkham và có sự tham dự của Phó thủ tướng, Trưởng ban 

Kiểm tra Trung ương Bounthong Chithmany cùng 237 đại biểu đại diện cho 

13.467 đảng viên toàn tỉnh. 

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Kongkeo Xaysongkham cho biết trong 5 năm vừa 

qua, tỉnh Bolykhamxay đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là giai đoạn 2017-2019 

với sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác 

động đến khả năng phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Theo đó, trong giai đoạn 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bolykhamxay đạt 

bình quân 6.5%/năm. Tổng giá trị GRDP đạt 5.878 tỷ Kip, bình quân đầu người 2.060 

USD/năm. 

Về cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp của tỉnh chiếm 26%, công nghiệp chiếm 48.9% 

và dịch vụ chiếm 25.1%. Tổng giá trị đầu tư đạt 7.914 tỷ Kip, tương đương 29.8% 

GRDP. 

Vải lụa tỉnh Luang Prabang được chứng nhận xuất xứ 

heo VTM, sản phẩm vải lụa Luang Prabang chuẩn bị được dán nhãn chứng 

nhận xuất xứ cấp quốc gia. 

Ngày 23/9, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Lào tiến 

hành trao chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm vải lụa Luang Prabang. Buổi lễ trao-nhận 

diễn ra giữa Cục trưởng, bà Khanlasy Keobounphanh và Phó Tỉnh trưởng Luang 

Prabang, bà Soukan Bounnhong và có sự chứng kiến của Bộ trưởng Boviengkham 

Vongdara. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng Luang Prabang, bà Soukan Bounnhong khẳng 

định tầm quan trọng của việc chứng nhận xuất xứ sản phẩm vải lụa Luang Prabang 

trong việc bảo tồn và phát huy danh tiếng của cộng đồng nghề dệt truyền thống tại địa 

phương, vốn mang đậm bản sắc văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ. 

Việc xác lập chứng nhận xuất xứ cấp quốc gia cũng sẽ thúc đẩy giá trị sản phẩm vải 

lụa truyền thống Luang Prabang, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cả trong và ngoài 

nước. Đồng thời giúp phục hồi và bảo tồn các giá trị sáng tạo lâu đời của người dân 

địa phương thông qua tập quán, lối sống và chất lượng nghệ thuật trên từng sản phẩm 

lụa. 
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Liên doanh Lào-Thái Lan đầu tư vào dự án sản xuất 

viên nén gỗ tại Lào 

heo báo chí Lào, một liên doanh giữa Thái Lan và Lào được hình thành để 

xây dựng nhà máy sản xuất và cung cấp viên nén gỗ, một dạng nhiên liệu sinh 

học. 

Theo đó, các doanh nghiệp RATCH Group và BGE của Thái Lan đã đạt được thỏa 

thuận hợp với Công ty Phát triển Siphandone Bolaven của Lào để thành lập liên doanh 

có tên Siphandone-Ratch Lao tại Lào để phát triển dự án sản xuất 60.000 tấn viên nén 

gỗ mỗi năm. 

Dự kiến, vốn đăng ký của liên doanh nói trên khoảng 1.7 triệu bath, tương đương 500 

triệu Kip, trong đó hai doanh nghiệp Thái Lan sở hữu 90% cổ phần. 

Hiện công ty này đang trong quá trình đàm phán xin cấp các giấy phép có liên quan, 

dự kiến sẽ triển khai dự án vào tháng 3/2021 và bắt đầu cung cấp sản phẩm viên nén 

gỗ vào quý 1 của năm 2022. 

 Phụ huynh Lào đầu tư nhiều hơn vào giáo dục cho con  

heo truyền thông Lào dẫn kết quả khảo sát chỉ số tiêu dùng hộ gia đình tại Lào 

năm 2018-2019 do Cục Thống kê Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, tỷ 

lệ chi tiêu cho giáo dục trong cộng đồng tăng hơn 2 lần, từ 1% trong năm 

2012-2013 lên 2.3% vào năm 2018-2019. 

Theo Cục Thống kê Lào, việc xã hội ngày càng quan tâm đến phát triển giáo dục vì 

học tập được xem là yếu tố chính trong việc giảm nghèo, điều này phản ánh thông qua 

mức độ chi tiêu nhiều hơn cho học phí và trang thiết bị giáo dục. Ngoài ra, tỷ lệ cho 

con em đi du học nước ngoài của phụ huynh Lào cũng nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng ngày càng chú ý ưu tiên các chính sách phát triển 

giáo dục để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và kỹ năng tổng thể của lực lượng lao 

động, điều sẽ trở thành động lực giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

Hàng nghìn sinh viên Lào tốt nghiệp đại học Việt Nam 

theo diện học bổng 

heo thông tin từ Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, trong giai đoạn 2011-2020, đã 

có 4.216 suất học bổng dài hạn (không tính ngành quốc phòng-an ninh) do 

chính phủ Việt Nam cấp cho sinh viên Lào. Gần nhất, năm 2019 có 535 suất, 

năm 2020 có 413 suất. 
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Kể từ năm 2013, Lào chủ động trong việc tuyển chọn nguồn sinh viên đi học tại Việt 

Nam bằng cách xét duyệt dựa trên điểm số học kỳ đầu tiên của sinh viên Lào năm nhất 

ở 5 trường Đại học trên toàn quốc, sau đó tổ chức lớp dự bị tiếng 4 tháng trong nước 

trước khi sang Việt Nam theo học thêm 1 năm dự bị tiếng trước khi bước vào chương 

trình chính thức. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho biết sinh viên Lào học tại Việt Nam 

có mặt bằng chất lượng tương đối tốt kể từ năm 2013 trở đi, khi các em có thời gian 

tiếp cận tiếng Việt ngay từ trong nước. 

Trong hơn 3.000 lượt sinh viên đã tốt nghiệp chương trình học bổng dài hạn diện hiệp 

định tại Việt Nam, kết quả thống kê cho thấy có 20% đạt hạng khá giỏi, 70% đạt loại 

trung bình, 5-10% dưới trung bình, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97%. Năm 2011, sinh viên Lào 

học tại 33 trường Đại học của Việt Nam, con số này trong năm 2019 tăng lên 72 trường. 

Các sinh viên đi học theo diện học bổng đều tham gia các ngành đào tạo theo quy 

hoạch về nhu cầu nguồn nhân lực của chính phủ Lào trong thời kỳ mới. 

 Tả lợn châu Phi lan rộng, gây thiệt hại tại tỉnh 

Xayaboury 

heo báo chí Lào, xuất hiện và lây lan nhanh chóng từ cuối tháng 8, tả lợn Châu 

Phi đã gây ra thiệt hại lớn cho người chăn nuôi tại huyện Xienghon, tỉnh 

Xayaboury ở miền bắc Lào. 

Dịch tả lợn đang xuất hiện tại 13 bản thuộc huyện Xieng Hom, theo thông báo của 

chính quyền hôm 21/9, với nhận định "tả lợn châu Phi là bệnh dịch nghiêm trọng, lây 

lan nhanh trên mọi giống lợn và hiện chưa có thuốc chữa cũng như kháng sinh phòng 

chống". 

Cơ quan chức năng tỉnh Xayaboury mới đây cũng cho biết đã tiến hành xác minh và 

ước tính thiệt hại sơ bộ do tả lợn châu Phi gây ra, sau khi Trung tâm phân tích dịch 

bệnh thú y thuộc Bộ Nông Lâm Lào xác nhận các mẫu lợn bệnh được chuyển đến từ 

bản Ken và Samakkhixay nhiễm virus tả lợn châu Phi, hôm 16/9. 

Tính đến ngày 23/9, 216 con lợn nặng, 5.393 kg tại bản Ken và 31 con, nặng 804 kg 

tại bản Samakhixay ở huyện Xienghom đã bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả, tổng giá trị 

thiệt hại cho người chăn nuôi là hơn 200 triệu Kip. 
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Điểm tin báo chí trong nước: 

          Việt Nam, Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác 

quốc phòng 

heo QĐND, sáng 25-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (BQP), Trung tướng Hoàng 

Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ 

trưởng BQP đã tiếp các Tùy viên quốc phòng cũ và mới của Lào tới chào từ biệt 

và ra mắt. 

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo BQP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao 

nhiệm kỳ công tác vừa qua của Đại tá Bangsy Xaysomkhoth trên cương vị Tùy viên 

quốc phòng Lào tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Đại tá Bangsy 

Xaysomkhoth góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 

hai nước, hai quân đội. 

Chúc mừng Đại tá Vongxay Inthakham được bổ nhiệm làm Tùy viên quốc phòng Lào 

tại Việt Nam, đồng chí Thứ trưởng BQP tin tưởng rằng Đại tá Vongxay Inthakham sẽ 

tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả của người tiền nhiệm, là cầu nối 

trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm 

có, là tài sản vô giá, nhân tố quan trọng trong sự phát triển của hai nước, mang lại hiệu 

quả thiết thực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan 

trọng. 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trên cơ sở Nghị định thư và Kế hoạch 

hợp tác quốc phòng hằng năm, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào 

chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Nhận định dịch Covid-19 có 

thể sẽ còn kéo dài và gây ảnh hưởng tới quá trình triển khai các nội dung hợp tác giữa 

BQP hai nước, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng hai bên cần chủ động, thích 

ứng với tình hình mới; đồng thời tích cực, sáng tạo phối hợp những hình thức triển 

khai có hiệu quả trên tinh thần không để dịch bệnh làm trì hoãn các nội dung hợp tác. 

Tại buổi tiếp, Đại tá Bangsy Xaysomkhoth và Đại tá Vongxay Inthakham đã tặng 

hoa chúc mừng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến vừa được bổ nhiệm chức vụ Thứ 

trưởng BQP. Đại tá Bangsy Xaysomkhoth cảm ơn lãnh đạo BQP Việt Nam đã tạo điều 

kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Vongxay Inthakham khẳng định sẽ 

nỗ lực hết sức mình nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng 

phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp xây dựng quân đội ở mỗi nước. 
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Thủ tướng Lào gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão số 

5 gây ra 

heo VOV, được tin cơn bão Noul (bão số 5) gây thiệt hại nặng nề về người và tài 

sản cho nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã gửi điện thăm hỏi tới 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Bức điện có đoạn viết: 

“Tôi rất lo lắng khi được tin cơn bão Noul đổ bộ vào miền Trung Việt Nam, gây thiệt 

hại nặng nề về tính mạng và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam anh 

em. 

Thay mặt Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời thăm 

hỏi và cảm thông sâu sắc tới Đồng chí và qua Đồng chí tới nhân dân Việt Nam anh 

em, nhất là những người dân bị ảnh hưởng của cơn bão lần này. 

Chính phủ và nhân dân Lào luôn kề vai, sát cánh với Đảng, Chính phủ và nhân dân 

Việt Nam anh em trong thời điểm khó khăn và đề cao truyền thống quan hệ hữu nghị 

vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam”. 

Bão số 5 đổ bộ vào Việt Nam ngày 19/5 đã làm 3 người chết và 112 người bị thương, 

hơn 22.000 ngôi nhà bị tốc mái trong đó thiệt hại nặng nề nhất là tại Thừa Thiên - Huế, 

25 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 3.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 200 cột 

điện bị gãy đổ... 
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Lào đẩy mạnh các biện pháp an toàn đập thủy điện 

heo NDĐT, bảo đảm an toàn đối với các đập thủy điện đang khai thác cũng như 

các đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng đang là vấn đề Lào đặc biệt 

quan tâm, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi lượng nước tràn về từ thượng 

nguồn ngày càng mạnh trong mùa mưa. 

Chính phủ Lào đang tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu để vừa bảo đảm phát điện phục 

vụ sản xuất, vừa không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân tại các khu vực 

gần các nhà máy thủy điện. 

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào, Khammany Inthirath cho biết, tất cả các nhà máy 

thủy điện đang phát điện hoặc các dự án thủy điện đang xây dựng nhưng đã trữ đủ 

nước muốn xả nước, phải có hệ thống thông báo đến người dân tại hạ lưu các đập thủy 

điện chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành. 

Cùng với đó, các công trình thủy điện này còn phải chuẩn bị trước các phương án với 

kế hoạch chi tiết để ứng phó kịp thời khi có tình hình khẩn cấp như chuẩn bị địa điểm 

di dời người dân cùng các trang thiết bị di dời. 

Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cũng quy định các dự án cũng như nhà máy thủy điện phải 

báo cáo tình hình quản lý việc sản xuất điện, tình hình kỹ thuật của đập thủy điện, nhà 

máy thủy điện, các công trình phụ trợ, tình hình và tiến độ xây dựng cũng như kế hoạch 

trữ nước hằng tuần. 

Trong trường hợp các đập thủy điện trên cùng một con sông cùng sản xuất điện, các 

bên cần chủ động phối hợp với nhau điều tiết lượng nước trong trường hợp sản xuất 

hay xả nước, tạo sự thống nhất để không xảy ra tình trạng một trong các bên rơi vào 

thế bị động, đặc biệt là gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân khu vực hạ lưu của 

các đập nước. 

Hiện, Lào đã có quy định về quy trình ứng phó khẩn cấp đối với việc xả nước phát 

điện của các nhà máy thủy điện thông qua quy trình vận hành liên hồ chứa. Lào cũng 

coi vấn đề an toàn đối với các đập thủy điện là một chiến lược quan trọng, được đề cập 

rõ trong Kế hoạch tổng thể chiến lược về phát triển công nghiệp năng lượng của Lào. 

Đến nay, Lào có 78 công trình thủy điện với công suất 9.972 MW, có thể sản xuất 

được 52,211 tỷ kWh mỗi năm và xuất khẩu được 6.620 MW. Ngoài ra, Lào còn có 

một dự án điện than, bốn dự án điện sinh khối, sáu dự án điện mặt trời, bốn dự án điện 

gió. Lào cũng là nước đầu tiên trong ASEAN xuất khẩu điện theo kiểu liên kết khu 

vực như liên kết với Thái Lan để mua bán điện với Malaysia. 
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Trao quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân 

nước bạn Lào 

heo QĐND, ngày 23-9, tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng; Hồng Vân - Cô Tài và lối 

mở Hồng Thái, đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ 

chức trao hỗ trợ vật chất tặng lực lượng vũ trang và bà con nhân dân bản các bản 

tiếp giáp thuộc hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông (Lào). 

Tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, đoàn công tác BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nghe 

đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đại đội Bảo vệ biên giới (BVBG) 531 

báo cáo về tình hình về công tác phối hợp, quản lý bảo vệ biên giới và công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Theo đó, LLVT hai bên biên giới đã tăng 

cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ bình yên khu vực biên 

giới Việt Nam - Lào. 

Tại các điểm đến thăm, thay mặt cho đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ 

huy trưởng BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao những kết quả của lực lượng 

BVBG, Công an và các Đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào đã đạt được 

trong thời gian qua; đồng thời gửi lời thăm hỏi và trao 225 suất quà gồm: 2,5 tấn gạo, 

500 chiếc khẩu trang; 30 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cấp thiết cho LLVT 

và nhân dân các bản tiếp giáp của hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông. 

Được biết, trong thời gian qua, các Đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới 

Việt - Lào cùng chính quyền huyện A Lưới đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà 

hỗ trợ cho LLVT và nhân dân địa bàn giáp biên giới của nước bạn Lào. Qua đó đã kịp 

thời giúp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân Lào 

giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa lực 

lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào. 
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